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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

EKSTRA! STREIKAS

Pittsburgh, Pa. — Gegu
žės 12 d. kilo* pirmas dide
lis streikas plieno industri
joje, vadovaujant CIO, su
streikavus Jonės & Laugh- 
lin Plieno Korp. darbinin
kams Pittsburghe ir Ali- 
tjuippa, Pa.

Streiką apšaukė Phillip 
Murray, SW0C direkto
rius, po ilgų derybų su tos 
kompanijos vedėju.

Streikas apima apie 20 
tūkstančių darbininkų.

Iš 22 plieno gaminimo 
kompanijų, kurios apima 
91 nuoš. šalies plieno ga
mybos, šešios pasirašė su
tarti su Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komite
tu (SW0C) bendram tari- 
muisi darbininkų reikalais.

Iš smulkesnių, plieno ap
dirbimo kompanijų pasira
šė sutarti 111.

Su nepasirašiusiomis iš- 
dirbystemis eina karštos' 
derybos, nekurtoms gręsia 
net streikas jeigu nebus 
prieita sutarimo gražumu.

Streiku grasina Republic 
Steel Corp. ir Youngstown 
Sheet and Tube Co. dirbtu
vėms, kuriose bendrai dir
ba apie 76,000 darbininkų.

R i a ušės. Philadelphia, 
Pa. — Apex kojinių mezgi
mo dirbtuvėje sustreikavę 
darbininkai surengė riau
šes, užpuldami dirbtuvę ir 
išdaužydami langus, norė
dami atsikeržyti kompani
jai, kuri sužinojus kad dar
bininkai turės savo susirin
kimą, pusantros valandos 
anksčiau uždarė dirbtuvę 
ir visus darbininkus palei
do. Riaušėse dalyvavo a- 
pie 6000 streikerių ir jų 
rėmėjų, ir apie 200 polici
ninkų.

Darbininkus apdovanojo. 
New York. — Harmon P. 
Elliott suvadinęs visus sa
vo 350 darbininkų pareiš
kė jog pusę savo tur
to — $250,000 sumą išda
lins jiems. Prie to, jis pa
kėlė vedusiems vyrams mo- 
kesties po 5c valandai ir 
pavieniams po 3c.

Detroit. — Automobilių 
darbininkų unija sako kad 
Fordo dirbtuvėse jau tu
ri 7500 narių įsirašiusių į 
uniją.

Iš automobilių išdįrbėjų 
tik vienas Ford neturi pa
sirašęs kontrakto su unija. 
Jo darbininkai stengiamasi 
suorganizuoti.

BAUDŽIA karo vadus. 
Maskva. — Sovietų karo 
maršalas Tuhačevsky liko 
numažintas ir gavo vietą 
tik Volgos militario garni
zono komandierium. Taigi 
Stalino rankos jau gniau
žo ir karo vadus. Jo vie
ton paskirtas A. I. Jego- 
rov, kuris Vasario 16 lan
kėsi Kaune.

SUDEGĖ ZE-
PELINAS

Žuvo apie 35 Keleiviai 
ir Aptarnautojai

Lakehurst, N. J. — Ge
gužės 6 d., apie 6 vai. va
kare, atskridęs iš Europos 
Vokiškas zepelinas “Hin- 

I denburg” rengėsi jau nusi
leisti prie sustojimo stiebo, 
jau virvės buvo numestos i 
žemę to oro milžino sukon- 
troliavimui, ir jame buvę 
keleiviai linksmi rengėsi iš
lipti, kaip štai iš nežino
mos priežasties zepelinas 
užsidegė, pradėjo sproginė
ti, ir su žmonėmis krito iki 
pat žemės. Greitai ugnis 
apėmė jį visą, kadangi jis 
buvo pilnas sprogstamų du
jų, ir iš jo liko tik nesude
gusių rėmų griaučai.

Žmonių žuvo apie 35, di
duma sudegė, kiti mirė nuo 
apdegimo. Apie 60 kitų 
išliko gyvi, nors jų daug 
ir sužeista. Laimė kad ta 
katastrofa ištiko taip že
mai, tai dauguma galėjo iš
sigelbėti. Keli narsesnieji 
spėjo iššokti per langus, o 
nekurie taip apdegė kad 
ant jų neliko nei šmoto jų 
rūbų.

Kadangi to lėktuvo bu
vo suėję pasitiki daugybė 
žmonių ir fotografai, šita 
katastrofa buvo gerai nu
filmuota ir nufotografuo
ta ir daugybė ją matė.

Eina tyrinėjimas iš ko 
galėjo kilti sprogimas.

“Hindenburg” buvo di
džiausias visų iki šiol bu
vusių zepelinų, 803 pėdų il
gio, 6,710,000 kubiškų pė
dų dujų talpos.

Nuo šios nelaimės, nu
tarta daugiau zepelinuose 
nevartoti degamų dujų, o 
Amerikos valdžia iš savo 
pusės sutiko parduoti sa
vo turimą ir iki šiol niekam 
neduodamą heliumą, kuris 
tinka balionams kelti į orą 
ir nedega.

Nuo 1930 metų oro ne
laimėse žuvo apie 250 žmo
nių, iš jų 119 žuvo dirižab
lių sprogimuose.

Gegužės 12 d. į Vokieti
ją laivu išvežta lavonai 21 
sudegusio zepelino tarnau
tojų ir 4 pasažierių. Kiti 
žuvusieji buvo Amerikonai.

PERSKRIDIMAS JAU 
MAŽA NAUJIENA
Londonas, Anglija. —Du 

Amerikiečiai, Diek Merrill 
ir Jack Lambie, atskrido iš 
New Yorko Gegužės 10 d., 
į karaliaus vainikavimo iš
kilmes. Kelionėje užtruko 
tik 20 valandų ir 34 minu- 
tas.

Siuvėjai grąsina streiku. 
Atlantic City, N. J. — Mo
teriškų rūbų siuvėjų unijos 
prezidentas " Dubinsky pa
reiškė kad unijistai siuvė
jai yra pasirengę streikuo
ti jeigu siuvyklų savinin
kai nepripažins 30 valandų 
darbo savaitės. Siuvėjai 
dabar dirba 35 valandas.

Krasnojarske, R u sijoje, 
sušaudyta du gelžkelio in
žinieriai už traukinių susi
mušimą. Jie apšaukti “Ja
ponų-Vokiečių-Trockio šni
pais” ir sabotažnikais.

Vaizdas iš Didžiųjų Ežerų Ekspozicijos, kuri atsidarys Clevelande Gegužės 29 iki Rūgs.

Anglijos Karalius Jurgis
VI Apvainikuotas

Londonas, Gegužės 12.— 
Šiandien, 12:30 vai. dienos, 
Canterburio Arkivyskupas, 
Anglijos bažnyčios galva, 
Westminster Abbey bažny
čioje, didelėmis iškilmėmis 
uždėjo vainiką arų galvos 
Anglų Karaliui ir Didžio
sios Britanijos Imperato
riui Jurgiui VI. Taip tai 
jaunesnis mirusio Anglijos 
karaliaus Jurgio V sūnūs 
tapo įpėdiniu, vietoje pasi
traukusio ir jam vietą už- 
leidusio Valijos Princo, ku
ris šiandien butų tapęs ap
vainikuotas Edvardo VIII 
titulu.

Visas Londonas aidėjo 
muzikos garsais ir minių 
saliutavimais “Lai gyvuo
ja karalius!”

Tuoj po Jurgio VI apvai
nikavimo, ta pati ceremoni
ja atlikta jo žmonai, kara
lienei Elzbietai.

Po vainikavimo ceremo
nijų, karališkai porai gryž- 
tant į Buckingham rumus, 
papliupo lyti, taip kad su
šlapino visus žmones, gat
vėse stovėjusius ir norėju
sius pamatyti karališką pa
radą.

Visos ceremonijos 
transliuojamos per 
plačiam pasauliui.

buvo 
radio

BROLIS SU MYLIMĄJĄ 
KLAUSĖSI...

Mons, Prancūzija. —At
sižadėjęs Anglijos sosto, 
Kunigaikštis Edvardas, su
siėjęs su savo mylimąją, 
Wallis Warfield, praleido 
savo brolio vainikavimo iš
kilmių dieną kambaryje, 
klausydamas visų kalbų ir 
pranešimų per radio. -

(Amerikos spauda labai 
troško sensacijos — kad 
Edvardas padarytų savo 
vestuves tą pačią dieną kai 
Anglijoje įvyks vainikavi
mas.)

AIRIAI TRUKŠMAVO
Dublinas, Airija. — Lai

ke Anglijos karaliaus vai
nikavimo iškilmių Airijoje 
buvo visokių trukšmų. Ai-

ji „n.orėdamį. Ą.n-,
glijos atsikratyti* užpuldi
nėjo tuos kurie nešiojo ko
kius nors vainikavimo pa
žymėjimo ženklus.

Iki šiol Anglijos karalius 
kartu buvo vainikuojamas 
ir “Airijos Karalium”, kuo 
Airiai patriotai piktinosi.

ITALIJA pasipūtė prieš 
Angliją. Iš Italijos išvijo! 
visus Anglijos korespon
dentus ir iš Londono at
šaukė visus Italijos laikraš
čių korespondentus. Itali
ja net pasiryžo boikotuoti 
vainikavimo iškilmes, nera
šyti nieko apie tai. Italija 
taip pasielgė dėl Anglijos 
“melų vajaus” prieš Itali
ją Ispanijos karo reikale, 
ir kam į vainikavimo iškil
mes užkviestas nugalėto 
Etiopijos imperatoriaus at
stovas.

šaudo narkotikus. Pei- 
pinge, Kinijoj, sušaudyta 5 
narkotiškų nuodų platinto
jai. Kinija pasiryžo atsi
kratyti to nuodo: žudo ne
išgydomus narkotikus ir 
baudžia mirtimi platinto

šis vaizdelis parodo dalyvius 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėj imo Vas. 16, Buenos Aires, 
Argentinoje. Minėjimas įvy
ko pas Lietuvos atstovą ‘Pietų

Amerikai p. ministerį Aukštuo
li. Svečių tarpe yra Argenti
nos konsulas Lietuvai, Latvijos 
atstovas Argentinai, Estijos 
konsulas Argentinai, Kun. J.

Janulionis, Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius p. Blaves- 
čiunas, konsulas Kučinskas su 
žmona ir Lietuvių kolonijų at
stovai. Tsb.

6.

ATMETA PREZIDEN
TO VIEŠŲ DARBŲ 

SĄMATĄ

Washington. — Atstovų 
Buto apropriacijų skirsty- 
niesti Prez. Roosevefto rei
kalavimą skirti viešiems 
darbams pusantro bilijono 
dolarių. Komisija nutarė 
siūlyti lygiai bilijoną.

Atstovų Butas išsiskirs
tė trukšmingai, Gegužės 11 
d. Demokratams ir Repu- 
blikonams išvien neigiant 
Roosevelto CCC ir šelpi
mo darbų programus.

RIAUŠĖS Prancūzijoje. 
Toulouse. — Gegužės 10 d. 
apvaikščiojant 525 metų 
Joannos d’Ark gimimo su
kaktį, Prancūzijoje įvyko 

.kairiųjų susirėmimai ir net 
muštynės su dešiniaisiais. 
Šiame mieste sužeista 50.

kel- 
Bri-

Vokietijoje pradėta 
ti kaltinimai kad Did. 
tanija norinti prisijungti 
sau buvusias Vokietijos ko
lonijas Afrikoje.

35 nuteisė. Brazilijoje, 
tautinė saugos tribūna nu
teisė kalėjiman 35 sukilė
lių vadus, kurie Lapkričio 
m. 1935 m. norėjo padary
ti komunistini perversmą.

LIETUVA NUGALĖ
JO ITALIJĄ SPOR

TE, RYGOJE
Gegužės 7 d. Rygoje Įvyko 

Europos Baskethalo čempiona
to rungtynės, kuriose Lietuva 
išėjo laimėtoja paimdama Eu
ropos čampionatą nugalint Ita
liją, 24 prieš 23. Rungtynėse 
dalyvavo aštuonios valstybės, 
kuriu sportininkai pasižymėjo 
paeiliui, pradedant nuo Lietu
ves pirmoje vietoje, sekančiai: 
Italija, Prancūzija, Lenkija, 
Estija, Latvija, Čekoslovakija, 
ir Egiptas.

DURPIŲ LIETUVOJE yra 
j tiek daug kad jų užteks ke
liems šimtams metų, sako Inž. 

Į T. Vidmantas. Iš turimų dur
pynu labai daug naudos gali 

J būti, tik reikia pradėti juos ir 
! tuo pat durpes daugiau naudo
ti, sako jis.

LIETUVOS tabako apdirbi
mo fabrikantai ir SSSR taba-
ko trustas pasirašė sutartį, 
kuria Lietuvos tabako apdir
bėjai pasižada pirkti šiais me
tais Sovietų Rusijoje tabako 
už 500,000 litų.

ISPANIJOJE
Bilbao, Gegužės 12 d. — 

Sukilėliai vadovaujami Ge
nerolo Molą visu smarku
mu atakuoja Bilbao. Mies
tas apsuptas arti, kaip 
dridas. Atakai vedami 
ir iš kanuolių. Mieste .. 
apie 300,000 gyventojų, ku
riems stoka maisto.

Madridas, Geg. 11 d. — 
. Sukilėliai per 7 valandas 
bombardavo Madridą iš 
kanuolių. 55 žmonės už
mušta, 150 sužeista. Pra
ėjusių 2 mėnesių bombar- 

: davimuose sukilėliai išmu
šė Madride 850 žmonių ir 
apie 3500 sužeidė.

Kairieji bando užimti iš 
sukilėlių Toledo. Gegužės 
11 d. jie buvo sumušti ir 
neteko apie 2,000 vyrų.

Katalonijoje anarkistai 
kelia riaušes prieš kairiųjų 
vyriausybę. Mūšiuose su 
anarkistais Barcelonoj iš
žudyta keli šimtai žmonių.

33 Amerikonai užmušta. 
Paskelbta surašąs Ispanijo
je nužudytų Amerikos pi
liečių: jų jau išmušta 33, 

, kurie ten nuvyko “demo
kratiją ginti”. Tarp jų y- 
ra vienas Jonas Tzeronis.

Ma- 
oru 
yra

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

STOCKOLME, Švedijos sos
tinėje, Balandžio 19 d. įvyko 
tradicinė Baltijos valstybių 
šventė. Dalyvavo Baltijos ša
lių atstovai, nuo švedų dalyva
vo užsienių reikalų ministeris 
Sandler su žmona ir eilė auk
štų Švedijos valdininkų. Kon
certinę dalį išpildė Amerikie
tė Lietuvė, Barbora Darlys.

KAUNO miesto darbo in
spekcija pradeda perregistruo
ti visas pramonės įmones. Pas
kui tarpžinybinė komisija tik
rins visas įmones ar jos jau 
yra prisitaikiusios specialią tai
syklių reikalavimams dėl tech
ninės priežiūros, hygienop ir 
darbo sąlygų.

LIETUVA įvedė naują 5 li
tų sidabrinę monetą, kurios 
vienoje pusėje yra atvaizdas 
Dr. Jono Basanavičiaus, antro
je Lietuvos Vytis.

“LIETVKi aprūpina ūki
ninkus U tania sėkla. Iš 
ankstyvo įsario kai kurio
se Lietu, „ vietose pasireiškė 
vasarojaus sėklos trukumas. 
Aprūpinti ūkininkus trūkstama 
sėkla buvo pavesta ‘Lietūkiui', 
kuris sėklą supirko kur buvo 
jos perteklius ir pasiuntė ten 
kur jos truko.

PIENOCENTRO pirmininkas 
J. Glemža, gryžęs iš užsienio, 
kur buvo vykęs parūpinti dau
giau rinkos Lietuvos ekspor
tui, pranešė laikraščiams kad 
šymet Lietuva ruošiasi svies
to eksportuoti 16,000 tonų, o 
kiaušinių — 80 milijonu štukų. 
Anglijon Lietuvos produktai 
pristatomi savais Lietuviškais 
laivais, kurie vienas po kitam 
pradėta įsigyti bėgyje pasta
rų dviejų metų.

LIETUVOS darbininkais rū
pinamasi visapusiai. Turint 
galvoje kad Lietuvos gyven
tojų prieauglis turėtų būti 
tvarkomas valstybiniu mastu, 
darbo rūmų vadovybė pradėjo 
daryti žygių kad vaikų prie
dus darbininkams ir tarnauto
jams mokėtų ir privatinės įmo
nės.

SUVALKIJOJE šymet, S. 
Kalvarijos apielinkėj, bus pra
dėti didesnio masto žemės nu
sausinimo darbai, žemės tvar
kymo departamentas jau pa
ruošė Šešupės aukštupio sure
guliavimą. šiuo projektu bus 
sureguliuota pati Šešupė nuo 
Kalvarijos malūno aukštyn ir 
visas šoninių kanalų tinklas. 
Bus nusausinta 1,600 ha že
mės, kaštuos 300,000 litų.

LIETUVA plačiai išvystė 
medelių sodinimą. Balandžio 
15 d. pradėta šių metų mede
lių sodinimo mėnuo, kuris tę
sis iki Gegužės 15. Medelių 
sodinime dalyvauja Jaunųjų 
Ūkininkų Rateliai, kurių išlo
jo į medeliu sodinimo konkur
są 301. šiais metais numato
ma pasodinti apie 190,000 me
delių.

LIETUVOJE pradėta stipri 
kampanija už griovimą senų 
lūšnų ir statymą naujų mo
dernišku namu. ... .
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Aukos Lietuvių Kamba
rio Fondui

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

APSIVEDĖ

Sekančios aukos yra gautos 
Lietuvių Kambario Fondan:
SLA. 192 kuopa, New

Kensington, Pa. 28.00
Sandaros Sąryšis, Pittsb. 11.35 
LKF. Komitetas, Pitts. 79.90 
S. Gegužis, Mahanoy

City, Pa. 5.00
Penna. išviso $2503.80

Liet. Moterų Lyga
• Chicago
N. N.
R. Marzeliauskienė

Illinois išviso

Chicago
78.35

5.00
5.00

761.35
K. Ziblickas, So. Boston 1.00

Mass. išviso 81.80
Aukas siųsdami išrašykite 

čekį' vardu: Lithuanian Memo- 
' rial Fund, o adresuokite: V. 
Zambliauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh, Pa.

L. K. F. K. Sekr.
J. Baltrušaitis.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
SUKAKTUVĖS

Sekmadienį, Gegužės 23 d., 
rengiama didelis apvaikščioji- 
mas paminėjimui 14 metų su
kaktuvių nuo įsisteigimo L. T. 
Šv. Jurgio parapijos. Ryto 
metą bus iškilmingos pamal
dos, o vakare, 7:30 vai., salėje 
atsibus programas dainų, kal
bų ir tt. Visi Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Komitetas.

Tamulaitis Vincas, 28 metų, 
su Monika Griškevičiute, abu 
gimę Wilkes-Barre. Visai jau
nas būdamas, Vincas su tėvais 
buvo išvažiavęs j Lietuvą, už
augo Dievogalos k., Zapyškio 
v., Kauno apsk. Gryžo Ame
rikon 8 metai atgal. Lai bū
na jiems laimė šeimyniniame 
gyvenime.

Kitos Lietuvių poros išsiėmė 
leidimus apsivesti:

Feliksas Pakešius su Albina 
Buziniute, abu iš Luzerne, Pa.

Juozas Griškevičius, iš Ha- 
nover, Pa., su Ona A. Koščio- 
niute, iš Larksville, Pa.

GARNYS
Pavasarinis paukštis garnys 

aplankė Vincus Velikius, Swo- 
yersville, Pa., Balandžio 25 d., 
paliko dukrelę.

J. J. Nienius.

(Kitame numeryje tilps visa 
eilė Wyoming Klonio mirusių 
Lietuvių, šiame numeryje tel
pa, Mirimų skyriuje, pirmiau 
mirę Lietuviai.—Redakcija.)

NEWARK,NJ
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KOVOJA SU

Pittsburgho n 
tracija deda paaK* praves
ti įstatymą kad butų reikalau
jama jaunųjų pristatyti gydy
tojo liudymą ar kuris nėra už
sikrėtęs sifiliu, pirm negu pa
velys apsivesti.

Sveikatos direktorius Dr. I. 
H. Alexander nori dar toliau 
eiti — reikalauti liudymo 
jaunikiai nėra užsikrėtę 
kokia visuomeniška liga.

KONSULO P. DAUŽVARDŽIO 
IŠLEISTUVĖS

Gegužės 2 
įvyko New 
Vaizbos Buto 
vos Konsului 
Daužvardžiui

o atimi n i s-

ar 
bent

sužeistą
Gryžęs

Apkaltinta už Nužudy
mą Savo Kūdikio

N. Versailles Twp, 22 m. ne
tekėjus mergina šiose dienose 
apkaltinta už nužudymą savo 
naujagimio kūdikio. Ta mer
gina, Pearl Sagerstorm, kūdi
kio sulaukė Gegužės 1 d., kuo
met jos dėdė, pas kurį ji gy
veno, buvo išėjęs į ligoninę 
lankyti savo žmoną, 
automobilio nelaimėje,
iš ligoninės, jis rado namuose 
kraujo plėtmus iš maudynės į 
skiepą. Pasirodė kad ji savo 
kūdikį nunešė j skiepą ir įki
šus į pečių, kur mažas lavonas 
ir rastas visai nesudegęs. Jos 

. dėdė tuoj paašukė jai gydyto-
■ ją ir apie nužudytą kūdikį da-
• vė žinią apskrities koronieriui.
• Mergina tapo nuvežta į Mc-
■ Keesport ligoninę, o pasveikus 

apkaltinta kūdikio nužudyme.
♦

d., Essex House 
Jersey Lietuvių 
surengtos Lietu- 
Chicagai Petrui 

išleistuvės. Da
lyvavo apie 100 svečių. Vaka
ro programą vadovavo A. S. 
Trečiokas, toastmasteriauti pa
kviesdamas Adv. Paulauską.

Adv. Paulauskas pakvietė iš 
svečių tarpo kalbėtojus, ir kal
bėjo šie: buvęs “Vienybės*’ re
daktorius Vyt. Sirvydas, A. B. 
Strimaitis, Elizabetho Budrec- 
kas, Kearr.y Kun. Kemešys, 
Bayonne Dr. Mickevičius, Adv. 
Richter, Brooklyno Dr, Ven- 
cienė, Jonas Valaitis, Elizabe- 

i tho komp. J. Žilevičius, Brook
lyno Daukantas, Ginkus, Adv. 
Jurevičius, Adv. Andziulis, Eli
zabetho Adv. Petriką, Brook
lyno Adv. Vokietaitis, Adv. 
Briedis, Strumskis, Orange Bo- 
reika, Gudas, North Arlingto- 
no Petrulis, Lietuvos Genera- 

i linis Konsulas Pulk. Jonas Bu
drys, ir pagaliaus New Jersey 
Lietuvių Vaizbos Buto apdova
notas Konsulas Daužvardis ir 
jo žmona.

Nuotaika buvo maloni ir da
linai graudi, atsiskiriant 
taip mylimu asmeniu,
didesnę savo gyvenimo dalį 
gyveno Newarke, nuo 1914

Konsulas P. Daužvardis 
Newarko jau buvo kartą
leistas, tai 1918 m., kai važia
vo į Valparaiso Universitetą, 
Chicagos kaimynystėje, vėliau 
kai važiavo mokytis į Washin- 
"torą. Kilimo Daužvardis yra 
iš Rokiškio aps. 
būdamas 
lu buvo 
mylimas, 
daugiau
pasidarys sau draugų apie tai 
neabejoju, nes Chicagos 
šingumą pažindamas, galiu 
jam ir jo žmonai palinkėti 
riaušių laimių.

Išleistuvėse dalyvavo ir 
Daužvardienės motina
tienė iš \Vorcester, Mass.

Jonas Valaitis.

su 
kuris 

iš- 
m.
iš 

iš-

Gręsia Streikas Plieno 
Darbuose

Pittsburghas gali susilaukti 
plieno darbininkų streiko — 

' gali sustreikuoti apie 25,000 
1 Jonės & Laughlin Plieno kor-
■ poracijos darbininkų jei kom-
■ panija nepasirašys kontrakto 
su plieno darbininkų organiza
vimo komitetu.

Prie to, Republic ir Youngs- 
town plieno' korporacijos atsi
sakė pasirašyti su unija su
tartis. Tuo remiantis, darbi
ninkų organizavimo vadai sa
ko gali iššaukti streiką kada 
tik jiems patinka.

SODALIEČIŲ IŠKILMĖ
Gegužės 2 d., vietos Lietu-. 

vių šv. Jurgio parapijos Soda-Į 
lietės mergaitės turėjo savo iš
kilmingą apeigą bažnyčioje, su
dedamos savo pasižadėjimą iš
kilmingai ir garbingai eiti sa
vo pareigas. Dalyvavo apie 100 į 
mergaičių nuo mažo amžiaus 
iki suaugesniųjų, pasipuošusios 
iškilmių rūbais. Baigus mal
dai, kurią atliko vietos klebo
nas, Sodaliečių pirmininkė pri
nešė gyvų gėlių vainikėlį prie 
Šv. Marijos altoriaus, vainika
vo šv. Marijos stovylėlę.

Nežinia kodėl, matant tą vi
są vaizdą, man prasidėjo sva- 
jotis kad tos mergaitės yra tai 
naujos gadynės musų tautos 
vaidilutės, tik skirtingose apei-1 
gose. Senų laikų vaidilutės 
rūtų vainikėliais pasipuošusios 
dėjo aukas musų prabočių die
vams šventuose alkuose, o šių 
dienų vaidilutės atiduoda gar
bę savo tikybos Motinai Mari
jai šių laikų maldnamyje.

Kaip anų laikų vaidilutė Bi- 
ruta išaugino savo šeimoje ge
nijų sūnų Vytautą Didįjį, taip 
ir šios panelės gal pajiegs su
kurti kilnias Lietuvių šeimas 
Amerikoje, jeigu joms bus pa- 
gelbstima ir suteikiama atitin
kamos Lietuviškos sąlygos.

Pasibaigus Sodaliečių iškil
mei Kun. J. Bakšys pasakė tai 
dienai pritaikytą jausmingą 
pamokslą. Tuo laiku bažny
čioje buvo ir šiaip gražių pa- 

i nelių Lietuvaičių kurios nepri
klauso tai draugijai; jos įtem
ptai žvelgė į iškilmes. Gėrė
josi tuo reginiu ir vyresniojo 
amžiaus žmonės.

Baigiantis pamaldoms, ma
no akys įsmigo į viršuje di
džiojo altoriaus esantį reginį: 
vidutinio didumo žmogaus pa
vidalą, kabantį ant sukryžiuo
tų dviejų medžio šmotų, šiur
pulingų skausmų išraiška, ku
ris lyg tiesė kraujuotas ran
kas, ir lyg šaukė: “Tėve, pa
laimink Lietuvos jaunimą, kad 
jis kilnume išsiauklėjęs palai- 

Į kytų savo tautos garbę ir kad 
neužmirštų savo tautos sosti- 

' nes Vilniaus ir kitų Lietuviams 
priklausančių «žemių, nuo Lie
tuvos atplėštų

Katalikišku žvilgsniu musų 
jaunimas auklėjamas 100 nuo
šimčių gerai. Bet kodėl vie- j 
tos Lietuvių jaunimui taip 
trūksta tautiniai politinio su
sipratimo? Dideliu vargu ras
tum pustuzinį čia gimusių ir' 
vidutinį mokslą baigusių jau
nuolių kad šiek-tiek butų lin
kę darbuotis Lietuvių tautai, 
dar gi prie kitų stojant; o jei; 
jiems vieniems prisieitų kas 
nors padirbėti Lietuvai tai ka
žin ar jie dirbtų.

Pastarais laikais jie vedasi- 
poruojasi su kitatučiais kaip 
dar niekuomet nebuvo. Ypa
tingai Lietuvaitės teka už Vo
kietukų, Lenkų, nors jos yra 
ir gana gerų tėvų dukrelės.

Tik viena gera savybė mu
sų Lietuvaičių ištekėjusių už 
svetimtaučių yra ta kad jos 
atsitempia savo vyrus į Lietu
vių bažnyčią, kitos net protes- 
tonukus atsiveda.

Už S3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

New Yorke 
Lietuvos vice konsu- 
nepaprastai žmonių 
Kad Chicagoje dar 

Konsulas Daužvardis

Amalgamated Unijos na- 
Sako, vieną asesmentą 

sumoje jau baigiam mo- 
nežinia kokiam reikalui,

vai- 
tik 
ge-

P
Rėuk-

“Dirvos” Agentas
JONAS žEMANTAUSKAS

N O T A R A S
130 Congress Avenue 

IVaterbury, Conn.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton. O

SIUVĖJŲ BĖDOS. Teko iš
sikalbėti su siuvėju K. Šidlau
sku, 
riu.
$10 
keti,
tai dabar jau sušaukė dirbtu
vėlės susirinkimą ir unijos ly
deriai pareiškė kad tuoj turė
sim mokėti kitą, sumoje $5, 
nes, sako, unijos viršininkai 
paskelbė jog pasiuntę $135,- 
000 Ispanijos lojalistams gel
bėti. Dėl to visi unijos nariai 
turi mokėti $5 ekstra.

Na o rubsiuvių unijos narių 
žymi dalis yra katalikai arba 
krikščionys, ir jie tyli kuomet 
žydas unijos pirmininkas, Sid- 
ney Hillman, raudonas radi-, 
kalas, šitaip juos melžia. Ar 
jis tuos unijos pinigus siuntė 
Ispanijos kairiesiems, niekas 
nežino, bet unijos narius tak- 
suoja ir tiek. Jeigu ir siun-

Balandžio 2 d., vietiniams 
Lietuviams ir studentams tapo 
surengtas nepaprastai gražus 
programas Katalikų Universi
tete, kuriame mokosi tūkstan
čiai studentų (kartu ir Lietu-1 
viai) iš visų dalių Amerikos.

Vakarėlis, kuris susidėjo iš į 
prakaliau, krutamu Lietuviškų 
filmų ir Lietuvos rankdarbių 
parodos, tapo užvardintas vie
tos Amerikonų spaudoje “Lith
uanian Night”; laikraščiai tą 
Lietuvišką vakarą gražiai pa
minėjo, atiduodami kreditą jo 
suruošėjui; jaunam veikėjui 
Vladui J; Esunui,

Publikos susirinko apie pora 
šimtų, kurių tarpe buvo atsto
vai nuo keturių atskirų tautų, 

i diplomatų, profesorių, kunigų, 
studentų ir apie 40 Lietuvių.

Kadangi diduma dalyvių bu
vo ne Lietuviai, visas progra
mas tapo išpildytas Angliško
je kalboje.

Dr. Herbert Wright, pragar
sėjęs tarptautinių teisių mok
slo profesorius, buvo to vakaro 
programo vedėjas. Profesorius 
Wright, buvęs redaktorium 
prie Suvienytų Valstijų Statė 
Departmento Istoriškos Divizi
jos, tose pareigose turėjo daug 
progos susipažinti su Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu. Jo 
dalyvavimas ir raštai apie Lon
dono Taikos Konferenciją ir 
apie Pan-American Konferen
ciją atidžiai skaitomi pasaulio 
universitetuose.

Savo kalboje, Prof. Wright 
aukštai išgyrė Lietuvių tautą, 
sakydamas, “Lietuva yra tik
ras šaltinis darbščių, progresi- 
viškų, kultūringų, inteligentiš
kų žmonių, nes visa jos isto
rija mums taip rodo.”

Baigdamas savo kalbą, Prof. 
Wright perstatė “Dirvos” re
daktorių, K. S. Karpių, kuris 
davė nuodugnią paskaitą apie 
Clevelando Lietuvių Darželį.

Vėliau !šeke brolių Motuzų 
judamos spalvuotos Lietuvos 
filmos. Washingtono Lietu
viams ikšiol nei kartą nebuvo 

i parodyta tokios filmos kurios 
nušviečia gyvenimą musų tė
vų šalies. Visi studentai ir ki
ti Amerikonai-Lietuviai, kurie 
nebuvo ir nematė Lietuvos, 
nusistebėjo ir džiaugėsi maty
dami Lietuvos gražybes savo 
akimis. Visa publika sušnab
ždėjo po visą salę kai pasiro
dė paveiksluose narsus Lietu
vos kariuomenės raiteliai, pės
tininkai, šauliai ir kitos dalys 
krašto gynėjų. Taip pat visų 
dėmesis buvo nukreiptas į Įdo
mią, puikią arkitekturą įvai
rių Lietuvos viešų pastatų.

Viena Čia gimus Lietuvaitė, 
po programo, pasakė kad to 
vakaro programas jai ir ki
tiems čia gimusiems Lietu
viams padarė tokią Įtekmę kad 
ji dabar gatava išsijuosus dir-į 
bti Lietuvybės naudai.

Bendrai imant, visi studen
tai kurie dalyvavo tame pro
grame vienbalsiai sutiko kad 
aukščiau minėtas programas 
pamokino juos apie Lietuvą 
ir Lietuvius daugiau negu 
visi kiti vietos draugijos vei
kimai, suėmus į krūvą.

Per pertraukas, visą publi
ka, ypač' Amerikonai, žiurėjo Ameriką savo parodose, 
ir gyrė Lietuvos rankų darbo patalpintas Bosforo Meno Mu- 
dalykus, kurių broliai Motuzai zejuje (Museum of Fine Arts). 
turėjo daug atsivežę. Tas padaryta pasidarbavimu

Baigus programą Katalikų kelių vietos Lietuvių veikėjų. 
Universitete, geras buris Lie- Taigi, pirmas Lietuvio kuri- 
tuvių, vienas-kitas profesorius nyg atsirado tame aukštos ru- 
vyko į Mayfair Cafe of All 
Nations dalyvauti parengtoje 
vakarienėje pagerbimui, p. K.
S. Karpiąus.

Vakarienėje dalyvavo Latvi
jos Minjsteris Washingtone, J 
Dr. Alfredas Bilmanis.

I

tė, tai už gerų darbininkų pi
nigus ten valkatos marksistai 
šaudo nekaltus žmones, savo 
tėvynę mylinčius patriotus.

Taigi ar bloga jeigu Vokie
tijoje Hitleris, Lenkų šovinis
tai ir kiti taip spaudžia tuos 
Izraelitus kraujo gėrikus?

Ant. Žiemys.

i

Lietuvių

1907 m.,
savo tė-

I

B. C.

kores-
vieno

buvo gražiai paruošta, 
Įžanga parūpinta nemo- 
ir laukta Balandžio 2 d. 
štai, pora dienų prieš

Apart Latvijos ministerio, 
dar trys kitų šalių atstovai 
dalyvavo Universiteto vakarė
lyje. Mes esam tikri kad Lie
tuvos Ministeris, P. žadeikis, 
nebūtų apleidęs šio patriotiš
ko parengimo jeigu nebūtų iš
važiavęs j a. a. Dr. Miko Bag. 
dono laidutuves. Chicagon.

Washingtono Lietuviai tikrai 
turėtų džiaugtis turėdami tokį 
veiklų darbininką, Vladą Esu- 
ną, kuris surengė šį programą. 
Jis buvo vienas iš pirmutinių 
organizatorių vietinės 
draugijos.

Gimęs Taujėnuose, 
Vladas tapo atvežtas
vų į šią šalį šešių metų am
žiaus. Gavo mokslą Amerikos 
mokyklose, jis savo pastango
mis išėjo Benjamin Franklin 
Universitetą, gaudamas 
S. laipsnį 1936 m.

Negalima užbaigti šią 
pondenciją nepaminėjus
nemalonaus ir netaktingo “in
cidento”. Aukščiau minėtas 
Lietuvių programas turėjo ge
ras pasekmes ir čia gimę Lie
tuviai jaunuoliai gavo progą 
geriau susipažinti su Lietuva, 
nežiūrint keleto asmenų pasi
elgimo priešingai, kurie norė
jo tą darbą pakrikdvti. Butų 
susirinkę dar skaitlingiau Lie
tuvių į tą vakarėlį jei nebūtų 
Lietuvių draugija nutraukus į 
YMCA dalyvauti kitame pro
grame. Vladas Esunas, reng
damas Lietuvių vakarą, turėjo 
vieną norą, supažindint čia gi
musius Lietuvius su Lietuva, 
kad gavus naujos energijos šis 
jaunimas galėtų pridėti savo 
spėkas prie naudingo pritrio- 
tiško veikimo Lietuvos naudai. 
Viskas 
ir net 
karnai,

Bet
tą vakarėlį, pasirodo laiškai, 
išsiuntinėti iš vietinės draugi
jos, kviečianti Lietuvius daly
vauti YMCA parengime, sve
timtaučių... Taip ir pasidarė 
maišynė Lietuvių tarpe. Didu
ma Lietuvių, ypač čia gimiai, 
nesuprato kas darosi.

Aš rašau ši straipsnį kaip 
pašalietis. Pažystu vienus ir 
kitus šiame “incidente” asme
nis ii' žinau koks jų nusistaty
mas ir pažiūros klausimais ku
rie rišasi su Lietuvybe. Ne 
tik man bet ir kitiems studen
tams. ir čia gimusiems Lietu
viams žingeidu žinoti kodėl 
visiems draugijos nariams ne
žinant, buvo sušaukta kelių 
konferencija, kur visos drau
gijos vardu nusistatyta nerem
ti tą patriotišką iškilmę Kata
likų Universitete Balandžio 2?

Vietinės draugijos nariai, 
organizuodamiesi pereitą me
tą nusistatė kaip vieną iš savo 
didžiausių tikslų Lietuvybę ir 
Lietuvos rėmimą. Ir šiandien 
diduma jos narių nori remti 
visus gerus, naudingus Lietu, 
viškus darbus. Minėtas “in
cidentas” sukėlė nesmagumų
narių tarpe. Studentas. ‘

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PHILADELPHIJOJE MIRĖ DR. E. G. KLIMAS
Buvęs SLA. Daktaras-Kvotėjas

Philadelphia, Pa. — Ge-1STRIPEIKIS Vladas, mirė 22 
gūžės 11 d., apie 1 vai. ry
to, mirė Dr. E. G. Klimas, 
buvęs SLA. daktaras-kvo- 
tėjas ir Amerikos Lietu
vių veikėjas. Velionis bus 
laidojamas Gegužės 15 d.

“Dirva” reiškia širdingą 
užuojautą p. Klimienei, bu
vusiai Clevelandietei, jos 
liūdniausioje valandoje.

WILKES-BARRE, PA.
(Prisiuntė J. J. Nienius)

JASONIS Jurgis, 74 metų, mi
rė Wilkes-Barre, Pa.

GAVĖNAS Jonas, 49 m., mirė 
Old Forge, Pa.

KAZLAUSKAS Jurgis, 62 me
tų, mirė Lee Park, Wilkes- 
Barre, Pa. Paliko šeima ir 
daug giminių čia. Paėjo nuo 
Alytaus.

RUDAITIS Jonas, 51 m., mirė 
Wilkes-Barre, Pa.

BURGIENĖ Marė, 52 metų, 
mirė Wilkes-Barre, Pa.

MILIAUSKAS Petras, 52 me
tų, mirė Wilkes-Barre, Pa. 
Palaidotas Lietuvių Laisvo
se Kapinėse, Wyomin.g, Pa.

KUPSTAS Mikas, 50 metų, mi
rė Svvoyersville, Pa. Liko 
žmona, 2 sūnus, duktė, ir 
vienas brolis Plymouth, Pa.

AKELIENĖ Ona, 52 metų, mi
rė Pittston, Pa. Iš Lietu
vos atvažiavo su tėvais, bū
dama jaunutė. Pittstone iš
gyveno 40 metų. Liko su
nus, trys dukterys, sesuo.

SHARKIUS Kazys, 49 metų, 
mirė Luzerne, Pa.

VERBAUSKAS Vladas, 48 m., 
mirė Nanticoke, Pa.

ŽITKUS Jurgis, 78 metų, 
rė Hugentown, Pa.

BERNESKIS Antanas, 42
tų, mirė White Haven Sana- 
toriume.

FRANK Antanas, 45 metų, mi
rė Wanamie, Pa.

ROWLANDIENĖ Elzbieta, 45 
metų, mirė Kingston, Pa.

JANAVIČIENĖ Nešta, 70 
tų, mirė Lyndwood, Pa.

BUTKEVIČIUS Jonas, 48 
nas, mirė Ashley, Pa.

VARNAGIRIS Liudvikas, 
metų, mirė Wyoming, 
Liko anūkė, vienas brolis
ir brolis Juozas ir sesuo Ma
rė Lietuvoje.
(Visi palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis atskirų para
pijų kapinėse.)

Bal., Chicagoje, 67 metų. Iš 
Tverų par., žilavičių dvaro. 
Amerikoj išgyveno 37 metus.

MELDŽIUS A., mirė Bal. 20, 
Chicagoje.

TAMKEVICIUS Vincas, mirė 
Bal. 24, Mahanoy City, Pa.

PUCKORIUS Vytautas, mirė 
Bal. 25, Chicagoje, kur bu
vo ir gimęs.

PETRAUSKIENĖ Pranė, mirė 
Bal. 18 d., Chicagoje, sulau
kus pusės amžiaus. Šiaulių 
ap., Pakopės par., Pašiaušės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
32 metus.

JURĖNAS Pranas, 48 metų, 
mirė Bal. 15, Chicagoj. Pa
nevėžio ap., Kupiškio parap., 
Vilniaus vienk.

BURNECKIENĖ Mikalina, mi
rė Bal. 17, Mahanoy City, 
Pa. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

GUDIENĖ Antanina, mirė 17 
Balandčio, Chicagoje, pusės 
amžiaus. Telšių ap., Alsė
džių par. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

ZUPKEVICIUS Jonas, mirė 8 
Balandžio, Racine, Wis.

BROOKLYN, N. Y

mi

ni e- parodo kad jie tam pri- 
Tas parodymas yra Vil- 

vakaras, rengiamas Ge- 
23 d., Apreiškimo para- 
salėje. Lietuvių Meno

me-

me-

66 
Pa. 
čia

VILNIAUS VAKARAS 
BROOKLYNE

Štai gražiausias visų metų 
Gegužės mėnuo liko paskelbtas 
Vilniaus Mėnesiu. Ta proga 
raginama, kviečiama viso pa
saulio Lietuviai įvairiais pro- 
gramais prisiminti, padirbėti 
Vilnijos naudai.

Brooklyno ir apięlinkės Lie
tuviai 
taria, 
niaus 
gūžės 
pi jos
Teatras jau senai ruošia įdo
mią keturių veiksmų dramą, 
“Sulaužyta Priesaika”, ir ko
mediją “Spąstai”, kas bus su
vaidinta tą vakarą. To vaka
ro visas pelnas skiriamas Vil
niaus Vadavimo Sąjungai. To 
taip įdomaus ir nepaprasto va
karo garbės svečiu ir Vedėju 
bus VVS. delegatas Vincas Už
davinys.

Taigi, Brooklyno Lietuviai 
nepamirškite Vilniaus mėne
sio (Gegužės) ir 23 dieną at
silankykite į Vilniaus vakarą.

E, Bart.

BOSTON, MASS

“ARTOJAS” MUZEJUJE
Lietuvos skulptoriaus Petro 

Rimšos kūrinys “Lietuvos Ar
tojas”, kurį Rimša vežiojo po 

tapo

Sies meno muzejuje.
Bostono Lietuviai dabar rū

pinasi kaip nors Petrui Rim
šai už tą jo “Artoją” atlygin
ti. —S.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, I1L

Palai-
Liko 

dukte-

Kazys, mirė
Chicago, Ilk,
Raseinių ap., Stul- 

Amerikoje iš-

Balan-
pusės

COLBY Ona (šukytė), 33 me
tų, mirė Gegužės 1 d., Ke- 
nosha, Wis. Duktė Jono ir 
Juditos šukių, gimus Cleve
lande. Liko vyras, du sū
neliai, motina, dvi seserys ir 
du broliai.

LINKUS Petras, mirė Bal. 16 
d., Jamesburg, N. J. 
dotas Freehold, N. J. 
žmona, sunus ir dvi 
rys.

EISENAS 
džio 26, 
amžiaus,
gių miestelio, 
gyveno 34 metus.

BABKIENĖ Veronika (Katu
lsite), mirė Bal. 27, Chica
goj, sulaukus pusės amžiaus. 
Tauragės ap., Kvėdarnos p., 
Augšgirių k. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

BALTRUŠAITIENĖ Marcijona 
47 metų, mirė Bal. 27, Chi
cagoje. Raseinių ap., Gir
kalnio par., Mišiunų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

BLTZA Jonas, mirė Balandžio 
26, Chicagoj, pusės amžiaus. 
Raseinių 
Paliepių 
veno 40

BALAIŠIS
18, Chicagoje,
Ukmergės ap., Salų p., Gu- 
čiunų k. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

ap., Viduklės par., 
k. Amerikoje išgy- 
metų.
Justinas, mirė Bal. 

pusės amž.

Brooklyno Tautininkų 
bas buvo surengęs savo 
sukaktuvių balių Povilansko 
salėje. Po skanios vakarienės, 
buvo ilgokas bet gyvas kalbų 
programas, kuriose, ne be to, 
buvo ir diskusijų tautos reika
lais ir tautininkų veikimu.

Kalbėjo: J. Sagys, Vyšnius, 
Adv. Jurgėla, Klinga, Tysliava, 
Valaitis, Vitaitis, Inž. Pusni- 
kas, Adv. Urevičius, Ginkus, 
Balčikonis, Aromiskis, Mučin- 
skas, Komp. Kurdinaitis, Dai
nos vedėja Tamkiutė, Stanys, 
Daukantas, Dr. Vencius ir klu
bo čarterio kūmai Jurgelienė 
ir Benderis. Skaityta sveiki
nimo telegramai nuo Lietuvos 
Gen. Konsulo Budrio ir Sekre
toriaus Simučio.

Klu-
10 m.

Brooklyne įsteigtas Geros 
Valios Klubas, kurio tikslas ar
tinti Lietuvius. Pirmas klubo 
žingsnis buvo tai surengimas 
vakarienės Balandžio 25 d. Mi
kalausko Logan salėje, East 
New Yorke. Svečių dalyvavo 
apie 100. Klubo pirmininkė 
yra Marta Kavoliunienė, iždi
ninkas Juozas Mačiulis, sekre
torė p. Mačiulienė, finansų sek
retorė p. Savičienė.

Klubas turi narių 
kurių tarpe keletas 
Jersey.

apie 50, 
yra New

J. V.



Lietuvos Kariuomenės su Visuomene Susiartinimo Dienos Proga
ŠYMET IŠKILME ĮVYKSTA GEGUŽES 23 DIENĄ VISOJE ŠALYJE MJR. S. NARUŠIS

LIETUVA UŽMEZGĖ 
RYŠIUS SU JUGO

SLAVIJA

(7)
(9) šauliai, (10) atsargos karininkai dalyvauja parade.

VIRŠUJE: 
karininkas 
kareivius 
pabūklo.

Artilerijos 
egzaminuoja 

iš artilerijos

Lietuvos Kariuomenės susiartinimo su visuomene šventės iškilmės vaizdai iš pereitos vasaros: 
(1) studentės žygiuoja, (2) Karo Muzejaus aikštė, (3) artilerija, (4) šarvuočiai, (5) Vyriausy
bė priima paradą (x pažymi Kariuomenės Vadą, Ge. št. Pulk. S. Raštikį), (6) kavalerija, 
savanoriai, (8) tankeliai,

Lietuvos visuomenė nebuvo 
kariuomenei svetima ir tolima 
nuo pat Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo dienų ir Lie
tuvos kariuomenės . įsikūrimo. 
Juk Lietuvos kariuomenės ei
lėse tarnavo, kariavo ir dabar 
tebetarnauja tie 
vos visuomenės 
reikia pasakyti 
tiek kariuomenė, 
menė kiekviena dirbo savo tie
sioginį darbą visai nesidomė
dama antrosios i 
reikalais.

Bet paskutiniu 
visame pasaulyje 
gikluojama ne tik 
bet ir visuomenė, 
kraštų mažiausios 
sios dirbtuvės 
ginklų gaminimo dirbtuvėmis, 
kada nuo mažiausio iki seniau
sio mokoma kaip reikia ginklą

patys Lietu- 
nariai. Bet 

kad anksčiau 
tiek ir visuo-

darbais bei

laiku, kada 
stipriai ap- 
kąriuomenė 
kada visų 

ir didžiau- 
paverčiamos

Asmeniniai Lydimos

NEWYORK-KLAIPĖDA 
GOTHENw«Ą;5vtDUĄ

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus i laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ

vartoti, Lietuvos kariuomenė 
ir jos visuomenė negali į tai 
nekreipti dėmesio, ir viena ir 
kita privalo sueiti j artimes
nius ryšius. Kariuomenė pa
moko visuomenę kaip reikia 
apsisaugoti nuo priešo tiek že
myno, tiek ir oro kariuomenės 
busimuose karuose, nes prie 
galingos ir plačiai išplėstos 
aviacijos visuomenėje kiekvie
nu momentu gali iškilti pavo
jų, o visuomenė taip pat kiek 
galėdama privalo visokiais at
žvilgiais moraliai ir materia
liai remti kariuomenę ir didin
ti ginklų fondą savo aukomis.

Tuo budu, kad kariuomenė 
ir visuomenė labiau vieni ki
tus pažintų, 1935 metais Lie
tuvos tautinio jaunimo Vytau
to Didžiojo Universiteto stu
dentų atsargos karininkų kor
poracijos “Ramovė” ir buvo 
paleistas šūkis, organizuoti ka
riuomenės su visuomene susi
artinimo dienas.

Tokia pirmutinė viso kraš
to sujudimo diena buvo suren
gta 1935 meitų Gegužės 26 d., 
ir pagaliau ji šiandien jau yra 
virtus tradicija. Praėjusiais 
metais ta iškilminga kariuome
nės su visuomene susiartinimo 
diena buvo atšvęsta 
17 d., o šiais metais 
ma Gegužės 23 d.

ši kariuomenės su
ne susiartinimo dienos šventė 
savo iškilmingumu ir visuome
nės dalyvavimo gausumu yra 
atsistojus greta musų tautinių 
švenčių, o nuotaikos ir entu
ziazmo pakilimu net yra pra
lenkus.

Ta proga 1935 m. jaunieji 
ūkininkai suaukojo pinigus ir 
nupirkę įteikė karo mokyklai 
du kulkosvaidžius, 1936 metais 
žemės Ūkio Ministerijos mati- 
ninkai-šaulių būrys nupirko ir 
įteikė 
štabo 
riškų 
tokių
suomenės įvairiose kariuome
nės įgulose. O kiek visuome
nė šiaip suaukojo pinigų 
klų fondui!

Kiekvienas pasižiūrėjęs 
dienos sumas gauna aiškų
zdą kad Lietuvos visuomenė 
supranta ir įvertina esamą pa
dėtį ir kad svarbioje ir reika
lingoje valandoje tauta nepa
sigailės dar didesnių aukų — 
savo sūnų gyvybės.

Kariuomenės vadas Gen. št. 
Pulk. Raštikis per praėjusių 
metų kariuomenės su visuome
ne susiartinimo dieną prie Ne
žinomo Kareivio kapo yra pa
sakęs :

“Kaip 
jungia 
Kapas.

visų 
taip 

visus 
nes ji

Jokią kelionę turėsite vykdami

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

L’aivo nemainant
Ekskursiją lydės p. Pr. Zaborskis 

švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos Skyriaus Vedėjas.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Šve- 
Kal- 
Ma-

Gegužės 
švenčia-

visuome-

kariuomenės vadui Gen. 
Pulk. Raštiniui 120 ka- 
šautuvų. Be to, daug 
ginklų buvo įteikta vi-

Iš Gothenburgo geležinkelio per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

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

gin-

tos 
vai-

UTĮ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
DROTTNINGHOLM .......... Geg. 15
KUNGSHOLM ................ Birželio 5
DROTTNINGHOLM ... Birželio 9
DROTTNINGHOLM .... Liepos 10

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

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

N. Y. City
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.

simboliškai visus mus 
Nežinomojo Kareivio 
Kaip ši bendra visų

piliečių anka sudėta dėl 
musų nepriklausomybės, 
ir kariuomenės masė turi 
mus jungti ir artinti,
susideda iš tos pačios visuo
menės paimtų vyrų — pasi
ruošusių ir pasirengusių, rei
kalui ištikus, nesvyruojant už 
visų gyvųjų nepriklausomą 
gyvenimą atsigulti net į šaltą 
žinomo ar nežinomo kareivio 
kapą, kad Lietuva butų apsau
gota nuo pavojų. Tai yra pir
mas ir bene svarbiausias vi
suomenės ir kariuomenės bū
tinas vienybės pagrindas.”

šie kariuomenės vado žodžiai 
visiškai sutampa su krašto pi
liečių dabartine nuotaika ir 
jos dvasia, nes paskutiniais 
metais kariuomenės atžvilgiu 
visuomenės nuoširdumas bei 
entuziazmas yra smarkiai pa
didėjęs ir kiekvieną dieną jis 
didėja. Nesukako dar pora 
metų kai veikia ginklų fondas, 
o visuomenė jau yra suauko
jus arti du milijonu litų, šios 
sumos kiekvieną dieną žymiai 
auga, nes plaukia ne tik iš 
įvairių Lietuvos kraštų, jos 
plaukia ir iš užsieniuose gy
venančių Lietuvių.

Jos duoda ne tik didelę ma
terialinę paramą, bet ir dvasi
nę, nes iš tokių duomenų gali
ma daryti išvadų apie krašto 
piliečių nuotaiką bei vieningu
mą. Juk gerai yra žinoma tie
sa— Vienybėje Galybė. ' Kuo 
daugiau busime vieningi, tuo 
labiau busime galingi. Tokio 
vieningumo Lietuvių kariuo
menei ir visai tautai ypač šian
dien reikalinga.

Kad pasiektume būtinai rei
kalingo vieningumo ir geriau 
suprastume tautos saugumo 
reikšmę, mes ir apvaikščioja- 
me susiartinimo dienas. Jei 
minėtus klausimus vienodai 
suprasime, sugebėsime tinka
mai išspręsti, tai kaip kariuo
menė taip ir visuomenė pajieg- 
sime nugalėti visas kliūtis ku
rios gali būti sutiktos einant 
laisvės keliu.

šiandien musų kelias dar ne
baigtas, nes dar didelė brolių 
dalis vergauja po svetimu jun
gu, iš priešų gresia vis nauji 
pavojai ir tai visa mus verčia 
budėti ir tokiu pat vieningu
mu rengtis ateities netikėtinu
mams.

Jei nenugalimu pasiryžimu 
bei pasiaukojimu sunkiai buvo 
iškovota laisvė ir nepriklauso
mybė, dabar ta nepriklausomy>- 
bė dar didesniu stropumu turi 
būti išsaugota bei garantuota.

Kai kuriuose pasaulio kraš
tuose apsiniaukęs dangus nuo 
patrankų šūvių ir ko toliau to 
jis vis labiau tamsėja, mato
me kokiu greitumu ir tobulumu 
plečiasi technika ir tobulėja 
kariuomenių pasirengimas. Ne
galime atsilikti ir mes. Turi
me eiti su moderniškiausiomis 
kariuomenėmis kartu. Taip 
pat turi būti su tos aukštos 
technikos tobulumais šiek-tiek 
supažindinta ir visuomenė.

Keli metai atgal dujų karą 
visuomenė labai tragiškai įsi
vaizdavo. Tačiau šiandien ji 
prieina išvados kad dujų karas 
negalės tiek daug sudaryti vi
suomenei pavojų negu buvo 
manyta. O kodėl ta nuomonė 
taip pasikeitė? Todėl kad vi
suomenė jau yra šiek-tiek dau
giau parengta kaip nuo nuo
dingų dujų reikia apsisaugoti 
ir kokių priemonių reikia im
tis. Buvo surengta visuome
nei daug kursų tiek Kaune, 
tiek provincijos miestuose ir 
miesteliuose, o taip pat net ir 
kaimuose.

Taip pat visuomenei yra la
bai suprantama ir galingos oro 
pajiegos-aviacijos reikšmė, jos 
pavojai ir kaip nuo jų apsisau
goti. O šie visi neaiškumai 
labiau išsiaiškinami kai kariuo
menė su visuomene arčiau ben
drauja. Kiek vienų tiek ir 
antrų yra bendri krašto gyni
mui pasirengti interesai.

Be šių visų viešojo pobūdžio 
reikalų, kurie kaip ir verstų 
visuomenę bendradarbiauti su

kariuomene, svarbu dar yra 
vienų su kitais dvasios sutapi
mo reikalas. Svarbu kad vi
suomenė į kariuomenę žiūrėtų 
kaip į savo kūno dalį ir ta da
limi tiek pat rūpintųsi kiek ir 
visomis kitomis' dalimis. Vi
suomenė taip pat nori kad ka
riuomenė įvertintų tą aplinky
bę jog ji kiekvienu metu gau
na iš tos pačios visuomenės 
naujų jaunų, energingų gyvų 
pajiegų ir kad tos pajiegos 
taip pat butų maloniai jos pri
imtos, tinkamai išmokslintos 
ir tinkamoje dvasioje išauklė
tos.

Jau ne kartą esu rašęs kad 
musų kareivis atėjęs į kariuo
menę iš pat pirmų dienų j sa
vo vadus-karinirikus žiuri kaip 
j savo mokytojus-auklėtojus. 
Kad kariuomenė nėra jam ko
kia baudžiavos atlikimo parei
ga, o yra garbingiausi tėvynės 
tarnyba, kur jis atlieka savo 
pilietines pareigas, kur dau
giau išlavina protą, sustiprina 
dvasią, fiziniai išlavina kūną. 
Pramoksta daug įvairių daly
kų reikalingų ne tik kariuome
nėje, bet ir visuomenėje, ku
rioje gyvena ir dirba atlikę ka
ro prievolę.

Gegužės 23 diena tai tikriau 
sakant ne susiartinimo, bet 
kariuomenės ir visuomenės tik
ro džiaugsmo diena.. Tą dieną 
visi išeina į gamtą, džiaugiasi 
savo tautos išsikovotos nepri
klausomybės pažanga, jos kles
tėjimu bei 
tais.

Brangus 
galite sau
dieną dedasi Lietuvos miestuo
se, miesteliuose bei bažnytkai
miuose. Ne tik tą dieną bet 
ir jos išvakarėse: kiek visuo
menės ir kariuomenės džiaugs
mo, kiek vienų kitiems parodo
ma nuoširdumo, entuziazmo, 
gyvumo. Visas kraštas* jau
ni, dideli, maži — visi eina į 
iškilmių aikštes į kareivinių 
rajonus, 
liuose:
vės, restoranai, privatus namai 
įjungs savo ruporus ir leis 
Lietuvos radiofono transliuoja
mą tiek išvakarės Gegužės 22 
tiek ir Gegužės 23 dieną visuo
menės su kariuomene susiar
tinimo iškilmių programą.

Tą dieną kariuomenės dalys, 
mokyklos ir organizacijos su 
orkestrais, savo vėliavomis iš
eis į gatves žygiuodamos į su
sirinkimo aikštes griežiant or
kestrams ir dainuojant dainas. 
Kariuomenės dalių įgulų baž-

nyčiose bus atlaikyta iškilmin
gos pamaldos, atlikta kariuo
menės paradai, dalyvaujant 
mokyklų jaunimui, visuomenės 
organizacijoms. Bus surengti 
iškilmingi posėdžiai su prakal
bomis, koncertais bei iškilmin
gais aktais. Visuomenė lankys 
kariuomenės dalis, o kariuome
nės dalys priiminės svečius, 
juos vaišins karių maistu ir 
supažindins su kariuomenės 
dalių gyvenamomis patalpomis 
bei kitais įrengimais. Kariuo
menės dalyse bus surengiami 
pasilinksminimai, koncertai bei 
kitos įdėmios pramogos. ,

Lietuvos kariuomenė šią 
džiausmo dieną taip pat gyvens 
viena dvasia ir su Jumis, bro
liai, užsienio Lietuviai. Galin
gos radio bangos gal nuneš 
jums musų tos dienos dainų ir 
džiaugsmo garsų, o mes tik
riausia jausime Jūsų tą dieną 
gal kai kur surengtuose Lietu
viškuose piknikuose, koncer
tuose bei bendrose sueigose, tą 
Lietuvišką dvasią bei nuošir
džią, Lietuvišką nuotaiką, ku
ri tvirtai laikosi Jūsų Lietuviš
kose širdyse, nors ir gyvenat 
svetimuose kraštuose.

Taip pat tenka manyti kad 
nevienas iš Jūsų brolių bus at
važiavę tuo metu į Lietuvą at
lankyti savo tėvų, brolių bei 
giminių ir tą dieną galės drau-

LIETUVA su Jugoslavija 
užmezgė diplomatinius santi- 
kius. Lietuvos Pasiuntinis Mi
nisteris Bielgrade Turauskas, 
įteikęs Jugoslavijos princui re
gentui Povilui savo skiriamuo
sius raštus, Jugoslavijos tele
gramų agentūros “Avilos’ 
stovui tarp kita ko 
esąs labai laimingas 
po pirmas Lietuvos 
užmezga oficialius 
tarp Lietuvos ir Jugoslavijos. 
Toliau Turauskas kalbėjo apie 
Jugoslavijos ir Lietuvos inte
lektualinius, kulturinius ir eko
nominius santikius, kurie tu
rėtų būti praplėsti.

Baigdamas Turauskas pridū
rė kad Lietuvių tauta, nepai
sydama abi valstybes skirian
čio tolumo, su pasigerėjimu 
stebėjo Jugoslavijos istorijos 
valandas ir čia tragišką, čia 
garbingą Jugoslavų tautos ko
vą, pati iš savo pusės nemaža 
iš jų pasisemdama drąsos sa
vo kovose dėl nepriklausomy
bės. Abiejų tautų likimas pra
eityje daug kartų yra buvęs 
labai panašus, pasakė Turaus
kas. Tsb.

i” at- 
pareiškė 

kad, kai- 
atstovas, 
santikius

ge su mumis dalyvauti tose iš
kilmingose ir nuotaikingose 
apeigose, tame sujudime, ku
riame dalyvauja visa Lietuva. 
Tiek pat yra vilties kad ir iš 
musų krašto bus atvykę 'pas 
Jumis pasisvečiuoti, nors žy
miai mažesniame skaičiuje, bet 
vistiek galės pabuvoti ir mus 
atstovauti Jūsų gražiuose Lie
tuviškos nuotaikos piknikuose, 
koncertuose ir panašiose iškil
mėse.

“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
PAKEISTAS

P~'_. -.tai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
T»» " ^Seniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.

pasiektais rezulta-

užjurio broliai, ne
įsivaizduoti kas tą

Miestuose ir mieste- 
parduotuvės, krautu-

Kariuomenės štabo Vir
šininkas Gen. Št. Pulk. 
Černius įteikia kavale
ristams dovanas lai
mėjusiems per raitųjų 
rungtynes.

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ
Milžinišku Ekspresiniu 

Laivu
BĘRENGARIA 

BIRŽELIO 19 D.
Išplaukia iš New Yorko per Cherbourgą 

Puiki proga keliauti vienų pasaulio didžiausių laivų. Gražus 
kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3- 

čiosios klasės keleiviams. Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga

Informacijų kreipkis pas:

N. Y.

N. Y.

Cosmopolitan Travel Service
Prop. J. Ambraziejus
168 Grand St. Brooklyn,
Vienybė Travel Bureau
193 Grand St. Brooklyn,
A. S. Trečiokas
314 Walnut St., Nevvark, N. J.
John Sekys
433 Park St., Hartford, Conn.
A. Varasius
206 All Nations Bank Bldg. 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

CUNARD WHITE STAR

Lithuanian News Pufai Co. 
Naujienos
1739 Halsted St., Chicago, III. 
Ohio Lith. Publ. Co. - Dirva 
K. S. Karpius,
6820 Superior Avė., Cleveland, O. 
Paul Molis
1730—24 St., Detroit, Mich. 
Petras Bartkevičius
678 N. Main St., Motelio, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis 
14 Vemon St., Worcester, Mass.

7 Dienos 1 LIETUVĄ
* ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

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

COLUMBUS 
HANSAI 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 vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

1439 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.
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TRUMPALAIKES PASKOLOS
*--------------------------------------------------- ------------------------- -

Į IETUVOS Ministeris 
Pirmininkas J. Tūbelis, 

kaip praneša “Lietuvos Ai
das”, Balandžio 23 d. refe
ravo Lietuvos Seimui apie 
valstybės iždo trumpalai
kių pasižadėjimo lakštų įs
tatymo projektą.

Šiuo įstatymu norima už
traukti trumpalaikis, iki 5 
metų, 20 milijonų litų su
mos kreditas svarbių vals
tybinių statybų reikalams.

“Trumpalaikių iždo ob
ligacijų leidimas ne naujie
na”, pasakė p. Tūbelis. — 
“Svetur jos labai plačiai 
praktikuojamos”.

Mini storis pirmininkas 
pareiškė kad Lietuvoje jo
mis naudotasi tik keletą 
kartų: statant Telšių-Kre- 
tingos geležinkelį, tvarkant 
Klaipėdos uostą, statant 
Kaune per Nemuną ir Ne
rį tiltus, įrengiant automa
tinę telefonų stotį, tiesiant 
Kauno-Klaipėdos plentą.

Tiktai paskutiniu atveju 
panaudota vietos kreditas, 
anksčiau gi iš svetur. Iš 
tokių kreditų didžiausia 
suma panaudota geležinke
liams tiesti — apie 15 mi
lijonų litų. Ši skola atei
nančiais metais bus baigta 
mokėti.

Yra dar naujų kreditų, 
kurie naudojami plentams 
tiesti. Tiems kreditams iš
duodamos obligacijos ir 
kiekvienais metais iš vals
tybės biudžeto at^lvgina- 
ma. Tokie kreditai yiaudo- 
jami darbams kų^W»er 
vienerius metus neį.aano- 
ma įvykdyti.

Šia proga verta paminė
ti kad į įvairias viešojo po
būdžio valstybines staty
bas iki šiol įdėta per 150 
milijonų litų.

Šiuo įstatymu numato
mas valstybės iždo kredi
tavimas bus sunaudotas su
sisiekimui gerinti ir mo
kykloms statyti.

Būtinai reikia greitai 
pravesti dvi naujas plentų 
magistrales linijas: nuo 
Kauno iki Klaipėdos pro 
Žemaitiją ir nuo Kauno iki 
Biržų pro Panevėžį.

Plentų teturime tik apie 
1,200 kilometrų, o būtinai 
reikėtų apie 3,500 kilomet
rų, pasakė Ministeris Pir
mininkas.

Seimas priėmė p. Tūbe
lio pasiūlytą projektą.

« * *
Toki omis trumpalaikė

mis paskolomis plačiai nau
dojasi Prezidentas Roose
velt savo įvairius projek
tus vykdydamas.

MILIJONAI NEMOKA 
JOKIŲ TAKSŲ

Su. Valstijose yra nege
ra tvarka kad valdiškų įs
taigų tarnautojai, valstijų, 
miestų ir apskričių valdi
ninkai, nemoka federalei 
valdžiai taksų nuo ineigų. 
Tokių yra 4,891,000 ir jie 
per metus bendrai gauna 
algų apie tris bilijonus do
larių.

Prie to yra apie 1,500,000 
federalių įstaigų tarnauto
jų iš kurių valdžia irgi ne
gauna taksų.

Tų visų valdiškų įstaigų 
tarnautojų ineigų taksavi- 
mą apgina Aukščiausis tei
smas, dėl kurio perorgani
zavimo dabar ir ginei ja

usmu

MOTINOS DIENA
Pasaulyje greitai prigijo 

Motinos Diena, sumanyta 
keliolika metų atgal.

Amerikoje ji minėta šy
met Gegužės 9 d., Lietuvo
je gi, gal būt kartu su vi
sa Europa, Gegužės 2 d.

Vienas Prancūzas moks
lininkas išrado būdą pa
lengvinti išgelbėjimą lakū
nų nukritusių ant vandens 
plačiose jurose. Tam tik
ras padaras, fluorescein, 
išpiltas ant vandens lėktu
vui nusileidžiant nelaimei 
ištikus, sudaro švyturį ma
tomą per 10 mylių ir laiko
si per 12 iki 15 valandų.

KARALIAUS VAINI
KAVIMO CEREMO

NIJOS
Anglijos Karaliaus ir Britų 

Imperijos Imperatoriaus vaini
kavimas, kuris įvyko Londone 
trečiadienį, Gegužės 12 d., nė
ra tai politiška demonstracija, 
kaip esti inauguravimas Ame
rikos Prezidento — vainikavi
mas Britų Karaliaus yra pa
maldi, religiška konsekracija, 
nuo pradžios iki pabaigai va
dovaujama amžių senumo ap
eigomis, kurias atlieka Ang
lijos Bažnyčia.

Apeiga paremta ant suram
bėjusių tradicijų, ir tą dieną 
suvienija visą Britišką Impe
riją vienu didžiu sakramentu.

Jurgio VI vainikavimo cere
monija padaryta, biskį trum
pesnė negu buvo kitų karalių 
vainikavimo apeigos, tikslu ne
nuvarginti karalių ir jo žmoną, 
bet ir tai ceremonija buvo il
ga.

Prieš Karaliaus ir Karalie
nės atvykimą į Westminster 
Abbey bažnyčią, atgiedota Li
tanija visame jos ilgume. Ki
tus karalius vainikuojant Li
tanija būdavo atgiedama kai 
karalius atvyksta į bažnyčią.

Taipgi šį kartą apleista vai
nikavimo pamokslas.

Viena iš didesnių pamainų, 
tačiau, buvo tai Didžiūnų Pa
garba Karaliui. Pirmiau di
džiūnų pagarba ir nusilenki
mas naujam karaliui buvo at
liekama tokiu budu: kiekvie
nas Anglijos didžiūnas turėjo 
prieiti ir pabučiuoti karaliui 
žandą. Taigi karalius būdavo 
pabučiuojamas šimtus kartų.

Šiose apeigose, Kunigaikščių

HOLLYWOOD’O 
ROMANSAI

Hollywood yra Kalifor
nijoje. Tai yra. kolonija 
filmų artistų, kurie gyve
na savotišką gyvenimą, ir 
labai palaidą.

Meiliški prietikiai tarp 
tų artistų, sako, vidutiniš
kai tęsiasi puspenkto mė
nesio. Tik 12 artistų iš jų 
100 meiliškų romansų ap- 
siveda. Naujas romansas 
prasideda kai kokis nors 
artistas sustatomas vaidin
ti su kita artiste, arba ar
tistams besišvaitant po tą 
pačią studiją.

DĖL TAVĘS....
(Skiriu draugei Pranytei) 
Žinau aš mergelę 
Taip gražią ir skaisčią, 
Už turtus pasaulio 
Aš josios nekeisčia!....

Meilė visas turtas,
Aš esu našlaitis,
Mano vargo dainės
Visas mano kraitis....

Daug tikrosios meilės, 
Daug žiedų Į sielą 
Man esi įaudus, 
Mergužėle miela!

Visuomet mylėsiu
Kol iiegų užtenka,
Amžių pralydėsiu
Duok man baltą ranką!....

Tiek daug išsvajota,
Taip ilgai mylėta,
Kodėl nepamėgai 
Vargdienio poeto?....

Kodėl tu neleidi
Man dainuot dainelių?
Kodėl nieks nedraudžia
Dėl laisvu paukšteliu ?.... 

Zubleliai. ‘ Vk. Trs.

Vokietijoje nazių valdžia 
norėdama sutaupyt maistą 
ragina gyventojus ilgiau 
kramtyti valgant.

LIŪDESYJE
Liudnas gyvenimas mano 
Plaukia kaip debesys juodi, 
Kad užmiršti praeitį savo 
Neturiu kam pasiguosti....
Kad užmiršti praeitį skausmo, 
Kurs gludi širdies gilumoj, 
Paėmiau gitarą ant rankų,
Kad neliūdėti vienumoj....
Gitaros stygos suskambėjo,
Jos verkė mano rankose,
Jų balsą aidas lydėjo
Ir dingo beribės tylumose.
Taip bangos dingo iš rankų, 
Dingo ir nuaidėjo, 
O mane širdies skausmų 
Niekas nei negirdėjo....

Nijolė.

vyriausis atliko pabučiavimą už 
kunigaikščius, Baronų vyriau
sis už baronus, Earlų vyriau
sis už earlus ir tt.

Cantenbury Arkivyskupas ir 
visi Anglų Bažnyčios vysku
pai stovėjo aplink sostą, išsta
tytą ties “kryžiumi” didžios 
Westminster Bažnyčios. Pri
ėjęs pirmiausia karalių pabu
čiavo į kairį žandą Arkivysku
pas. Paskui jo atėjo Karališ
ko kraujo Princas, Clouceste- 
rio Kunigaikštis, sekantis ka
raliaus brolis, kuris taip sakant 
vadovavo didžiūnų procesiją 
karaliaus pabučiavimui, virš- 
paminėta tvarka.

Kaip atvyko į bažnyčią
Karališka procesija iš Buck- 

ingham Rūmų atvažiavo į baž
nyčią, su didžiausia palydovų 
minia, puikiausia išsipuošusia. 
Paskui juos atgabenta karališ
ka lazda, orbas, skeptras, kar
das, ką atnešė didžiūnai kurie 
toms pareigoms iš gentkarčių 
skirti. Inėjus į bažnyčią, ka
rališka pora išgirdo chorą gie
dant: “Aš nudžiugau kai man 
pasakė jog eisim į Viešpaties 
Namą”.

Vidun inėjus, pora nulydėta 
į patį bažnyčios centrą, kur iš
rengta sėdynės, toje vietoje 
kur atsibuna didžiūnų bučiavi
mas. Ten sėdint ant paaukš
tintos keturkampos vietos, at
ėjęs Cantenburio Arkivysku
pas, aukštųjų žmonių atlydė
tas, ir sustodamas ties visais 
keturiais kampais, Į kuriuos 
atsisuko ir karalius, Arkivys
kupas keturis kartus ištarė:

“Gerbiamieji, aš šiuomi per- 
statau jums Karalių Jurgų, jū
sų neabejotiną Karalių. Ka
dangi jus šiandien atėjot jam 
nusilenkti, ar jus sutinkat tai 
padaryti ?”

Tada visa minia sušuko:
“Dieve saugok Karalių Jur

gį!” (God save King George!)' 
Su tuo prasidėjo iškilminga 

triubų-trimitų giesmė.
!Po to Arkivyskupas nuėjo 

pas altorių ir užsisupo savo 
kapą. Karalius, lydimas di
džiūnų, priėjęs priklaupė prie 
altoriaus atlikimui savo pir
mą auką. Jis padavė Arkivys
kupui auksinę paletę ir svaro 
gabalą aukso. Arkivyskupas 
pasimeldė, padavė karaliui ir 
karalienei Komuniją, ir po to 
Arkivyskupas atsistojęs prieš 
karalių užklausė:

“Tamsta, ar Tamstos Di
denybė sutinka priimti prie
saiką?” Karalius atsakė: “Aš 
sutinku”. Tada Arkivyskupas 
perskaitė jam priesaiką, kurion 
ineina ir prižadas ginti Protes- 
tonų tikybą. Po to karalius 
vėl priklaupė, o choras užgie
dojo “Veni Creator Spiritus”.

Po to vėl sekė Arkivyskupo 
malda. Karalius paskui prili
po artyn prie altoriaus, kur jį 
Arkivyskupas patepė, rankas, 
krutinę ir galvą, kryžiaus žen- 
.klu. Po to karalius atsisėdo 
kedėje prie altoriaus, ir jam 
atnešta visi jo ženklai, lazda, 
skeptras ir tt. Jis buvo per
vilktas kitu apsiaustalu, pa
duota į rankas orbas ir skep
tras, ir pagaliau ant galvos už
dėta karališkas vainikas. Tuo 
laiku visi dalyviai suriko:

“God Save the King!”
Po to tęsėsi ’ daugiau cere

monijų, benedikcija, ir choras 
sugiedojo “Te Deum”. Kara
lius paskui jau atsisėdo sos- 
tan priėmimui didžiūnų. Su
aidėjo bubnų garsai, trimitų 
balsai ir visi šaukė:

“Dieve saugok Karalių Jur
gį!” “Lai gyvuoja Karalius 
Jurgis”!

Ant Karaliaus galvos uždė
ta, paųiainomis, du vainikai, 
vienas Imperialis Valstybės 
vainikas, antras Anglijos vai
nikas, vadinamas Šv. Edvardo 
vainiku.

Iškilmėse dalyvavo daug ka
ralių, princų ir svarbių atsto
vų iš kitų šalių.

Visas Londonas ir kiti mie
stai surišti su istorija, kara
liški rūmai ir pilys buvo nu
šviestos elektra vakaro laiku. 
Svečių į Londoną suvažiavo 
milijonai iš viso pasaulio.

LIETUVOS SKAUTAI

Ateinančiais metais Lietuvos Skautai švęs 
savo veiklos dvidešimtmetį.

1918 metų Vasario 16 d. Vilniuje, karo nu
kamuota ir nuteriota Lietuva pasiskelbė no
rinti būti nepriklausoma. Tame pačiame Vilniu
je, nei metams neprabėgus, Lietuvos armijos 
karininko Petro Jurgelevičiaus pastangomis įsi
kūrė pirmieji Lietuvių skautai. Tai buvo Lap
kričio 1 d. 1918 metais. Netrukus pradėjo or
ganizuotis skautų vienetai ir kituose didesniuo
se Lietuvos miestuose.

1922 metų Kovo 9 d. buvo oficialiai patvir
tinta Lietuvos skautų uniforma ir ženklai. Tuo 
laiku Lietuvoje jau buvo 20 skautų-skaučių 
draugovių. Gegužės mėn. 1922 metais buvo iš
leistas pirmas Lietuvos skautų laikraštis. Tais 
pat metais įvyko pirmas skautų vadų suvažia
vimas Kaune.

1924 metų Sausio mėnesį Tarptautinis 
Skautų Biuras Lietuvos skautų asosiaciją pri
ėmė į pasaulinę skautė šeimą.

1925 m. Kovo 15 d. įsikūrė pirmas skautų 
vyčių vienetas. Tais pat metais asosiacijos še
fu sutiko būti Respublikos Prezidentas.

1932 metais Lietuvos Respublikos Preziden
tas skautijos kūrėją Lordą Robert Baden Po- 
well apdovanojo D. L. K. Gedimino I laipsnio 
ordinu.

1933 m. vasarą Lordas Robert Baden Po- 
well su šeima ir su 650 įvairių vietų skautų 
vadų, daugiausia Didžiosios Britanijos, suruošė 
didelę kelionę laivu. Ta didelė ekskursija ap
silankė ir Lietuvoje. Palangos pušyne buvo su
ruošta didelis skautė sąskridis, kur dalyvavo 
virš 2000 Lietuvos skautų ir skaučių. Pajūryje 
surengtą skautų-skaučių paradą priėmė Respu
blikos Prezidentas Antanas Smetona, Lordas 
Powell ir kiti. Nuo to laiko Palangos pušynas 
buvo pavadintas Skautų Pušynu.

1936 metų Gegužės 15 d. šefo aktu, Lietu
vos Skautų Sąjunga išsiskyrė į broliją ir sese
riją. Brolijos vadu buvo paskirtas iki tol bu
vęs Vyriausias Skautininkas Pulk. J. šaraus- 
kas. Seserijos Vade paskirta skautininke K. 
Žilinskienė.

Skautų organizacijos Lietuvoje kūrėjas, bu
vęs karininkas Petras Jurgelevičius (Jurgėla) 
dabar gyvena Amerikoje. Dabartinis Brolijos 
vadas Pulk. J. šarauskas yra kariuomenės spau
dos ir švietimo skyriaus viršininkas; Sąjungos 
garbės gynėjas taip pat karininkas. Pulk. Kal- 
mantas.

šiuo metu Lietuvoje yra virš 15,000 skau
tų ir skaučių

ŽMOGAUS GLOBA LIETUVOJE

Iš žmogaus Globos Draugijos narių metinio 
suvažiavimo.

žmogaus Globos Draugija yra tartum grei
toji pagalba visokiariopai paramai beturčiams 
teikti. Valdžios ir savivaldybės socialės ap
saugos įstaigos turėdamos prisilaikyti tos sri
ties įstatymų ir taisyklių, ne visada pajėgia 
taip skubiai ir lankščiai padėti netikėtai skurde 
ar nelaimėje atsidūrusiam žmogui, kaip tai gali 
padaryti labdaringa organizacija, turinti tam 
reikalui organizuotą atitinkamą aparatą, žmo
gaus Globos Draugija visomis išgalėmis sten
giasi apginti nuo bado, alkio ir šalčio, ir remti 
nelaimėje tuos kuriems reikalinga labai skubi 
pagalba. Tačiau, norint padėti vargstantiems, 
norint parodyti jiems daugiau žmoniškos globos 
ir užuojautos, nepakanka turėti gerų norų — 
reikia turėti ir nemaža lėšų. Nuolatinės rink
liavos, bei visoki’ aukų maldavimai visuomenei 
gerokai įkyri, todėl labdaringoms organizacijoms 
tenka jieškoti naujų būdų pajamoms surasti, 
žmogaus Globos Draugija pati supratusi šitą 
tiesą, ėmėsi dirbti visokius darbus kad iš gau
namų iš savo darbų pajamų galėtų plėsti savo 
darbą—padėti žmogui.

Pereitais metais žmogaus Globos Draugija 
sušelpė 6781 Šeimą, viso 15,138 žmones. Maistu 
buvo sušelpta 1,595 šeimos, rūbais ir avaline 
— 2,947 še:mos, Kelionės bilietais, butų nuoma, 
nakvyne, kuru, įnirusiems laiduoti pašalpoms 
ir kt. 263 šeimos, medicinos pagelba 715 žmo
nių, pirtimi — 1,261 žmogus.

Praeitais metais beturčiams buvo išduota 
78,048 pietus, 19,344 sausų maisto produktų 
davinių, 4,420 porų batų ir pusbačių vyrams, 
moterims ir vaikams 393 klumpių, 1,994 švar
kų, viršutinių ir apatinių kelnių, palaidinių, 502 
kailinių ir milinių, 218 vyriškų rūbų ir 49 mo
teriškų rūbų.

Draugija išlaiko 4 valgyklas (dvi papigintų Į 
pietų ir šelpiamiems), rūbų 1 ir avalinės dirbtu- j

ves, skaityklą, biblioteką ir gurguolę. Draugi
jos įstaigose ir dirbtuvėse dirba apie 100 žmo
nių, iš kurių 17 inteligentų, 6 šoferiai, 4 virė
jai, 15 siuvėjų, 26 paprasti darbininkai, ir 7 
padieniai.

Draugijos centro valdyba kuri dirba be 
atlyginimo, pernai turėjo 40 posėdžių ir 21 
posėdį pašalpoms skirstyti. Šių metų sąmatoje 
numatyta 239,400 litų. Tsb.

ADV. ANTANAS A. OLIS
Veikalus Amerikoje gimys tautininkas, sūnūs žino
mo Chicagos laikraščio “Lietuvos” leidėjo Antano 
Olšausko-Olševskio. Adv. Olis yra gabus muzikas, 
“Margučio” koncerte Balandžio 11 d. dirigavo or
chestrai ir chorui. Adv. A. A. Olis dalyvauja Ame

rikos Lietuvių visuomeniniame darbe.

Lietuvoje yra Didelių Šeimų

Nesenai Lietuvos spaudoje buvo pažymėta 
kad gausiausią šeimą Lietuvoje turi vienas laiš
kininkas Klaipėdos krašte, nes jis susilaukė 13 
vaikų, kurie visi gyvi ir sveiki. Tačiau gausių 
šeimų Lietuvoje yra ir daugiau.

štai viena Kauno apskrityje, Jonavos vai., 
Uknonių kaime gyvenanti 80 metų amžiaus mo
teris, Ona Zacharevičienė, yra turėjus 12 sūnų 
ir tris dukteris. Ir visi jos vaikai kol užaugo, 
buvo sveiki ir gyvi. Už pagimdymą 12 sūnų 
dar prieš karą O. Zacharevičienė buvo Rusų val
džios apdovanota aukso medaliu. Dabar prie 
jos gyvena tik keturi vaikai: du sūnus 'ir dvi 
dukterys. Trejetas sūnų ir viena duktė užau
gę mirė, o visi kiti vaikai išsisklaidė po platų 
pasaulį.

Vaikų gausumu pasižymi ir žemaičiai. Ten 
beveik kiekviename kaime yra šeimų susilauku
sių po 12—13 vaikų. Be to, vėlyvesniais lai
kais, iki šiol turimomis žiniomis, šeimos gausu
mo rekordą pasiekė Telšių apsk., Plungės vals., 
Babiniškių kaimo gyventojai, Juozas ir Marė 
Sebastijonai. Nors jie abu žilagalviai, dabar 
vieni gyvena savo ūkyje, bet jie buvo susilau
kę net 20 vaikų, iš kurių 7 mirė, o 13 gyvena. 
Lygiai tokį patį skaičių įpėdinių buvo susilau
kus ir Trakų apsk., Žaslių vai., Naujaežerio k. 
gyventoja Elena Leščinskienė, bet iš to būrio 
tik trys išliko gyvi, o visi kiti mirė dar, neuž
augę. z

Dzūkų krašto gyventojai šeimų gausumu 
irgi nenori nusileisti. Tiesa, ten, gal būt, yra 
didžiausias vaikų mirtingumas, didesnis negu 
kitose Lietuvos dalyse, bet vis dėl to yra ir 
išimčių. Netoli Varėnos gyvena V. Zaleckis, 
kuris išaugino ir dar augino išviso 11 naujų pi
liečių. Gi septyni jo vaikai mirė dar pačioje 
jaunystėje.

Lietuvos miestuose taip pat pasitaiko '(gau
sesnių šeimų, turinčių 7—8 vaikus, bet vis dėl 
to šiuo atžvilgiu miestas kaimui niekados nebu
vo prilygęs ir sunku laukti kad kada nors kai
mą pasivys. Tsb.

KEISTA IR ĮDOMU

: :CENTRALINĖJE Afrikoje surasta tam 
tikra veislė šunų kurie negali loti. Jie patys 
mazgojasi savo snukius, ir, kuomet užpyksta, 
pašiaušia sdvo kupras kaip katės.
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(Tęsinys iš pereito num.)

SHAKESPEARO IR KONGRESO 
KNYGYNAI

Apie 2:30 vai. susiradęs valgyklą ir papie
tavęs, šiek-tiek atsikvėpęs, pasiryžau dar aplan
kyti kitas dvi Kapitoliaus pastatų grupėje esan
čias įstaigas, išstatytas greta Aukščiausiojo 
Teismo Rūmų. Viena jų, THE FOLGER SHA- 
KESPEARE LIBRARY, Anglo rašytojo William 
Shakespearo atminčiai išstatytas muzejus, an
tra — KONGRESO KNYGYNAS.

Pirmiau ėjau į Shakeapearo Knygyną, ma
žą pastatą, pats sau pasižvalgyti kas jame tel
pa. Inėjęs į vidų patyriau kad ir ten yra la
bai daug ko įdomaus. Pasirodė, tą knygyną 
Shakespearo atminčiai pastatė vienas Amerikie
tis turtuolis, Shakespearo mėgėjas Henry Clay 
Folger. Folger gyveno nuo 1857 iki 1930 metų. 
Dar jaunas būdamas, 1879 metais, lankydamas 
kolegiją, Folger palinko prie Shakesprearo, pra
dėjo rinkti ir vėliau supirkinėti visokius Sha
kespearo raštų leidinius, laiškus, rankraščius, 
likučius, ir tt., ir viską krovėsi. Per visą savo 
gyvenimą Folger surinko savo privatinėn Sha
kespearo kolekcijon dalykų už apie $4,265,000 
vertės. Prieš mirtį paskyrė iš savo turtų 10 
milijonų dolarių fondą, riš ko buvo pastatytas 
šis gražus knygyno namas. Folger mirė pora 
savaičių po to kai buvo padėtas kampinis ak
muo šio muzejaus statymą pradedant.

Muzejus labai turtingas, visas statytas iš 
Georgia balto marmuro. Prie ineigos į muze- 
jų, darželyje stovi marmurinis faunas-pusiau 
kipšas, išsišiepęs, po kuriuo ant pastovo iškal
ta gerai žinomas Shakespearo posakis iš jo dra
mos “Midsummer Night’s Dream” (Vidurvasa
rio Nakties Sapnas), “Kokie Paiki Tie Mirtini 
žmoneliai”.

Viduje telpa didelė įvairybė visokių rinki
niu paėjusių tiesiog iš paties Shakespearo, kaip 
tai nekurie jo rankraščiai, jo daiktai (supirkti 
iš pirmesnių turėtojų), visoki dokumentai, rep
likos, Shakespearo veikalai išleisti įvairiomis 
kitomis kalbomis, laiškai, vaizdai piešti svar
besnių jo veikalų asmenų, fantastiški artistų 
kuriniai, žymieji aktoriai kurie'vaidino jo vei
kalus įvairiais laikais. Paskirame to namo ga
le įrengta net reprodukcija Globė Teatro Lon
done, kur buvo pradėta statyti Shakespearo vei
kalai 1599 metais. Teatras įrengtas arčiausia 
kaip galima prie originalo.

Viduje randasi ir gražus paties Shakespearo 
biustas, be keleto kitų jį vaizduojančių paveik
slų ir mažų padarinių. William Shakespeare 
gimė 1564 metais, mirė 1616 metais. Dauge
lis turėtumėt atsiminti: 1916 metais kultūrin
gasis pasaulis plačiai minėjo jo 300 metų mir
ties sukaktį.

žiūrint į Shakespearo. biustą pamaniau sau, 
ištikro “kokie paiki tie mirtini žmoneliai....” 
Šis žmogus, tiek daug parašęs, per šimtą-kitą 
metų po mirties tetapo taip garbinamas ir įver
tinamas, o mes savo tarpe turime gyvų dar te- 
bemindančių purviną žemelę gaivalų, kurie de
ga garbės geismu, ir pyksta ant žmonijos jeigu 
už jų kokį mažos vertės darbelį neduoda jiems 
garbės tuoj pat....!

šis knvgynas-muzejus įrengtas pastuinėji- 
mui studijų apie Shakespearą, tiems kurie juo 
įdomaujasi. Yra įrengta ir skaitykla su viso
kiausiomis informacijomis. Folger patvarkė kad 
tą visa muzejų globotų ta kolegija kurią jis 
lankė — tai yra Amherst Kolegija, Mass. val
stijoje.

Iš Folger Shakeaspearo Knygyno paėjus 
tik skersai gatvę į vakarus, prasideda erdvus 
Kongreso Knygyno plotas, ant kurio išstatyta 
didelis bet jau senas Kongreso Knygynas. Šis 
didingas pastatas, iš lauko išrodantis jau gero
kai senas išvaizdoje, yra trijų aukštų, 
ko Renesanso architektūros stiliaus, su 
bokštu ties viduriu, išstatytas 40 metų 
Iš lauko nematai kad tas nors ir didelis
butų vertas $6,032,124, kiek jis atsiėjo įrengti, 
neskaitant žemės ploto, kuri kaštavo dar kitą 
pusę milijono. Pačių sienų plotas užima 470x 
430 pėdų, taigi didelis pastatas. Visas knygy
nas turi arti 2,000 langų, todėl sakoma yra ge
riausia apšviestas knygynas pasaulyje^

Užpakalyje šio didžio namo, rytų pusėje, 
dar statydinama tokio pat didumo priedas šiam 
knygynui, taigi bendrai suėmus abiejų tų na
mu patalpas, vargu kur pasaulyje rasis kitas 
tokis didelis knygynas.

Tik vidun inėjus gali gauti aiškų supratimą 
šio knygyno puošnumo ir turtingumo, ir todėl 
jo brangumo.

Kiek kiti jau aplankyti ir paminėti didieji 
valdiški namai yra paprasti savo vidaus sienų 
išrengimu tiek šis knygynas yra įvairus ir puoš
nus. Inėjus į jo pirmutinę salę, aukštumo iki 
pat trečio aukšto stogo, matai ką tokio puoš-

turtingųjų Vatikano bažny-

Knygyno salė-priemenė pra- 
šlipuotame akmenyje” — tai

naus ką galėtum tikėtis rasti tik pačiuose tur
tingiausiuose amžiais senuose Europos sostinių 
pastatuose, kada dar žmonės buvo vergais ir 
darbas atsiėjo pusdykiai, kada buvo galima vis
ką gauti kuomet didžiūnas užsimanydavo, ir 
kada auksu, sidabru sienos ir lubos buvo dabi
namos. Tam panašių salių esu matęs tik iš 
atvaizdų nekuriu 
čių ir salių.

ši Kongreso 
minta “vaizduotė
reiškia ką gabus artistas ar artistai galėjo su
tverti iš puikiausio marmuro išpuošimui tokios 
didelės salės, kada jiems pinigų klausimas ne
apėjo.

Salės puošnumas, proporcijų sutaikymas, 
turtingumas ir harmonija papuošalų, ir visiš
kas pritaikymas tikslui kuriam ji skirta, daro 
ją puošniausiu ir turtingiausiu Amerikos archi
tektūros laimėjimu. Architektai, piešėjai ir 
skulptoriai prie šio darbo buvo visi Amerikos 
piliečiai, taigi visas tas pastatas ir jo išpuoši
mas skaitoma Amerikos patriotišku pasididžia
vimu, Amerikos talentu, menu ir darbu.

ši salė-priemenė, iš kurios eina durys į cen- 
tralinę rotundą, ir karidoriai į kitas knygyno 
dalis, taipgi puošnus laiptai j viršutines dalis, 
neturi sau lygios priemeninės salės pasauly
je. Visas jos vidus ištiestas, sienos, stulpai ir 
viskas, puikiausiu Itališku marmuru, nušlipuo- 
tu iki blizgėjimo. Aukšti pilioriai-stulpai ei
nanti j palubes, nėra stori, bet stovi poromis; 
jų viršūnės išdabintos įvairiais pavidalais, ir 
yra Korintiško stiliaus; arkos ant kurių remia
si lubos išpuoštos ružavo marmuro, iškalto pai
mu lapų ir kitokių pavidalų. Kur žėri auksas 
yra tikras auksas, 22 karatų.

Ta salė yra 72 pėdų aukščio, kur susigaubia 
vedančių į 

marmuro 
meną ir

viduryje

Itališ- 
doma- 
atgal. 

namas

lubų skliautai. Pakraščiai laiptų, 
viršutinę dalį, išdabinti 26 mažomis 
stovylėlėmis, vaizduojančiomis įvairų 
mokslą.

Salės grindys vaizduoja sekantį:
žėri-spinduliuoja saulė, aplink ją sutalpinta vi
si dvylika zodiako ženklų, per kuriuos saulė 
pereina kasmet (žemės kelias pro žvaigždynus).

Didžiaisiais laiptais toje salėje užlipus an- 
tran aukštan, ten vėl matai puošnumą ir tur
tingumą. Kiekvienas kampelis, karidorius ar 
siena išdabinta, išpiešta, taip kad nepalikta nie
ko pliko; lubų lenkti skliautai karbuoti, spalvo
mis nudažyti, auksu nulipdyti.

Smulkiai visko net nebūtų galima apipasa
koti ir aprašyti, ne tam tikslui nuvažiavus ir 
ne meną ir architektūrą studijuoti pasiryžus. 
Kadangi šymet suėjo 100 metų nuo Rusų poeto 
Aleksandro Puškino mirties, antrame aukšte 
šios salės išdėta įvairių Rusiškų ir Angliškų 
knygų apie Puškiną ir paties Puškino raštų.

Prie to, yra išstatyta stiklinėse spintose 
įvairių šalių ir pasaulio dalių raštų, turinčių ko
kią nors dokumentalę svarbą. Vienoje vieto
je prie sienos po stiklais išdėta originale Ame
rikos Kolonijų Nepriklausomybės Deklaracija, 
su parašais Jurgio Washingtono ir kitų, paskel
bta Liepos 4 d. 1776 metais. Taipgi patalpin
ta ir pirmutinė Suvienytų Valstijų Konstituci
ja, rankraštis. Kitoje vietoje sudėta dokumen
tų iš Linkolno laikų.

Lipau į viršų kiek tik galima lipti, ir atsi
radau . trečiame aukšte ant balkono didžiosios 
rotundos — aštuonkampės skaitymo salės, ku
ri yra viduryje-centre viso to pastato ir kurios 
aukštis pasiekia pačią domą-bokštą. ši rotun- 
da, mažesnė negu Kapitoliaus rotunda, sudaro 
savotišką gražumą savo visai kitokiu išdabini- 
mu. Jos sienos iš gelsvo marmuro, stulpai-pilio- 
riai iš rausvo. Rotunda yra 125 pėdų aukščio; 
pilioriai prasideda aukščiau ir jie yra po 40 pė
dų aukščio; langai po 32 pėdas pločio, šio skai
tymo kambario-rotundos apatinis tamsus mar
muras yra iš Tennessee valstijos, raudonas iš 
Numidijos, ir gelsvas iš Sienos. Viršun į palu
bę susieina visokios ornamentacijos, kurių visų 
nei neišminėsi. Tarpai kokie tik aplink toje 
rotundoje yra, nustatyti žalvario stovylomis.

Vėliau nulipau vėl apačion ir inėjau į tą 
rotundą apsidairyti iš vidaus. Pažiurinėjau kny
gų katalogus norėdamas surasti Lietuviškas čia 
esamas knygas, tačiau Lietuviškos knygos dar 
buvo gal būt nesukataloguotos, nes visai nese
nai mes iš “Dirvos” pasiuntėme kelis desėtkus 
Lietuviškų knygų į tą Knygyną, kur jos pasi
liks ilgiems laikams. Lietuviškų knygų prisių
sti prašė Lietuvos Ministeris P. žadeikis, kuris 
šių metų pradžioje apsilan-kęs šiame Knygyne 
patyrė kad Lietuviškų knygų čia tėra tik kelios. 
Jis kreipėsi į Lietuviškų knygų išleistuves, kar
tu į “Dirvą” ir TMD., norėdamas kad Lietuviš
kų knygų skyrius butų kuodaugiausia dapildy- 
tas. “Dirva” savo pareigą atliko, TMD. val
dyba kaip tai neaiškiai numykė apie savo kny
gas, nors jos mėtosi beverčiai, o čia turėtų pro
gą save ir savo darbą įamžinti.... Ką padarė

I

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

LIETUVOS Ministeris Wa- 
shingtone Povilas žadeikis, pa
minėjo savo 50 metų amžiaus 
sukaktuves pasiųsdamas savo 
500 litų Lietuvos vidaus pa
skolos lakštus su 20-čia kupo
nų Lietuvos Ginklų fondui, 250 
litų Geležiniam Vilniaus fon
dui ir 250 litų Telšių Alkos Mu- 
zejui.

AMERIKOJE įvairiose kolo
nijose Lietuviai sukruto norė- 

. darni pagerbti mirusį kompozi
torių Miką Petrauską. Dau
giausia siūloma kad kom.p. M. 
Petrauskui butų pastatytas 
paminklas Bostone, kur jis il
giausia gyveno. Butų gera ir 
tiesiog reikalinga kad Ameri
kos Lietuvių meno t tėvo vardu 
butų pastatyta ar bent įsteig
ta PETRAUSKO MUZIKOS 
KONSERVATORIJA, kur bu
tų ruošiami menininkai tautos 
menui ir kultūrai skleisti.

OŽYS APŠAUKĖ “SĖDĖJI
MO STREIKĄ”. Fort Worth, 
Texas, skerdyklose “sėdėjimo 
streiku” sustreikavo skerdyk
lų ožys, kuris avis vesdavo į 
skerdyklas. Kadangi ožys at
sisakė dirbti, jam pagerino są
lygas; davė tik 8 valandas per 
dieną dirbti, pagerino maistą 
ir guolį. Geresnes darbo sąly
gas dėl to gavo ir kiti dešimts 
su juo dirbančių ožių.

ANGLIJOS Užsienių Vice 
Ministeris Lordas Plymouth 
Birželio mėnesį vyks į Lietuvą 
svečiuotis ir pasikalbėti bėga
maisiais reikalais.

HARBINE, Mandžurijoj, ku
rią valdo Japonai ii' kur yra 
Lietuvos Konsulatas ir gyvena 
apie 300 Lietuvių, Japonai ne
gauna ramybės nuo Kiniečių 
užpuldinėjimų, ir Kinus valdy
ti Japonijai daug kaštuoja. 
Pavyzdžiui, dabar nesenai nu
žudyta 40 karininkų, 200 ka
reivių ir 132 civiliai Japonai 
valdininkai. Aišku, Harbino 
Kinai Japonų tiek pageidauja 
kiek Vilnijoje Lietuviai pagei
dauja Lenkų! Ko kiša nosį 
ne į savo žemę?!

Lietuvių Prietikiai
BROOKLYN, N. Y. — An

tanas šarkauskas su Aleksan
dru Zuzavičium užėjo į alinę, 
48 Gold st., Centrai Brooklyn, 
išgerti stiklinę alaus. Vos nu- 
gėrus keletą gurkšnių, ineina 
j tą užeigą jaunas nepažysta
mas vyras ir išsitraukęs revol
verį surinka visiems iškelti į 
viršų rankas, šarkauskas at
sisuko ir eidamas link plėšiko 
klausia ar jis čia šposus ma
nąs krėsti. Plėšikas paleido 
šarkauskui šūvį tiesiog į kru
tinę. Bet Šarkauskas dar plė
šiką išsivijo laukan ir parsi
trenkęs ant šaligatvio jį gerai 
aplamdė. Bet dar gavęs kul
kų, šarkauskas jau neištvėrė. 
Dabar šarkauskas guli ligoni
nėje kovodamas už gyvybę, o 
plėšikas pabėgęs j ieškomas.

Ispanijon išvažiavo ir mano 
ten kaip nors įsigauti ir padėti 
kairiesiems kariauti, komunis
tų “Laisvės” redakcijos narys 
Vytautas Zablackas.

MASPETH, N. Y., 
ant Grand Avė., prie 
rių stoties, išstatyta
ko Vitkaus paveikslai, 
gynas atdaras nuo 1 iki 9 vak., 
šeštadieniais nuo 10 iki 9 vak.

knygyne, 
gatveka- 
meninin-

Kny-

LINDEN, N. J. — Policijos 
valdininkas Juozas Gumauskas 
pakeltas į Leitenantus. Jo pa
gerbimui, Gegužės 22 d. ren
giama puiki 
Hali.

vakariene Linden

su muzikale 
Great Waltz’

ko- 
gas-
Sa- 
vie-

val-

BOSTONE 
mediją ‘The 
traliuoja Lietuvaitė, p-lė 
dauskaitė. Ta proga su
tos Lietuviais susitarė jiems 
kojrcertuoti Gegužės 16 d.

NEW PHILADELPHIA, Pa.,' 
kur Lietuviai valdininkai
do, angliakasyklose užgriuvo 
Antaną Gustaitį ir Stasį Pošką.

SCRANTON, Pa., Lietuvių 
R. K. parapijos miręs klebonas 
Kun. J. Kuras turto paliko 
$72,089.10. Iš to turto $20,000 
palikta įvairioms organizaci-

musų kitos knygų išleistuvės tuo reikalu nepa
tyriau.

Jau buvo arti 5 valanda vakaro kai išėjau 
iš Kongreso Knygyno. Devynias valandas iš- 
per dieną paskui žagrę žingsniavęs. Prie to dar 
per dieną paskui žagrę vaikščiojęs. Prie to dar 
rūpėjo ar gausiu sau tame viešbutyje nakvynę, 
kur pasilikau savo bagažą, taigi palengva trau
kiau atgal, viešbučio linkui.

Kadangi diena buvo saulėta ir šiltoka, va
karop pradėjo prasiskėsti nekurie pietinių me
džių žiedai, kurie ryto metą buvo dar tik pum
puruose. Kai kurie ankstyvieji krūmokšniai 
jau žydėjo.

Patraukiau geležinkelio stoties linkui, susi
pažinti su ta miesto dalimi. Stotis nuo Kapi- 
toliaus visai netoli. Priešais stotį yra didelė 
aikštė, už kurios randasi Senatorių raštinių na
mas. Priešakyje stoties stovi didelis paminklas 
Amerikos atradėjui Kolumbui.

Gryžęs Raleigh viešbutin gavau sau kam
barį aštuntame aukšte, iš kur per langą taipgi 
daug kas matyti. Susiskambinau su L. J. Esu- 
nu. kuris rytoj rengia Lietuvišką vakarą Kata
likų Universitete, ir kai jis atvyko pas mane, 
išėjom į Amerikos Laikraštininkų Klubą, kur 
šiandien kaip tik pasitaikė įvyksta jų specia- 
lis pasiliksminimo vakaras. Tą klubą sudaro 
visi Amerikos laikraščių atstovai atsiųsti į Wa- 
shingtoną. Mus ten pasikvietė Prof. J. de S. 
Coutinho, kuris rūpinosi to Lietuviško vakaro 
surengimu minėtame universitete.

Klubo patalpos randasi 13-me ir 14-me auk
štuose vieno vidurmiesčio namų. Susirinko ar
ti 400 Amerikos žurnalistų, vieni vyrai. Jeigu 
yra moterų žurnalisčių atsiųstų Į sostinę, jos 
be abejo turi savo klubą ir vyrų neįsileidžia. 
Bet nesakysiu kad jų klubas rengia tokius pro- 
gramus kaip surengia vyrai. Moterys be abe
jo rimtesnės ir nelinkę į tokius niekus kuo pa
sižymi Amerikos vytai, net ir mokyti.
turi valgyklą ir privatinius valgomus kamba
rius, rašomus kambarius ir knygyną; turi svai
ginančių gėrimų, ir didelę salę kur atsibuna 
programai, šioje salėje visi susėda prie stalų, 
užkandžiauja, gurkšnoja, ir taip mato progra
mą. Buvo taip vadinama Amerikonų tarpe pa
prasta “stagg pąrty”. Iš savo tarpo daininin
kai išpildė dainų programą, buvo kaip kas pa
samdyta iš šalies, ir rodė filmas pajuokiančias 
Hoover’o ir Roosevelto laikus. Užbaigė gi iš-

Klubas

SVEIKATA IR LIGA1

Rašo DR. S. BIEŽIS.

žodį sveikata minime net de
šimtis sykių kasdieną. Susitikę 
draugą ar šiaip jau kokį pažys
tamą pirmiausia klausiame kaip 
jo ir visos šeimos sveikata tar
nauja. Kuomet linkėjimus tie
kiame savo prieteliui vienokia 
ar kitokia proga, pirmiausia 
linkime geros sveikatos. Vien 

| tik iš to jau galime aiškiai su
prasti, kad sveikata nėra men
kniekis. Tačiaus su šituo žo
džiu esame taip arti susigyvenę 
jau nuo senovės kad jam ne- 
priduodame ypatingos reikšmės 
ir jį vartojame tarsi tai butų 
mandagumo arba įpročio po
sakis. Taip pat tik retas ku
ris turi aiškią nuovoką, ką iš- 
tikrųjų sveikata reiškia. Mat, 
didele dauguma mano, jeigu 
jautiesi gerai tai ir pilnai svei
kas esi. Dalinai tai tiesa, bet 
anaiptol ne visados. Taigi čia 
pažiūrėsime kas sveikata yra, 
o kas ne.

Sveikatą apsklemti keliais 
žodžiais ne taip lengva. Už tat 
prisieina tai plačiau panagrinė
ti kad tinkamai išsiaiškinus, 
žmogaus kūno sudėtis yra labai 
komplikuota. Jis susideda iš 
daugybės atskirų dalių, orga
nais vadinamų, kaip tai: širdis, 
plaučiai, smegenys,-jaknos, ink
stai ir tt., kurie atlieka jiems 
ypatingą paskirtą veikmę pil-

joms ir bažnyčioms, 
tas jo turtas atiteks 
nežinia.

Kam ki- 
tuo tarpu

PA.

Su- 
me-
Ta

PHILADELPHIA,
Dr. E. G. Klimas, buvęs SLA. 
daktaras - kvotėjas, dabartinis 
Temple Universiteto Medicinos 
profesorius, labai sunkiai serga 
ligoninėje.

.ARGENTINOS Lietuvių 
sivienijimas mini savo 23 
tų gyvavimo sukaktuves,
organizacija veikia panašiais 
musų Susivienijimų pamątais.

PAGALIAU, sulauksim Lie
tuvos Operą su Kipru Petraus
ku ir Lietuvos puikiu baletu į 
Ameriką atvykstančius. Bet 
— 1939 metais atvykstančius 
į New Yorko Pasaulinę Paro
dą. Po to jie gastroliuos po 
visą Ameriką. Visų kolonijų 
Lietuviai sukruskim juos pri
imti.

leidimu į sceną poros mergšių, kurios šokdamos 
pradėjo nusirengdinėti — ir sunku įsivaizduoti 
ar moterys žurnalistės savo klube kada nors su
manytų savo pasilinksminimo programe išleis
ti scenon du vyrus, kurie nusirengdinėtų iki ne
liktų ant jų pačių paskutiniausių marškinių?...

Seka: ANTRA DIENA WASHINGTONE.

MARGUČIO DAINO5
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele- 
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

“Dirvos” 
mažiems 
mentorių 
kurio su
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

nai kooperuojant veikmei visų 
kitų organų. Kuomet šitokia 
padėtis egzistuoja, tai yra, kuo
met visos kūno dalys atlieka 
savo darbą 100%, tą ir vadi
name sveikata. Sveikatą taip
gi galima pavadinti harmonija* 
nes visi kūno organai dirba 
sutartinai - harmoningai, tarsi 
tai butų didžiulė orkestrą, ku
rios sutartinas grojimas įvai
riais instrumentais pagamina 
malonią, harmoningą simfoni
ją.

Kaip greitai vieno kito in
strumento grojimas išeina iš 
tono, taip veikiai harmonija, 
nustoja būti kaipo tokia. Pa
našiai ir su žmogumi. Kuo
met vienas organas kad ir da
linai nebeatlieka savo užduo
ties, taip greitai sveikata pa
krinka — žmogus jau pradeda 
sirgti. Taigi ligą galima pa
vadinti disharmonija arba be
tvarke kūne. Ta liga gali bū
ti visai mažos reikšmes, žmo
gus gali apie ją visai nieko ne
nusimanyti, kartais net ir sun
ku ją surasti, vienok jau svei
kata esti šiek tiek pakrikus, kas 
ilgainiui gali išsivystyti į rim
tą susirgimą, jei jos pradinė 
eiga nesulaikoma.

Mat, liga įsigalėdama naiki
na paliestą organą kas sykis 
vis daugiau ir daugiau, šito
kiame pažengusiame laipsnyje 
kad ir liga pašalinama arba su
laikoma, tai dažniausia palies
tas organas pasilieka sukone- 
veiktu ant visados, kas veik 
visada reiškia menkesnę svei
katą ir trumpesnį amžių. Ta
čiaus dažnai nei to negalima 
tikėtis net prie stropiausio gy
dymo. žmogaus susirgimą ga
lima palyginti su užsidegusiu 
namu. Kuomet gaisras paste- 
biama pradžioje, tai menkomis 
pastangomis jis veikiai užgesi
namas ir kas svarbiausia, pa
čiam namui visai mažai žalos 
pasidaro. Gi jam įsiliepsnojus, 
prisieina energingiausiai dirbti, 
kad ugnį sulaikius. Bet kiek 
iš to naudos esti? Lieka ią 
buvusio gražaus namo tik krū
va nedegulių. Atidėlioti gydy
mą, vieną sykį susirgus, reiš
kia didesnį ligos įsigalėjimą* 
ilgesnį ir brangesnį gydymą
si, daugiau nemalonumų ir 
svarbiausia, tai nepataisomai 
sveikatos sumenkėjimą.

Į':t, yra visokių ir jų gana 
daugel — priskaitoma net su 
vh’rt 2,000. Nuo jų nėra 
liud51: jokia rasė, jokia tauta, 
jokis luomas, jokis amžius. Vie
nos jų esti ūmios: Asmuo 
staigiai suerga, ligos ženklai 
smarkus ir aiškus, dažniausia 
lydimi karščio ir pati liga ne
sitęsia ilgai. Ligonis daugiau
sia į keletą dienų pagija arba 
miršta, šitokiuose atsitikimuo
se skubi medikalė pagelba yra 
didžiausios reikšmės, nes kar
tais suvėlavimas vos vienos 
kitos valandos reiškia vienokį 
ar kitokį ligonio likimą. Kitos 
esti taip vadinamos kroniškos, 
kurios tęsiasi mėnesiais ir net 
eile metų, šitokiuose atsitiki
muose ženklai pasireiškia iš
lėto ir lengvoj formoj, taip 
kad iš pradžios per tūlą laiką 
pats ligonis nežino esąs nebe- 
besveiku. čia gydymas, žino
ma, nėra taip skubotas. Taip
gi esama apkrečiamų ligų, ku
rios sveikuosius susargdina, jei 
pastarieji bendrauja su ligo
niu. Kad apsaugoti sveikuo
sius nuo susirgimo, už vis svar
biausia yra visiškai atskirti, 
izoliuoti ligonius, tuomi užker
tant kelią plisti ligai. Taipgi 
dar reikia priminti, kad tūlos 
ligos pasireiškia tik tam tik
ruose klimatuose, sakysime* 
tropiškosios ligos randamos tik 
šiltuose kraštuose.

žmogus išsigydęs iš nekuriu 
ligų gali būti taip pat sveikas, 
tarsi visai nesirgęs; gi kitos, 
pavyzdžiui, džiova, palieka sa
vo žymes, kurios niekados ne
pranyksta. Kiek tas reikšmės 
turi ateityje žmogaus gyveni
me, daugiausia priklauso nuo 
ypatingos ligos bei jos išsipla- 
tinimo. Tačiaus ir geriausia
me atsitikime, tai neina j svei
katą.

Yra beveik negalima numa
tyti kas atsitiks su žmogaus 
sveikata už savaitės, mėnesio* 
meto ar kito, kaip kad negali
mas iškalno nusakyti kuris ko
kio amžiaus susilauks. Neat
sižvelgiant į tai, visgi randasi 
priemonių kuriomis sąmonin
gai pasinaudojant, galima su
sirgimų skaičių gerokai prare
tinti. ir net gyvenamąjį amžių 
prailginti. Kad šitą atsiekus, 
bendrai kalbant, yra kiekvie
nam būtina susipažintŲsu savo 
kunu, jo įvairių dalių -veikmė
mis bei žinoti aplinkybes. ve
dančias prie visokių susirgimų. 
Juo daugiau žmogus _ pažins 
šiuos dalykus tuo geriau jis 
galės vadovautis savo sveika
tos naudai. ...



s DIRVA

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
Marijona Yesienė, nuo 1364 

E. 65 St., Gegužės 15 d. laivu 
Europa iškeliauja į Lietuvą, 
apsilankyti, paviešėti. Jos na
mai yra Kretingoje.

Ją į New Yorką automobi
liu išlydėjo jos duktė Petronė
lė Joniliene.

Laivakortę ir dokumentus 
jai išrūpino “Dirvos” Agentū
ra .

Jai buvo surengta dvejos iš
leistuvės, pirmadieni namuo
se, o antradienį Alpine Village, 
jos draugės.

Ponia Jėsienė yra gera Lie
tuviškų reikalų rėmėja ir gera 
Lietuvė patriotė. Laimingos 
jai kelionės ir smagaus laiko 
tėvynėje Lietuvoje!

VĖL LAIMĖJO STIPENDIJĄ
Lietuvaitė smuikininkė Anne 

Zelvis šiose dienose vėl laimė
jo stipendiją muzikos mokslui 
tęsti. Stipendiją davė Fort- 
nighty Musical Club, savo 46- 
me metiniame posėdyje, Stein- 
way salėje, Halle Bros. Co.

Anne Zelvis, gabi smuikinin
kė, kurią vietos Lietuviai jau 
turėjo progos girdėti, laimi jau 
kelintą išeilės stipendiją savo 
muzikos studijoms tęsti. P-lė 
Zelvis tą dieną kai stipendiją 
laimėjo, atlankė Lietuvių Kul
tūrinį Darželį, kuriuo tikrai 
gerėjasi.

Gavus 10 dienų pavasarinių 
atostogų ji važinėjo pietinėse 
valstijose koncertuodama, da
vė 15 koncertų. Ji nuolat da
rosi populiariškesnė. Ji lanko 
Oberlin Conservatory of Mu
sic, kur pripažinta viena iš ge
riausių smuikiųinkių.

Aklas Pianistas

ALEC TEMPLETON, aklas Ang
las pianistas, kuris girdimas Ford 
Dealers’ “Universal Rhythm” pro
grame su Rex Chandler’s orkestru 
šeštadienio vakarais per Columbia 
radio tinklą. Jis lygiai skambina 
rimtą muziką kaip ir populiarę ir 
gali improvizuoti visokią muziką 
sulyg reikalo. Jis girdimas Cleve
lande iš WHK stoties.

AKRON, OHIO

ŠLUOTŲ PARDAVIMAS 
AKLŲJŲ NAUDAI

Šiomis dienomis Skautai už
vedė vajų pardavimui aklųjų 
gaminamų šluotų. Per namus 
pereis apie 550 skautų, kurie 
priims užsakymus naujoms 
šluotoms. Pirkdamos šluotas 
iš aklųjų gamyklos gausit ir 
gerą padarą ir paremsit ak
luosius, kurie kitaip neturi iš 
ko gyventi.

VAŽIUOJA ATOSTOGŲ
Juozas Brazauskas, A. & P. 

krautuvės vedėjas, gavęs po
rą savaičių atostogų, važiuoja 
i rytines valstijas paviešėti ir 
aplankyti kitus miestus. Ap
silankys Binghamtone, Scran- 
tone, WilkesJBarre, New Yor
ke, ir Forest City, Pa., kur 
yra gimęs jis ir jo motina. 
Ten gyveno jo kiti giminės.

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas mašinas, toasterius, 
prosus, vacuum valytojus ir 
visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus. (17)

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefront av. PO. 9548

MINĖJO 25 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Petras ir Marė Mulioliai per
eitą sekmadienį, Gegužės 9 d., 
turėjo paminėjimą savo sidab
rinių vedybų sukaktuvių. Ry
to metą šv. Jurgio bažnyčioje 
atsibuvo jų šeimos mišios, po 
to pietus Jono T. DeRighter 
namuose, kur dalyvavo gimi
nės ir keli artimi draugai.

Petras P. Muliolis Clevelan
de gyvena jau apie 30 metų 
ir dalyvauja viešame Lietuvių 
veikime. Mulioliai turi šešis 
vaikus: Juozas, Bernardas,
Rosemary, Margery, Donaldas 
ir Viviana. Rep.

HANNA THEATRE
MATYKIT “THE LOŠT 

HORIZON”
Dar kelios dienos liko pama

tyti įdomią filmą rodomą Han- 
na Theatre. Tai nepaprastas 
kurinis, kurio visa svarba de
dasi Tibete, įdomios scenos, 
puikus kostiumai, bendrai toks 
paveikslas kokį norėtumėt pa
matyti kiekvieną kartą. Ro
dymai bus du popiečius, penk
tadienį ir šeštadienį ir vaka
rais. ši filmą nebus rodoma 
šį sezoną jokiame teatre.

IŠSINUOMOJA KAMBARIS
Lietuvių šeimoj, SU garadžium 
arba be. Visas nai.nų patogu
mas. Kreipkitės p. (20)

987 Eddy Roa.'l_  _

KAS RADO ŠUNĮ 
prašome grąžnti. Pusiau chow 
ir police veislės, trumpais rus
vais plaukais, juodu liežuviu. 
Dingo prie namų Kovo 24; lai- 
snų No. 7915. 11 metų amž. 
Bus atlyginta. 1194 E. 66 St.

VAŽIUOJAT ŠIĄ VA
SARĄ LIETUVON?

Laivas Berengaria išplaukia 
Birželio 19 d. Ar jus pasiren
gę aplankyti Lietuvą? Jeigu 
taip tai rengkitės keliauti tuo 
laivu. Pasiskubinkit užsisaky
ti sau vietas nelaukdami pas
kutinės minutos, nes tada ne- 
gausit tinkamo kambario.

Atminkit, šią ekskursiją as
meniškai vadovaus P. Bukš- 
naitis iš Cunard White Star 
Line, kuris yra gerai žinomas 
keleiviams į Lietuvą. Jis ap
sirūpins jūsų reikalais, taip 
kad jums bus daugiau laiko 
pasilinksminimui; prie *valgio 
šiame laive duodama nemoka
mai vynas, ir jus tikrai turėsit 
smagią kelionę su savo vien
taučiais.

Vietų dar galima gauti, bet 
neatidėliokit, nes Birželio 19 
d. Berengarijos plaukimo laiku 
bus pats smarkiausias keliavi
mas į Europą!
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina apšvietą.

Smulkios Žinios
Goodrirh gumų korporacijos 

didžiųjų šėrininkų suvažiavi
me New Yorke, kompanijos 
prezidentu tapo išrinktas New 
Yorko bankierius Samuel B. 
Robertson. Buvęs preziden
tas J. D. Tew atsisakė kandi
datuoti į prezidentus, aiškin
damasis kad sulaukęs 55 metų 
amžiaus jis savo vietą nori už
leisti jaunesniam, o pats nori 
pasilsėti. Jis sulaukė aštrios 
kritikos iš šėrininkų pusės 
už tai kad savo prezidentavi
mo laiku nepadarė užtektinai 

j pelno, pirkdamas Hood Rub- 
1 ber Co. dirbtuvę Mass. valsti- 
I joje ir kitas dirbtuves. Kitos 
I gumų kompanijos tuo laiku pa
darė didelius pinigų, Goodyear 
Co. padarius 30 milijonų dola
rių, Firestone Co. 17 milijonų.

Tew yra Akronietis, prie jo 
gavo dirbti vietiniai, ir daug 
Lietuvių jaunuolių toje kompa
nijoje darbus turi, o naujasis 
prezidentas gal ir vėl naudos 
kitų valstijų pigius darbinin
kus, kaip yra buvę praeityje.

Firestone gumų dirbtuvė su
sitaikė su darbininkų unija ir 
nekurie skyriai pradėjo dirbti. 
Streiką sako laimėjo darbinin
kai.

Dešimtštorių tarnautojai su
gryžo dirbti, krautuvės atsida
rė. Bet streikuoja gatvekarių 
motormanai ir konduktoriai.

Balandžio 28 ir 29 per dvi 
dienas ėjo teismas Tarno Stel
moko. Mat jo žmona reikala
vo nuo jo atsiskyrimo ir turto 
padalinimo. Stelmokienė gavo 
atsiskyrimą.

Petras Kriščiukaitis tapo 
prie darbo dirbtuvėje sužeis
tas, serga, gydosi namie.

Sportininkų parodoje, išsta
tytu kulkosvaidžiu jaunas 15 
metų vaikinas nušovė polici
ninką, iš žingeidumo spaudi- 

I nedarnas veikiamas dalis, tuo 
laiku kai priešakyje stovėjo 
tas policijantas. Kulka jam 
perėjo per gerklę ir policinin
kas tuoj mirė. Kalnas.

CHICAGO, ILL.

MODERNINIS GASO PEČIUS 
NEREIKALAUJA SPECIALIO PADARGO

Kadangi gazas yra paprastas, 
praktiškas ir lengvas vartoti 
virimo būdas, jam nereikalin
ga brangių, specialiai dirbdin- 
tų padargų. Perius ar vieno
kis ar kitokis bus — gasas ja
me degs vistiek.

Pamatykit naujus moderninius 
pečius pas jūsų pardavėjus ar

Gas Office. Sulyginkit juos su 
kitos rūšies padargais — pir
miausia kaštu, operavimo kaš
tais, atsakantumu, patogumu, 
insuliavimų, automatiškais pa
gerinimais, lankstumu virimo 
greičio, išvaizda, ir virimo pa
sekmėmis—ir jus patirsit ko
dėl gasą. pasirinko suvirs 15,- 
000,000 Amerikos šeimininkių.

EAST OHIO GAS COMPANY
MAin 6640 * East Sixth ir Rockwell

j DIDŽIOJI EKSKURSI
JA TIESIOG I 

KLAIPĖDĄ
Didžioji šiais metais tiesio

ginė ekskursija į Klaipėdą šve
dų Amerikos Linija išplauks iš 
New Yorko Gegužės 29 d. mo
demiškų motorlaiviu “Grips- 
holm”, per Gothenburgą, tie
siog į Klaipėdą, laivo nemai
nant.

Kas_ gali būti malonesnio 
kelionėje kaip įsėdus į laivą 
New Yorke išlipti iš to fraties 
laivo savo uoste Klaipėdoje. 
Tokią kelionę turėsite vykda
mi viršminėta ekskursija Ge
gužės 29 d.

Šią ekskursiją lydės iš Klai
pėdos atvykęs švedų Amerikos 
Linijos Klaipėdos skyriaus ve
dėjas Pr. Zaborskis, nuo New 
Yorko iki Klaipėdos.

Antra ekskursija tuo pačiu 
motorlaiviu išplauks Liepos 2 
d., iš New Yorko per Gothen- 
burgą-Kalmarą į Klaipėdą. Šia 
ekskursija vykstantieji kelei
viai turės progą pamatyti pui
kius pietų Švedijos vaizdus ir 
susipažinti su gražia ir Lietu
vai drauginga Švedija ir jos 
kultūra.

Nesivėluokit užsisakyti lai
ve vietas dabar. Kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą ar
ba į bent kurią švedų Ameri
kos Linijos raštinę.

šios ekskursijos yra užgir- 
tos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje, Ine.

Rekomenduojant Liet. Lai
vakorčių Agentų Sąjungos pir
mininkui J. Ambraziejui laive 
Gripsholm įrengtas Lietuviškų 
knygų knygynas, taipgi ir 
Lietuviškų dainų ir muzikos.
. Kadangi Lietuviai daugiau

sia vyksta minėtu motorlaiviu, 
kuris bent kartą vasaroje plau
kia iš New Yorko į Klaipėdą, 
tai vykstantiems bus malonu 
laikas praleisti prie Lietuviš-

LIETUVAIČIŲ ORKESTRAS 
LAIMĖJO DOVANĄ 

šeštadienį, Gegužės 8, įvyko 
Chicagos arkidiocezijos moky
klų benų ir orkestrų kontes- 
tas. Konteste dalyvavo ir 
Lietuvių šv. Kazimiero Aka
demijos orkestras, šis orkes
tras stojo j lenktynes su ke
leto kitų senų ir gausingų auk- 
tųjų katalikiškų mokyklų or
kestrais. Kompeticija buvo 
'tokia stipri kad rodos nedaug 
vilties tebuvo sulyginamai jau
nai Lietuvaičių Akademijai 
laimėti bent kokią dovaną.

Tačiau Lietuvių Akademijos 
orkestrui žymus muzikai tei
sėjai vienbalsiai pripažino pir
mą dovaną.

šv. Kazimiero Akademijos 
orkestras grojo šiuos veikalus: 
National Emblem — Bagley; 
Overtura “Mignon” — Tho
mas; ir “Rosamunde” — Schu- 
berto. Visi veikalai klasiški, 
sunkus. Bet Lietuvaitės juos 
taip gražiai išpildė kad laimė
jo konteste pačią pirmutinę 
vietą.

Orkestras susideda iš apie 
50 mergaičių. Konteste orkes
trui dirigavo p. Guy Callow. 
Bet tikroji orkestro vedėja yra 
Sesuo Bernarda (Venskiutė). 
Lietuvaitės orkestro dalyvės 
darė gerą įspūdį ne tik savo 
grojimu bet ir savo gražia iš
vaizda ir puikia uniforma.

Praėjusio sekmadienio vaka
rą, pirmą kartą po to skam
baus laimėjimo, tas Lietuvai
čių orkestras grojo Akademi
jos Rėmėjų Draugijos seimo 
bankete. —Dr.

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

jus ištisą metą.

HARRIS and SHORE — Lietu
viai Amerikos vodevilio artistai, 
kurie dalyvavo Margučio parengi
me Chiagoje Balandžio 11 d. Šią 
įdomią artistų porą tankiai galima

matyti goresniuose Amerikos teat
ruose. Atsiminkit juos, ir kai kitą 
kartą teks matyti, jie jums dar la
biau patiks.

(Klišė iš Margučio.)

kos knygos, dainos ir muzikos.
Patartina keleiviams vyks

tant Lietuvon šiuo laivu pasi
klausti apie Lietuviškų knygų 
sąrašą iš Stevvarto, kuris tai 
patieks ir galėsit pasirinkti 
knygą kokią norėsit skaityti 
kelionės laike.

VI. P. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos 

Lietuvių Skyriaus vedėjas.

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

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:

50s už vieną kartą 
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

Skelbimas
Papigintos Gatvekariais

Važinėjimo Kainos -
DARBAI ir bendrai visas biznio judėjimas Didžiajame Clevelande 

kyla ir artinasi prie 1929 metais buvusio laipsnio, šis pagerėjimas 
pasirodė ir padidėjusiame važinėjime gatvekariais, motor kočais, ir be- 

bėgiais trolleys. Taipgi apsireiškė didėjančiose ir didėjančiose patar
navimo lėšose.

Tos priežasties deliai, pasidarė reikalinga šiai Kompanijai, nuo Bir
želio 6 dienos, sugrąžinti savo už važinėjimą imamo mokesties prie laips
nio artimiausio koks buvo tais 1929 metais.

Tas nereiškia, tačiau, kad mes padidinsime mokestį didumai musų 
važinėjančiųjų, visai priešingai.

Didelė dauguma musų važinėtojų moka pinigais ir tikietais už va
žiavimą, Vietoje mokėti 1Q centų pinigais, jie mokės 8 centus. Vieto
je gauti šešis tikietus už 50 centų, jie gaus septynis.

Priemiesčių važinėtojai mokės 10 centų, vietoje 12 centų. Jie gaus 
šešis tikietus už 50 centų, vietoje penkių tikietų už 45 cetus.

Savaitiniai Pasai bus panaikinti, nes prie pasikeitusių aplinkybių 
jie daugiau netarnauja tikslui kuriam taikyti.

Karai tuomet važinėdavo beveik tušti, arba pusiau pilni, svarbiau
siomis valandomis. Todėl tada pasai nereikalavo priedinio patarnavimo 
ir neapėmė didesnių kaštų.

Bet, bėgyje praėjusio meto pasų naudojimas reikalavo priedinių 
kaštų. Prie to, daugiau atsieina ir davimas daugiau patarnavimo. Mes 
mokam daugiau už medegą kurią mes naudojam, taip kaip jus turit mo
kėti daugiau už beveik viską ką naudojat. Ir mes mokame aukštesnes 
algas savo darbininkams.

To pasekmėje gaunami iš pasų pinigai nepajiegia apmokėti kaštus 
patarnavimo kurį jie apima. Iš to paeina dvi svarbios pasekmės: 1 Pinigais mokanti važinėtojai Kompanija negauna gana inei-

moka daugiau negu kaštuoja, ^gų palaikymui ir operavimui 
nes mes vežiojam pasų nau- f sistemos prideramai, ir apsi- 
dotojus už daug pigiau. “mokėjimui teisėtų kaštų.
Mes pasakėm miesto valdybai kad mes nekelsim važinėjimo kainos, 

net dar daugiau sumažinsim, jeigu jie panaudos savo patarnavimo kon
trolę numažinimui musų kaštų.

Mes pasitikime kad diduma gyventojų Didžiajame Clevelande pri
ims šį važinėjimo kainos sumažinimą ir norės kad jų miesto valdinin
kai kooperuotų padarymui šios kainos palaikymo galimu.

i
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| LIETUVOS MIESTELIAI į
! MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS !

LIETUVA RUOŠIA DIDELI NAUJU KELIŲ
STATYBOS PLANĄ

LIETUVOS 
MIŠKAI

žemės Ūkio rūmų!
SUVAŽIAVIMAS FLORIDOS PADANGĖJE

Per 30 Metų bus Pasta
tyta 2,000 Kilometrų 

Puikių Plentų

Kaunas. — Susisiekimo sri- 
mo sritis yra viena valstybės 
ūkio sričių kurioje per trum
pą laiką didelės pažangos pa
daryti negalima, nes visi susi
siekimo tobulinimo darbai yra 
surišti su didelėmis išlaidomis. 
Todėl pirmiausia žiūrima kad 
butų dirbami svarbiausia ir 
reikalingiausi susisiekimo dar
bai. Dabai- daugiausia rūpi
namasi pastatyti tvirtų ir kie
tų kelių, kurie mažiausia pri
klausytų nuo gamtos sąlygų 
ir butų tinkami naudotis bent 
kuriuo metų laiku.

Dabar Lietuvoj esamas plen
tų tinklas yra permažas. Dėl 
to paskutiniu metu yra paren
gta didelių naujų plentų sta
tybos planas, kuris apima 30 
metų plentų statybos darbus. 
Per ateinantį dešimtmeti nu
matyta pastatyti 790 kilomet
rų naujų plentų. Antram ir 
trečiam dešimtmečiui liktų pa
statyti 1,300 kilometrų naujų 
plentų. Tuo budu, per 30 me
tų 'Lietuvoje numatoma pasta
tyti 2,000 kilometrų naujų 
plentų, kurie be abejo pakeis 
dabartinę krašto išvaizdą.

Pagal šį planą, viena tokių 
didesnių linijų yra žemaičių 
plentas, kuris jungs Kauną su 
Klaipėdos kraštu. Netolimoje 
ateityje numatyta baigti sta
tyti Biržų-Panevėžio-Kėdainių- 
Kauno plentą, kuris bus baig
tas 1940 metais. .

S Lietuvoj© plentų statflba Rū
pinasi susisiekimo ministerija 
ir savivaldybės. Joms padeda 
ir vietos gyventojai, kurie pri
veža akmenų, žvyro ir kitos 
reikalingos plentų statybai me
degos.

KITI SUSISIEKIMO 
KELIAI

Nemažo dėmesio kreipiama 
ir į geležinkelius. Pirmiausia, 
norima susisiekimą geležinke

liais padaryti greitesnį, daž
nesni ir patogesnį. Todėl vie
tiniam susisiekimui įvedama 
automatricos. 1937 metais bus 
patobulinta susisiekimas tarp 
Kauno ir Klaipėdos. Mat, da
bar traukiniu iš Kauno į Klai
pėdą trunka nuvažiuoti 10 va
landų. Dabar kai tarp Kaimo 
ir Klaipėdos geležinkelio li
nija bus paleista automatricos, 
kuriomis šį kelią bus galima 
nuvažiuoti per 4 valandas.

Taipgi bus pradėtas statyti 
siaurasis geležinkelis iš Pane
vėžio į Joniškėlį.

'Lietuvai nemažos reikšmės 
turi ir vandens kelių susisieki- 
mmo tinkamas tvarkymas.

šioje srityje, be abejo, dau
giausia reikšmės turi Klaipė
dos uostas, pro kurį eina apie 
80 procentų Lietuvos užsienių 
prekybos. Ikšiol įvairiems to 
uosto tobulinimo reikalams iš
leista jau 33 milijonai litų, o 
pajamų gauta apie 9 milijonai 
litų. Klaipėdos uostas pasku
tiniais metais auga taip kaip 
auga tik nedaugelis kitų Eu
ropos uostų.

Greta to, rūpinamasi tinka
mai sutvarkyti garlaivių plau
kiojimą ir prekių pervežimą 
Nemunu. Vandens kelių .Lie
tuvoje yra nedaug, tačiau jie, 
prie didesnių upių gyvenan
tiems žmonėms turi nemažos 
reikšmės.

Pašto susisiekimas ir jo daž
nesnis pristatymas yra taip 
pat opus reikalas. Norima kad 
paštų punktai butų įsteigti vi
suose kaimuose. Pamažu ii 
šioje srityje jau daug kas da
roma. -

Bet kad Lietuvos kaimas ne
atsilikti! nuo bendros pažan
gos, dabar rūpinamasi naujos 
galingos Kauno radio stoties 
statyba, kuri kaštuos apie 2,- 
600,000 litų. Šiuo metu visoje 
Lietuvoje yra apie 30,000 ra
dio abonentų. Tsb.

Prez. Smetona apie Miš
kus Sąryšyje su Me

delių Sodinimo 
Mėnesiu

Ir Paskirų Ūkio Šakų 
Atstovų Posėdžiai

Ir jusi! giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ja iiems: $3 metams

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

Ofiso Telef. MAin 1773 Nsmy KEnmore 474O-1V
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
rinusį patarnavimą.

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

WILKEUS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

A522 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 
modemiškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEm'erson 9292
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REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. 'Jodei pi. • 
minu šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULTOLTS
titillli Svperior Avė. Cleveland HEn. 6729
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Kaunas. — Ryšium su 
biarnu medžių sodinimo mėne
siu, Valstybės Prezidentas An
tanas Smetona parašė “Ūki
ninkų Patarėjui” straipsnį, ku
rį čia mes duodame savo skai
tytojams :

“Giria senovėje Lietuviams 
buvo didžiausia gėrybė. Iš 
medžio statydavus jie namus 
ir kitus trobesius, iš medžio 
dirbdavo visokias ūkio padary
nes ir indus, tiekdavos susi
siekimo priemones žeme ir van
denimis keliauti. Miškai mu
sų protėviams buvo ir didžiau
sia "maisto veršinė: juose pa
simedžiodavo paukštienos ir 
žvėrienos, pasi uogaudavo, pa- 
siobuoliaudavo, pasigrybaudavo 
ir rpasiriešutaudavo. Agi me
dus, bičių sunešamas drevėse, 
buvo žymi Lietuvos ūkio šaka. 
Be galo mėgo Lietuvis girią 
ir jai daug pagarbos turėjo. 
Jis girioje jautėsi drąsus ir 
linksmas, kaip namie. Kai 
priešai puldavo šalį, gyvento
jai su visa manta slėpdavosi 
miškuose ir tenai gindavosi ir 
kovas laimėdavo. Kaip mums 
dabar bažnyčios, taip senovės 
Lietuviams būdavo ramovės, 
šventoji vieta girioje, tarp mil
žiniškų medžių. Be miško Lie
tuvis budėdavo, kaip be žirgo. 
Ir šiandien musų kaimas te- 
bedainuoja kaip jaunas berne
lis joja per žalią girelę.

O kaip gi dabar Lietuvoje? 
Miškai iškapoti ir sužaloti. Jų 
mes beturime daug mažiau ne
kaip musų kaimynai Latviai ir 
ncikąip Vokia, toji didžiulė pra
moninga valstybė, ■ kur yra vi
sokių žemės turtų, kaip ak
mens anglis ir geležis, galin
čių daug kur atstoti medį. Kad 
ir turtingesni šiuo atžvilgiu, 
musų kaimynai taupo ir saugo 
miško medžiagą.

Ir mums yra ko susirūpinti. 
Yra tiek daug nenuovokų ir 
blogos valios žmonių, vaikesų 
ir suaugusių naktibaldų, kurie 
laužo ir naikina rūpestingų ran
kų pasodintus medžius prie ke
lių ar prie namų, šit koks 
pasileidimas ir išsigimimas! 
Tokie nedorėliai reikia drausti 
ir smarkiau bausti, kai patys 
nesusivaldo.

Tenka susirūpinti musų kraš
to rytojum, taigi reikia miš
kams grąžinti senovės pagar
ba. Jei nesirūpinsime, tai vei
kiai jų visai pristigsime: ne
turėsime medžių nei trobe
siams, nei kurui, nei kitiems 
ūkio galams. Taigi želdinki
me miškus ir sodinkime me
džius. Kur žemė netinka dir
vai ar pievai, ten ji gali tikti 
miškui auginti. Kiekvienas 
ūkininkas turi bent po skly
pelį žemės užleisti miškeliui. 
Jeigu pats nesusilauktų savo 
sodinimo vaisių, tai susilauks 
jo vaikai ir turės bent kiek 
savo kuro ir kitokios medžia
gos. Rūpindamies savo jau
nąja karta, rūpinsimės taip ir 
savo tauta.

Miškai ne tik daug naudos 
mums duoda, bet ir puošia vi
są musų kraštą. Ne tik pa
garba, bet ir meilė medžiams 
dera. Jaunieji ūkininkai, jau
nalietuviai ir kitos draugijos 
teeina talkon ūkininkams, me
džius sodinantiems . L.A.
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KAUNE, žemės ūkio rūmuo
se, atsibuvo visa eilė naujų šy- 
metinių “žaliojo mėnesio” že
mės ūkio suvažiavimų. Biti
ninkų posėdžiuose paaiškėjo 
kad Lietuvoje yra apie 170,000 
bičių šeimų. Lietuvos sodinin
kai nusprendė kad zuikių skai
čius Lietuvoje perdidelis 
nusistatė griežtai kovoti 
zuikiais. Zuikiai nugraužę 
5,000 vaisinių medelių.

Suvažiavime paaiškėjo
nuolatinių lauko darbininkų 
kaimui stinga net iki 40,000.

Praeitais metais žemės ūkio 
rūmai savo uždaviniams vyk
dyti iš vyriausybės gavo 4,- 
612,769 litų.

Lietuvoje jau yra įrengta 
devyniolika aikščių paskirose 
šalies dalyse rengimui ūkio 
parodų.

Pernai naujiems gyvulių 
kergimo punktams steigti iš
leista 133,819 litų, 
užlaikanti 
gą gauna 
mokėta už 
lių ir 673 
litų,
pų buvo išduota 145,110 litų. 
Grietinės nugriebimo punktams 
įrengti pašalpų duota 50,046 lt.

Taipgi apkalbėta ūkio darbi
ninkams samdiniams atlygini
mai.

Ūkininkai 
reprodukcinę mede- 
pašalpas: pernai iš- 
269 eržilus, 813 bu- 
kuilius viso 110,780

Pieninėms įrengti pašal-

GAISRAI Lietuvoje kas mot 
padaro 1C—12 milijonų litų 
nuostolių, paaiškėjo ūkininkų 
draugijų posėdžiuose žemės 
ūkio rūmuose. Tuo tarpu kai
me yra apdrausta tik apie 1C 
nuoš. visų trobesių. Draudi
mo naudojimąsi norima kuo- 
kbiausia praplėsti.

TABAKININKAI suvažiavi
me žemės ūkio rūmuose tarė
si apie statymą 'savo tabako 
apdirbimo fabriko. Jie 
priversti dabar esamus 
voje tabako 
kus priversti 
bai Lietuvos 
jie neims tai 
gintojai yra 
statyti tabako fabriką.

šiame suvažiavime paaiškė
jo iš vištų augintojų kad šy
met Lietuvoje esą apie 4 mili
jonai vištų.

Šis suvažiavimas įvyko kar
tu su Žemės Ūkio Rūmų de
šimties metų sukaktuvių minė
jimu. Iškilmėse dalyvavo, be 
rūmų narių, techninio aukštes
niojo rūmų personalo, daug ir 
kviestų aukštųjų svečių.

Į pačią iškilmingo susirinki
mo pradžią atvyko ministeris 
pirmininkas Juozas Tūbelis ii 
keli kiti ministeriai, Vytauto 
Didžiojo Universiteto rekto
rius Prof. M. Roumeris, Brig. 
Generolai Nagevičius ir Nava
kas ir daug kitų.

Suvažiavimas pasiUrte pa
sveikinimą ir pakvietimą į iš 
kilmes ir Valstybes Preziden
tą Tautos Vadą Antaną Sme
toną, 1 
atitinkamą kalbą, 
kalbos kitų dalyvių.

Visų ūkio šakų atstovų su
važiavimas ir posėdžiai užsitę- ; 
sė dvi savaites. “L.A.”

nori 
Lietu- 
i'abri- 
gamy- 
jeigu

apdirbimo 
imti savo 
tabaką, o 

vietųs tabako au-
nušištatę patys

FLORIDOS MIESTUOSE 
LANKANTIS

St. Petersburg labai gražus 
miestelis, stovi visai ant sa
los. Jį pasiekti reikia važiuo
ti šešių mylių ilgumo tiltu ar
ba 8 mylių ilgumo pylimu. Ke
lias nupiltas iš semtų iš van
dens smilčių. Vienas turtuo
lis, vardu Davis, pamatęs ka
sant iš vandenio smėlį ir kad 
jį pilant į krūvą galima pada- 
ryt salą, jis taip ir padarė: su
pylė salą, pasibudavojo sau 
namą. Toliau, sumanė tuo pa
sinaudoti, pradėjo pilti smėlio 
ir daugiau ir supylė didelę sa
lą, ant kurios jau buvo galima 
išstatyti šimtai namų. Ta sa
la vėliau tapo išdalinta į skly
pus, bet užėjus depresijai vis
kas nuėjo niekais. Stovi keli 
gražus namai, o kita visa salos 
dalis apaugus laukinėmis žolė
mis taip ir stogso. Ta sala va
dinama Davis Island.

Važinėdamas po St. Peters- 
burgą patėmijau daug labai 
senų žmonių. Nesuprasdamas 
kame dalykas ėmiau klausinė
ti. Tenaitiniai gyventojai aiš
kina kad daktarai iš visos A- 
merikos siunčia čia nesveikuo
jančius senelius apsigyventi, 
nes pripažinta kad čia ypatin
gai seneliams labai tinkamas 
oras; nors tai sala, bet sako 
oras yra sausas, čia gyve
nantieji matyt yra turtuoliai.

Teko aplankyti ir Clearwa- 
ter —■ tai mažas miestelis prie 
jurų užlajos. Tas miestelis 
susidaro vien tik iš turistų — 
ten- stovi keli šimtai vadinamų 
“house trailers” (automobiliais 
vežiojamų namelių), jais net 
'aukai nustatyti.

Užtikau dar vieną šaltinį, 
vadinamą Sulphur Springs; jis 
tik užvadintas sierinis, bet van
duo tinkamas gerti, jei nebū
tų šiltas. Šaltinio dugnas ne
žinomas, o vanduo gaunasi 70 
laipsnių šiltas.

Tas šaltinis apmūrytas ir 
įrengta maudynė. Plaukikai 
šokinėja į patį tą sukurį ir 
plaukioja. Aš paklausiau vie
no ar nėra pavojaus ten šokti, 
sako ne, nes vanduo ir negyvą 
išmestų į viršų.... Matyti 
kaip vanduo verčiasi į viršų; 
išeina šimtai tūkstančių galio
nų per miliutą.

Kovo 5 dieną ir čia aplankė 
žieminis vėjas ir temperatūra 
nukrito net iki 43 laipsnių.

TOLIAU I PIETUS
Suminiau patraukti toliau į 

pietus. 50 mylių pavažiavus 
pietų linkui, oras pasijautė šil
tesnis, ir apsistojau ant salos 
vadinamos Cortez. čia taipgi 
tik turistų sala. Kai pavasarį 
turistai išvažinėja palieka tik 
tušti laukai, išėmus kelis va
sarnamius. Kaip kurie turi 
tuos vasarnamius nusipirkę — 
jie nėra brangus: prie pat van
dens, su dideliu plotu žemės ir 
nameliu galima pirkti už $500.

Pirmą kartą užtikau tokį 
gražų pajūrio smėlį, toks gra
žiai baltas ir švarus, paėmus į 
saują net grugžda. Tokiame 
smėlyje net smagu voliotis.

Ši vieta pragarsėjus žuvavi- 
mui, taigi čia suvažiuoja dau
giausia žuvavimą mėgstantieji.

Prisigaudę žuvies jie jurų 
paukščius šeria, o man nei už 
pinigus neparduoda, sako, eik 
pasigauk pats. Mano vienas 
kaimynas gretimai apsigyvenęs 
pažadėjo išmokyti mane žuvis 
gaudyti, tada ir aš galėsiu ki
tiems ta patį pasakyti: eik pa
sigauk pats....

LIETUS. Kovo 10 d., rytą 
tarp 3 ir 5 valandos užėjo di
delis lietus, per dvi valandas 
prilijo, kaip Tampa Morning 
Tribūne sako, pusseptinto co
lio. Sako, 
buvo kitas 
prilijo kiek virš 5 colių.

Kovo 13 d. persikėliau gy
venti į Saratosa, miestelis ne
didelis, bet labai gyvas, čia 
privažiuoja labai daug turistų, 
nes vieta išgarsėjus turistams 
apsibūti. Kitos tokios vietos 
Floridoje ir nėra. Čia turi vi
sokių įtaisymų laiko praleidi
mui. Turi didelę salę, kur va
karais būna šokiai, ir šoka di
dumoje senuosius šokius. Die
nos metu žmonėms yra visokių 
kitokių paįvairinimų.

čia šymet buvo turistų kon
vencija, apie ka Saratosa Tri
būne sako jog buvo suvažiavę 
apie 1590 “vežiojamų namukų” 
ir apie 50'00 žmonių.

čia žiemos metu 
vi po apie 890 tų 
(trailers). žiemos 
apsibuna Rirgling 
kas, turi užėmę

tik 1902 metais 
didelis lietus, kada

ištisai nto- 
“namukų” 
metu čia 

Bros. cir- 
didžiausius 

plotus žemės ir didelius namus, 
kur laiko visus žvėris. Buvau 
ir ten apsidairyti.

Kovo 15 d. sumaniau 
grybauti, na ir prisirinkęs 
rėjau skanią vakariene.

eiti
tu-

DAR TOLIAU PIETUOSE
Kovo 29 sumaniau važiuoti 

dar toliau į pietus, dabar su
stojau vietoj vadinamoj Fort 
Myers Beach. Manau pabūt 
kokią savaitę, pasivolioti bal
tame 
biskį 
šiltas.

čia automobilistai turi pasi
darę pajūrio bulvarą, kuriuo 
važiuoja kaip padūkę, nes tas 
navandenis yra apie 10 mylių 
ilgio ir labai lėkštus ir tiesus, 
žiūrint atrodo kad važiuoji per 
sniegą, nes smėlis čia tiek bal-

smėlyje, maudytis oras 
pervėsus, nors vanduo

*

I. S AMAS JEVVELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

kuris atvykęs pasakė j
’ " . Po to sekė j

I

ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti j 
nebrangiai ūkio produktų.— i 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. ■ 
Piknikams vieta musų far
moje. (21)

T. NEURA 
2947 Hamilton Avė.

E V A’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom i 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702

Telef.
Superior Avė.
HEnderson 5699

tas kad negalima butų atskir
ti nuo sniego.

Fort Myers miestas taip pat 
nedidelis, bet pusėtinai gražus, 
ypatingai viena gatvė labai 
puiki, abiem pusėm apaugus 
vadinamomis Royal painiomis, 
kas sudaro visai gražų vaizdą.

Toje gatvėj yra Edisono na
mas, kur kitados Tarnas Edi
sonas žiernavodavo. Butą ka
da gražios ir priestotės, bet da
bar labai apleista ir baigia pu
ti. Paklausiau vieno gyvento
jo kodėl tą priestotę taip aplei
do, sako, miestas neturi pini
gų, miestas be industrijos, o 
iš vienų biznierių sunku surin
kti gana taksų, ir taip gyven
tojai gerai aptaksuoti.

Turistų ilgesniam užlaikymui 
šiame mieste, vidurmiestyje 

parkas su viso- 
ir viskuo leidžia- 
nemokamai.
duota privilegija

šiame 
yra įrengtas 
kiais žaislais, 
ma naudotis

Keleiviams
ir automobilius pasilikti 'mies
to gatvėse visą dieną, o vieti
niai tegali laikyti vienoje ve- 
toje tik valandą laiko.

(Bus daugiau)

?four star cafe?
1 ★
•(degtinė, vynas, alus'

Duodama Geras 
valgis.

MUZIKA PENKTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.

J O H N M E Y E R
Telef. ENdicott 9162 

6512 Hcugh Avenue

A
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VISOKIOS?
APDRAUDOSINSURANCEį 
reikalais kreipkitės į mane •:•

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.)J 
yatelefoniickit paaiškinimui. .;•

Apdraudžiu namus nuo ugnies,-į- 
X tornados, taipgi namų baldus ir£ 

automobilius; piie to apdraudžiu)" 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito-:- 'f. k'ą apdraudę. Jeigu baigiasi ju-i£ 

* sų apdrauda ant namo ar kitko;:’ 
•••duokit man ją atnaujinti. •;•

Š C. F. Petraitis
J 6702 Superior Av. (viršuje) f 
3 T "■ ias HEnd. 5699 X

f

A \VIRBICKAS
užlaiko gražią didelę

LIETU VIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

„___
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D LIULA C. JAKUBS Į
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vėžiniai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. ■
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. •

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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“DIRVOS EKSKURSIJA

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

I

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

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

c; KIP S I I 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.

laivais, Įvairiais laikais ir keliais.
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų j

DIRVOS AGENTŪRA
3320 Superlcr Avė. Cleveland, Ohio

>■ iniiifTiuiiininnii utimi

teF
f

t
E
E

>■

TITU ITI ■ II | | TTIIITITIIIII ■ ■■ ■ V TTTT .

E
,'E



4-
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

8

Editor--l’eter Skukas

American

also did 
political

By Dr. l’atil Schwarz. Foriner Gcrtnan Coiisi.1 in New York.
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AU three of 

origin
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account of im- 
deve.opnieuis 
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Moscow iudicated that 
and L.thuan.a had in- 
policy of nniviial ra p-
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

Mayoras Burton Įsirašė į Ligoninės Narius

Youth’s Forum
Phone: SNdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland. O,

FARMING GAINS AID LITHUANIAN 
TRADE UPTURN

Lithuanian Sportsmen 
Notės

N U T A Ii i A sugrąžinti 
taksų pabaudas. Ohio vals
tijos legislatu/cie be jokio 
trukšmo tapo perleist?^ bi- 
lius reikalaujantis kati hu
tų almol-’ėia namų savinin- 

( kams pabaudos paimtos už 
nemokėjimą taksų laiku.

Clevelande ir Čuyahnca 
apskrity.]’ nuo 1930 iki 1933 
mėtų tokių taksų pabaudų 
apskaičiuojama b..vu 
$1.500.000, kurie reik; 
žinti jų mokėtojams.

Miesto ir apskrities po
nai sukruto ir pradėjo dėl 
to rėkti, nes pinigai nuo 
žmonių jau paimti ir pra
leisti. Kai tie ponai suži
nojo kad toks bilius priim
tas, manė tuoj kreiptis į 
gubernatorių kad jį atmes
tų, bet sužinojo kad guber
natorius jau pasirašęs ir 
dalykas likęs įstatymu.

JAU 83.
šių metų iki Gegužės 11 d. 
automobilių nelaimėse Clė- 
velando gatvėse užmušta 
83 asmenys. Pernai iki tos 
pat dienos buvo užmušta 
70 asmenų.

Viena moteris tapo už
mušta gatvėje jos vyro aki
vaizdoj, kuomet ją perlėkė 
du autombiliai, ir nei vie
nas jų nesustojo.

Automobiliais užsimuša 
daug ir pačių automobilis
tų, kurie girti važiuoja ir 
įlekia į stulpus arba sau
gos zonus išstatvt'is gatvė
se. Jie daugiausii jĮją vi
su smarkumu, o ^fie užsi
mušusių randama degtinės 
bonkos.

Penktadienio naktys yra 
pavojingos daugeliui, nes 
kurie šeštadieniais nedirba 
tie jau penktadienio 
re pradeda uliavoti, 
galą gauna.

GATVEKARIAIS 
jimas nuo Birželio 6 
siems kaštuos po 8c vietoj 
iki šiol 10c paskirai mo
kant, ir savaitiniai pasai, 
kurie daugybei sutaupė pi
nigų, nuo tos dienos panai
kinami. Miesto valdyba iš 
savo pusės reikalauja kad 
važinėjimo kaštai butų 7c, 
bet kompanija nenusilei
džia. Kas pirks tiketėlius 
tie už 50c gaus 7 tikietus.

LOUIS J. CADEK, 
vęs policijos kapitonas, 
imtas ir nubaustas už 
šių lupimą prohibicijos lai
kuose, galutinai pasidavė į 
kalėjimą, kur jam paskir
ta bausmė 2 ik’i 20 metų. 
Iki šiol jis dėjo pastangas 
per visus teismus išsigel
bėti nuo kalėjimo.

SU G ASO kompanija ne
prieinama. jokios tvarkos: 
nors išrodė kad miestas iš
kovos žemesnę kainą, bet 
kompanija reikalauja dar 
daugiau, ir jeigu kiek nu
sileis tai visai mažai.

Nuo pradžios '

vaka- 
na ir

va Ži
li. vi-

bu- 
su- 
ky-

ilhiiania, 
t of u.e 

che oi her day 
pormnc
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MAYOR HAROLD H. BURTON
Mayoras Harold H. Burton 

gavo Kontraktą No. 50,000 iš 
Cleveland Hospital Service As- 
sociation, iš jos direktoriaus 
Michael A. Kelly.

šis savišalpinio gydymosi ir 
liginimosi Planas Clevelande 
įvestas jau šešiolikoje ligoni
nių, ir sulyg jo Mayoras Bur
ton turi teisę gauti 21 dieną 
dieną ligoninės priežiūros me
tų bėgyje, nemokamai. Jis iš
reiškė dėkingumą ne tik už sa- <

VIEŠI darbai Clevelando 
srityje šį pavasarį prade
da suimti daugiau bedar
bių, taigi miesto ir apskri
ties bedarbių šelpimo naš
ta lengvėja, šiuo tarpu re
gistruojama išnaujo visi 
pašalpas imantieji, ištyri
mui, ar visiems jiems rei
kia pašalpos.

Yra tokių kurie iš tingė
jimo nenori dirbti. Praei
tyje iš WPA darbų buvo 
pavaryta 8,000 tokių kurie 
visai nenori dirbti, tingi
niauja, pavėluoja ir tt.

SUGAVO. Balandžio 11 
d. vidurmiestyje federaliai 
agentai sugavo tris plėši
kus, kurie gatvėje buvo už
puolę ir apiplėšę i banką 
nešusį pinigus padėti biz
nierių, sumoje $1,000. Už
puolimą pamatė tuo laiku 
ten pat važiavę automobi
liu federaliai agentai, ku
rie savo automobiliu pra
dėjo plėšikus vyti ir 
vo ant Scovill avė. 
30 street. Vejantis 
sta keletas šūvių.

suga- 
ir E. 
palei-

Clea-NUSIŽUDĖ. John
ry, miesto ugniagesys, su
sivaidijęs su savo žmona, 
tiek įširdo kad išsiėmęs sa
vo laikrodėlį atidavė savo 
14 metų sunui ir užlipęs 
ant antro aukšto nusišovė.

RADO LAVONĄ. Eže- 
į ei, kitados buvusioj Rocke- 
fellerio dvaro . žemėje, da
bar išdalintoje į sklypus, 
vienas žmogus pirmadieni 
rado moterišką lavoną, a- 
pie 55 metų amžiaus. Dr.

VASARINIUS RUBUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai populiarės.

Dabar Laikas Užsisakyti sau

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.

has passed 
purchasc of 
the amount 

of Uyo million Litu from the We3t-
inghoure Brukę antį Signal Co., 
pf London.

Anothcr very important matter 
is the eleetrification of the coun- 
;ry. Within a short time the I‘ow- 
er Comnvltee <>f the government 
v.iii submit to tlie Parlament ex- 
tensive plans abant rnral elect;i- 
fication as įveli as the building of 
power stations. These projects, it 
is statod , in Kaunas, will got 
derway even during 1937.

AMONČST OUR 

LITHUANIANS

un-

more than labor — he can ūse it 
in the physical recreation that goes 
tovvarda making and keeping him 
well, for his otvn happiness and 
that he may be able to take on 
from the elders the task.of making 
Lithuania a happy country and 
her people a happy people.

Just how well the youth of Lith
uania have profited by this free- 
dom, \ve American Lithuanians can 
judge when their representatives, 
a group of tvventy athletcs, 
.America 
petition 
athletos 
summer.

visit 
to engage in athletic com- 
with American Lithuanian 
during the forthcoming

Albin Ažukns.

X

Į-JIPPODROMJ?

these youpg people 
close eontact with 

of Lithuanian cul- 
living force in the 

in which they

MICHAEL A. KELLY 
ve bet taip pat už 3,300 kitų 
miesto tarnyboje esančių dar
bininkų ir tarnautojų kurie 
įsirašė į tą ligoninių patarna
vimo narystę.

“Man aiškina”, sako Mayo
ras, “kad jau yta sumokėta j 
$300,000 tokiij pinigų ir kad 
tame piane dalyvauja krautu
vės, dirbtuvės ir įstaigos. Iš 
to matosi kad CleVelandas vėl 
užima pirmenybę tokiame nau
dingame sumanyme”.

is pre-

to

for 
tho 

But-

Lithuania Beats Italy— 
Wins European Baske t 

Tourney
(Chicago Tribūne Press Service)
RIGA, Latvia, May 7. — Lith

uania won the basketball champion- 
ship of Europe tonight by 
ing Italy, 24 to 23. Eight 
including Lithuania, Italy, 
Poland, Esthoriia, Latvia,

Kazlauckas, apskrities ko
ronerio padėjėjas, išegza- 
minavęs lavoną sako jis 
vandenyje galėjo būti ke
turias ar penkias dienas.

GUARDIAN bankas, ku
ris tapo uždarytas 1933 
metais, varydamas likvida
vimosi darbą, žada tuoj po 
Birželio 1 dienos .pradėti 
mokėti savo depozitoriams 
kitą sumą pinigą. Dabar 
apie 90,000 depozitorių iš
mokės arti 11 milijonų do
larių. šią sumą išmokėjus 
bus jau pusė pinigų atmo
kėta tiems kurių pinigai 
buvo “užšaldyti”.

JONAS BINDOKAS pats ar
ba kas apie jį žino prašomi su
teikti žinių. Jo giminės iš Lie
tuvos turėjo jo antrašą: 
E 61 Street.

seldom 
news, 

on 
polit.cal
Eu.ope. 

and 
buvieta 

auguralcd a
pi-oachment.

Lithuania 
three Baltic 
Eastern Europe.
via being the others. 
these countries date their 
since the end of the World War. 
Frietion between Germany and the 
Lithuanian country has for u few 
years been on the inerease, due to 
the formerly German Memel ter- 
ritory which was annexed by the 
Lithuanians. Hovvever, lašt Fall 
the two countries entered into a 
most favored nation treaty agree- 
ment which not only helped the 
mutual trade relations, būt 
a lot to soothe embittered 
feelings.

FARMING COUNTRY
Economically, Lithuania

ponderantly an agricultural coun- 
try. What few industries thero 
are, cater almost. exclusively 
home consumption.

Thus, the country depends 
its foreign .trade largely on 
export of farming produets.
ter, meat, live cattle and horses 
are the principai items on the ex- 
port list.

During the depression, Lithuan
ia’s foreign trade suffered sorely 
on account ęf the depressed world 
market for farm produets. Pain- 
fully eut income of the farmers re- 
sulted, on the other hand, in do- 
mestic depression caused in turn 
by the greatly diminished buying 
power of the farmers.

Sinte 1934, hz>wever, exports have 
been constafitly on the inerease, 
and the trading results for the 
past year which just now have 
become available, again indicate a 
greatly inereased export, thus spel- 
ling the unmistakable sign of a 
new era of prosperity for Lithuania.

FOREIGN TRADE
The following table lists Lith- 

uania's foreign trade (in 
Lits, with the Lit presently 
at about 16.82 cents):

1936 
190.5 
156.1

defeat- 
nations, 
France, 
Czecho-

slovakia and Egypt sent their ex- 
pert, craek teams to Riga for a 
tournament and finished in the or- 
der named.

Local Baseball News
Coming back to avenge their pre- 

vious defeat, the Black Cat Cafe 
boys bumped into more troublc in 
lašt Sunday’s Bali Game at St. 
George’s Playground. The Variety 
Club Bombers turned loose their 
artillefy and eoasted in to the tune 
of 17 to 5. Mitchell and Peck led 
the attack with their home runa 
and the ręst of the boys did their 
share of the hitting.

A nice little battle is scheduled 
this Sunday afternoon because the 
boys from St. George’s Choir are 
out to tame the Variety Club and 
— well, we shall see.

THOSE of Amcrlcan-Lithuaniun 
youth who are Lithuanian conscious 
envied t’ne American Lithuanian 
athlctes who visited Lithuania in 
1935, not l‘o mueh for the personai 
pleasure, the joy one finds in travel- 
ing to a new country to see new 
faces and new ways, vzhich they 
derived from their visit, būt because 
of the opportunity given them to 
see wliat the country Lithuania is 
an,;l of what kind are her people.

It was for them to see and ad- 
mire with a kind of veneration the 
trcmendous advances achieved in 
this ■.var-torn and where almost 
the only moteriais for the rebuild- 
ing of a country and a nailonai 
life werc the people themselves, the 
hands they tvillingly turned to 
the prodigious task that raced them 
and the determination never to let 
down the burden they assumed. 
And it was for 
to thrill at the 
the institutions 
ture, old, būt a
modern Lithuania, 
could not have felt themselves to be 
otherwise than at home, for, as 
Lithuanians in origin, they involun- 
tarily experienced themselves to be 
drawn from these things the in- 
stinetive feeling of strength and 
pride in belonging vvhich one feels 
when he is among his own. It is 
a feeling that even years of isola- 
tion cannot weaken or destroy.

These material gains and the 
spiritual monuments that have been 
built up mušt be a source of pride 
for every Lithuanian. They are 
the fruits of the labors of the 
Lithuanian people, laboring against 
great obstacles, būt laboring for 
themselves. Where formerly every 
pulse of nationa! feeling was very 
cruelly uppressed, there is now 
in the honieland the freedom to 
develop the cultural potentialities 
forcedly latent in our people and 
the freedom to LIVE. No longer 
mušt the youth of I Lithuania look 
forward to a life of 
for a foreign ruler. 
ors for himself and 
Būt he can now ūse

joyless labor 
Now he lab- 
for his own. 
his body for

Sulyg Mark Twain, buvusio 
žymaus novelisto ir humoristo, 
jo apysaka, “THE PRINCE 
AND THE PAUPER” (PRIN
CAS IR ELGETA) yra tai da
lykas kuris galėjo ir atsitikti.

Tai yra apysaka apie du kū
dikiu gimusiu Londone tuo pa
čiu laiku, 18-me šimtmetyje— 
vienas iš jų buvo Princas Ed
vardas, sosto įpėdinis, kitas 
Tom Canty, skurdžius ir vagi
liukas. Twain padarė juos vi
sai panašius į vienas kitą, ir 
jiems gyvenime pasitaikius su
sitikti jie susimaišo.

Apysaka visų buvo mėgia
ma. Ji tapo žymiu scenišku 
veikalu. Dabar tas veikalas 
rodomos filmoje, prasidės ro
dyti Hippodrome Theatre, šeš
tadienį. Pagaliau tapo suras
ta tinkamiausi tom rolėm vei
kėjai dvynai broliai Billy ir 
Bobby Mauch.

Jiedu yra pora kaip mokslas 
vadina “Neišskiriami 
kai”. Jiedu yra taip 
kad jų motina negali 
skirti.

Errol Flynn, kuris 
‘Green Light’, “Captain Blood’ 
ir ‘Charge of the Light Bri- 
gade’, vaidina su tais jaunuo
liais. Prie jų yra kiti pažymus 
artistai.

Prie šios filmas Hippodrome 
duoda kitus įdomius vazdus.-- |Į. , ---------- —--------------------- —

Dvynu- 
vienodi 
j ų iš-

vaidino

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

1412

iš

GRIGIENĖ IŠVAŽIAVO 
PHILADELPHIJON

A. Grigienė, gavus žinią 
Philadelphijos kad ten sunkiai
serga jos dukters vyras Dr. E. 
G. Klimas, antradienio vakare 
išvažiavo į Philadelphiją 
lankyti.

pa-

LANKOSI TYSLIAVA
Šiose dienose Clevelande 

Sėjo “Vienybės” redaktorius 
Juozas Tysliava iš Brooklyno. 
Tysliava gryžo iš Chicagos ir 
Detroito, pakeliui sustojo pasi
matyti su savo giminėmis ir 
draugais. Aplankė ir Lietuvių 
Darželį.

Clevelandą apleido ketvirta
dienio vakare, išvažiavo į New 
Yorką.

vie-

Exports 
Importą

million 
ąuoted

1935
152.3
128.6

1934
147.2
138.5

Lithuania’s most important 
ing partners are Great Britain, 
šia, and Germany.

’ Trade between Lithuania and the 
United Statės has as yet not been 
of great importance. 
ing table gives the 
ures in thousand of

trad- 
Rus-

The follow- 
respeetive 
dolląrs:

fig-

u. 
u.

1936 
Llth. 289
Lith. 922

1935
324
373

S. Exports to
S. Imports from

Nevertheless, American manufac- 
turers and exporters will do good 
to put Lithuania down as a grow- 
ing market for all kinds of imple- 
ments.

VYRAMS IR JAUNIEMS

PAVASARINIAI
VAIKINAMS

SIUTAI
were made by the Fort- 
Musical Club at the 4Gth 
meeting of this organiza- 
Steinway Hali, Halle liros.

Miss Zelvis Wins An- 
other Scholarship

Seven manuscript and scholarship 
atvards 
nightly 
annual 
tion in
Company.

Miss Anne Zelvis, Lithuanian giri 
who appeared in Severai perfor- 
mances here in Cleveland, was one 
of the seven to be awarded the 
scholarship for violin. The other 
two awards were for piano and 
for cello. One of our columnists 
predicted great things for this young 
lady and she certainly seems to 
be liviilg up to them.

HANNA THEATRE
(Euclid Avė. ir E. 14th St.) 

Tik keli°s dienos liko — 
matykit filmą

The Lošt Horizon
Geriausias šio meto pa

veikslas.
Rodymas nuo 2:30 ir 8 vak.

-★

1344 St.)

/
Vienatinis Lietuviškas 

Naktinis Klubas Loraine

BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

BR0ADWAY (Main 
LORAIN, OHIO

VYNAS, ALUS, DEGTINĖ 
Duodam visokį valgį — taip
gi muzika Penktad. ir šešta, 

vakarais.
.Juozas ir Laura Danevičiai.

BUILDING RAILROAD
A great part of its foreign trade 

surplus w-ill be used by Lithuania 
for extension of communication fa- 
cilities.

Foremost among such plans is 
the construction of a new railroad 
line connecting the country proper 
with 
allel 
of a 
and
to be run in the beginning.

Also in this connection, it should 
be mentioned that past March the

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

NAUJOS PAVASARINĖS

Skrybėlės
$1.95 ir $2.95

TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00
SPECIALIAI UŽ

$2000

ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI

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

Duodam ĘAGLE STAMPS Duodam
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
Memel, its only port. A par- 
project is the establishment 
motorbus line between Kaunas 
Memel with about 30 busses

6824 Superior Avo 7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
yillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE Naudokitės Proga

I i 
!
ii£S

EAST 79TH ST. 
GARAGE

VISOKIS AUTO TAISY
MAS ir REIKMENYS

Mes turim gerą aliejų, ir 
aptarnaujanti — parvežam 

nelaimei ištikus.
O. Tullar, Savininkas 

1238 EAST 79TH ST. 
ENndicott 2887 (27)

iTJI
I 
J •f

I
PARSIDUODA KARCIAMA 

6704 Wade Park Avė. 
Lietuvių apgyventoje vietoje, 
kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj, geras pirkinis.

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Avė.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
felef. ENd. 8533

ir visokių kr

Aptieks
Cleveland, O.

ENd. 8534(22)1 <(tieka atdara 7 diena* Mvaiteje.

IA ETŲ VIU BANKE
Skolina Pinigus Pirkimui, Statymui arba

Pataisymui Jūsų Namų
Perfinansuoja “Mortgečius”. Partraukia pini- 

nigus iš kitų bankų.
Turi pardavimui namų, kurių kainos labai pigios.

Informacijų ir šiaip reikalais kreipkitės:

TIIE EITU F A XIA N
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

= 6712 Superior Avė. Telef. HEnd. 2498 ė
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;
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