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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori Mažinti Gelžkelie- 
čiams Algas

Chicago. — Amerikos ge
ležinkelių kompanijos pri
ėmė nutarimą numažint vi
sų geležinkelių tarnautojų 
algas 15 nuošimčių prade
dant Liepos 1 d. Tas su
mažinimas sutaupytų gele
žinkelių ‘kompanijoms apie 
$250,000,000 metuose, bet 
darbininkams sudaro dide
li nuostoli.

Geležinkelių darbininkų 
organizacijos viena po ki
tai išneša tarimus jog jos 
kovos prieš algų mažini
mą.

Clevelande šiomis dieno
mis pradėjo pasirodyti pir
mos žymės darbų kilimo 
automotivų ir plieno ir ge
ležies produktų grupėse.

Darbai palengva sumažė
jo nuo pereito rudens.

Per Balandį automobilių 
ir automobilių dalių išdir- 
bystės paėmė į darbus 49C 
darbininkų daugiau.

Kitose industrijose dar
bai šiek-tiek sumažėjo, nes 
iš 100 išdirbysčių praneši
mai rodo kad buvo atleista 
viso 872 darbininkai.

STREIKUOJA. Bay Ci- 
ty, Mich. — Čia sustreika
vo Chevrolet automobilių 
stnulkių dalių darbininkai. 
Streikas buvo unijos virši
ninkų neužmirtas.

Akron, Ohio. — Buvo su
streikavę Akrono duonke- 
pyklų duonos išvežiotojai.

Dar išmetė šešias unijas. 
Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos taryba 
nutarė išmesti iš federaci
jos dar šešias senas unijas 
už jų palinkimą prie CIO, 
kurį vadovauja John L. 
Lewis.

AIRIJOJE buvo sustrei
kavę darbininkai Foynes 
Transatlantic Airporte, bet 
streiką pralaimėjo ir suti
ko dirbti už seną $8 savai
tinį mokestį.

ŠEŠI UŽMUŠTA. Kings- 
ton, Jamaika. — Riaušėse 
cukraus auginimo planta
cijose užmušta šeši darbi
ninkai ir apie 50 kitų su
žeista. Darbininkai reika
lavo mokesties po $1 į die
ną, vietoj dabar gaunamų 
50 centų.

NORI STREIKO. Det- 
roit. — Automobilių unijos 
vadai darbuojasi sutram
dymui darbų Chrysler ir 
Fordo automobilių išdirby- 
stėse. Unijos vadai ruošia 
balsuoti už streikavimą ki
tose dirbtuvėse kurios ga
mina reikmenis viršminė- 
toms didelėms automobilių 
išdirbystėms.

AIRIJOS prezidentu iš
rinktas Dr. Douglas Hyde, 
78 metų amžiaus protesto- 
niškos tikybos žmogus.

Sumušti Japonus
šanghai, Gegužės 4 d.— 

Kinai praneša kad jie pra
dėjo visuotiną puolimą Ja
ponų visu Šantungo frontu 
ir pralaužė Japonų viduri
nes eiles prie Taierčwang, 
pažingėdami 12 mylių pir
myn.

Japonų eilės sulamdytos 
pirmu Kinų puolimu Gegu
žės 3 d.

Kinų vyriausias karo va
das Generalissimo Kai Šek 
praneša kad karo banga 
pradeda griūti prieš Japo
nus.

Kinai turi šiam frontui 
gatavų 800,000 kareivių, o 
Japonų skaičiai žymiai ma
žesni.

Kinai skelbia kad Japo
nų kariuomenė pastaromis 
dienomis neteko 34,000 sa
vo vyrų, užmuštų mūšyje 
aplink Tančeng ir Pihsien.

Balandžio 30 d. Kinai su
mušę Japonus prie Tančeng 
centraliniame fronte atėmė 
iš Japonų tą miestą.

Kinai teroristai pradėjo 
veikti prieš ’ Tapo-n’r 
hajuje: jie slaptai ineina į 
miestą ir varo savo darbą, 
žudydami Japonų kareivių 
būrius ir darydami visokius 
nuostolius.

REIKALAUJA LEISTI 
AMERIKOS GINK
LUS I ISPANIJĄ

Washington, Geg. 4. — 
Demokratija serganti poli
tikieriai reikalauja kad bu
tų panaikinta draudimas 
išvežti Ispanijos karo reik
menis. Šis draudimas įve
stas Sausio 8, 1937.

Jo panaikinimas priklau
so nuo valstybės departa
mento pasirinkimo.

Nekurie politikieriai ko
munistų agitatorių suagi
tuoti nori gelbėt Ispanijos 
‘demokrotiją’, kiti nori ša
liai biznio.

Gegužės 3 d. senatas už
gynė bilijono dolarių karo 
laivyno plėtimo programą. 
Prezidentas šį bilių pasira
šys.

Senate dedama visos pa
stangos sulaikyti darbo va- 
landų-algų bilių, jeigu jis 
atstovų bute ir butų perlei
stas.

RUSAI SU JAPONAIS 
NESUSITARIA

Maskva. — Rusų vyriau
sybė praneša kad su Japo
nija negali prieiti susitari
mo. Tarp Rusų ir Japonų 
sargybų prie Mančukuo ru- 
bežių nuolat iškyla visokių 
nesusipratimų. Pastarų ke
lių mėnesių bėgiu įvyko tu
zinas visokių susikirtimų, 
dėl kurių santikiai tarp so
vietų ir Japonijos paaštrė
jo. Rusai sako nori nesu
sipratimus tuoj baigti, bet 
Japonai nesileidžia.

20 UŽMUŠTA. Portuga
lijoje autobusui susimušus 
su traukiniu ant tilto, au
tobusas numestas į vande
nį. Žuvo 20 žmonių.

HITLERIS LANKOSI 
ROMOJE

Roma. Geg. 3. — Didelė
mis iškilmėmis sutiktas, ir 
visu atsargumu saugoja
mas, į Italiją atvyko sve
čiuotis Vokietijos diktato
rius Hitler.

Jį priėmė Mussolini ir 
Italijos karalius. Hitleris 
Romoje viešės keletą dienų. 
Jo sutikimo paruošimui ir 
iškilmėms Italija paskyrė 
25 milijonus dolarių.

Iš privatinių šaltinių ži
nios skelbia kad šiame pa
simatyme Mussolini ragins 
Hitlerį atsargiau apsieidi- 
nėti Europoje, nekelti su
iručių ir nesikabinti prie 
Čekoslovakijos.

Nors Italai iš. pavirsi o ir 
rodo džiaugsmo Hitlerį 
važiuojantį matydami, ta
čiau sakoma jje piktinasi 
jo užėmimu Austrijos, ku
ri susisiekia su Italija — 
reiškia, Vokietija jau pri
siekia Italiją.

Popiežius Apleido 
Romą

Roma, Geg. 3. — Popie
žius apleido Vatikano mie
stą, kuomet Hitleris važia
vo į Romą pas Mussolini į 
svečius.

Popiežius apsistojo savo 
vasaros dvare, Castel Gan- 
dolfo, kad nereiktų Hitle
riui .pas jį atsilankyti.

Popiežius pareiškė didelį 
nepasitenkinimą kad Am
žinasis Miestas Roma tapo 
išrėdyta kreivų kryžių žen
klais, nazių svastikomis.

Albanijos karalius Zog, 
Mohametonų tikybos, apsi
vedė su katalike Vengrijos 
grafaite. Popiežius nesuti
ko tų vedybų užgirti, nes 
Zog nepasirašė prižado kad 
jo vaikai bus auklėjami ka
talikiškoje dvasioje.

DRĄSINO STALINUI 
NUŽUDYMU

Maskva. — Rengiant Ge
gužės 1 iškilmes, Rusijoje 
pasigirdo paslaptingas ra- 
dio pranešimas kad Gegu
žės 1 dienos iškilmėse bus 
nužudytas sovietų diktato
rius Stalinas. Tai dienai 
Maskvoje aplink Kremlių 
buvo pastatyta 40,000 viso
kių slaptų agentų ir poli
cijos.

Komunistų internaciona
las Gegužės 1 dienai išlei
do pasaulio darbininkams 
manifestą raginantį “dary
ti darbininkų bendrą fron
tą visame pasaulyje prieš 
Japonus, Vokiečius ir Ita
lus agresistus”.

REIKALAUJA BALSAVI
MO ČEKOSLAVAKIJOS 

VOKIEČIAMS
Praha. — Čekoslovakijos 

nazių vadas Henlein reika
lauja Čekoslovakijos val
džios leisti ten gyvenan
tiems Vokiečiams nusibal- 
suoti kur jie nori gyventi, 
ar po Čekais ar prisidėti 
prie Vokietijos. Ten esą 
apie 3,500,000 Vokiečių.

KARIUOMENĖS SU VISUOMENE SUSIARTINIMO ŠVENTĖ LIE
TUVOJE GEGUŽĖS 15 DIENĄ

Lietuvos Kariuomenės su 
Visuomene Susiartinimo 
Diena tapo didele švente 
Lietuvoje. Visi jos lau
kia, visi ją apvaikščioja, 
dalyvauja visokiose 
dienos iškilmėse, 
čiau apie tai ant 
puslapio).

tos
(Pla-
3-Čio

Lietuvaitė apdovanoja 
gėlėmis broleli jrąreivėlį 
gryžtantį iš manevrų.

(Iš Uk. Patarėjo — 
specialiai Dirvai)

į
--------------- --------------  
PIRMA GEGUŽĖS 
PRAĖJO SU MAŽU 

TRUKŠMU

Gegužės 1-ma, darbo die
na arba šventė, Europoje 
švęsta įvairiai. Nekuriose 
šalyse įvyko susirėmimų ir 
muštynių, kitose atšvęsta 
tik su parėkavimais ir kal
bomis.

Maskva ir visa raudona 
Rusija tą dieną šventė vi
su savo militarišku išdidu
mu. Sakė karštas kalbas 
ir visam pasauliui grąsino 
iškeldami savo sugniauž
tas kumštis.

Lenkijoje įvyko susirė
mimų, vienas asmuo užmu
štas ir keli desėtkai sužei
sta socialistams susipešus 
su naujai suorganizuota 
Lenkų tautine grupe vadi
nama “Falanga”, kurie va
dinami “fašistais”.

SOCIALISTAS THOMAS 
IŠVEŽTAS Iš MIESTO 
Jersey City, N. J. — Ba

landžio 30 d. socialistų va
das Norman Thomas tapo 
policijos “išdeportuotas” iš 
šio miesto, kuomet kėsino
si sakyti viešas prakalbas, 
nepaisydamas uždraudimo.

Jis skundžiasi federalei 
valdžiai už tokį pasielgimą 
su juo.

PRANCŪZIJA ruošiasi 
užtraukti $460,000,000 vi
daus paskolą ginklavimui
si. Prancūzija nori sustip
rinti savo apsigynimą su- 
bendrinimui spėkų su Bri- 
tainijos spėkomis.

BRAZILIJA, pasekdama 
Meksiką, išleido įstatymą 
kuriuo suvalstybina Brazi
lijos aliejaus industriją.
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SUKILĖLIAI VIS ŽY
GIUOJA PIRMYN
Madridas, Geg. 3. — Su

kilėlių artilerija bombarda
vo Madridą, buvusią Ispa
nijos sostinę. Užmušta 50 
ar daugiau žmonių.

Gen. Franco kariuomenė 
vis žygiuoja palengva ar
tyn Viduržemio juros ban
dydama užimti ten esan
čius kairiųjų laikomus uos
tus.

Pastaromis dienomis su
sirėmimuose išmušta šim
tai jaunų lojalistų vyrukų, 
pašauktų į kariuomenę ir 
pasiųstų prieš sukilėlius.

Sukilėlių lėktuvai vėl da
rė oro atakus Barcelonoj, 
po kelių savaičių tylėjimo.

Rytuose nuo Teruelio su
kilėliai vėl pasimušė pir
myn, užimdami tris kaimus 
ir prisiartindami prie Sa
gunto vieškelio.

Dėl ilgo lietaus tautinin
kų vadas Gen. Franco bu
vo sustojęs veikęs, bet Ge
gužės 3 d. vėl panaujino 
žygiavimą pirmyn.

Sukilėliai nori panaujin
ti savo žygiavimą link Va- 
lencijos.

¥ ¥ ¥

Atsteigia Tikybines 
Organizacijas 

Burgos, Ispanija. — Is
panų sukilėlių vyriausybė 
šiomis dienomis davė leidi
mą atsteigti Jėzuitų drau
giją jo valdomoje Ispani
jos teritorijoje.

Kairiųjų vyriausybė pa
naikino Jėzuitų organizaci
ją Sausio 23, 1932, konfis
kuodama jų nuosavybę apie 
30 milijonų dolarių vertės.

19 UŽMUŠTA. Italijoje 
pasažierinis lėktuvas atsi
mušė į kalną ir sudužo, už
mušta 19 žmonių.

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

<

BRITAI NORI TAIKY
TI NAZIUS SU ČE

KOSLOVAKIJA

Londonas. — Britų par- 
liamentui užtvirtinus su
tartį su Italija, premjeras 
Chamberlain imasi dirbti 
suderinimui santikių Berli- 
no su Praha: jis nori su
taikyti Vokiečius su Čeko
slovakija, kad iš tos pusės 
pranyktų Europai karo pa
vojus.

Nekurie tėmytojai tikri
na kad Čekoslovakijos Vo
kiečiai gali būti taikiu bu- 
du perleisti prisidėti prie 
Vokietijos, Vokiečių nura
minimui, ir tada butų pa
statyta Hitleriui griežti 
reikalavimai liautis kėlus 
Europoje nerimą.

KAIMO GYVENTOJŲ svei
kata rūpintis įstatymą vykdys 
vidaus reikalų ministeris. Vi
si kaimo gyventojai bus atitin
kamai aprūpinti sveikatai rei
kalingais pamokinimais, vaistų 
pagalba ir viskuo, ir žmogui 
susirgus nereikės atsiduoti ko
kių bobelių ar net ‘Dievo va
liai”. .. .

•

LIETUVOJE pakilus aukoji
mui ginklų fondui, daugybė 
aukoja ne tik pinigais bet ir 
ginklais: šautuvais, kulkosvai
džiais ir tt. Tuose ginkluose 
būna įkalama aukotojų vardai. 
Dėl aukojamų vardinių šautu
vų jau kai kas ima abejoti. 
Ypač dėl organizacijų vardinių 
šautuvų, ypatingai dėl politinį 
srovini atspalvį turinčių šautu
vų. Nenorima kad į kariuome
nę butų įnešta politikos. Sa
ko, lai aukoja pinigais, o karo 
vadovybė pati nusipirks už 

i tuos pinigus ginklų kokie bus 
i kariuomenei reikalingi.

•

KIEK PARDUODA PAŠTO 
ŽENKLŲ. Lietuvos pašto val
dybos žiniomis, 1937 metais 
buvo pagaminta įvairių pašto 
ženklų už 7,769,500 litų. Per 
tą patį laiką visuose Lietuvos 
paštuose parduota pašto ženk
lų už 5,876,990 litų.

•

BIRŠTONO DRUSKA. Ap
skaičiuota kad Birštono sūrieji 
šaltiniai išplauna per parą 1930 
kilogramų druskos, arba 700 
tonų per metus, šiai druskai 
prikrauti reiktų net 47 vago
nų. Vonioms ir gėrimui var
tojama labai maža to vandens 
dalis, visa kita nuteka j Ne
muną be naudos.

•

LIETUVOJE keliama suma
nymas pravesti geležinkelio li
niją Kazlų Ruda-šakiai-Jurbar- 
kas-Tauragė-Klaipėda. Ta li
nija ateityje turėtų didelės 
reikšmės tranzitui iš Lenkijos 
į Klaipėdos uostą.

•

GEGUŽĖS 28 d. Budapešte, 
Vengrijoje, prasideda pasauli
nis Eucharistinis kongresas. Iš 
Lietuvos, į kongresą organizuo
jama speciali maldininkų eks
kursija, kuriai vadovaus trys 
vyskupai.

•

PIEVŲ BANDYMAS. Jau 
keleri metais Lietuvoje daro
mi įvairus pievų gerinimo ban
dymai. šymet įvairiose apskri
tyse numatyta įrengti 215 pie
vų bandymai, tam paskirta 16 
tūkstančių litų.

•

KAUNE šių metu pradžioje 
buvo 593 pramonės įmonės, 
kuriose dirbo 8,337 nuolatiniai 
darbininkai. Įmonių kontoro
se dirbo 1,175 asmenys. Dar
bininkų buvo 4,186 vyrai ir 
4,016 moterų; jaunamečių 135.

•

PERNAI Lietuvos Miškų De
partamentas nemokamai išda
lino miško medegos už 4,708,- 
191 litų. Besiskirstantiems j 
viensėdžius ūkininkams skirta 
daugiausia, už 2,936,615 litų.

PREZIDENTAS UŽSI- 
KVIETĖ INDUSTRI

JŲ VADUS

Washington. — šešiolika
žymių Amerikos biznio ir 
industrijos vadų davė pri
žadą administracijai dirbti 
išvien su valdžia atgaivi
nimui šalyje biznių. Pre
zidentas Roosevelt juos už- 
sikvietė pas save plates
niam pasitarimui.

LONDONE, iš vienų se
noviškų rūmų, vagys iš rė
mų išpjovė ir pavogė pen
kis brangius senų artistų 
piešinius. Jų vertė esanti 
apie $500,000.

10 UŽMUŠTA. Meksiko
je, girtas troko vežėjas su 
pilnu troku žmonių įvažia
vo į muro sieną. Dešimts 
žmonių užmušta, daug kitų 
sužeista, kurių tūli mirs.
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PENNSYLVANIJOJE AUKOS LIETUVOS 
GYNIMUI

TRUMPOS
ŽINIOS

-TYSLIAVA NUMAS- 
KUOJA GRIGAITI

PITTSBURGH WY0MING
KLONIO ŽINIOS

LAUKIA TYSLIAVOS 
SU PRAKALBA

4
Pittsburgho Lietuviai eina į 

Amerikonišką politiką — stato 
gavo kandidatą į Pennsylvani- 
jos seimelį. Tam pravesti rei
kalinga daug darbo, taigi visi 
vietos Lietuviai uoliai darbuo
jasi išrinkti savo žmogų į 
stijos legislaturą, kaip tą 
darė kitų Pennsylvanijos 
čių Lietuviai.

Tas kandidatas yra energin
gas Lietuvis Juozas Narauskas demą Matusevičių užmušė uo-

val- 
pa- 
sri-

Keturios Nelaimes 
Lietuviams

WILKES - BARRE, PA. — 
Vincas Karaliūnas, Balandžio 
23 rytą išvyko žuvauti. Už
ėjus lietui su perkūnija, žai
bas po medžiu jį 
trenkė. Jį vėliau 
žvejotojai negyvą. 
Kingston, Pa.

Aleną Tuinilienę 
tomobilis gatvėje.

Povilą Marčiulionį ir Niko-

vietoje už- 
rado kiti 

Jis gyveno

užmušė au-

Lietuvos Konsulatas Čikago
je yra gavęs ir Lietuvon 
siuntęs sekamas aukas:
Detroito Lietuvių Vaiz- 

i bos Buto bankiete su- 
. rinkta ............... ...
I Chicagos Lietuvių 
terų Klubas iš 

i paaukoja ........... ..
Klubo narių ........

į Onos Jozaitienės,
Juozaičio žmonos 

į teles pelnas ........
Los Angeles, California, 
Lietuvių susirinkimo su
aukota .........................
Jurginių proga, susirin
kusių Marųuette Parko 
geraširdžių pas Jurgį ir 
Petronę Grybus sudėta 

VISO ..........
Visų aukos ir

širdys nuoširdžiai įvertinamos. 
Lietuvos Konsulatas Čikagoje.

pa-

.. . $200.00
Mo

kamos
... 100.00, 

........ 75.00 ’
Dr. A. 
arba-

50.00

16.00

41.50
$482.50 

Lietuviškos

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

tarpe kitų 
Enoch G. 

B.A. laips-
Dr. E. G

(Norris).
Gegužės 

agitacijai 
be vietinių 
vyriausias 
Tysliava iš Brooklyno.

Prakalbos atsibus žinomoje 
L. P. salėje, South Side.

Pittsburghiečiai gaus pirmą 
kartą išgirsti Tysliavą, tą žy
miausią Amerikos Lietuvių 
oratorių. Tysliava kalbės ne 
vien Amerikos politikos reika
lais, bet bendrai tautiniais, ir 
jį privalo stengtis išgirsti kiek
vienas Lietuvis.

Lietuviams reikalinga dirbti 
nž savo kandidatą kuosmar- 
kiausia, nes į valstijos legisla
turą Allegheny apskrityje kan
didatuoja net 163 asmenys —•_ 
99 Demokratai ir 64 Republi
konai. Nominuoti gaus tik po 
27 iš tų abiejų partijų.

Rinkimuose vėliau bus išrin-l 
kti tik 27 atstovai.

Nominacijos bus antradienį, 
Gegužės 17 dieną. Lietuviai 
privalo gauti kuodaugiau bal
sų savo kandidatui jo distrikte. |

15 d. rengiama jo 
prakalbos, kuriose 
kalbės ir Vienybės 
redaktorius Juozas

la anglies kasykloje.
Visos keturios nelaimės iš

tiko bėgyje vienos savaitės.
Trys tų nelaimių galėjo bū

ti išvengtos jeigu butų prisi
laikyta valstijos kasyklų ir au
tomobilių įstatymų.

Bėgyje keturių mėnesių an- 
gliakasyklose Wyoming Klony
je užmušta septyni Lietuviai. 
Tai jau perdaug.

PRAKALBOS. Balandžio 25 
d., vakare, Wilkes-Barre mies
to mokyklos auditorijoje buvo 

; surengta Wyoming Klonio Lie
tuvių Rymo Katalikų parapijų 

i komitetų paminėjimas 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties. žmonių dalyvavo 
apie tūkstantis. Kalbėjo Vin
cas Uždavinys, Kongresmanas 
Flannery. Priimta rezoliucija 
pasmerkianti Lenkus.

Jonas J. Nienius.

PHILADELPHIA

• PHILADELPHIA, Pa. — šio-
mis dienomis Pennsylvania 

Universitetą baigė, 
400 moksleivių, ir 
Klimas, gaudamas 
n|. Jis yra sūnūs
Klimo, mirusio pereitą metą.
• CHICAGO, 111. j- P-lė 

žilvitis, Dr. P. žilvičio duk->
te, baigus Michael Reese ligo
ninėje trijų metų slaugės kur
sus, pasiliko vėl toje ligoninė
je “Post Graduate” kursams.

—šią vasarą iš Chicagos Lie
tuvaičių p-lė Josephine Alek- 
siutė mano aplankyti Lietuvą 
kaipo Sandariečių Geros Valios 
Ambasadorius. Parvykus, ji 
aprašys visus Lietuvoje ir ke
lionėje savo pergyventus įspū
džius.

Cecilia i
I

KASYKLOJ ŽUVO
7 DARBININKAI

JAUN1MAS Iš LIETUVOS
Pittsburghe yra pusėtinai iš 

Lietuvos privažiavusio jauni
mo, kurie didumoje yra Ame
rikoje gimę, prieš karą su tė
vais į Lietuvą parvažiavę ir 
ten išauklėti Lietuviškoje dva
sioje.

Pas J. Zelionius atvažiavo 
Bronius Jakentas, kuris turi 
nekuriuos įgaliojimus iš Lietu
vos įstaigų tam tikrais reika
lais patarpininkauti Amerikos 
Lietuviams turintiems reikalus 
su Lietuva. Pas J. Viktoravi- 
čių atvažiavo P. Rupšplaukis. 
Yra taip pat keletas kitų kurie 
žinomi: Pūkas, p-lės Pukaitė, 
Brazauskaitė, šaltenaitės, Ale- 
liunas, žilickas ir daug kitų.

Balandžio 24 d. P. Dargis 
turėjo su Lietuvos jaunimu 
surengęs vaidinimą, ir tie jau
nuoliai, kartu su čia augusiais, 
gražiai pasirodė.

J. Virbickas.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAINaujienų redaktorius Grigai

tis, lyg drignių apsiėdęs, pra
dėjo naują ataką prieš tautinį 
dienraštį Vienybę ir jos redak
torių Tysliavą. Grigaitis ėmė 
tauzyti buk Tysliava pametąs 
Vienybę, j ieškąs vietos prie 
Sandaros, buk Vienybė susto- 
ąianti, ir taip toliau. •

Pradėjo skelbti buk Vieny- 
I bes biznio vedėjas A. S. Tre
čiokas išvažiavęs į Lietuvą jie
škoti Vienybei pagalbos Kau
ne (Trečiokas kas metą važi
nėja Lietuvon).

Tysliava, nepakęsdamas to
kių nesąmonių, pradėjo nuplėš
ti Grigaičiui jo kaukę.

Tysliava primena Grigaičiui 
nesenus “antro skridimo” lai
kus, kuomet Grigaitis naudo
josi Amerikos Lietuvių visuo
menės . aukomis ir Lietuvos 
“fašistų” valdžios pinigais sa
vo dienraščiui leisti, kada sto
vėjo visai prie užsidarymo.

Tysliava rašo (Vienybė, 
i gūžės 2, 1938):

“Tiesa, p. Grigaitis gali 
kyti kad jis ‘kolektavo’ 
Naujienoms bet Felikso Vait
kaus skridimui. Bet jeigu p. 
Grigaitis gali sakyti kad p. 
Trečiokas yra Vienybės bosas 
tai mes taip pat galime sakyti i 

'kad Naujienų redaktorius p.1 
Grigaitis buvo absoliutiškas 
ALTASS (antro skridimo) bo-j 
sas. O jeigu jis ‘bosavo’ AL- į 
TASS, į kurios iždą suplaukė 
kelios dešimtys tūkstančių do
larių, tai išvada savaime aiški. 
Ir, štai tada, kai Naujienos net 
neturėjo už ką nusipirkti po- 
pierio, p. Grigaitis siunčia ši
tokio turinio telegramą:

“PRANEŠKITE KONSULUI 
KAD VAITKUS SUTINKA 
SKRIST Į LIETUVĄ TIK TĄ
JA SĄLYGA, JEIGU PINIGAI 
Iš KAUNO BUS ATSIŲSTI J 
ALTASS IŽDĄ.”

“Šitokius rūšies šantažo p. 
Grigaitis buvo priverstas grie
btis anuo metu, kai jau kitame 
laiške jis rašė apie greitą savo 
dienraščio užsidarymą. .. .

“Grigaitis yra parašęs labai 
daug laiškų, kurių iki šiol mes 
neskelbėme. Mes neskelbėme, 
nors jų turinys butų labai įdo
mus plačiajai Amerikos Lietu
vių visuomenei. Tuose laiškuo
se p. Grigaitis aiškiai pasako j 
kas butų atsitikę Naujienoms 
jeigu nė Vaitkaus skridimas, 
tokiu geradarių dolarių lietum, 
ir dar taip į patį sykį, suvilgęs 
išdžiuvusią socialistų 
čio Sacharą....

“Vienybė jau nesykį 
maskavus demagogus 
vokatorius a la Grigaitis. Grei
čiausia jai teks nutraukti kau
kę ir nuo to snukio, kuris jau 
daugelis metų 
kos Lietuvių

“Grigaičiui 
kai Vienybė 
tiško pobūdžio’ Bagočiaus lai
šką. Bet l<ą jis sakys apie tuos 
laiškus kuriuose parodoma 
kaip socialistų dienraščio re
daktorius ‘kolektuoja’ ‘fašisti
nės’ Lietuvos valdžios pinigus.”

* ¥ ¥

Tai matot, dar galim susi
laukti labai “gerų” žinių apie 
Grigaitį ir jo išnaudojimą Lie-Į 
tuvių visuomenės čia Ameriko
je ir apie išviliojimą pinigų iš 
Lietuvos “fašistiškos” valdžios.

Gri-
“antro 

ką Dirva

t

GIRKANTAS Jonas, pusamžis, 
mirė Balandžio 6, Chicagoje. 
— Raseinių ap., šidlavos p. 
Amerikoj

MARTIŠIUS 
mirė Bal. 
Tauragės 
Paupynės k' 
gyveno 30 metų.

SAVICKIENĖ Veronika, 44 m. 
Chicagoje. — 
Eržvilko par.,

Wyoming Klonio Mirę 
Lietuviai

išgyveno 26 m.
Stasys, 49 metų, 
6, Chicagoje. — 

ap., Upynos par., 
Amerikoje iš-

Leanardas, 29
18, Plains, Pa.

VIDRINSKAS Andrius, 59 m., 
miųp Bal. 20, Wilkes-Barre, 
Pa„ sirgo keletą savaičių. 
Liko žmona, viena * dukt&, > 
brolis ir sesuo. • ' '4 ■

I.IUTKAUSKAS Vincas, 51 nr.- 
mirė Bal. 20, Wilkes-Barre,' 
Pa. Giminių čia neturėjo.

TABAKAS Adolfas J., 62 m., 
mirė Bal. 21, Lee .Park, Pa. ' 
Kilęs iš Dzūkijos. Liko žmo
na ir keturi sunai. Palaido
tas Lietuvių laisvose kapinė
se, Wyoming, Pa. . -.

BERNASKAS Petras, 55 metų,- 
mirė Bal. 22, 
Liko žmoną, 
sūnūs, sesuo

KRIKŠČIŪNAS 
mirė Bal.
Liko žmoną ir gijninės., .

VIZGAITIENĖ Elzbieta 
karauskaitė), 60 metų, mirė , 
Bal. 20, Wilkes-Bąrre.
Lekėčių kaimo.; Liko vyras, 
3 dukterys, 1 sūnūs, anūkai.

BRENNAN Michael, čia • gi
męs, 35 metų, mirė Bal. 18, 
Duryea, Pa. Palaidotas- Lie
tuvių parapijos kapinėse.

VITURIS Jurgis, d 6 metų, mi
rė Bal. 20, Philadelphia, Pa., 
S. V. laivypo ligoninėje. Jjs 
gyveno P.lymouth, B; u, ištąr-. 
navo 25 metus, vėliau gavo 
pensiją ir gyveno, Liko žmo
na ir dvi dukterys- Paėjo iš. 
Poderių k., Aleksoto vai.

Jonas J. Nienius.

mirė Bal. 6, 
Tauragės ap., 
Rimšų kaimo.

RASTAUSKAS 
m., mirė Kovo
Gimęs Kingston, Pa.

BABICKIENĖ Agnė (Stanke
vičiūtė), pusamžė, mirė Bal.
6, Chicagoje. — Vilkaviškio 
ap., Virbaliaus m. Ameriko
je išgyveno 38 metus.

BELSKIS Petras, 60 metų, 
mirė Kovo 26, Detroit, Mich. 
— Igliaukos par., Malinavo 
k. Amerikoje išgyveno 26 m.

BAUZEVIČIENĖ Marė, 44 m. 
mirė Bal. 3, New Britain, 
Conn.

RASALAVIČIENĖ Natalija, 
45 metų, mirė Kovo 31 d., 
Nevv Britain, Conn.

i MASIULIS Antanas, 47 metų, 
mirė Kovo 25, Hartford, Ct.

LEŠČINSKAS Zigmas, mirė 1 
Balandžio, Baltimore, Md.

KULBIS Kazys, 54 metų, mi
rė Bal. 9, Chicagoje. — Par 
nevėžio ap., Mažeikių par., 
Bajoriškių k. Amerikoj iš
gyveno 31 metus.

SAMSONAS Jonas, pusės am
žiaus, mirė Bal. 9, Chicagoj. 

Panevėžio ap., Ramyga- 
Amerikoj išgyveno 

metus.

Inkerman, Pa.
4 dukterys, 1 
ir anūkai, 
Stasys, 49 m.,

17, \Vilkes-Barrc. •
•SPRINGFIELD, III. — Helen

Kellcr šokių Mokyklos vedė
ja yra šokikė Helen Keller- 
Sungailaite, duktė vieno veikė
jo Antano Sungailos. Iš šios 
mokyklos jau daug yra išėję 
žymių šokikų ir šokikių, bet 
tik ar ne žymiausia bus Kel- 
ler’ų dukrelė, Eileena, vos dar 
tik 13 metų ir spėjus atkreipti 
į save baletmeistrų akis, tokių 
kaip V. Svvoboda ir Pulk. De 
Basil.

APGAVO VISUOMENĘ — 
PASILAIKĖ AUKAS

Kovo 27 d. buvo sušauktas 
masinis susirinkimas tikslu už
protestuoti prieš Lenkiją, ku
ri buvo pasirengus pulti Lietu
vą. Kadangi tai buvo sujaudi
nantis momentas, kuris išjudi
no kiekvieno Lietuvio ir Lie
tuvės patriotinius jausmus tai 
į tą mitingą suėjo apie 1,000 
nuoširdžių Lietuvių, tarp jų 
daugybė jaunų ir suaugusių 
moterų. Iš to matyti kad mu
sų moterims Lietuvos reikalai 
lygiai arti prie širdies kaip ir 
vyrams.

Kalbėtojais buvo pora Lietu
vių ir keletas svetimtaučių. 
Visi smerkė Lenkijos užsimo
jimus prieš Lietuvą ir ragino 

; visus Lietuvius vieningai gel
bėti savo tėvynę.

Po visų kalbų, buvo renka
ma aukos Lietuvos gelbėjimui, 
ir nežiūrint didžios bedarbės 
šiame mieste, Lietuviai suau
kojo apie $400.

Tik nežinia kodėl tie 
sudėti pinigai aiškiam 
— Lietuvos gelbėjimui 
nepasiųsti Lietuvos
Fondui, kuriam buvo renkama. 
Jeigu tie pinigai nebus pasių
sti į Ginklų Fondą tai Phila- 
delphijos Lietuviai turės žino
ti kad pinigų rinkėjai buvo vil
kai avies kailyje ir pinigus rin
ko klastingu tikslu, savo pačių 
naudai. Tokie žmonės turės 
būti iškelti viešai. Jų nerei
kia toleruoti, nes tai vieša 
suomenės apgavystė.

Dar kartą primenu, jeigu 
pinigai nebus greitu laiku 
siųsti į Lietuvos Ginklų Fondą 
tai Philadelphijos Lietuviai tu
rės jus pasmerkti nemažiau už 
grobikus Lenkus, ir ne tik pa
smerkti bet ir boikotuoti jus 
kiekviename atvejyje.

i Tokius klastingus paukščius 
j privalo žinoti ne tik vietos bet 

ir visos Amerikos Lietuviai.
Vilniaus Dzūkas.

I

POTTSVILLE, Pa. — Per
eitą savaitę įvykus sprogimui 
vienoje kietos anglies kasyklo
je netoli čia užmušta 7 darbi
ninkai, o dešimts kitų sunkiai 
sužeista, apdeginta.

Toj vietoj kur sprogimas iš
tiko dirbo 19 darbininkų, 500 
pėdų gilumoje,
sykloje kitose dalyse 
darbininkų, bet anie 
tėjo.

Septyniolika mažų
ko be tėvų, tų darbininkų žmo
nos liko našlės varge.

Ši nelaimė ištiko tik keletas 
dienų po kitos didelės kasyk
los nelaimės prie Grundy, Va., 
kur užmušta apie 50 darbinin
kų.

Toje pat ka
ri i rbo 600 
nenuken-

vaiku li-

PASIKORĖ. Renton, Pa. — 
čia pasikorė angliakasis, Wil- 
liam Novak, 54 metų amžiaus, 
manoma iš susigraužimo dėl 
jo žmonos ligos.

BANDO TAIKYTIS. Pitts
burgho gatvekarių ir autobu
sų motormanai ir kondukto
riai turi nesusipratimų su kom-1 
panija už algas. Darbininkai į 
2,700 skaičiuje buvo pasiren-j 
gę streikuoti Balandžio 30 d., į 
tačiau streiko išvengta. Eina 
derybos.

NUŽUDĖ ŽMONĄ. Reading, 
Pa. — Frank Kleckner, 72 me- 

1 tų senis, nušovė savo jauną, 22 
metų amžiaus žmoną, ir os se
serį, 18 metų merginą, po to 
pats persišovė, sunkiai susi- j 
žeisdamas. Jiedu apsivedė slap
tai Kovo 12 d.

••GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS, KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
gegužės 21 d.
kambariui, 

plaukiojimo

Išplauks iš Nevv York’o
Štai yru Jums jern pr*oj!a aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, koris plauks tiesiog į Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalu. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis, 
kai vado-atiia P1J.IJS BUKŠNAITIS. ' unard 
VVhitc Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

PRIORUS 
bariai, 
pramogos, mandagus 
vaizdai plaukiant 
nalų. Si 
savo vietini agentų arba

gražus vienieji kam* 
baseinai, geras valgis, 
patarnavimas ir gražus 

per pagarsėjusį Kiel 
iniulkesniii informacijų kreipkitės

Ka
pas

AVĖ. CLEVELAND. O.

(Za

sa-
ne • U

žmonių 
tikslui

— dar 
Ginklų

• ELIZABETH, N. J. — Lietu
vis Elizabetho veiklus jau

nuolis sportininkas Jonas Pe
čiukaitis, pasižymėjęs krepši
nio žaidimo, plaukimo ir kitų 
rūšių sporto šakose, yra apdo
vanotas už savo įvairius atsi- 
žymėj imus sporte.
• VILNIAUS Krašto Lietuvis,

Pranas žižmaras, už Lietu
vių tautos įžeidimą, Vilniuje 
vienam Lenkų atsargos kari
ninkui, poručikui oficieriui, — 
už pavądinimą Lietuvių tautos 
žmones driskiais ir vagimis, — 
rėžė į veidą ir padavęs savo 
vizitinę kortelę iššaukė Lenką 
dvikovon. Bet Lenkas poruči- 
kas matyt išsigando, atsipra
šė žižmarą ir .atsiėmė pasaky
tus ant Lietuvių tautos šmeiž
tus.

Pranas žižmaras yra buvęs 
skautu, tarnavęs Lenkų kariuo
menėje, matęs aukštesnes Len
kų mokyklas ir gerai susipaži
nęs su visuomene.

Pa

mirš

vi- V/ATERBURY. CT.

MIRĖ BARBORA KAZLAUS
KIENĖ

Balandžio 29 d., Šv. Elzbie
tos ligoninėje mirė Barbora 
Kazlauskienę, 83 m. amžiaus, 
čia liko vyras, Ignas, sūnūs 
Joms, ir duktė Jadviga Zub- 
rickienė. Lietuvoje liko vie
nas jos sūnūs nuo pirmo vyro, 
Višiiauskas. Velionė paėjo iš 
Šiaulių apskrities.

SERGA. Jaunas vaikinas, 
Artejiino, ir Andriaus Augus- 
b't’sku su.us, susižeidė koją, 
-ydoj 
ie,
iui

n' 
d ije.

DIRBA LĖKTUVO DOVA
NOJIMUI LIETUVAI

Dariaus-Girėno Aero Klubo 
sumanytam tikslui nuoširdžiai 
pritaria musų kolonijos Lietu
viai. Visi esam pasiryžę rem
ti Lietuvos šaulio pirmuosius 
plieno sparnus savo aukomis. 
Tenka spręsti kad musų kolo
nijos Lietuviai itei kiek ne ma
žiau prisidės prie to sumany
mo.

Komiteto narys Ant. Lazdau- 
skas net viešai kviečia kitų 
kolonijų Lietuvius į lenktynes 
savo aukomis, 
vai eina 
vietinių, 
nyti .kad 
terburys 
pa reikš

dienraš-

yra de- 
ir pro-

mulkina Ameri- 
visuomenę.
labai nepatiko 

paskelbė ‘priva-

los par.
34

KAZLAUSKIENĖ Barbora, 80 
metų amžiaus, mirė Dayton, 
Ohio, Balandžio 29 d. 
ėjo iš Šiaulių ap^k.

DAUKŠIS Vincas, 79 m.,
Kovo 28, Vaux Hall, N. J. 
Marijampolės apsk., .Liudvi
navo par., Dilginės kaimo. 
Iš Lietuvos atvyko į Eliza- 
beth, N. J., 1901 m. Liko 
dideliame nubudime žmona, 
sūnūs, dvi dukterys; vienas 
brolis Amerikoje, šiame mie
ste, kitas Lietuvoje.

JOČIUS Kazys, 58 metų, mi
rė Bal. 18, Clevelande, palai
dotas Bal. 22. — Akmeniš- 
kių k., Girkalnio par., Ra
seinių ap. Amerikon atvyko 
1896 m. į McKees Rocks, Pa.

TOMAŠAUSKIENĖ Viktorija, 
mirė Bal. mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

NEDZINSKIENĖ Ona, mirė 8 
Bal., Frackville, Pa.

GREIČIUS Antanas, mirė
3, Troy, N. Y.

STASIUI IONIS Antanas,
m., užmuštas anglies kasyk
loje, Balandžio 5, Shenan
doah, Pa.

ŽIČKUS Izidorius, mirė Bal 
New Yorke. — Tauragės 
aps., Eržvilko par., Rudkiš- 
kių k. Amerikoje išgyveno 
28 metus.

JANKAUSKIENĖ (vardo ne
pažymėta), mirė Kovo 26 d., 
Worcester, Mass.

MEšLIS Matas, 62 metų, mirė 
Bal. 19, Woodhaven, N. Y.

NETKAUSKIENĖ Morta, mi
rė Bal. 3, Shenandoah, Pa.

Bal.

, * ■ .
Juozas, pusamžis, 
10, Chicagoje. —

rm
• Petras, užmuštas

Flin

¥
BOGURSKIS 

mirė -Bąl.
Marijampolės ap., • Bartnykų
par., Vartų k. Amerikoj-iš
gyveno 40 metų.

LUKOŠIUS Jonas, -46 m.,: mi
rė Bal. 8, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Vainutos parap. 
Amerikoj išgyveno 25

ZLATKUS
kasyklojo Kovo 17 d., 
Flon, Man.,- Kanadoj. — Ute
nos ap., Skemonių miestelio. 
Lietuvoj liko , žmona . ir du 
vaikučiai. J. ‘

g VARANAVIČIUS Motiejus, -. 
sulaukęs senatvės mirė Bal. 
10, Chicagoje; — Panevėžio 
ap.; Ramygalos par., Jotai- 
nių k. Amerikoje, išgyveno 
55 metus. / . ..

J AN ŪSAITIS Antanas, mirė 
nuo vėžio Bal. 7 d.-,. Brook
lyn, N. Y.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

27

Metodą,

Męs turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose," jeigu jie su
stingu. ar ba Jabai. jaUr 
siųs, jeigu turit kęn: 
tėti kožnbje oro • per
mainoj, štai jums pro- 
"■a išbaą.dyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-nigų 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI’ IŠB'AN- 
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame; jus 
naudoti t;j vaistu 7 dienas, llTiRKAl, 
musų kaštąis. Pasiuskit savo var
lę ir adresą tuojau į ,
ROSSE PRODUCTR CO, Dept. X 3 

VV I-:! rvvol I Avė f h III.
■ . , .. . .................. ................. , —...

Jo rupesniu gy- 
aukų rinkimas tarpe 
Ir tenka rimtai ma- 

‘mažas’ Lietuvių Wa- 
savo darbo vaisius 

džiuginančiai. Tenka
pasidžiaugti ir kitų komiteto 
narių rūpestingu darbu. Dir
ba visomis jiegomis Jonas Ta- 
reila, Jonas Klikna, Valiūnas, 
Adv. Lukošius ir eilė kitų.

Gegužės 7 d. įvyksta šauni 
vakarienė lėktuvo fondo nau
dai. A. Lazdauskas deda visas 
pastangas padaryti parengimą 
pasekmingu. Kviečiami atsi
lankyti, ir New Yorkiečiai ir 
aplinkinių mibstų Lietuviai.

Dalyvaus ir Dariaus-Girėno 
Aero Klubo centro atstovai ir 

Šaltenis. Progra-
I). Rep. nms bus nepaprastai įvairus., 

Ta pačia proga noriu paste
bėti kad tam tikslui rengiama 
ir piknikas sekmadienį, Gegu
žės 22 d., LąKowood parke.

Jurgis žemaitaitis, 
Komiteto Narys. I

su.us, susižeidė
Micmi Vallcy ligoninė-

LiukLina jaunam Lietu
kam: ingo pasveikimo, o šei-

i u'.jauta jų rupesnio valan- lakūnas P.

J. Žemantauskas
N O T A R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue

Waterbury, Conn.

dienose, 
plačiai įrodinėjo, 

į žemes amžinai:

Teisybė išlipa į viršų, 
gaičio pasipinigavimas 
skridimo” 
visuomenei 
neužkastas
jis palengva išlenda į viršų.

Savo “griekus” slėpti bandy
dami, Naujieniečiai 
prie visų, rėkia

I norėdami užrėkti
j darbus.

Naujienos nori
deljo lermo dėl renkamų aukų 
Lietuvos Ginklų Fondui, kabi- 

, nėjasi prie ordinus gavusių as
menų, ir graužiasi kad Dirva 

i pardavė savo knygų į Lietuvą, 
i iš ko visko Naujienoms nau
dos nei garbės' neteko nei už 

I centą. Lietuvis.

kabinasi 
visais galais, 
savo juodus

padaryti di-
i

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTURIŲ DVARAS su veikiančią spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. 
dutinio amžiaus miško apie ha ir durpės apie 3 ha. 
dvaro lauką teka mažas upelis.

ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS’ su trobesiais, pa3čriais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1’6 ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

BAGDONIšKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žeinM 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

Veikiantis motorinis vairų MALUNASj h:. pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras RustvĄ. Ątt HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje. - J. ..

Reikalui esant parduodamam 
siniokėjiiną. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

O

4

Vi- 
Per

turtui galima padaryti iš.'
žinią kreipkitės j , (21)

’ Putvinskio g.~6—1 
Lithuania
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Lietuvos Kariuomenės su Visuomene Susiartinimo Diena Apvaikščiojama Gegužės 15
Mjr. S. Narušis.

maistu pavaišinti vi- 
bei

kaip
pabuvoti su ja 
su savo tautos

tą dieną turi

Visuomene Susiartinimo šventės. i dalyvauja parade.Vaizdai iš pereito meto Lietuvos Kariuomeės su
BRIG. GEN. STASYS RAŠTIKIS 

Krašto Apsaugos Ministeris

visuo- 
ir at- 
šven-

visuomenės dieną ap- 
kariškais šautuvais 

kudpą. Tai bus, iš 
įspūdingas vaizdas, 

kad Lietuvių tauta

Lietuvos kariuomenės ir vi
suomenės diena jau kelinei me
tai kaip švenčiama, bet kiek
vienais metais ta šventė būna 
vis labiau iškilmingesnė, įspū
dingesnė. Kariuomenės ir vi
suomenės diena yra virtus dži
augsmo ir entuziazmo diena. Tą 
dieną visuomenė turi progos 
parodyti kariuomenei savo pri
sirišimą ir meilę, o kariuomenė 
džiaugiasi galėdama tą dieną 
priimti savo kareivinėse ir ka
reivišku 
suomenę 
drauge, 
šeima.

Visuomenė 
progos atiduoti saugumo rei
kalams savo nors ir kuklią duo
klę, kad labiau užtikrintų savo 
nepriklausomybės pastovumą. 
Tos dienos iškilmių gyva ir 
nuoširdi nuotaika visuomenėje 
sukelia entuziazmą, atgaivina 
patriotizmą ir toje visuomenės 
dalyje kurioje jau būna pra
dėjęs merdėti.

šiais jubiliejiniais metais 
kariuomenės ir visuomenės die
ną, kuri įvyksta Gegužės 15 
d., visuomenė ypatingai rengia
si iškilmingai paminėti.

Įvairios organizacijos, 
menės dalys, o taip pat 
skiri asmenys, rengiasi
tės dieną kariuomenę apdova
noti ginklais. Kauno viena 
priemiečio dalis jau susiorga
nizavus ir rengiasi per kariuo
menės ir 
ginkluoti 
net visą 
tikrųjų, 
parodąs
gerai supranta šiuo metu įvai
riuose pasaulio kraštuose ap
siniaukusį dangų ir kad norė
dami patikrinti sau nepriklau
somą gyvenimą, turime reng
tis, kad. nelauktai užklupti tu
rėtume didesnio atsparumo.

šitokia nuoširdi ir gausi vi
suomenės parama saugumo atž
vilgiu turi didelės reikšmės, 
nes Lietuvos visuomenė ginklų 
fondo reikšmę taip aukštai iš
kėlė, -jog vargu butų galima 
rasti-' tokį Lietuvos pilietį ku
ris daugiau ar mažiau nebūtų 
aukojęs ginklų fondui. Turi
mais duomenimis ginklų fon
dui daugiausia aukoja valdi
ninkai, po jų Lietuviai preky
bininkai, visuomenės veikėjai, 
ūkininkai, mokyklų jaunimas, 
Amerikos Lietuviai ir darbi
ninkija. Silpniausiai prekybi
ninkai kitataučiai, kurie, ma
tyt, nesą per daug suinteresuo
ti Lietuvos nepriklausomybės 
savarankiškumu, nors reikia 
pasakyti kad jie Lietuvoje 
ri gerą, ramų ir pastovų 
venimą, jie tokio neturi 
savo tėvynėje Palestinoje.

Bet kadangi ginklų fondo 
atžvilgiu niekas nėra verčia
mas, o yra laisvos valios dar
bas, tai ir šiai visuomenės da
liai niekas nei neprimena.

Ramus ir patikrintas Lietu
voje jiems gyvenimas su lai

tu- 
gy- 
nei

ku atidarys jų akis, anksčiau 
ar vėliau supras savo klaidas, 
kurias bus padarę ir praleidę 
gražią progą.

DIENOS PROGRAMAS
šių metų kariuomenės ir ' 

suomenės dienos numatoma 
toks provizorinis programas.

Dienos išvakarėse Gegužės 
14 visuose miestuose bus iš
kabinti karinio pobūdžio atsi
šaukimai, radijo firmos bei 
krautuvės prašytos įrengti gar
siakalbius radijo programui ir 
šiaip karinei muzikai transliuo
ti. Kino teatrų savininkai tai 
dienai parūpins ir demonstruos 
karinio pobūdžio filmas, o ka
riams nemokamai rodys sean
sus. Kinuose seansų pradžioje 
bus skaitomos trumpos paskai
tos apie kariuomenę, šaulės, 
Birutietės ir Gražinietės dienos 
išvakarėse ir Gegužės 15 d. su
organizuos ligonių karių lan
kymą ir nuneš jiems dovanų.

Vakare Vytauto Didžiojo uni
versitete bus iškilmingas posė
dis, kuriame dalyvaus studen
tija, profesūra ir kariuomenės 
vadovybė. Be atitinkamų kal
bų ir meninės dalies, bus pa
gerbti žuvesieji dėl Lietuvos 
tėvynės studentai — atidengta 
žuvusiųjų studentų lenta. Po 
iškilmingo posėdžio programo 
studentai organizuotai pražy
giuos laikinosios sostinės gat
vėmis. Taip pat vakare nu
matomos iškilmės Ąžuolyno 
kalne — karinės dainos, mu
zika, vaidinimai, be to, leidžia
mos rakietos, fejerverkai ir kt. 
Per radiją bus duodama die
nos nuotaikai pritaikytas pro
gramas, vaizdeliai, dainos, ka
rinė muzika, šventės dieną iš
ryto radiofone numatoma pa
vaizduoti rytinį kariuomenės pa
tikrinimą. Taip pat dienos iš
vakarėse miesto gatvėse pasi
rodys kariuomenės dalys su dai
nomis ir muzika. Numatome 
kaip ir praeitais metais, pa
daryti didelį Kauniečių susi
domėjimą sukėlusį kariuome
nės vakarinį patikrinimą Ne
priklausomybės aikštėje. Per 

i patikrinimą bus atitinkamai 
• pagerbiami žuvusieji dėl ne- 
■ priklausomybės.

Kariuomenės ir visuomenės 
dieną, Gegužės 15, visi namai 
pasipuoš tautinėmis vėliavo
mis. Tą dieną visoje Lietuvo
je bus vykdoma rinkliava Gink
lų Fondui. Kaune Gegužės 15 
d. numatoma dienos programas: 
10:30 vai. visose bažnyčiose ir 
maldos namuose laikomos pa-

vi- 
ši-

maldos už žuvusius karius dėl 
tėvynės. Pamaldose dalyvauja 
kariuomenė, organizacijos, dar
bininkai, studentai, moksleiviai 
ir visuomenė. Pamaldų metu 
bus pasakyti tai dienai pritai
kinti pamokslai.

13 vai. iškilmės prie Karo 
Muziejaus. Į jas tuojau po pa
maldų atvyksta visi organizuo
ti vienetai. Per šias iškilmes 
visi visuomenės aukomis nu
pirkti ginklai bus įteikiami ka
riuomenės vadovybei. Prie 
Karo Muziejaus iškilmių nu
matomas tokis programas: a) 
vyriausybės sutikimas, b) su
tikimas karo invalidų su gėlė
mis, c) dienai ruošti komiteto 
pirmininko žodis, d) 
maldos skaitymas, 
maršas ir gėlių ant 
jo Kareivio kapo 
f) kariuomenės vadovybės žo
dis, g) Tautos Himnas, h) ka
ro invalidai gryžta į muziejų, 
i) iškilmės maršas pro Neži
nomojo Kareivio kapą.

Nuo 16 vai. iki 18 vai. kas 
norės galės lankyti kareivines, 
susipažinti su jų vidaus gyve
nimu.

16 vai. aerodrome bus kariuo
menės dalių pasirodymas, čia 
kariuomenės dalys atliks įvai
rius pratimus, be to, bus visų 
mėgiamo komiškojo sporto pra
timai ir kt.

Daroma žygių 
prie Muziejaus 
liuojamos ir per 
dijo stotis, kad jų galėtų pasi
klausyti ir Amerikos broliai 
Lietuviai.

Tenka manyti, kad nemaža 
brolių Lietuvių bus tuo metu 
jau atvykusių Lietuvon ir tu
rės progos patys pamatyti tą 
Lietuvos kariuomenės ir jos 
visuomenės džiaugsmo dieną, o 
taip pat drauge tose iškilmėse 
dalyvauti ir drauge pasidžiaug
ti.

Lietuvos kariuomenė ir 
visuomenė su džiaugsmu 
kia tos dienos, jai rengiasi,

• pražydus pavasario gamtai, su-
• čiulbėjus paukšteliams, kariuo- 
i menė ir jos visuomenė links

mais veidais su dainomis ir 
muzika galės išeiti į gamtą 
bendron Lietuviškon Geguži
nėm

Tai
zono 
laiko 
su visuomene platesnis bendra
darbiavimas poligone, kariuo
menės manevruose ir įvairiuo
se lauko praktikos darbuose.

žuvusiųjų 
e) gedulo 
Nežinomo- 
uždėjimas,

kad iškilmės 
butų trans- 
Amerikos ra-

VILNIAUS VADAVIMO 
DARBAS NESUSTOJA

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Centro Komitetas iš Kauno Ba
landžio 8 d. skelbia šitokį raš
tą:

Velykų švenčių proga Vil
niaus Vadavimo Sąjungos Cen
tro Komitetas siunčia Tamstai, 
kartu su linksmu ir džiaugs
mingu Aleliuja, ir savo nuo
širdžius, musų Tėvynės Lietu
vos ir jos žilos sostinės Vil
niaus meile įjausmintus svei
kinimus ir linkėjimus.

Šias Velykas visi Lietuviai, 
kur jie bebūtų, sutinka kitaip 
negu anksčiau.... Lietuva, 
aplinkybių verčiama, turėjo 
priimti karine jiega paremtą 
ir Europos taikos paardymu 
gręsiantį Lenkijos reikalavi
mą užmegsti diplomatinius su 
ja santikius. Lietuvių tauta, 
tauriu savisaugai pasiaukoji
mu ir savo šventos teisės nu
lenkimu prieš smurto jiegą, 
vyriškai ir didžiadvasiškai iš
gyveno šią sunkią valandą.

Tačiau Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga, nors ir skaudžiai tą 
valandą gyveno, bet, kaip ir 
kiekvieno Lietuvio širdis pami
lus laisvę ir savo tautos ne
priklausomybę, nei akimirkai 
nėra sudrebėjus, suabejojus: 
Lietuvių tautos siekimai ir 
idealai paliko nepažeisti ir ne
varžomi. Vilnius, ta senoji 
musų sostinė, ta Lietuvių tau
tinė šventovė, buvo musų ir 
bus musų! Jo išsižadėti mes 
neturime teisės, kaip neturime 
teisės išsižadėti savo nepri
klausomybės : Vilniaus vadavi
mas yra gyvybinis musų 
tos reikalas.

Todėl Vilniaus vadavimo 
bas nieku budu nesustos,
turi būti dar labiau padidin
tas, pagyvintas ir sustiprintas. 
Diplomatinių santikių su Len
kija nustatymas mus įpareigo
ja tatai padaryti, nes tų santi
kių buvimas atidaro naujus V. 
V. S. darbo ir veiklos barus, 
naujus jų vykdymo kelius.

Musų tautos siekimuose — 
nei žingsnio atgal, bet su dar 
didesne energija, su dar dides
niu pasiryžimu ir drąsa—pir- 

’ myn, nors jų vykdymo darbe 
5 mums ir tektų derintis prie 

naujų formalių sąlygų ir nu
statyto su Lenkija santikiavi- 
mo aplinkybių!

Tat Vilniaus Vadavimo Są-

jungos Centro Komitetas svei
kindamas Velykų šventėmis 
Tamstą, toli nuo musų gyvenąs 
bet širdimi sykiu su mumis 
esąs Lietuvi, giliai tiki, kad 
Tamsta taip pat kaip ir mes 
giliai suprasdamas dabartinio 
laiko rimtį ir svarbą Lietuvos 
valstybei ir Lietuvių tautai, ir 
toliau busi Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos uolus rėmėjas ir pa
siryžęs talkininkas toje ypač 
šiądien atsakingoje kovoje už 
musų 
mą.

tautos siekimų įvykdy-

J. Papečkys,
VVS. Centro Komiteto

Pirmininkas
V. Alseika,

Sekretorius.

LIETUVA KOVOJA 
PRIEŠ ŠUNADVO

KAČIUS

tau-

dar-
Jis

jos 
lau- 
kad

bus lyg ir pavasario se- 
atidarymas, nuo kurio 
prasideda kariuomenės

MOTINA BRANGIAUSIA—
motinos dar gyvos ar jau mi
rusios. Tokie sūnus ir dukte
rys turi akmeninę širdį.

Bet yra sūnų ir dukterų ku
rie turi auksinę širdį link savo 
motinų. Jie tankiai rašo laiš
kus, siunčia pinigų bei kitokių 
dovanų savo motinoms.

štai Gegužės 8 d. yra Moti
nos Diena. Taigi nors tą vie
ną kartą metuose padarykime 
prisiminimus, ir parašykime 
po laiškelį ir pasiųskime pagal 
išgalės pinigų savo brangioms 
motinoms. Tokių pareigų rei
kalauja pati prigimtis 
niškumo jausmai.

J. A.

motinos nuo-

atvažiavę į 
metų atgal, 
palikę savo 

Daugel

Sąmoningi žmonės sako kad 
dar niekas nėra įkainavęs mo
tinos brangumo, jos meilės di
dumo ir pasiaukavimo savęs 
delei savo vaikų.

Bet ne visi vaikai prideran
čiai įvertina savo 
pelnus.

Mes Lietuviai, 
Ameriką 25—30 
maž visi esame
brangias motinėles, 
tų motinėlių jau ilsisi amžinai 
kapuose, bet dar yra ir gyvų. 
Jos visos išleido savo sūnelius 
ir dukreles graudžiai verkda
mos, linkėdamos laimingos ke
lionės, ir melsdamos Dievo pa
laimos savo sunams ir dukte
rims. Taipgi-prašė neužmiršti 
jų, močiučių, nors laišką para
šyti kaip galima tankiau.

Bet atvažiavę į Ameriką, tie 
sūnus ir dukterys užmiršo vi
sai savo motinėles gyvenančias 
Lietuvoje, nei laiško nerašo, 
nei dolario nepasiunčia. Yra 
tokių kurie visai nežino ar jų

KAUNAS. — Lietuvoje, ne 
tik provincijos užkampiuose 
bet ir laikinojoje sostinėje yra 
daug praktikuojančių šunadvo
kačių, šundaktarių ir kitokių 
asmenų spekuliuojančių žmo
nių sveikata ir jų visokiais gy
venime sukliuvimais.

Šundaktariams skelbiama ko
va ir už savo “praktiką” jie at
sako teisme. Ir gerai kad įs-| 
tatymai už lengvapėdišką žai
dimą žmonių sveikata ir gyvy
be jų neglosto.

Niekur nėra proteguojami ir 
šunadvokačiai. Visgi dėl to jie 
kaž kaip toleruojami. Tik už 
aiškias suktybes jie patraukia
mi teisman ir baudžiami, šiaip 
jie ne tik plačiai “patarnauja” 
visuomenei, bet dar kai kur 
traktuojami kaip “vietos inte
ligentai”.

Tuo tarpu tie “vietos inteli
gentai” yra nusipelnę nei kiek 
nešvelnesnių bausmių kaip ir 
šundaktariai. Tai tokia Dievo 
rykštė, nuo kurios reiktų žmo- i 
nes saugoti visu įstatymų 
smarkumu, šunadvokačiai nuo
lat žmones įvelia į visokias 
klampynes, klastingomis prie
monėmis priverčia juos daryti 
net nusikaltimus, pridaro ža
los jų sveikatai ir turtui.

Kur tik gali ir pajiegia Lie
tuvoje nuo šunadvokačių kra
tosi.

Apatiniame vaizdelyje — pilietis su kareiviu kariuomenės su
siartinimo proga. (Vaizdai specialiai Dirvai.)

Aviacijoje kariuomenės ir visuomenės šventės iškilmės Kaune 
pereitą metą. Viduryje Respublikos Prezidentas su Ponia ir 
Aviacijos Viršininkas Brig. Gen. Gustaitis.
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bei žmo-

Urbonas.

• KRAUJAS per žmogaus 
širdį keliauja greitumu septy
nių mylių per valandą. Taip 
kaip risčio arklio bėgimas.

• TAM TIKROS blusos iš
nešioja sekančias plėgas: bu- 
bonišką, pneumonišką, ir septi- 
semišką.

ŠIOS VASAROS

Ekskursijos
I LIETUVĄ
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

S.

S.

S.
Iš

S.

GRIPSHOLM
New Yorko tiesiog j

Gegužės-May
Klaipėdą be persėdimo

BRITANNIC
Iš New Yorko į Kauną arba Klaipėdą

Birželio-June

S. S. AQUITANIA Birželio-June
Per Cherbourg Į Kauną arba Klaipėdą

I—

i

28

11

18

S. S. GRIPSHOLM Liepos-July 1
Iš New Yorko per Gothenburgą į Klaipėdą

S. S. AQUITANIA Liepos-July
Per Cherbourg j Kauną arba Klaipėdą

Naudokitės Dirvos Agentūros 
Patarnavimu

16

šios ekskursijos yra rengiamos sąryšyje su Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, visos yra 
tos sąjungos valdybos užgirtos ir remiamos, tokiu budu 
bent kuria šių ekskursijų keliavimas jums patiks.

DOKUMENTŲ reikale kreipkitės j Dirvos Agentū
rą tuojau. Jums reikalinga gauti Lietuvos arba Ame
rikos pasas, gryžimo leidimas ir visokios informacijos.

TAIPGI, Dirvos Agentūra aptarnaus jus jeigu tu
rit išvažiuoti bent kuriuo kitu meto laiku, visais laivais 
ir visomis linijomis. .

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

LIETUVA DAR LABIAU RENGIASI SUTIK
TI PAVOJUS IR PRIEŠŲ KLASTAS

TZARYS, Lietuvos kariuomenės žurnalas, talpina Brig.
Gen. St. Raštikio, kariuomenės vado, dabar einan

čio pareigas krašto apsaugos ministro, straipsni užvar- 
de, “BE REIKALO NEPAKELK, BE GARBĖS NENU
LEISK’”. Iš to straipsnio matome kaip “drausminga 
ir patriotinė kariuomenė ir tokia pat šaulių sąjunga la
bai rimtai žiurėjo įvykiams į akis ir laukė savo ir visos 
valstybės vyriausiojo Vado sprendimų ir įsakymų. Jei 
butų buvęs reikalas, ir butų padaryti kiti sprendimai, 
kariai ir šauliai šventai ir atsidėję butų juos vykdę, nes 
tai yra pirmaeilė ir tiesioginė pareiga. Kariuomenė, 
kaip visų musų ginkluotųjų pajiegų branduolys, ir šau
lių sąjunga, kaip artimiausioji kariuomenės talkininkė, 
labai gėlai žinojo kad, būtinam reikalui ištikus, kartu 
su jomis eis ne tik karštai savo Tėvynę mylįs musų jau
nimas, bet ir visa tauta. Taip buvo per karą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, taip bus ir tada kada tai bus rei
kalinga”, pareiškia Brig. Gen. Raštikis.

Toliau seka sekančios pamokinančios ir inspiruo
jančios ištraukos iš jo to straipsnio:

ši kartą kilęs didelis įtempimas pasibaigė taikingu Lietuvos 
sprendimu. Iš skaudžios pamokos reikia mokytis ir daryti iš
vadas ateičiai, bet negalima užmerkti akių ir prieš pačią pamo
ką, nes kaip tik joje, kaip gyvame pavyzdyje, galima ir turime 
rasti geriausių pamokymų savo darbams ateityje.

Gyvename neramius laikus, dar visur pasaulyje gali būti 
įvairių nelauktų įvykių ir pavojų, 
įvykių

D 
šiai ir

2)

RUSIJA DAR TURĖS 
PROGĄ LIETUVĄ 
IŠGELBĖT

Nabagai musų bolševikai 
tiesiog verkte verkia kad 
Lietuva nestojo į karą su 
Lenkais. Sugadino jiems 
biznį iki nepataisomo laip
snio. Kitos tokios progos 
pinigautis, Lietuvos “gel
bėjimo” vardu, jie vargu 
besulauks iki gyvens.

Vilnis rašo viename savo 
ilgų editorialų:

“Vadinasi, visais atžvil
giais padidėjo Lietuvos ne
priklausomybės p a v o j us. 
Pablogėjo ir Vilniaus išlai
svinimo reikalai. Susitai
kydama su Lenkijos impe- 
•rialistais, Lietuvos valdžia 
faktinai atsižadėjo kovos 
už Vilnių....”

Musų bolševikėliams no
rėjosi kad Lietuva, lyg ta 
flirtuojanti panelė Baltijos 
juroje, šoktų į bangas ir 
imtų skęsti, tikėdama kad 
krante esantis jai patinka
mas jaunikis šoks ją gel
bėti.

Musų komunistai norėjo 
kad Lietuva stotų kariauti 
su Lenkais, o Sovietai — 
tas “draugiškas jaunikis” 
— šoktų išgelbėti.... Ro- 
mantinga, ar ne?....

Kiek iš kur Lietuva pa- 
I galbos butų gavus, ar ne, 
musų draugučiai čia Ame
rikoje butų gausiai prisi- 
pinigavę Lietuvos vardu.

Jie dabar Lietuvai nedo
vanos kad nestojo į karą 
su Lenkija....

Draugučiams štai ką pri
mename: jeigu Sovietai bu
vo draugingi Lietuvai jie 
tokiais privalo pasilikti ir 
toliau. Jeigu Rusijai rupi 
gelbėjimas Lietuvos tai ji 
turės progą išgelbėti kitu 
kartu, kada Lietuva atsi
durs didesniame pavojuje, 
kuomet su kokia nors kai
mynine šalimi karas turės

iškilti. Dabar ir Rusija 
vertė Lietuvą ir Lenkiją 
susitaikyti be karo.

Taigi, draugučiai, berei- 
kalo tikrinat kad Lietuvos 
nepriklausomybei p a vojus 
“visais atžvilgiais padidė
jo”. Ką veiks Sovietų Są
junga, ta jūsų peršama 
“vienintelė Lietuvos ir vi
sų mažųjų tautų nuoširdi 
užtarytoja”? Ar ji Lietu
vą smaugs ?....

Vilnis apgailauja ir mu
sų katalikų, kurie pirmomis 
ultimatumo dienomis kaip 
kur veikę išvien su jais ir 
rinkę aukas “kaštų paden
gimui”, dabar nuo jų atsi
suko ....

Musų raudonukai tikėjo 
su katalikų vadais susibro- 
lauti ir taip gauti progą 
prilysti prie katalikų visuo
menės. Bet ir čia neišde
gė.

PERDAUG PINIGŲ
Amerikoje nekurie 

nės turi net perdaug pini
gų, kuomet didelė daugu
ma gyventojų vargsta.

Amerikos valdžia nuolat 
daro trumpalaikes pasko
las ir visada tas paskolas 
žmonės išperka į porą ar 
tris dienas. Be to, pirkėjų 
atsiliepia tiek daug kad 
tas paskolas galėtų išpirk
ti keliariopai.

Nors už tai procentai 
mokami maži, tik $7.50 už 
$1,000, tačiau pirkėjų visa
da yra perpilnai.

Mat, tie paskolos pinigai 
yra laisvi nuo taksų, todėl 
kas tik gali deda savo pi
nigus į valdžios bondsus.

Laisvos nuo taksavimo 
valdžiai paskolos įvesta se
niau kada niekas nenorėjo 
valdžiai pinigus skolinti— | 
paliuosavimas nuo taksų 
buvo priviliojimas.

žmo

Jų akivaizdoje ir paskiausių 
pamokoje ateityje turėtume:
Neatprasti nuo pavojų, bet pasirengti tuos pavojus drą- 

ryžtingai sutikti.
Dar daugiau skaitytis su žiauria gyvenimo realybe, atsi

menant kad tarptautinės politikos ir tautų bei valstybių bendra
darbiavimo pagrindai keičiasi, daug kur į pirmą vietą statant 
ne teisės ir teisybės, bet jiegos argumentą.

3) Jieškoti tikrų draugų ir bičiulių, bet pirmiausia pasiti
kėti tik savomis jiegomis.

4) Savo tautos ir valstybės laisvei ir nepriklausomybei sau
goti ir ginti, šiam aukščiausiajam nepriklausomos valstybės tik
slui, aktingai burti visas visuomenės grupes, visą tautą, nes tai 
juk yra visų musų bendras reikalas.

5) Didelių pasaulio audrų ir musų tautos didelių uždavinių 
akivaizdoje nereikšmingas smulkmenes ir mažus asmeninius ar
ba visuomenės grupių reikalus be jokio pasigailėjimo aukoti 
bendriems ir svarbiems visos tautos reikalams.

6) Labiau ir energingiau stiprinti tautos moralinius gink
lus, visų piliečių kulturinį, moralinį ir tautinį atsparumą ir su
sipratimą.

7) Dar daugiau susirūpinti ginklų įsigijimu, nes visada, o 
ypatingai šiais laikais, tai yra vienas iš svarbiausių argumentų 
savo teisėms ginti.

8) Griežčiausia laikytis sąmoningos drausmės ir kultūrin
gos tvarkos, nes tai yra kaip kariuomenės taip ir visuomenės 
jiegos ir stiprybės reiškinys.

9) Pagaliau viską vainikuoti dar didesniu patriotiškumu, 
dar didesniu pasiaukojimu savo tautai ir valstybei.

Musų visuomenė yra patriotinė ir jautri savo Tėvynės ben
driems reikalams. Tai parodė rimtas ir kultūringas, bet kartu 
ir labai jautrus visuomenės reagavimas į paskiausius visą musų 
valstybę liečiančius įvykius. Tai parodė ir nauja, bet labai reik
šminga banga stambesnių aukų į ginklų fondą. Tokia visuome
nė sudaro didelę jiegos atsargą musų kariuomenei ir šauliams. 
Tai yra jau išaugus ir dar labiau didėjanti jiega, su kuria musų 
priešai turėtų skaitytis. .. .

Praūžę įvykiai išjudino mus, parodė musų skaudžias vietas, 
nurodė musų kai kurias klaidas, parodė kur mes esame stipres
ni ir kur silpnesni, ir davė labai reikšmingų ir svarbių nurody
mų ateičiai. Tai buvo labai skaudi, nors ir naudinga pamoka. 
Dabar tik padarykime išvadas ir jas įvykdykime.

•» * *
Dalis musų spaudos bando tikrinti jog nėra reikalo 

remti Lietuvos ginklų fondą, nesą Lietuva vistiek jiega 
neapsiginsianti. Taip sakantieji tiesiog nori pavesti Lie
tuvą beišlyginai svetimų malonėn ir net nesijaučia at
lieką priešvalstybinį darbą.

Kas jeigu ne Lietuvių jiega atgavo šaliai nepriklau
somybę? Kas jeigu ne Lietuvių jiega sulaikė Lenkus 
nuo užėmimo visos Lietuvos rudenį 1920 metais? Kas 
jeigu ne Lietuvių jiega atidavė Lietuviams Klaipėdos 
uostą ir visą tą kraštą? Kas jeigu ne Lietuvių jiega iš
laikė Lietuvą nepriklausoma iki šiolei? Kas jeigu ne 
Lietuvių JIEGA sulaikė Lenkų puolimą ant Lietuvos 
dabar? Visa tauta buvo gatava pulti savo nepriklau
somybę ginti, jeigu tik Lenkai butų žengę į Lietuvą nors 
vieną žingsnį, ir Lenkai net užltimatumą sutrumpino.

Kodėl kitos mažos valstybės taip pat ginkluojasi ir 
rūpinasi savo žemiu gynimu? Jas irgi kaimynai galėtų 
nušluoti-sutremti jeigu norėtų, bet kiekviena tauta su- 
sirupinus savęs išlaikymu ir gynimu, ir ginklas užtikri
na išsilaikymą iki gana aukšto laipsnio.

• ANGLIJOJE kas
namų pabėga arba kitaip žūs
ta po apie 50,000 merginų ir 
moterų. Didelė dauguma jų 
vėliau sugryžta arba būna su
sekamos.

• NUODAI imami iš vienos 
nuodingiausių Indijos gyvačių 
dabar naudojami ligoninėse su
laikymui kraujo bėgimo po 
operacijų.

PAVASARĖJANT
Šlama giros, aidi gojai, 
Juokias žemė ir dangus.
Šviesi saulė žemei moja:
—Gryžt’ pavasaris brangus!
Plačiašakės pušys juokias,
Jų draugai jau bus žali;
Tylus beržas linksmai suokia:
—Žalia šventė netoli!....
Džiaugsmo banga mus jau vilgo, 
Tirpsta sniegas dirvonuos;
Po kentėjimo, po ilgo
Laisvai žemė vėl dainuos.
Nuo dainų pavasarinių 
Skambės girios ir laukai, 
Džiaugsis širdys mus krūtinių — 
Juk ir mes gamtos vaikai!....

“J.U.” Jonas Mikšys.

HITLERIS išleido naują 
įstatymą jaunamečių dar
bui Vokietijoje. Tas įsta
tymas pradės veikti Sausio 
1 d. 1'939 m. Tuo įstatymu- 
uždraudžiama vaikus jau
nesnius 16 metų, su tam 
tikrais išėmimais, laikyti 
naktiniuose darbuose, dirb
ti viršlaikį ir per tam tik
ras valandas sekmadienį ir 
pirmadienį.

Suv. Valstijos, po Vokiš
ko zepelino katastrofos bu
vo sutikusios parduoti Vo
kietijai heliumo dujas nau
doti zepelinuose, nes he- 
lium nedega. Bet dabar 
atsisakė • parduoti. Vokie
čiai dėl to susirūpino. Jie 
taip pat nerimsta kad Suv. 
Valstijos parduos savo ga
minamus karo lėktuvus 
Anglijai ir Prancūzijai.

PAVASARIS
Žemės planeta nepaklydo, 
Erdvėj bekeliaudama ratu, 
Apgaubė mus skaisčiuoju šydu 
Begrvžtant saulė iš pietų!
Į savo antrąją tėvynę
Skuba pulkai sparnuočių mus’, 
Kad padainuot mums sutartinę, 
Akordais džiuginti visus!
Pavasaris koks malonus!
Atgimsta žemė, augalai,
Į sielą skverbiasi ramumas, 
Užmirštami žiemos vargai!
Medeliai purpurus praskleidžia, 
Žibutės atmerkia akis;
Visa gamta jaunyste žaidžia, 
Jos džiaugsmo nieks neapsakys!

Vikt. Tatarčlis.

DIRVA

SKAITYMAI

NAUJOJI LIETUVOS VALDŽIA
(Dalies jų atvaizdai tilpo pereitame numeryje, kiti telpa šiame)

Teisingumo Ministeris Balys Masiulis gimė 
1889 m. Tverečiaus miestelyje, Švenčionių apsk. 
1924 m. baigė aukštuosius Petrapilio ir Lietuvos 
universitetų mokslus. Didžiojo karo metu dirbo 
Lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šel
pti. 1923 m. buvo paskirtas Kauno apygardos 

j teismo nariu, o vėliau pirmininko padėjėju.
1926 m. paskirtas Vyriausiojo Tribunolo na- 

i riu, 1928 m. — Valstybės Tarybos nariu, 1934 
j m. Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotoju.

Čia reikia pažymėti, kad Juozas Tūbelis 
Per dienas 

valandų, jis 
metu gydosi

met iš

žemės Ūkio Ministeris Juozas Tūbelis gimė 
1882 m., Ilgalaukių kaime, Panemunėlio vaisė., 
Rokiškio apskr. Baigė Rygos Politechnikos In
stitute aukštuosius agronomijos mokslus. Prieš 
karą Lietuvoje dirbo žemės tvarkymo darbą ir 

; čia turėjo galimumo gerai pažinti Lietuvo-s že
mės ūkio reikalus. 1931 m. pirmajame Minis- 
terių Kabinete buvo žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministeriu. Trečiajame Ministerių Kabi
nete buvo švietimo ministeriu. 1926 m. Gruo
džio 17 d. buvo paskirtas finansų ministeriu, o 
1929 m. ministeriu pirmininku. Juozas Tūbelis 
yra Lietuvos ūkio kooperaciniais pagrindais or
ganizatorius. Jo iniciatyva ir pastangomis bu
vo įsteigtas “Maistas”, “Pienocentras” ir “Lie
tūkis”. šios didžiulės organizacijos Lietuvos 
žemės ūkio pažangai turėjo milžiniškos reikš
mės.
yra nepaprasto darbštumo žmogus, 
įtemptai dirbdamas po keliolika 

: suardė savo sveikatą ir paskutiniu 
Šveicarijoje.

Krašto Apsaugos Ministeris
Vadas Brig. Gen. Stasys Raštikis gimė 1896 m. 

Į Kuršėnų miestelyje, Šiaulių apsk. 1917 metais 
baigė Tifliso karo mokyklą. 1919 m. savano- 

| riu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir aktyviai da- 
1 lvvavo nepriklausomybės karuose. 1932 m, už
sieniuose baigė aukštuosius karo mokslus. 1935 
m. Sausio 1 d. paskirtas Kariuomenės Vadu. Už 
nuopelnus apdovanotas daugeliu ordinų.

Finansų Ministeris Julius Indrišiunas gimė 
1901 m. Peluodžių kaime, Pašvitinio vaisė., 
Šiaulių apskr. Aukštuosius teisių mokslus baigė 

Į Lietuvos universitete. Iš gimnazijos įstojo į 
Lietuvos kariuomenę ir aktyviai dalyvavo ne
priklausomybės karuose. Už narsumą apdova-

Kariuomenes

TAPO NAUDINGAS LIETUVAI
ŽMOGUS

Berline, Vokietijoje, pagilinti

buvo Valstiečių Liaudininkų 
buvo jaunesnis, ii' dalyvavo

Dr. J. Pajaujis, Lietuvos Prekybos Institu
to Klaipėdoje ekonomikos profesorius, mokslo 
reikalais lankosi 
savo žiniją.

Dr. Pajaujis 
veikėjas, kuomet 
aną metą ruoštame sukilime prieš Smetonos- 
Voldemaro valdžią. Kadangi tame sukilime bu
vo nušovimų, jis buvo nuteistas mirties baus
me. Tačiau vėliau paleistas išvykti į užsienį. 
Užsienyje gyvendamas, jis plačiau studijavo, ir 
gavęs bausmės dovanojimą gryžo Lietuvon ir 
gavo vietą. Jis pasidarė naudingas ir rimtas 
vyras. Dabar net kaip Lietuvos mokslo vyras 
išsiųstas valstybės įstaigos mokslo reikalais įsi
gyti dar daugiau mokslo žinių.

Lietuvoje žmonės moka kovoti, laimėti, ar 
priimti pralaimėjimus ir vėl susitarti ir dirbti 
tautai reikalingą ir naudingą darbą. Amerikos 
Lietuviai to dar neišmoko. Bet kaip greit su
gebėjom perimti Lietuvos partijas, taip greit 
butume galėję perimti 
kovoms baigti. Deja, 
pasekti negu gerą. Ir 
ra net už ką peštis, 
idėja, buvo už ką kovoti.
mas....

ir jų pavyzdį partinėms 
sugebam blogą greičiau 

dar tada kada mums nė- 
Ten bent duona, jei ne 

O čia? Užsispyri- 
J. V.

Prasižengimų Nuostoliai Amerikoje
Apskaičiuojama kad kriminalistų padaromi 

metiniai nuostoliai Amerikos gyventojams kas 
met atsieina net 120 dolarių nuo galvos! Tiek 
tai nuostolių išeina kiekvienam vyrui, moteriai 
ir vaikui.

Kas met kriminališki nuostoliai šioje šaly
je pasiekia 15 bilijonų dolarių sumą! Visai be
reikalingai mes išmokame šešis kartus daugiau 
kriminalistų padarytų nuostolių negu pralei
džiam jaunimo mokymui.

ši milžiniška nuostolių suma nebus galima 
panaikinti jeigu kiekvienas teisingas ir doras 
pilietis nestos į organizuotą vajų kovai prieš 
armiją kriminalistų kurie grąsina kiekvienam.

BOLESLOVAS MASIULIS

JUOZAS TŪBELIS

notas aukščiausiu Vyčio kryžiumi, 1927 m., pa
baigęs teisių fakultetą, kurį laiką vertėsi advo
katūra, vėliau buvo paskirtas Susisiekimo Mi
nisterijos juriskonsulto padėjėju, 1930 m. Kau
no apygardos teismo vyresniuoju notaru, 1932 

Finansų Ministerijos juriskonsultu, o 1938m.
m. Finansų Ministerijos generalinio sekretoriu
mi.
susirgusį ar kur išvykusį finansų ministerj. Jis
taip pat yra daugelio organizacijų narys. Tsb.

Juo būdamas daug karty yra pavadavęs 

LIETUVIŲ ATMINTIS
Aukštaičių Lietuvių liaudies pasakose ran

dama daug įdomių pasakų ir padavimų, iš ku
rių čia patiekiu dalį turinio tūlos pasakos apie 
“Samarakonus”.

Kas buvo tie žmonės ir kur jų gyventa, 
nėra aiškiai nustatyta pasakoje. Vienok yra 
prirodymas kad jų tėviškė buvus kur tai toli 
saulėtekio krašte. Pasakoje jų išvaizda ir bū
das gerai iškelti.

Tie žmonės buvo keisti ir darė viską keis- 
Kartą buvo pasamdytas ūkės darbui vie

tų Samarakonų. šeimininkas jam sykį lie- 
medžių parvežti iš miško. Samarakonas

tai.
nas
pęs
viską atbudai darė: nevažiavo keliu. Pargryž-
tant per lauką, privažiavo tvorą. Na, ką jis 
darys kad arkliai nelipa per tvorą su vežimu. 
Jis paėmė kirvį ir sukapojo arklius, vežimą ir 
rąstus. Paskui dalimis visus daiktus perkėlė 
per tvorą....

Kitu atveju, keistuoliui buvo įsakyta išper
ti karštame vandenyje šeimininko mažus vai
kus.

j kad
ant

Šis juos išprausė ir pakabino ant tvoros 
išdžiūtų.... Reiškia, užmušė ir užkorė 

tvoros....
Samarakonų išvaizda buvus taip pat keis- 
Jie burnos niekuomet neprausė, buvo ap-ta.

sileidę, apšepę, juodais nagais, barzdoti, viduti
nio ūgio, ir tingus, buvo tikri tinkinio pančiai, 
ir viskuo kitu blogu Aukštaičių vaizduojami. 
Būdavo jų esybė Aukštaičių tankiai atšaukiama: 
“Lyg Samarakonas”.

Vistiek tie žmonės buvo iš Turkestano, kur 
buvo ir miestas Samarkand vadinaęnas. Kaip 
jie su Lietuviais susidūrė tai klausimas. Ar 
galimas daiktas kad Lietuviai iš Rusų ar Toto
rių dažinojo apie juos? O gal tiesioginiai juos 
pažino jau nuo laikų pirm Kristaus gimimo.

P. W. Urban.

Atgimimas—keturių veiksmų šešių atidengimų, tra
gedija iš kovų už spaudų. 90 pusi. ------------------50

Baudžiauninkė—melodrama keturių veiksmų iš bau
džiavos laikų. 72 pusi. _______________________ 50

Birutė ir Kuprelis—trijų veiksmų tragedija iš Lietu
vių santikių su Rygos kardininkais 13-me šimtme
tyje, Kunig. Šventaragio laikais. 94 pusi. ______ 50

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA B

Paniekintoji _-^‘v-
(Tęsinys iš pereito nr.)

Savo pareigas pradėjau eiti kitą dieną. Pir
muoju uždaviniu buvo pamokyti Arturuką ne
šaukti manęs “mama”, bet “panele Adele”. Tas 
buvo skaudu. Darbo tai būdavo mažai. Vienin
tele mano pareiga buvo visados su Arturuku 
būti — ir ji buvo man maloni. Kada svetimas 
būdavo arti, turėdavau savo meilę slėpti. Ta
čiau, dažniausiai būdavome vieni »ir mano mo
tiniškai meilei buvo pilna laisvė.

Samdytojas mano prisirišimu vaikui buvo 
begalo patenkintas. Ne sykį jį pastebėjau į ma
ne bežiūrintį keistu žvilgsniu.... giliu ir, re
gis, viską matančiu. Dažnai pagalvodavau, bene 
jis mano paslaptį jau žino, bet nusprendžiau 
kad ne. Jei žinotų, tai nerodytų man tokios 
geros širdies.

Gali būti nėra keista.... bet mano šir
dyje laipsniškai įvyko permaina. Kartybės joje 
nebeliko. Bet permainos butą gilesnės. Trupu
tis po trupučio aš įsitikinau, man Aštonas pasi
darė brangesnis negu paprastas darbdavis. Ma
čiau jo švelnumą ir gerą širdį Artūrui, ir kaip 
šis jį mylėjo. Bet ir tai dar pilnai neišaiškino, 
kodėl pasaulis nušvisdavo, kada tik Aštonas pri
siartindavo.

Jo balsas mano ausims buvo muzika; aš jį 
mylėjau gilia, tylia meile, kuri mane gąsdino — 
nes žinojau jos visą beviltingumą.

Ar suprasite kodėl ji buvo be vilties? Juk 
į jo namą atėjau vyliu, prisidengus melu. Kiek
vienas mano tartas žodis kliudė man pasisakyti 
teisybę — kad aš, nevedus motina, atėjau į jo 
namą būti arti kūdikio, nuo kurio atsisakiau, bet 
kurio pamiršti negalėjau.

Tą suprasdami, suprasite ir kančias kurias 
pergyvenau. Geriau butų buvę Artūro visai 
daugiau nematyti. Bet dabar nemačiau kaip 
čia jį vėl paliksiu, nes širdis vėl juo taip pri
sipildė.

Bet juk jis išaugs visai motinos nepažinęs. 
Jį mylėti aš teisės neturėjau — nes tos teisės 
atsisakiau.

Savo kūdikį mylėjau; dabar sužinojau kad 
ir Pilypą Aštoną myliu. Karčią teisybę slėp
dama, aš abu prigaudinėju. Tikrai, ar gyveno 
kuri kita moteris tokiose kančiose kaip aš?

Dalykai pablogėjo, nes pastebėjau, Aštonas 
vis daugiau ir daugiau manimi domisi. Dažnai, 
mums su Arturu sode bežaidžiant, ir jis prisi
dėdavo. Sykį jis man sako:

— Man rodosi, Tamista jį tiek myli kiek ir 
aš.

Nusigandus, drebančiu balsu skubau atsa
kyti: — Ne, visai ne! Man jis patinka, tiesa, 
bet, aš visus vaikus myliu.

— Iš Tamistos išeitų gera motina — jis 
švelniu balsu tarė, ir nutilo.

Mano širdis smarkiau suplakė. Supratau, 
taip melu gyventi ilgiau negalėsiu. Kokia tai 
priežastimi įsivedžiau Arturuką vidun ir verk
dama ėmiau jį ilgai bučiuoti. Paskui sakiau:

— Buk geras berniukas, Arturuk. Aš iš
važiuoju. — Kiek man tie žodžiai kainavo, nie
kas nepasakys. Bet savo pareigą aiškiai mačiau. 
Ilgiau čia būti negalėjau.... Suklydau, ir dėl 
savo klaidos turiu nuo visko atsisakyti.

Kodėl? paklausite. Dėl to kad negalėjau 
pakelti mintį. Tuoj Pilypas ar mano vaikutis 
sužinos teisybę. Ankščiau, ar vėliau, sužinoti 
gi jie sužinos. Ir kiekviena diena ten daugiau 
praleista, kiekviena valanda, pasunkins man, ka
da tikrai turėsiu išeiti. Todėl nusprendžiau bėg
ti tuojau.

Koridoriuje sutikau Pilypą Aštoną. Matyti, 
mano veidas davė jam mano minčių dalį nuspė
ti, nes jis skubiai paklausė:

— Kas nutiko, Adele? Negerų žinių gavote? 
_  Taip, — aš greitai atsakiau, — ir turiu 

tuojau važiuoti.
— Prašau, nevažiuokite.
— Privalu man skubintis, — išsisukinėjau, 

_  bet sugryšiu, šiąnakt, pasiimti drapanų.
Jis nusišypsojo savo ta liūdna, malonia 

šypsą, kuri mano širdį dar labiau paskubino, ir 
aš išbėgau.

Sugryžti nė nemaniau. Dar vienas melas 
— kokį gi skirtumą padarys? štai, bėgu nuo 
dviejų žmonių, kuriuos užvis labiaus pasaulyje 
myliu, nes nenorėjau kad jie mano gėdą patirtų. 
Todėl geriau yra, štai, šitaip pabėgti, būti pa
mirštai. .. .

“Meilės skausmas”... .Tik dabar supratau 
pilną šių žodžių prasmę, nes tik dabar pamylėjau. 
Ir dėl tos savo tikros meilės, aš meilę iš širdies 
išveju — visam. ...'

... .Tegul mano kūdikis nepatiria savo mo
tinos gėdos.

... .Tegul Pilypas niekados nepatiria kokios 
rūšies moteris buvau.

Sieloje buvo juoda ir nyku. Tą popietį, ilgai 
gatvėmis braidžiojau, nejausdama net kur einan
ti. Susigrūdime, viename kampe išgirdau savo 
vardą. Išsigandusi, apsidairiau.

Prieš stovėjo Bylanukas ir žiurėjo į mane 
drąsiai, blizgančiom akim.

— Na, ir vėl susitikome, Adelyt! — jis 
nusijuokė. — Galiausia, visgi radau tave. Taip 
ir tikėjausi. Ką sakai, eikime abudu vakarie
niauti, o paskui — į šokius?

Man žodį užgniaužė. Atsisukau nuo jo, 
žodžio netarus. Jis mane pagriebė už rankos.

— Nesididžiuok, prašau, — jis riktelėjo. — 
Juk ne visados buvai tokia pasirenkanti. Aš kai 
ką apie tave patyriau... .Buk atsargi, nes’pa
sakysiu ką žinau.

— Kodėl mane negali palikti ramybėje? — 
susirupinusi tariau. — Juk aš tau niekad blogo 
nedariau.

— Pasakysiu kodėl. Tu man patinki — ir 
aš noriu tavo draugu būti. Tačiau, jei šaltai 
atsiliepsi, gailėsies, žinau kur tavo kūdikis yra 
....Ar nori kad pasakyčiau ką žinau? Jei su 
manimi kaip reikia pasielgsi tai tylėsiu. Jei 
ne....

Ištrukau. Sieloje liko tik passibjaurėjimas 
ir baimė. Tačiau, žinojau, savo grąsą jis įvyk
dys. Tat man beliko tik viena daryti — eiti 
pas Aštoną ir pačiai viską pasakyti.

Todėl tą vakarą, kaip žadėjau, ir sugryžau 
į jo namus. Pilypas Aštonas buvo knygyne, 
vienas. Įnėjau. Jis pasižiurėjo, ir nusišypsojo.

— Smagu tave sugryžusią matyti, Adele, 
— jis tarė. — Noriu tau ką pasakyti. Tada 
galėsi mus apleisti, ar ne.

Nieko neatsakydama, laukiau. Padelsęs va
landėlę, jis tarė:

— Štai ko noriu pasakyti. .. . esu vienas 
kaip pirštas. Mačiau tavo prisirišimą Artu^u- 
kui. Jis tave myli — myliu ir aš. Pasilik.... 
ir buk mano žmona?

— Negaliu, — mano lupos vos ištarė. — 
Visai negaliu.

— Kodėl? — jis manęs tyliai paklausė. — 
Prašau man pasakyti.

— Dėlto, — dabar jau aš gukčiodama ver
kiau, — kad Arturukas tai mano kūdikis!

— Aš tą žinojau, — jis ramiu balsu jis ta
rė.

Aš nustebusi pasižiurėjau.
— Kokiu budu? — surikau.
— Viena, Arturas, tave pamatęs, man tarė 

‘Štai, mama, atėjo’. Jūsų akys vienodos spal
vos. Be to, aš paklausinėjau prieglaudos vedė
jos ir ji tave nupiešė. Tada pajutau tikras. Ir 
tą visu laiku žinojau.

— Bet yra ir kita priežastis, — aš palau
kusi tariau. — Aš niekados nebuvau ištekėjusi.

Jis tylėjo.
Aš pasakojau toliau: — Buvau jauna, nie

ko nežinojau, kvailos mergaitės negudrumas.
Pilypas nepakėlė akių, ir jose man pasima

tė nuosprendis. Drebėdama tariau:
— Dabar.... Tamista į mane su panieka 

žiūrėsite. .. .dabar galiu sau eiti!
— Palauk, — jis iškėlė ranką. — Ir aš turiu 

kai ką papasakoti. Sunku, Adele, bet turiu. Ir 
aš....sykį panašiai pasielgiau. Tad buvo Pran
cūzijoje, kariuomenėje. Pasimylavau su Pran
cūzaite mergina. Jos vardas buvo Joana. Tu
rėjau mintyje sugryžti ir ją vesti. Bet buvau 
pasiųstas namon, sviedinio pritrenktas. Tiesa, 
sugryžau pas ją bet.'...

— Toliau, — kvapą sulaikydama paraginau.
— Ji buvo jau mirusi — jos kūdikis — reiš

kia, musų kūdikis, taip pat! Kiek prikentėjau 
....Niekad negaliu sau to dovanoti, štai kodėl 
ir Arturuką pasiėmiau auginti, nor dalinai savo 
kaltę išpirkti. Tada.... dar nežinojau.... kad 
tave sutiksiu.

(Galas)

• KUPRANUGARIS susidaro savo kupro
je riebalus savo maisto rezervui. Kuomet kup
ranugaris nusidirba arba nedašeriamas, jo kup
ra suplokštėja.

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

SAVANORIŲ
Žygiai

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir 11 tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME pra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

šiuose abiejuose tomuose gyvai, labai su
prantama kalba Lietuvos nepriklausomybės ko
vų kariai savanoriai pasakoja savo atsimini
mus, kaip jie kariavo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. čia rasi ir jų didelį pasiryžimą žut-but 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau-

K. S. KARPIUS

• DIRVOS Redaktorius K. S. Karpius šį pavasarį pasirinko aprašyti di
delį kaimynišką miestą DETROIT. • KAS Detroite yra ypatingo ir 
įdomaus kas butų svarbu Detroitiečiams ir kitų miestų Lietuviams?
• Aprašymai Dirvoje prasidės eiti už poros savaičių ir tęsis per keletą 
numerių. • Bus aprašyta visas miestas, jo įdomybės, ir Lietuvių gyve
nimas. • Bukit pasiruošę skaityti Dirvoje tuos įdomius aprašymus!

Dirvos Redaktorius Detroite

• JAU — Jau sekančiame Dirvos numery
je pradės tilpti Dirvos redaktoriaus aprašy
mai apie Detroitą — tą garsų automobilių 
miestą, kur gyvena daug Lietuvių, kur jie

LIETUVOJE ĮSTEIGTA SPAUDOS 
IR INFORMACIJOS SKYRIUS

Iki šiol Lietuvoje informaci
ja buvo išblaškyta keliose įs
taigose. Toji decentralizacija 
negalėjo reikiamai patenkinti 
nuolat vis augantį skaitytojų 
domėjimąsi užsienių ir vidaus 
įvykiais. Vyriausybė, matyda
ma reikalą sutvarkyti informa
ciją ir centralizuoti žinių tie
kimą, taip pat iškilus didelei 
propagandos reikšmei, įsteigė 
Spaudos ir Informacijos Biu
rą, kurio veikla, numatoma, 
apims spaudos tvarkymą, or
ganizacijų prižiūrą ir informa
cijų tiekimą per radiją, kiną, 
šis biuras, glaudžiai bendra
darbiaudamas su vyriausybe, 
stengsis greitai, tiksliai ir pla
čiai ir apie vyriausybės veiklą, 
imdamas žinias iš pirmųjų šal
tinių.

Gyvenant šiuos neramius lai
kus, ypač svarbu yra tiksli ir 
greita informacija ir gerai 
veikianti propaganda, kuri 
dėtų tautai valstybiškai ir 
turiškai nuolat stiprėti.

Atsakingos Spaudos ir 
formacijos Biuro vedėjo parei
gos pavestos Prof. Izidoriui 
Tamošaičiui, žinomam Lietu
vos politinio, visuomeninio ir 
kultūrinio veikimo ir patyru
siam spaudos darbininkui.

Izidorius TamosaiŲs gimė 
1889 m. Rugpjūčio 12 d. An
takalniškių kaime, Skirsnemu
nės parapijoje, Jurbarko valse., 
Raseinių apskr. Pradžios mok
ią įgijo Skirsnemunės pradžios 
mokykloje, vėliau išvyko mo
kytis į Raseinius, kur baigęs 
miesto mokyklą, Maskvoje iš
laikė keturių klasių egzaminus 
ir įstojo į žemaičių kunigų se
minariją Kaune. 1912 m., bai
gęs seminariją, jis buvo pasių
stas į Petrapilio kunigų aka
demiją, kurią baigė 1916 m. 
ir išvyko į Šveicariją, Fribourg- 
ho universitetą, toliau studijuo
ti. 1920 m. Birželio mėn. lz. 
Tamošaitis baigė Fribourgho 
universitetą filosofijos daktaro 
laipsniu ir tais pat metais su- 
gryžo į Lietuvą. 1920 m. ru
denį buvo pakviestas į kunigų 
seminariją dėstyti filosofijos, o

PASIŽVALGIUS

darbuojasi, kovoja. Bus aprašyta apie vi
są miestą, jo įdomybes, darbus, industriją, 
apielinkes, kaimynišką miestą Windsor ir 
tt. Aprašymas tęsis per kelis numerius.

I

POETO MEILĖ
Aš akių tavo pasivogčiau 
žvilgsnius kaip deimantus, 

kaip auksą,
Ir vis tavęs, laukų mergiote, 
Pavakariais Gegužio laukčiau.
Tave mylėčiau, kaip kad žmonės 
Su jausmu, yisa širdžia myli, 
žinok kad myli ir miesčionys 
Gegužio mėlynoms naktimis.
Tiek vakarų tavęs jau laukiau, 
Akių pas’ilgau numylėtų, 
Bet, kaip anų beržų palaukių 
Dalia visų, visų poetų....
Gal paskaitysi šitas eiles, 
O gal neskaičius numesi jas?
Gal nepatiks tau meilė
Kad su eilėraščiais susijus?
Vistiek, kai linksma pradalgėse 
Vartysi šieną grėblio kotu, 
Aš vėl daugiau eilių sudėsiu 
Apie žalių laukų mergiotę!

M. Z.

Prof. Izidorius Tamošaitis
Lietuvos Spaudos ir Informacijos Biuro vedėjas.

1923 m. Iz. Tamošaitis buvo iš
rinktas Lietuvos Universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
docentu filosofijos katedrai.
1924 m. jis buvo pakeltas ek
straordinariniu ir 1930 ordina
riniu profesoriumi, šias parei
gas jis tebeina ir dabar.

Prof. Iz. Tamošaitis iš pat 
jaunų dienų buvo susipratęs ir 
veiklus Lietuvis. Didelės įta
kos jam turėjo žemaičių Kuni
gų Seminarijos rektorius, di
dysis Lietuvių tautos atgimi
mo dainius, Maironis-Mačiulis, 
kuris ypač sustiprino visų jau
nųjų klierikų tautiškumą ir 
skatino daugiau domėtis Lie
tuvių gyvenimu ir kulturiniu 
veikimu. Profesoriaudamas že
maičių Kunigų Seminarijoje, 
Dr. Iz. Tamošaitis dirbo “Lais
vės” redakcijoje, tačiau, nesu
tardamas su jos ideologija, ne
trukus iš ten pasitraukė ir, A. 
Smetonos pakviestas, pradėjo

bendradarbiauti tautiškoje spau
doje. 1927 m. buvo faktinuoju 
“Lietuvio” redaktorium, o 19- 
29 m. pradėjo redaguoti mė
nesinį kultūros žurnalą “Vai
rą”, kurio redaktorium tebėra 
ir dabar. , Tsb.

VII)AUS Reikalų Ministeri
ja surinko žinias kas nuo ko la
biau kentėjo administracijos li
nijos ruože. Pasirodo kad per 
paskutinius 10 metų prie ad
ministracijos linijos buvo nu
šauta 7 • Lietuvos pasienio poli
cininkai, 13 buvo sužeista, 22 
pagrobta. Per tą patį laiką 
težuvo tik vienas Lenkas šią 
Kovo 11 dieną, bet už tai kad 
jis buvo perėjęs į Lietuvos pu
sę ir šaudė į Lietuvos pasienio 
policininkus.

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

jus ištisą metą.

SKAIČIAU Tėvynėje reika
lavimą įsteigti Lietuvoje ko
alicinę vyriausybę — iš visokių 
partijų sudarytą ministrų ka
binetą.

Tėvynė turėtų pasižiūrėt ir
pasimokint iš apsireiškimų sa
vo pastogėje:

Kokį pragarą įnešė į Susi
vienijimą koalicinė sandariečių- 
socialistų-komunistų pildomoji 
taryba.

Viskas ėjo gražiai, ir Susi
vienijimas augo kada vieni tau- 
tininkai-sandariečiai ponavo.

Iš BOSTON, MASS., prane
ša kad ten surengus protesto 
mitingą prieš Lenkus, Maikio- 
tėvo redaktorius Lenkomanas 
Mikelsunis pasiūlė tik protestą 
prieš Lietuvos valdžią....

Publika pareikalavo protes
to rezoliucijos prieš Lenkiją, 

| Mikelsunis pasakė jis tokios 
i rezoliucijos visai

Tai taip musų 
tėvynę “ginti”.

O kur jie dėjo 
tas Lietuvos gynimui?

I būt ir ten aukos taip sutirpo 
, kaip Klyvlande česnulio-Vit- 
j kaus-Mažeikos bendro fronto 
surinkti $38.

neturi.... 
cicilikai stojo

aukas surink-
Tur-

tynęs su Rusais, Vokiečiais ir Lenkais, atkak
lų gynimąsi apkasuose, puolimus, gudriai, suma
niai atliekamas žvalgybas, begalo drąsiai atlik
tas raitelių atakas, rasi kaip Lietuviai, kartais 
beveik plikom rankom, paimdavo priešų patran
kas, kulkosvaidžius, per pelkes, miškus brisda
mi iki kelių per liunus užeidavo priešui iš už
pakalio ir, staiga puolę, nugalėjo žymiai stip
resnius už save įsibriovėlius.

Bet rasi taip pat aprašytus ir didelius mu
sų vyrų vargus Lenkų ar Rusų nelaisvėje, kur 
šimtais mūsiškių išmirę iš bado, skurdo, įvai
rių ligų; rasi aprašytus ir nepaprastus nuoti- 
kius musų savanoriams kareiviams iš priešų ne
laisvės pabėgus.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą į ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių pergyvenimų. O iš viso to spin
di graži tėvynės meilė, kokios niekur kitur ir 
nerasi.

Nebūtų savanorių ir jų nuostabių kovų — 
nebūtų ir Lietuvos nepriklausomybės.

Tat, nieko nelaukdami pasiskubinki! įsigy
ti sau šiuos du tomu to įdomaus veikalo, nes jų 
nedaugiausia turim.

“Savanorių žygiai”, linas ir H-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, de.l tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, 
vos”

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

dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia- 
yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Avė. Cleveland, Ohio

PERMAINA — MINISTERI
JOJE

Iš Lietuvos atėjo žinios apie 
permainymą Ministerių į Mi
nistrus.

Minister’is, kaip iki šiol bu
vo, vartojamas Anglų ir kitose 
tūlose kalbose, atmetamas.

Ministr’as — Rusų ir kitose 
Slaviškose galbose, priimamas.

Ministras arba Ministeris iš
tarti ištarti nėra sunku.

Bet Ministrai ir Ministrija 
— jau visai liežuvis kliūva.

Slavizmą reikėjo visai neuž
kabinti. Tegul jis pasilieka, 
kaip musų tautai tolimas.

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

“MARGUTIS”
6812 Scų Western Avė.

Chicago, III

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.
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ALDONAI VILKELIENEI PAGERBTI KON
CERTAS GEGUŽĖS 15, LIETUVIU SALĖJ

DAR VIENAS LAVO
NAS

Gegužės 2 d. Cuyahoga upe
le tilto prižurėtojas užtiko mai
še į vandenį įmestas žmogaus 
kūno dalis, dvi kojas nupjau
tas nuo kelių iki liemens.

Paskiau j ieškant daugiau, 
surasta visas moteries kūnas, 
su nupjaustytom rankom ir 
kojom.

Tai jau yra 11-tas toks at
radimas Clevelando srityje ke
turių metų bėgyje.

Dvi moterys iš tų buvo nu
žudytos žiauriu budu, iš lytiš
ko keršto, kurioms nupjausty
ta ir moteriškos dalys. Kiti 
devyni ‘ nužudymai įrodo kad 
darbas atlikta sugabiai ir nusi
manančiai apie mėsų pjausty
mą. Policija per šiuos metu- 
ris metus nesųsekė nei vieno 
šių žudysčių pėdsako.

• CLEVELANDO diocezijos 
Vyskupas Joseph Schrembs iš
važiuoja į Europą su keliais 
šimtais Ohio katalikų, daly
vauti Eucharistiniame Kongre
se, Budapešte, Vengrijoje._ Tas 
kongresas bus nuo Gegužės 25 
iki 30 d. Vyskupas tikrina kad 
šymet Europoje bus ramu, ne
reikia, bijoti važiuoti. _______

Aldona Vilkelienė

Darbininku Yra Tas 
kas Dirbti Netingi

Balandžio 29 d. įvyko Dr. V. 
Kudirkos Skautų Vyčių būre
lio sueiga, į kurią netikėtai at
silankė viešėjęs Clevelando J. 
Tysliava, vyriausias Vienybės 
redaktorius, ir daugelis kitų 
norinčių prisidėti prie būrelio 
steigimo.

Sueigą atidarė būrelio vadas 
sk. vyt. sklt. Jonas Petrauskas, 
paskui kalbėjo būrelio steigė
jas sk. vyt. sklt. Jonas Jurge
lis, kas yra skautas vytis, jo 
pareiga ir veikimas.

Sekančią kalbą sakė p. Tys
liava temoje: “Augink raume
nis, ne vien tik kojose ir ran
kose, bet prote ir širdyje”.

šioje kalboje jis gražiai, 
įmaišydamas juokų, parodė šių 
dienų Lietuvių jaunimo gyve
nimą ir nurodė jų tikslius ir 
netikslius kelius.

Užbaigiant sueigą dar buvo 
perskaityta būrelio vado pav. 
P. Šukio įsakymas būreliui, o 
po to surašė norinčius būti bū
relio nariais, Visi įsirašė, ne
skiriant nei Vienybės redakto
rių, kuris nors neperarčiausia 
gyvena, bet vis tik sutiko būti 
būrelio rėmėju ir garbės nariu.

Tik su tokių žmonių pasiry
žimu ir pritarimu ir susideri
nimu galima bus gražiai veik
ti su skautišku obalsiu: “Die
vui, Tėvynei ir Artimui”.

J. J.

Nori Šimto Milijonų 
Dolarių Darbams

Clevelando miesto valdyba 
žinodama kad tuoj bus pradė
ta skirstyti federalės valdžios 
viešiems darbams remti pini
gai, paruošė savo viešų darbų 
sąrašą, kuriam tikisi gauti iš 
valdžia apie šimtą milijonų do
larių.

Didžiausi iš tų numatytų 
darbų, 50 milijonų eitų vanden
tiekiui ir kanalizacijai; 20 mi
lijonų gatvių grindimui; 15
milijonų tiltams, ir tt.

AKRON, OHIO

Visokios Žinutės

Ohio. Garijonas yra ilgametis 
Dirvos skaitytojas, mandagus 
žmogus. Jis užlaiko alinę ir 
vyno parduotuvę 560 Wooster 
avė. Kalnas.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
Draugiška Vakarienė
LAWNVIEW CAFE

7001 Lawnview Avenue

Gegužės-May 1 4
nuo 7 vakare.

GERA MUZIKA 
YPATAI TIK 50c.

Kviečiame savo draugus ateiti

PYTHIAS
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad. vakarais.

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

PERRY’S 
WINE TAVERN

Clevelando Lietuvių visų sro
vių menininkų — dainininkų, 
vaidintojų ir meno mėgėjų — 
pastangomis rengiama didelis 
koncertas ir balius, kurio tik
slas yra išreikšti savo įverti
nimą poniai Aldonai Vilkelie
nei už jos eilės metų darbavi- 
mąsi suteikiant visokią pagal
bą visiems Lietuviškuose kon
certuose ir laike perstatymo 
muzikalių veikalų.

Šis įdomus vakaras rengia
ma Lietuvių salėje kitą sekma
dienį, Gegužės 15 d., nuo 5 vai. 
po pietų.

Visi Clevelando ir net pla
tesnės Amerikos Lietuviai žino 
Aldoną Vilkelienę, mato ją 
nuolat musų draugijų parengi
mų laiku scenoje prie piano— 
ji vadovauja himnus, akompa
nuoja koncertuose, solistams ir 
net chorams. Ji visiems pasi
tarnavo nereikalaudama jokio 
atlyginimo. Taigi jos draugai 
scenos darbuotojai sumanė ir 
rengia jai šį gražų programą.

Koncerte dalyvaus žymiau
sios musų vietinės muzikos 
dainos spėkos:

Ona želvytė, smuikininkė, 
Biruta žurienė, pianistė, 
Solistai dainininkai: 
Sofia Kučinskaitė, 
Rožė Lukoševičiutė, 
Stella Malonis, 
Petras Akialis, 
Juozas W. Bendleris, 
A. Kiela, 
Jurgis Mačys, 
Julius Krasnickas, 
Jeanette Jankauskaitė, 

nistė, ir
Lyros Choras.

ir

p i a-

iš-Tikietus įsigykite dabar, 
anksto, nes gausit daug pigiau. 
Prie durų reikės mokėti 45c., 
išanksto perkant tik 35c. Gau
nami Dirvos administracijoj ir 
pas rengimo komisijos narius.

• NORI PINIGŲ MOKYL- 
LOMS. Clevelando mokyklų 
direktorius Brown ruošiasi iš
gauti iš federalės valdžios sta
tybos tikslams skiriamų pini
gų penkis milijonus dolarių 
naujų mokyklų statymui Cleve
lande.

PRADĖJO VEIKTI 
PUIKUS NAUJI 

BUŠAI

7205 AVade Park Avė.
Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už 45c. Tai yra 
numažinta kaina. Taipgi viso
ki vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą. 
Dėžė jūsų mėgiamo alaus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži
mą 10c ekstra. (20)

BIZNIO PROGA
Darbštiems vaikinams su ne
dideliu kapitalu invesinimui į 
biznį kurį pats vadovaus, su 
geromis ineigomis. Rašykit 

į Box 5892 P. O.
Cleveland, Ohio. , 

Cleveland, Ohio. (17)

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

SKANUS VYNAS
Pirkit musų gamintą vyną nupigin
ta kaina: Concord Saldus, 98c gal.; 
Concord Dry, 98c gal.; Port, $1.19 
gal.; Muscatel, $1.19 gal.; Muscat, 
$1.43 gal.
5 galonus ir daugiau, 
savo indus.
keti.

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74

7802 Superior Avenue
Wholesale and retail.

Didelė nuolaida perkant 
Atsineškit 

Už vyną taksai užmo- 
(18)

The Cleveland Railway Company 
nuo antradienio, Gegužės 3, įvedė 
visą eilę naujausio išdirbimo puikių 
motorinių kočų-busų žmonių vežio
jimui tomis gatvėmis kuriomis nei
na gatvekariai.

Tie nauji kočai pradėjo veikti po 
to kai jais buvo pavežiota visa ei
lė miesto žymesnių piliečių, Mayo- 
ras Burton, Angliškų ir tautinių 
laikraščių redaktoriai, miesto tary
bos nariai ir kiti.

Tačiau, kompanija sako, kad įgi
jimas šių 125 naujų motorinių ko- 
čų, puikiausio išdirbimo kokie gali
ma buvo gauti, yra tik pirmutiniai 
žingsniai į toli siekiantį kompanijos 
programą pašalinimo senų ir įvedi
mo naujų susisiekimo reikmenų.

Naujieji busai buvo užsakyti pen
kiose žymiausiose išdirbystėse — 
32 pasažierių Yellow Coaches, 31 
pasažierio Whites ir Macks, 27'pa
sažierių Twin Coaches, ir 25 pasa
žierių Fords. Kompanija padalino 
jų užsakymą tarp tų skirtingų iš- 
dirbysčių ir didumų išbandymui ko
kie važinėjančiai publikai geriausia 
patiks, pritaikymui ateičiai.

Tie nauji autobusai ne tik apima 
visus vėliausius ištobulinimus inži- 
nų ir visko kitko kas reikalinga 
prie jų veikimo, bet juose įrengta 
ir atitinkamos naujos šviesos, išto
bulintos Nela Park ekspertų.

“Kuomet mes pasiryžom įgyti 
šiuos naujus busus”, sako kompani
jos prezidentas p. Hanrahan, ‘mes 
turėjome mintyje tą faktą kad Cle- 
velandas visada buvo pripratęs prie 
aukščiausios rūšies transportacijos 
priemonių. Iki sunkesni laikai per 
pastarus kelis metus sutramdė mu
sų įtaisymus naujų prietaisų, Cle- 
velandas buvo žinomas visoje šaly
je kaip turintis geriausius gatve- 
karius ir motorinius kočus”.

• FEDERALĖS valdžios 18 
atstovų tyrinėja Ohio valstijos 
senatvės pensijų mokėjimo 
sistemą. Valdžią pasiekė gan
dai kad valstijos politikieriai 
tvarko savaip senatvės pensi
jų reikalą ir kad daugelis pen
sijas ima tiktai pasidarbavi
mu savo politikierių. Tokiame 
atsitikime pensijas gauna tie 
kuriems nereikia, o reikalin
gi neprisiprašo.

• AUTOMOBILISTAI šymet 
išliko gyvi desėtkais, lyginant 
su pereitų metų nelaimingomis 
mirtimis. Tarp Sausio 1 ir 
Gegužės 1 šymet žuvo tik 37 
asmenys, patys važinėtojai ar
ba jų suvažinėti.

• ŽYDAI Clevelande atlieka 
visuotiną balsavimą klausimais 
boikotavimo nazių Vokietijos, 
steigimo laisvos žydų valsty
bės Palestinoje ir kitais žydus 
liečiančiais klausimais.

žydai organizuoja Amerikos 
žydų Kongresą, kuriame bus 
svarstoma žydus liečianti vi
same pasaulyje klausimai.

• VOKIEČIŲ dienraštis Cle
velande, Waecter und Anzei- 
ger, išėjo viešai prieš Ameri
koje veikiančią nazių organi
zaciją Volksbund. Vokiečiai 
gali manyti apie Hitlerį ką no
ri, sako tas laikraštis, bet nė
ra jokio reikalo agituoti už na- 
zizmą šioje šalyje.

• OHIO Valstijoje šelpimas 
biednų šeimų vėl pasiekė ap
gailėtinos padėties. Guberna
torius Davey vietoje rūpintis 
apie šelpimo klausimą, varo 
agitaciją už save ir teisina sa
vo politiką. Jis pasiryžo su
šaukti specialį valstijos legis- 
laturos posėdį Gegužės 16 d. 
aptarimui šelpimo klausimo.

Mayoras Burton, žinodamas 
kad valstija šelpimo klausimu 
nesitars iki Gegužės 16 d., su
šaukė įžymus miesto asmenis 
aptarti kaip mieste galima bu
tų pagelbėt saviems pašalpų 
reikalaujantiems.

Burton sako kad per Gegu
žės mėnesį šelpimui reikalinga 
$650,000 sumos.

Ohio valstijos generalinis 
prokuroras sušaukė specialį 
prisaikintų teisėjų posėdį ty
rinėjimui gubernatoriaus Da
vey uždėjimą rinkliavų visiems 
valstijos tarnautojams savo 
rinkimų vajaus reikalams.

J^IPPODROMg

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.
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Duodama Geras 
valgis. 

MUZIKA PENKTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 

6512 Hough Avenue

Tf

it
i

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
.Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

_ “Joy of Living”
‘JOY OF LIVING’ yra naujau

sia smagi komedija su muzika, ku
rioje vaidina šiedu žymus artistai, 
Irene Dunne ir Douglas Fairbanks, 
Jr. Dalykas einasi apie jieškoji- 
mą smagumo ir laimės. šis įdo
mus paveikslas pradedamas rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadienį, Ge
gužės 7.

šiame veikale vaizduojama du 
priešingi charakteriai — populiarė 
muzikalės komedijos žvaigždė, kuri, 
ačiū jos išlaidžiai šeimai, nuolat 
yra skolose; ir smagumo jieškan- 
tis vaikinas.

Veikalo turinyje ineina ypatingos 
sąlygos atžymėtos nesutikimais ir 
susitaikymais ir žavėjantis roman
sas, kuomet tas vaikinas deda vi
sas pastangas pertikrinti savo my
limąją kad jo pažiūros į dalykus 
yra rimtos.

Kiti pažymus artistai prie jų yra 
šie: Alice Brady, Guy Kibbee, Jean 
Dixon, Erie Blore, Lucille Bali, ir 
Warner Hymer.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS ATSAKYMAS 
“TIKRAM KATALIKUI”

Dirvos 11 nr. “Tikras Kata
likas” žiauriai apšmeižia musų 
draugijos jaunimą ir ypatingai 
vieną iš musų narių, Juozą Sa
dauską.

“Tikras Katalikas” neteisin
gai pasmerkė musų nario vei
kimą. Juozo Sadausko veiki
mas yra gerai žinomas katali
kiškai visuomenei Clevelande, 
taipgi ir musų draugijos na
riams. Jo ilga su mumis dar
buotė nėra diktaturiška nei nu
kreipta prieš parapijas. Jo 
darbai, taipogi ir musų, yra 
visuomet surišti su parapijų 
veikimu.

Neteisybė kad musų draugi
ja neveikia ir neprisideda prie 
kultūrinių darbų. Musų drau
gijos praeities darbuotė visuo
met yra su Lietuvių reikalais. 
Tokie šmeižtai ir melagystės 
kaip tik ir ardo musų jaunimo 
veikimą. Todėl nekaltink Juo
zo Sadausko nei jaunimo kad 
iš Vyčių kuopos pasidarė dvi 
draugijos. Kaltė yra tokių as
menų kaip tamsta, kurie tar- 
naudomi laisvamaniams norė
jote pakinkyti į tą pačią tar
nybą ir jaunimą, kurio pirmu
tiniu obalsiu buvo “Dievas ir 
Tėvynė”, o ne laisvamanybė.

Skaudu kad tamsta rašyda
mas tokias neteisybes dar pa
sivadini save ‘Tikru Kataliku’. 
Tai yra įžeidimas musų kata
likiško jaunimo ir jo veikimo. 
Musų darbuotės rekordo knyga 
yra atdara.

Liet. Kultūros Draugija, 
Stella Ivinskas, pirm.
Vytautas Navarskas, v.p. 

Adella Sadauskas, sekr.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)
MORDUS UPHOLSTERING 

and FURNISHING SHOP
Telef. HEnd. 6519 

6905 St. Clair Avenue

Jaunuolis Stasys Laskaus- 
kas, kuris gabiai mokinasi pie
šimo, parvažiavo iš pietinių 
valstijų pas savo tėvus, Oną ir 
Miką Andriuškevičius. Pralei
dęs čia atostogas gryžo atgal.

Pas A. Bernotavičius atsilan
kė iš Pittsburgho jų pusbrolis 
Mikas Bernotavičius. Taip pat 
iš Ada Universiteto lankėsi jų 
sūnūs Alfonsas.

Poni K. Gaškienė lankėsi De
troite, dalyvavo laidotuvėse sa
vo draugės Viktorijos Petrošiu- 
nienės, buvusios Akronietės, 
kuri mirė Balandžio 18 d. Pa
laidota Bal. 21, Evergreen ka
pinėse, Detroite. Velionė buvo 
dar pusamžė, 46 metų.

Palaidojus velionę, p. Gaš
kienė atlankė savo draugus bu
vusius Akroniečius Morkūnus 
ir Balčiūnienę.

M. Janickio sunai, Juozas ir 
Stasys Janickiai įsisteigė nau
ją biznį, pardavinės aiskrymą 
ir saldžius gėrimus. Jų įstai
ga randasi 464 Wooster avė. 
Geros kloties naujiems biznie
riams.

Jurgis Krikščiukaitis Balan
džio 23 d. apvaikščiojo savo 
varduves.

SLA. 354 kuopos pirminin
kė O. Kazlauskienė aplaikė iš 
Lietuvos liūdną žinią — kad 
mirė jos mylima motina.

Pas binierių J. Gari joną lan
kėsi p. Sireičikas iš Canton,

ATGAUK SAVO 

SVEIKATA 
Jeigu, kenčiate nuo

SOCIALE LIGA
Aukštai ištobulintas gydymas 
išdirbtas ir naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis gydy
me uretiškų užsikrėtimų.

Skyrius Vaikam ir Moterim 

Van Buren Uroiogy Clinic 
SUPERIOR BUILDING 

314 Superior Avė. N. E.
(Skersai Public Library) 

Įsteigtas Publikos Protekcijai 
Pasitarimas: Iki 8 vak. kasdien 

(Išskyrus sekmadienius) 
Šios Klinikos svarbiausias tiks
las apsaugoti klientus nuo ne
atsakančių praktikuolojų šioje 
mokslo šakoje.
Privatiškam Susitarimui šaukit 

CHerry 1666

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ja antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

■
■
■

■I

DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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I BRANGMENYS JEWELRY

s3]
V

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

■

x
X

f I. SAMAS JEAVEERY
6704 Superior Avenue

-::

EVA’S
i 
«(• 
• •

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom. ::

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

AVALŲ TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo užtrinų ir kitų kojų negero
vių? Mano naujas avalų taisy
mo būdas užtikrina palengvini
mą. Taisoma belaukiant. Turiu 
naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą į 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje. (18)

DAN DEMAND 
4711 Payne Avenue

ĮKAS Nori
$ Būrimo kortas, naujo išlei- X 
* dimo su išspausdintais Lie-f 
? tuvių kalba būrimais ant •• 
$ kožnos kortos, taipgi infor- X 
t macijas apie astrologiją iš- X 
? siunčiam gavę dolarį. (20) ;• 
| Adresuok: ‘ ’
? JOHN ZRADA X 
X 1638 W. 18 St. . Chicago, III. X 
*!* v
»£♦♦£••£<•£«•£♦♦£♦♦£»♦■£♦♦{•♦■£♦♦£♦♦£♦•£• •£• ♦£• *£*^**£* *£« *£■ »£« *£* »£*

PADARYKIT ŠIŲ METŲ

P i k n i k ą]1P
Linksmu Nuotiklu!

Važiuokit Cleveland Railway Chartered 
Service patarnavimu. »

Mes turėsim 125 naujus stream-lined, su
reguliuotu oru motorinių kočų jūsų patar
nauti geriausiam važinėjimui ir geriausia iš
rodančiais įrengimais negu kur kitur.

Mes suteiksime jums dar geresnį char
tered patarnavimą negu kitados kada, be jo
kio pabranginimo musų labai prieinamų kai
nų. Išdalinus tarp jūsų grupės važiuotojų, 
kaštai atsieina pigiau negu privatine trans- 
portacija.

Kuomet užsisakote Cleveland Raihvay 
kočus, jus esat užtikrinami atsakančiu patar
navimu pilnai atsakingos kompanijos, ir ope
ratorių specialiai parinktų ir išlavintų man
dagiam ir saugiam operavimui.

Be jokios obligacijos iš jūsų pusės, mu
sų kočų agentas noriai atvyks pas jus pasi
kalbėti ir suteiks visas smulkmenas apie šį 
patarnavimą. % 

THE
CLEVELAND RAILWAY 

COMPANY
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PIRMUTINES LIETUVOS TAUTINES OLIM
PIADOS ŽENKLAS

VII NIAUS LIETUVIAI LEIS 
NAUJĄ LAIKRAŠTI “AIDĄ” 

VILNIUS, Balandžio 26 d. — 
Lenkai davė vietos Lietuviams 
leidimą leisti naują laikraštį 
“Aidą”. ’ Lietuvių spauda Vil
niaus krašte yra labai sunkio
je padėtyje, .todėl Amerikos 
Lietpvių prenumeratos naujam 
laikraščiui butų labai didelė pa
ramą. Linkime kad naujam 
laikraščiui' Lietuviu .prenumera- 
' ' ’ _ ' ’ A-

Lietuviai parodys kad 
Lietuvos sostinė jiems

tos ; plauktų tūkstančiais, 
menkos 
istorinė 
b raugi,
NAUJI 
LENKAIS NEREIŠKIA MUSŲ 
ŽAIZDŲ UŽGIJIMĄ

KAUNAS, Balandžio 24 d. — 
Ministras Pirmihinkas Mironas 
Šiauliuose tautininkų ^..suvažia
vime pareiškė kad pradėtos su 
Lenkaiš? derybos nereiškia mu
sų žaizdų- užgijimą, kad mes tu
rime išsklaidyti vienų kitų 
iliuzijas jog Lietuva su kiek
viena -padiktuota būtim paai
manavus susigyvens. Vyriau
sybė ir - tauta supranta šiandie
ninės musų padėties rimtumą, 
musų vieninga valia ginti sa
vas teises kelia pareigą būti 
visokeriopai pasiruošus i e m s. 
Valstybės būtis reikalauja val
stybiniam darbui' suteikti kuo 
daugiausia, kūrybiniai pajėgių 
žmonių“ ne .nepastoviu partiniu 
susitarimu, bet tautinių valsty
binių idealų šviesoje.
STEIGS KULTŪROS RUMUS

KAUNAS, Balandžio 26 d. — 
Informacijos ir Tautos Kultū
ros Propagandos Vedėjas Pro- 
fesoritts -Tamošaitis pareiškė 
ka<F ^Vyriausybė nusistačius 
steigti Kultūros Rumus.
VAISTYBĖS TEATRAS I 
PROVINCIJĄ

JAUNAS, Balandžio 23 d. — 
Pradėtas Valstybės Teatro fes
tivalių ciklas provincijai. Lie
tuvos teatro meno išaugimu 
galės pasidžiaugti ir tolimesnės 
nuo Kauno provincijos.2
VALSTYBĖS TEATRAS I , 
PROVINCIJĄ

KAUNAS, Balandžio 23, U. —į 
Pradėtas Valstybes Teatro fesŲ 
tivalių ciklas provincijai. Lie- 
tuvps teatro meno išaugimu; 
galės pasidžiaugti ir tolimesnės , 
nuo Kauno provincijos.
PIENOCENTRO 
M? S KAUNE

KAUNAS. — 
ir 26 dienomis 
didžiausios pieno 
porto organizacijos 
tro- suvažiavime.

SANTYKIAI SU

SUVAžIAVl

ferenciją, pirmą kartą dalyvau
jant Baltijos Užsienių Reikalų 
Ministerijų spaudos šefams. 
Konferencijai pirmininkavo Lie
tuvos Telegramų Agentūros 
Eltos direktorius Dailydė.
PRASIDĖJO DERYBOS SU 
LENKAIS KAUNE

KAUNAS, Balandžio 25 d.— 
Prasidėjo Lietuvių-Lenkų dery
bos Kaune pašto, telegrafo ir 
telefono susisiekimo reikalais.

Balandžio 22 d. į Kauną at
vyko Lenkų karo atašė Pulki
ninkas Mikievičius.

i

SVEIKATOS DARBININKŲ 
KONGRESAI KAUNE

KAUNAS, Balandžio 22. — 
Prasidėjo gausus Lietuvos dan
tų gydytojų, chirurgų ir gine
kologų kongresai, kurie už
truko kelias dienas.
LIETUVOS MINISTRAI 
APDOVANOTI ITALIJOS 
ORDENAIS

KAUNAS, Balandžio 26 d.— 
Užsienių Reikalų Ministras Lo
zoraitis ir žemės Ūkio Minis
tras Tūbelis apdovanoti Itali
jos švento Mauricijaus Lozo
riaus ordino Didžiuoju Kryžium. 
Lozoraitis prašė Italijos pasiun- ’ 
tinį padėkoti Italijos karaliui, į 
Etijopijos imperatoriui. šv. j 
Mauricijaus ordėnas yra aukš
čiausias Italijos garbės ženklas, 
teikiamas civiliams asmenims.

STATO trečią sti
klo FABRIKĄ

KAUNAS. — Jau keliolika 
metų ties Kaunu, Aleksote vei
kia stiklo fabrikas, kuris ga
mina įvairias bonkas ir stikli
nius indus. Pernai rudenį, taip 
pat ties Kaunu, Petrašiūnuose 
atsidarė antras stiklą fabrikas.

Dabar nesenai finansų mi
nisterija patvirtino naują ak
linę bendrovę su 400,000 litų 
kapitalu. ši bendrovė stato 
stiklo fabriką ties Radviliškiu. 
Šis fabrikas gamins net lan
gams ir durims stiklą. Kadan
gi Lietuvoje eina sparti naujų 
namų statyba, daug stiklo įve
žama iš užsienio. Tsb.

|

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVtų LAI VOkORČI U AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursi j a į LIE T U VĄ |
MODERNIŠKUOJU BaLtU M.S "GRIPSHOLM"
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTHENBuit6A,nepersėdant į KLAIPĖDĄ /j
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas. švedų

Amerikos Linijos Lietuvių skyriaus vedėjas 
išplauks iš New Yorko Liepos 1 d. 

Kelionė: Gotbenburg-Stockholni-Klaipėda 
Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM".

Kiti išplaukimai iš New Yorko: 
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba 

GEG. 12 BIRŽ. 3 ir 9 LIEPOS 14 ir 22
SWEDISH AMERICAN LINE

636 Fifth Avė. & 4 W. 51st St. New York, N. Y.

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT 

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAICIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos 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.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

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

KAINA su prisiuntimu $1.00. 
Reikalaukit “Dirvoje”

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p................. $2.00

NAUJA RADIO STOTIS 
BABTUOSE

KAUNAS, Balandžio 29 d.— 
Lietuvos Vyriausybė nutarė 
statyti Babtuose 120 KW ra
dijo stoti. Babtai yra nedidelis j 
miestukas už 30 kilometrų nuo j 
Kauno labai patogioje vietoje 
radijo siųstuvui.
SUŠAUKTA N EI’ A PR ASTA 
SEIMO SESIJA

KAUKAS. — Balandžio 39 
d. pasibaigus paprastajai Seimo 
sesijai, Gegužės 1 d. sušaukta 
nepaprastoji Seimo 
uuolikai įstatymų 
svarstyti.
TEISĖ VILNIAUS 
OHGĄMZACIJŲ 
PIRMININKUS

VILNIUS, Balandžio 29 d.— 
Lenkų teismai teise uždarytų 
Lietuvių organizacijų Vilniaus 
krašte pirmininkus už nušvie
čiantį sunkią Lietuvių būklę 
memorialą Lenkijos prezideri- 
fui.
SPORTIN INKAI LI ETŲ V OJ E 
LAUKIAMI NE VĖLIAU 
LIEPOS 15

KAUNAS, Balandžio 29 d. — 
Lietuvos Tautinės Sporto Olim
piados komitetas pageidauja 
kad aktyvieji - sporto dalyviai 
jau Kaune butų iki Lietpos 15 
d. Organizuotai laukiami už
sienio Lietuviai svečiai.. Butų 
biuras rūpina atvykatantiems 
užsienio Lietuviams Kaune kelis 
tūkstančius kambarių, kur jie 

1 galės apsigyventi labai patogio- 
piis sąlygomis.
NUMATOMI LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS PASITARIMAI 
SU ŠVENTUOJU SOSTU

KAUNAS, Balandžio 29 d. — 
Gegužės mėnesio pradžioje vy
riausybė numato pradėti pasi
tarimus su šventuoju Sostu 
Valstybės ir bažnyčios santi- 

" kiams išlyginti.
LIETUVOS DELEGACIJA 
IŠVYKO Į VARŠUVA 
DERĖTIS

KAUNAS. — Balandžio 
d. Lietuvių delegacija išvyko 
pro Karaliaučių į Varšuvą de
rėtis geležinkelių susisiekimo 
reikalais.

Balandžio 29 d. prasidėjo 
vandens keliais susisiekti miš
kui plukdyti derybos.

sesija vie- 
projektų

Kaip žinoma, šią vasarą Lietuvoje įvyksta Pirmutinė Tau
tine Olimpijada — sporto šventė, kurioje dalyvaus Lietuviai 
sportininkai iš viso pasaulio. Olimpijados laikas Liepos 17 iki 
3‘J-tos. Olimpijados globėju yra Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona, šio Olimpijados ženklo vidurinė fi
gūra. keturios sujungtos kolumnos, yra Gedimino Stulpų sim
bolis.

Lietuvos gyven-j 
.šymas buvo padary

to laiko 
gyventojų skaičių. 
statistikos

i

Balandžio 25 
vykstančiame 
produktų eks- 

Pienocen- 
________ __  kuriame da

lyvavo 470 į^alidtinių iš įvai
riu" Lietuvos kampų, Ministras 
Pirmininkas Mironas ir Finan
sų Ministras Indrišiunas pa
brėžė reikalą toliau plėsti ūki
ninkams ir tautos ukiui reikš
mingą pieno ūkį, ypatingai dė- 
tinos pastangoj..pakelti netur- 
tingensių rajonų gerbūvį.
BALTIJOS SPAUDOS SAN
TARVĖS KONFERENCIJĄ

KAUNAS, Balandžio 26 d.— 
šiandien Užsienių Reikalų Mi
nistras Lozoraitis atidarė Bal
tijos Spaudos Santarvės Kori-

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

I 50c 
tris

už viena kartą 
kartus už $1.00

gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

Priduokit

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliaukit eekspresijiiais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat labų Bremen ir Europa 

Brcmerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

LIETUVIŲ

25

į LIETUVĄ

HAMBVRG-AM2RICAN LINE
SSSTH GEISMAM LLOYD

LIETUVOS GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

Šymet Sausio 1 dieną nepri- ■ 
klausomoje Lietuvoje buvo 2 
milijonai, 549 tūkstančiai 6681 
žmonės. 1937 metų Sausio 1 
d. buvo 2,526,535 žmonės, 
kiu budu 
Lietuvoje 
nės.

Kaunas
000 gyventojų. 
50,000; Šiauliai — 3.0,000; Pa
nevėžys — 25,000.

To-
per praėjusius metus 
priaugo 23,135 žmo-

dabar turi apie
Klaipėda

130,-
apie

Paskutinis 
tojų surai 
tas 1923 metais. Nuo 
kasmetinį 
centralinis 
nustato pagal gimimų ir miri
mų metrikas ir pagal kai ku
riuos kitus davinius. Tokiu bu
du sužinoma visai tikrai gy
ventojų skaičius ir jų priaugi
mas. Tiktai miestų gyvento
jų skaičius Ųksliai nustatyti 
be surašymų yra sunku, nes 
miestuose tie skaičiai nuolat 
keičiasi. Tsb.

biuras

WITH A

Cleveland Crust
FH A LOAN

ASK FOR I)ETA ILS AT 
ANY CLEVELAND TRUST BANK

Cleveland 
Crust Company

Membcr Federal Dcpotil bimrauce Corporation

+
♦
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Telefonas:

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg. 

Ofiso MAin 1773 Nainy KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
....................... * ....................... . Todėl pir-sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl 

miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška ReaJ Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland

3
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LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

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

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES 

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

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams

L I E T U V O S 
ŽEMLAPIAI 

30c
iršis

mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir
Lietuviams kurie mažAi apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

suaugusiems

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaišKinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterą “Mirties Batalijono” Vedėja Marija

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. _____________ l.M

iiiiiiiili®

Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.

VALGIŲ 
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. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir it. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohi?

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininka«
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Py ragaišius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
^||||||||||||l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllIi?



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į
_________________________________________________________________________________ X

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

Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, ORIO

BŪRELIS CLEVELANDO -MOTERŲ IŠVA
ŽIUOJA LIETUVON Į IŠKILMES

Ona Karpius
* * »

Clevelandiečių važiavimas į 
Lietuvą pasisvečiuoti ir daly
vauti šios vasaros didelėse iš
kilmėse jau prasidėjo: štai 
šį mėnesį per Dirvos agentūrą 
išvažiuoja net astuonios mote
rys ir merginos ir vienas vai
kas. Gal bus juokinga kad ne
važiuoja nei vienas vyras. Jei 
iš visos Amerikos suvažiuos į 
iškilmes tik moterys, Lietuvo
je manys kad Amerikoje Lie
tuvių vyrų visai nėra.

Tos visos Clevelandietės iš
keliauja sekančiai:

Gegužės 14 d. laivu Britan- 
nic —

Ona Karpienė. Dirvos redak
toriaus žmona,

Bronė Rasiliutė, žinoma mu
sų dainininkė,

Josephine Daniels ir
Adelė Daniels (Danielevičie- 

nė).
šios keturios važiuoja per 

Londoną, Kopenhageną, Go- 
thenburgą, Stockholmą, Rygą į 
Kauną. Grvždamos žada ap
lankyti kitus vakarinės Euro
pos miestus: Berliną, Paryžių 
ir gal dar kitus.

Lietuvoje būdamos, apsilan
kys ir Vilniuje.

Gegužės 19 d. laivu Europa 
išplaukia Sofija Chalko su jau- 
namečiu sunum. Vyksta per 
Bremeną į Kauną.

SUSIRINKIMAS
Mažų Namų Savininkų 41 

skyriaus susirinkimas atsibus 
trečiadienio vakare, nuo 8 v. 
Gegužės 11 d., Lietuvių salėje. 
Visi nariai namų savininkai 
prašomi dalyvauti, nes bus ei
lė svarbių pranešimų apie mu
sų reikalus iš centro.

Jonas Zinkevičius.

SULAUKĖ DUKRELĖS
Petronėlė ir Viktoras Gu

džiūnai antradienio naktį su
laukė dukrelės. Motina jaučia
si gerai.

• STREIKAVO., šios savai
tės pradžioje buvo sustreikavę 
žydiškų duonkepyklų darbinin
kai reikalaudami didesnio už- 
mokesnio.

• PARKŲ tvarkymui ir iš- 
gražinimui pastatyta 4,200 be
darbių, kurie buvo nutraukę 
darbą pereitą savaitę pritru
kus tiems darbams pinigų.

SAWYER KALBĖS 
PER RADIO GE

GUŽĖS 6
Charles Sawyer, Demokratų 

kandidatas į Ohio valstijos 
gubernatorius prieš dabartinį 
gubernatorių Davey, kalbės į 
Ohio valstijos piliečius per ra
dio iš keleto stočių, šio penkta
dienio vakare, Gegužės 6 d., 
lygiai nuo 7 valandos.

Jo kalba bus girdima iš šių 
stočių ir miestu:

‘ WGAR Cleveland 
WSPD Toledo 
WADC Akron 
WBNS Columbus

Raginame Ohio Lietuvius pa
klausyti jo įdomios kalbos ir 
planų kokius jis turi sutvarky
mui Ohio valstijos valdžios ir 
ištraukimui iš dabartinės skan
dalingos padėties.

Coast to Coast
By Georgie Lucas

UNCENSORED
, BY K.

JAIL BOID

Bronė Rasiliutė

Gegužės 21 d. laivu Nieuw 
Amsterdam per Rotterdamą 
keliauja šios:

Lillian Brazis, žinomo biz
nieriaus Jono Brazio duktė, vy
čių kuopos darbuotoja,

Jieva Baltrušaitienė, ir
Teofilė Pauliukevičienė.
Karpienė, Rasiliutė, Braziu- 

tė ir Danieliūtė yra Ameriko
je gimusios ' Lietuvaitės. Kar
pienė jau buvo Lietuvoje 1928 
metais, o visos kitos važiuoja 
tik pirmą kartą.

Danielevičienė, Baltrušaitie
nė, Pauliukevičienė ir Chalko 
yra jau senai iš Lietuvos ir nė
ra mačiusios dabartinės naujai 
atsisteigusios musų valstybės.

Jų laukia geri laikai visoje 
Lietuvoje, nes Lietuva ypatin
gai pasiruošus šią vasarą sve
čius iš užsienio gražiai priimti.

Kas dar manot vykti į Lie
tuvą šią vasarą, tuoj kreipki
tės į Dirvos agentūrą parūpin
ti jums dokumentus ir užsa
kyti laive vietas.

Per Dirvos agentūrą galima 
gauti laivakortes visais laivais 
ir visomis linijomis. Laiką ga
lit pasiskirti patys kada jums 
geriausia išeina.

Kurie važiuosit Birželio ir 
Liepos mėnesį ir tie pateksit į 
daugelį Lietuvoje šią vasarą 
rengiamų iškilmių.

Rengia Taikos Demon
straciją

Komunistų vadovaujami bū
riai žmonių rengia didelę Tai
kos demonstraciją Gegužės 8, 
Motinos Dienoje.

Pirmiau daug trukšmauda- 
vo Gegužės 1 dieną, bet dabar 
apsieina paprastai.

Visą dėmesį | kreipia į Moti
nos Dieną, norėdami tuo suju
dinti žmones ir išvesti į taikos 
demonstraciją.

Lankėsi Kun. Drau
gelis

Antradienį Clevelande vie
šėjo Kun. J. S. Draugelis, Ga
ly, Ind., Lietuvių parapijos 
klebonas. Kun. Draugelis yra 
žinomas Amerikos Lietuvių 
statistikos žinių rinkėjas ir 
leidėjas - redaktorius Pasiunti
nio, kuriame talpina įvairias 
žinias apie Amerikos Lietuvius 
ir Jy gyvenimą.

Svečias apsilankė Lietuvių 
Darželyje, kuriuomi gerėjasi. 
Pasirinko medžiagos ir paveik
slų apie šį Darželį, ką aprašys 
savo žurnale.

Kun. Draugelis yra energin
gas patriotas Lietuvis kuni
gas, nepersenai atvažiavęs iš 
Lietuvos. Seniau gyveno Penn- 
sylvanijoje.

Susirūpinęs savo parapijie
čių Lietuvių švietimu.

Dirvos knygynas padovano
jo jo parapijos skaityklai kelis 
desėtkus įvairių Lietuviškų 
knygų.

Kun. Draugelis vyksta į ry
tines valstijas, kelionę atlieka 
automobiliu.

(CONTINUED)
Riding into Arizona, vvith it’s 

great deserts, vvaste . lands and gor- 
geous mountains. Into, or under 
the great mountains. We came to 
a great mountain pass, vvhich gavę 
us a few hours of excitement, it 
vvas called ‘Devil’s Paradise’. In- 
cidentally this is a million dollar 
highvvay, <built by eonviets of Ari
zona. What unknovvn thrills! We 
vvould eut through its tunnels around 
sharp eurves vvith great overhang- 
ing boulders — many as large as 
a house. With night rapidly ap- 
proaching, vve vvere in for even 
greater vievvs. Little tovvns tbru- 
out this section are comprised of 
gold and other valuable mineral 
minės. Stopping for gasoline in 
the desert vve vvere charged 2$c to 
30c per gallon, vvhile a 5c ‘coke” 
cost 20c at this far-away point. 
Finally vve drove past the site of 
the Coolidge Dam, vvhich even tho 
a miniature in comparison to Bould- 
er Dam is really an immense irri- 
gation plant itself.

We, as thousands of other people 
invariably mistook the distance be- 
tvveen mountans. To look at them 
in the distance one imagines that> 
they are būt 20 to 25 miles avvay, 
vvhen in reality they are from 100 
to 175 ................................................
nature’s 
illlusion 
in the 
mirage. 
are the 
steers and other cattle roam 
search of grazing spots. 
Nevv Mexico and ~ 
many signs — 
Carefully, Open 
several sections 
stop for cattle 
cross the highvvay. 
vve vvould see real out-vvest, 
covvboys herding their cattle, 
ing 'a cheery greeting as vve 
ed.

California! — tho Golden 
our destination! This certainly is 
a land for hiteh-hikers, because ‘>ve 
as all others vvere stopped by the 
highvvay natrol, the junetion vvhere 
all hiteh-hikers are turned back.

miles distant. Another of 
pranks is to create the 

of rivers and lakęs right 
vvasteland, nothing būt a 
Here in the vvaste lands 

open rangės. Rangės vvhere 
in 

Arizona, 
Texas have many, 
“Warning, Drive 

Cattle Range”. In 
vve did have to 

to 
spots 
vvith 
vvav- 
pass-

did have 
that decided 

In other

Statė,

AMONGST OUR
LITHUANIANS

•; f r \

AUKA GINKLŲ FONDUI
Martinas Matejunas, Chica- 

gietis, dabar gyvenantis Cle
velande, atsilankęs Dirvos re
dakcijoje paaukavo $5.00 Lie
tuvos Ginklų Fondui. Pinigai 
persiųsti Lietuves Konsulatui.

• NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. Ge
gužės 4 d., 12:30 vai. ryto, du 
plėšikai kėsinosi apiplėšti užei- į 
gos savininką, 7320 Detroit av. 
Jis pasipriešino, pradėjo šau
dyti, ir vieną užpuoliką mirti
nai nušovė. Antras bėgdamas 
sunkiai šuviu sužeidė užeigos 
savininką.

Gegužės 2 d. plėšikai užpuo
lę vaistinę, 3602 Centrai avė., 
nušovė jos savininką Camin, ir 
patys pabėgo.

DIPLOMĄ CLEVE
LANDO LIETUVIU 

KOLONIJAI
Clevelando Lietuvių Koloni

ja už savo aukavimą Vilniui 
Vaduoti Sąjungai įrašyta į Vil
niaus Aukso Knygą “Vilniaus 
Aušrininko’’ atsižymėjimu.

Vilniaus Geležinio Fondo ko
miteto pirmininkas F. Kemė
šis prisiuntė to komiteto išlei
stą gražų pažymėjimą, kuria
me įrašyta $100 auka pasiųsta 
VVS. pereitą rudenį, kuomet 
vietos VVS. skyriaus pirminin
ko Aleko Banio pasidarbavimu 
buvo sukelta $100 ir pasiųsta 
į Kauną.

Taigi Clevelando patriotinė 
Lietuvių visuomenė gerai atsi
žymi Lietuvoje savo aukomis 
remdama musų tautos svar
biausius reikalus.

Geistina kad ir ateityje nuo 
tų darbų nepasiliktų, ir kad ne
sileistų jokiems pelnagaudoms 
save nuvesti kreivais keliais.

Blessed Event
and Mrs. Victor GudzunasM r.

are novv the happy, young parents 
of a bright-eyed baby giri. The 
floor-pacing vvas all over for Mr. 
Gudzunas at 2 a.m., Tuesday morn- 
ing, vvhen the nurse vvhispered that 
both vvere doing fine. Mrs. Gud
zunas is the former Patsy Stan
kevičiūte, vvho resided vvith her un- 
cle and aunt, Mr. and Mrs. Salasa- 
vice.

Pirkit Sau Reikmenis Dabar
IR TAUPYKIT PINIGUS

Puikiausios Naujos Prekės už specialiai numažin
tas žemas kainas

V y r a m s
Gražios kojinės 3 poros 50c 
Geri išeiginiai Marškiniai $1 
Atletic Union Siutai .... 69c 
Broadcloth kelnaitės

arba marškiniai 3 už $1 
Gražus šilkiniai

Kaklaraiščiai .... 2 už 1.25
Užmaunami Sveteriai . . 1.95

Naujos Pavasarinės
Skrybėlės 1.95 ir 2.95 

visų vėliausiu pavidalų ir 
stilių

Vaikams
K & E SKALBIAMI SIUTAI 

specialiai nupiginti $1.45
Vilnonės Knickers ........... 1.00
Užsimaunami Sveteriai. . 1.00
Kaynee Marškiniai 2 už 1.50 
Broadcloth Marškiniai

2 už 1.00 
ligos Kelnaitės ............... 1.95

Ekstra Speciali
VYRAMS VILNONIAI
SIUTAI __ $11.50

Verti iki $25.00

PIKNIKAI
Salėse Lietuviškos pramogos 

užsibaigė. Prasideda piknikai, 
išvažiavimai į laukus.

DIRVOS piknikas rengiamas 
Birželio 5 d., naujos parapijos 
sode.

Po to seka kiti piknikai: 
Sporto Klubo, Lietuvių Kultū
rinio Darželio ir kitų.

BON VOYAGE
Amid much excitement and 

ried lašt minute rushes, vve 
Severai Cleveland Lithuanian 
ing for their homeland. Thursday, 
May 5th found much celebration at 
the home of Mr. and Mrs. P. J. Zu- 
ris, vvhere many friends and ac- 
ųuaintances of Miss Bernice Rus- 
sell vvere gathered. The gather
ing vvas in the form of a farevvell 
party, vvhere our local singer 
bid, “Laimingos Keliones.”

On Saturday, May 9th a 
farevvell partv is planned to 
Mrs. Anna Karpius pleasant 
ing, This sočiai affair vvill 
place at the Karpius residence, 
vvhich the Missus is leaving for 
several months. This vvill mark 
the second voyage in 10 years to the 
land of amber and fair-haired girls 
for the editor’s vvife.

The above mentioned and Miss 
Josephine Daniels and her mother 
vvill leave Nevv York on May 14tb. 
These four are sailing aboard the 
liner Britannic.

One vveek later, May 21st, Miss 
Lillian Brazis in company of her 
grandmother, Mrs. Baltrušaitienė 
and Teofile Pauliukevičienė vvill 
board the»liner, Nieuvv Amsterdam, 
to visit friends and relatives.

hur- 
find 

leav-

vvas

gala 
vvish 
sail- 
take

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos -

9114 St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744

SPRING CONCERT
A group 

sponsoring 
concert for 
on Sunday, „ ____ _________
are forgetting petty grievances to 
join together in paying tribute to 
their hard-vvorking, ever-ready ac- 
companist. With this spirit of ap- 
nreciation in mind a very excel- 
lent concert is in store for the at- 
tendance.

Just to give you an idea, here is 
the list of participants . . . Anne 
Zelvis, famed violinist; Biruta Žuris, 
pianist; Souhie Kane, Rose Lucas, 
Stella Malonis, singers. Peter 
Akelis, Joseph W. Bendler, Anthony 
Kiela, George Macys, soloists. In 
addition to these Jeanette Jankaus
kas vvill participate as pianist, 
Mr. Julius Krasnickas and the 
ros Chorus vvill complete a 
arranged concert.

With a host of stars likę 
plūs dancing later in the evening, 
a fųll house is expected, so get 
your tickets early. Early, is the 
vvord, because a -bargain price of 
35c vvill be made if you purchase 
tickets in advance. The regular 
price at the door vvill be 45c. Tic
kets are on sale at the ‘Dirva’ 
office.

of 
a
Mrs. Aldona Wilkelis

May 15th. Individuals

local artists are 
grand appreciation

and

this,

By this time I had shed my top 
coat, jacket, and even had my shirt 
sleeves rolled up — “living the 
life I love”. It seemed likę a 
paradise, driving along well-paved 
roads, tbru more deserts and little 
tovvns. These tovvns have streets 
lined vvith paims, vvhile the ranches 
flovv vvith alfalfa and other tropical 
vegetation.

After driving for some time, vve 
finally traveled into Palm Springs, 
the famous rendezvous of the Holly- 
vvood movie colony. It is very odd 
the vvay this resort is located in 
tbe very center of the desert. The 
thermometer registered 100 degrees 
as vve stopped at a very inviting 
svvimming pool right alongside the 
road. What a November picture, 
large green palm trees, girls roam- 
ing in shorts, men in slacks and 
vvhite oxfords, 
mountains providing 
scenery.

As vve continued 
thru Palm 
gjimpse of 
bride, Betty 
arrived for 
night came 
on a purplish tint — 
mountains of California. 
this blaze of color and balmy even
ing air one can hardly believe that 
it isn’t all just a dream.

Ąfter a drive of 10 days, or 3086 
miles of real education, vve reached 
our destination, Los Angeles, bor- 
dered by Hollyvvood.

It is here that vve spent tvvo and 
a balf months of visiting, “God’s 
Country,” as I have often heard it 
called. Tbe statė vvhere January 
meets July—vvhere you really see 
“Roses in December.” This is one 
place vvhere singing “it’s June 
January” has little significance.

( To be Continued )

Twenty-one, is 
the age vvhen a 
malė can throvv 
out his chest and 
say, “Today, I 
am a man.” 
Thirty-one, or 
mebbe tvvo, is 

age a fe- 
can pull in 
corset and 
“Today, I 
a maiden- 

lady.” These 
tvvo ages are 

quite defifnite in thought, būt vvhat 
I’ve oft vvondered is . . . vvhen
is a person considered a full-blood- 
ed citizen.

S I D E - G L A N C E S
J. M.7
“Shut-up, and 
representation 
lyvvog”.

follovv me, you mis- 
of a starey-eyed pol-

Būt honest, 
vvike to pway 
hop-scotch. "___  ___ ___
be a gettin’ all the hop-scotch yer 
little heart desires, by gorry and 
that you vvill. On second thought 
tho, by all the brass in St. Patrick’s 
staff, 1 think I better be a-follovv- 
ing you, get along novv, right 
the station house”.

yer 
. tag, 
“Sure

honor. 1 don’t 
I vvike to pway 
novv and you’ll

to

F

Kvith 
the

the distant 
background

journey on 
_r_ „ all had a
Jackie Coogan and his 
Grable. They had just 
their honeymoon. As 

on, the mountains took 
the purple 

Here in

our 
vve

in

SPORTS
By G. C. VENSLOVAS

LITHUANIANS VVIN FIRST 
SOFTBALL GAME!

The Inter Lodge Soft Bali League, 
(first in everytbing) 
to get started vvith 
season.

Our team drevv lašt 
the Orels for their _
This game vvas played at Gordon, 
No. 4, Monday nite and our boys 
came out on top by the score of 
9 to 5. One big inning, vvhen they 
scored 7 runs did the trick. We 
expect to see this team go places, 
not only in the Inter Lodge League 
būt also in competition vvith Lith
uanian Clubs. The nevvly organiz
ed American Lithuanian Athletic 
Association have hopes of a Soft
ball Tournament at the end of the 
season at Chicago, III., so 
be vvell prepared for it.

vvere the first 
softball this

year’s champs 
initial game.

Bits About the

vve mušt

Litts
It looks likę a good : 

the Lithuanian Baseball 
Brazis Bros. Softball 
tvvo games vvith 
Lithuanian 
team vvon , „
Monday at Gordon Park, opening 
the Interlodge Indoor League 
the Orels.

Keep it up, boys, you sure 
a championsbip team. Brazis 
Clothes again defeated the 
Chee Whites by the score of

A. C. 
their

start for 
I teams. 

team vvon 
no losses, and 
Seniors Indoor 
opening game,

vvith

have 
Bros. 

Pee 
....... ....... ... _______  ____ „ 3 to 
2, vvith Prokop hitting the vvinning 
run in. Visnauskas being perched 
on third, crossed the plate «on his 
hit. Sunday opens up the regular 
season of Baseball so vvith in- the 
papers vvhere this team plays and 
come out to see some good action.

Over 100 came out to tryout for 
Brazis’ team, vvith 5 vvorkouts Bra
zis has picked his team. This is 
the vvay the team lines up as fol- 
lovvs: Vitonis’, 2b, BraziSj ss, Ša
mas, 3b, Visnauskas, lb, Krall, lf, 
Prokop, cf, Hayes, rf, Lutkus, c, 
Snyder, Hill, Kirchner, Radley, p, 
Miller, 2b, Zeledonis, cf, Bush, p, 
uf.

Ben Visnauskas.

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

■ ■■■■■■■■■■■■ ri ana hhaaj

ĮGALIOJIMAI 
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio >

Some time ago this riddle vvas 
solved, quite by aceident, don’t you 
knovv. The ansvver is — once a 
person reposes in their respective 
jail, on a charge, they automatical- 
ly become 100% inhabitants of the 
good old USA.

In order to shovv my appreciation 
for this fact I hereby relate this 
story to you. It is dedieated to 
the keepers o f lavv, order and tax 
money.

happened on one of those 
vvretched Spring days lašt 

, one of those days that one
feels likę a brovvn lacer in a black 
shoe. — I vvas feeling so low, I 
could have vvhispered, “The Dippsy 
Doodle a ‘geteha” in a vvorm’s ear 
vvithout bending a knee.

After driving for a couple of miles, 
I vvas seized vvith a mad mania to 
do something terribly daring, the 
spirit of adventure gripped me, I 
vvanted to defy the lavv of gravity, 
nature and even man — vvhotta 
man ... I trembled likę an old 
giri having her age guessed, vvhen 
I committed this insidious, this hi- 
deous, this fiendish—vvell, anyhovv, I 
crashed tbe red light. A feeling of 
a vietorious belligerent crept over 
me. Mano motina alvvays did tell 
me to bevvare of red lights, or l’d 
get into trouble, būt I did it, hotcha 
cha cha.

It all 
beastly, 
year —

What a comforting thought! 
cause just then the big ben in 
tovver of the old stone rectory vvas 
tolling the ungodly hour of 12:00. 
The bevvitching hour of midnight! 
The naked trees seemed to be vir- 
tually teeming vvith moulting bats 
and blood-sucking vampires, and 
here I vvas, vvith police protection. 
The mere comforting thought of it 
all inspired me to burst out in 
song. Bubbling over vvith happi- 
ness to the extent that I could 
plainly hear my knees playing a 
rythmic tattoo on ’ 
vvas the manner in 
my triumphal entry

be- 
the

the dashboard, 
which I made 
to seeurity.

I vvas only 99%I vvas only 99% finished vvith 
that nevvly composed song hit, en- 
titled — ‘Yes, we have no bananas’, 
vvhen the cheery outline of the jail- 
house appeared. It vvas gently sil- 
houetted against the light blue sky, 
it vvas the darlingest blue, of course 
one vvould have to wear the right 
kind of a slip . . . būt vvait a 
minute, here’s the calaboose. And 
just as sūrely as I’m tęlling this, 
there vvas that complimentary of- 
ficer, I had met a little earlier. It 
felt just likę old times again, all 
of us together once more.

He never uttered a vvord, just 
took me by the arm, marehed me 

I into the pen of penitents, tnen 
i passed me on to another bluecoat, 
then another and another, and štili 
another . . . vvell sir, I’m not a 
drinking man so you can imagine 

i my condition by this time, until I 
j finally vvound up before the desk 
sergeant.

Hadn’t 
a rolling 
vvhen an 
vvas being follovved haunted 
The perspiration stood out on my 
forehead, the sound came closer 
and closer. 1 vvas terrified, my 
blood vvas raeing and then —- the 
eerie sound of those ever haunt- 
ing vvord . . . ‘paper rags, paper 
rags”. Būt all vvasn’t lošt, because 
just as the lašt echo fell upon my 
ears, a police car pulled up along- 
side of me! Oh, vvhat a jolly-faced 
flatfoot. I discerned he had flat- 
feet by the big mule-like ears that 
protruded from an othervvise home- 
iy face.

Well novv, look at that, he’s vvav- 
ing at me — novv as everyone knovvs 
I’m a pretty happy-go-iucky chap 
myself, so I gavę him one of those 
svveeping bon voyage vvaves right 
back. That didn’t exactly bring 
tears to his eyes, būt he certainly 
looked as if he vvas ready to break 
dovvn.

traveled any farther than 
stone gathering no moss, 
uncanny feeling that I 

me.

‘What’s the charge?’ he bellovved. 
‘Light crashing, no driver’s license.’ 
So immediatelv I started telling 
him about the feller 1 knovved 
back home that came dovvn vvith 
a similar ailment, būt he vvasn’t at 
all a good listener Just 
couple of envelopes into my ribs 
and told me to park my valuables. 
Būt I couldn’t think of that, be
cause my pappy ahvays vvarned 
me not to trust strange men, and 
besides I vvas so broke that if tur- 
key vvas selling at a dime a pound, 
I vvouldn’t have been in a positioh 
to munch a cranberry.

pushed a

agoatee look likę Ben- 
beard, let’s make this 
a three word finish. 
little vvords, huh ? I 

nevair, no

r

To make 
nie Shavv’s 
story have 
Just three 
love you — noine, nevair, no no, 
this vvould be better . . . Jailed, 
Bailed, Sailed.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

Novv just put yourself in my red 
flannels, vvhen he opened his vvin- i 
dovv and vvalked out of the car, he 1 
a great big, tovvering 4 foot 8 cop- I 
per probably vvanting to bavvl on ■ 
my shoulder, merely because I tvas i 
one pleasant pedestrian, making his ! 
day a little brighter. Yea, boy, he ! 
sho nuff looked as if he vvas a-goin’ 
to cry allright, as he parked his 
number 15 dog on my running 
board (if I may be so audacious).

“Where in the name of all that’s 
unholy do ya think you’re clunk- , 
ing”?. “Huh,” (almost inaudibly) ; 
I said very sternly. ‘Why, you, i 
goofy-lookin’, sloppy-dressin’, messy 
son of an uncomplimented mother, 
don’t you realize you just commit- 
ted an infraction of the lavv?” “Oh,. 
officer, not that, oh, vvhat an avvful 
vvretch I am, vvhat a scoundrel to 
commit a distraction of the lavv”. 
Wanting to put it on thick, I con
tinued . . . “Woe is me, vvhat a 
seedless rasin, vvhat a coreless . .”
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LEHMAN 
& LEIGH
Dirbtinų Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokių išdirbimų. 
212 Biackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745

Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER WAVING 

__ __ PERMANENT VVAVING 
gSiCjk GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA
taSfiaf PLAUKŲ DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI , t® GROŽIO KULTŪROS.

Susitarimui telefonuokit
MATILDA SMITH, Savininkė

7011 Superior
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HEnderson 4825
Marcella Matulis
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kodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
Superior Avė. HEnderson 9292 i

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
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