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Kasyklų 
pasiryžę

SIŪLO NEPUOLIMO
SUTARTIS SKAN

DINAVIJAI

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUTINKA. New York.— 
Anglies kasyklų operato
riai sako sutinka priimti 
U. M. W. reikalavimą su- 
kontroliavimui darbininkų 
duoklių rinkimo į uniją, 
kas taikoma apsaugoti uni
ją nuo įsiveržimo kitų or
ganizacijų narių, 
operatoriai esą 
baigti streiką.

Streikas tęsiasi nuo Bal. 
1 d., apima apie 338,000 an
gliakasių.

PLIENO darbai bendrai 
imant visoje šalyje nerodo 
žymesnio pagerėjimo, ko 
buvo tikėtasi pavasariui 
ateinant. Pereitą savaitę 
operavimas nupuolė pusan
tro punkto, iki 49 nuoš. 
normaliu.

Plieno plotvių gamyboje 
gauta paklausimai iš Bri
tanijos ir HOlandijos apie 
kainas 130,000 tonu plot
vių, statymui slėpynių nuo 
oro atakų.

SUTAIKĖ 74 GINČUS. 
Toledo, O. — Toledo Indus
trinė Taikos taryba bėgy
je 1938 metų sutaikė :avo 
mieste 74 darbininku su 
darbdaviais ginčus. Iš jų 
45 buvo sutaikyta pirm ne
gu streikai kilo.

Tas apėmė apie 13,000 
darbininkų.

Fe-
pa-

NAIKINS TAKSUS, 
deralis iždas pasiryžo 
naikinti nekuriuos taksus, 
kurie kenkia šalies biznio 
plėtimui.

BEDARBIAI per Kovo 
mėnesį gavo arti 49 mili
jonus dolarių bedarbės ap- 
draudos visoje šalyje, 
buvo arti 1,000,000.

Jų

at-PREZ. ROOSEVELT 
sikreipė Į Kongresą prašy
damas skirti $1,728,000,000 
šelpimo reikalams 1940 me
tais.

Prezidentas taipgi iškėlė 
sumanymą rūpintis suradi
mu darbų vyrams virš 40 
metų amžiaus, nes to am
žiaus vyrų nekurios indus
trijos nepriima į darbus.
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24-ti metai (24-th Year)

Maskva, Geg. 3. — Sovie
tų užsienių reikalų komisa- 

I ras Litvinov tapo Stalino 
paliuosuotas iš tų pareigų. 
Jo vietą užėmė V. Molotov, 
49 m. amžiaus. Litvinov 
yra 62 m. amžiaus.

Londone tiki kad Litvi- 
novo pasitraukimas suduos 
smūgį šiomis dienomis da
rytai Sovietų-BritųPrancu- 
zų sutarčiai.

Varšava rodo patenkini
mo, nes Molotov sutinkąs 
teikti Lenkijai karo reik
menis pagalbai prieš Vo
kietiją, bet nesikišti su ka
riuomene. Litvinov norėjo 
siųsti Rusijos kariuomenę, 
ką Lenkija skaito pavojin
gu.

Berlino spauda sako kad 
Litvinovo politika pasiekė 
nepasekmingo galo de! jo 
nenuosaikių žvgiu po per
eito rudens. Jis turėjo tik
slą kitose šalyse įsukti ko
munizmą, eidamas į santi- 
kius su jomis.

Bėrimas, Gegužės 3. — 
Hitleris sumanė sudaryti 
neutrali bloką šiaurinėje 
Europoje, vienu kartu pa
siūlydamas nepuolimo su
tartis Danijai, Norvegijai, 
Švedijai, Suomijai, ir pana
šiu budu nori susiartinti su 
Estija ir Latvija. Švedi
jai ir Suomijai pasakė jog 
neturi nieko prieš jų pasi
ryžimą apginkluoti Aalan- 
do salas Baltijos juroje.

Lietuva į šį šiaurinių sa
liu projektą neineina, nes 
jos santikių su Vokietija 
tvarkymas nustatytas at
skira sutartimi, kuri apima 
nepuolimo pasižadėjimus.

Šio žygio tikslas yra at
skyrimas Lenkijos nuo jos 
kaimynių. Hitleris jau,dir
ba sutraukymui Vengrijos 
draugingų ryšių su Lenki
ja.

Pusantro šimto metų atgal, Balandžio 30 d. 
(1789), Jurgis Washington, pramintas Ame
rikos Respublikos Tėvu, New Yorke buvo 
inauguruotas' Pirmutiniu S. V. Prezidentu.

Jis tada buvo 57 m. amžiaus. . To įvykio at- 
žymėjimui New Yorke Balandžio 30 d. ati
daryta Pasaulinė Paroda. Parodos atidary
me dalyvavo Prezidentas Roosevelt.

LENKIJA LAUKIA 
GEN. RAŠTIKIO

BRITANIJA užsakė mi
lijoną porų kareiviškų ba
tų, nes reikės turėti kuo 
apauti Į karo tarnybą šau
kiamus vyrus. Anglija įve
dė priverstiną apmokymą 
vyrų. Iki šiol i kariuomenę 
stodavo tik savanoriai.

JAPONIJOJE pereitos 
savaitės pabaigoje žemės 
drebėjimo užmušta keli de- 
sėtkai žmonių, sugriauta į 
tūkstantis namų.

GEN. FRANCO įsakė iš
gabenti iš Ispanijos greitu 
laiku visus Italijos karei
vius, pasiliks tik vieną buri, 
juodmarškinių daly v a u t i 
pergalės parade, kurį ren
gia trumpu laiku Madride.

RUSAI lakūnai, kurie iŠ 
Maskvos skrido į New Yor- 
ką dalyvauti Pasaulinės 
Parodos atidaryme, nukri
to ganyklose New Bruns- 
tvicke. Lėktuvas ten palik
tas. Juos į Nevv Yorką at
gabeno Amerikos lėktuvas. 
Jie praskrido 4,000 mylių, 
bet turėjo nusileisti šiame 
Atlantiko krašte, netoliese 
savo kelionės tikslo.

Varšava,' Geg. 2. — Čia 
laukiama atsilankymo Lie
tuvos kariuomenės vado, 
Gen. Raštikio, kuris bus 
svečias Lenkų kariuome
nės vado. Maršalo Smigly- 
Rydz. Gen. Raštikis taip
gi tarsis su Lenkijos pre
zidentu ir užsienių reikalų 
ministru Beck.

Tai bus pirmas atsilan
kymas aukšto Lietuvos ka
ro vado toje šalvie, po ke
liolikos metų neturėjimo 
jokių ryšių su Lenkija.

Lenkai ruošia Gen. Raš- 
’ rikiui ir jo palydovams iš

kilmingą priėmimą.
v v *

Gegužės 5 d. Lenkijos 
užsienių reikalų ministras 
Beck duos Lenkiojs atsa
kymą Hitleriui dėl Danzi
go.

VALDIŠKI TARNAU
TOJAI MOKĖS 

TAKSUS

Washington. — Praves
ta tarimas, kurį preziden
tas tuoj pasirašys, taksuo- 
ti ir valstybės, valstijų ir 
miestų įstaigų tarnautojų 
ineigas. Iki šiol 3,500,000 
tos rūšies Amerikos 
pelnytųjų buvo laisvi 
taksiu

algų
nuo

savo
na

AMERIKA DAR LA
BIAU STIPRINASI

JAPONIJOJE, angliaka- 
syklose ištiko sprogimai: 
vienoje užmušta 25, kitoje 
apie 30. (Pereitą savaitę 
buvo pranešta jog užmuš
ta apie 1,000 darbininkų, 
bet vėliau pasirodė kad ne
buvo tiek daug žuvusių.)

KARDINOLAS O’C o li
neli, išsireikšdamas apie šių 
dienų moterų keistas skry
bėles, pasakė: “Kvailos ke- 
pusės slepia mažą protą.”

NAMŲ statyba šioje ša
lyje šių metų Kovo mėn. 
buvo 70 nuoš. didesnė negu 
tą patį mėnesį 1938 m. 1

Paryžius, Gegužės 3. — 
I Lenkija deda visas pastan
gos užkirsti kelią Hitlerio 
užsimojimams, atsisakyda
ma klausyti Hitlerio prašy
mų ir grąsinimų atiduoti 

• Danzigą, kurio prijungi- 
įmas prie Vokietijos turėjo 
1 būti sekantis Hitlerio iš- 
| kilmingas žygis. Britanijos | 
remiama, Lenkija bent tuo 

: tarpu atsisako skaitytis su 
, Vokiečių reikalavimais, ii' 
dar stato savo reikalavimą 
kad Danzigas butų atimtas 
iš Tautų Lygos kontrolės 
ir pavestas Lenkų kontro
lėm

Hitleris žada Lenkijai ir 
karidoriaus neliečiamybę ir 
laisvą priėjimą į jurą, ta
čiau Lenkai Danzigo neuž
leidžia ir pareiškė jog Vo-| 
kiečių ginkluotą puolimą i 
Danzigą atmuš ginklu.

Šis įvykis iškels į viršų 
seną Vokiečių-Lenkų vieni 
kitų neapikantą, ilgai bu-, 
tą paslėptą po Lenkų-Vo- 
kiečių nepuolimo sutartimi.

Lenkija, jeigu ir sutiks 
atiduoti Danzigą Vokieti
jai,. už tą gali labai daug 
ko išsiderėti iš Vokiečių.

Vokiečiai atsidūrė keb
lioje padėtyje: Hitleris pa
darytas Danzigo “garbės 
piliečiu”, taigi Vokiečiams 
išsižadėti Danzigo dar sun
kiau, tuo tarpu Lenkija 
reikalauja visiškos kontro
lės, arba pusiau su Vokieti
ja, bet nesutinka užleisti to 
miesto Vokiečių globai.

Jeigu tarybų keliu reikės 
su Lenkais susitarti dėl 
Danzigo perleidimo tai vis 
jau bus Hitlerio smarkavi
mas aplauž^ytas — iki šiol 
jis tik pasakė, nuėjo, ir pa- 

niekuo nesiska -

i
IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VILNIUJE šį pavasarį buvo 
9.500 registruotų bedarbių. Jų 
gyvenimo sąlygos sunkios.

•
PALŪŠĖJE, Švenčionių aps., 

Lenkų administracija prievar
ta užėmė parapijini namą, ku
riame ėjo Lietuviškas judėji
mas.

•
LIETUVOS bekonų kontin

gentas Anglijai nustatytas to- 
kis kad Lietuva tuo žvilgsniu 
stovi ketvirtoj vietoj. Bekono į 
Angliją gali įvežti: Danija — 
584,750 cwt; Holandija — 87,- 
352 ewt; Lenkija — 70,390; 
Lietuva — 27,138;
didelės šalys neviršija 
tukst. cwt.

kitos net
nei 10

valka-
Pašta-

KAUNAS nepakenčia 
tų, kurie nenori dirbti, 
ru laiku iš Kauno išsiųsta i pri
verčiamo darbo įstaigą viene- 
riems metams Aleksas ei ute
lė, Jonas Mastavičius, Vacys ■)Rimkevičius, Jonas Kazakevi
čius, Petras šatras, Anatolius 
Mataras ir Jonas Pečiulis. Jie 
ištremti už muštynes, trukš- 
mavimą, elgetavimą ir kitokius 
nusižengimus. Už žydų langų 
daužymą ištremtas Moise Gold- 
manas.

•

GEGUŽĖS mėnesio pabaigo
je iš Krokuvos, Lenkijos, at
vyksta į Lietuvą svečiuotis tri
jų •savaičių laikui 30 Lenkų 
pramonininkų ir prekybininkų. 
Jie aplankys svarbiausias Lie
tuvos prekybos ir pramones 
vietas ir ilsėsis Lietuvos 
rortuose.

MIŠKUOSE šymet bus 
sakinta 273,000 pušų. Tie 
kai yra plačioje Lietuvoje,
nusakinimo dirba vidutiniai po 
200 darbininkų. Iš pušų sakų 
dirba kanifoliją ir terpei)na.

Washington, Geg. L — 
Prez. Roosevelt ėmėsi dar 

I dviejų žygių paskubinimui 
sustiprinti šalies apsigini- 

I mą. Pirmiausia, jis prašo 
Kongresą užgirti $185,440,- 
000 sumą pradėjimui plėsti 
karo oro laivyno ir skirti 
$21,062,000 didinimui sar
gybos prie Panamos kana
lo.

Antra, sustiprinti Kari- 
bejos juros salas, kad ne
galėtų pro jas prasmukti 
“priešų” laivai linkiu Pa
namos kanalo, atsitikime 
karo.

Toliau, Prezidentas ragi
na Kongresą pasirūpinti 
pravesti šalyje reikalingus 
didžiuosius vieškelius kurie 
atsakytų karo reikalams— 
siūlo išstatyti 26,700 mylių 
didžiųjų vieškelių greitam 
susisiekimui.

BRITANIJA gaudo 
teritorijoje Vokiečius 
zius ir deportuoja į Vokie
tiją.

Anglija šiomis dienomis 
nuleido į vandeni naujai iš
statytą savo didelį naują 
karo laivą.

siėmė, su 
tydamas.

Hitleris 
kurstymo 
čius sukilti prieš Lenkiją, 
tuo budu prisijungti prie 
Reicho, tačiau Lenkai pasi
ryžę juos ginklu malšinti ir 
neleisti Vokietijai kištis į 
Danzigo reikalus.

Bent laikinai išrodo Hit
lerio smarkavimui kelias 
užkirstas.

Vokiečiai nenori rizikuo
ti sukėlimu karo dėl nedi
delio miesto, kuris jiems 
nereikalingas.

gai griebsis su- 
Danzigo Vokie-

ku-

nu- 
miš- 
Prie

9 UŽMUŠTA. Morokkoj, 
Afrikoj, nukritus Prancū
zų lėktuvui užmušta 9 as
menys. ‘

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

• KAUNAS, Bal. 21. — Mi-| 
nistro Pirmininko pavaduo-1 

tijas Bizauskas gausingame su- j 
sirinkime provincijoje 
pranešimą apie 
tikos įvykius.

Balandžio 23 
pat pranešimus 
Musteikis, Bistras, Krikščiū
nas ir Tamošaitis. Visuome
nė į susirinkimus gausiai rin
kosi, visur pritardama vienin
go darbo vyriausybei.

darė
aktualius poli-

dieną tokius 
darė ministrai 

Bistras, 
Tamošaitis.

—Balandžio 24 d. dalyvau
jant Valstybės Prezidentui, vy
riausybės nariams ir visuome
nės atstovams,
daryta Italų meno 
rodą.

—Balandžio 23 
delegacija išvyko į
nominėms deryboms.

—Balandžio 24, Kariuome
nės Vadas Gen. Raštikis grv- 
žo iš iškilmių Berline.

GEN. FRANCO. Ispani
jos valdovas, sutiko grą
žinti buvusiam karaliui Al
fonsui ir jo artimesniems 
giminėms turėtus Ispanijo
je turtus. Alfonsas buvo 
prašalintas Bal. 14, 1931 m.

iškilmingai ati- 
savaitės pa-

d. Lietuvos 
Berliną eko-

PRANCŪZIJOS kapita
lais baigtas išstatyti nau
jas Lenkijos geležinkelis, 
kuris nueina nuo anglies 
laukų prie Kattowitzų iki 
Gdynės uosto prie Balti
jos juros. ‘

SUV. VALSTIJOSE ke
liama reikalavimas valdžiai 
kad nei veltų šią šalį į karą 
su Europa. Tam tikslui no
rima paruošti speciali ne
utralumo įstatymą.

JUGOSLAVIJA taip pat 
skaldoma: Kroatai smar
kiai darbuojasi už gavimą 
sau autonomijos.

AMERIKOS finansierius 
Grosvenor Jonės tikrina 
kad Vokietiją tuoj parklup
dytų finansiniai trukumai, 
jeigu reiktų išeiti į karą.

DARBO Rūmai keliose vie
tose Lietuvoje surengė darbi
ninkams statybos darbuose pa
mokas. Kursuose darbai eina 
praktiškai ir teoriškai. Moki
nama muro statybos, vidaus 
įrengimo, bendros ir molio sta
tybos, ir tt. Amatninkai tokiu 
budu stato namus ir trobesius 
sulyg praktiškų planų, o ne 
kas sau iš galvos.

•

ŽEMĖS Ūkio Rūmai kasmet 
ruošia įvairiose apskričių vie
tose galvijų priežiūros ir šėri
mo kursus. Išviso pernai buvo 
surengta 46 kursai, kuriuos 
lankė 2,289 klausytojai, šiais 
metais bus surengta vėl tokių 
kursų.

INDIJOJE riaušėse 
mušta 65 žmonės.

vuz-

POLITIŠKI sumetimai 
pastaromis dienomis kryp
sta taip jog Prez. Roose- 
veltui gali tekti kandida- 
duoti į prezidentus trečiam 
terminui, nors jis iki šiol 
nemanė.

•
LIETUVOJE YRA 12,172 

AMATŲ ĮMONĖS. Iš to skai
čiaus drabužių siuvimo įmonių 
yra 2,217; batų — 1556; mė
sos — 1469, kepimo — 989; 
kirpyklų — 781; stalių dirbtu
vių — 637; šaltkalviu — 353; 
kalvių — 505; murininkystės 
— 314; foto įmonių — 304; 
laikrodžių taisymo — 271; ke
purių siuvimo — 260; gorsetų 
ir baltinių siuvimo — 148.
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Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir 
Veikia musų Vientaučiai

Rašo Jonas J. Nienius.

WILKES BARRE

(Tęsinys iš pereito nr.)

DRAUGIJŲ TVĖRIMASIS 
Kaip 

draugija 
po, Šv. 
Li etuvos 
M >terų,

minėjau, Šv. Mykolo 
jau buvo, Šv. Juoza- 

,, šv. Jurgio, 
šv. Cecilijos 

35 kuopa susi- 
metais, su Jurgiu 
ir Jonu Tumosa

Trejybės 
Sūnų, 

SLA.
tvėrė 1888
A Ulevičium 
priešakyje.

TMD. 70
S. 9 kuopa, D. L. K. Algirdo 
draugija susitvėrė 1892 me
tais, turi ranka rašytą čarte- 
rį.

D. L. K. Vytauto Politiškas 
Klubas, Kanklių Aido Knygy
nas su Jonu Sutkum priešaky
je susitvėrė 1906 metais. Da
bar yra savastis SLA. 35 kuo
pos.

1910 m. susitvėrė D. L. K. 
Kęstučio draugija, kuri ir

kuopa, vėliau L. S.

je miesto dalyje, prie Pąrish 
gatvės, klebonauja Kun. X. M. 
Žukauskas. Parapija 10 me-! 
tų kaip susiorganizavo. Baž-, 
nyčia mūrinė. Turi 40 Šeimų i 
parapijonų. Pernai pasistaty
dino savo didelę salę, nors dar į 
visai neįrengtą. Turi minty-į 
je Įsteigti ir Lietuvių vaikams i 
mokyklą, nes mokyklai patai-1 
pos rengiamos.

Ketvirta yra Lietuvių tau
tiška parapija, prie Blackman 
gatvės, kur klebonauja Kun. J. 
Berznauskas; ta parapija yra 
daugiau Lenkiška, ne Lietuviš
ka.

LIETUVIŲ SKAITLIUS, 
VERTELGYSTĖ

šią-
d’.en gyvuoja, SLKRxA. 14 kp., 

tryskuriai skilus šiądien yra 
kuopos.

Yra trys SLA. kuopos: 35, 
33 ir 115. Prieš porą metų su
sitvėrė Lietuvių Progresivis 
Klubas.

Apie musų komunistus ir 
jų veiklą nieko nežinau, nors 
jų yra gana daug reikale kokių 
“bendrų frontų” ar “kongre
sų”. Bet jie nėra niekur re- 
korduoti tai ir žinių negalima 
sugauti.

Lietuviai Čia emigravo nuo 
1900 iki 1914 metų Išimtais kas 
metas. Dauguma yra Zapyš
kio, Garliavos ir Panemunės 
parapijų, bet yra gana daug ir 
Duzkų.

LIETUVIŠKA PARAPIJA

Park

staty- 
pagal 
Gotiš-

Kaunas bus Scena “International Nights” Programų — Pasiklausykit
m.,MALINSIMAS Juozas, 63 me

tų amžiaus, mirė Balandžio 
21, Youngstown, Ohio, pa
laidotas Bal. 24, su pamaldo
mis, iš Lietuvių šv. Pranciš
kaus bažnyčios. Amerikoje 
pragyveno 36 m. Čia liko 
nuliūdę sūnūs ir duktė. Lie
tuvoje gyvena brolis ir se
suo. — Paėjo iš Obelytės k., 
Metelių par.. Suvalkijos, 
amato buvo siuvėjas. 1

MILAŠIUS Leonas, apie 72 m. 
amžiaus, mirė Bal. 11, Pitts
burgh, Pa. Amerikoje išgy
veno apie 45 m. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse su 
bažnytinėm apeigom. Buvo 
geras, teisingas žmogus. Iš 
Lietuvos paėjo Kražių par., 
Raseinių ap. J.S.

KRASAUSKAS Kazys, apie 60 
m., mirė Bal. 16, ukėje prie 
E. Trumbull, Ohio. — Čivilių 
k., Maletų v., Utenos ap. Li
ko brolis Petras Krasauskas, 
Lietuvoje paliko žmona ir 
duktė. Palaidotas ūkininkų 
kapinėse E. Trumbull.

MONTVILAS Vincas, 
mirė Kovo
Brazilijoj. — Trakų apskr., 

• Vakiškių k. Brazilijoje iš
gyveno 9 metus.

NAUDŽIŪNAS Antanas, 
m., mirė Bal. 15, So. Bos- 
ton, Mass.

VERVEČKA Kristupas, 69 m. 
mirė Bal. 17, South Boston. 
Mass. Amerikoj išgyveno 35 
melus.

ČIBIRKA Matas, pusės am
žiaus, mirė Balandžio 7 d., 
Baltimore, Md.

VAITUKONIS Jurgis, mirė 5 
Balandžio, Pittston, Ūa.

RAULINAITIS Kasparas, 
re Balandžio 10, 
Pa.

VAINORIUS Juozas, 
mirė Balandžio 10, 
N. Y.

PLIAUPLYS Juozas, 
mirė Vasario mėn., 
Mich.

GUBISTA Feliksas, pusės am
žiaus, fnirė Chicagoje, Balan
džio 9. — Raseinių ap., Pa- 
šilio par., Klibalių k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

SIPAVIČIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Bal.
Panevėžio ap., Upytės par.

PAMEDIS
mirė Bal. 4, Chicagoje. 
merikoj išgyveno 35 metus.

BARBAUSKIENĖ Elena, mirė 
Kovo 22, Chicagoje.

YOTS Kazys, 60 metų, mirė 
Kovo 11, Chicago Heights.

KLEMAS Jonas, 42 metų, mi
rė Bal. 18, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Jurbarko p., On- 
kalnių k. Amerikoje išgy
veno 20 metų.

PETRAITIS Aleksandras, mi
rė Bal. 19, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Kelmės m.

\STANKUS 'Petras, pusamžis, 
mirė Bal. 20, Chicagoje. — 

į Telšių ap.., žemaičių Kalva
rijos par., Degučių k. Ame
rikoje išgyveno 26 m.

SAKALAUSKIENĖ Marė, mi
rė Bal. 10, Brooklyn, N. Y.

Elzbieta, 56
14, Chicagoje. 
ap., Joniškėlio 
k. Amerikoje 
metus.
Liudvikas, 47
13, Chicagoje. -

P-, 
iš-kaip jis niekad nebuvo atlik

tas per plačios šalies radio tin
klą. Marek Weber, direktorius 
Carnation Concert Orkestro ir 
koncertinis smuikininkas, pla
čiai pasižymėjo Europoje pirm 
atvykimo i šią šalį, kur sto
jo vadovauti “Contented” pro
gramą. Dainininkai šiame pro
grame yra geriausi šių dienų 
radio balsai, ir tas įdomu kad 
jie nepaprastai gabiai dainuo
ja ir svetimas kalbas. Lietu
viškas dainas šiam programui 
parinktas, dainuos Opai Cra- 
ven, gražiabalsė “Lullaby La- 
dy”, ir Continentals kvartetas.

šiame programe bus nepa
prasta proga išgirsti 
Lietuvišką muziką 4r 
gražų apsakymą apie 
nę Lietuvos sostinę,
ką viską girdės Lietuviai gy
venanti visose šios šalies daly
se ir Kanadoje.

Programas bus girdimas ry
tinių valstijų ir Clevelando lai
ku 9:00 vai. Chicagos laiku 
8 vai..

The Carnation “Contented 
Hour”, kurį duoda Irradiated 
Carnation Milk gamintojai, pa
sirinko Kauną, Lietuvos laiki
ną sostinę, scenai savo “Inter- 
national Nights” programui, 
kurį girdėsime pirmadienio va
kare, Gegužės 15 d., lygiai nuo 
9:00 vai., CDST.

šie programai, jau duodami 
aštuntas metas, yra ne vieni 
iš seniausių bet vieni iš di
džiausių kokie dabar duodami. 
Prasidėję iš WMAQ Chicagos 
studijų prie NBC, dabar duo
dami skersai ir išilgai visą tin
klą, kuris apima 88 stotis, ku
rios pilnai padengia Su v. Vals
tijas ir Kanadą.

Pastarų kelių mėnesių bėgy
je “Contented Hour” pradėjo 
duot savo programus pavidale 
“Tarptautinių Vakarų”, kuria
me kiekviename, muzikaliu Įsi
vaizdavimu, atiduodama garbė 
kuriai nors šaliai arba sosti
nei. Šiam programui tapo pa
rinkta Kaunas, laikina Lietu
vos sostinė.

Lietuvių viso Wilkes-Barre 
miesto ribose priskaitoma apie 
600 šeimų, apie 3250 žmonių.

Čia gyvena vienas advoka
tas, Jonas S. Lopatto, kuris ad
vokatauja jau 30 metų. Gerai 
Lietuviams žinomas ir geras 
Lietuvis. Jo įstaiga yra Mi
ners National Bank Bldg.

Gydytojas — J. K. Aziukas, 
107 Hillside st.

Dantistas — W. L. Brockus, 
So. Main st.
Dantistas — Kazys S.

kevičius.
Laidotuvių direktoriai: 

Jurgis Rėkus, 
inžinierius mekani- 
Rice.
mekanikas — John

8
But-

■

“KAMINAKRĖČIO IR MA
LŪNININKO” ĮSPŪDŽIAI

Ch.
J. Leagus, 

Elektros 
kas, Joe S.

Elektros 
Didvalis.

Nejudamo turto ir apdraudos 
agentas — Frank G. Rėkus.

Pianų parduotuvė — Jonas 
Lizdas,

Puodų, indų parduotuvė — 
Joe Gillis.

Yra Lietuviškos: dvi 
daskutyklos, 1 batsiuvis, 
bų siuvyklos, 7 valgomų 
menų parduotuvės, du
statybos kontraktoriai, du ry- 
nu suvedėjai (plumbers), 3 gą
sdino pardavėjai, 
mų.

Trijų Lietuviškų 
bažnyčių vertė 
Lietuvių namai

Kitokis turtas 
506 automobiliai, 
bendrai po 8100 
Visas turtas bendrai

(Bus daugiau)

barz- 
6 ru- 
reik- 

narnu

šio Lietuviško programo Įdo
mumas ir reikšmingumas pil
nai priklauso nuo autentišku
mo jam parinktų muzikos ku
rinių, ir tikrų davinių apie ap
lankomą miestą. The Carna- 
tion Companv padėjo visas pa
stangas sudaryti kuotikriausį 
Lietuvos apbudinimą ’ pasita
riant su Lietuvos konsulu Chi
cagoje, P. Daužvardžiu, kuris 
visame pilnai kooperavo. Taip
gi, to programo sudaryme žy
miai pagelbėjo p. Antanas A. 
Olis ir p. George Victor, gerai 
žinomi Chicagos Lietuviai mu
zikai, kurie pašventė daug lai
ko ir savo talento, pasitarimuo
se su programo komitetu apie 
muziką, apie tinkamą patieki
mą Lietuviškų liaudies dainų 
ir kitų žymesnių Lietuviškų 
kurinių.

PROGRAMO IŠPILDYMAS

Tą programą išpildys gabus 
aukščiausios rūšies muzikantai 
kurie gal būt galės išreikšti 
Lietuviškos muzikos grožį taip

I

vaicli-

m.,

. Iš
M.S.

puikią 
dainas, 

dabarti- 
Kauną,

TRUMPO g:GELEŽINKELIŲ SUSI-

ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

SIEKIMO TVARKA 
SU KLAIPĖDA

BROOKLYN, N. Y. — Bal.
29, Apreiškimo parapijos sa

lėje Įvyko pagerbimo pokilis 
katalikų darbuotojui Kaziui 
Krušinskui, 40 metų jo visuo
meniniam darbui paminėti. K. 
Krušinskas gimęs 1880 m. Bal. 
20, Kauno apsk., Zapyškio vai., 
Krušinskų kaime.

I * ■ (

—Lietuvos Paviljonas New 
Yorko Pasaulinėj Parodoj dėl 
nekuriu sutrukdymų nebuvo 
atidarytas Balandžio 30 d. kaip 
buvo rengtasi.

Kazys, mirė 
Mahanoy Ci-

Kazys, mirė 
Gilberton, Pa.

34 m.,
20, Sao Paulo,

61

Jau 1892 metais pradėta tar
tis apie parapijos steigimą.

1897 metais parapijos tur
tas buvo $9,250. Lietuviai ėjo 
Į Wilkes-Barre medinę bažny- 

■ čią iš Sugar Notch, Warrior- 
Run, Miners Mills, Lee 
ir Ashley.

1.910 metais sumanė 
dinti murinę bažnyčią, 
daugumos norą ir skonį,
ko stiliaus, mat, Zapyškiečiai 
norėjo turėti kopiją seniausios 
bažnyčios Lietuvoje, ir turi.

Pabūdavo j o raudonų plytų, į 
tūkstančiui žmonių tilpti gra-i 
žią bažnyčią, tuomet vertą 65 Į 
tūkstančių dolarių, kuri ran
dasi kampe Meacl ir South gat- i 
vių, priešais Vokišką vienuoly
ną. Klebonais Lietuvių para
pijoje buvo šie kunigai: S. Lo
peta, Jonas šaulinskas, Virgir- 
das, J. J. Supšinskas, J. B. 
Paukštis, ir dabartinis, J. K. 
Miliauskas. Vadinasi šv. Tre
jybės parapija. Parapijonų tu
ri kurie buvo atlikę Velykinę, 
925 asmenis.

Šiaurinėje miesto dalyje yra 
parapija Šv. Pranciškaus, kle
bonauja Kun. Antanas G. Ežer- 

■skis. Parapijonų Velykinę at
likusių turi 243.

Šios dvi Lietuvių parapijos 
yra Romos Katalikų globoje.

Trečia Lietuvių parapija yra 
nepriklausoma Romai, pietinė-

i

VAISTAI
I SKL1 VILI |
| (HEPATIC) |
= . . .h
i Šis garsus Europinis naturalis | 
f vaistas rekomenduojamas vi- § 
g siems tiems kurie kenčia nuo g 
•S SKILVIO ir VIDURIŲ KATA- | 
| RO, LIEMENS, NEVIRŠKI- | 
| NIMO, IŠPŪTIMO ir GAZŲ. j

KAINA $1.00. |
I Siųskit užsakymą Į (15) g

| Mrs. Margaret Leskovar E 
| 507 F., 73 SI. New York, N. Y. j

MEšKIENĖ 
mirė Bal. 
Panevėžio 
Valdaikių 
gyveno 33

STASIULIS 
mirė Bal.
Šiaulių ap., Užvenčio p., Do.n- 
vietų k. Amerikoje išgyve
no 29 metus.

KLENAUSKIS Antanas, sulau
kęs gilios senatvės mirė Ba
landžio 11, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Viduklės p., Su- 
gienių k. Amerikoje išgyve
no 39 metus.

MIKNEVIČIUS Adomas, 45 m. 
mirė Bal. 6, Pittsburgh, Pa.

RUTKAUSKAS 
Balandžio 16, 
ty, Pa.

MARKEVIČIUS
Balandžio m.,

KRUŠAS Aleksandras, mirė 11 
Balandžio, Elizabeth, Pa.

VAICIUKEVIČIUS Adomas, 
mirė Bal. mėn., Fraekville, 
Pa.

KATILIUS Juozas., 66 metų, 
mirė Balandžio 14, Philadel- 
phia, Pa.

KONDRATAVIčIENĖ Felicija, 
55 metų, mirė Balandžio 13, 
Worcester, Mass.

ČIBIRKA Motiejus, seno an> 
žiaus, mirė Bal. 7, Baltimo- 
re, Md.

JANKŪNAS Jonas, mirė Ba
landžio mėn.. Baltimore. Md.

KŪRENAS Kazys, sulaukęs se
natvės, mirė Kovo 28, Kear- 
ny, N. J.

VASILIAUSKIENĖ Marė, 68 
metu, mirė Balandžio 14 d., 
Brooklyn, N. Y.

KARŪNAS Martynas, 63 me
tų, mirė Balandžio 13, Du- 
ryea, Pa.

KAUNAS. — Klaipėdoje su
daryta buvusio Klaipėdos kraš
to geležinkelių perdavimo iš 
Lietuvos geležinkelių į Vokie
tijos geležinkelių nuosavybę 
sutartis. Pagal tą sutartį, pa
gal Klaipėdos krašto susisieki
mo dydį, Lietuvos geležinkeliai 
perdavė Vokietijos geležinke
liams judomąjį turtą: 4 kelei
vinius garvežius, 13 prekinių 
garvežių, 30 keleivinių vago
nų, 6 bagažo vagonus keleivi
niams traukiniams ir 130 pre
kinių vagonų. Užėmimo metu 
Klaipėdos riedmenų ir kitokio 
geležinkelių turto buvo daug 
daugiau. Visų tarnybinių vie
tų kasų padėtis kokia ji buvo 
perdavimo metu, priklauso Lie
tuvos geležinkeliams.

Susisiekimas su jura iš Lie
tuvos ir į Lietuvą per Klaipė
dos uostą bus sutvarkytas .ju
ros uosto tarifu pagal Vokie
ti jos-Lietu vos pervežimo tari
fą.

Numatyta kad tuo tarpu iš 
Lietuvos i Klaipėdos kraštą ir 
atgal kasdieną eis keturi trau
kiniai.

Laikinai numatoma šitokia 
traukinių perdavimo tvarka:

Klaipėdos- Bajorų- Kretingos 
ruože tiesioginiam susisiekimui 
perdavimo stotis bus Klaipėda. 
Pagėgių - Lauksargių - Požėru- 
nų-Tauragės ruože tiesioginiam 
susisiekimui perdavimo stotis 
bus Tilžė. VDV.

iš

mi-
Ferndale,

66 metų, 
Maspeth,

2 Asmeniškai Lydimos

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO 
Per Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegiižšs-May 31 d. 
Antro ji Liepos-July J d.

53 metų,
Uart,

• CHICAGO, III. — Balandžio
27 d,, Chicagos Lietuvių Vai

zbos Buto susirinkime Įsteigta 
Lietuvai Gelbėti Fondas, 
sirinkime suaukota $526.

Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija Balandžio 23 d. statė 
scenoje Miko Petrausko opere
tę, “Kaminakrėtis ir Malūni
ninkas”; vaidinimas buvo Lie
tuvių salėje. Vaidino: Tekly- 
tės rolėje '— Elena Levanavi- 
čięnė; Petronėlė — Marijona 
Jurkšaitė; Barbora — Alber
ta Mičiulaitienė; Grafas— Jur
gis Galkus; Piklius — Petras 
Tribulskis; Pranas — Jurgis 
Markelionis; Sabukas — Al
girdas Klišis. Dirigavo Klem. 
Andrekus; akompanavo Lelija 
Bekerckienė. Dainos ir
nimas išėjo labai puikiai. Pub- 

i lika ikvalias turėjo juokų 
linksmų dainų bei muzikos.

Prie 
dainavo dar 

’ Publikos 
i Buvo daug i miestų. Iš
, jos veikėjai, V. P.
Likas; iš VVashington, D. C., p. 
Petrauskas, Washingtono Lie
tuvių choro vadas, su pulku 
Washingtoniečių; iš Philadel- 
phijos p. Norkus, Phila. Dai
nos vadas, su buriu daininin
kų. Buvo svečių iš Chicagos 
ir iš kitų šios šalies kraštų.

Jaunas Connecticut brolis, 
Kazys Stupuras, gabus armo- 
nisias, pertraukoje smagiai su
rėžė armonika. Dar buvo vieš-

■ nia net iš Argentinos, Elena 
į Mikalauskaitė. Ji irgi pertrau
koje prabilo i susirinkimą —

■ sveikino šios šalies Lietuvius 
Argentinos Lietuvių vardu ir 
dėkojo Amerikiečiams už rė
mimą Lietuvos kai ji pasiskel
bė nepriklausoma. Maža ji

mažai kuomet buvus, bet ir dabar at
simena kaip Amerikos Lietu
vių kąsnis duonos ir aprędalai 
jai ir kitiems varguoliams aša
ras šluostė. Pastebėtina kad 

i Mikalauskaitė yra gera, drama
tinėm. kalbėtoja. Ji laikinai 
apsibuvus Annapolis, Md.

Baltimorės “Daina” persta
tymu šios operetės minėjo sa- 

i vo gimtadieni ir kartu pami- 
| nėjo komp. Miko Petrausko 
mirtį. Veikalas, scenerijos pa
rengimas ir visas vaidinimas 
bei dainos suartino visus. Plo
jimai, plojimai ir plojimai.

Po programo Baltimorės Dai
na pasikvietė Philadeiphijos ir 
Washingtono dainininkus už
kandžiui. Ir čia dainų ir mu-

■ zikos netruko.
Programų visi buvo pilnai 

patenkinti. Ant Kurebiitis.

lo karčia-

vaidinimo,
’ kelias 

buvo 
svečių

Bostono

įr

$100,000
95,000
25,000

56,000
$266,000

PITTSBURGH
GIRTI POLICININKAI

Pittsburgho miesto valdyba 
turi bėdos su nusigėrusiais po
licininkais. Negalint kitaip su 
jais tvarką gauti, miesto ma- 
voras paskelbė jeg paliuosuos 
iš vietų kiekvieną policininką, 
kuris bus sugautas girtas. Iki 
šiol jie buvo baudžiami ir su
spenduojami, bot tas 
gelbsti.

ŽUVO PENKI. Geležinkelio 
nelaimėje prie Pittsburgho Ge
gužės 1 d. užmušta penki ge
ležinkeliečiai.

AUTO NELAIMIŲ Pennsyl- 
vanijoje šymet įvyksta mažiau, 
tuo ši valstija užėmė pirmą 
vietą tarp kitų valstijų Kovo 
mėnesį. Pennsvlvanijoje žuvo 
155 mažiau negu pernai 
ti mėnesį.

MIŠKŲ GAISRUOSE 
rinėje Pennsylvani ios 
pask uti nėm i s Balandži o 
mis sunaikinta apie 2000 akrų 
miško.

tą pa-

DIRBTUVĖS Penus vlvani jo
je per Vasario ir Kovo mėn. 
paėmė i darbus biski daugiau 
darbininkų negu dirbo iki tol, 
ir darbininkų algos pakilo.

choras 
dainas.
skaitlingai, 
ir iš kitų 
buvo Gabi-
Jankus ir

svi
Su

na-—Bronės Pivarunienės 
muose Įvykusiame Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkime Bal. 19 d., sukelta 50 
dolarių auka Lietuvos Apsigy
nimo Fondui.

• MONTREAL, Kanada. —< čia 
eina prisirengimas leisti Lie- 

tvišką laikraštį. Tiesa, čia ei- 
j na Lietuvių kalba laikraštis, 
, “Liaudies Balsas”, bet dvasia 
; Rusiška.
! • SO. BOSTON, Mass. — “Ga

bijos” Choras apvaikščiojo 
savo 25 metų gyvavimo jubile- 
jų Balandžio 16 d. Programe 
publikos atsilankė daug.

• CHICAGO, III. — Balandžio
16 d., Shoreland viešbutyje 

buvo banketas, kuriame Įteik
ta Gedimino ordinas Kun. Ani
cetui Linkui. Ordiną įteikė 
Lietuvos Konsulas P. Daužvar- 
dis.

i —Lietuvių šokikų grupė, va
dovaujama V. Beliajaus, buvo 
išvykus į Washington, D. C., 
kur dalyvavo Tautinių Liau
dies Šokių ir Dainų šventėje.

, Taipgi apsilankė ir davė pro
gramą Lietuviams Baltimorėje.

—Feliksas Misius, 25 m., ei
damas gulti užsidegė cigaretą 
ir berūkydamas užgįmo. Nuo 
cigarete užsidegė lova ir Mi
sius sudegė.

—Chicagos Lietuviai sporti
ninkai organizuoja Amerikos 
Lietuvių Olimpikos Klubą — 
organizavimu rūpinasi sporti
ninkai kurie dalyvavo Lietuvos 
sporto parengimuose 1935 ir 
1938 metais Kaune.

4, Chicagoje.

Stasys, pusamžis,
A-

Antrą ekskursiją 
vadovaus

Vladas Mučinskas 
Švedų Amerikos 
Linijos Lietuvių 
skyriaus vedėjas 

Amerikoje.

YOUNGSTOV/N. O

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos LictuvitĮ 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei-

> dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Drottningholm Geg. 13, Birž. 12
Kungsholm . .. Birž. 3, Rugp. 19 
Gripsholm Liepos 1, Liepos 11

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietę

tas

Numato
ma šaukti suvažiavimas Birže
lio 24 d.

PAMINĖJIMAS. šv. Pran
ciškaus Lietuvių parapija ren
gia 20 metų paminėjimą tos 
parapijos įsikūrimo. Tas įvyks 
sekmadienio vakare, Gegužės 
14,' Sacred Hea.rt auditorijoje, 
prie So. Jackson ir Wilson av. 
Muzikantai ir dainininkai bus 
iš Clevelando.

Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMĖRICAN LINE

4 W. 51 st St. Rockefeller Center
New York. N. Y.

Rep. Importuotos iš Lietuvos — Tikros

PENNA. valstija 
susiorganizuoti kovai 
liu. 
tinkamas Įstatymas.

su
Tak tikslui gaminama

rūpinasi 
sifi- 
ati-

• WJLKES - BARRE, Pa. —
Balandžio 24 d., Redington 

viešbutyje, įvyko Matui Zujui, 
“Garso” redaktoriui, pagerbti 
banketas. Prie banketo buvo 
kalbų ir dainų.
® TORONTO, Ont. — Jurgis

Račkauskas atidarė naują 
Lietuvišką restoraną vardu 
Hollywood Cafe, 223 Ossining 
Avė. Įrengta moderniškai.

i

TREJOS-DEVYNERIOS
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)

Įsigykit sau pakelį tuojau.

Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
liai priimami mažiems užsakymams.

Kaina 25c, I kitus miestus 30c.
' ' ' ■ ' -/ i į

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS
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nomis ir naktimis reikalau
dami daugybės darbininkų 
su “aiškulės” mokslu.

Naminę virti dabar bu
tų jau daug lengviau negu 
anais metais, kada buvo 
didelis trukumas prityru
sių “kukorių”, nes buvu
sios blaivybės metais tos 
rūšies mekanikų ne tik pas 
“fornerius” bet ir pas 100- 
procentinius ‘piliečius’ pri
augo nesuskaitomos armi
jomis, o reikalingų “sama- 
vorų”, apynių ir visokių 
imbierų ir tošpipirių parū
pint išmoko 
nai, Orčikai, 
ti žinovai.

To tikisi 
darbiai ir “biznieriai”, bet 
ar taip jau ir butų vainai 
“užėjus” tai Lietuviški die
vaičiai tik žino. Ale (anot 
Frano Živatkausko), vyru
čiai ir moterėlės! Milijoni
nes “pėdės” gaunant ir di
delius “biznius” “runijant” 
butų ir daug velnevos. Ta
da nebūtų miltų, cukraus, 
kavos, anglies, gazolino; 
šventą dieną nebūtų gali
ma “armobiliu” važiuot; 
pritruktų cigaretų, pudrų 
žandams pucuot, lekierio 
nagams ir zubams “malia- 
vot”, neliktų “suknelių” nei 
“paltukų”, žiburius reiktų 
žibint tik viena valanda, 
negalima butų klausyt “re- 
dijo” ir visokiais kitokiais 
“patogumais” naudotis bu
tų uždrausta. O ir iš “pė
džių” mijijoninių nedaug 
kas atliktų, nes reiktų duot 
visokios aukos ir paskolos, 
ir tai jau ne Lietuvos “ka
liniams” ir ne Ispanijos 
lojalistams, kurie nei at
skaitų neduoda, nei špyga 
nepadėkoja.

Tai ot ir sakau kad vis
ką apmislijęs žmogus ir 
nežinai kaip butų geriau: 
ar kad vaina butų, ar kad 
jos nebūtų! Butų gerai 
uždirbt ir iš “biznio” pel
nyt miljonines “pėdės” kas 
savaitė, bet kai prisimena 
praėję “čėsai”, kada dar 
moters buvo su ilgais plau
kais ir 
nerūkė, 
leidimo pirmadieniais 
penktadieniais nebuvo gali
ma pečių pakurt, tai rodo
si kad butų geriau jeigu 
vainos nebūtų. Tada butų 
gražiau, ir gatvėse mer
goms vaikščioti “suknelė
mis” 
vainos 
sioms mėlynom 
zėm”. Ir vyrams butų daug 
maloniau kad ‘palicmonas’ 
juos nevarinėtų į darbą, 
lyg kokius “areštantus”.

Su pagarba (pasirašau)
Citnagas.

visoki Zelmo- 
Berčikai ir ki-

Amerikos be- 
“biznięriai”,

Kelione po Musų

CITNAGIO GROMATA 
GERB. SPRAGILUI

Ir atėjo didis sumišimas! 
Ir pasigirdo visuose kam
puose šauksmai: Bus Vai
na, bus vaina! Ir žmonės 
sumišę vieni kitiems prie
šingais pasidarė. Vieni baž
nyčiose meldžiasi ir gieda 
kad vainos nebūtų, o Ru
sijoj naktimis susirinkę 
stubose Ruskiai poteriauja 
prašydami Dievo kad vai
na greičiau prasidėtų, tai 
tada jų caras Josifas turė
tų bėgt į Gruziją ožkų ga
nyt.

Amerikoje bedarbiai visi 
Dievo irgi prašo kad vaina 
butų, tada atsirastų daug 
“biznio” ir butų daug vi
sokių darbų. Policmonai 
eitų per karčiamas ir tose 
susirinkusius ‘svečius’ gra
žiai prašytų ir dar ‘užfun- 
dytų’ kad tik jie eitų dirb
ti, nes visur butų didelis 
trukumas darbininkų, taip 
kaip buvo prieš dvidešimts 
metų, kada kas norėjo tai 
galėjo dirbt dieną ir naktį 
ir kas savaitė gaudavo “pė
dės” po šimtą dolarių.

Dabar butų dar geriau, 
nes šimtinės jau išėjo iš 
mados ir be milijono toli 
nenuvažiuosi, todėl ir dar
bininkai vieton šimtinių 
dabar kas savaitė “pėdės” 
gautų po milijoną dolarių 
ir menesi padirbę butų mi
lijonieriai, todėl-purvini ir 
suodini kasdien važinėtų 
naujais “armobilais” rūky
dami kvepiančius cigarus.

O katrie to nenorėtų ir 
dirbti nesiskubintų, tie ei
tų “j biznį” ir milijonus do
larių pelnytų namie virda
mi “munšainą” ir pardavi
nėdami “paintes” po šimtą 
dolarių, ba vainos laiku bu
tų vykdoma blaivybė arba 
prohibicija.

Naminės šnapskės žmo
nės prisisrėbę ir nežinoda
mi ką išsimislyti, imtų pir
kti visokias “prapertes” ir 
tada prasidėtų didelis “ryl- 
esteit biznis”, ir išsistatytų 
nauji miestai su milijoni
nėmis rezidencijomis, ku
rioms plytas ir lentukes su' giau kitų grybų tinkamų val- 
stiklais fabrikai dirbtų die- gymui.

“panelės” cigaretų 
kada be daktaro 

ir

apsivilkusios, negu 
“Čėse” apsiavusio- 

“overau-

• APIE 700 RŪŠIŲ grybų, 
esančių visame pasaulyje yra 
pripažinti tinkamais valgymui. 
Dar sako bus pripažinta ir dau-

QUEEN 
QUEEN

Į LIETUVA
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUE.EN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą

MARY .... Geg. 10 AQUITANIA ...... Geg.
Mary .... Birž. 21 AQUITANIA ... Gegužės

Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:
MARY ... Liepos 5 AQUITANIA . Birž.

Birž. 28 AQUITANIA .... Liepos

Reikalaukit dykai knygelių: “.Kaip 
Parsikviesti savo gimines iš Europos.”
Dėl daugiau informacijų kreipkitės i

QUEEN
AQUITANIA

Parsikvieskit savo gimines!

Dirva — 
Paul Molis

STAB.
6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio 
— 1982 25th Street — Detroit, Mich.

Metz Foreign Exchange Bureau, 9128 Oakland Av., Detroit, Mich.

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)
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SUTINKAM VAIKINĄ KURIS 
ŽINOJO APIE MUS Iš 

STOCKIIOLMO
Apie šį laiką pradėjo gero

kai atšilti, saulė ėmė skaisčiai 
šviesti, taigi mudvi nuspren
dėm neaikvoti daugiau laiko, 
nusiskubinom į vilią ir įsilin- 
dusios į maudomus kostiumus 
nuėjom į pajūrį pasimaudy
ti. Dangus buvo mėlynas su 
baltais debesėliais., jura graži 
ir žalia su putojančiom baltom 
bangom, kurios ritosi kaip kal- 
nukai; buvo tikrai puiku žais
ti vandenyje, žėrėjantis baltas 
smėlis pakraštyje tiesiog aki
no nuo saulės šviesos. Sura
dom nekurtuos savo mokyklos 
draugus bendrame vyrų ir mo
terų skyriuje, su kuriais susi
dėjom išvien. Pliaže buvo la
bai daug žmonių šiądien, kiek
vienas naudojosi ilgai laukta 
ir sulaukta gražia diena pavan
denio sportui, šimtai kitų įsi- 
lindę į duobes už smėlio kopų, 
kur vėjas nuo juros neužpučia, 
maudėsi saulėje. Mes dar nu
sifotografavom savo aparatu, 
ir tuoj atėjo laikas gryžti pie
tums ir maudymasis baigėsi. 
Negali nepatėmyti žmones ei
nant į takus kurie veda atgal 
į vilias, ir pradeda maudytc-jų 
eilės retėti, ir pagaliau iki vie
nam pradingsta. Aš net ap
gailavau tokio papročio, ban
džiau apgalvoti ar taip gerai 
ar blogai, nes, pagaliau, anks
tyvo popiečio valandos, iki ko
kios penktos valandos, yra taip 
geros, ar gal ir geresnės, ne
gu ankstyvo ryto valandos, 

. maudymuisi ir kepinimuisi sau-
I Įėję.

' Sugryžtfsios į vilią, pasimai
nėm rubus ir persirengėm li- 

’ kušiai dienai, tada ėjom pie- 
• tų toje gražioje stiklo langais 
į verandoje, kur duodamas val

gis. Pietus yra geriausias ir 
puikiausias dienos valgis. Visi 
kas tik vilioję būna, sueina, iš
siprausė, pasipuošę, 'popiečio 
pasivaikščiojimui. Daug urnos 
veidai šiądien buvo raudoni ir 
įdegę po pirmo gero pasikepi- 
nimo saulėje.

Stalas yra didelis, ir aplink 
jį prisirinko apie dvylika žmo
nių, kartu su šeimininke. Mes 
jau buvom susipažinę, nes jau 
keletą kartų valgėm visi pas
tarų kelių dienų bėgiu, šitie 
svečiai nėra tai kaimiečių ti
po, bet paprastai profesionalai 
ir biznieriai arba valdiškų įs
taigų tarnautojai, trumpai sa
kant geresnės klesos žmonės. 
Viena pora prie šio stalo buvo 
iš Kauno ir turėjo su savim 
savo mažą dukrelę. Ji buvo 
pilna, raudona, ružavais veidu
kais, apie šešių metų amžiaus, 
kurios raudoni žandukai rodės 
lyg balionai gatavi sprogti. Gė
rėjomės girdėdamos ją kalbant 
Lietuviškai, ir atsakinėjom jai 
į visokius klausimus apie Ame
riką.

Pirmą ar antrą dieną čia bū
damos, mes kaip tai dar neap- 
sįpratom su kitais šios vilios 
įnamiais, jautėmės kad jie nė
ra perdaug prielankus mums, 
ir mus laikė tik pora Amerikie
čių. Aš noriu pasakyti kad ne- 
kurie čia taip vadinami inte
lektualai prastai žiuri į Ameri
kiečius, jie įsivaizduoja kad 
mes esam paprasti, neinteligen
tiški, pinigų gaudytojai, ir ne- 
kulturiški, Musų pasikalbėji
muose apie Ameriką aš patė- 
mijau pašiepiančias pastabas, 
kas užgavo mane, bet stengiau
si įrodyti kad jie klvs'ta. ■ Po 
keleto dienų čia buvimo, mes 
patėmijom kaip jie darėsi švel
nesni ir bandė būti mums ge
ri. Gal būt jie pradėjo perma
tyti kad mudvi nesam “tik pa
prastos Amerikietės”. Tuomi 
laiku mudvi jau buvom nusi- 
sprendusios ignoruoti tuos ke
lis kurie daug apie save manė.

Po pietų nuėjom į dainų pa
moka, paskui atgal į vilią ar
batai ir tada į parką pasivaik
ščioti ir paklausyti dūdų or
kestro koncerto.

Reguliarė tvarka atlikti vis
ką čia taip nustatyta jog ro
dosi kad visi lyg bijo pabau
dos jeigu to neprisilaikys.

Tuoj po vakarienės, į deset- 
ką minu tų valgomas kamba
rys tuojau ištuštėja, many
tum kad visi tiesiog išveja
mi laukan, ir žmonės būreliais 
eina link tilto juroje, 
atsibūtų kokia didelė 
Po teisybei, ten nieko 
nėra kas veikti ir ko 
ti, tačiau kiekvienas 
tenai. Gal būt visus 
puikus saulėleidis už juros.

Šį vakarą po pasivaikščioji- 
„mo ant tilto; kaip paprastai

mes atsiradom su keletu musų 
draugų “Pajūrio” restorane. 
Įdomus nuotikis ištiko Bronei, 
kurį čia turiu papasakoti.

Nepažystamas jaunas vaiki
nas pakvietė/ ją šokti, ir kaip 
tik jie išėjo šokti muzika su
stojo. Tas vaikinas pratarė, 
“trumpai bet gerai”. Bronė 
manydama kad tam nereikia 
atsakymo, ji tik nusišypsojo. 
Muzika vėl pradėjo griežti, ta
da tas vaikinas pradėjo kalbėt 
į ją Vokiškai. • Ji supranta ke
letą žodžių Vokiškai, taigi ban
dė jam atsakinėti kiek galėda
ma. Jis klausė jos ar ji paei
na iš Klaipėdos, ji atsakė Vo
kiškai’ “ne”; ar iš Lietuvos? 
ji vėl “ne”, ir tik kai abudu 
privargo kalbėdami ta kalba 
kurią prastai abu moka, jis 
užklausė Lietuviškai:

“Jus buvot Stockholme, lan
kėtės atstovybėje ir susipaži
not poną Jablonskį ir poną 
Lingį, ir aš žinau viską kas 
ten atsitiko”.

Bronė nepaprastai nusiste
bėjo. Ji patyrė kad jis buvo 
kitas iš tų studentų kurį mes 
turėjom susipažinti būdamos 
Stockholme, bet jis tuo laiku 
buvo išvykęs su reikalais. Tik 
įsivaizduokit kaip jis gerai ga
lėjo nuspėti ir pasirinko tą pa
čią kuriai tą norėjo pasakyti.

Tai buvo Petras Tonkūnas, 
Švietimo ministro sūnėnas, ku
ris kartu su p. Lingiu lanko 
Stockholmo Universitetą, kur 
studijuoja veterinariją. Pet
ras tapo vienas artimų musų 
draugų čia esant ir praleido 
beveik kiekvieną vakarą su 
mumis, o per jį mudvi susipa
žinom su keletu kitų labai pui
kių žmonų, su kuriais smagiai 

balius,

lyg ten 
iškilme, 
nėra ir 
skubin- 
skubina 
traukia

Ji kitados 
aš ją 

o pas- 
gyvena 
Lietu-

Žemaitijos- vieškelio vaizdelis per vasaros dari

kų, taigi mums atleido. *
Greituoju apsivilkom maudy

mosi kastiumais ir išsiskubi- 
nom j pajūri, nes tai buvo vėl 
puiki diena maudymuisi.

Einant 
ėjom ant 
mos apie 
rių, apie 
kokius jis dėvėjo, 
girdom iš

praleidom vakarinius 
nes jie visi buvo geri šokikai. 
Mudvi taipgi patyrėm kad jie 
visi yra kariuomenės karinin
kai, bet čia resorte jie_ atosto
gauja ir nedėvi savo uniformų. 
Bronė vis sakė, “taip man tai 
patinka, nes kitaip aš negaliu 
matyt žmogaus per jo žiban
čius knvpkius ir uniformą. Ci
viliniuose rūbuose galima ma
tyt žmogų tokį koks jis yra”. 
Ir taip musų vakarai niekad 
nepasibaigdavo iki 2 vai. ryto.
NAUJAS KURSAS — NAU

JAS PROFESORIUS —
DAUGIAU PAŽYSTAMŲ
LIEPOS 8, penktadienis. — 

šešta valanda ryto, laikas kel
tis į pamokas, ir oh kaip nori
si kad galėčiau, šį rytą pralei
sti ir užmiršti apie ėjimą į mo
kyklą. Perdaug šokių vakar 
vakare, taigi mudvi puvargu- 
sios; tačiau nusitarėm nepra
leisti šios progos, nes pamokos 
yra labai įdomios, mes išmok- 
stam daug apie Lietuvą, taigi 
užmiršusios kad esam pavar
gusios, ir išpraususios mieguis
tas akis tyru šaltu vandeniu, 
patylomis išėjom linksmos, pa
likdamos kitus svečius namuo
se miegoti ramiai 
dos ar vėliau.

Rytas skaistus 
mudvi 'Skubinam 
Šiądien kursai apie Literatūrą 
baigėsi ir mes pradėjom kitą 
kursą, Lietuvių kalbą. Profe
sorius Kuzmickas atsisveikino 
su mumis ir naujas mokytojas, 
Profesorius Salys užėmė vietą.

Kalbant apie gražius vyrus, 
mudvi su Brone nusprendėm 
kad Profesorius Salys turėtų 
būti gražiausias vyras visoje 
Lietuvoje. Aukštas ir gražiai 
nuaugęs, plaukai užkapalin su
šukuoti, o veidai raudoni; jo 
rūbai puikus ir tvarkus, tiesiog 
malonus. Musų naujas profe
sorius pasiūlė naują sistemą šį 
rytą. Vietoj pradėti pamokas 
nuo septintos, ir turėti kitą 
sueigą po pietų, jis pasiūlė 
pradėti nuo šešių ir atlikti vi
sas tris valandas ryte, taip 
kad diena nesusiskaldytų, ir 
mes turėsim visą dieną laisvą 
sau. Diduma studentų sutiko, 
o mudvi nors butų geriau bu
vę jeigu pradėtų nuo dešimtos, 
pasidavėm su diduma, pasiti- 
kėdamos kad galėsim tai per
gyventi. Taigi, dabar turėsim 
keltis penkiose vietoje šešiose. 
Paskui, mes pamokoms nusita
rėm naudotis mokyklos kamba
riu miestelyje, nes vilioję mus 
trukdė ir gaišino anksti' keltis 
mėgstančiųjų garsai ir vaikų 
žaidimas kieme.

Po pamokų apie 9 valandą 
parėjom į savo vilią pusryčių, 
kur iš musų juokėsi už pra- 
miegojimą pusryčių laiko, nes 
iki šiol mudvi valgėm pusry
čius vis vienos, visi kiti jau 
būdavo išėję. Bet mudvi atsi- 
gynėm sakydamos kad esam 
ankstyvos paukštės tame na
me, kiti visi yra tinginiai. Jau 
mudvi buvom parėję iš pamo-

iki

ir 
i

i pajūri, kuomet už- 
smėlio, vis kalbėda- 
savo naują profeso- 
jo rubuš ir apavus 

mudvi iš- 
užpakalio mus ką 

tai užkalbinant, ir kai apsigry- 
žom pažiūrėti, vos nepargriu- 
vom, nes tai buvo pats profe
sorius, einąs paskui mudvi. 
Bet mums nereikėjo panešti 
nemalonumo, nes kalbėjomės 
Angliškai, ir tik norėjom kad 
jis butų nesuprantąs tos kal
bos.

Pliaže susitikom musų drau
gus ir keletą naujų, ponia Če
pienė pribuvo i Palangą kele
tui dienų pasilsėti, 
gyveno Chicagoje, kur 
pirmiausia susipažinau, 
tarais keliais metais 
Londone, kur tarnauja 
vos Pasiuntinybėje, kur mes ją 
tik prieš kelias savaites ma
tėme kai buvom Londone.

Kita dienos dalis buvo tokia 
pat kaip ir pirmesnės. Po pie
tų turėjom savo pamoką, ar
batą, koncertą parke, ir po va
karienės pasivaikščiojimą til
tu, kur grupėje eidami daina
vom, ir kalbėjomės, ir sveiki
nom kuriuos pažystam.

Kuomet saulė nusileido ir 
buvo vėloka, musų draugas p. 
Rimkus pakvietė mus eiti į 
kaimynišką rezortą, “Nimmer- 
zatę”, keli kilometrai toliau, 
ten praleisti vakarą. Mes gir
dėjom apie ta vietą ir dauge
lis ten eina po pietų, ten geria 
arbatą, o vakarienei gryžta 
atgal. Mes irgi ryžomės ten 
apsilankyti, bes vis buvom už
imtos kuo kitu, o dabar kaip 
tik buvo tas sumanyta, o mes 
norėjom pamatyti tą naują > 
vietą, taigi ir ėjom. Iki šiol | 
visus vakarus praleidom vieno
je vietoje, todėl kas, nors nau-, 
jo buvo įdomu.

Nuo Palangos link Nimmer-' 
zatės eina vieškelis, kuris te- > 
siasi iki Klaipėdos, kuriuo ki- Į 

; ti ir eina, bet ten galima nuei- Į 
ti ir pajūriu, o kadangi buvo ■ 
toks puikus*, vakaras, mes nu
tarėm eiti pavandeniu.

(Bus daugiau)

U. S. A. Lietuvių 
Gydytojų ir Vaistininkų

V K H S

šiądien jaučiasi 
savo, kad ir ne-

8 valan-

saulėtas, 
pamokas.

Vaistininkų 
Pasaulinėje

dė-
Pa-

STATYS MOKYTO
JAMS SANATORI

JAS

są-
sa-
ne-

di- 
žadėjo

KAUNAS. — šiais metais 
pradėjus tikrinti Lietuvos mo- 
kytojų sveikatą kilo klausimas 
kas reikės daryti su tais mo
kytojais kurie dar plaučių tu
berkulioze neserga, bet yra sil
pnos sveikatos ir jiems gresia 
pavojus susirgti džiova. Jiems 
būtina yra geros gyvenimo 
lygos, kur galėtų pataisyti 
vo pairusią sveikatą, kad 
liktų invalidais.

Sveikatos Departamento 
rektorius Dr. Mickus
dėti pastangų kad butų stato
mos Varėnoje vasarinės sana
torijos, kuriose mokytojai ga
lėtų pradėti gydytis nuo anks
taus pavasario iki vėlaus ru
denio.

Tokią sanatoriją yra numa
čius statyti ir Lietuvių Moky
tojų Sąjunga, kuriai priklauso 
didelė dauguma pradinių mo
kyklų mokytojų.

Varėnoje yra gražus pušy
nai ir sveikas, sausas oras.

Iki šių metų mokslo pabai
gos norima visų pradinių mo
kyklų mokytojų sveikatą pa
tikrinti.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Ghicago. III

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas” 
Waterbury, Conn. 
NOTARAS 

130 Congress Avenue

Lietuva gyvendama sunkius ir neramius laikus, vis 
tik nenori atsilikti nuo kultūros ir civilizacijos ir, dirb
dama per 20 nepriklausomybės metų, 
pajiegi atsistoti greta kitų valstybių su 
didute, pramone.

Kreipiame gerb. p. p. Gydytojų ir 
mesi, kad LIETUVOS eksponentų tarpe
rodoje New Yorkė dalyvaus ir CHEMIJOS-FARMACI- y 
JOS FABRIKAS “GerMaPo”, išstatydamas per 20 FAR- f 
MACEUTINIŲ GAMINIŲ-EKSPONATŲ. L

Musų fabriko preparatai kaip HEPASOL, HEPA- f 
RIN, HAEMATOGEN, HAEMOGLOBIN, LIPOIN, VI- t 
TOSAN, ENTRACTUM' MALTIS, ŠPERMIN ir kt. yra J 
organo-terapiniai ir pagaminti 100'/i iš vietos (Lietu- į 
vos” organinės žaliavos. |

Musų preparatai Lietuvos gydytojų ir pacientų tar- j 
pe turi visišką pasitikėjimą ir musų krašte nukonkuravo | 
ktių valstybių preparatus, dėl ko patentuotų vaistų im
portas Lietuvon sumažėjo apie 70—90%. Už savo pre
paratų aukštą kokybę F-ma “GerMaPo” apdovanota auk
so medaliais LIETUVOJE (Kaunas), BELGIJOJE (Briu- ) 
sėlis) ir PRANCŪZIJOJE (Paryžius). \

Lietuva didžiuojasi savo Jungtinėse Amerikos Vai- '< 
stybėse išeivija, pasiekusia aukšto medžiaginio ir kul- ' 
turinio lygmens. . Tikimės kad ir Lietuva, dalyvaudama 
su savo eksponatais pasaulinėje parodoje New Yorke, 
nepadarys savo tautiečiams gėdos.

Tat nepraleiskite retos progos susipažinti su savo 
tėvų žemės gamyba.

Akcinė Bendrovė “GerMaPo”. 
Kaunas, LITHUANIA.

Parsikvieskit Gimines!

Dirvos Agentūra pagelbės jums parsi
traukti jūsų gimines iš Lietuvos aplan
kyti jus keletui savaičių ir pamatyti 
New Yorko Pasaulinę Parodą. Pradė- 
kit rūpintis apie dokumentus dabar — 
klauskit Dirvos Agentūroje.

DIRVOS AGENTŪRA
*

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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'“TIK kuomet bėda prispaudžia nekurie išmoksta kad 
* jie yra vienos tautos vaikai ir nori dirbti išvien už 

savo šalies ir savo laisvės išlaikymą. Lietuvos Ūkinin
kas, kuris visada buvo Tautinės vyriausybės opozicijo
je, po Klaipėdos atplėšimo ir naują Lietuvos vyriausybę 
sudarius, šitaip rašo:

“Srovių žmonės Į naująją vyriausybę inėjo ne smul
kių srovinių reikaliukų tenkinti, o patys eiti Į tautą ir 
vesti į didyjį tikslą — į nuoširdžią vienybę.........Tiems
uždaviniams iš kelio turi pasitraukti šiuo metu ne tiek 
jau svarbus sroviniai tikslai.”
Panašiai išsireiškė ir kitos Lietuvos srovės-partijos. 

Jei tokį supratimą butų turėję pirmiau, Lietuvos gyve
nimas butų ėjęs daug švelniau. Tautinė vyriausybė vi
sus kvietė dirbti bendrai šalies gerovei. Bet partijų va
dai stūmė šalies reikalus į šalį, pirmoje vietoje statė sa
vo partiją.

Tarp tikro supratimo tautos ir valstybės reikalų, 
tačiau, maišosi ir seno partiviškumo. Lietuvos Žinios 
pakėlė reikalavimą kad nauja Lietuvos vyriausybė su
laikytų Lietuvos Aido leidimą. Lietuvos Aidas, kaip ži
noma, yra Tautininkų Sąjungos organas ir tarnavo kaip 
valdžios organas. Lietuvos Aidas niekad nereikalavo 
kad valdžia uždarytų Lietuvos Žinias ar kurį kitą laik
raštį, bet opozicija jau išeina su savo reikalavimais.

Galėjo pasakyti: lai Lietuvos Aidą leidžia patys tau
tininkai, kaip mes, liaudininkai, leidžiam savo laikraš
čius (jei L. Aidą finansavo vyriausybė).

Jei uždaryti Lietuvos Aidą, tai turėtų būti priim
ta įstatymas uždaryti ir pačias Lietuvos Žinias ir ki
tus Lietuvos laikraščius — bet tai butų labai keistas 
ir šiais civilizacijos laikais negalimas žygis.

Kiti reikalauja jau paleisti iš kalėjimų politiškus 
nusikaltėlius — vis tai pastangos diktuoti naujajai vy
riausybei. Iš to galima daryti išvada kad iš prisileidi- j 
mo prie vyriausybės kitų srovių vadų, tos srovės nori 
pasinaudoti. Toliau tą pamatysime dar aiškiau — ir 
jau dabar galime sakyti kad nukentės tie kurie daugiau- 
sie nuoširdumo rodys.

©
ĮYRAUGUI pasiūlius sudaryti Vykdomąjį Komitetą iš 

Katalikų Federacijos Tarybos ir Tautinės Tarybos, 
Brooklyno katalikų savaitraštis Amerika prideda:

“Sutinkame kad šis siūlymas rimtai svarstytinas, 
bet butų galima siekti ir plačiau, kad ko didžiausiam 
skaičiui Lietuvių galėtų tokia įstaiga atstovauti. Butų 
labai gera kad spaudoje butų daugiau šiuo klausimu pa
sisakoma. Jei Lietuves Lietuviai dabar randa bendrą 
kalbą, nejau Amerikiečiai Lietuviai negalėtų susikal
bėti?”

Butų gera kad tos viskas nesibaigtų tik kalbomis.
Kas turėtų imtis iniciativos Amerikos Lietuvių su

siartinimo darbą pradėti? Teko girdėti, Tautinės Ta
rybos sekretorius kreipėsi laišku į Katalikų Federacijos 
valdybą tuo reikalu.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo

Matyt, pagal Naujienų gal
vojimą, “politikos sistema ku
rią Lietuvoje po 1926 metų 
tautininkai Įvedė, atnešė daug 
(?) nelaimių”. Bet Naujienos 
nei stengė Įvardinti nei vienos 
tų nelaipiių kurias buk toji sis
tema atnešė!

Kažin kodėl musų redakto
riai bijosi galvoti iš faktų, vie
toje jausmų? SKAITYMAI

I

SAVIEJI REIKALAI

išneramios žinios 
bet kietasprandžiai 
Lietuviai varo ir sa- 
toliau.

Plaukia 
Europos, 
Amerikos 
vo darbus

Clevelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio Įrengimas ir pa
gražinimas eina laipsniškai to
liau. Tokiu pat lėtu, bet pa
siryžusiu žingsniu eina prie 
užbaigos ir Lietuvių Kamba
rio Įrengimas Pittsburgho uni
versitete. Fonde aukų esama 
jau $5,000, bet dėl dalykų 
brangimo pasirodo reikėsią 
apie $2,000.

pa- 
dar

PRIĖJO OŽYS 
VEŽIMO

L. Pruseika 
‘‘Galima būti 
gum ir nebūnant komunistu..

O kiek rašalo ir energijos tie 
šeši vyrukai, kurie musų ko
munistams visą intelektuali 
maistą parūpina, padėjo visuo
menę Įtikinti , kad tik komunis
tai esą pažangus žmonės! Vie
nas tų šešių vyrukų-virėjų yra 
Pruseika. Dabar jis atsisako 
nuo savo propagandos — jis 
pripažysta kad pažangus žmo
gus gali būti ir ne komunistas. 
Geriau vėliau susiprasti negu 
niekad.

Vilnyje 
pažangiu

rašo:
žmo-

PIRMIEJI LIETUVOS KUNI
GAIKŠČIAI

čios dainos turėjo būti išrašytos, kitaip jos ne
būtų iki šiol užsilaikę,

V. S. Jokubynas.

VIETOJE KLAUSIMAS

Naujoji Gadynė ir Naujienos 
nurodo kad dar 1932 metais 
Laisvė ir Vilnis (komunistų 
dienraščiai) Lietuvos nepri
klausomybę skaitė “fašistinių 
budelių, dvarponių, kunigų, 
bankininkų ir buožių” reikalu, 
kuriuo Lietuvis darbininkas 
neprivalo džiaugtis.

šiądien tiedu komunistų laik
raščiai kviečia ir darbininkus 
džiaugtis šiuo 
lu ir ginti jį. 
kada musų
veidmainiavo: ar tada kai skel
bė Lietuvos nepriklausomybę 
ne Lietuvių darbininkų 
lu, ar dabar?

Ar gali šitą klausimą 
komunistai visuomenei 
kinti?

“buožių” reika- 
Todel klausia: 

komunistų vadai

reika-

musų 
paaiš-

NEGALI ĮVARDINTI

Naujienos, senu papratimu, 
moko Lietuvos ministrų ka
binetą kokias deklaracijas ra
šyti, ir stebisi kad naujas koa
licinis kabinetas manąs eiti 
“tautos vado nustatytu keliu”.

TAUTOS ŪKIO Taryba pa
čioje savo veikimo pradžioje 
žada peržiūrėti visą eilę ekono
minių sutarčių su užsieniu. 
Peržiurėjus, Taryba pasiūlys 
naujas derybas. Taip pat Ta
ryba nusistačius peržiūrėti ir 
parengtą ekonominės priežiū
ros Įstatymo projektą.

GRYŽĘS iš Romos vienas 
Lietuvos dvasininkas pareiškė 
kad Popiežius davęs savo pri
tarimą paskirti kardinolą Lie
tuvai. Kardinolo paskyrimo 
klausimas bus išspręstas iki 
Birželio mėn.

VYSKUPAI DĖL CIV. MET
RIKACIJOS. Lietuvos vysku
pų konferencija svarstė iškeltą 
civilinės metrikacijos Įvedimo 
klausimą ir tuo reikalu pareiš
kė savo nuomonę. Taip pat 
vyskupai nutarė mėnesi laiko 
visose bažnyčiose melstis už 
taiką.

ITALIJOS pasiuntinybė Lie
tuvai paskyrė-Lietuvių laikraš
tininkams premiją — sidabrinę 
taurę. Taurė bus Įteikta laik
raštininkui geriausia aprašiu
siam Kaune ruošiamą Italų 
kultūros savaitę.

©
AMERIKOS Lietuviai labai atkakliai seka savo pasi- 

rinktą spaudą. Tą parodo šių dienų pergyvenimai, 
Klaipėdos netekus. Tautinė spauda agituoja tiesioginai 
už rėmimą Lietuvos apsigynimo, ir aukos plaukia tie
siog. Aukos eina ir iš katalikų, ir tos aukos kurios pa
siunčiamos Lietuvos konsulatams tuoj skelbiamos spau
doje. Ar kokios aukos patenka į Tautos Fondą ir ar 
jos iš ten eina Lietuvos reikalams nežinome.

Keisčiausia taktika tai musų “bendro fronto”, ko
munistų ir socialistų: jų vadovybės iš šian-ten kyšteli 
su aukomis, bet ne Lietuvos gynimui, tik Klaipėdiečiams 
pabėgėliams šelpti! Tai vis jų “naravas” prieš Lietu
vos vyriausybę, nors Lietuvoje tas. naravas apmalšinta. 
Su savo spauda kartu eina jos “ištikimieji”: ir tie aukų 
klausime taip elgiasi.

SLA. Pildomoji Taryba, “bendrarfontininku” valdo
ma, paskyrė Klaipėdiečių pabėgėlių šelpimui $300.

Jeigu jie laikosi savo nusistatymo po senovei “Lie
tuvai nei cento”, tai pasirodo labai siauri žmonės: juk 
jeigu Lietuva nebus ginama, nepriklausomybė neapsau
go jama, tai priešams gali tekti visa šalis kartu su tais 
pabėgėliais Klapėdiečiais ir jiems pasiųstomis aukomis.

Tuo tarpu, Vilnis, nesuderinamai, skelbia: “Lietu
vos nepriklausomybės gynimas mums dabar daug svar
besnis klausimas kaip reikalavimas Lietuvoj demokra
tinės santvarkos tuojau atsteigimo”.

9

f TITLERIS savo atsakymą Prez. Rooseveltui patiekė— 
* * daug ilgesnį negu buvo tikėtasi. Atsakyme nesigir
dėjo nieko naujo, kaip tik tas ko jis per kelis metus jieš- 
ko, siekia, grobia. Roosevelto užklausimas ar jis sutin
ka garantuoti nors dešimčiai metų taiką ir nepulti savo 
kamynines šalis buvo atmestas: jokio tiesioginio priža
do, tik nusipasakojo kad jis myli taiką ir nenori karo.

Visos šalys kaip ginklavosi taip ginkluojasi — dar 
gal ir labiau, ypač Prancuzija, Anglija, net ir tolima 
paties Roosevelto valdoma šalis. Hitleris karo nenori, 
bet jis grobimo neišsižadėjo, nes pasigyrė save kad ge
rai pasielgė suplėšydamas Čekoslovakiją, “atsilyginda
mas” su Lietuva, ir pakartojo savo reikalavimą Lenkijai 
grąžinti Danzigą, kuris amžinai busiąs Vokiškas.

©
Q O VIETŲ Rusija, sutikdama stoti išvien prieš Romos- 

Berlino ąšį, nori išnaudoti progą gauti sau stiprią 
atramą prieš Japoniją iš Rytų. Sovietai reikalauja at
naujinti buvusią iki pasaulinio karo Prancuzų-Britų- 
Rusų milįtarinę sąjungą, kitaip nedarys jokių žygių su 
Vakarų Europa bendradarbiauti prieš Vokietiją. "

SAKALĖLI !
Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli 
Per žalią girią per arimus.
Prie jurių-marių, prie Nemunėlio 
Taip gera, miela ištiest sparnus!
Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli,
Lėk, sakalėli, tiesiog į saulę! 
Nuneškf mano jai svajonėlę, 
Išneški vargą iš šio pasaulio!
Lėk, sakalėli, lėk sakalėli, 
Užburti toliai vilioja, tyli....
Ir aš palaužtus sparnus, pakėlęs, 
Su tavim skrisiu, oi, lylia, lvlia!....
Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli, 
Per žalią girią, per arimus.
Prie jurių-marių, prie Nemunėlio
Taip gera, miela ištiest sparnus!

“Tr.” A. Tarasonis.

jplRMUTINIU Lietuvos kunigaikščiu buvo iš- 
* mintingas ir sumanus vyras, vardu Nemo- 
nas, bet kada jis kunigaikščiu buvo skirtas is
torija datos nemini. Kunigaikštis Nemonas tu
rėjo keturis sūnūs: Kūną, Barkų, Sparą ir Die- 
veltį. Numirdamas jis savo sunams Lietuvių 
žemę padalino po dalį, taip kad Barkui teko da
lis nuo Baltijos jurų iki upių Jurai ir Nemunui; 
toje dalyje kunigaikštis Barkus įkūrė Jurbarko 
pilį, prie kurios susikūrė ir dabartinis esantis 
Jurbarko miestas.

Kunui teko Lietuvių žemės plotas tarp upių 
Dubysos, Nevėžio, Nemuno ir Nerio. Tame plo
te kunigaikštis Kūnas prie Nemuno ir Neries 
upių subėgimo Įkūrė Kauno pilį, prie kurios pas
kui susikūręs išaugo miestas Kaunas, kuriame 
dabar yra Nepriklausomos Lietuvos laikina so
stinė.

Sparai teko plotas tarp upių Nevėžio, šven
tosios ir Širvintos, nuo kurios netolimame eže
re kunigaikštis Spara Įkūrė pilį ir ją pavadino 
savo vardu — Spara. Dabar tos pilies ten likę 
tik griuvėsiai, sulindę žemėn, kurią kasant iš
kasama nemažai senovės liekanų.

Dievelčiui teko žemės plotas nuo šventosios, 
ant kurios kranto tas kunigaikštis Dieveltis pa
statė dvi pilis, kurių viena užvardino savo var
du, Dievaltava, o antrąją Vilkmerge. Prie šios 
antrosios paskui susikūręs išaugo miestas Vilk
mergė, kuri dabar vadinama Ukmerge.

Kad šalies tvarka butų geresnė, visi tie ke
turi kunigaikščiai pasitarę nusprendė iš savo 
tarpo vieną paskirti vyresniuoju kunigaikščiu, 
nes Įsitikinta kad šalies tvarkymui ir valdymui 
reikalinga, viena galva ir viena, nuomonė, kurios 
diduma privalo klausyti. Taip susitarę jie savo 
vyresniuoju paskyrė brolį Barkų, ir jį pavadi
no kunigaikščiu Didžiuoju, tai yra vyresniuoju. 
Tokiu budu atsirado eilė kunigaikščių Didžiųjų 
ir kunigaikščių Mažųjų.

Kunigaikščių luomui Įsigyvenant, teokra- 
tiška kunigų valdžia šalies valdyme neteko rei
kšmės. Nors buvo prisilaikoma senųjų tradici
jų ir kokiam svarbesniam reikalui atsiradus Di
dieji kunigaikščiai pas vyresniuosius kunigus- 
dvasišjiius jieškojo dievų patarimo, ir nors su 
patarimais dvasininkai tarpininkavo kunigaikš
čiams ir paprastiems žmonėms, tačiau šalies rei
kalams ir aplinkybėms keičiantis kunigaikščių 
valdžios reikšmė dvasiškiją nusvėrė, ir dvasiš
kuos autoritetas likosi jau tik antroje vietoje.

Didžiam kunigaikščiui Barkui numirus, jo 
vieta teko kunigaikščiui Sparai, kuriam teko 
vesti daug kruvinų karų su Gudų kunigaikš
čiais, o daugiausia su Lenkų karalium Bolesla
vu, kuris Lietuviams keršydamas už nužudymą 
Švento Vaitiekaus, užpuolė terioti Kulmių, Pa- 
giežonių ir Nestangių kraštus. Lietuviai viso
mis jiegomis nuo priešų ir užpuolikų gynėsi, 
tačiau Lenkai įsigrūdę Prūsijon arba Parusnių 
kraštan, sugriovė garbingąją Rusnės žinyčią ir 
Krivių-Krivaičio ramus, o ten buvusius dvasi
ninkus visus iškapojo.

Didis kunigaikštis Spara numirdamas savo
sostą paliko broliui Kunui, kuris nežinia kaip . 
ilgai viešpatavęs, numirdamas Lietuvių žemes 
padalino dviem savo sunam: Kerniui ir Gimbu
tui. Gimbutui pavesta visa Lietuva žemoji ar
ba Žemaitija, o Kerniui Lietuva ankštoji, arba 
Aukštaitija. Tokiu budu Lietuva virto kaip ir 
dviem valstijom — Lietuva ir Žemaitija, ir tais 
dviem vardais buvo žinoma net iki Mindovės 
(Mindaugo) laikų, kada popiežius Inocentas III 
Įkūręs Lietuvos karalystę, Žemaitiją suvienijo 
su Lietuva ir visą Lietuvių žemę pavadino ben
drai vienu vardu, LIETUVA.

_ Apie Žemaitijos kunigaikštį Gimbutą žinių 
nėra likę. Lietuvos Didis kunigaikštis Kernius 
numirė 1.082 metais ir Kernavos pilyje tavo ant 

1 laužo sudegintas sulyg tų laikų pagoniškų pa- 
i pročių. Numirdamas jis paliko vienturtę duk- 
i teri, vardu Pajauta, kuri paskui ištekėjo, už sa- 
■ vo tėvo karšinčiaus, tai yra sosto įpėdinio, var
du Živibunto.

Didis kunigaikštis Kernius daug kariavo su 
Gudais, Mozūrais ir Lenkais, kuriuos kariauda
mas su savo kariuomenėmis nusiaubė net Lvo
vo arba Lembergo apygardas. Nors raštuose 
minima kunigaikščio Kerniaus tik kariški žy
giai, tačiau turbut jis buvo padaręs daug gero 
ir namie, nes jo garbinimas kaipo išmintingo 
valdovo, Lietuvių liaudies dainose, išsilaikė net 
iki musų laikų. Jo laikais, rodosi, Lietuvoje bu
vo jau vartojamas raštas, o kar tais laikais buvo 
paprotis mirus garbingiems vyrams juos apdai
nuoti ir dainose jų gerus darbus minėti, todėl 
ir Didžio kunigaikščio Kerniaus darbus milini-
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CHRONOLOGIJOS

pradėjo kariauti 
juos apkrikštyt, 
su Gudais paskelbė

pradejo užkariauti

Danai neva

karą Lenki-

Gudu žemę.

Įvykiai po Kristaus gimimui
Lietuvių žemėje Danijos žvejai pasistatė 
pirmutinę krikščionišką bažnyčią.
Lietuvoje Įsikūrė viejų kunigaikščių svie
tiška valdžia: Kerniaus ir Gimbuto. 
Lietuvius 
norėdami 
Lietuviai 
jai.
Lietuviai
Numirė išmintingasis Lietuvių kunigaik
štis Kernius.
Lietuviai vieton mirusio Kerniaus kuni
gaikščiu apšaukė živibuntą.
Lietuviai pradėjo kariauti Lenkus Pa- 
meronijoje.
Lietuviai ties Breslava nugalėjo Gudus 
ir daug jų paėmė nelaisvėn.
Lietuvių naujas karas su Gudais. 
Pradžia Lietuvių karų su Vokiečiais.
Gudai paveržė Lietuvių pili Jurą ir ją 
praminė vardu Tampat.
Lietuvon 
varyti iš 
Lietuviai 
Volodorą.
Vyskupas
viuose krikštyt Lietuvius.
Lietuviai-krikščionys /Dauguvoj nusiplovę 
krikštą grvžo savo senon tikybom 
Lietuviai užkariavo ir užvaldė Baltgudžių 

' žemę.
Vyskupas Bertholdas atvyko su kareiviais 
krikštyt Lietuvius.

atsidangino pirmieji žydai (iš- 
Kijevo).
užkariavo Minsko kunigaikšti

Meinhardas pradėjo Padaugu-

RUSECKAS LEIS NAUJĄ 
KNYGĄ

Petras Ruseckas, “Baudžiavos” ir kitų Įdo
mių raštų autorius, yra surinkęs gana daug at
siminimų iš Vokiečių okupacijos ir apskritai iš 
Didžiojo karo laikų ir visą šią medegą jau bai
gia ruošti spaudai, paskiros knygos — “Vokie
čių Okupacija” — pavidale.

“Vokiečių Okupacija” bus tokio pat dydžio 
kaip ir kitos jo knygos: “Baudžiava”, “Knyg
nešys”, “Savanorių žygiai”, Bet p. Ruseckas 
dar priima atsiminimų iš Didžiojo karo, o ypač 
iš Vokiečių okupacijos Lietuvoje ir pasiunčia 
juos P. Ruseckui. Pageidauja taip pat ir Vo
kiečių okupacijos laikų įvairius okupantų lape
lius, įsakymus, kvitus už rekvizuotus daiktus, 
ir pan. ,

• SALDAINIAI yra taip populiariškas da
lykas Londone, kad ten atsidaro naujų saldai
nių parduotuvių po vieną kasdien.

ATEITIS MUSŲ
Jaunime, pabuskim’ iš miego, 
Pažadinkim savo draugus.
Tegul ir jie paskui mus bėga, 
Atkelti ateičiai vartus.

Gana miegoti, jau laiks pabusti!
Gana žiūrėti praeitin!
Širdyje turime pajusti
Kad jaunos jiegos ateitin. 

Ateitis juk mums priklauso, 
Tat ir sutikti mes ją turim. 
Ką? Išsigandot? Ar kas neklauso 
Kad visi taip bailiai žiūrit?

Ateitis tai musų tvirtovė.
Todėl sutikime tvirtai....
Laimingas tautai bus rytojus 
Kai žengsim ateitin drąsiai.

“J.K.” D. Varnas.

/

SAVANORIU 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 

Kaina kiekvienas kny- 
Bet abu tomu per-

352
Knygos didelio formato, 
gos $1.50 su persiuntimu, 
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 
nė s kūrimas ir kariai, 
tilęrija ir Aviacija. 4. 
viliai ir kariuomenė, 
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra 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.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir Il-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių Įdomių skaitymų. Skubėkit Įsigyti.

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

1.
2.

Lietuvos Kariuomc-
Pėstininkai. 3. Ar-

Komeųdanturos. 5. Ci-
6. žuvusiųjų karių, šau-
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GEDIMINO PILIES atvaizdavi
mas miniaturoje. Šią miniaturą tu
ri savo namuose kaip brangią do
vaną Dr. J. J. Bielskis, Los Ange
les, Cal. Dr. Bielskis yra žymus 
Lietuvių patriotas, daug dirbęs Lie
tuvos nepriklausomybės kūrimo die
nomis ir buvęs Lietuvos Konsulas 
Amerikoje.

Gedimino pilies kalno miniatura 
yra autentiška, ją padirbdino An
tanas Nikunas, žymus meno direk
torius Kalifornijos Valstijos Muze- 
juje Los Angeles mieste.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

(Tęsinys iš pereito nr.)

XLII.

RUDOLFO IR ALIUTĖS BĖGIMAS

Gaivus rytas pasitiko Aliutę ir Rudolfu gi
rių glūdumoje, toli nuo Pikulo alkos. Jiedu 
traukė į Gardiną, pas Vytautą ir kunigaikštie
nę Birutę. Pro skarotas, uždribusias medžių 
šakas žvaigždžių visiškai nebuvo matyti ir ke
liauti reikėjo iš nuomonės.

Kelis kartus bėgliai tik-tik neįsimurkdė į 
klampų raistą. Slidinėjo ir virto i griovas, vėl 
kabinosi iš jų, kol galų gale išsekė visos jiegos. 
Dar Įstengė pralysti vieną tankų riešutyną ir 
pateko Į erdvų taką.

Jau švito; rausvi debesėliai driekės žydra 
padange; kažin kokio galiūno klevo garbanota 
kepurė stiepėsi iš žaliuojančių viršūnių juros ir 
žėrėjo kaip auksas.

Rudolfas tuojau pargriuvo, kaip sunkus 
stuobrys ir išsitiesė šerkšnotoje, tarsi pražilu
sioje žolėje; jo tamsus, rusvas veidas pasidarė 
mėlynas. Vos bepavilkdama kojas, Aliutė at
sisėdo greta dėdės ir pajuto begalini nuovargį. 
Bet po kurio laiko ji sukaupė dar tiek jiegų jog 
Įstengė atsistoti ir iš lapų ir šakų padarė Ru
dolfui priegalvį. Rudolfas jau snaudė, apleipęs, 
nuvargęs; jo galva buvo nusvirus į duobę. Pa
sirūpinti savim Aliutė jau neįstengė; ji pasirin
ko sau vietą netoli dėdės, kur mažiau buvo su- 
žėlus žolė, krito kniūpsčia ir saldus miegas su
ėmė ją.

Kada Aliutė pabudus atmerkė akis, saulu
tė jau buvo iškrvpus iš pietų. Ji tuojau atsi
sėdo. Jai begalo gėlė galvą; ji šlitenėjo, kaip 
po audros į krantą išlipęs žmogus.

Rudolfas tebemiegojo. Nugalėjus silpnu
mą, Aliutė atrado netoli upeliuką ir nusiprau
sė ; šaltas vanduo atgaivino ją. Reikėjo pasi
rūpinti maistu, nes abu bėgliai tuo tarpu nieko 
neturėjo. Aliutė pažvelgė į mišką, nesenai jau
nais žalumynais apsišarmojusį ir pradėjo gal
voti kas galima butų rasti maistui; bet tebebu
vo ankstyvas pavasaris: nei uogų, nei kremblių, 
nei kitų vaisių dar nebuvo. Bijodama pertoli 
nueiti nuo Rudolfo ir paklysti, įsiklausydama ir 
atsimindama kurioj vietoj kuris paukštis Čer- 
škėjo ir kuri šaka tratėjo, Aliutė apsuko aplink 
traką, prisirinko keletą saujų pernykščių gilių 
ir jomis nešina sugryžo.

Rudolfas jau nemiegojo. Miglotom akim 
jis pažvelgė į Aliutę ir vos ištarė vieną žodį — 
gerti!

— Tuojau! C) atsikelti negalėsi? — pa
slėpus rūpestingą baimę, paklausė Aliutė.

Pasiplukdymas ežere ir paskutiniųjų dienų 
įtemptos gyvenimo sąlygos pakenkė Rudolfo 
sveikatai, dar nespėjusio pakilti iš ligos: jis su
kaupė jiegas atsisėsti; kaktoje iššoko kraujo 
pritvinkus gysla, bet tuojau atvirto į seną vie
tą.

— Negaliu....
— O reikia, dėde! — ramiai ir maloniai 

prašė Aliutė. — Aš padėsiu!
Giles ji susipylė į kišenes drabužių, su

draskytų bekeliaujant mišku, pasilenkė, ir jos 
padedamas Rudolfas vargais-negalais atsistojo, 
bet susverdėjo ir savo sunkumu vos neužgriuvo 
jos. Aliutė pajieškojo jam storą šaką; pasi
ramsčiuodamas ir iš kitos pusės Aliutės palai
komas, Rudolfas palengvėle nušliteno į griovą 
ir, parkritęs prie upelio, ilgai malšino troškulį.

— Blogai’..... — pagaliau sudundėjo jis, 
vos bepasikeldamas: — degina.... mane visą 
degina!. ... — Kelis kartus jis griebėsi už kru
tinės, tarsi norėdamas ją atidaryti. Valgyti jis 
nenorėjo.

Aliutė įprašė jį suvalgyti kelias giles ir at
sargiai pradėjo vesti prieš srovę; ėjo jie van
deniu, kad paslėptų pėdas. Rudolfas vis sun
kiau bepaėjo; jo kojos pynėsi.

— Ne.... — galų g-1? sustojęs sumurmėjo 
jis: — viena. .. . eik! Aš čia. . . . pasiliksiu. .. .

Aliutė apsižvalgė ir pasuko į kairę, kur au
go lazdynų krūmai. Iš paskutiniųjų pasisten
gęs Rudolfas dar prišliteno iki smėlingo grio
vos krašto ir atgulė po nedideliu iškišuliu.

Iš lapų ir samanų Aliutė tuojau pataisė 
guolį, dar padėjo Rudolfui į jį atsigulti ir, atsi
sėdus greta jo, giliai susimąstė.

Kur eiti, kas daryti? Kam gali ateiti j gal
vą mintis j ieškoti jų šitose raguvose ir raistuo
se? Gal tik kartais žyniai? Bet kas pradėti 
su ligoniu? O kad Rudolfą aptraukė sena liga, 
tik stipriau įsigalėjus. Aliutė buvo tikra. Ru
dolfas ėmė kliedėti, blaškytis ir švaistyti ran
kas; jo kakta buvo karšta kaip ugnis. Bijoda
ma atsivejant, Aliutė pakėlė nuo žemės gulėju
sią sausą šaką ir nuėjo į upelį, akylai tyrinėda
ma kiekvieną žemės pėdą. Radus mažiausias 
savo pėdų žymes, ji stropiai užbraukė jas ir už
lygino. Paskui paėjo gal šimtą žingsnių prieš

vandenį ir, išbridas į kraštą, nuėjo toliau apie- 
linkių pasižiūrėti. Toliau griova buvo dar pla
tesnė, kriaušiai žemesni; žemė po kojų pasidarė 
klampi ir visiškai juoda; galop miškas pasibai
gė, ir prieš akis atsivėrė neapmatomi tyruliai; 
vietomis mėlynavo nedideli ežerėliai, tankiais 
nendrynais apžėlę; klampynėm buvo neišbrenda
ma. Netoli iškilmingai baltavo keli gužučiai; 
kaž kur pliauškino sparnais pulkas laukinių an
čių, girksėjo žąsys.

Aliutė permetė akim raistą ir įsitikinus ne
galėsianti jo perbristi, žvilgterėjo į saulę ir nu
sprendė kuria kryptimi reikia duotis į Gardiną.

Veltui sugaištis laiką, gydomųjų žolelių be- 
jieškodama, Aliutė užėjo dar vienuolika žalsvų 
anties kiaušinių ir jais nešina sugryžo pas Ru
dolfą. Jis gulėjo aukštieninkas, žiūrėdamas 
miglotom akim aukštyn, ir kaž ką neaiškiai ir 
dusliai kalbėjo. Aliutė manė kad jis norėjo jai 
ką pasakyti, ir pasilenkus paklausė, bet atsaky
mo* neišgavo. Rudolfas jos nepažino.

Pirmiausia reikėjo pajieškoti ligoniui kiek 
saugesnė kertelė.

Aliutė vėl nuėjo jieškoti. Jos laimei, ne 
labai toli smėlio griovoj ji užėjo gilią ir erčią 
lūžtvę, kur laisvai galėjo sutilpti tris syk du 
žmonės. Aliutė prigraibstė lapų, pripešė sama
nų ir pačioj galinėj kertelėj paklojo Rudolfui 
guolį.

Bet visų sunkiausias dalykas pernešti ligo
nis. Aliutė susijieškojo miške nesenai audros 
nuplėštas dvi dideles, skarotas šakas, ir jas su- 
pynus, tarsi rogutes, padėjo greta Rudolfo; di
deliu vargu ji užritino jį ant tų šakų, paskui, 
įsikibus į šakų galus, kaip į jienas, ėmė vilkti.

Kelis žingsnius pavilkėjus sustojo, ir pasil
sėdama kelis kartus, pagaliau įčiožino ligonį į 
urvą.

Paguldžius jį į guolį, pati nubėgo naikinti 
pasilikusias žymes.

Kada pabaigus darbą Aliutė sugryžo, urve 
jau buvo tamsu. Iš upelio kilo tirštas, baltas 
rūkas. Kitoje upelio pusėje, ant griovos kraš
to, tarsi saulės pažiūrėti susibūrę milžinai, jos 
gęstančiuose spinduliuose raudonavo pušys; pro 
jų kepurėtas viršūnes toli žydravo blyškus mė
lynas dangus.

Vakare pasistiprinus žaliais kiaušiniais ir 
kaž kokia prie vandens rasta žole, Aliutė įsine
šė į urvą kelis akmenis ir brūklį, reikale galėju
sį atstoti jietį; pasiklojo guolį ir susirangius 
atsigulė. Bet miegas jai nėjo; perdaug visokių 
minčių apie sūnų, apie vyrą ir apie Rudolfą 
blaškė miegą. Ligonis per miegus aikščiojo ir 
blaškėsi; miške buvo girdimi naktinių paukščių 
balsai; sykį, kitą toli sukaukė vilkas.

Apie vidurnaktį Aliute užsnūdo, bet staiga 
ji krūptelėjo iš miego, kaž keno švelniai palies
ta, ir atmerkė akis: tarp jos ir Rudolfo pagal 
pat žemę žėrėjo du fosforiniai žiburėliai. Aliutė 
pagriebė brūklį, ir žalsvi rateliai pakilo nuo as
los; sparnai minkštai dvelkterėjo orą Aliutei į 
veidą, ir vaiduoklis dingo.

Jos išgąstis tuojau atlyžo; akys buvo ne 
vilko, o pelėdos — naktinio sparnuočio.

Aliutė atsikėlė ir apsidairydama priėjo prie 
angos.

Lauke nieko nematė. Buvo begalo tamsu. 
Ir ši tyli tamsa vis tiktai gyveno savo slėpinin
gu gyvenimu; nesuskaitoma daugybė šešėlių 
raižė orą; šimtai žibančių akių žėrėjo aukštai, 
žemai ir visur aplinkui, ir begalinė jų daugybė 
ir slėpiningumas Aliutės sieloje sukėlė nesuval
domą baimę. Ji sugryžo ir, dėdama maldas miš
ko valdovei, dievaitei Medžiožemei, nuėjo mie
goti. (Bus daugiau)

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Motery “Mirties Batalijono” Vedėja Marija

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Paraše Isaac Don
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi._______________ 1.90
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Hitlerio Atsaky- 
mas Rooseveltui

Neskelbia Karo, Reikalauja Danzigo, Atmeta 
Sutartis su Lenkija ir Britanija — Klaipėdos 

Užgrobimą vadina ‘Susitaikymu’ su Lietuva

BERLINAŠ, Bil. 28. — Sa
vo karštoje kalboje į Vokieti
jos seimą, Hitleris panaikino 
Anglų-Vokiečių karo laivyno 
sutartį ir sudraskė nepuolimo 
sutartį su Lenkija, po to pa
šiepdamas atmetė Prez. Roose- 
velto reikalavimą garantuoti 
Europai taiką. Tuo pačiu jis, 
tačiau, užsigynė kad neturi jo
kio užsibrėžimo kariauti.

Tą kalbą jis sakė 20 metų 
sukaktuvių dienoje kai Vokie
tijos delegatai buvo išvažiavę 
pasirašyti “begėdišką” Versa
lio sutartį. Hitleris tikrino 
kad jis neturi noro užgriebti 
Prancūzijos nei kitų ne-Vokiš- 
kų šalių žemes, bet vėl reika
lavo sugrąžinti Vokietijai per 
karą atimtas kolonijas.

Keliąis atvejais ilgoje savo 
kalboje pasisakė kad jis trokš
ta taikos, bei pasakė pasauliui 
kad jis reikalauja grąžinimo 
Danzigo į Vokietijos globą, ir 
panaikina laivyno sutartį su 
Britanija, ir nepuolimo sutartį 
su Lenkija.

Vokietija daugiau neisianti į 
jokias konferencijas neapsigin
klavus.

Vokietija esanti pasišventus 
palaikyti taiką, bet jeigu pri
sieitų kariauti “Vokiečių at
spara bus tokia kad 1914 metų 
karas nebus ką nei prilyginti”.

' Kaslink Danzigo, jis pasakė 
jog stengsis susitarti su Len
kija be karo. Lenkijai reika
linga išėjimas į juras, pripa
žino jis. Vardan Europos tai
kos jis dedąs visas pastangas 
išpręsti Lenkų Karidoriaus 
klausimą ramiai. Kaip Lenki
jai reikia išeigos į jurą, taip 
Vokietijai reikia kelio Į savo 
žemes. Per Lenkų karidorių 
reikalingas kelias iš Vokietijos 
į Rytų Prūsiją, tačiau tas ke
lias neturėtų jokios militariš- 
kos reikšmės.

“Aš tą išaiškinau Lenkijai, 
bet Lenkija musų pasiūlymus 
atmetė”, kalbėjo Hitleris.

“Danzigas niekados nebus ’ 
Lenkiškas.”

KAIP PATEISINA KLAI
PĖDOS UŽGROBIMĄ

Hitleris, atsakydamas Prezi
dentui Rooseveltui, šitaip nu
kalbę, j o kas liečia Klaipėdos už
grobimą ir šantikius su Lie
tuva : '

Aš žinau savo žmones ir pa
sitikiu jais. Mes nenorim nie
ko kas pirmiau mums nepri
klausė. Jokia valstybė nieka
dos nebus apvogta iš musų pu

sės kas jai priklauso.
Aš jau užtikrinau jus pra

džioje savo kalbos kad nieka
dos, nei prietikyje su Austri
ja nei su Čekoslovakija, aš ne
silaikiau savo politiškame gy
venime atsinešimo link nuoti- 
kių kurie neatsako tam kas da
bar atsitiko. Aš taigi /nuro
džiau sąryšyje su Memelio Vo
kiečių klausimu, kad jeigu tas 
klausimas nebus išspręstas pa
čios Lietuvos rimtu ir atsakan
čiu budu, pati Vokietija butų 
turėjus kurią nors dieną tą 
klausimą iškelti.

Jus žinot kad Memelio teri
torija kitados buvo atplėšta nuo 
Reicho Versalio sutartimi, ir 
pagaliau, 1923 metais, tai yra 
pačiu ramiu taikos periodu, ši 
teritorija buvo Lietuvos užim
ta ir taip mažiau ar daugiau 
konfiskuota. Vokiečių padėtis 
nuo to laiko buvo lyg tikrų 
kankinių.

Bohemijos ir Moravijos in
korporavimo į Vokietijos rė
mus metu taipgi buvo galima 
susitarti su Lietuvos vyriausy
be, kuri sutiko sugrąžinti tą 
teritoriją Vokietijai be jokio 
susikovimo ir kraujo pralieji
mo.

Taipgi šiame atsitikime aš 
nereikalavau nei vienos ketvir
tainės mylio daugiau negu pir
miau mums priklausė ir kas 
buvo nuo musų pavogta.

Tas reiškia, taigi, kad vie
natinė teritoriją grąžinama į 
Reicho globą tai ta kuri buvo 
atplėšta nuo musų tų bepro
čių kurie diktavo Versalyje.

Bet šitoks išsprendimas, aš 
esu tikras, bus naudingas san- 
tikiams tarp Vokietijos ir Lie
tuvos, matant kad Vokietija, 
kaip musų užsilaikymas įrodo, 
neturi jokio kito intereso kaip 
tik gyventi taikoje ir draugin
gume su ta valstybe ir steigti 
ir plėsti ekonominius santikius 
su ja.

Reikšmė ekonomiškų sutar
čių su Vokietija guli ne tiktai 
tame kad Vokietija, kaip eks- 
porteris, gali išpildyt beveik vi
sus industrialius reikalavimus, 
bet, ji būdama didelis sunaudo- 
tojas, tuo pat laiku yra pirkė
ja daugybės produktų kurie 
tik vieni duoda galimybę (ki
toms šalims dalyvauti kokioje 
nors tarptautinėje prekyboje.

Mes rūpinamės netik palai
kyti tas ekonomines rinkas, 
bet ypatingai plėsti gerus san
tikius su tomis šalimis, nes 
musų žmonių gyvenimas pri-

NORI NEPUOLIMO 
SUTARTIES SU 

VOKIETIJA

Londonas, Geg. 3. — Mi
nistras pirmininkas Cham- 
berlain darė pranešimą At
stovų Rūmuose, pasireikš
damas jog B-ritų vyriausy
bė tikrai yra gatava svar
styti savitarpinio santikia- 
vimo pasiūlymus su Vokie
tija.

Šis Chamberlaino parei
škimas padaryta po to kai 
Britų kabinetas atmetė so
vietų Rusijos siūlymą su
daryti Britų-Prancuzų-Ru- 

,sų garantiją visoms Balti
jos ir Juodųjų jurų vals
tybėms.

Britai tačiau nutarė ra
ginti Rusiją užtikrinti Bri
tų-Prancūzų pasižadėjimus 
Lenkijai ir Rumanijai, kai 
Lenkija pranešė jog ji no
rėtų pasidaryti sau paskirą 
sutartį su Rusija.

Britanija nori ir toliau 
tęsti kalbas su Rusija, ga
lutinam sudarymui trilypės 
militariškos sąjungos, bet 
nenori kad ta sąjunga pa
siimtų pareiga garantuoti 
mažoms Vokietijos kaimy
nėms apsaugą nuo Vokie
tijos, kuomet Lenkija ir 
Rumanija nesutinka priim
ti bendros Rusų garantijos 
be nustatymų kur ir kaip 
ta garantija gali operuoti.

Britanija nori susitarti 
su Prancūzija ir išvien pa
tiekti Vokietijai nepuolimo 
sutartį, jei Vokiečiai sutiks 
iš savo pusės tai padaryti.

"•II
| MANO BROLIS Džianas su 
,akulioriais vis prisimena tuos 
gerus laikus 'kai galėdavo ke
no nors piknikuose ar baliuo
se gaspadoriauti, ir kai vis 
“prapuldavo’” bonkos “palai
minto” skystimėlio, skilandžiai, 
kumpiai. Kaip tik tuos senus 
laikus primena, tuoj ima verk
ti ir garbavoti žmones kurie jį 
už tai iš “garbingos vietos” iš- 
marė.

KITAS MANO draugas, ku
ris mėgsta už svetimų andaro- 
kų slapstytis, pasirašo straip
snį išgirdamas save už viso
kius “nuopelnus”, ir sako: žiu- 
varė.

j NIEKAS JO NEPRIPRAŠO 
NIEKO GERO

Amerikos Lietuvis štai kaip 
ponui inžinieriui Simons-Simo- 
kaičiui:

klauso nuo to labai daug.
Vokietija žiuri į Baltijos ša

lis kaip vieną savo svarbių pre
kybinių partnerių. Tų prie
žasčių delei mums svarbu kad 
tos šalys vestų savo nepriklau
somą, tvarkingą nuosavą tau
tinį gyvenimą.

Todėl tai aš esu linksmas 
kad mes galėjom išspręsti ir 
šitą punktą nesusipratimų tarp 
Lietuvos ir Vokietijos. Nes 
tas prašalina vienatinę kliūtį 
kuri stovėjo draugingumo ke
lyje, kas įrodys savo vertingu
mą — ir aš esu įsitikinęs jog 
įrodys — ne politiškais kom
plimentais, bet praktišku, eko
nomišku saiku.

(Tiek tai maždaug Hitleris 
savo kalba palietė Lietuvą ir 
taip pateisino savo užgrobimą 
Klaipėdos. Jo gražus žodžiai 
apie jo santikius su Lietuva 
ateityje vargu galima priimti 
už tikrą pinigą.)

18,000 LIETUVOS ūkininkų 
pareiškė norą sukulturinti sa
vo nusausintas žemes. Nusau
sintas žemes kultūrinantiems 
ūkininkams vyriausybė per že
mės Ūkio Rumus teikia pašal
pas.

Didysis naujas Kauno miesto Savivaldybės garažas, autobusams stovėti ir remontuoti. VDV.

“Inžinierius Siinokaitis- kaž 
kodėl rašo nesuvaldydamas sa
vo jausmų, o kai žmogus už- 
sikarščiuoja tai mažai pasako. 
Ir šiame pačiame laiške (tilpo 
jo neva laiškas—S.G.) jo min
tys kaip vėjas laksto, — neži
nia ką jis nori pasakyt....

“Jei žmogui nereikalinga 
Tautinė Taryba, nereikalinga 
Lietuvos dalyvumas Pasaulinėj 
Parodoj, negeras jam bile Lie
tuviškas susitelkimas clel ben
dro tautinio ar kultūrinio dar
bo, tai yra labai sunku su to
kiu žmogum susitaikyt, kuris 
savo Aš skaito virš visko.

“Na, Simonai, jei visų kitų 
veikimas negeras ir nenaudin
gas, tai pasakyk, sveikas, ką 
gera esi pats nuveikęs: dėl tau
tos ar tarptautinės ? Kuomi 
esi pasižymėjęs už kitus ge
riau? O gal turi geros inicia
tyvos dėl tautos vienybės ir 
jos pažangos?

“Lauksime atsakymo.”
Tai bereikalingas bus lauki

mas. Tas inžinierius buvo ir 
kitų paprašytas parodyti savo 
nors vieną naudingą sumany
mą ir naudingam tikslui ini- 
ciativą, bet visai neatsiliepė, o 
tuoj bėgo į kitą laikraštį savo 
seną giesmę rėkti: viskas ne
gerai, nereikalinga — dėl to 

I kad ne jis vadovauja.
Supa Garba.

SOVIETŲ LAKŪNUS aną 
dieną patiko ta pati nelaimė 
kaip anąmet patiko “inžinie
riaus” Grigaičio lakūną Vait
kų: ir tie sovietų vyrai nusilei
do karvių ganyklon Naujame 
Brunswicke, kaip Vaitkus Ai
rijoje. Ypatinga kad abi tos 

’ nusileidimo vietos yra prieš 
!, viena kitą, skersai Atlantiką, 
i kur jis yra siauriausias.

Bet Lietuviškiems komunis- 
į tams tie Rusai lakūnai pasida- 
| re tokiais didvyriais kaip “in- 
! žinieriui” Grigaičiui jo didvy
ris ! Bolševikėliai džiaugiasi 
kad s Prez. Ruzveltas neklausė 
Hitlerio kalbos, bet miegoda
mas klausėsi sovietų karžygių 
motorų ūžimo, nors jie nukri
to toli nuo ten kur Ruzveltas 
miegojo.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.



DIRVA

CLEVELANDE DAUG 
BERAŠČIŲ

Clevelande gyvena 31,500 
suaugusių žmonių, kurie nemo
ka rašyti. Cuyahoga apskri
tyje, Įskaitant kartu su mies
tu', tokių beraščių randasi 
35,662. Tikrų beraščių yra ir 
daugiau, bet tokius kurie nors 
savo vardą pasirašo neskaito 
beraščiais.

Didelę dalį beraščių sudaro 
ateiviai/ kitą" dalį negrai, bet 
yra ir 1,622 čia pat gimę balti 
žmonės, kuriems neprisiėjo rei
kalo išmokti nei savo vardą 
pasirašyti.

SU “INDIJONAIS”
Lietuvis Jonas Brokas (Broa- 

ca), žinomas plačiai Amerikos 
beisbolo lošikas, šį sezoną lo
šia su Clevelando beisbolo ko
manda “Indians”.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų' pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:
Priduokit gatavai parašę. “Dir

vos” Administracijai.

Feliksas Baranauskas

RUBSIUVIS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
SIUVA NAUJUS RUBUS

Darbą paima iš namų ir grąžina 
greitai. (26)

985 E. 128 St. MU1. 3540
MUlberry .3549

K E L L E R
SHOE REPAIR1NG

AVALŲ TAISYMAS
DARBAS GARANTUOJAMAS 

Vienatine Įstaiga kaimynystėje 
turinti paskiausio išradimo 

mašinerija.
Darom ir taisom avalus viso- 
Greitas patarnavimas. (19) 

kioms kojom sulyg reikalo.

8125 Superior Avė.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAŲRANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
ANSEL ROAD 

C A FE 
1066 AnseI Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų, 

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
C A F E
• Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:1 </ ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

MANO KELIONĖ I PIETŲ AMERIKĄ

Rašo JUOZAS KOMARAS.

BRAZILIJOS MIESTE 
RIO DE JANEIRO

Iš Bermudos važiuoju į Bra
ziliją. Laivas plaukė trylika 
dienų iki uosto Rio de Janei- 
ro, kur apsistojo penketui va
landų.

Aš su savo kelionės draugu 
stovėdami ant laivo denio' dai
romės, kalbam kas reikia dary
ti. Visi keleiviai lipa iš laivo, 
eina pažiūrėti kaip miestas at
rodo. Ištolo žiūrint kiek ma
tėsi miesto išrodė labai gra
žiai. Kažin ar yra kitas mies
tas pasaulyje kad taip puikiai 
atrodytų..

Lipam iš laivo ir mudu, ir. 
išlipdami žiūrim į Brazilus dar
bininkus, kurie dirba prie lai
vų, pusiau nuogi; kai kurie avi 
medinius pantaplius ant. savo 
nešvarių kojų, o daugiausia tai 
basom kojom vaikščioja, .žmo
nės tamsios spalvos, apie 70 
nuošimčių jų visai atrodo kaip 
Amerikos negrai, tiktai skirtu
mas yra jų lupose, kurios ne 
tokios storos kaip negrų. Kai 
kurie yra pusiau geltonos spal
vos, ir yra visai baltų.

Einam toliau nuo laivo, ir 
girdim į mus rėkaujant Portu
galų kalboje, “Americano, A- 
mericano!”. Kai kurie prašo 
pinigų. Taigi mudu su drau
gu išsimainom Amerikoniškus 
dolarius ant Brazilijos pinigų., 
kurių gaunam už vieną dolarį 
18,000 Reisų, ir duodam tiems 
kurie atrodo biednesni už bied- 
nus, jie mums atsako, “Muitu 
brigadų, sinior”. Mes nesu
prasdami klausiam vieno kuris 
biskutj moka Anglų kalbą ką 
tas reškia. Jisai mums paaiš
kina, tai reiškia “Labai dėko
jam, ponas”.

Nueinam į vidurmiestį, ten 
jau matosi gražiai apsirengu- 

. sius žmones, šilkiniais marški
niais, baltais gražiais rūbais, 
bet daug yra tokių kad ir gra
žiai. apsirengę, mėgsta dėvėti 
tik medinius pantaplius. Mu
du klausiam vieno Brazilo ko
dėl gražiai apsirengęs žmogus, 
o basas, tiktai tokiais prastais 

ipantapliais. Jis mums atsakė: 
| šitaip tai yra tikrai Braziliš- 
! kai, ir taip dėvi tikras Brazili
jos patriotas.

Mudu su draugu sėdam į

baltą automobilį važiuoti mie
sto apžiūrėti, "šoferis juodas, 
jis mokėjo Angliškai. Veža 
mus gražiu bulvaru palei van
denį, pirmiausia parodė Bra
zilijos prezidento rumus, to
liau parodo du didelius kalnus, 
kurių aukštis yra po 3000 pė
dų. Iš vieno kalno viršūnės į 
kitą yra ištempta vielinė vir
vė, ant kurios kabo didelis kre
pšį s, į tą krepšį telpa apie, de- 
sėtkas žmonių. Susėdę žmo
nės tame krepšyje važiuoja iš 
vieno kalno į kitą, nes taip len
gviausia susisiekti, kiti gyve
na ant tų kalnų, o kiti važiuo
ja tuo kabančiu lopšiu taip sau 
pasivažinėti. Mano draugas 
sako, važiuojam ir mudu. Aš 
jam atsakiau: važiuok kad no
ri vienas.

Važiuojam su savo šoferiu 
toliau, dar prie aukštesnio kal
no. Ant jo pačioje viršūnėje 
stovi Jėzaus Kristaus statula 
iš cemento nulieta, bet tokia 
didelė kad net debesis skiria. 
Privažiuojant Rio de Janeiro 
laivu, miesto dar nei negalima 
matyti, o ta Kristaus statula 
jau pilnai matosi toli iš juros. 
Kiti žmonės lipa Į tą aukštą 
kalną bučiuoti Kristaus stovy- 
los kojas. Lipti reikia labai 
sunkiai, arba pilvu šliaužti.

Mano draugas sako: lipkim 
Į viršūnę kalno ir mudu pas 
Jėzų Kristų. Aš jam liepiau 
tą darbą atlikti vienam.

(Bus daugiau)

IŠVYKO LIETUVON
Antanina šukytė - Zarembie- 

nė, giminių ir draugų išlydė
ta, Gegužės 3 d. apleido Cle- 
velandą, gryždama Lietuvon. 
Iš New Yorko išplaukė Gegu
žės 4 d., laivu Gripsholm.

Ji yra Clevelande gimus, ma
ža parvežta į Lietuvą, ten už
augus ir ištekėjus, sugryžo^ į 
Ameriką virš metai laiko, čia 
pagyveno su savo giminėmis ir 
pasiryžo gryžti atgal į tėvynę. 
Jos vyras tarnauja Lietuvos 
kariuomenėje, Radviliškyje.

Per savo trumpą buvimą Cle
velande ji plačiai "dalyvavo vei
kime, ypač su skautais, prisi
dėdama dainavimu ir vaidini
mais.

Laivakortę ir dokumentus 
jai parūpino Dirvos agentūra.

Vyrams ir Vaikinams
Visų pavasarinių stilių ir

. pavidalų — taipgi puikių 
Spalvų

1.95Specialiai .. 
tiktai po

RANKŲ DARBO
šilko kaklaraiščiai 2 už 1.25

vyrams ir vaikinams
BROADCLOTH 

apatinės kelnaitės 3 už 1.00
U\\7 ĮZ Ą T Eagle Stamps su 1
Lz I I\A 1 už 10 centų ir aukščiau — - -------- —

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

VYRŲ GERI
išeiginiai marškiniai 1.00 

ir aukščiau
VYRŲ NAUJOS 

trumpos kojines
kožnu pirkiniu TYV TZ Ą T 
r ankščiau 1.1

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brang 1- 
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk
snas žemesnėmis kainomis negu vi
ri urmiestyje, bet prekes tos pačios.

I
I
I

B

25c

s3j

KAIP VOKIEČIAI ELGESĮ KLAIPĖDĄ 
PAIMDAMI

Clevelandietė, Ona Spausti- 
naitė, gavo iš Klaipėdietės pa
bėgėlės tokio turinio laišką:

Tavo laišką gavau tik prieš 
porą dienų, nes jį man persiun
tė iš Klaipėdos į Kauną ir čia 
užtruko keletą dienų. P'o Hit
lerio užėmimo, mes iš Klaipė
dos pabėgom.

Tu gal negali suprasti kaip 
aš su tėvais pergyvenau šį 
skaudų įvykį. Mes matėm vi
są trukšmą, kaip Vokiečių ka
riuomenė įžygiavo į miestą, 
kaip užėmė gimnazijas ir įs
taigas, kaip įplaukė kariški lai
vai, kaip Vokiečiai laukė Hitle
rio. Visos gatvės buvo išklo
tos gėlėmis kur jis važiavo, o 
žmonių buvo didžiausios mi
nios. Lietuviai buvo visi labai 
nusiminę. Daug jų areštavo 
ir pasodino į kalėjimą, o ten 
gaudavo ir mušti. Daug Lie
tuvių išbėgo į tėvynę taip kaip 
stovi — palikę baldus ir na
mus. Kilo didžiausia panika. 
Nei į traukinius, nei į autobu
sus nebuvo galima įtilpti.

Po poros dienų neišleido nie
ko išvažiuoti, nes reikėjo išsi
rūpinti tam tikrą leidimą. O 
kol leidimą gauni reikia išsto
vėti visą parą.

Aš irgi su leidimu išvažia
vau, tai buvo Kovo 27 d. Va
žiuodama traukiniu, sekiau 
kiekvieną medį, kiekvieną maž- 
niekį, prisimindama kiek daug 
lieka čia maloniai praleistų va
landų. Pervažiavus rubežių, at
sidusau ir pasidarė lengviau 
kad nebusiu daugiau Vokietu
kų užkabinę jama. Labiausia 
gaila juros ir dieviškai gražios 
Juodkrantės ir Nidos (tai yra 
geriausi Lietuvos buvę kuror
tai) .

Matai kokios naujienos. Ma
tėm daug ašarų, vargo, nelai
mingų žmonių. Aišku, laikraš- 
čia visko nerašo.

Dabar Kaune stoka butų. 
Mes apsigyvenom pas močiu-

Jųs Rašte Mokyti, Su
stokit Skelbę Karę, 
Eikit Skelbti Dievo

Karalystę

te. Aš kol kas neturiu darbo. 
Gal kur nors vėliau ir gausiu.

Vasarą buvau nutarus su 
sužadėtiniu važiuoti į Švediją, 
o dabar Hitleris viską išardė. 
Bučiau plaukus tos bendrovės 
laivais, kurioje dirbau. Tiek 
to! Eli.

AUKOJA
VVS. skyriaus pirmininkas 

Alekas Banys renka aukas Lie
tuvos apsigynimo fondui. Ran
da gerų patriotų kurie prisi
deda su savo auka.

INFORMACIJA BEDARBĖS 
ATLYGINIMŲ KLAUSIMU

šiame Dirvos numeryje vėl 
talpiname paaiškinimą liečian
tį Ohio valstijos bedarbės at
lyginimo įstatymą. Perskaity
kit jį aiškiai, ir darykit taip 
kaip pranešime nurodyta.

Neikit į redakciją klausti ir 
gaišinti kitų laiko, nes nieko 
daugiau negalima pasakyti ir 
padaryti kaip tik pakartoti kas 
šiuose pranešimuose pasakyta.

Kurie dirbat, q neteksit dar
bo, neikit klausti apie atlygini
mą pas mus, bet į tame prane
šime nurodytas valstijos įstai
gas. Jų adresai ten telpa. Išsi- 
kirpkit tuos pranešimus, ypač 
antrašus, ir laikykit ten kur 
galėsit rasti. Ir kitiems paaiš
kinkit tą patį, duokit nurody
mą kur eiti j ieškoti bedarbės 
atlyginimo, ir darykit viską 
taip kaip jums valstijos paskir
ti viršininkai pasakys.

• LAKEWOOD, musų prie
miestis, užsigeidė grąžinti pro- 
hibiciją. Nors buvusios prohi- 
bicijos pasekmes visi žinom, ir 
nors įsivedimas prohibicijos 
bus be reikšmės, bet kas nors 
pakėlė tokį paiką sumanymą ir 
jis randa pritarimo.

Skautų # D a 1 i s
Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. Jurgelis .

PADĖKA SKAUTU
RĖMĖJAMS

Pereitoje Skautų Dalyje til
po straipsnis apie įvykusį Ba
landžio 23 d. Clevelando Lietu
vių Vyresniųjų Skautų pami
nėjimą. Visas tas paminėji
mas aprašytas korespondento 
nuomone.

Kadangi paminėjimui atlikti 
dalyvavo ne vien skautai, bet 
jų rėmėjai ir net paskiri as
mens, tai Clevelando Lietuvių 
Skautų Skyrius dėkoja jiems, 
reikšdamas didelę, didelę skau
tišką pagarbą.

Alekui Baniui, kuris jausda
mas savyje musų siekimus ir 
darbavimąsi keliuose VVS pa
rengimuose, paaukojo piniginę 
dovaną ir gražų gėlių bukietą.

Dirvos redaktoriui K. S. 
Karpiui už tikietus, paminėji
mo programus ir spaudą,

Šeimininkėms už skanią, va
karienę ir gražų patarnavimą;

Bartenderiams už gėrimus,
S. Telksniui už teatro režisa

vimą,
A." Miliauskaitei už jos akom- 

panavimą pianu mergaičių pla
stikos metu;

Mergaičių tėvams ir mamy
tėms, kurie neatsisakė savo 
dukreles leisti ir pasirodyti mu
sų paminėjime;

A. Schųltz (Jurgelytei) už 
gražų mergaičių plastikos pa
rengimą,

Visiems artistams skautams 
ir ne skaustams,

Ir visiems svečiams, jų tar
pe ir Lietuviams biznieriams, 
kurie atsilankydami parėmėte 
mus ir davėte musų jaunoms 
sieloms didesnę energiją dirb
ti ir ruoštis sekančiam 1940 
metų paminėjimui.

Skyriaus štabas.

sirodymas, visur Antanina sa
vo gražiu balseliu, tipišką ir 
juokingą veikalo rolę atlieka 
labai skoningai ir darbščiai.

Todėl, Antanina, sudiev.... 
bet, gal, geriau iki pasimaty
mo, lai tas musų draugišku
mas, tie linksmi suėjimai ne- 
išdvla niekados.

Skrisk laimingai į musų Tė
vynę pas tuos pačius brolius, 
dirbk taip pat kaip ir čia dir
bai musų parengimuose, tuo
met ne tik ten.... bet ir mes 
čia busime tavimi patenkinti.

Tat, sese Antanina, ne su
diev, bet iki pasimatymo....

Skyriaus Vadas
ir visi broliai skautai.

BROLI, NEPAMIRŠK!
Šį penktadienį, Gegužės 5 d., 

nuo 8 vai. vakare, Dirvos pa
talpose įvyks bendra Skyriaus 
sueiga.

Kviečiu visus skautus, skau
tes, kandidatus ir norinčius 
prisirašyti, atsilankyti punk
tualiai. A-djutantas.

SULAUKĖ SUNŲ
Skautui vyčiui Jurgiui ir 

Pranei Mačiams pavasariniš 
gandras atnešė pirmą sūnų — 
tas įvyko Balandžio 20 d. Sū
nui vardas duota Jurgis. Lin
kime jaunam Lietuviukui svei
kam augti.

duodame išAtsakantiems žmonėms
ilgesniam laikui.simokė j imu

I.
J

6704

S AMAS
E W E L E R 
Superior Avenue

/Z/ N

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. W1LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

9.

I

■

Klausimas ką reiškia žodis: 
Dievo karalystė ? Atsakymas 
šventame Rašte tokis: Dievo 
karalystė stovi ant teisybės ir 
ant meilės pagrindų. Dievas 
yra meilė. Dievas savo karaly
stėje nepavelvs pelnagaudams 
viešpatauti. Daugiau nebus lei
sta išnaudoti žmones, nes tame 
teisingame viešpatavime Die
vas prižadėjo nedaleisti kad kas 
pažeistų kitą arba skriaustų 
savo artimą. Izajo 11:9. Ta
da badas bus pašalintas nuo 
visos žemės ir nebus alkstan
čių. Visi bus aprūpinti. Psal- 
mas 67:7 e. Nesveikatos ir li
gos bus panaikintos, nes Die
vas prižadėjo duoti žmonėms 
sveikatą ir stiprybę ir laiminti 
juos. Nesakys daugiau: aš 
sergu. Skaityk Bibliją, Izajo 
33:34 e. Bus viena Dievo mei
lė ant viso pasaulio ir mirties 
daugiau nebus. Visi bus vie
no Dievo vaikais, broliai ir se
serys. Saulės skaistumas ne
pasiliaus, nakties nebus, visa
dos bus diena.

Pasaulis prašė, per devynio
lika šimtų metų meldėsi ir šią
dien tebesimeldžia tos Dangaus 
karalystės, ir Jėzus mokino sa
vo mokytinius prašyti tos ka
ralystės kaip danguje taip ir 
ant žemės. Skaityk Matt. 6: 
10 e.

Brangus draugai, mes Šven
to rašto studijuotojai skelbiam 
visam pasauliui kad karalystė 
Dievo nebetoli, šitas visas ka
ralystes sugaišins, sutrupins, 
religijas sunaikins, o Dievo ka
ralystė amžinai išliks. Dan. 
2:44 e. Skelbia S. B. S. D.. 
W. S. K., 1150 E. 76 st., Cle
veland, Ohio. (Skelbimas) ,

• SUODŽIAI Clevelande vi
dutiniai imant kiekvienai šei
mai per metus padaro apie 100 
ddlarių nuostolių. Clevelandas 
pripažintas vienas iš pačių suo- 
diniausių miestų. Fabrikų, na
mų ir šiaip staigų kaminų du
rnai yra kaltininkai to viso. 
Tyrinėtojai tačiau skelbia kad 
didieji fabrikai daugiau saugo
jas! durnų leidimo, nes su du
rnais išeina daug kuro. Dau
giausia neapsižiuri namų šei
mininkai ir mažos įstaigos, ku
rios nesutvarko savo kūrina
mų aparatų, arba naudoja ne
gerą kurą.

• MIESTO valdyba praneša 
vandens naudotojams, kurie 
neužmoka už vandenį, kad bus 
sulaikytas jiems vandens pa
tarnavimas jei neužsimokės. 
Tokių užsilikusių su mokesčiu 
yra 50,000 gyventojų. Perei
tą mėnesį 100 gyventojų bu
vo sulaikytas vanduo.

Turėkit Pakankamai 
Šviesos, Dr. Fishbein 
Sakė Akių Saugos 
Grupei

Dr. Morris Fishbein iš Chicagos, 
kalbėtojas varde Amerikos Medika- 
lės Organizacijos, ir vienas iš žy
miausių medikalių autoritetų šioje 
šalyje, Įrodinėja svarbų, turėjimo

Dr. Fishbein
pakankamai šviesos apsaugojimui 
savo regėjimo. Jis kalbėjo tuo rei
kalu Clevelando Sight Saving Ta
rybos susirinkime.

Perdaugelyje namų, sako Dr. 
Fishbein, kreipiama permažai atidos 
Į turėjimą pakankamai atsakančios 
šviesos, nuo kurios priklauso visų 
šeimos narių kasdieniniai užsiėmi
mai. Jis pataria kad namų tinka
mam apšvietimui reikėtų pasitar
ti su šviesos žinovais.

Ne visi žmonės gali atlikti švie
sos suvedimo ir nustatymo darbą, 
tam tikslui reikalinga gauti patar
navimas šviesos ekspertų. Tokia 
šviesa kokios reikalinga akių apsau
gai šiądien jau lengvai galima tu
rėti kiekviename name. Šviesos ži
novas gali pilnai pasakyti kokius 
šviesos reikalinga tavo namuose jei 
nori turėti ją pilnai atsakančią.

Akis, sako Dr. Fishbein, yra la
bai delikatnas žmogaus kūno orga
nas. Kuomet akys nuvarginamos 
nuo silpnos šviesos ir Įtempto žiū
rėjimo, nuo to kenčia ne tik akys 
bet ir visa žmogaus sveikata būna 
paliečiama.

SUDIEV, SESUTE ANTA
NINA!

Dar nėra dvejų metelių kaip 
tu palikus Lietuvą ir joje gy
venančius savo tėvelius, broliu
kus ir vyrą (tarnaujantį Lie
tuvos kariuomenėje) ir atvykai 
čion, Amerikon, pas savo sesu
tę ir broliuką.

Laisva Amerikos šalelė, ne
užmirštama “Lietuvos daina” 
patraukė tave prie musų, skau
tė.

Tu nebuvai skautė, bet daug 
esi pasidarbavus musų būre
liui. Kur skautai, kur jų pa

• GERI PIRKIMAI 
INVESTMENTUI

MURO NAMAS, garo šiluma, 6 šei
moms, po 5 kamb., maudynes; 1 

šeimai 4 kamb. maudynė, ir 2 šei
mų namas, 13 kamb., dvi maudy- 
ns, du anglių furnasai. Nuomų per 
mėnesi $264.50. Kaina $16,000, Įmo
kėti $1600, likusieji po $144 Į mėn., 
5% procentai. Ant Addison Rd.
DU MURO NAMAI, 4 muro gara

žai; viena centralinė garo šiluma, 
4 didelės krautuvės, 9 šeimoms po 
4 ir 5 kamb.; nuomų per mėnesi 
$435; kaina $26,000, įmokėti $3,000, 
likusieji po $230 mėn., su proc. 
Ant East 156 street.
TAIP PAT turim daug po visą mie
stą mažų namų nuo $1800 aukšč.

Reikale pirkimo ar pardavimo na
mų ir bent apdraudos mano dauge
lio metų praktika bus naudinga tam 
kas pas mane kreipsis.

P. P. Muliolis
PASTOVUS NAMŲ PARDAVIMO 

IR APDRAUDOS AGENTAS 
6606 Superior Avė.

HEnderson 6729.

Apvaiykit, Apdažykit 
Aptaisykįt

>
Paskolos Namų Pagerinimams

•

Paskolos Pirkimui.
Statymui ir Perfinansavimui Namų

•

Smulkmenų pasiteiraukit artimiausiame 
musų ofise

Che 
Cleveland 

črust Company
nULumi UHEaiau ■■ ai,M 11 u uuu m Hmnui lmiaii i
■ ■

■-
Ė
Vi
r

DEIJLA c. jaktjbs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). E
I P. P. MUEIOEIS Į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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SAUGOKIMĖS PRASIMA
NYMŲ!

Yra teisingai sakoma: 
Juodamas gali toli nueiti, 
jau sugrvžti nelengva, 
kam melas, ypač šmeižtas,
už ligą piktesnis, nes iš ligos 
galima išsigydyti, gi nuo šmei
žto vis kas nors prikimba. Jei 
tokios nedoros pasekmės pasi
daro dėl neteisiai tarto žodžio 
tai suprantame kad melagystė 
arba prasimanymas rašte pa
rašytas padaro Šimteriopai dau
giau žalos. Net ir neapgalvo
tai pasakytas žodis, arba pra
simanymas be jokio tikslo pa
daro žalos, ypač kada jis pasi
rodo laikraštyje ar knygoje.

Jei melas paliečia vieną as
menį tai tik tas asmuo nuken
čia. Bet kai melas taikomas 
kraštui, dėl jo nukenčia dauge
lis, kenčia net visa tauta. Dėl 
dėl to tai laikraštininko ir ra
šytojo darbas yra didžiai at- 
sakomingas. Kas to nesupran
ta, tas rašto darbams netinka, 
netinka ypač dėl to kad profa
nuoja spausdintą žodi, kuriam 
didelė visuomenės dalis yra 
linkus tikėti, net aklai tikėti.

Dabar kai Lietuva susidūrė 
artimai ir su Lenkais ir su Vo
kiečiais, akylas laikraštininkas 
Supras kad Lietuva bus ir vi
liojama ir gąsdinama tai iš vie
nos tai iš kitos pusės; tie vi
liojimai ir gąsdinimai patiekia
mi formoje prasimanytų Įvy
kių, kurie turi tiktai vieną tik
slą:' kenkti ir žeminti Lietuvą.

Dėl to taip gaila ir taip skau
tai pasidaro kad net Lietuviš
ki laikraščiai lengvaprotiškai, 
■r nėr neapsižiūrėjimą, patys 
'^kliūva ant svetimos meške

rės ir pučia į priešo parūpintą 
dūdą: bent kokia žinutė, nors 
ir kvaila, bet pasirodžius Amo- 

i Iškarpė kdd . ir menkame 
i aštuke, skaitoma už gry- 

•vj i iesą ir kaipo tokia skelbia- 
net stambiomis raidėmis.

Tai yra tikra musų nelaimė. 
Tat, ateityje bukime atsarges
ni, stengkimes atskirti pelus 
nuo grudų, melus nuo tiesos, 
kad Lietuvai ir patys sau ne
kenktume.

JAUNAS, nevedęs rašytojas, 
gyvenąs Lietuvoje, nori susipa
žinti su Amerikos Lietuvaite. 
Atsakysiu į visus rimtus laiš
kus. Apmokėjus persiuntimo 
išlaidas prisiųsiu iliustruotą 
knygą su savo fotografija. įdė
jusius foto ir biografiją siųs
kit: Lithuania, Virbalis, iki 
par. 10 Lt. Nr. 965,720. (21)
■♦{•4^4 ♦£♦*£* *$* ♦■*■* *4* *5*
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E V A’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

i

4
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EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO
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LIETUVOS RĖMIMAS 
AUKOMIS

Tai tyriausias tėvynės mei
lės apsireiškimas. Uždirbtas 
dolaris ar litas yra juk žmo
gaus energijos dalelė; todėl 
kas aukauja tautos reikalams 
tas tiesioginiai dalyvauja Lie
tuvos rėmime, jos gynime.

Tai ir už jurių-marių gyven
damas kas nori Lietuvai padė
ti skiria jai savo uždarbio, sa
vo energijos dalelę; kas gali 
bet nenori jai padėti tas den
gia savo gėdą prasimanyta “fi
losofija”.

Dėl to tai margoje visuome
nėje matosi nesuderinamų ap
sireiškimų. Pavyzdžiu, kai vie
ni noriai ir gausiai aukauja 
Lietuves gynimui, kiti skubi
nasi atsikratyti nuo Lietuvos 
bonų, reikalaudami užmokesnio 
už visus kuponus ir nieko ne
aukaudami. Arba vėl tokis 
apgailėtinas apsireiškimas: kai 
visi sutinkame jog Lietuvai ir 
dabar reikia stiprios kariuome
nės, kaip kad iš pat pradžių 
reikėjo, nes juk ir Vilniaus ne
buvo galima apginti su men
kai apginkluotais keliais bata- 
lijonais, — tai atsiranda at
kaklių padaužų, kurie nesigė
di pasakyti kad,, girdi, nereikia 
aukuoti, nes kariuomenė nei 
Vilniaus, nei Klaipėdos neap- 
gynus. Tokiems mat netelpa 
galvon šis paprastas faktas 
kad Vilnius ii; Klaipėda tai juk 
nėra visa Lietuva, kad kariuo
menė yra laisvų piliečių saugu
mo jausmo išraiška, kad be 
kariuomenės Lietuva kaipo val
stybė neįmanoma.

Norėdami matyti Lietuvą ne
priklausomą aukokime jos sau
gumui. Jau matėm ilgus au
kotojų sąrašus skelbiamus mu
sų spaudoje: tegul eilė aukoto
ju nenutrūksta. ' Jų tarpe pa
stebėta 500 litų auka neskait
lingo personalo Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone.

Spaudoje matėme' A. L. R. 
K. Federacijos iškalbingą pa
raginimą dėti aukas, matėme 
kaip daugelis draugijų, klubų 
ir. pavienių asmenų atnešė ir 
padėjo savo piniginę 
vo energijos dalelę, 
tėvynės labui.

Tegul kiekvienas 
kiekvienas banketas 
su auka Lietuviški 
ginti.

- ■■■ ♦ ■ “ '

Klaipėdos Neteki 
ma Pergyvenant

Tauta Pasiryžus Nugalėti visas Kliūtis — Moki-
/

naši iš Praeities — Siekia Tikros Vienybės

kuriems pirmoje eilėje rupi ne 
kiti, o tik minėti ūkinės veik
los uždaviniai. VDV.
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Aukos Lietuvos
Reikalams

skelbia seka-

FONDUI
Vaistininkas

Aleksa
Aleksa

1.00
1.00

dėl 
uki-
su-

i

nu
li e-

auką, sa- i 
senosios

mitingas, 
prisideda 

i laisvei
L.P.Ž.
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Mirė Jonas Bružas, senyvas 
žmogus. Prieš 20 metų atgal, 
jisai tūlą laiką gyveno Akrone, 
čia dirbo, ir manė savo amžių 
baigti šiame mieste. Čia jam 
gyvenant mirė jo duktė. Bru
žas vietos kapinėse nusipirko 
sklypelį žemės, savo dukters, 
paskiau ir sau bei šeimai pa
laidoti. 1931 m. užėjus Akro
ne bedarbei ir* jam netekus čia 
darbo, Bružas persikėlė gyven
ti į Clevelandą, vadinamame 
Lietuviškame kaimenyje, 
gavo darbą ir apsiliko.

Štai Balandžio 21 d. jis 
rė. Jo žmona pildydama 
norą, palaidojo jį jų nuosava
me sklypelyje Akrono kapinė
se. Palaidotas Balandžio 24 d. 
Palydėjo jį Clevelando ir Akro
no Lietuviai.

Iš amato velionis buvo mu
zikantas, jis grieždavo Lietu
vių pramogose bei šventėse; 
ypač buvo žinomas buvusiame 
Lietuvių šv. Stanislovo drau-1 
gijos klube, kur su savo muzi
kantų buriu grieždavo. Velio
nis buvo Akroniečių mylimas, 
jo netekę visi liūdi.

Iš Chicagos čia lankėsi p. E. j 
Beiderienė, ji atvyko lankyti ! 
savo sergantį tėvą, Antaną Si- 
derį, kuris randasi miesto li
goninėje. Atlankius tėvą, se
serį ir brolį, gryžo atgal. Ji 
gyvena su vyru Chicagos kai
mynystėje, Blue Islancl.

Iš Fąll Rįver, Mass. lankėsi 
Vincas Sketriš su sąvo žmona. 
Jisai atvyko aplankyti sergan
čią savo motiną, E. Sketrienę, 
kuri randasi Peoples ligoninėj.

Pas Simą Muckų atsilanko iš 
Pennsylvanijos jo brolis Mi
kas Muckus. Paviešėjęs trum
pai gryžo atgal, sakė žada pra
dėti eiti i o darbas.

GEGUŽĖS 6 d. viena grupė 
Lietuvių rengia vakarą su šel
pimui kęlinti metai sergančio 
Antano Bartininko. Parengi
mas atsibus Bąvąrian salėj e, 
prie Grand st.. pradžia 6:30 v.

LRKSA. 178 kuopa rengia 
savo vakarą Gegužės 6 d., Šv. 
Petro parapijos salėje. Prasi- 

7 U.* ’ • Gaila kad
■ viena diena susitaiko du ren
gimai, nes čia nedaug Lietuvių 

! yra, taigi abiem bus menkes- 
' nes pasekmės. Kalnas.

ten

mi- 
jo

Lietuvos Konsulatas Chica
go j e gavo ir šiuo 
mas aukas:

APSIGYNIMO
Detroit, Mich. —

J. J. Smailis, D. L. K. Gedi
mino kavalierius, atsiuntė 335 
dol. šią sumą suaukojo:

Birutė Smailytė 
Dr. J. Jonikaitis 
J. Tamošiūnas 
J. J. Smailis \ 
A LTS. 29 kuopa 
J. Laukoms

Kavaliauskas 
Kizis 
Motuzas 
Smailienė 
Klema raus kas 
šuipis

$100.00 
100.00 
30.00 
25.00 
25.00 
20.00 
10.0G 

5.00 
5.00 

i 5.00 
5.00 
5.00

J. 
A.
F.
M.
J.
F.

Chicago, 111.:
F. P. Bradchulis 

Chemeris 
J. Zalatorius 
Wodman 
Chemeris 
Ginzbelis 
Daugiella 
Churas 
Regis

J.
A.
P. 
M.
A.
S.
A. 
M.

V 2.00
2.50
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

J. C. 
J . T.
KLAIPĖDRAS KRAŠTO 
PABĖGĖLIAMS ŠELPTI: 
Kanklių Choras $30.00 
N. N. (tūlas profesijo- 
nalas, kuris nenori kad 
jo vardas butų skelbia
mas) 10.00
Visos gautos aukos tuoj pa

kvituojamos ir pervedamos i 
atitinkamus fondus.

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place 

Chicago, III.

VVaterhury, Conn., Vaizbos
Butas, Klaipėdos pabėg. 
šelpti, per J. Tareilą 25.00 

Marija Ąukštaitė iš Mon-
treal, už parduotus Vil
niaus ženklelius 10.00

NEw Haven, Conn., Lietu
viai, per M. Jokubaitę, 
Apsigynimo Fondui 52.00 

New Haven, Conn., VVS.
skyrius per M. Jokubai
tę už parduotus Viln.
pasus ir ženklelius 14.95

Viso $221.08
Generalinis Konsulatas auko

tojams Lietuvai sunkioje va
landoje nuoširdžiai dėkoįą.

DYKAI BANDYMAS
NUO

Johann Strauss Melo
dijos Vienuos Filmoje
The City Theater pradeda rodyti 

labai puikią muzikališką filmą, ga
mintą Viennoje, užvardintą “Talės 
Froni The Vicnna Woods”, žavėjan- 
tis romansas senos Vienuos dienu, 
sutaikytas su .Tohunno Strausso pa
garsėjusių valcų muzika.

Tame veikale vaidina Europiečiai 
artistai, Mągdą Schneidcr, Leo Sle- 
zak ir Wolf Ąlbach-Rctty.

Veikalo eigoje dauguma Strausso 
valcu išpildyta Vienuos Filharmo- 
ni.ško Orkestro.

Filmą 
Hitlerio 
gražus.

gaminta Viennoje prieš 
užgrobimą. Veikalas yra 

muzikališkas ir vaizdingas.

| Vyrams ir Moterims j
ĖĖ Taipgi Vaikams Rūbai ir Parėdai |
i Pas mus rasite didžiausį pasirinkimą už mažas kai-
= nas visokiausių medžiagų, moteriškų ir vyriškų dė- = 

.vejamų reikmenų, pąpįiošalų, skrybėlių, vaikams ir
= mergaitėms rūbų, skrybėlių, taipgi namams patie-
i . salų. Musų prekės geriausios rūšies. (1.7)
= KVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI. E
I ANTON ANZLOVAR I
S 6202 St.. Clair Avė. Kampas E. 62nd St. =
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.........p. J.
809 Society for Savings Bldg. j

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- * 
tęs* i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. 4

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

3RSIS

KAUNAS. -— Pereinant prie 
tvarkymosi naujoje padėtyje, 
reikia ramiai ir šaltais peržvel
gti Klaipėdos nustojimo pasek
mes ir sudaryti nors apytikrį 
jų balansą. Tos pasekmės į- 
vairiose musų valstybės gyve
nimo srityse sudarė naujų si
tuacijų: Įnešė kai kurių naujų 

I apsunkinimų, bet drauge ir pa
lengvinimu, kurių taip pat ne- 

I reikia palikti neatsvertų ir ne
įvertintų.

Visiems yra aišku kad Klai
pėdos netekimas yra didelis 
smūgis Lietuvos valstybės ir 
tautos ukiui. Tačiau i tą da
lyką reikia žiūrėti gana kritiš
kai.

Viena yra aišku kad 
į Klaipėdos netekimo visas 
nis gyvenimas susiaurėja,

j mežėja reikalavimai, užsimo- 
; jimaį, galimybės, sumažėja u- 
1 kinio gyvenimo intensyvumas. 
| Vis dėlto, net ir neturint 
! tikslių duomenų, galima maty- 
1 ti kad tas susiaurėjimas nėra 
tokio laipsnio kad Lietuvos ūki
nis gyvenimas to smūgio nepa
keltų ir visai griūtų.

Tiesa, mes esame pratę pa
reikšti kad Lietuva negali gy
venti be Klaipėdos, Klaipėda 
negali gyventi -be Lietuvos. 

į Tas musų pareiškimas savo pa
teisinimą turėjo, nes tai saky
dami mes turėjome galvoje 
geresni, nuolat pažangą daran
tį gyvenimą.

Klaipėdos tolimesnio gyve
nimo pažanga šiądien nuo Lie
tuvos nebepriklauso. Gyveni
mas parodys kaip tai atsilieps 
jos pažangai.

Lietuvos pažangai Klaipėdos 
netekimas yra didelis stabdis, 
ypač kad tos pažangos atrama 
buvo Į Klaipėdą stipriai 
kreipta. Bet kol Lietuva
priklausoma, kol jos ūkinis gy
nimas yra dar tiek pajiegus 
kad gali pakelti net ir tokius 
nuostolius kurie šiądien susi
darė, turime pajiegti surasti ir 
kitų atramų savo ūkio pažan
gai.

Skaudi operacija, kurią tau-' dės nuo 7 vai. vak. 
tos ūkis turi pakelti dėl Klai- j 
pėdos netekimo turi ir tą gerą, 
pusę kad ji sudaro progą nei 
tik nusikratyti, arba neatnau-1 
jinti tų nesveikų tautos ūkio 
reiškinių, kurių nebuvo išven
gta Klaipėdos krašte susiku- 
rusiuose ūkinės veiklos židi
niuose, bet taip pat, gal būt, 
imtis priemonių tuos nesveikus 
reiškinius pašalinti ir iš 
Lietuvos.

Pirmutinis u ž d a v i n y s 
yra taip suorganizuoti 
veiklą kad ji visur butų 
rinta su valstybės interesais ir 
sudarytų valstybei patvarią at
ramą.

Ūkinės veiklos uždaviniai di
deli ir darbo dirva plati. Rei
kia išlaikyti Lietuvą ūkiškai 
pajiegią ir tą pajiegumą stip
rinti. Reikia pagerinti plačių
jų Lietuvos piliečių sluogsnių 
socialinę gerovę. Reikia rem- 

j ti ir sudaryti sąlygas Lietuvių 
I tautos kultūriniam kilimui, 
į nes tik aukštesnio kultūros ląi- 
i psnio pasiekus Lietuvių tauta 
■ galės tikriau išlaikyti nepri- 
j klausomą Lietuvos valstybę.,

Klaipėdos netekimas iš vie
nos pusės šiuos uždavinius ap
sunkino, bet iš kitos pusės ir 
padarė juos butinesniais. Jei 
viso to reikėjo iki šiol, tai da
bar to reikia dvigubai.

šių uždavinių linkme turi 
persitvarkyti visi ūkinės veik
los dalyviai. O ūkinės veiklos 
vadovybei, kuri šiuo metu te- 

I gali būti valstybės 
teks rūpintis kad 
veiklos dalyviai, 
svarbesnėse srityse,

IIIPPODROMĮ?

visos

šioje 
ūkinę 
sude-

uDąrk Victory”
Eetle Davis, garsiausia pereitų 

metų filmų artistė, apdovanota už 
savo vaidinimą, užima vadovauja
ma rolę vėliausiame Warner B ros. 
paveiksle, “Dark Victory’’, kas pra
dedama rodyti Hippodrome Theatrc 
šeštadieni, l“

Filmą yrr 
artistės, 
venimą 
vaidina kiti gabus filmų 
tokie kaip George Brent. 
rev Bogart, 
Henry Travm 

šioje fihr' 
tomą kaip 
ko kas 
mergaitėse 
ir turtingos, 
gė ir 
tuolin. 
gerbiama 
kad jos < 
škojimas „ . _
deda meilė ir paskiau tragedija, kas 
pakeičia .jos 
sios i

Gen. Konsulato New 
Ycrke Aukų Sąrašas 
AUKŲ PAKVITAVIMAS 

Nr. 3 ' ‘
Ręchester, N. Y., Lietuviai

Bal. 21, Klaipėdos pabė
gėliams per Praną Sve- 
tiką ‘ $59.13

Laisvės B-vės suvažiavi
mas per R. Mizarą Klai
pėdos pabėg. šelpti 25.00

Inž. B. F. Simons-Simokai-
Į kailis, 

Klaip.
Adv. F.

! pėdos

Fitchburg, Mass. 
pab. šelpti 10.00
J. Bagočįus Klai- 
pab. šelpti 25.00

Metodą,

REUMATIZMO
Mes 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
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per- , 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-O'.gŲ 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
’-ųsų kaštais. Pasiuskit savo var- 

r adresą tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 

<7'arwe1’ Chicago. UIJustinas Kulis

PAMANYK
Karštas Vanduū-ir gali turėti

H ■^rGegužės 6 d.
pilnai verta tos žymios 

kuri vaidina gražuolės gy
li1 nuotikius. Kartu su ja 

į artistai, 
Humph- 

G era! di n e F i t z gera ld, 
s ir Ronald Reagan 

moję, Miss Davis persta- 
,? 1039 metų modelis vis- 
galima patėmyti Amerikos 

kurios gerai i.“„„l.'.L— 
Ji yra 

mėgiama visų 
bet pati yra 
i. Jos viena 
gyvenimas yra betikslis jie- 

smagumų. F

• ŠILDYMUIVIRIMUI
REFRIGER ATORIUI 

VANDENS ŠILDYMUI

A M A 4 DIDELĖMS 
uAv UŽDUOTIMS

išauklėtos 
linksma draų- 
išdykusių tur- 
padori ir visų 
klaida yra tai

Prie to prisi-

gyvenimą Į ...
moters, kurios drąsa 

pati gyvenimą.__________

Į subrendų- 
i nugali

vadovybė, 
tie ūkinės 

ypatingai | 
butų tokie

SKAITYKIT 
VIENYBE
® VIENYBĖ — seniausias

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75.

Adresuokite
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Šimtą kartų per dienx—maudynei, indams, 
valymui—vanduo kuris tikrai yra karštas Pa
daro gyvenimą daug patogesniu, narnų dar
bą lengvesniu. Įsitaisykit modernišką auto
matišką vandens šilely toj ą ir turėsit karšto 
vandens kada tik norėsit—kiek tik norėsit, 
ir temperatūroj kokioj patiks.

Automatiški kontroliai moderniško gaso 
šildytojo atsuka gąsą kada reikia, ir paskui 
užsuka kuomet pasiekiama temperatūra ko
kios norėjot. Kuras nesiaikvoja. Viskas ko 
reikia tai tik atsukti “karštą” kraną—ir kar
štas vanduo jums gatavai ateina.

Moderniški gaso automatiški šildvtojąi at
sieina tik keletą centų į dieną operavrmui. 
Vargu rasit kitą toki patogumą Įdėjimui į 
savo namus kuris mokės tokius dividendus 
pavidale patogumo ir parankumo.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Valgykit tik 
tikrą, Skanią

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

PR. KuNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• o

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Pristąfom tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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Ruoškite Klausyti Ra
di© Programo Gegu- 

gūžės 15
Pirmadienio vakare, Gegužės 

15 d., nuo 9 vai. Clevelando lai
ku, girdėsit įdomų Carnation 
“Contented Hour” radio pro
gramą, tos kompanijos įvestų 
■'Tarptautinių Vakarių” serijo
je.

Programas bus iš didžiosios 
VvTAM radio stoties, ir bus 
girdimas kartu visoje Ameri
koje ir Kanadoje.

Tos kompanijos artistai ne 
Lietuviai, bet grieš ir dainuos 
Lietuviškai, o Angliška kalba 
įdomiai apsakys apie Lietuvos 
laikiną sostinę Kauną ir kaip 
ten Lietuviai linksminasi.

Klausykit VVTAM programų 
iš NBC studijos ir tada tikrai 
nepraleisi t šio įdomaus pro- 
grarno. Jis bus tik vieną kar
tą — pirmadienį, Gegužės 15, 
įmo 9 vai. vakare.

I New Yorką ir Atgal 
už $13.95

Kurie norės traukiniu vykti 
į New Yorko Pasaulinę Paro
dą galės nuvažiuoti pigiau ne
gu automobiliu. Nuvažiavimas 
į New Yprką ir sugryžimas, 
pamatymui parodos vienos die
nos laikui kaštuoja $13.95.

Manoma rengti ekskursija į 
Nevv Yorką Lietuvių Dienos 
laiku, apie Rugsėjo 9-10 dd.

Kcriavimo Vskaras
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia smagų kortavimo vaka
rą šeštadienį, Gegužės 6, Sa
dauskų' namuose, 1112 E. 143 
st. (prie Coit rd.), pradžia nuo 
7 val;. Bus skanių Lietuviškų 
užkandžių ir dovanos kortuo
tojams prie kiekvieno stalo.

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija.

DIRVOS metinis piknikas 
atsibus sekmadieni. Birželio 11 
diena, žinomoje vietoje, Camp- 
by-TIc-ck (Ališausku Darže, se
niau buvusiame Poliemono).

NUŠOVĖ BARTENDERĮ
Key stone Gafe savininkas, 

naktį susipešęs su savo karteri- 
deriu, šeštadienio ntiktį jį nu
šovė. Ta vieta randasi 1427 
E. 66 st., šovikas yra, Pa.ui Gu
ro vo j.

Tos įstaigos antras savinin
kas yra Lietuvis.

Mirtys nuo Plaučiu Už
degimo Gali Būti 

Sumažintos
Numatoma kad 1939 metais 

CIevelande nuo plaučių uždegi
mo ligos mirs apie 490 žmo
nių. Panašus skaičius miršta 
kas metai, šių dienų mokslas 
galėtų sumažinti tą skaičių pu
siau, bet yra tam tikros kliū
tys.

1. žmonės patys nėra at
sargus ir ne visi kreipiasi gy
dytojo pagalbos kaip tik juos 
apima šaltis, kuris persimeta į 
karštį.

2. Daug kitų nepasiveda iš
tyrimui gana greitai kuomet 
juos apima ta liga.

Ligos apimli, ne visi turi iš 
ko užsimokėti $70 ar $89 ga
vimui serumo, kuris galėtų iš
gelbėti nuo mirties. Miesto li
goninėse to serumo jau turi, 
nereikia lėktuvais gabenti :iš 
kitur, tačiau ne visiems jis 
prieinamas.

DAR BED ARBIAMS AT
LYGINIMO REIKA EIT

Nekuriems neaišku iš pereitame Dirvos numeryje padary
to pranešimo kaslink gavimo Bedarbės Atlyginimo, štai kaip:

Norėdamas gauti bedarbės apdraudos atlyginimą turi būti 
be darbo; bet bėgyje pastarų 52 savaičių turi būti išdirbęs ma
giausia 29 savaičių tokioje vietoje kur dirbo samdytų darbinin
kų trys arba daugiau. Visose vietose kur tik dirbai, darbdavis 
už tave mokėjo į valstijos iždą reikalingą pašalpai nuošimtį, to
dėl tu turi teisę gauti atlyginimą. (Kurie dirbo mažose vieto- 

; se, kur samdyta mažiau negu trys darbininkai, tie neineina : 
bedarbės apdraudos Įstatymą. Reikia rasti tokį darbą kur dir- 

| ba didesnis skaičius darbininkų).
Norint gauti apdraudos atlyginimą, reikia pirmiausia užsi

registruoti Ohio Statė Emplovment Service. 1242 W. 3rd Street.
Kurie 1938 metais iš.tisą metą nedirbo ir neišdirbo. 29 sa- 

vaičiu laiko, tie dabar dar pašalpos gauti negali.
Jie gaus po to kai šymet išdirbs 29 savaičių.
Turėdami savo registracijos kortelę, gautą iš 1242 West 

' 3rd st., galit kreiptis pašalpos jieškoti į vieną artimiausių .vie
tų, šiais antrašais: 1212 West 3rd St., East 55th ir Broadwav. 
14707 St. Clair Avė., ir West 25th prie Archvvood nve.

Nemanykit kad nedirbant tik nueisit pasiimti pinigus ir 
taip galėsit ramiai be darbo gyventi. Bedarbių registravime 
biuras rūpinsis gauti jums darbą, ir kolei jie darbo neras tolei 
mokės apdraudą, bet ne daugiau kaip per 16 savaičių kiekvie
nų 52 savaičių. Bus reikalaujama kad per tas 52 savaites bū
tumėt išdirbę nemažiau 29 savaičių. Neišdirbus tiek laiko, pa- 

. šalpa nebus mokama po 16 savaičių mokėjimo. Mokės pusę ju- 
| su paprastai uždirbamos algos.

Laivininkystės Moks
las Vaikinams

The American Nautical Aca- 
i derny, kuri lavina jurininkui, 
j viršininkus prekybiniam laivy
nui, praneša kad vaikai ir vai
kinai nuo 11 iki 21 metu am
žiaus priimami į tą akademiją 
praktiškam mokymuisi jurinin- 

. kystės ir visko kas reikalinga 
prie laivų. Pamokos prasidės 
nuo Birželio 1 ir tesis iki Spa
lių 1, viskas nemokamai, tik 

i reikia pačiam turėti užsimokė
ti už valgį, kuris atsieina po 
49c. Plačiau apie tai sužinoti 

•rašykit Angliškai į:
American Nautical Academy, 

National Training School for 
Merchant Marine Oft’icers.

VZashington, D. C.

Dr. Kudirkos Draugijos 
Jubilejinis Piknikas 
Šymet sueina 30 metų nuo 

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
įsisteigimo. Ši draugija savo 
gyvavimą atžymėjo dideliais 
darbais: per visą laiką gausiai 
prisidėjo prie parėmimo Lietu
vos reikalų ir Lietuviškų rei
kalų Amerikoje ir CIevelande.

i Pereitą rudenį savo gyvavimą 
i apvainikavo pastatydama Lie- 
' tuvių Kultūriniame Darželyje 
Dr Vincui Kudirkai paminklą.

Šią vasarą, paminėjimui sa
vo 30 metų sukaktuvių, rengia 
smagų pikniką, kuris atsibus 
sekmadienį, Liepos 9 d., Mačiu- 
tos darže. Ten yra įrengta 
nauja salė, bus geri muzikan
tai, visi turėsit smagų laiką.

NORI PAGREITINT 
LAIKRODŽIUS

Clevelando saugos direkto
rius Ness sumanė pravesti CIe
velande laiko pagreitinimą va
sarai, kaip padaro kiti mies
tai. Jis tikrina kad tas pagel
bėtų sutaupyti daugiau žmo
nių nuo žuvimo trafiko nelai
mėse, nes dauguma kurie da
bar temstant važiuoja iš dar
bų namon, paskui grvžtų pil
noje šviesoje. Mayoras Burton 
tam nepritaria.

T Ė M Y K 1 T

DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Danty Platės Padaromos ir Pataisomos

anty Taisymas Danty Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

gilver
D E N T I S T A S

7042 Supericr Avė. HEnderson 3157

MIRIMAI
ONA KUPER

Gegužės 1 d. mirė Ona Ku- 
perienė, 58 m., nuo 643 E. 97 
st. Pašarvota buvo Dėlios Ja- 
kubs laidotuvių namuose. Lai
dotuvių pamaldos buvo šv. Jur
gio bažnyčioj, Gegužės 4. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse.

Liko vyras, Juozas, 3 dukte
rys ir du sunai.

VINCAS ANDRUŠAITIS
Vincas Andrušaitis, 43 m., 

pavienis, nuo Geraldine avė., 
Richmond Heights, So. Euclid, 
O., mirė Gegužės 2. Pašarvotas 
Dėlios Jakubš laidotuvių na
muose. Laidojamas šeštadienį, 
su pamaldomis naujoje parapi 
joje. Liko viena sesuo, Vero
nika Rakauskienė. CIevelande.

STASYS LAPINSKAS
Gegužės 1 d., mirė Stasys 

Lapinskas, 53 m., nuo 1309 E. 
65 st. Pašarvotas buvo Dėlios 
Jakubs laidotuvių namuose, pa
laidotas Gegužės 4, su pamal
domis, iš Šv. Jurgio bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse. Liko žmo
na, Ona, trys sunai, 1 duktė ir 
p. Akelienė, brolis Petras, CIe
velande.

DEMOKRATŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Penki desėtkai Demokratų 
moterų iš Clevelando dalyvaus 
Great Lakęs konferencijoje, 
kuri įvyks Gegužės 11-11-12 d. 
Neil House, Columbus, Ohio. 
Toje konferencijoje dalyvaus 
delegatės jš penkių valstijų, 
kurios yra: Vv'isconsin, Illinois, 
Michigan, Indiana ir Ohio.

žymus kalbėtojai konferen
cijoje bus Darbo Sekretorius 
Frances Perkirs ir Paštų vir- 
vininkas James A. Farley.

LANKĖSI DETROITE
Jurgis ir Julė Salasevičiai, ir 

Petras ir Alvina Luizai, su sa
vo jauna dukrele, lankėsi Det
roite pas gimines ir draugus. 
Pakeliu į Detroitą, aplankė sa
vo draugus Toledo j. Kelionę 
atliko automobiliu.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulafeki 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, nemigęs ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistine

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

Traveling in our Lithuama
BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt week)

By this time it was getting de- 
lightfully warm, the sun was bril- 
liant and we decided not to waste 
any more time būt hurried to the 
Vilią, got iiito our bathing suits, 
and went to the beach for some 
bathing. The sky was bright blue 
vvith snowy white elouds, the sea 
was a beautiful green with foamy 
white waves that were rolling in 
likę hills, it was a perfect dav for 
playing in the water. The giearn- 
ing white sand on the shore was 
blinding in the bright sunlight. We 
found some of eur classmates there, 
in the sęction for men and women 
vvith suits, whom we joined and 
played around with. There were 
many peoplc out todav, everyone 
was taking advantage of the long 
awaited for nice dayfor beach sport. 
Hundreds were sunbathing behind 
the sand dunes, proteeted from th? 
sea breeze. We took some pietures 
with our camera. and soon it was 
time for dinner and bathing was 
over. You could not heip noticing 
people walking tovvard the paths 
that led to the vilias, and you could 
see the numbers on the beach thin- 
ning, and see thėm completely dis 
appear from the beach. Within 
myself I f ei t sorry for this custom, 
I tried to figure out whether or 
npt it was gPod or bad, afterall, 
these early ^afternoon hours until 
at least five o’elock are just as 
good and peihaps better than the 
early morning hours for sunbath- 
ing, and swimming.

Returning to our vilią, we changed 
clothing and went in for dinner on 
that lovely glass enclosed verenda 
where we have all our meals. Din
ner is the best and nicest meal of 
the day. Everyone that is staying 
here gathers, all washed up and 
dresged, for the afternoon. Most 
of the faces today were red and 
glovving after the fir.'-t good sun 
baking.

The table is a large one, and 
there are about 12 pecple around 
it ineluding our host. We were 
alreadv acąuainted, for we have 
had Severai meals togęther in the 
few days v/e have been here. These 
vacationist are not of the peasant 
type būt usually are professionals 
and business people or government 

i en)ployees, in short a better ciass 
of people. One coupl'e at this table 
was from Kaunas and had their 
lįttle dau^hter vvith them. She vvas 
a robifst, pl'unip, round, rosy little 
giri of about six years, her cheeks 
were likę red baloons ready to 
burst. We delighted in hearing lier 
talk Lithuanian, and vve vvere ready 
vvith ansvvers to her ųuestions about 
America.

The first day or two vve vvere 
here, vve somehovv did not take to 
some of our fellow boarders, for 
vve could feel they were none too 
cordial to us, and just regarded us 
as a couplo Americans. What I 
mean is that some of these vvould- 
be intelleętuals do not think much 
of the Americans, they regard them 
as erude, unint.elligent, money-mad, 
and uncultured. During some of 
our converšations about America 
1 deteeted sarcastic remarks that 
offended me, hovvever, I did my 
best to shovv them they vvere all 
vvrong, After vve had been there 
a fevv days, vVe noticed they vvere 
getting smonther and vve could see 
they vvere trying to be nice to us. 
Perhaps they began’ to realize that 
vve vvere not “just a couple of 
Americans.“ Hovvever in the mean- 
time vve had decided to ignore those 
f’evv vvho thcught they vvere so 
smart.

After dinner we had our singing 
class, then back home for tea t.hen 
the vvalk in the park and the band 
concert.

This regular routine of doing 
things is so sėt, it seems every- 
hody is afraid of a penalty, if it 
is not done Right after supper, 
in less than ten minutes the din- 
ning room is cleared, and you 
vvould actually think everybody vvas 
chased out. Everybody i n a hurry 
rushing tovvards the pier, as if a 
big celebration vvas taking place 
Whi.le in truth, there is nothing 
to do and nothing to hurry about, 
yet everyone is alvvays in a hurry. 
Perhaps the atfraction is the very 
beautiful sunsėt over the sea.

This evening after our vvalk on 
the pier, as usual vve found our- 
selves vvith Severai of our iriends 
in the “Pajure” restaurant. An in- 
teresting incident happened to Ber- 
nice that I mušt tell about.

A strange voung man invited her 
to dance, and just as they started 
out the music stopped. The young 
man said, “trumpai bet gerai“ — 
(short bot good.) Bernice thought, 
no ansvver is needed for this re- 
mark, so she just smįled. The mu
sic started again, and the young 
man began to speak to her in Čer
niau. She understands a fevv Čer
niau vvords, and tried to struggle 
along vvith the fevv vvords that she 
knevv. He asked her if she vvas 
from Klaipėda? she said, “no”, 
from Lithuania? “no”, and after 
they had struggled along vvith a 
langugae they both knevv poorly, 
he said in Lithuanian:

“You vvere in Stockholm, you vvere 
at the legation and you met Mr. 
Jablonskis, and Mr. Lingis, and I 
knovv everything that happened at 
that time.”

P>ernice got the surprise of her 
life. And then she learned that 
h e vvas the other student vve vvere 
supposed to have met vvhile in Stock
holm, būt he vvas away or an er- 
rand at the time. Būt just think 
vvhat a good guesser he vvas to 
pick the right one out to tell this 
to.

This vvas Peter Tonkūnas, he is 
a nephevv of the Minister of Edu- 
cation and he to attends the Uni- 
versity of Stockholm vvith Mr. Lin
gis, būt he is studying to be a 
Veterinary. Peter became one of 
our elosest friends here and 
spėnt almost every evening 4ogeth- 
er, and through him vve met Sev
erai very fine men, vvho made our 
evening parties very gay, for they 
vvere all good dancers. Then teo 

l vve learned that they vvere all of- 
1 ficers of the army būt here at 

■ the resort they vvere vacatioriing 
j and did not have their uniforma. 
I Bernice alvvays said, “that’s the 
i way I likę it, for I can nevor see 
i the man thru the shiny buttons and 
the uniform. In civilian clothes I 

, can see the man as he teally is.”
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6 A.M. and time to get ready for 
school. Oh hum, I do vvish we could 
ehcat this morning and forget to 
go to school. Too much dancing 
the evening before, and vve are so 
tired; būt vve mušt not give up, 
this is the opportunity vve mušt 
not miss, these classes are most 
interesting, we are Jearning much 
about Lithuania, so vve forgot that 
vve are tired, and after vve vvash 
the sleep from our eyes vvith fresh 
cold vvater, vve put on our brightest 
smiles, and tiptoe out, vvhile the 
ręst of the vacationist slumber on.

The morning is bright and sunny, 
and vve hurry to the schoolrooin. 
This morning the course on Litera- 
ture vvill be completed and vve s tart 
the next subject, Language< Pro- 
fessor Kuzmickas bia us farevvell 
and the new iristructor Professpr 
Salys takes up the teaching.

Speaking of handsome men Ber
nice and I decided that Prof. Salys 

' mušt be the most handsome man in 
i Lithuania. Tali and vvell built, his 
j hair slicked back, and a milk and 
' roses complexion; his clothing im- 
' maculate and neat, and ^harming 
į beyond vvords. Our nevv instructor 

sug’gešted a nevv system to us this 
morning. Rather than starting the 
class at seven, and having another 
class in the afternoon, he suggested 
that vve start at six and have all 
three hours in the morning and not 
break up the day, therebv having 

. the entire day free. Most of the 
sLucJents agreed, vve resigned our- 

: selves to the agreement of the ma- 
j jority, and vvithin ourselves vve hop- 
ed vve vvould live thru it. Heaven 
help us, now we have to get up at 
five inst.ead of six. Then too we 
decided to ūse the schoolroom in 
tovvn, the old gramniar school build- 
ing, because vve vveie being dis- 
turbed by the voices of early risers, 
and children playing in the yard’.

After class about nine o’clok <we 
vvent home to our vilią for break- 
fast vvhere vve vvere kidded for 
over-sleeping the breakfast hour, 
as so far vve alvvays had our break
fast alone, and everyone else vvas 
out. Būt vve retorted that vve vvere 
the only early birds in the house, 
the others vvere the lazy ones. Here 
vve vvere back from class already, 
so we vvere forgiven.

We hurriedly got into our bath
ing suits and vvent to the beach 

1 for this vvas another precious day 
for bathing.

O n the vvay dovvn just as vve vvere 
entering the sandy beach Bernice 
and I vvere discussing our nevv pro- 
fessor, vve vvere talking about his 
clothes and vve both had noticed 
the lovely grey shoes he vvas vvear- 
ing, vvhen just then a voice špoke 
up from behind us, as vve lboked 
around vve neari y died: it vvas, the 
professor, himself, vvalking right 
behind us. Būt our embarrasment 
vvas saved for vve had been talking 
Eng-lish, and vve hoped he did not 
understand u s.

On the beach vve met our friends 
and some nevv ones, Mrs. Cherry 
(Čerienė) had arrived in Palanga 
for a fevv days ręst. She had for- 
merly lived in Chicago vvhere I had 
first met her, and for the past 
few years she has been living in 
Lor.don, vvhere she i s vvorking at 
the Lithuanian Legation, and vve 
had seen her there just a fevv vveeks 
before vvhen vve vvere in London.

The ręst of the day vvas the šame 
as the.others. After dinner vve had 
our afternoon class for an hour, 
then tea, and the concert in the 
park and after supper to the pier. 
singing in a group vvith our friend 
and talking and greeting everyone 
\ve knevv.

After the sun had sėt and it 
vvas getting late, eur friend Mr. 
Rimkus suggested to vvalk to the 
neighboring resort Nimmerzat, a 
fevv miles avvay, to spend the ręst 
of the evening there. We had al
ready heard of this pl^ce and many 
people take this vvalk in the after- 
nocn, and have tea there, return
ing in time for supper. We had 
threatened to do this some day to, 
būt vve alvvays seerned to be too 
busy vvith other things, and novv it 
vvas a good suggestion, and vve 
vvanted to see vvhat the place vvas 
likę anyvvay. Besides vve had spent 
all of our evenings at the šame 
place, and something nevv seemed 
interesting.

There is a paved road that leads 
from Palanga thru “?T’mmerzat” and 
on to Klaipėda, that is irually tak
eli, būt you also —ach there
along the beach, and this vvas an 
exceptionallv beautiful evening, so 
we decided to vvalk along the beach.

(Continued)

GOSSIPER’S GR1DIRON
• By Comma Dee •

MISS Beatriče Galconitis, blonde 
vvest-side, Lincoln High senior vvho 
participates in a fevv of our local 
dances and vvho calls herself “Bet- 
ty Galco,” deserves mention here 
again as it developes that there is 
a local Betty Galco vvho “vvouldn’t 
be seen in that place.” Acknovvled- 
gement of such coincidental over- 
sight on my part is forthcoming, 
Miss Galco — the latter.

CWING to unforeseen develop- 
ments, I am forced to thank you 
for your vVeekly attention and ask 
you to excuse me from further 
vvri'ting of the personals. Next vveek 
a fully capable correspondent vvill 
open a series vvhich, I’m sure, vvill 
meet you approval better than my 
humble efforts have.

®
For. my lašt eontributien to this 

personai column, dear readers, 1 
offer the vvorthy criticisms of my
self as submitted by the readers. 
My ambition of providing “fair and 
square“ entertainment has, appar- 
ently suffered defeat. I should likę, 
hovvever, to thank each and every
one of you personally for your 
“patronage.”
COMMA DEE:

In reply to your request for 
criticisms from the reader, I — 
shovving, incidentaily, hovv contagi- 
ous the malady, disease, or vvhat- 
ever it is that characterizes your 
“literary” efforts can be — balieve 
you are. not “O.K.” nor “all right,” 
and you may ręst assured that noth
ing vvould be more consonant vvith 
my desires than to “rip you apart.” 
I only vvish you might have seen 
the expression registered on the 
fact of a bystander vvho happened 
to. hear my views as a bit of pon- 
derous ponderosity. To say he im- 
agined or thought I vvas “unhinged” 
or “slate loose” as evidęnced by 
the look he gavę me,. vvould be put- 
ting it mildly.

Seriously novv, vvhile it vvould be 
absurd to hold that no long or 
difficult vvord should be used in or- 
dinary conversation or gossip column 
my criticism does apply to your 
deliberate, unrestrained, redundant, 
and high-sounding vvords since I be- 
lieve simple “primer” vvords vvould 
be equaly correct and more appro- 
nos for gossip vvriting. Moreover, 
I believe a gradiioquept styie im- 
plies insincerity of utterance — 
something to be avoided in your 
type of column vvhich supposedly 
presents a candid, clear, frank, and 
unaffected perspective o f our Lith
uanian youth. You might do vvell, 
Comma Dee, to heed “The funda
mentai reąuirement for the most 
efficacious presentation of a vvrit- 
ten message is unostentatious ver- 
biage.” Al Vaiksnoras.
P.S. I, too, have the šame syno- 

nym book you have, Al. — C.D.

COMMA DEE:
I think your column lacks povver 

and force. You do too much apolo- 
gizing to guys that can’t “take it.” 

Love Bug.
COMMA DEE:

Invitations for opert criticism of 
your gossip column on your part 
are, I believe, an indication of your 
fairness to our Lithuanian youth. 
To be sure, many of the Lithuanian 
youth vvill even help you and guide 
you on your course in promoting 
sočiai interest among the “guys ‘n’ 
gals.” I, for one, believe it takes 
stanima and skili to intervievv a 
great many people, acquire faetual 
framevvork^ and to correlate the 
facts vvith a m orai system of pre
sentation. I likę your bits of in
teresting “info” and find my friends 
apnrove of your style.

Incidentally, I should likę to of
fer a enggestion: Why not have 
the readers contribute material to 
you vvhich could boost your vvork? 
Thereby, a portion of the burden 
vvould be lifted off vour shoulders, 
As a former classmate, Comma 
Dee, I possess a great admiration 
for the volume and ouality of vvork 
you submit for the little available 
time you have. V. C.
P.S. Believe me, folks, I Jidn’t 

vvrite this myself. C.D.
COMMA DEE:

I’d alvvays thought it a girl’s 
advantage to excel in gossip. būt 
I think you manage pretty vvell. 
You could be a bit more romantic, 
though, and give us a glimpse of 
your “heart cases.” We might likę 
knovving your “soul secrets.”

Miss V.L.
COMMA DEE:

I want more “foolosophy.”
Zack.

LITHUANIAN A. C.

Tvvo complete teams from the 
Lithuanian A.C. Bovvling League are 
in Detroit this vveekend to bovvl in 
the First National Lithuanian Bovvl- 
’ng Tournament. We hope they 
have a little luck and bring back 
a prize or two.

The Lithuanian A.C. Bovvling Lea
gue completed its season lašt Sun- 
Jay vvith the Grigaitis Cleaners 
finishing on tOD to become the first 
bovvling champions. They vvere cer- 
tainly given a hard fight by the 
second place Cleveland Lettering Co. 
before claiming the title. Being 
three games behind, the Letterers 
had to vvin three games to tie the 
Cleaners and force them into a roll- 
off. The Letterers took the first 
tvvo games to throvv a scare into 
Lheir onponents, būt in the third 
game the Cleaners rallied to vvin 
!.he game and the championship. — 
Al Samolis, anchorman for the Let
tering outfit, elouted 198—214—213, 
a big 625 series. Ralph Wise’s 623 
series, compiled of games of 214— 
197—212, aided the Coventry Rec- 
reations, vvho finished in third 
place, to vvin 2 of 3 games from 
the lašt place Lithuanian A.C. team.

All in all, for a first year lea
gue comprised of only four teams, 
the season vvas a good success and 
promises a better one for next year

Novv that the winter sports are 
gone, vve turn to baseball for ree- 
reation, fun and thrills. The club, 
defending national champions, vvill 
again sponsor a softball team. We 
have no plans yet as to vvhat lea
gue the team vvill enter Practice 
vvill begin soon and all club mem- 
bers vvho vvish to try for the team 
should contact an executive of the 
club anytime after May 3, — Prac- 
tice notices vvill be printed in this 
paper — vvatch for them.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

1155 East 79th St.

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

jus ištisą metą.
.i

K OF L “BLOWOUT”
A goodly number of the readers 

of this section undoubtedly are un- 
der the impression that the local 
chapter of the K of L is dead. — 
Let this little artiele inform you 
and you you, that Saturday nite, 
April 29 savv one of the grandest 
parties ever'staged by said organi- 
zation.

The party was held at the resi- 
dence of Martin Žitkus’ employers. 
And believe me vvhen the folks vvere 
avvay the K of L members did play. 
Of course it vvas vvith their per- 
rrfission that the doors of this pa- 
latial mansion vvere open to Marty’s 
friends. There vvasn’t a thirig mis- 
sing that could have improved this 
first-rate party . . . the crovvd
vvas lively and not too large. Iie- 
freshments and entertainment vvas 
plentiful.

If parties such as this vvere in- 
surance of a club’s long life, the 
K. of L. vvill live on long after 
other groūps have “passed on.”

ANNOUNCE ENGAGEMENT
Mr. and Mrs. M. J. Lucas of 

Youngstovvn, Ohio announce the en- 
gagement of their daughter, Rose 
Mary, to Mr. Edvvard Baltrušaitis, 
son of Mr. J. and Dr. Johanna T. 
Baltrušaitis of Pittsburgh, Pa.

Miss Lucas is active in the music 
circles of Youngstovvn and Cleve
land and is at present studying 
voice under Marcei Salzinger of this 
city. Mr. Baltrušaitis is a gradu- 
ate of the Carnegie Institute of 
Technology and is conneeted vvith 
the Geological Department o.f the 
Gulf Refining Company at Sagi- 
navv, Mieli.

This socially active young couple 
plan on being Mr. and Mrs. the 
latęr part of June. — Here’s vvish- 
ing you all the luck in the vvorld!

VAIKSNORAS “AGAIN”
The local Lithuanians are again 

“svvelling” vvith pride again as An- 
thony Vaiksnoras vvon another prize 
for his artistic sketeh entitled — 
“Wreckage.” A reproduetion of the 
painting vvas published in Severai 
of our local American nevvspapers, 
lašt vveek. “Wreckage” depiets a 
ramshackle home and backyard vvith 
everything d'lapitated and ruined. 
Congratulations, “Tony”.

Formai Cleaners lnc'
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•

Paimam visą darbą 
iš jusu narni} ir pro
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

31STATEWINDOW SHADEli
Vasarai Sutaupysit Pinigų

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. = 
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau, s 

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS. =
: Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. s
: HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland =
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