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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

REIKALAUJA VIEŠŲ
DARBŲ DĖL 3 MI

LIJONŲ

Washington, Geg. 15. — 
CIO. vadas, John L. Lewis, 
iškėlė Kongrese reikalavi
mą parūpinti viešų darbų 
trims milijonams šios ša
lies bedarbių sekančiam 
f (skaliam metui (nuo Lie
pos 1, iki Liepos 1, 1940), 
ir kad jiems butų mokama 
algos tokios kad reouma- 
žėtų unijos nustatytas auk
štis.

Lewis reikalauja parnpi- 
nimo darbo visiems bedar
biams galintiems ir norin
tiems dirbti; suteikimo tei
sės organizuoti WPA dar
bininkus į uniją; darbai tu
ri būti tokie kurie atitiktų 
reikalavimams išsilavinusių 
darbininkų, o projektai to
kie kurie butų visuomenei 
naudingi ir reikalingi.

ANGLIAKASIAI SU- 
GRYŽO DIRBTI

New York. — Preziden
to paraginti, kasyklų ope
ratoriai ir angliakasių li
nija galiaus susitaikė ir 
apie 450,000 kasyklų darbi
ninkų sugryžo dirbti.

Gegužės 14 d. Harlan ap
skrityje, Kentucky valsti
joje, nušautas vienas ne- 
unijistas angliakasis. , Čia 
kasyklų savininkai pasiry
žo nepripažinti unijos ir 
pasirengė atidaryti kasyk
las su ne-unijiniais.

Dėl nesusipratimų Har
lan kasyklose, valstijos mi
licijai Įsakyta būti gatava 
žygiuoti Į kasyklų sritį.

Gary, W. Va., nekurtos 
kasyklos taip pat pasiryžo 
dirbti su ne-uni jistais.

PLIENO darbai šią sa
vaitę nupuolė dar dvejetu 
punktų ir dirba su 45 nuoš. 
normalio. Bet šymet vis 
tik dirba geriau negu dir
bo tuo pat laiku pernai, 
kuomet veikė su 30.7 nuoš.

St. Louis, Mo. — Čia pa
sibaigė trijų savaičių strei
kas upės uosto darbininkų. 
Streikavo 3,500. Buvo su
trukdyta veikimas visų lai
vų Mississippi, Missouri, II- 
linois ir Warrior upėse.

t

MEDŽIO apdirbimo 516 
dirbtuvėse per savaitę Ge
gužės 6 paruošta 229,681,- 
000 pėdu minkšto ir kieto 
medžio padarinių. Tai yra 
aukščiausias šio meto vie
nos savaitės apdirbimas.

HITLERIS pereitą sa
vaitę lankėsi Belgijos pa- 
rubežyje apžiūrėjimui sa
vo fortifikacijų. Tuo pat 
laiku Mussolini lankė šiau
rinės Italijos pasienius.

Iš Vakarų fronto Hitle
ris išvyko i rytinį — ap
žiūrėti Rytų Prūsijos ir 
Austrijos sienas.

Mussolini Atsisako Kariauti prieš Lenkiją dėl Danzigo
•A

Roma, Geg. 17. — Mus
solini pasirašė sutartį su 
Vokietija ta sąlyga kad 
nesusipratimai su Lenkija 
butų išspręsti be karo.

Kitais atvejais, kilus ka
rui prieš vieną kurią tų ša
lių, abi jos automatiškai 
stoja kariauti.

Turin, Italija, Geg. 15. — 
Premjeras Mussolini lan
kydamasis čia atidaryme 
naujai įrengtos automobi
lių dirbtuvės, savo kalboje 
pareiškė kad Europos val
stybės turi išspręsti neku- 
riuos klausimus pirm negu 
galima užtikrinti taiką, ta
čiau šiuo laiku Europoje 
nėra tokių didelių klausi
mų kad jie turėtų būti ri
šami karo priemonėmis, ir 
nėra reikalo dėl to išvysty
ti naują didelį karą.

Tie “nekurie klausimai” 
yra tai Italijos reikalavi
mai Prancūzijai, bet šiuos 
reikalavimus sako galima 
išspręsti be karo.

Vokietijos naziams šita 
Mussolinio kalba nepatiko, 
nes joje Mussolini nepaža
dėjo Vokietijai pagalbos 
jos ginčuose su Lenkija už 
Danzigą.

Italija nori gauti teisių 
prie kontrolės Suez Kana
lo, Djibouti uostą priėjimui 
prie Etiopijos, ir Tunisijoj 
gyvenantiems Italams ma
žumos teisių.

ATVYKO ANGLIJOS
KARALIUS

Quehec, Kanada. — Ge
gužės 17 d. išlipo , iš laivo 
Britanijos Karalius Jurgis 
su karaliene Elzbieta, ku
rie atvyko į Amerikos kon
tinentą keletui savaičių pa
viešėti.

Juos pasitiko ankšti Ka
nados valdžios nariai.

Laivas pribuvo pora die
nų vėliau, nes kelionė juro
mis buvo nepalanki. Tas 
pakeitė visus jų išanksto 
nustatytus lankymosi ir 
sutikimo planus.

PRANCŪZIJA už kariš
ką sutartį su Turkija, su
tiko užleisti Turkijai vieną 
distriktą Syrijoje, kurį iki 
šiol laikė Prancūzija savo 
globoje. Turkai pažadėjo 
uždaryti Dardanelius karo 
atsitikime Romos - Berlino 
bloko karo laivams.

TURKIJA padarė kariš
ka sutartį ir su Britanija. 
Abi šalys pasižada viena 
kitą ginti atsitikime karo 
Viduržemio juroje.

Baronas Rotschild, Žydas, 
milijonierius, po Austrijos 
užėmimo aretuotas ir lai
kytas iki šiol nelaisviu. ta
po paleistas. Jis išvažiavo 
i Paryžių.

GEN. FRANCO tariasi 
su Belgija gavimui Ispa
nijai reikalingos paskolos. 
Paskola siekia virš 100 tūk
stančiu dolarių.

RUMANIJOŠ kareiviai 
pereitą savaitę nužudė 22 
Bulgarus seniau buvusioje 
Bulgarų srityje. Bulgari
ja prieš tai užprotestavo.

LIETUVOS KARO MOKYKLOS KAUNE VAIZDAS LAIKE PRISAIKDINIMO IŠKILMIŲ
V

Lietuvos Karo Mokyklos aikštėje kariūnai, pakeliant i karininkus, duoda priesaiką prife Vytauto D. paminklo. VDV.

LENKIJA PASIRUOŠUS KARIAUT DĖL 

DANZIGO, JEI VOKIEČIAI PULTŲ

Varšava. — Lenkija iki 
paskutinos laikosi savo už- 
sibrėžimo neduoti VoLieti- 
jai prisijungti Danzigo.

Bent koks Vokiečių pasi
judinimas prieš Danzigą 
iššauks Lenkijos ginkluotą 
pasipriešinimą.

Lenkija yra pasiruošus 
kariauti, turi po ginklu su- 
virš milijoną kareivių.

Maskvoje tiki kad Lenkai 
nekariautų už Danzigą, ir 
mano kad bus prieita ko
kio nors ramaus susitari
mo.

Lenkai skelbia kad Len
kijos mažumos pilnai stoja 
už Lenkiją prieš Vokietiją: 
Lietuviai, Ukrainai, Žydai, 
Gudai.

Lenkijos užsienių reika
lų ministro Becko pasitari
mas su Sovietų atstovu Po- 
temkinu baigėsi tuo kad 
Rusija teiks Lenkijai pa
galbą ' ginklais ir reikme
nimis jeigu Britanija ir 
Prancūzija stos Lenkijai į 
pagalbą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Gen. Raštikis Apdova
notas Lenkijos Ordinu 

© KAUNAS, Gegužės 12 d. —
Generolas Raštikis gryžo iš 

Varšavos apdovanotas Didžiuo
ju Polonia Restįtuta ordinu.

Generolas Rydz-Sn.igly šy
met atvyks į Kauną Gen. Raš- 
tikį revižituoti.

Lenkų spauda Gen. Raštikio 
vizitą labai entuziastingai svei
kino.

Derybos su Vokietija
• KAUNAS, Gegužės 10 d. —

Lietuvos-Vokietijos derybose 
dėl daugelio prekių apyvartos 
jau susitarta. Taip pat pažen
gė pirmyn ir derybos dėl nau
dojimosi Klaipėdos uostu.

Gandai apie Vokietijos rei
kalavimus neatitinka tikreny
bei.

Lietuvos kariu o m e n ė s 
! vado Gen. Raštikio atsilan
kymai Yarša/igj? laikoma 

Į Lietuvos sutikimu gelbėti 
Lenkijai. Prieš tris savai
tes Varšavoje lankėsi Es
tijos kariuomenės vadas 
Gen. Laidoner, kurio vizi
tas paskaityta susitarimu 
su Lenkija veikti išvien.

Rygoje tiki kad Baltijos 
valstybėms laikytis išvien 
yra būtina, ir jos veikda
mos kartu galėtų pristatyti 
20 ar daugiau divizijų ka
riuomenės prieš Vokietiją. 
Paskirai veikiant jos visos 
bejiegės.

Lenkijos karo ministras 
lankėsi Paryžiuje militariš- 
koms taryboms su Prancū
zijos generaliniu štabu.

Chambėrlain pasakė, jei 
Vokiečių užsimojimai už
grobti Danzigą butų pavo
jum 'Europos karui ir Len
kijos nepriklausomybei, į 
tą karą bus įvelta ir Bri
tanija. ________

—Iki Gegužės 9 d. Lietuvos 
visuomenė Apsigynimo Fondui 
suaukavo pustrečio milijono li
tų. šiam reikalui nuoširdžiai

—Vidaus Reikalų Ministeri
jos antru generaliniu sekreto
rium paskirtas Savivaldybių 
Departamento direktorius Bar
kauskas.
aukoja ūkininkai, darbininkai, 
moksleiviai ir kariai. Nema
ža aukų gauta ir iš Vilniaus 
krašto, Anglijos ir Amerikos 
Lietuvių.. Užsienio Lietuviai 
gražiomis aukomis rodo meilę 
gimtosios žemės laisvei.

—Iki šiol Lietuvoje užregis
truota 10,231 Klaipėdos Kraš
to pabėgėlių.
PASIKORĖ
• KLAIPĖDA, Gegužės 10. — 

Šiomis dienomis Klaipėdos 
kalėjime pasikorė buvęs Direk
torijos narys Suhrau. Direk
torijoje jis atstovavo nazius.

LIETUVA PASIRA
ŠIUS SUTARTĮ SU 
VOKIETIJA DVE

JETUI METŲ

Amerikos laikraščiai ra
šo kad Lietuva pasirašė su 
Vokietija prekybinę sutar
tį dvejetui metų. Ta su
tartimi Lietuva duos Vo
kietijai 30 nuoš. viso savo 
eksporto. Taigi, Į nekurias 
šalis Lietuva turės nutrau
kti savo eksportą.

Amerikos Vokiečių laik
raščiai su pasididžiavimu 
rašo kad Vokietija “priver
tus Lietuvą” priimti Vo
kietijos reikalavimus pre
kybos atžvilgiu.

5 METŲ MERGAITE 
PAGIMDĖ KŪDIKĮ

Lima, Peru (Pietų Am.) 
— Akivaizdoje 60 daktarų 
suėjusių pamatyti šio nuo
stabaus dalyko, 5 metų am
žiaus Indi jone mergaitė pa
gimdė virš 5 svarų kūdikį. 
Kūdikis jai iš vidurių išim
tas operacijos budu. Mer
gaitė ir jos kūdikis tarpsta.

Tokio atsitikimo pasau
lyje dar nežinoma. Tik per
nai, taip pat Pietų Ameri
koje, viena mergaitė 8 m. 
amžiaus pagimdė kūdikį 
normaliu budu.

KINAI pastarų kelių die
nų mūšiuose su Japonais, 
atsiėmė miestą Yochow, 
Hunan provincijoje.

Britanija ir Suv. Valsti
jos įteikė naujus protestus 
Japonijai prieš bombarda
vimą miestų sričių kur ap
sigyvenę tų šalių piliečiai.

Kinijoje šiuo laiku ran
dasi apie milijonas Japoni
jos kareivių.

Pereitą savaitę Japonų 
lėktuvų sprogimais užmuš
ta 1,584 asmenys Čung- 
kiange.

Kinai sako, per Balan
džio mėnesį veikimuose iš
mušė ar sužeidė 52,033 Ja
ponus, 1,063 suėmė.

BALTOJOJ juroj rastas 
apvirtęs Rusų sargybinis 
laivas. Sako su juo žuvo 
apie 200 žmonių.

RUSIJA STOVI PRIE 
SAVO REIKALA

VIMŲ

Londonas, Geg. 17. — So
vietų Rusija laikosi savo 
nusistatymo tarybose su 
Britanija. Iki šiol Sovie
tų siūlymai ir reikalavimai 
buvo Britų nepriimami.

Prancūzija ėmėsi žygių 
artinti Britaniją ir Rusiją, 
kad pastangos sudaryti jų 
trilypę militarišką sąjungą 
nenueitų niekais.

Britanija tiki kad šitai 
trilypei sąjungai susida
rius Japonija ir Ispanija 
gali būti įtrauktos į Berli- 
no-Romos bloką.

Rusija vis kalba apie tei
kimą pagalbos ne tik Len
kijai ir Rumanijai, bet ir 
Pabaltijos šalims.

Paskiausios žinios sako 
kad Britanija sutinka pa
daryti didelius nusileidi
mus Rusijai. Sulyg to pla
no Rusija stos kariauti už 
savo kaimynes valstybes, o 
Britanija ir Prancūzija tu
ri eiti Rusijai į pagalbą.

& % #

LITVINOVO pašalinimą 
iš Sovietų užsienių reikalų 
pareigų suriša su jo nepa- 
jiegimu sudaryti su Pran
cūzija ir Britanija milita- 
riškos sutarties, kuri turė
tų gauti Rusijai pagalbą 
prieš Sovietų priešus karo 
laiku.

FEDERALIŲ, valstijos 
ir miestų taksų šios šalies 
gyventojai 1938 m. sumo
kėjo net 813,700,000,000 — 
po 22c nuo kiekvieno uždir
bto dolario. Tai yra aukš
čiausias taksavimo rekor
das. Tų taksų išėjo po 
$105 nuo galvos, arba po 
$317 kiekvienam dirban
čiam asmeniui.

Pasaulyj gyventojų skai
čius padaugėja po apie 100 
tūkstančių galvų kasdien.

Vokietins Čekus
Praha. — Vokietijos val

dytojas pranešė kad Čekai 
turės prisitaikyt priė Vo
kiečių gyvenimo būdų ir 
darbo tvarkos.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

ŽIAURI ŽUDYSTĖ. Balan
džio 27 d., Tauragės ap., Erž
vilko vai., Lenkčių II kaime, 
Petras Lukošius peršovė An
taną Stoškų, 34 m., ir jo sese
rį, Eleną Klizentienę, 25 m., ir 
jų giminaitę Moniką Stonkie
nę, 60 metų, šovė už tai kad 
Elena Klizentienė nesutikus už 
jo ištekėti, o kitus kad jam 
kliudė. Peršautas A. Stoškus 
po valandos mirė. Lukošius 
pats pasidavė policijai.

•
KAPŲ PLĖŠIKAI. Vilniaus 

policija susekė nusikaltimą ku
ris yra retas savo žiaurumu. 
Dviese kaž kokie Vilniečiai Ra
sų kapinėse naktį atsikasė la
voną ir ištraukę jo auksinius 
dantis pardavė juos vienam 
aukso supirkėjui, ir tuos pini
gus jie pragėrė. Policija nu
sikaltėlius pagavo.

VALSTYBĖS* TEATRO di
rektorius Viktoras žadeika iš 
pareigų pasitraukė. Nauju di
rektorius Prezidentas Smetona 
paskyrė Dr. Antaną Jušką.

•
'‘MAISTAS” per pirmus tris 

mėnesius šymet vėl turėjo di
desnį eksportą negu pernai — 
tas parodo kad kasmet Lietu
vos prekyba su užsieniu auga 
ir auga. Bet Kovo pabaigoje 
pagrobta Klaipėda. Ar Lietu
vos eksportai nukentės dėl to? 
Ar Vokiečiai apsunkins prekia
vimo su užsieniu sąlygas?

Per pirmus tris mėnesius 
šymet išvežta už 18,200,000 li
tų. Pernai per tuos pat tris 
mėnesius buvo išvežta už apie 
1,200,000 litų.

•
LIETUVOS įvairios įmonės 

stengiasi priimti į save Klai
pėdos pabėgėlius darbininkus, 
kad nereikėtų juos maitinti ir 
šelpti. Darbus gauna sezoni
niai darbininkai.

•
LIETUVOS smulkiųjų ūkio 

šakų draugijos plečia savo vei
klą ir rūpinasi savo reikalais. 
Kaune Gegužės pirmomis die
nomis įvyko suvažiavimai Lie
tuvos Vaisių ir Daržovių Ga
mintojų Draugijos, Naminių 
Paukščių ir Smulkiųjų Gyvu
lių Augintojų Draugijos, ir 
Bitininkų Draugijos.

•
NUŠOVĖ 19 ŠERNŲ. Per 

medžioklę du Širvintų parei
gūnai nušovė po vieną šerną, 
abi pateles. Išskrodus jas vie
noje pasirodę 9, o kitoje 8 šer
niukai, kurie už kelių dienų 
turėjo būti pagimdyti.

•
LIETUVA pakeitė įvežamų 

prekių muitus, sumažinimui 
nebūtinų prekių įvežimą ir 
tuo budu mažiau išleisti į už
sienį savo valiutos. Tik neku
rtoms būtinoms reikmenims 
muitai dar pamažinti.

•
LIETUVA ruošė statyti an

trą galingą radio stotį Kaune. 
Dabar šis klausimas perduotas 
apsvarstyti Ministrų Tarybai. 
Kaip išrodo, manoma nuo tos 
statybos atsisakyti, kaip ir nuo 
eilės kitų valdinių statybų.
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Wyoming Klonis, Pa. 'Kanados Lietuviai Tautiniai Atkunta
Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir 

Veikia musų Vientaučiai

Rašo Jonas J. Nienius.

f IS-TAS APIE WYO-
MING KLONĮ

(Tęsinys iš pereito nr.)

Klonio gamta yra 
su kalnais, daug 

ir upelių.
metu tūkstančiai

Wyoming 
labai graži, 
ežerų, upių

Vasaros
gi smininkų paukštelių čia lai- 
sv ii linksminasi.

Klimatas yra pastovus sodi- j 
ni įkystei ir pienininkystei bei 
žemdirbystei. Obuolių, bulvių 
ir kitko čia užaugina daugiau 
negu reikalinga vietos suvar
tė imui.

Ūkių yra 95, jų tarpe Lie
tuviai jau užima žymią vietą.

žiemą oras kalnuose būna 
lengvas, temperatūra nupuola 
iki zero F, kloniuose žemiau 
zcro. Vasarą bendra tempe
ratūra esti apie 90 laipsnių, ir 
pasiekia iki virš 100 laipsnių 
karščio.

Išpradžios depresijos metais 
valdžios pašalpą Lietuviui gau
ti buvo sunku, nes prie pašal
pų prieidavo tik per politikie
rius.

šimtai Lietuvių neteko savo i 
namų, nes nepajiegė išmokėti! 
paskolas.

Pastarais trimis metais jau 
susiorganizavo daug Lietuvių 
ir gauna savo dali. Pernai prie 
viešų darbų dirbo 825 Lietu
viai. Valstijos pašalpą gauna 
ar gavo apie 4,000 Lietuvių. 
Pora Lietuvių yra užvaizdomis 
prie PWA darbų; penki knyg- 
vedžiai, vienas inžinierius, pen
ki dirba savo sunkvežimiais.

Senelių pensijas gauna 15 
senelių ir penkios šeimos naš
lių moterų.

,NYA (jaunimo mokymo) 
dviejų metų mokslą baigti ga
vo 29 Lietuviai. PWA dirba 

Lietuviai. CCC giriose bu- 
632 jaunuoliai. Iš AAA 

21 Lietuvis
LIETUVIŲ TURTAS

Bendrai imant Wyoming Klo
nyje Lietuvių bažnyčių yra 11, 
jų tarpe keturios gana gražios 
ir turtingos. Jų vertė siekia 
pusę milijono dolarių.

Namų surasta pagal pavar
des 1123, ir 9n ūkiai, prie to 
r ridėjus bus $1,220,245. Kito- 
1 is turtas paviršutinai spėja
ma siekia apie 50,000 dolarių.

Automobilius vairuoja n Č i ų 
Lietuvių yra 2121, imant jų 
automobilių vertę po $100, pa
sidaro $212,000.

SLA. 25 kuopos turi narių 
1223. Septintas SLA. Apskri
tis narių turi 1690, nes kelios 
kuopos šiame apskrityje 
dasi už Wyoming Klonio 

apie tiek

43
vo
pagalbą gauna 
ūkininkas.

Trys Lietuviai mokinasi bū
ti lakūnais pilotais. Nesenai 
.vienas Lietuvis užsimušė su 
lėktuvu. Lietuvių ėjimas į or- 
laivininkystę yra pagirtinas, 
nes ateitis gera orlaivininkys- 
tės inžinieriams, mekanikams, 
pilotams, radio operatoriams.

Per paskutinius
50 Wyoming
mokyklų (high 
džia 
mokinių kas metai, 
stoja į. kolegijas bei 
tetus.

Per 35 metus iš
Klonio yra jau pasiekę aukštus 
mokslus 163 Lietuviai, ir 23 
tapo kunigais.

Wyoming Klonio Lietuviai 
212 šeimų, biznierių ir profe
sionalų turi savo naudojimui 
telefonus.

(Bus daugiau)

10 metų 
Klonio augštesnių 

school) palei- 
Į pasaulį po porą Šimtų 

Dalis jų 
universi-

Wyoming
ran- 
ribų. 
kuo-

80 nuoš. dirba 
kasyklose, visi

TORONTO, ONT., Kanada.— 
Torontas yra antra didžiausia 
Lietuvių kolonija Kanadoje. Čia 
rasime, kaip ir visur, įvairių 
pažiūrų Lietuvių, ir partijų: 
katalikų, tautininkų, socialistų 
ir komunistų. Kanados Lietu
viai žiuri į Torontą kaipo į Ka
nados Lietuvių judėjimo cen
trą. turbut dėl to kad čia iš
leidžiama Lietuvių kalba laik
raštis, kuris visą laiką garbino 
Rusijos sovietinę “imperiją”, 

j piršo Lietuviams už vadus Sta- 
! liną, Buchariną ir Torontiškį 
žydelį Salsbergą. žodžiu sa
kant, tas svetimtaučių (komu
nistų partijos) kontroliuoja
mas laikraštis varė tarpe Lie
tuvių nutautinimo darbą.

Bet dabar Lietuviai jau at
kuto. Pradeda dėmėtis savo 
kultūra, menu ir bendrai rū
pintis grynai Lietuvybės klau
simais. Tautiniai atkuto ne 
tik katalikai ir socialistai, bet 
net Lietuvybės niekintojai ko
munistai. Pastarųjų laikraštis, 
pajutęs kur vėjai pučia, pasisa- 

1 kė už Klaipėdos 
i pimą ir rėmimą 
! klų fondo, 
j Gegužės 7 d. 
‘ ninku” 
deda 
troliuojamų organizacijų, 
šaukė Klaipėdos pabėgėlių 
kalu masinį susirinkimą ir 
rinko $31.25 Klaipėdiškių 
rėmimui.

Atsilankius pas mus bro- 
! liams Motuzams su spalvuoto
mis Lietuvos filmomis, komu
nistai lankėsi pasižiūrėti gra- 

i žios Lietuvos ' ir kai kurie net 
i pirko Lietuvos 20-ties metų su
kakties atminčiai ženklelius. 

: Tokias filmas apie Lietuvą, du 
! metai atgal, komunistai nieki
no ir per savo laikraštį sabota- 

Į žavo. O jeigu kas butų pirkęs 
patriotinius ženklelius tuomet, 
kaip dabar jie daro, tai butų 

! tokius apšmeižę. fašistais 
skelbę. Toksai komunistų 
sivertimas sveikintinas, ir 
gu visuomenė dar labiau 
prie-Lietuviską propagandą 
kritikuos, tai 
kad komunistai 
tarnavę,

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

pabėgėlių šel- 
Lietuvos gin-

“bendrafronti- 
komitetas, kuris susi- 

vien iš komunistų kon- 
su- 
rei- 
su- 
pa-

e

Tendžiulytė serga.. Ji 
kelis metus darbavosi 
studijoje. Seniau va- 
velionio Vaičkaus tru-

at- 
tai

Įs-
priežiurai,

LKRSA. turi 
pų ir narių.

Lietuvių apie 
kietos anglies
priversti priklausyti į U. M. 
W. of A. (angliakasių uniją). 
Kol kas sužinojau kad jų\ yra 
apie 3255.

SVEIKATA IR DARBO 
APSAUGA

Kuomet jau diduma yra pus
amžiai, sulaukę rudens-žilės, jų 
sveikata yra gana apgailėtina, 
nes kasyklose dirbąs žmogus 
yra kandidatas į įvairias li
gas.

Iki 1916 metų nebuvo jokios 
apdraudos už sužeidimą ar ne
laimes kasyklose. Viskas pri
klausė nuo kasyklų savininkų: 
jeigu gavai šimtinę ar kitą 
lyginti tai gerai, o jeigu ne 
teisme vargiai ką laimėsi.

Kuomet valstija perleido 
tatymą darbininkų
ir sužalotus darbininkus pra
dėjo užlaikyti ir teikti medika- 
lę pagalbą kompanijos, pakilo 
daug trukšnio. Taipgi užmuš
to kasykloje vyro ar sunaus 
likusioms moterims ar moti
noms turi mokėti pensiją.

UŽMUŠTA 832 LIETUVIAI
Kuomet pravesta kietos an

glies kasykloms darbininkų su
žiūrėjimo įstatymai, visi kietos 
anglies kasyklose sužeidžiami 
ir užmušami darbininkai turi 
būti pažymėti ir su lyg jų tau
tybės. Iš tų skaitlinių pasiro
do kad Luzernės apskrityje 
užregistruota Lietuvių užmuš
tų tarp 1981 iki 1938 metų 832 
darbininkai. Skaitlinės 
dar didesnės jeigu visi 
viai butų buvę užrašyti 
viais.

butų 
Lietu-
Lietu-

DEPRESIJOS LAIKAI
Užstojus depresijai šimtai 

Lietuvių neteko darbo. Pini
gais trijuose bankuose žuvo, 
kiek buvo galima sužinoti, 
$83,211.23.

Namų vertė nupuolė pusiau, 
kitur dar žemiau.

BALTIMORE, MD.

CHICAGO, III. — Banditai 
apiplėšė A. Bruzgio ir K. 

Yurčienės užeigą, pagrobdami 
'kelis šimtus dolarių. Plėšimas 
įvyko tuoj po 12 vai. naktį, kai 
savininkai rengėsi uždaryti sa
vo įstaigą.

—Pola 
pastarus 
Conrado 
žinėjo su
pe po Amerikos Lietuvių kolo
nijas, buvo gabi artistė.

—K. Steponavičiui Gedimino 
ordino įteikimas bus atliktas 
rudenį, ne^j vasaros laiku Pir
myn Choras apsistojo veikęs.

—Pereitą savaitę, pietinėje 
Chicagos dalyje grudų sandė
lio gaisre, tarp 8 sudegusių 
darbininkų žuvo ir vienas Lie
tuvis, Kazys Regašius.
• WORCESTER, Mass. — Ge

gužės 21 d. čia įvyksta ALT.
Sandaros 1-mc Apskričio pus
metinis suvažiavimas, Lietuvių 
Piliečių klubo patalpose.
• HARTFORD. Conn. — 

neetieut Sandaros 2-ro
• kričio jubilejinis piknikas 

giamas sekmadienį, Birželio 4,
■ Indiana Grove Parke, West Ha-
■ ven, Conn. Tai bus paminėji-
■ mas Sandaros 25 metų gyva- 
- vimo.

Con-
Aps-
ren-

ŽUDYSČIŲ SKAI
ČIUS DIDĖJA

tyrinėjimai
sie-
pa-

nu-

PHILADELPHIA. — Iškilus 
aikštėn kad aplink Philadelphi- 
ją veikia žudytojų gauja, kuri 
visaip žudė žmones išgavimui 
jų gyvasties apdraudos pinigų, 

parodo kad taip
nužudytų žmonių skaičius 
kia apie 100. Tikima kad 
sieks 200 skaičiaus.

Sugaudyta jau apie 25
žiūrėti kaltininkai ir gaudymas 
tęsiasi toliau.

Pradedama iškeisti nekurie 
lavonai iš kapų ištyrimui ko
kia buvo jų mirties priežastis.

Šeši tikrai susekti tų žudys- 
čių dalyviai, visi negrai, 
nuteisti mirti elektriškoje 
dėje.

jau 
ke-

kuo- 
buna
nėra 

Čia

pa- 
at- 

jei- 
Jų 

pa
galima tikėtis 

i Kati Komunistai liausis Rusijai 
į tarnavę, niekinę bažnyčią ir 
! Lietuvybės darbą ir dirbs sa- 
I vo tautos naudai ir garbei.

Iki šiol čia niekas nesirūpi
no tautiškos ir katalikiškos 
spaudos platinimu. Tik ko
munistai, padedami Amerikos 

' “tavorščių” ir Toronto žyde
lių, skleidė savo spaudą. Dėl
to jie čia tvirtai prigijo. Bet 

l dabar ir katalikai ir tautinin- 
; kai daugiau susirūpino. Vie- 
! nas Lietuvis man pasakė kad 
paskutiniu laiku ji& užprenume
ravo net keletui Jaunimą, Vy
tį, Dirvą, ir Vienybės Kanados 
skyriaus laidos prenumeratų 

nuoš.
platinimo 
Tai gali 

susipratęs 
kartą* at- 

Toronto

PRADĖJO DIRBTI
SCRANTON, Pa. — Dėl už

sitęsusio minkštos anglies dar
bininku streiko, daugelis indus- 

! trijų pradėjo užsakyti kietąją
anglį, todėl kietos anglies ka-1 
sėjų darbai smarkiai pakilo: 
ėmė dirbti pilną laiką, vietoje 
trijų dienų, kaip iki tol.

Streikas jau pasibaigė, tai
gi kietos anglies kasykloms biz
nis apsistos.

NUŽUDYTA MERGINA
YORK, Pa. — Netoli čia, žo

lėje rasta nužudyta mergina, 
Katherine Moose, 24 m. amž. 
Jos galva ir veidas buvo su
muštas, paskiau buvo pasmau
gta, išvežta Į laukus, įtempta 
i žoles ir palikta. Suimtas vy
ras, su kuriuo ji buvo matyta 
barantis automobilyje diena 
prieš jos pasigedimą namuose, 
kur ji tarnavo.

111.

pakėlė net pervirš 400
Tautinės spaudos 

■ darbas yra lengvas, 
'atlikti bile tautiškai 
i Lietuvis, štai vieną
; si lankėme pas naują 
bizrierį, p. George Račkauską, 
Hollywoocl Cafe. 223 Ossing- 
ton avenue, užsisakėme pietus, 
ir mano draugas pradėjo:

— Koks tamstai tautiškas 
laikraštis, poni Račkauskiene, 

j geriausia patinka?
— Dirva. Apart įvairiu 

trumpų žinučių, joje būna gra
žių pasiskaitymų. Tokį laik
raštį perskaičius nesarmata ir 
į Lietuvą pasiųsti. O, kaip ma
no tėvelis mėgsta skaityti ge- 

irus laikraščius! — pakilusia 
dvasia ir tėvynės prisiminimo 

j užsidegimu aiškino poni Ona 
; Račkauskienė.

Tai buvo pirmutinis jai pa
siūlymas užsirašyti tautišką 

! laikraštį — kitos srovės daug 
1 kartų siūlė.. Ji užsipręnume- 
i ravo Dirvą be agitacijos. Čia 
randasi šimtai kuriems dar 
niekas neprisiminė, nepakalbi
no užsirašyti Dirvą.

Jaunesnis.
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietą.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

• BOSTON, Mass. — Gegužės
28 d. įvyks iškilmingas ati

darymas Stephen Darius aikš
tės, kuri pavadinama musų žy
maus lakūno vardu.
• RAGINE, rWis. — Gegužės

14 d., vietiniai Lietuviai už
baigė savo žieminių vakarų se
zoną dideliu Lietuvišku progra
mų Dreamland salėje. Kalbė
jo Juozas Poška, Jaunimo re
daktorius, iš Chicagos.
• PITTSBURGH, Pa. — Ge

gužės 7 d. buvo atidarytas
šios vasaros sezonui Lietuvių 
Ūkis, “Country Club”. Šią va
sarvietę Pittsburgho Lietuviai 
įsteigė bendrovės pagrindais. 
Vieta randasi kalnuose į rytus 
nuo miesto, ten vasarą Lietu
viai laiko savo piknikus, o ne- 
kurie biznieriai turi pasistatę 
sau vasarnamius.

LIETUVOS ĄŽUOLO AP
LANKYMAS IR PIETUS 
Baltimorės Lietuviai turi ne

paprastą progą švęsti dvi tau
tines Lietuviškas šventes: vie
na jų yra Vasario 16-ta, 
met Maryland valstijoje 
valstijinė šventė, kaip 
niekur kitur Amerikoje.
Vasario 16-tą, kartu su Lietu
viais, mini ir Amerikonai. , 

Vasario 16-tos šventės mi
nėjimui yra pravestas valstijos 
įstatymas. Tos šventės pra- 
vedimui ir Lietuvių tautai at
žymėti Mary lando valstijos so
stinėje, Annapolis, prie valsti
jos rotušės keturi metai atgal 
buvo pasodintas ir ąžuolas, ku
rio pasodinime dalyvavo gu
bernatorius ir eilė kitų įžymių 
žmonių.

Kadangi medelis buvo paso
dintas Gegužės mėnesį, tai tą 
mėnesį Baltimorės Lietuviai 
rengia antrą iškilmę — mede
lio aplankymą.

Šymet Annapolyje Baltimo
rės Lietuvių ekskursija lanko 
sekmadienį, Gegužės 21. Eks
kursiją rengia Baltimorės Lie
tuvių Draugijų Taryba. Išva
žiuos nuo Lietuvių salės 9:30 
vai., automobiliais ir busais.

Ten bus pasakyta kalbos ir 
atlikta kitos ceremonijos.

IŠ Annapolio sugryžus, Lie
tuvių salėje 2 valandą bus pie
tus su kalbomis ir pasilinks
minimu.

Dirvos skaitytojams jau yra 
žinoma kad prie Vasario 16-tos 
padarymo legališka Marvlando 
švente ir prie ąžuolo pasodini- 
mo daugiausia pasidarbavo Tei
sėjas Wm. F. Laukaitis.

Šiomis dienomis Baltimorės 
laikraščiuose tilpo pranešimas 
kad Kaune viena gatvė užvar
dinta “Maryland Gatvė”, at
minčiai tos valstijos kurioje 
pagerbta Lietuvos Nepriklau
somybės diena. Rep.

PLUNGIENĖ Elzbieta (Dir- 
kiutė), 60 metų, mirė Bal. 
21, Chicagoje. — Šiaulių ap. 
Klovainių miestelio.

MILIAUSKAITĖ A1 e k sandra 
(Zaleskaitė), 49 metų, mirė 
Bal. 25, Chicago j e. — Rasei
nių ap., Kražių par., Burnių 
k. Amerikoj išgyveno 33 m.

BUDVITIENĖ Ona, pusamžė, 
mirė Bal. 22, Chicago j e. — 
Raseinių ap., Kaltinėnų p., 
Pakarčimės kaimo.

MISIUS Feliksas, 25 m., mirė 
Bal. 23, Chicagoje, kur buvo 
ir gimęs.

MASALIS Aleksandras, 54 m. 
mirė Bal. 24, Brooklyn, N.Y.

[VAŠKEVIČIENĖ A., mirė 24 
Balandžio, Baltimore, Md.

PETRUŠKA Motiejus, 67 m., 
mirė Balandžio 10, Wauke- 
gan, III.

MILAŠIUS Leonas, mirė 
mėn., Pittsburgh, Pa.

KRUŠAS Aleksandras,
Kovo mėn., Elizabeth,

STANKŪNAS Jokūbas, 
mirė
phia, Pa.
Pumpėnų par., Miku'lskių k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

VALSKIENĖ Aleksandra (Bar- 
dauskaitė), 58 m..
27, Chicago j e. — 
ap., Kaltinėnų p., 
polio dv. Amerikoj 
33 metus.

VAITKUS Mykolas,
mirė Bal. 24, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Laukuvos p., 
Valaičių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

KITEILEVIČIUS Aleksandras, 
mirė Kovo mėn., Springfield, 
III.

ŠIMKUS Juozas N., mirė Ko
vo mėn., Los Angeles, Calif.

BELKEVIČIENĖ Magdalena,
83 metų, mirė Balandžio m., 
Detroit, Mich.

IVAŠKEVIČIENĖ Salomėja, 
mirė širdies liga Bal. 24 
Baltimore, Md.

SAKEVIČIENĖ Elena, virš 
metų, mirė Balandžio 23 
Baltimore, Md.

GEDVILIENĖ Uršulė, 50 me
tų, mirė Balandžio 27 d., 
Brooklyn, N. Y.

ŠIMKUS Pranas, 72 metų, mi
rė Bal. mėn., Windeber, Pa.

SKAMAROČIENĖ Mare, mi
rė Gegužės m., Pottsville, Pa.

JURKEVIČIUS Stasys, mirė 
Balandžio 23, Sebastopol, Pa.

NAVICKAS Vincas, mirė Ba
landžio 26, Plymouth, Pa.-

RATKELIENĖ Magdalena, 83 
metų, mirė Bal. 20, Detroit, 
Mich. — Marijampolės aps. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

PODžIUKAITIENĖ Morta, se
no amžiaus, mirė Balandžio 
m.; Waterbury, Conn.

DIŠUS Jonas, pusamžis, mirė 
Balandžio 27 Chičagoje. — 
Panevėžio ap. Pušaloto par., 
Skaisgirių k. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

EENDIKIENĖ Pranė 
kauskaitė), pusamžė,
Bal. 29, Chičagoje. — 
ap., Ubiškių m.
išgyveno 37 metus.

GRIGAITIS Jonas, 40 metų, 
mirė Bal. 28, Chičagoje.

GRICIUS Petras, 57 metų, mi
rė Gegužės 2, Chičagoje. — 
Telšių ap., Plungės p. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

Bal.

ATHOL, MASS.

• TORONTO, Ont. — Gegužės
Lietuvių parapija 
10 metų gyvavi- 
Aušros Choras iš- 
programą. Buvo

6, vietos 
apvaikščiojo 
mo sukaktį, 
pildė dainų 
vakarienė.

Aušros Choras rengia kon
certą Gegužės 24 d. toje pačio
je salėje.
® BROOKLYN, N. Y. — Ge

gužės 6 d. Brooklyno Muze- 
juje! atsibuvo Lietuvių liaudies 
meno paroda. Atidarymo kal
bą pasakė Generalinio Konsu
lato narys A. Simutis. Dainų 
programą atliko Operetės Cho
ras, V. Tamkiutės vedamas. 
Lyraičių grupė pašoko.

—Gegužės 7 d., Shubert sa
lėje atsibuvo B. Šaknaitės mu
zikos mokinių koncertas. Bu
vo susirinkę apie 300 gražios 
Lietuviškos publikos paklausyt.
• NEW BRITAIN, Conn. —

Gegužės 6 d. gazo dujomis 
nusižudė Petronė Ausenkienė, 
44 metų amžiaus.
® UTICA, N. Y. —• Balandžio

23 d., Kun. B. Liubausko iš
leistuvių į Lietuvą vakare, su
rinkta Lietuvos šauliams aukų 
$30.

Jonas Tareila
“Dirvos’’ Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

am- 
Chi-
ap., 

k.

mirė 
N. J.

57 m. 
Balandžio 7, Philadel-

— Panevėžio ap.,

GAISRIS Juozas, pus a m ž i s , 
mirė Gegužės 3, Chičagoje. 
— Šakių ap., Slavikų p., Ši
lalės k. Amerikoje išgyve
no 20 metų.

PUNIŠKIS Juozas, pusės 
žiaus, mirė Gegužės 2, 
cagoje. — Marijampolės 
Kalvarijos p., Eglebelių

MILIMAS Antanas, 76 metų, 
mirė Balandžio 2, Racine, 
Wis. — Šilalės p., Naivočių 
k. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

VASILIAUSKAS J., 50 metų, 
užmuštas automobilio Gegu
žės pradžioje, Chičagoje. — 
Raseinių ap., Lyduvėnų par., 
Pabarikų k.

ČERNIUS Dominikas, pusam
žis, mirė Gegužės 1, Chica
go j e. — Panevėžio aps., Ši
monių p., Butėnų k. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

JURGELAS Antanas, 60 me
tų, mirė Bal. 29, Chičagoje. 
— Tauragės ap., Adakavo p., 
Paklevės k. Amerikoj išgy
veno 36 metus.

JURJONAS Kazys, pusamžis, 
mirė Bal. 30, Chičagoje. — 
Raseinių ap., Kvėdarnos p. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

mirė Bal.
Raseinių 
Levenar- 
išgyveno

pusamžis,

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- 
jusios foto ir biografiją siųsr 
kit: Lithuania, Virbalis, iki 
par. 10 Lt. Nr. 965,720. (21)

2 Asmeniškai Lydimos

IŠPLAIJKS Iš NEW YORKO 
Per Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegužes-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.

Ba-
Ko-

PARAPIJOS VAKARAS, 
landžio 30 d., Marianapolio 
legijos studentai buvo atvažia
vę į šią koloniją ir Lietuvių 
parapijos salėje suvaidino ga
na neblogos minties veikaliu- 
ką iš Lietuvos nepriklausomy
bės karo laikų.

Taipgi, buvo padainuota ir 
keletas Lietuviškų dainų. Jei 
paties vaidinimo “skystumas” 
čia augusiems moksleiviams ir 
yra pilnai atleistinas, tai dai
nų parinkimas viešam pasiro
dymui jau turėtų būti tinka
mas.

Kadangi parapijos salė ran
dasi po bažnyčia (rūsyje) ir 
kadangi vakaras buvo globoja
mas kunigų, tai šitokis daina
vimas kaip seka, skamba kiek 
keistai:

“Paleidau žirgą į lankas 
ir pats nuėjau pas mergas. 
Mergele mano mylima, 
priimk mane šią naktelę. . . 

Ne kiek geriau ausį rėžia ir:
“Suspausk raktelius 

marškiniais”....
Ponai kolegijatai’

norint savo tautiečiams padai
nuoti senoviškų dainų, negali
ma rasti gražių ir rimtesnių? 
Nejau visų nutąsytos balabai- 
kos tinkamiausios ir nepakei
čiamos? Juk jų klausė maži 
vaikai, kurie, užaugę, tikiu, tu
rės gerą nuomone apie Lietu
vą. Orenžietis.

Nejau.

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

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

vos” Administracijai.

Antrą ekskursiją 
vadovaus

Vladas Mučinskas 
Švedų Amerikos 
Linijos Lietuvių 
skyriaus vedėjas 

Amerikoje.
VI. Mučinskas

Abi ekskursijos
Laivakorčių Agentų Sąjungos AmI 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei- 

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

Kungsholm ...Birž. 3, Rugp. 19 
Drottningholm Birž. 12, Liep. 13 
Gripsholm . . Liepos 24, Rūgs. 8

užgirtos Lietuvių

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMERICAN LINE

4 W. 51st St. Roekefeller Center 
 New York, N. Y.

(Staš-
* mirė 
Telšių 

Amerikoje
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PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
' lankykit asmeniškai.

6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio
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Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam
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CITNAGIO GROMATA
GERE. SPRAGILUI

Kad mes, Amerikos Lie
tuviai, neatsiliekam nuo. ki
tų tautų tai yra tikrą tei
sybė, kad aš taip gyvas bu- 
čia. Net su diktatūra ne
atsiliekam nuo pačių mo
derniškiausių Europos dik
tatorių. Ką, neturim savo 
locnos valstybės tai ir dik
tatūra pas mus negali įsi
gyventi ?

O ne. 
. neturim, 

mieliausį

Valstybės kad ir 
bet* turim savo 
Susivienijimą, o 

tą. Antanas Žagaras 1906 
metais užvadino Marso re- 
publika, taigi mes dabar 
turim ir republiką ir vals
tybę, o toje valstybėje tu
rim ir diktatorių su labai 
ilgom kojom. Musų dik
tatorius jau netoli < metai 
kaip griauja visą senąją 
tvarką ir vykdo reformas, 
tik visa bėda kad niekas 
jam nesiseka^ Viskas ką 
pasisekė tai organą iš laik
raščio padaryt paprastu 
“serap book”.,-vis su skilti
mis tų pačių “brolių” ir 
miestų su numeriais ir be 
numerių, o be to dar ma
garyčioms ir paties dįkta* 
toriaus sapnų čielais pus
lapiais.

Ėmęs senąją tvarką iš 
pačių pamatų griaut, dik
tatorius užsimanė sugriaut 
patį centro namą, bet kad 
namas drūčiai pastatytas ir 
lengvai sugriaut nepasida
vė, tai jis jį pavertė “fliap- 
auze” ir užleido žiurkėmis 
kad tos sugraužtų, ir pats 
užsimanė kraustytis į Pic
burką ir net jau sapnavo 
kaip Picburke naujas na
mas atrodys. Tuomsyk pa
skelbė “plebicistą” kad “pi
liečiai” nubalsuotų iškelt 
centrą į Picburką, nes New 
Yorke per žiurkes gyvent 
negalima. Piliečiai pabai
gė balsuot taip kaip išma
nė ar norėjo, o diktatorius 
pamatęs kad Picburkas ga
vęs daugiau balsų už Mos- 
kvą, labai džiaugėsi savo 
žygio laimėjimu, ir tik gal
vojo kaip dviem trokais 
viena nakčiai bus galima 
visą centrą nutarabanyt į 
Picburką labai pigiai.

Bet kažin kas nepasise
kė. Piliečiai vis dairėsi ar 
nepamatys plentu dundant 
du troku su visu centru, 
bet vis : nesimatė ir nieko 
nesigirdėjo, net kol Wus- 
terio Lietuvis per šv. Mo
tiejų papasakojo kad dik
tatūroj didelis nepasiseki
mas, o tai vis dėl visada 
“vienbalsiai balsavusio” se
kretoriaus, kurį diktato
rius nužvelgė mergoms ka
žin ką mirkčiojant. Dik
tatorius subarė sekretorių 
ir net žadėjo mamai pasa
kyt, bet tai nieko negelbė
jo ir todėl diktatorius pa
grūmojo sekretoriui “su- 
reštinimu”. Tada centro 
mergos susimerkę pasakė 
kad jos nei viena į Picbur
ką nevažiuos ir paskelbs 
“sėdėjimo streiką”.

Šita demonstratyviška ži
nia žaibo greitumu aplėkė 
visą respublikos “kraštą” 
ir visi ministrai nūsigano 
ir kuogreičiausia sušaukę 
savo “skodą” ilgai svarstė 
diktatoriaus nepav y k u s į 

.žygį. Paskui vienas' “įne- 
, še”, kitas “parėmė”, kad f 
diktatoriaus žygis IfepataL! 
somas, nes'į ’ Picburką- mi* j 
važiuot be mergų butų nei, 
šis, nei tas;-o nusivežt jas 
kaipgi bus galima kad jos 
sėdės “minkštose kedėse” 
užsigulusios ant “deskų” ir 
apsigobusios “taip rai to
rius”? Viena išeitis' butų 
galima tai palikt mergas 
■su visais republikos “furni- 
čiais”, bet- tada gali kilt 
skandalas, kurį išgirstų ir 
mama Pancelvanija. Kitos 
išeities nesurandant, miiii- 
steriai nupeikė diktatoriaus 
“kvailą” žygį ir priėjo min
tį kad visą tą nepasiseki
mą p a s 1 ė p t1 “tautininkų 
skundu”,- ’ oj kad išvengt 
mergų “sėdėjimo streiko”, 
susitarta remontuot “iš re
dakcijos' krėpšio” išlindusi 
žiurkių ‘apgraužtą centro 
namą it tūnot ramiai kol 
atsiras D ■. “patogi proga” 
dviem trokais išsikraustyt 
į Picburką kitą sykį.

Diktatorius ant ministrų 
už tai supykęs, Balandų 
mėnesio 20 dienoj savo ma
nifestu amžinai suspenda
vo visus ministrus taip pik
tai kad net jų vardų nepa
liko, o ministrų vieton pa
siskyrė sau tik komisarus 
su pulkais stenografių ir 
pagelbininkų, nustatė vi
siems ‘riebias algas’ ir taip 
savo piktumą ant ministrų 
nuvarė už tai kad jie neiš
manė kaip reikia išpildyt 
jo sapnų pranašavimus.

Tai ‘puikus sumanymas’, 
tik man rodosi jis nevisai 
pilnas. Reiktų dar pridėt 
kitą manifestą, kuriuom 
butų visa musų mieliausio 
Susivienijimo repub likos 
valdžia atiduota tik vienam 
diktatoriui, kad . sau reika
lingus komisarus ir pagel- 
bininkus skirtųsi jis pats, 
be jokių “referendumų” ir

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

KONCERTAI KLAIPĖDOJ — 
PASIMATOM SU BARBO- 

KALBANTIS ANGLAS 
RA DARLYS. — PIRMYN 

CHORAS. — LIETUVIŠKAI
LIEPOS 10, Sekmadienis. —- 

Šiądien Klaipėdoje įvyksta vie
nas iš didelių šios vasaros įvy
kių, viena iš didžiųjų “Dainų 
Švenčių”, ir Pirmyn Choras iš 
Chicagos bus tenai, taigi mu
dvi pasiryžom ten būti taipgi. 
Kuomet išbudom pusę po de
šimtos, patyrėm kad lauke lie
tus pila, tačiau tikėjomės kad. 
po pietų prasiblaivys, taip kad 

, Klaipėdoje rengiama iškilmė 
nenukentės.

Tuoj po pusryčių, pas mane 
atvyko mano vyro giminietis, 
Antanas Bubnys, iš šventosios 
uosto, keletas kilometrų šiau
rėje nuo Palangos, kur jis gy
vena ir dirba, šventoji yra ne
didelė upė, sutekanti į Baltijos 

■ jurą, kur Lietuvos valdžia sta- 
f to ir įrengia uostą. Savo sve- 
i Čia • pakvietėm pietauti su mu- 
Į mis, ir tuo tarpu pradėjo lie
tus pasiliauti.

1 Papietavus, musų, svečias 
(‘išėjo, o mudvi pasiėmėm savo 
lietaus apsiaustus ir lietsar
gius atsargai, kadangi diena 
vis išrodė apsiniaukus, ir bu su 
išvykom i Klaipėdą, pamatyti 
tą didžiausią Lietuvoje šios va
saros Dainų šventę. Keletas 
kitų' Dainų švenčių buvo ruo
šiama kitose Lietuvos dalyse, 
viena Šiauliuose, kita Kaune.

Truko apie valandą laiko nu
važiuoti į Klaipėdą, ir kaip tik 
artinomes į miestą vėl pradė
jo lyti. Tolumoje, atvirame 

j laukte;'mes jau matėte didelę 
1 vietą užpildytą žmonėmis, i ku
rie beveik visi buvo pasidengę 
išskėstais lietsargiais. Mudvi 

’ 'norėjom išlipti iš, ,buso ir eiti 
1 per pievą prisidėti prie tos 
; minios, bet ’ nusprendėm vykti 
į į patį miestą ir' nueiti į Vikto

rijos viešbutį, kur tikrai žino
jom bus' šventės rengėjų apsi
stojimo vieta.

Viktorijoje suradom

Į.

• Į LIETUVA *
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

savo 
draugę Barborą Darlys. ir Pir
myn Choro grupę, taipgi daug 
sujudimo ir daugybę žmonių. 
Neužilgo mes buyom gatavos 
vykti į Dainų šventės progra- 
mo vietą. Mus pasikvietė pa
vėžėti p. Simonaitis, kuris yra 
buvęs Klaipėdos burmistru, ir 
kurį susipažinom per Barborą. 

Kuomet nuvykom. į iškilmių 
vietą programas jau buvo pra
sidėjęs, ten buvo suėję tūks
tančiai žmonių, mergaitės tau
tiniais rūbais, vyrai uniformo
se; klausytojams buvo padėta 
atsisėdimui suolai, o daininin
kams iškelti pastovai; estrada 
buvo tokia didelė kad gali su
talpinti keletą tūkstančių žmo
nių, tačiau ten radosi tik ke
letas šimtų.

Viskas buvo paruošta dide
lei ir įspūdingai Dainų iškil
mei. . Taip, viskas išskyrus ką 
žmogus negali sukontroliuoti, 
oras. Lietus lijo nemielašir- 
dingai. žemė buvo šlapia ir 
dumblina. Nežiūrint to daini
ninkai dėjo pastangas atlikti 
savo užduotį, direktorius sto
vėjo ant pakeltos platformos 
priešais estradą, pasirengęs 
fraku, dirigavo ir mosavo ran-

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourg’ą

QUEEN Mary .... Birž. 21 AQUITANIA ... Gegužes 31
Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:

QUEEN MARY ... Liepos 5 AQUITANIA   Birž. 14
AQUITANIA ......... Birž. 28 AQUITANIA .... Liepos 15

Dėl daugiau informacijų kreipkitės į

Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygelių: “Kaip 
Parsikviesti savo gimines iš Europos.”

Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.

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

H TT

“skodų”. Tada diktatorius 
su visais komisarais ir pa- 
gelbininkais galėtų ramiai 
gulėt ant “sofkų” kojas iš
tiesę ir diktuot stenogra- 
fėms ką jos turi veikt, ir 
taip be jokių vargų gyve
ni man vyktų visi diktato
riaus sapnai, kuriems ne
galėtų kliudyt nei minis
trai nei centro mergos su 
savo “sėdėjimo streiku”. 
Tada ir' į Picburką dviem 
trokais- išsikrauštyt butų 
daug lengviau.'

O jei ne, tai butų geriau
sia ir praktiškiausia kad 
ministrai susitarę diktato
riui atiduotų jo pašportą, 
iškeltų jam išleistu viii va
karienę, ir užrakintų “ofi
so” duris, kad jis daugiau 
ten nelandžiotų, nes kitaip 
jo sapnams ir reformoms 
nebus galo. Citnagis.

kom sulyg dainos tempo, tuo 
gi tarpu lietus plovė jam per 
veidą, plaukus, akis, jo rūbai 
buvo permirkę, tačiau jis tęsė 
savo darbą lyg nejausdamas 
lietaus. Dainininkai taip pat, 
drąsiai ir ištikimai išstovėjo 
per tą lietų dainuodami kiek 
geriausia gali,

Kaip tik Pirmyn Choras at
vyko ir pasklido žinia, juos pa
sitiko džiaugsmingais šauks
mais ir plojimu. Juos užvedė 
ant estrados, kur jie atsistojo 
prieš publiką ir padainavo ke
lias dainas, po ko vėl buvo pa- 
liuosuoti. Mes tik ką klausė
mės kelių šimtų balsų, taigi kai 
Pirmyn Choro 42 balsai pra
dėjo dainuoti, jie skambėjo ga
na silpnai, ypatingai kad mai
šėsi su lietaus ūžėsiu. Mums 
net širdis skaudėjo dėl tokio 
atsitikimo. Galėjo išeiti pui- 
gi ir didinga iškilmė, betgi mes 
atidavėm jiems kreditą už jų 
tokį drąsų pasirodymą, gėrėjo
mės jais už jų išlaikymą tra
dicijos, “vaidinimas turi eifi 
pirmyn”.

Sugryžom į Viktorijos vieš
buti, laukti vakarinio koncer
to kurį išpildys Pirmyn C 
ras Klaipėdos Gimnazijoje.

Jautėmės gana prastai, 
šlapusiom kojom ir rūbais, tai
gi nuėjom Į valgyklos kambarį 
ir užsisakėm karštos kavos. Su 
mumis buvo p. Simonaitis ir 
Barbora. Negaliu iškęsti 
nepaminėjus kad truko 
valandas iki mes sulaukėm tos 
kavos. Tai kitas pavvzdis ne
greito patarnavimo Lietuvoje. 
Dainų šventė buvo garsinama, 
visi žinojo kad ji įvyks Liepos 
10-tą, taigi jie turėjo pasiruoš
ti ekstra bizniui viešbutyje. O 
kaip matyt, jie į tai žiurėjo 
kaip į paprastos dienos dalyką. 
Atėjo iškilmės diena, atsirado 
daug ibinio, pribuvo tiek daug 
žmonių iš toli ir arti, viskas 
buvo išparduota pat dienos 
pradžioje. Kuomet mes užsi
sakėm kavos, jie ją u neturėjo, 
bet vietoje pasakyti mums, ar 
pasiūlyt ką nors kitą, matomai 
leidosi per vibą miestą j ieškoti 
pirkti kavos: Tuo gi tarpu kas 
pusvalandį ar panašiai mes pa- 
sišaukiam patarnautoją, kuris 
buvo užimtas ir ■ sti kitais sve
čiais, ir prašom musų pavėluo
to užsakymo, jis tik pakrato 
galva ir atsako, “tuojau, už 
keleto miniitų”, ir taip tęsėsi. 
Tiesa, mes neturėjom kur sku
bėti, taigi sėdėjom ir kalbėjo
mės, if laukėm toliau. Net mu
sų kompanionas p. Simonaitis 
jautėsi nesmagiai dėl tokio il
go trukdymo, o kai pagaliau 
kavą atnešė mes buvom, nusto
ję apetito ir jautėmės nepaten
kintos.

Vakare nuėjom Į koncertą, 
jau ir lietus buvo nustojęs, bet 
mudvi nelaukėm koncerto pa
baigos, nenorėdamos praleisti 
paskutinį busą į Palangą. Mo
kyklos auditorija kur koncer
tas įvyko, yra didelė ir ten bu
vo keli šimtai žmonių, ji buvo 
pilnutėliai užpildyta. Ta mo
kykla yra nauja ir moderniška' 
ir visai puiki.

Pirmą koncerto dalį išpildė 
vietinis choras, bet mudvi pa
buvom gana ilgai paklausyti ir 
keletą Pirmyn dainų. Jie buvo 
labai nuoširdžiai priimti ir la
bai puikiai pasirodė.

Trečiadienį Liepos 13-tą, jie 
yra pasiryžę atvykti į Palangą 
koncertuoti, o rytoj, Liepos 11, 
Palangoje duoda koncertą Bar
bora Darlys.

Salę apleidom apie 10:30 v. 
ir vykom į busų stotį, kur su
sitikom keletą savo pažystamų 
žmonių kurie buvo atvažiavę 
į Klaipėdą tai dienai. Tarp jų 
buvo j)-lė Lapinskaitė (Antano 
Lapinsko iš Chicagos sesuo), 
kurią mes buvom susipažinę 
traukinyje apie pora savaičių 
atgal. Busas buvo užsigrudęš 
žmonėmis, bet mes sugryžom į 
Palangą laimingai.

Gryždamos į savo vilią susi
tikom savo draugą p. Rimkų su 
jo draugu, taigi vietoj eiti na
mon gulti mes nuvykom į “Pa- 
jurę”. čia susipažinom naujų 
žmonių, nes Palangoje žmonės 
nuolat mainosi, atvyksta ir iš
keliauja. Susipažinom su la
bai įdomiu senyvu vyru, kuris 
lankėsi. Lietuvoje pirmą kartą. 
Jis yra Anglas iš Oxord Uni
versiteto, Profesorius Jepson, 
kalbų tyrinėtojas, ir kas nuo
stabu tai kad jis kalbėjo Lie
tuviškai ! Įsivaiduokit 1 Jisai 
išsimokino Lietuvių' kalbą per 
save, ir dabar atvyko į Lietu
vą; norėčiau kad jus girdėtų
jų et kaip gerai Lietuviškai jis 
kalba, bet jo kalba yra Angliš
ku akcentu. Taip mes ir pa
baigėm labai įtemptą ir įdomią 
dieną.

LIEPOS 11, pirmadienis. — 
Pusę po penkių mes vėl atsikė
lėm ir einam į mokyklą: mudvi 
vis prisidedam prie grupės stu
dentų kuomet jie praeina pro 
musų namą eidami j pamokas. 
Rytas buvo apsiniaukęs, gat
vės purvinos ir dar šlapios, ta
čiau studentai išrodo linksmi 
ir geroje nuotaikoje.

Pamoka apie Lietuvių kalbą 
tęsiasi 
mums 
Mums 
kokiu 
fesorius 
mes mokam Lietuviškai. - Bro
nė gavo inspiraciją' ir kaip tik 
sugryžom namon po pamokos 
ji pradėjo rašyti savo temoje, 

pripažinti ji parašė

toliau, if pirmą kartą 
paskyrė mamų užduoti, 
reikėjo parašyti bent' 

klausimu, taip kad pro- 
galėtų patirti kiek

tikrai gražų rašinį. Tuo tarpų 
vėl ėmė lyti, bet mes" nepaisom, 
nes turėjom atlikti rašymo už
duotį ir negalėjom išeiti. : Po 
pietų nuėjom į Simfonijos kon
certą Kurhauze, kur Barborą 
dainavo. Diena buvo tokia ne
smagi, ir vis lynojo, todėl ne
nuostabu kad salė buvo tik pu
siau užpildyta. .Barbora daina
vo puikiai ir visas koncertas 

j buvo gražus, bet gaila buvo 
j kad nesirado gana žmonių juo 
pasigerėti.

Gryždamos namon po kon
certo užsukom į vietą kurioje, 
buvo reklamuojama ekskursi
jos į Nidą, ir kadangi musų Pa
langoje buvimo laikas baigėsi, 
o planavom apsilankyt Nidoje 
čionai bebildamos, todėl užsu
kom ten susitarti ir nusipir
kom bilietus ekskursijai kuri 
išvyks Liepos 14-tą, nes Lie
pos. 15-tą mes apleidžiam Pa
langą. norėdamos sugryžti į 
Kauną i Olimpijadcs atidarymą 
Liepos 17 dieną. Prie to, aš

tikrai buvau pažadėjus savo' , 
pusbroliui Kuršėnuose jog aš * 
jį susitiksiu Šiauliuose 15-tą, 
taigi nebuvo kas daryti kaip 
tik išpildyti prižadą.

Mudvi norėjom daug ko at- -■ 
likti Palangoje, bet rodės visa- -, 
da. buvom užimtos arba oras 
buvo perprastas. Išbuvom čia 
virš savaitę laiko, o dar nebu
vom nuėjusios ant Birutos Kai- ■ 
no. Tačiau manėm kad bėgy
je sekančių kelių dienų dar ga
lėsim ten nueiti, ir nežiūrint 
lietaus nuėjom ir atlikom kitus 
dalykus kuriuos reikėjo.

Po vakarienės 
pasivaikščiot ant 
lijo, o vėliau vakare buvom su- 
sitarę su nekuriais draugais 
praleisti vakarą Kurhauze; su
gryžom namon ankstyvo ryto 
metu.

Rytoj mudvi vėl keliaujam į 
Klaipėdą pasitikti Amerikiečių 
ekskursiją, su sportininkais at
vykstančiais dalyvauti Olimpi- 
j ado j e. (Bus daugiau)

Brone nuėjo 
tilto nors ir

Lietuvos raiteliu pulkas issirikiavęs vakarinei maldau

čia 
tris

JŪSŲ SVEIKATA
J

DIRBTINIAI DANTYS
Rašo Dr. G. I. BLOŽIS, ;,

Pasitaiko girdėti žmones sa
kant: i:O, tai nežinojau ką tu-, 
riif’, arba: “Nemokėjau įver
tinti kai turėjau.” Taip, buvo 
geras ar geri, bet. dabar jau 
nėra; dėl žinomų ar nežinomų 
priežasčių dingo ir už jokius 
pinigus negalima spgrąžinti; 
dingo amžinai. , ; • .

Toksai isšireiškimas kelia 
klausimą: kodėl nusiskunclėjas 
savo apgailestavimo jausmus 
nori kitiems išreikšti ? Pagal
bos jieškodamas? Užuojautos 
norėdamas? O gal jo tikslas 
yra savo nusiskundimu kitus 
persergėti, kad kitas nepada
rytų tokią pat klaidą kokią jis 
padarė bei pergyvena.

Darbininkai žmonės, 
moję, ypatingai vyrai, 
šta jog jie turi dantis.

palaikyti savo veido naturališ- 
ką išraišką, ypatingai kada to
kia hėlaimė ištinka jauną žmo
gų...

Dabar kyla klausimas kaip 
greit galima dėti dirbtinius' 
dantis po išėmimui naturališ- 
,kų dantų? Pirmoj vietoj tu
riu pastebėti jog jaunesniam 
greičiau užgyja smegenys, o' 
senesniam ima ilgesnis laikas. 
Toliau, priklauso ir nuo to kiek 
dantų buvo likę ir 'kurie. Jei 
antsyk reikėjo jų daug' ištrau
kti, . b' dargi 
reikia laukti 
ši mėnesiai, 
išimčių.

Dabar jau praktikuojama 
vos išėmus naturališkus dantis skonį, 
tuojau dėti dirbtinius, nes mie- sipirkti kiekvienoje 
ra jiems galima išimti be jo- vaistinėje. 
kio nemalonumo, kol dar dan-1 (Bus daugiau)

jei krūminiai, tai 
nemažiau, kaip še-

Bet ir tam yra

tų smegenys nėra atsigavę nuo 
užmarinimo....

Tuoj dedant dirbtinius dan
tis yra daug praktiškiau, nes 
dantų smegenys geriau sugy- 
ja ir tinkamiau suauga dėl vė
lesnių, pastovių dantų. Supran
tama, po ištraukimo dantų, jų 
smegenys labai skubiai trau
kiasi ir dirbtiniai dantys pasi
daro perdideli, pradeda pulti iš 
vietos. Bet tam apeiti yra prie- 
teonės, kuriomis galima dirbti
nius dantis palaikyti jų pri
klausomoj vietoj. Būtent, yra 
net kelių rūšių miltelių, kuriuos 
tam tikslui yra gerai naudoti. 
Mano patyrimas rodo jog ge
riausi iš jų tai “Fasteeth Pow- 
der”. Viena, jie ilgiausia pa
laiko dantis priklausančioj vie- 

| toj.; antra, jie turi alkalines 
veikmes, o trečia, turi malonų 

Tų miltelių galima nu- 
geresnėje

didu- 
pamir- į 
Jiems I ■■£ 

nei į mintį neateina jog yra 
toks dalykas kaip veidrodis ir 
kad. jį pavartoti kaip kada, per
sitikrinimui apie dantų stovį 
iš sveikatos atžvilgio.

štai kada paprastas darbi
ninkas pažiūri į savo dantis: 
kuomet dėl' danties skaudėjimo 
negali ■ dirbti, valgyti nei mie
goti. Ir kada iš tos pat prie
žastis kitas kimo dalis prade
da gelti ir pašauktas medicinos 
daktaras, nesurasdamas kitos 
ligai priežasties, pataria ligo
niui pasiteirauti pas savo šei
mos clentistą. Kartais ligonis 
išsyk dar nenori daktarui pa
tikėti jog dėl dantų sugedimo 
skausmai gali persimesti į ki
tas kūno dalis. Tiktai norėda
mas paantrinti mediko pastabą 
apie dantis, pacientas paėmęs 
veidrodį pradeda tyrinėti savo 
dantų stovį, bet paprastai jau 
esti pervėlu ką nors pagelbėti.

Dažnai žmogus laukia taip 
ilgai kad jokia pagalba jaū ne
įmanoma. Tuomet reikia visi 
dantys prašalinti, nes jie vis- 
vien neperstos skaudėję ir nuo- 
dinę visą kūno organizmą. O 
prašalinus naturališkus dantis, 
suprantama, kiekvienas skubi
nasi gauti dirbtinus, kad galė
tų kramtyti savo maistą ir 
prirengti jį tolesniam virški
nimui, o tuom pačiu tarpu ir

Parsikvieskit GimineslParsikvieskit Giminesl
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• Dirvos Agentūra pagelbės jums parsi
traukti jūsų gimines iš Lietuvos aplan
kyti jus keletui savaičių ir pamatyti 
Nevy Yorko Pasaulinę Parodą. Prade- 
kit rūpintis apie dokumentus dabar — 
klauskit Dirvos Agentūroje.

DIRVOS AGENTŪRA |
= 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio E
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DIRVA
L. A. 7-tam Apskričiui yra ži
noma kad p. Bagočius net SLA. 
viršininkams yra išsiuntinėjęs 
pranešimą, kuriame nepasako 
Departamento nusistatymą ir 
tikrina kad centro kėlimui į 
Pittsburghą Departamentas jo
kių kliūčių nedaro ir net pagi
ria SLA. viršininkus, tik rei
kią nugalėti Luzerne apskri
ties teismo nuosprendį ir įsta
tymų techniškumus....

Pagaliau ir spaudoje tilpo 
pranešimai kad SLA. centro į 
Pittsburghą kėlimui Pennsyl- 
vanijos* Apdraudos Departa
mentas jokiį kliūčių nestato 
ir todėl neužilgo centras bus 
perkeltas į Pittsburghą....

Ką tas viskas reiškia? Kam 
čia ta visa slaptybė? Kuriuo 
tikslu pp. Bagočius ir Jurgelio
nis stengiasi savo užsispyrimą 
pravesti net slėpdami visą pa- 

l dėtį nuo SLA. narių ir nepra
neša SLA. nariams Pennsylva- 
nijos Apdraudos Departamento 
nusistatymo kaip to komisijo
nierius Taggart reikalavo ?

Iš to visko aišku kad p. Ba
gočius užsispyręs kelti SLA. 
centrą į Pittsburghą net ne
paisydamas Departamento pa
tvarkymų, kas reiškia kad S. 
L. A. veliamas į konfliktą su 
valdiška įstaiga ir tas gali mu
sų organizaciją net pražudyti, 
jau nekalbant apie bereikalin
gų išlaidų darymą.

Todėl SLA. 7-to Apskričio 
valdyba nutarė pasamdyti ad
vokatą ir legaliu keliu sustab
dyti bereikalingą SLA. pinigų 
mėtymą. Taip pat matome 
reikalingu aukščiau išdėstytus 
faktus paskelbti visų SLA. na
rių žiniai. Todėl šį pareiškimą 
siunčiame SLA. organui ir ki
tiems visiems laikraščiams.

SLA. 7-to Apskr. Valdyba: 
Mikas Kupris, Pirm., 
Juozas Maceina, Sekr.

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dienos Klausimais
I Redaktorius—K. S. KĄRPIUS—Editor

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

AMERIKOS Lietuviai neapsisprendę kaslink rėmimo
Lietuvos ginklavimosi. Yra tokių kurie tiki kad ge

riau butų visai nesiginkluoti, atsiduoti likimui, pasives
ti kitų, stipresnių valstybių apsaugai.

Tokių “apsaugų” turėjom po Rusijos carais, ir lai
ke unijos su Lenkija: mus norėjo visai ištrinti nuo že
mės paviršio. Lietuvoje štai kaip manoma:

“Lietuva nieko nemano pulti, bet užpuolimo atveju ji tvir
tai yra pasiryžus gintis visomis savo medžiaginėmis bei morali
nėmis pa j iegomis. O tam reikia ginklo. Ginklų vajus eina sėk
mingai, bet, be abejo, tai dar nereiškia kad daugiau jau mums 
nebereiktų ginkluotis: ginkluotis turime visą laiką.”

Taip, nors tu ir mažas, bet jei rodysi užsikirtimą, 
pasiryžimą kovoti, tuomi rodysi meilę ir įvertinimą sa
vo šalies — tave įvertins ir kiti. Karo metu Lietuvos 
apsiginklavimas, kariuomenių išlavinimas, ginklų pa
kankamumas daug reikštų. Lietuviai kitaip ir negali: 
juk tai jų žemė, jų tėvynė, jų vieta po saule: turi rūpin
tis ją ginti nuo svetimųjų. Tam ir ginkluojasi.

PENNA DRAUDŽIA
KELTI S. L. A. Į 
PITTSBURGHĄ

SKAITYMAI

Lietuvos komitetas Klaipėdos Krašto Nukentėjtį
siems Šelpti, atsiuntė iš Kauno savo išleistą didelį pla- 
kata-atsišaukima i užsienių Lietuves ir Lietuvius: “PA
DĖKIME PAKELTI KLAIPĖDOS NELAIMĘ!” At
sišaukimas išleistas Gegužės 1 d.

Kad Amerikiečiai Lietuviai sulyg savo išgalių rūpi
nasi parėmimu to reikalo, kurio rūpestis dar nepasibai
gė, parodo per Konsulatus plaukiančios aukos Klaipė
dos krašto pabėgėliams šelpti, ir rėmimui Lietuvos ap
sigynimo fondui.

MEW Yorko Parodoje Lietuvos paviljonas atidarytas 
A gražiomis iškilmėmis Gegužės 14 d. Dalyvavo Lie
tuvos Ministras P. Žadeikis, Lietuvos Generalinis Kon
sulas J. Budrys ir eilė kitų žymių Lietuvių ir Ameriko
nų. Pasaulinėje Parodoje Lietuva dalyvauja kaip pa
saulinė valstybė, jos vėliava taip lygiai plevėsuoja ore 
ir taip lygiai kaip kitų ji turi vietą po dangaus saule.

Ar tas butų galėję būti jeigu mes butume pasitikė
ję kitų, didelių valstybių, užtikrinimu mums nepriklau
somybės ?

Patriotui Lietuviui atsilankius Parodoje, pažvelgus 
į pirmą kartą Amerikoje įrengtą savo valstybės pavil
joną, virš jo plevėsuojančią Lietuvos vėliavą, išsisunks 
iš akių džiaugsmo ašara, pakils pasididžiavimo jausmas.

YjUSŲ komunistai yra tai žmonės kurie negyvena sa- 
vu protu. Vieną dieną jie neigia, pašiepia Lietu

vos ginklų fondo rėmimą, ir trukdo visuomenę nuo au
ka vimo. Kitą dieną, patyrę kad Lietuvos komunistų 
partija (kur jie ją surado? — negi Sovietų Rusijoje) 
užgiria ginklų fondo rėmimą, ir jie prabyla: remkim 
ginklų fondą!....

Iki šiol, mūsiškių komunistų argumentas buvo prieš 
šukavimą ginklų fondui: jeigu Lietuva linksta į Vokie
tiją, tai neremti! Nabagai, tiek supratimo neturi kad 
dabar kaip tik laikas remti ginklų fondą ir parodyti 
Vokietijai jog Lietuvių tauta nenori Vokiečių globos!

Jų logika, reikia laukti iki Lenkija susitarus su Ru
sija pagrobs Lietuvą — tada šokti ją ginti nuo jų! Su
simaišė jų galvos, bet “Lietuvos komunistų partija” jas 
atsuko....

Bet kadangi jie neužmiršta sušukti: “Lai gyvuoja 
sovietų sąjunga”! Lietuvai bus pravartu apsižiūrėti ko
kia nauda bus iš tos paramos, iš “Lietuvos komunistų 
partijos” raginimo komunistų stoti į Lietuvos šaulius.

SLA. 7-TAS APSKRIČIO VAL
DYBOS PRANEŠIMAS

WILKES - BARRE, Pa. — 
Gegužės 7 d. čia įvyko SLA. 
7-to Apskričio valdybos specia- 
lis posėdis. Skaitytas laiškas 
iš Pennsylvanijos Apdraudos 
Departamento, kuriuo Apdrau
dos Komisijonierius Matt'hew 
H. Taggart praneša 7-tam Ap
skričiui kad Balandžio 14 d., į 
departamentą buvo atvykęs S. 
L. A. prezidentas p. Bagočius 
ir turėjo pasitarimą SLA. cen
tro kėlimo klausimu, taipgi kad 
p. Bagočius aiškino jam kokius 
didelius nuostolius SLA. turi 
laikydamas savo centralinę raš
tinę (Bagočius ją vadina “work 
shop”) New Yorke ir prašė 
komisijomeriaus leidimo kelti 
raštinę į Pittsburghą.

Atsakymą p. Bagočiui komi
sijonierius Taggart davė raš
tu. Kaip patys SLA. nariai 
matys iš p. Taggart laiško, 
Pennsylvanijos Apdraudos De
partamentas draudžia kelti S. 
L. A. centrą į Pittsburghą ir 
įsako jį kelti į Luzerne apskri
tį, kuriame SLA. čarteris iš
imtas; o jeigu nori kitaip tai 
centro kėlimo klausimą turi 
pravest pagal teismo nuospren
dį ir įstatymų reikalavimą, kad 
tik diduma Pennsylvanijos val
stijoje esančių kuopų tegali 
nutarti centro perkėlimą į ki
tą apskritį.

Taip pat komisijonierius p. 
Taggart reikalauja kad p. Ba
gočius savo atsilankymo pas 
komisijonierių visą reikalą ir 
departamento nusistatymą pa
skelbtų oficialiame SLA. orga
ne, Tėvynėje, kad visi SLA. 
nariai žinotų Departamento nu
sistatymą SLA. centro kėlimo 
reikalu. Tačiau iki šiol šis p. 
Taggart’o reikalavimas neiš
pildytas ir SLA. nariams ne
pranešta Departamento nuo
sprendis, nors pas komisijonie
rių lankėsi ir Tėvynės redak
torius p. Jurgelionis kartu su 
p. Bagočium.

Ne tik SLA. narių žiniai ne
pranešta Departamento nusi
statymas, kaip to reikalavo ko
misijonierius ■ Taggart, bet S.

ATSIDARO KNYGYNAI. 
Pernai pavasarį Vilniaus poli
cija padarė kratą Vilniaus 'Lie
tuviškuose M. Šlapelienės ir 
Rastenytės knygynuose ir jų 
sandėlius užantspaudavo. Nors 
po kurio laiko bylos prieš tuos 
knygynus ir buvo numarintos, 
patys knygynų sandėliai vis 
tebebuvo iki šiol užantspauduo
ti. Dabar, kaip rašo Lenkų 
spauda, antspaudai nuo knygy
nų sandėlių nuimti ir knygy
nams leista savo turtu ir to
liau naudotis.

Kartu su tuo pranešama kad 
trys Lietuviai veikėjai, A. Bie
linis, J. Kudaba ir Pr. Ulosas 
paleisti iš kalėjimo.

RYTOJĄ US PASAUIA S
150 Metų Amerikos Istorijos Atžymėjimo Paroda — Pirmutiniai Kon

greso Posėdžiai be Vaisių — Lietuvos Paviljonas Parodoje

Nekurie musų laikraščiai, ypač komunistiški, Ame
rikoje rašinėja buk tautininkai norėtų labiau matyti Lie
tuva Vokiečių įtakoje negu Sovietų Rusijos globoje.

Jiems turime pasakyti kad mes nenorim nei vieno 
nei kito globos. Lietuvai bus sveikiausia išlaikyti savo 
neutralumų kas liečia jos santikių su kaimynais.

Į/AIP laikai keičiasi! Prieš pusantrų metų atgal, jei- 
1 gu kas iš Kauno, kad ir mažos reikšmės asmuo, vy
ko į Lenkiją, visi kas tik galėjo išrėkti rėkė: “Važiuoja 
Lietuvą Lenkams parduoti!” ir tt. Dabar, nuvažiavo į 
Varšavą Lietuvos kariuomenės vadas, Gen. Raštikis, bu
vo iškilmingai priimtas, ir net apdovanotas aukščiausiu 
Lenkijos garbės ordinu, ir niekas, išskyrus paprastų iš
sireiškimų, prieš tai netrukšmavo. Ir musų spauda šia
me kontinente nepaleido savo kanuolių prieš tai.

Kaune pažadėjo apsilankyti Lenkijos kariuomenės 
vadas Gen. Rydz-Smigly. Tai yra tarp valstybių priim
tas mandagumas revizituoti tą kas tave vizitavo.

Lenkų nemalonumui, reikia pasakyti, Lenkų kariuo
menės vadas nebus taip šiltai Lietuvoje priimtas kaip 
Lenkai priėmė Lietuvos svečią. Lietuviai apsieis man
dagiai, sueis į gatves pažiūrėti svečio; kariuomenė bus 
išrikiuota, kaip tas daroma aukštą valstybės svečią pri
imant, ir Gen. Ridz-Smigly gal gaus Lietuvos ordiną, 
bet Lietuviu širdyse yra žaizda kuri neleis Lietuviams 
kenti entuziastiškų ovacijų Lenkams.

Tiems kurie tikėjo kad Hitleris mainys Danzigą Lenkijai 
į Klaipėdą dabar jau paaiškėjo kad Hitleris norėjo ir Klaipėdos 
IR Danzigo. Klaipėdos Vokiečiai, kaip jie nekentė Lietuvių, 
nebūtų norėję prisiimti sau kitų svetimų ant sprando, Lenkų. 
Lenkai gi, įdėję į Danzigą daugiau pinigų negu Lietuva i Klai
pėdos uostą, taip lengvu noru ir nenori išeiti.

i

TU SUGRYŽAI
Tu sugryžai, pavasarėli.
Tavo daina vėliai atgijo 
Aukštame kleve, ir pūdymėly j,
Ir mėlynam danguje.

Nebūtinai išgerti vyno, 
Nebūtinai pašokti tango — 
Pavasaris taip apsvaigino 
Kai tik pravėriau gryčios langą.

Toksai švelnus, išdykęs vėjas,
Jau išbučiavęs visą sodžių,
Kur sprogsta jazminai, atėjo.
Atėjo pas mane be žodžių.

Lyg bernas, laukiamas ir mielas, 
Rankas ir skruostus glamonėji. 
Išpynei man kasas geltonas

Ir ilgesį širdin pasėjai....
J.K. Zuzana Senkiutč.

/

VĖJAS TIES JURA
Pučia vėjas musų jura 
Rūškanas ir juodas. 
Susigūžę baltos burės 
Gyvena paguoda.

Liūdi sesės prie mus juros, 
Gintarėlius renka.
O žvejys suspaudęs irklą 
Laiko kietoj rankoj.

Supas bangos tamsioj juroj 
Šaltos ir slaptingos..
Kad ir burės susigūžę, 
Bet viltis nedingus.

Kad ir burės susigūžę, 
Ir žuvėdros bailios; 
Ašarų nemėgsta jura, 
Tik laisvužės gailis.

Pučia vėjas musų marioms. 
Šaltos, šaltos bangos.
Tiek vargelio, tiek nedalios 
Netoli Palangos.

J.K. A. Venys.

NTEW YORKO Pasaulinė Paroda, kuri atida- 
ryta Balandžio 30 d. dalyvaujant Preziden

tui Rooseveltui, paminėjimui 150 metų nuo to 
kai pirmutinis Amerikos Prezidentas Jurgis Wa- 
shington užėmė savo vietą Federalėje Salėje, 
Balandžio 30 d., 1789 metais, yra tai pastangos 
atvaizduoti Rytojaus Pasaulį. Visi įrengimai 
ir viskas kas šioje Parodoje vaizduojama, pa
ruošta parodymui prie ko žmonija eina.

Ši Paroda duos progą pamatyti kiekvienam 
kaip su tais pačiais padargais ir medega kokią 
mes šiądien turim, 
galima pasigaminti geresnį gyvenimą. P'arodos 
tikslas taipgi sutraukti daugybę įvairių tautų 
su savo išdirbiniais, ir kartu susipažinti, pasi
kalbėti apie tarptautinę taiką ir ramybę.

Parodoje dalyvauti pareiškė noro 59 tau
tos, iš kurių virš 40 galutinai užsisakė sau vie
tas ir įrengė savo 
liau.

Parodoje turi savo paviljoną ir Lietuva — 1205 
apie jos paviljoną ir kas jame bus matyti jau , 
buvo plačiai rašyta. Lietuvos paviljonas for- ^206 
maliai atidarytas Gegužės 14 d.

Pasaulinės Parodos įrengimas ir vertybės ^17 
apskaičiuojama iki $155,000,000. Ji užima net t 
1,216 akrų plotą. Randasi tik už keliolikos mi-1 
nutų važiavimo iš New Yorko centro, už upės 
į rytus nuo miesto, ir šiaurėje nuo Brooklyno.

• •
Kadangi ši New Yorko Paroda surišta su 

Amerikos istorija, čia pažymėsime keletą bruo
žų iš ankstyvos istorijos.

Suv. Valstijos, Liepos 4 d. 1776 metais pa
siskelbusios savo nepriklausomybę nuo Angli
jos, turėjo sunkiai kovoti už tą nepriklausomy-, 
bę. Tada ši valstybė susidėjo iš trylikos kolo
nijų, esančių daugiausia Atlantiko pakraštyje.

Jurgis Washingtonas, paeinąs iš senos An
glų šeimos, iki 1775 metų buvo Anglijos kara
liaus valdininkas. Jis kariavo Anglų kare su 
Prancūzais Kanadiečiais.

1775 metais jis buvo išrinktas delegatu į 
Antrą Kontinentali Kongresą Philadelphijoje. 
Tai buvo pradžia Amerikos kolonistų sukilimo 
prieš Angliją atvirai. Kongresas išrinko jį vy
riausiu karo vadu ir jisai tuoj išvyko į Bos
toną. Karui įsiliepsnojus, kolonistai kitą metą, 
Liepos 4 d., vėl suvažiavę į Philadelphiją, 
paskelbė savo atsimetimą nuo Anglijos.

Karas tęsėsi iki 1781 metų. Kolonistai 
mėjo. Jurgis Washingtonas rezignavo iš 
riuomenės 1783 metais. Dar praėjo penki metai 
iki ši valstybė susitvarkė ir priėjo prie preziden
to rinkimų. 1789 metų Balandžio mėnesį, Kon
gresas New Yorke išrinko jį prezidentu, ir ji
sai, gavęs apie 
Mount Vernon, 
inauguravimui. 
tu du terminu, 
šo gyvenimo, o 
re savo dvare, Mount Vernon, Va.

KONGRESAS NIEKO NENUVEIKĖ
Pirmutinis šios Respublikos Kongresas, 

metų atgal, nustatė pavyzdį ir šių dienų Kongre
sui, parodant kad kur daug galvų ten mažai dar
bo nuveikiama. Pirmutinis 
nieko nenuveikė.

Kongreso posėdis turėjo 
dieną, 1789 metais, bet iš 22 
pirmą dieną pribuvo aštuoni, o iš 59 atstovų 
tik 14. Kadangi toks skaičius nesudarė kvoru
mo, posėdis nutarta laikyti tik kitą dieną.

Užtruko net 27 dienas iki Atstovų Rūmai 
galėjo surinkti kvorumą ir 33 dienos iki Sena
tas galėjo pradėti savo darbą.

Balandžio 6 d. Senatas pagaliau sudarė kvo
rumą — dvylika senatorių. Senatas tuoj pa
siuntė pranešimą į Atstovų Rumus girdamiesi 
savo kvorumu ir užkvietė senatorius į senato 
rumus dalyvauti prezidento rinkimų balsų skai
tyme.

“Jo ekscelencija, Jurgis Washingtonas” bu
vo išrinktas vienbalsiai 69 balsais. John Adams 
išrinktas vice prezidentu 34 balsais.

Jurgis Washingtonas prezidentu inauguruo
tas Balandžio 30 d. Senatas norėjo suteikti 
Washingtonui labai iškilmingą titulą: Jo Dide
nybė Suvienytų Valstijų Prezidentas ir Jų Lais
vės Protektorius. Tačiau Atstovų Rūmuose ti
tulas nedidinta, ten buvo kalbama tik Preziden
tas Washington, ir ta forma panaudota neku- 
riuose dokumentuose, taigi ir senatas sutiko 
patvirtinti titulą “Ponas Prezidentas”.

Šiądien Amerikoje randasi visų pasaulio

valstybių diplomatai. Anose dienose reikėjo su
daryti valstybę ir patraukti į čia diplomatus.

Dabartinė Amerikos sostinė, Washington, 
dar buvo tik malarijos pelkynas.tada
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Įvykiai po Kristaus gimimui
Lietuvių žiaurus karas su Gudais Dau
guvos paupiuose.
Lietuvių karas su Vokiečiais prie Dau
guvos; žuvo 1,100 Vokiečių.
5000 Lietuvių, kuriuos kryžiuočiai buvo 
apkrikštiję, Dauguvoj nusiplovę krikštą 
gryžo senojon tikybon.
Lenkija užkariavo Lietuvių giminę Page- 
zonus.
Vyskupas Lunden atvyko Rygon krikš
tyti Latvius.
Lietuvos žemėj prie Dauguvos Vokiečiai 
įsikūrė sau pirmutinę buveinę.
Lietuvių kunigaikštis žibuntas nukaria
vo Mozuriją.
Popiežius Honorius III paskelbė Lietu
viams Kryžiaus Karą.
Popiežius Honorius III baudė Kryžine • 
čįus už kankinimą Lietuvių krikščionių 
Popiežius Grigorius IX Lietuvių kariatk 
mui paskelbė Kryžiaus karą.
Prie Dauguvos Lietuvių kovos su Vokia 
čiais; žuvo 20,000 Vokiečių.
Numirė Lietuvių kunigaikštis Rimgau
das.
Lietuviai apšaukė savo kunigaikščiu Min- 
tautą, vieton, mirusio Rimgaudo.
Lietuvių kovos su Vokiečiais ties 
ta; žuvo 15,000 Lietuvių.
Lietuviai nugalėję Gudus Trotvos 
je, sudegino Pleskavą, Naugardą, 
siekė Moskvą.

Amb.u-

paupy-
ir pa-;!

1249 Lietuviams krikščionims Popiežius Ino
centas IV paskelbė bažnyčios įsakymus. 
Kunigaikštis Mintautas pradėjo Lietuvių 
gimines burti vienon tauton ir kurti Lie
tuvos valstybę.

1250
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MARGUČIO DAINO«
Pasiskubinki t įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje’’
j

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: 
nės kūrimas ir kariai, 
tilerija 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- 
lapiij įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

1. Lietuvos Kariuome-
2. Pėstininkai. 3. Ar-
Komendanturos. 5. Ci-

6. žuvusiųjų karių, šau-
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(Tęsinys iš pereito nr.)

XLIV.
ALIUTĖS SŪNŪS

Praėjus penkioms dienoms kai Albrechtas 
gryžo į pili, mažai važiuojamu, tankia žole apžė
lusiu Nevėžio vieškeliu palengvėle krutėjo ne
regys Liubartas; šį sykį jį vedė vaikas. Spren
džiant iš ūgio, vaikas galėjo būti septynerių 
metų; išaugęs jis buvo nemenkas, tiesus, gar
banotais, baltais kaip linai plaukais ir liesu vei
du. Jį pamatęs kiekvienas pajusdavo kaž kokį 
malonų pasitenkinimą.

Tą patį malonumą, rodos, juto ir neregys: 
jis ėjo palenkęs ausį prie vaiko; neregio lupo
se, žiūrėk, ir pasirodo sulaikyta, meili šypsena.

— Vadink tu mane dėduku, — pasakė jis, 
pajutęs kad vaikas varžosi kada nori į jį kreip
tis.

Vaikas permetė akim neregio veidą.
— Bet tamsta dar jaunas tebesi, — rim

tai atsakė vaikas; — tamstos galva dar visiš
kai neprižilus!

— Ne metai senina, — atsakė neregys., — 
Aš daug pergyvenęs, senas. Man rodos kad už 
kupros aš turiu jau daug, daug žiemų; gal dau
giau kaip šimtą!

Vaikas atsigręžęs pažvelgė į jo kuprą; jau
trus neregys pajuto tai, ir atspėjo jo reikšmę.

•— Tu dar mažas žmogus tebesi! — švel
niai tarė jis. — Gerai stebėkis ir įsidėk kad at-i 
simintum vietas: gal tau daug kartų teks jo
mis vaikščioti! šis kelias kuriuo mudu dabar 
krutava, siekia iki pat upės Nevėžio; kai pama
tysi kryžkelę, pasakyk man: kryžminis kelias 
eina iš Trakų į žemaičius.

— Trakai! — sušuko vaikas; jo »veide žyb
telėjo gyvumas, bet tuojau vėl apsiniaukė liū
desiu. Jo mėlynai žydrios akys pasruvo ašaro
mis; skersomis jis žvilgterėjo į neregį, tarsi bi
jodamas ar tas nepamatė jo ašarų, ir greitai, 
atsargiai nubraukė jas laisva kaire ranka.

Visiškai nebuvo matyti kad neregys butų 
bent ką- pastebėjęs: jo veidas, kaip visuomet, 
buvo susimąstęs, rūpestingas, tačiau kaži koks 
ypatingas, aiškus ramumas iš jo tryško.

— Ten mama.... — virpančiu balsu pri
dūrė vaikas.

— Nėra, dabar mamos ten nėra, — atsakė 
neregys, — ji su tavo seneliu iš Pikulo alkos 
pabėgo, bet Trakuose jų nėra, aš žinau!

— Tai kur ji? Mes surasim juos? — su
sirūpinusiai laukdamas atsakymo, vaikas įbe
dė akis į neregio veidą.

— Surasim, surasim! žmonės juk ne dul
kelės, o dar tavo senelis; teisybė, mielas? O 
kokia jo ranka, tai jau kaip mano koja, a?

Vaikas pažvelgė į neregio koją, per kurią 
jis pliaukšterėjo delnu ir nežymiai nusišypsojo.

— Senelio maželesnė.-.. . tik nedaug! — 
atsakė jis.

— Tik nebijok, viskas bus gerai!.... O 
dabar manęs nesibijai?

Vaikutis ištikimai prisiglaudė prie jo savo 
pečiu.

—-Ne.... Iš pradžių, kai mane atidavė 
tamstai, tai bijojau, o dabar jau ne. Tams
ta. ... — vaikas stabtelėjo, jieškodamas pagy
rimų, — tamsta riteris! — įtikinamai pabaigė 
vaikas.

— Aš?! — neregys net stabtelėjo nesu
modamas. — Aš, garbė Patrimpui, Lietuvis esu! 
Tu norėjai mane pagirti, — jau nebe rūsčiai 
jis pridūrė, — tik tas žodis negeras: riteriai 
tai blogi žmofies!

— Netiesa! — karštai sušuko vaikas, ir 
jo skruostai nusidažė rausvai. — Riteriai yra 
visų geriausi ir drąsiausi žmonės; mano tėtis 
ir senelis yra riteriai.

Neregys norėjo atsikirsti, bet susilaikė ir 
švelniai paklausė:

— O tu kas esi: Vokietis ar Lietuvis?
— Mano tėtis Vokietis, mama — Lietuvė, — 

susimąstęs prabilo vaikas. — Tėtis moko mane 
Vokiškai.... Tik man rodos kad aš esu Lietu
vis!

Neregys apkabino jį viena ranka ir pri
glaudė prie savęs.

— Mylėk Lietuvą, ji tavo gimtinė, — ty
liai tarė Liubartas. — Nėra pasaulyje kitos, ge
resnės šalelės!

Neregys nutilo ir paleido vadovą.
— O ko dar tėvas išmokė tave? — vėl pa

klausė jis galą paėjęs.
— Jis išmokė mane iš kilpinio šaudyti ir 

kardu kirstis, — pasididžiuodamas atsakė vai
kas, — aš jau turiu ir savo kardą, tik labai 
mažą.

— O.... o apie Kristų nieko jis nepasa
kojo tau? — lengvai sujaudintu balsu paklau
sė neregys.

— P'asakojo. Ir apie Dievo Motiną aš ži
nau.

Ir neregio klausinėjamas, vaikas pradėjo

dėstyti jam ką bežinodamas apie krikščionišką 
tikėjimą.

Bet tada tikėjimo mokslas buvo žinomas 
tik nedaugeliui tam tikslui pasirengusių Dievo 
žodžių aiškintojų. Ne tik vienuoliai bet ir vie
nuolynų viršininkai ne retas tada buvo neraš
tingas, ir jiems daugiau rūpėjo vyno taurė ir 
lapių nuodijimo verslas, kaip išmintingos kny
gos. žmonės nedvasininkai dar mažiau žinojo, 
ir Albrectas toje srityje nebuvo aukščiau už 
kitus pakilęs: jis pasakojo savo sunui kad Die
vas žmogaus paveiksle buvęs nužengęs į žemę, 
kad jis buvęs paverstęs vandenį į vyną ir akme
nį į duoną ir už tai jam pavydėję žmonės ir pri- 
kryžiavę jį prie kryžiaus. Aliutės tikėjimas 
vaikui, regis, buvo geriau žinomas: visur jis 
tėmijęs Lietuvių dievus, ir iš jo pasakojimų 
rodėsi kad Aukapirmas, matydamas nupuolu
sią krikščionybę, pasiuntęs į žemę savo sūnų, 
Kristų, atitaisyti tikėjimui. Bet sūnūs buvęs 
nukryžiuotas, paskui prisikėlęs pasirodęs žmo
nėms, ir, kai visi įtikėję į jį ir į pomirtinį gy
venimą, nuskridęs atgal į dangų.

Supainiotas vaikučio pasakojimas vis tik 
buvo aiškus neregiui; jis vis linkčiojo galvą 
puse balso pritardamas: “taip, taip!” Pasku
tinį laiką jis, matyti, pradėjo daug kitaip gal
voti, ir vaiko žodžiai kaip tik sutapo su tuo ką 
jis pats savo galva buvo pasiekęs ir ką įgavo 
beklausinėdamas tuos kas ką galėjo pabyloti 
jam apie Vokiečių tikėjimą. Ypatingai atsidė
jęs išklausė jis vaiko pasakojimų kaip Kristus 
liepęs visus žmones mylėti ir niekam nekeršy
ti.... Jis atsiminė aną susitikimą su vienuo
liu prie Vilniaus ir jo žodžius.

Vaikas jau senai buvo pabaigęs savo pasa
kojimą ir tylėdamas spėriai spūdino paskui savo 
keleivį; o šis giliai susimąstęs greitai žingsnia
vo į priekį.

— Nekeršyti.... mylėti? — kirčiuodamas 
ištarė jis, pakeldamas neregintį veidą į dangų.

— Priešakyje bene žmonės ir namai ma
tyti! — stabtelėjęs greitai pasakė Henrikas.

— Ką? — paklausė jis atsikurtęs. — žmo
nės ? Kokie žmonės ?

— Musų, Lietuviai! — vaikas prisidengė 
ranka nuo kritusios stačiai į akis saulės ir pa
žvelgė į priekį.

Nuo kalvos kur jie dabar stovėjo atsivėrė 
linksma, žaliuojanti raguva; toliau, pačioje pa
miškėje, ant kitos kalvos pilkavo ilgas, gana 
žemas meldų dengtu stogu trobesys; pro stogą 
smilko durnai; netoli namų, po pastoge judėjo 
kaž kokie žmonės, o prie smaigtų priraišioti sto
vėjo arkliai.

— Ten kalnas?
— Taip, — atsakė vaikas.
— Pro ten ir kelias į žemaičius!
Keleiviai nusileidę į raguvą. Jos viduryje, 

kaip veidrodžiai, žibėjo vingiuoto upelio užuo
lankos, atmušdamos krantus.

Vietoje tilto buvo nuleistos dvi drūtos pu
šys; dideliu atsargumu neregys su savo paly
dovu perstyrino rąstais į antrą upelio pusę. Su- 
vampsėjo didelis šuo, ir džiaugsmingai šaukda
mi pasitiko beeinančius tiltu keleivius gyvento
jai; neregys buvo visur plačiai žinomas ir ger
biamas, ir akyli Lietuviai ištolo pažino taip bran
gų svečią. Pro atdaras duris išgirdę trukšmą 
išėjo keli vyrai ir moterys ir apstojo atvyku
sius; kiti vyrai tebelaikė rankose nebaigtus ger
ti paskailio ragus; jų įkaitę veidai rodė kad jau 
nemažas šio gėrimo kiekis buvo jų išlenktas.

— E-e, tave pasveikinti reikėtų su nauju 
vadovu! — skardžiai sušuko neaukštas, kresnas, 
apvalios burnos Lietuvis. Jo sprando visai ne
buvo matyti, o galva stačiai buvo įaugus į pla
čius pečius; kiekvienas jo krustelėjimas rodė jį 
neapsakomą jiegą turint, ir toks pat neapsako
mas širdingumas tryško iš kiekvieno jo veido 
bruožo.

Jis pasijudino eiti apkabinti neregį, bet 
pašlijo ir, tik neišvertęs iš kojų gretimą kaimy
ną, pats pateko kitam į glėbį.

Visi suklegėjo nesitverdami juokais.
— Sveiki gyvi, sveiki gyvi! — maloniai 

atsiliepė neregys.
— Kur dabar taip kiūtini, Liubartai? Kur 

tą vaikutį gavai? — klausinėjo kiti, bet nere
gys, stipriai įsimetusio namų šeimininko apka
bintas, negalėjo atsakyti.

Už jį atsiliepė aukštas, padžiūvęs vyras, 
galvą pasipuošęs ąžuolo lapų vainiku, po kuriuo 
kyšojo panašus į kurmio nemalonus veidas. Il
gas durtinis, begale sagų nusagstytas ir raudo
na juosta sujuostas jo užvalkalas rodė šį žmo
gų esant linksmojo dievaičio Ragučio žynių 
skaičiuje.

— Pikulo žyniai dovanojo jam vaikiūkštį,— 
pasakė jis. — Aš mačiau juos romuvoj!

— Tai po senelis ir motina iš ten pabėgo!
— Taip jo senelis ir motina iš ten pabėgo! 

mo balsai^ ir smelsesnieji atstumdami vieni ki
mo balsai; ir smalsesnieji atstumdami vieni ki
tus ėmė skverbtis arčiau geriau įsižiūrėti į anų-

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO DARBUOTOJOS

Iš kairės į dešinę: Ona Stankūnienė, buvus 
pirmininkė, .Ona Biežienė, dabartinė ir bu
vus pirmininkė; S. Kielienė, buvus iždinin
kė; Ona Kirienė, buvus pirmininkė; Juzė 
Daužvardienė, Lietuvos Konsulo žmona, klu
bo garbės narė; Bronė Pivariuriienė, Labda
rybės Komisijos pirmininkė; F. Sinkienė, 
finansų raštininkė; B. Bradchulienė. bu
vus raštininkė; D. Kuraitienė, E. Eudeikie- 
nė, Voidatienė, Kliaugienė, V. Bijanskienė, 
U. Rakštienė, Bronė Pužauskienė, Balsevi- 
čienė, dabart. raštininkė; Nekrašienė, Osin- 
skienė, Kučinskienė, Ambrozienė, Šimkienė,

Vizgardienė, Prihodskienė, F. Shugrue, T. 
Martinkienė, Narvidienė, Vezelienė, Woight, 
Steponavičienė, Strikolienė. Adomaitienė, 
Patrikienė, L. Vanagaitienė, Juozaitienė, 
dabartinė iždininkė.

Motinos Dienoje, Gegužės 14, šis klubas 
minėjo savo 16 metų gyvavimo sukaktuves, 
kuriose pagerbta klubo buvusios pirminin
kės bei kitos daug pasidarbavusios narės. 
Jubilejinės iškilmės buvo su banketu, gra
žiu muzikaliu programų ir šokiais, Stevens 
viešbutyje.
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"Tikrojo Pasiryžimo”
Tinginiams, Apsileidėliams, Girtuokliams Siūloma Skelbti Kova

Lietuvos Aidas Balandžio 17 
d. rašo:

Greit sukaks trys savaitės 
nuo naujosios vyriausybės su
darymo. Tos nuotaikos kurios 
pasireiškė ryšium su naujosios 
vyriausybės sudarymu, šiądien 
atslūgsta: atslūgsta ne dėl to 
kad jos visiškai išnyktų, bet 
dėl to kad prasideda konkre
tus, sunkus, kasdieninis dar
bas, reikalingas ne deklamaci
jų ir praeinamų nusiteikimų, 
bet kietos valios ir realaus ver
žlumo pirmyn. Konkrečiai žiū
rint į šių dienų musų valsty
binio bei tautinio gyvenimo už
davinius turime atsiminti vie
na: tuos uždavinius išspręsime 
ne momentinio upio polėkiais, 
kurie gali būti labai gražus ir 
poetiški, bet tyliu, kantriu ir 
patvariu darbu, kuris pirmu 
požiūriu nieko tviskančio netu
ri, bet kurio prigimtyje gludi 
tikrasis entuziazmas.

Taigi, šiądien mes labiau ne
gu bent kada reikalingi darbo 
entuziazmo, pasireiškiančio ne 
žodžiais, ne afišomis, bet kon
krečiais žygiais. Šią butenybę 
vyriausybė gerai supranta. Nuo 
Gegužės 15 d. ji prailgino dar
bą įstaigose. Savaime supran
tama kad, turėdami tokią aibę 
darbų, turime dirbti ilgiau ir 
našiau. Ką galime padaryti 
šiądien, neprivalome atidėti 
rytdienai. Tai yra elementa
rus greitesnės pažangos dėsnis.

Tinginiams, apsileidėliams, 
girtuokliams turi būti paskelb
ta kova be pasigailėjimo. To
kie žmonės yra kenkėjai ir pa
žangos stabdžiai. Tai yra mo
raliniai paliegėliai, negalį arba 
nenorį atsisakyti nuo savo ego- 
jizmo, patys tinkamai nedirbą 
ir trukdą kitiems dirbti. To
kie elementai turi prisiderinti 
prie bendrų kūrybinių pastangų 
ąrba, jei nenori ir negali, rei
kia jieškoti kitokios išeities.

Prieš sudarant naują vyriau
sybę, visokių pakraipų spauda 
daug kalbėjo apie darbo entu
ziazmą. Tada vadinamoji opo

zicinė spauda stengėsi sudary
ti įspūdžio kad to entuziazmo 
dėl tam tikrų priežasčių mums 
trūkstą. Dabar, atrodo, visos 
kliūtys tam darbo entuziazmui 
reikšti yra pašalintos, tačiau 
apie jį mažiau kalbama. Atro
do kad tas entuziazmas turi 
lyg ir pats savaime reikštis.

Bet taip galvoti butų- klaida. 
Darbo entuziazmas ne mažiau 
reikalingas ne kaip kad tautos 
vienybė. Musų spaudos vienas 
iš svarbiausių uždavinių ir bu
tų ne tik nuolat priminti visuo
menei kūrybinio darbo reikalą, 
bet ir kurti darbo našumui kel
ti ir kilti kopalankiausiąs nuo
taikas, Be atitinkamos propa
gandos, be nuolatinio skatini
mo ir raginimo, be atitinkamos 
moralinės atmosferos organi
zavimo jos nesusidarys. O mo
mentas tam yra labai palankus. 
Gyvename pakilusios tautinės 
vienybės ir gaivalingo patrijo- 
tizmo laikotarpį. Toks tautos 
psichologinis -nusiteikimas yra 
labai palankus kūrybiniam 
darbui spartinti, raumenims ir 
smegenims labiau įtempti.

Ministras Pirmininkas savo 
deklaracijoje pabrėžė kad nau
josios vyriausybės laukia sun
kus uždaviniai. Ir tai mes* vi
si gerai suprantame. Bet su
prasti dar neužtenka: reikia 
daryti iš to išvadas. Sėdint 
rankas sudėjus arba gryžtant 
prie senų kivirčių bei prietarų 
tie uždaviniai neišsispręs. Mes 
turime suprasti kad vyriausy
bės uždaviniai yra visos tau
tos uždaviniai, kiekvieno Lie
tuvio uždaviniai. Vyriausybės 
sumanymus bei pastangas turi
me paremti visi kas kuo tik 
gali. Tat ir visos Lietuviškos 
spaudos uždavinys yra ne se
nų sąskaitų suvedinėjimas, ne 
drumstimas vieningos nuotai
kos, bet visų pajiegų mobiliza
vimas kūrybiniam darbui. Val- 
tybės ir tautos reikalai ištik- 
rųjų turi būti statomi aukš
čiau srovinių ir asmeninių rei
kalų.

Darbo entuziazmas šiądien 
mums yra gyvybinis reikalas. 
Turime jį kelti ir kartu turi
me šalinti iš kelio visas tas 
kliūtis kurios jam trukdo kūry
biškai pasireikšti. Šiądien mes 
turime svarbių klausimų. Jų 
negalime atidėlioti: juos reikia 
spręsti noriai, planingai, grei
tai ir vieningai. Juo daugiau 
darbo, juo daugiau pastangų ir 
kūrybinio entuziazmo! Toks 
turėtų būti musų šių dienų 
šūkis. Jei musų žingsniai bus 
suderinti ir greiti, darbo vai
sių ilgai nereikės laukti.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

VILNIS džiaugiasi kad Ru
sai lakūnai, kurie skrido į Pa
saulinės Parodos atidarymą 
New Yorke (bet nukrito kar
vių ganykloje toli nuo New. 
Yorko), savo oro karžygišku- 
mą gavo ačiū tai laimei kad jie 
po komunistų sistema gyvena. 
Jie paeiną iš darbininkų šeimų, 
kapitalizmo sistemoje butų žu
vę.

O aš sakau štai ką: kas da
vė progą pasidaryti “garsiais” 
komunizmo pasaulyje Vilnies 
redaktoriams ir kitiems komu
nistų vadams? Ar ne kapita
listinė sistema? Jeigu ponai 
redaktoriai butų gyvenę po ko
munizmo tvarka Rusijoje, jie 
jau senai butų buvę sušaudy
ti, ypač toks Pruseika, kuris 
mėgsta mėtytis iš vieno abazo 
į kitą.

ką žmogaus, negirdėtą šventvagystę y papildžiu- 
sio.

Nepažystamųjų išvedžiojimai ir jie patys 
vaikutį sujaudino, bet jis nenuleidė akių ir tvir
tai iškentė jų nemalonius, smalsius žvilgsnius.

(Bus daugiau)

GINKLŲ VAJUS PRA
TĘSTAS IKI RUG

SĖJO 8

KAUNAS, Bal. 28. — Vy- 
-riausias Ginklų Vajaus Komi
tetas praneša visiems komite
tams kad ginklų vajus pratę
siamas iki Tautos šventės — 
Mugsėjo 8 dienos.

Tose vietose kur dar nepra
dėtas .ar nesuskubta įvykdyti 
ginklų vajus, prašoma tuojau 
tai atlikti.

Įvairių vietų ginklų vajaus 
komitetai prašomi pe'ržiurėti ir 
patikrinti aukotojų sąrašus, ar 
visi tautiečiai ir Lietuvos pi
liečiai yra atlikę savo pilietinę 
pareigą, paremdami krašto sau
gumo stiprinimo reikalus.

Tiems piliečiams kurie nėra 
visiškai prisidėję prie šio taip 
didelio ir svarbaus darbo ar 
permažai aukoję Ginklų Fon
dui, prašoma dar kartą primin
ti žodžiu arba atitinkamo turi
nio raštu kad jie tą pareigą 
neatidėliodami atliktų.

Visiems duosniems aukoto
jams numatoma paruošti ir iš
duoti tam tikrus pažymėjimus- 
diplomus, kuriuose bus įrašo
ma aukotojo pavardė, vardas 
ir paaukota Ginklų Fondui su
ma.

Toms šeimoms kurios Ginklų 
Fondui vajaus proga aukojo 
ginklams pirkti savo brangiau
si turtą — vestuvinius žiedus, 
vietoje jų bus pagaminti plie
niniai žiedai su atitinkamu įra
šu.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau- 

i gas; platinki! ją tarp savų.

B. F. SIMONS-SIMOKAITIS 
Amerikos Lietuvyje plačiau pa
sipasakoja apie savo darbus 
praeityje, kurie išrodo buvo 
nemenki ir naudingi.

Už tai jis vertas pagyrimo.
Bet kodėl jis, dirbęs seniau, 

dabar nustojo dirbti? Kodėl 
jis, norėdamas kad jį kiti už 
jo nuveiktus darbus pagerbtų, 
nuveiktus darbus ?

Kodėl jis dabar, vietoj tokių 
gražių darbų kaip seniau dir
bo, pasirinko kitus tik laiškais 
kolioti, ir kai kas paprašo jo 
gerų ir naudingų sumanymų 
dabarčiai, jis net laikraščiuose 
ima užsipuldinėti ?

Jeigu jis ir dabar imtų dir
bti naudingus darbus kaip dir
bo seniau, ir kaip dabar dirba 
Kiti ir jis butų pagarbos ver
tas.

Bėda su tokiais kurie nesu
laukę ordinų už seniau atlik
tus darbus gatavi nuplėšyt ki
tiems jų gautus ordinus, vie
toje palaukti savo eilės.

VAIKO PROTAS. Dirvoje 
buvo pažymėta kad kairieji ne
žinia kodėl atsisako aukas duo
ti Lietuvos gynimui, skiria tik 
Klaipėdiečių pabėgėlių šelpi
mui. .

Baisiai “razumnas” draugas 
L. Pruseika viso labo tik tokią 
košę (savo “razumą”) parodė:

“K. Karpius, Clevelando ‘Dir
voje’, reiškia savo nepasitenki
nimą kad kairioji sriovė au
kauja Klaipėdos pabėgėliams.

“Nejaugi jis norėtų kad mes 
‘Dirvai’ siųstume aukas?”

Kas iš tokio argumento, ir 
kas iš žmogaus kuriam tik tiek 
“razumo” galvoj liko?....

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltas Phąrmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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PIRMŲ POPIERŲ
REIKALE

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

(Šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

LIETUVIŲ TAUPY
MO IR PASKOLOS 

DRAUGIJA

Raudonojo Kryžiaus 75 
Metų Sukaktis

MANO KELIONĖ I PIETŲ AMERIKĄ

Juozas Komaras.

Formai Cleaners ,nCi
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

• )
Paimam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

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

Dabar daugiausia duoda pa
skolas statymui namų, taigi 
jeigu ir iš Lietuvių kuriam 
butų reikalas skolinti statybai, 
arba imti paskolą pirkimui na
mų, pinigiškais reikalais atei
kit į savą Lietuvišką bankinę 
įstaigą pasikalbėti ir gauti dy
kai patarimą.

Depozitai šiame banke kiek
vienas yra po Federale Insu- 
rance (Apdrauda) iki $5.000, 
ir uždirba 3%. Tai yra auk
ščiausias uždarbis ant depozi
tų dabartiniais laikais.

TLe Lithuanian Savings 
% Loan Association

6712 Superior Avenue

Clevelando skyriaus Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus meti
nis susirinkimas bus laikomas 
skyriaus patalpose. 3443 Euc
lid avenue, ketvirtadienį, Ge
gužės 25 d., nuo 3 vai. po pie
tų, kaip praneša Charles H. 
Kellstadt, skyriaus pirminin- 
,kas. Visi Raudonojo Kryžiaus 
nariai kviečiami dalyvauti.

Šis susirinkimas bus pami
nėjimui 75 metų sukakties nuo 
pasirašymo Genevos Sutarties, 
sulyg kurios Raudonasis Kry
žius buvo įsteigtas tarptauti
niu, ir 34 metų sukakties nuo 
įsteigimo Clevelando skyriaus.

Susirinkime pranešimus pa
darys Kellstadt ir Edward J. 
Demson, taipgi kalbės Mayo
ras Harold H. Burton. Bus 
rinkimas naujų tarybos narių 
ir skyriaus valdybos ir atlikta 
kiti reikalai.,

MAYORO BURTON 
LAIŠKAS DIRVAI

ls-Telefonuokit
HEnderson 3050

Naudingų Dalykų 
Pardavimas

žydų Moterų Taryba atidarė 
didelį išpardavimą įvairiausių 
naudingų reikmenų savo Thrift 
Shop, 2035 E. 105th St. Ten 
užkrauta didžiausis pasirinki
mas visokiausių pavasarinių ir 
vasarinių prekių už visai ma
žas kainas.

Ineigos iš šio pardavimo 
na žydų labdarybei.

ei-

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

ŽUVU PARODA
The Exotic Fish Society 

surengė parodymą Exotiškų 
Akvariumo žuvų, ką matysit 
apsilankydami The May Co., 
jų auditorijoje. Paroda tęsis 
nuo Gegužės 22 iki 27.

Čia matysit tokių keistų ir 
ypatingų žuvų kokių savo gy
venime nematėt. Yra tokių žu
vų kurios peri savo kiaušinius 
savo žiotyse ir per visą tą lai
ką nieko neėda.

Inėjimas nemokami.

of

Sąryšyje su 1938 metų va
jum sumažinti Clevelande tra- 
fiko nelaimes, Clevelando Ma
yoras Burton rašo Dirvos 
dakcijai sekančiai:

“1938 metais jus dikčiai 
gelbėjot musų programe 
bėti gyvastis ir išvengti susi- 
žeidimų Clevelando trafike. Šis 
jūsų prisidėjimas labai įverti
namas.. Tuomi pagelbėta pa
kelti Clevelandą iš 12-toą į pir
mą vietą saugumo atžvilgiu 
tarp miestų su virš 500,000 
gyventojų. Tas taipgi paliuo- 
savo tūkstančius dolarių au
tomobilių savininkų pinigų ki- 
Homc rniVaiama sumažinant 

ratas., 
tik lai- 
bet net 
Publika

mes va-
pavyz- 

Aš da-

re-

pa- 
gel-

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27 
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

• GORDON PARKAS baigia
mas aptaistvi ir gražinti. Tam 
tikslui praleista $1,500,000 W. 
P. A. pinigų. Parke prisodin
ta 12,258 lapuočių medžių ir 
57,282 krūmų.

• DEMOKRATŲ vadai Cuya- 
hoga apimtyje, Gongwer ir 
Miller, po bylos teisme, kurią 
Miller pralaimėjo, kitaip sakant 
byla už partijos kontrolę buvo 
išmesta, vėl bando taikytis: 
senasis vadas Gongwer siūlo 
savo “sukilėlių” frakcijai bai
gti tąsynes ir bendrai susitar
ti už statys kandidatu į ma- 
yorus šį rudenį.

tiems reikalams, 
jų nelaimių apdraudos

“Mes privalome ne 
kytis tame laipsnyje, 
privalom pasigerinti, 
yra pasiruošus, jeigu 
dovausim planavimu, 
džiais ir entuziazmu, 
rysiu viską kas galima gelbė
jimui ir prašau jūsų prisidėti 
prie šių mano pastangų.”

Automobilių užmušimų 
laimes gali sumažinti ne tik 
automobilistai, bet ir pėkštieji. 
Juk tik pastarais keliais me
tais Lietuvių centre automobi
liais užmušta keli Lietuviai ku
rie nesilaikė atsargumo taisyk
lių eidami skersai gatvę.

Saugokit save tokiais atve
jais, įšvengsit mirties ir šird- 
gėlų savo šeimai, arba nuosto
lingų sužeidimų.

ne-

REIKALINGA senyva mo
teris ar bedarbis vyras prižiū
rėjimui namų. Kreipkitės va
karais (22)

13726 Eaglesmere av. N.E.

(Tęsinys iš pereito nr.)
BUENOS AIRES — ARGEN

TINOS SOSTINĖJE
LIETUVIAI PASITINKA 

PRIE LAIVO
Sugrvžau į laivą ir apleidom 

Montevideo, IJragvajuje. Už 
penkiolikes valandų laivas pri
plaukė Buenos Aires, Argenti
nos didžiausį miestą ir uostą, 
žiūriu iš laivo į ^miestą, kaip 
jis atrodo. Matosi prieplauko
je dideli būriai žmonių, neku- 
rie fotografuoja laivą; buvo 
tai Lietuviai atvykę mane pa
sitikti ir j ieškojo' monęs.

Ant laivo užėjo du vyrai ir 
visų klausinėja ar yra ant šio 
laivo Komaras. Priėjo ir prie 
manęs ir Ispanų kalboje klau
sia. Aš nesuprasdamas Ispa
niškai pradėjau kalbėti Angliš
kai, bet jie nesupranta Ang
liškai. Tada aš ėmiau kalbė
ti Lietuviškai: sakau, aš esu 
tas kurio jus j ieškot, Juozas 
Komaras. Pradėjom sveikin
tis, prieinam prie laivo krašto, 
jie sako man: žiūrėk, Juozai, 
kokis didelis buris Lietuvių su
sirinko, laukė jūsų atvažiuo
jant iš turtingos Amerikos.

Kai mane pamatė krante sto
vėjusieji, pradėjo vis,i šaukti 
garsiai: Komar, lipk greitai iš 
laivo. O vienas Lietuvis sako: 
Stovėk ramiai, aš noriu nufo
tografuoti !

Po to, einu iš laivo. Sutin
ka mane žydas ir užkalbino 
Angliškai, bet jisai tiek mokė
jo Angliškai kiek aš Ispaniš
kai. Paskui pradėjom kalbė
ti Lenkiškai. Jisai paprašė 
mane eiti kartu su juo į imi
gracijos kontorą patikrinimui 
mano pasporto ir bagažo. Nu
ėjau su juo, ir kai viską atli
kom, gryžtam pas Lietuvius, 
kurie ant kranto laukė. Tai 
buvo jausmingas sutikimas ir 
didžiausi sveikinimai, panelės 
dovanojo gražiausių gėlių bu- 
ketus. Visi pradėjo fotogra
fuotis su manim.

Po tų visų ceremonijų už
klausiau kur reiks rasti kam
barį apsigyvenimui. Visi pra
dėjo sakyti turi man apsigy
venimui vietas pas Lietuvius. 
Mano žydelis sako jjems Ispa
nų kalboj kad, aš iš didelės ke
lionės esu labai nuvargęs, tu
riu apsistoti viešbutyje ir ge
rai atilsėti. Jie visi sutiko su 
tuo. Atsisveiknom su visais, 
sėdom į taksi su tuo žydeliu, ir 
kartu su mumis važiavo paly
dėdami du Lietuviai.

tiek valgių kad nei 
žmonių nepajiegtų 
Tai čia maisto tu-

iš
su 
Jie

AUKOS LIETUVOS
KALAMS

REI- GENERALINIO KONSULA
TO NEW YORKE 

AUKŲ PAKVITAVIMAS 
Nr. 5:

ANSEL ROAD
CAFE
1066 Ansel 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
CAFE
• Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:1 7 ryto)

Smagus Ralius Geg.-May 29 
Didelis laimėjimo balius — tik- 
kietas $1.00. šokiai, valgis ir 
gėrimai. Gaukit sau tikietą 

kuogreičiausia.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

SPECIALIS PARDAVIMAS
Keleto rūšių Stipraus Alaus — 

$1.65 už ' 
6 bonkos
Pasirinkit

dėžę (case). 
šalto — 49c.
kokio norit.
•
TAIPGI 

duodam alų senovišku budu 
stalų uzbonais arba išsinešti 

2% sv. už 25c. Svoris tikras.

MES
prie

\/^ Dantų Laboratorija
I

Deniai Platės
On
Suffer 
Don’t

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 

on easy terms.

TETH EXTRACTED.

Novocain Gas

We are not al- 
lowed to adver- 
tise prices, būt 

you will be 
pleased when 

you come here.

KAMBARIAI BE LANGŲ
Atvažiavęs j viešbuti, užsi

sakau kambarį, pasirašau į re
gistracijos knygą, ir nuveda 
mane į man paskirtą kambarį. 
Pažiūrėjęs ir pasidairęs sakau 
jiems: _Man šis kambaris ne
patinka, neturi nei vieno lan
go. Man paaiškino kad čia Ar
gentinoje tokia, mada: visi na
mai ir viešbučiai aklom sie
nom, be langų. Norėdamas ką 
matyti turi žiūrėti per duris, 
ir orą kvėpuoti per duris.

Aš ir vėl klausiu jų kodėl čia 
taip yra? Jie man išaiškino 
sekančiai. Seniau Argentinoje 
tankiai būdavo revoliucijos, to
dėl valdžia nepavelijo budavoti 
namų ir viešbučių su langais, 
nes laike šaudymųsi padaryda
vo didelius nuostolius, o muro 
sienoms tai šūviai nieko ne
kenkė.

Nuėjus į viešbučio valgyklą 
užvalgyti, susėdus prie stalo, 
patarnautojas prinešė mums

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Dentist
HEnderson 3157

Skrybėlės Vyrams ir Vaikinams
Visų pavasarinių stilių ir

. pavidalų — taipgi puikių 
Spalvų

Specialiai _ 1.95
tiktai po

RANKŲ DARBO
šilko kaklaraiščiai 2 už 

vyrams ir vaikinams
BROADCLOTH

apatinės kelnaitės 3 už

n v a iEagle stamPs Lz I l\.2x 1 įirz 1(1 ppn

VYRŲ GERI 
išeiginiai marškiniai 1.00 

ir aukščiau
VYRŲ NAUJOS 

trumpos kojinės
; su kožnu pirkiniu TZ Ą T

--------------- už 10 centų ir aukščiau ’ įvZA 1 

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

1.25

1.00 25c

Visokių į'ušiij CALIFORNIA vy- 
nuo 20% stiprumo nuo 95c gal. 
ii' brangiau. Vyno išpardavimas
tik šeštadieniais. (27)

7205 Wade Park Av. ENd. 9276 70024934 Payne Avė. ENd. 8762
2355 E. 4th Street PR. 9627

THE KRAMER & REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

keturiems 
pekiolika 
suvalgyti, 
rimą užtektinai ir nesivaržoma 
kaip kitur.

Papietavus gerai, einam 
valgyklos, aš atsisveikinu 
tuo žydeliu ir Lietuviais,
atsiskirdami su manim pasakė: 
Ponas Komarai, prašom jus at
silankyti į musų parengtą va
karienę jūsų sutikimui pirmu 
kartu Pietų Amerikoje, 
prižadėjau jų kvietimą 
dyti.

Likęs vienas nuėjau į 
kambarį ilsėtis, 
tai ir bučiau išmiegojęs 
naktį jeigu nebūtų atėję 
nes jieškoti.

Girdžiu kas beldžiasi į 
no kambario duris, žiuriu gi 
tie patys du Lietuviai. Sako, 
visi susirinkom, laukiam jūsų, 
o jus saldžiai miegate kamba
ryje, kad ir langų nėra.

Apsirengiau, sėdom į taksi, 
važiuojam į mano sutiktuvių 
vietą. Ineinam į valgyklą — 
salė didelė, pilna žmonių: bu
vo nemažiau kaip trys šimtai. 
Kai mane pamatė, visi pradė
jo šaukti ir sveikinti didžiau
siu entuziazmu..

Privedė į man paskirtą vie
tą, pasodino už stalo, prikrovė 
tiek skanaus maisto ir visokių 
gėrimų kad net stebėti reikia. 
Su kožnu kąsniu ragino mane 
gerti vyną ar šampano stiklą. 
Jeigu aš bučiau jų klausęs tai 
nebūčiau pąjiegęs ,sugryžti į 
savo kambarį . nakvoti, butų 
prisiėję po. tuo pačiu stalu iš
miegoti.

Visi męs gražiai praleidom 
vakarą, pasilinksminom, prisi
šnekę jom, ir pagaliau atėjo 
laikas, gryžti nakvynės į tą be- 
langį. kambarį.

Padėkojau Buenos Airės Lie
tuviams už malonų manęs pri
ėmimą ir atsisveikinęs išvažia
vau atgal į savo viešbutį.

(Bus daugiau)

Aš 
išpil-

savo
Kai užmigau 

per 
ma-

ma

JĮIPPODROMĘ

Tikrai puiki filmą laukia jū
sų Hippodrome Theatre, vardu 
“Bose of Washingtori Sųuare”, 
pradedama rodyti šeštadienį, 
Gegužės 20. . ',, \ : ■ 1 '

Jame vaidina Tyrorie Power 
ir Alice Faye, su Al Jolson ir 
eile kitų gerų artistų.1 šiame 
veikale bus sudainuota daugy
bė praeities laikų žihomų pui
kių dainų.

‘Rose of Washington Šquare’’ 
vaizduoja pasaulinio karo pa
baigos dienas, kuomet Jolson, 
yaidinantis Ted Cotter rolę, pa
prastas dainininkas vieno New 
Yorko burlesk teatro, turėda
mas dideles svajones apie at
eitį, kalbina savo mylimąją 
Rose Sargent (Alice Faye) ei
ti su juo pirmyn. Bet Rose 
įsimylėjus į Bart Clinton, ne
drąsų bet malonų vaikiną, ku
rį vaidina Tyrone Power.

Filmo j e Ted pakyla į garsius- 
artistus ir vaidina Winter Gar- 
den, Rose tuo tarpu patampa 
žymia žvaigžde su Follies. Jos 
pasisekimo laikų Bart užtrau
kia jai pažeminimą, bet ji vis 
neatsižada jo mylėjus.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

j P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
v

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
❖ tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
a įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
T Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
4 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
£ kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Chica-Lietuvos Konsulatas 
goję gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas:
Chicago: Am. Liet. R.-K. 

Federacija $525.00
(Liet. Paskolos bonais 
$500, kuponai $25)

Chicago: ŠLA. 134 Mote
rų kuopa pridavė $42: 
Apsigynimo Fondui $22, 
Klaipėdos pabėg. šelpti 
$22 ; iš savo iždo davė T

Kuopos narės sudėjo: 
K. Katkevičienė 
A. Bučinskiehė 
S. Harvey 
Po $1: O. Aleliunienė, 
O. Čingienė, J. Gulbinie
nė, K. Mankienė, M. Viš- 
čiulienė; smulkiom 
V. Katkevičius

SLA. 208 Mot. kp. narės: 
Dr. S. A. Slakis 
D. Kuraitienė

Pavieniai:
Juozas Daukša

Philadelphia,* Pa. „ . _ 
gio par. Kat. Fed. sky-'

. rius, per centro sekr. L. 
šimutį, Klaipėdos pabėg. 
šelpti

■ .: Viso
-

25.00

3.00
3.00
2.00

6.00
3.00

5.00
2.00

20.00
Šv. Jur-

35.15
$629.15

7 *

t

Chica- 
aukas

—B—
Lietuvos Konsulatas 

goję skelbia sekančias 
Lietuvos gynimui ir nukentėju
sių Klaipėdiečių sušelpimui:
Chicago:

Lietuvai Gelbėti Fon
das $1016.06
M. Šveikauskas 6.00
Bridgeporto VVS. sky
rius per O. Aleliunienę 10.00 
Ona Aleliunienė ,5.00

Chicago Heights:
Elz. Samienė surinko 32.80 
Šią sumą suaukojo: Po 
$5: P. Rimkienė, N.N., 
po $2: J. Sabutis, E.j Sa
mienė ; po $1: O. Dauk
šienė, M. Damanskienė, 

'■ M. švafka.u'skienė, M. Vi- 
dimas, M. Bėndof ienė, 

‘ P. Šležienė, M. Birgilie- 
nė, J. Dambrauskienė, 
M. Janavičienė, M. Mi
kalauskas, V. Gaučas, T.

- Daukšas, K. Makaveckis, 
J. Dzikienė, V. Trum- 
pickienė; ir smulkiais 
$3.80.

Detroit, Mich.:
SLA. f“
J. Ambrose

Viso
Pirmiau gauta

Išviso
Visos aukščiau 

sumos atskirai pakvituotos ir 
į atitinkamus fondus perves
tos. Už visas aukas visiems 
aukotojams ir rinkėjams nuo
širdžiai dėkoja

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.
Lietuvai Gelbėti Fondas surin
ko ir Lietuvos Konsulatui

Chicagoje pridavė $1016.06
Iš kitų organizacijų ir as- 

. menų Konsulatas yra
gavęs 1513.03

Viso $2529.11

?;

’• r

I

I
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Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Fumiture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Salininkas Vedėjas

9.

I

I

Dayton, O., SLA. 105 kp. 
$10; po $5: J. ~ ‘ ' 
J. A. Urbonas, 
eilė smulkesnių ąukoto- 
jų, per J. A. Urboną at
siuntė Klaipėdos pabė
gėliams $36.00

New Britain. Conn., Liet.
Meno Sąj. Apskritis per 
W. Yokimą Klaip. pab. 21.03

Baltimorę. Md., Liet. Mot.
Piliečių Klubas aukavo 
$25 ir susirinkime su
rinkta $19, kurių tarpe 
M. Jurkšaitė aukavo $5 
ir eilė aukotojų smulkes
nes sumas. Auka Klai
pėdos pabėgėliams 44.00

Waterbury, Conn., Katali
kų Fed. 22 sk. per A. J.
Aleksį Apsigynimo F. 23.00

Grand Rapids, Mich., SLA.
42 kp. ir 
rinkta ir 
Greičaitį 
šelpti

Lawrence, 
organizacijų Liet. šelp. 
Fondas, per A. Marke
vičiūtę Klaip. pabėg. 100.00

Nashua, N. H., Lietuviai 
per Alf. Ulcicką ir Fer. 
Valentukevičių Aps. F. 
$50 ir už Vilniaus ženk
lelius $5 55.00

Kl. Cirbulėnas, Montello,
Mass., Klaip. pab. 5.00

New Haven, Conn., Liet.
Darb. Sus. 5 Aps. per J.
Didjuną Klaip. pab. 5.00 

Pov. Bitinas, Philadelphia,
Pa., Klaip. pab. 1.00

Pittsburgh, Pa., Liet. Mo
terų Pag. Klubas Klai
pėdos pabėgėliams 100.00 

Baltimorfc, Md., SLA. ‘64
kp., per Oną Lakienę ir 
E. Lazauskienę Klaipė
dos pabėgėliams 10.00

Norwood, Mass., SLA. 131 
kuop. per J. Versacką, 
Klaipėdos pabėg. 5.00

Viso ‘ ;... $435.03

Sakalas,
ir visa

susirinkime su- 
atsiųsta per P. 
Klaipėdos pab.

30.00
Mass., 12-kos

o •

352 kp. per ižd.
25.00 

1094.86 
1434.25' 

$2529:11
paminėtos

Feliksas Baranauskas
RUBSIUVIS

.VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 
PERSIUVIMAS.

SIUVA NAUJUS KUBUS
Darbą paima iš namų ir grąžina 

greitai. (26)

985 E. 128 St. MU1. 3540
MUlberry 3549

• GERI PIRKIMAI 
INVESTMENTUI

6

3

šeimų du namai, garažius, didelis 
lotas, nuomų neša per mėnesį 
$97, apielinkė lengva išnuomoti. 
Kaina $5300.

šeimų du namai, didelis lotas ant 
Luther avė. Kaina $450.

P. P. Muliolis
PASTOVUS NAMŲ PARDAVIMO 

IR APDRAUDOS AGENTAS 
6606 Superior Avė. 

HEnderson 6729.

ALUS J NAMUS
ATVEŽA M ALŲ į VISAS MIESTO 

DA LIS
Duodam ant kredito.

Taipgi turim pilną pasirinkimą 
Geležinių daiktų, Dažų, Aliejų, 
Sieninių popierų ir 5 ir 10c 
smulkių prekių skyrių. (27)

Albert N. Marks
4520 SUPERIOR AVĖ.

DYKAI
SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentą — 
akordioną, sax;. darinėtą, banjo, 
gitarą, ar bnbną dykai, viskas 
ką mokėsit tai už mokymą. 
“Learn to play the Harmony 
Way”. — Mes taisom ir parduo
dam muzikalius instrumentus.

(26)

Harmony Shoppe
7727 Superior EN. 5297
2419 Dennison ... SH. 7621

5r*
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DELLA C. JAKUBS 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768

■~TiTrrw~wTw ■ i ■ ■ b rryim ri mr -rr
t

| APDRAUDOS REIKALE j
= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MUEIOEIS i

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra =

E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiimiiin



TAMSI KLAIPĖDIŠ
KIU BŪKLĖ

KAUNAS. — “Kųrjer Pol- 
ski” Klaipėdos korespondentas 
rašo kad vienas artimiausių 
Dr. Neumanno bendradarbių 
pareiškęs jog savo prisijungi
mo svajones Klaipėdiškiai iš- 
dalies apmoka badu, išdalies 
pastovių pajamų netekimu.

Jau tas faktas kad tokį pa
reiškimą padarė gana žinomas 
Hitlerininkų partijos narys, 
parodo jog Klaipėdoje taiko
mos tokios priemonės kurių 
niekas nesitikėjęs. Girdi, Klai
pėdoj taip laisvai šeimininkau
ją Gestapo nariai kaip Rusijo
je GPU. Areštai 
baigią.

, 6,000?
n,

“Vietiniai gyventojai beveik 
be jokių išimčių turį dirbti 
tvirtovių statymo darbą. Eks
portui skirti maisto produktai 
nusavinti čia sutrauktai 
kiečių kariuomenei.

Dabar Klaipėdos uostas 
neatliekąs prekybos uosto
kcijų. Atvykstą tik nauji ka
riuomenės transportai bei for
tifikacijoms medega, o išveža
ma atsarga iš sandėlių — ir 
viskas. Riebalų, kavos, arba
tos negalima . gauti. Mieste 
kainos labai pakilusios. Visi 
jau gerai suprantą skirtumą 
tarp vakar ir šios dienos.

Daug kam tas atrodo baus-

mė už laisvės ir gerovės igno
ravimą gerais “Lietuviškais 
laikais”. Kiekvienam kas ir 
anksčiau čia gyvenęs. Klaipė
dos miestas darąs nemalonų di
delių kapinių įspūdį.

* *

ir suvokie- 
kurie siekė 
nuo Lietu- 

tuo tarpu tebereiškia tik 
Lietuvių, 

padėtis 
Lietu- 

paskirti
jų gyve-vis dar nesi-

Suinltųjų esama apie

KAIP CHORAI RUOŠIASI LIETUVIU DIE
NAI PASAULINĖJE PARODOJE

EUROPOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
KAUNE GEGUŽĖS 20-28

Vo-

jau 
fun-

tik pakilę. Uostas ap- 
Namų savininkai ne- 

ištuštėjusiems butams 
nuomininkų. Bedarbius

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios 
WASIIERS SWEEPERS

Atvykstant Į jūsų namus ir pa-
■ darom apkainavimą dykai.

20 metų patyrimo.

HARRY’S
Radio Servicing Company

6919 WADE PARK AVĖ.

(26)

SKAITYKIT!
ir platinkit šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS 
DIRVA 

MARGUTIS 
VIENYBĖ

Aršieji Vokiečiai 
tėję Lietuvininkai, 
krašto atjungimo 
vos,
gerų vilčių ateičiai, 
grynųjų Klaipėdiškių, 
prasta. Kai kuriems 
viams laukininkams 
Vokiečiai komisarai,
nimo ir ūkių prižiūrėtojai. Lau
kininkai jau neturi teisės lais
vai savo gaminius rinkose par
duoti, o turi vežti į valdiškus 
sandėlius ir atiduoti už val
džios nustatytą kainą. Ta kai
na yra aukštesnė negu buvo 
anksčiau, bet ir ūkininkų išlai
dos yra atitinkamai padidėju
sios.

Miesčionims gyvenimas aiš
kiai yra pasunkėjęs. Maisto 
produktai yra dvigubai-trigu- 
bai pabrangę, o uždarbiai ne
žymiai 
miręs, 
gauna 
naujų
sunaudoja pajūryje prie stam
bių tvirtovės įrengimo darbų.

Lietuvių tautinis - kultūrinis 
gyvenimas ir veikimas visai 
sustojęs. Lietuviškos mokyk
los panaikintos, draugijos už
darytos, spauda likviduota.

Klaipėdos krašto Lietuviai 
norėtų turėti nors vieną gim
naziją ir keliolika pradžios mo
kyklų. Taip pat nori įkurti vi
sus Lietuvius vienijančią orga
nizaciją. Tuo tarpu gi opiau
sias yra spaudos reikalas. Da
roma žygiai pradėti leisti dien
raštį, kuris butų spausdina
mas vėl pradėjusioje veikti 
“Ryto” Lietuviškoje spaustu
vėje.

Tuo tarpu vėl Lietuvos eks
portas ir importas eina per 
Klaipėdos uostą, nors žymiai 
siauresnėse ribose. VDV.

U

Jaunimas
praleidžia progas biznio ir draugišku
mo
no.

neturėdami savo namuose telefo- 
Kaštuoja visai mažai ji turėti.

THE OHIO BEIL (Ą) TEIEPHONE CO.

Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brang- 
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk- 
snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

Atsakantiems žmonėms 
simokėjimu ilgesniam laikui.

prieinamom sąligom nakvynes 
kur bus galima sutalpinti cho
rus grupėmis vienuose namuo
se. Apie tai pranešta visiems 
užsiregistravusiems chorams. 
Tie kurie negalės nei tos že
mos kainos užsimokėti, imant 
domėn ir taip jų didelį pasišven
timą,
Chorų Sąjunga ,parūpins nak
vynes dykai, bet' jos, supranta
ma bus išmėtytos po visą apy
linkę ir todėl labai nepatogios. 
Dabar tik belieka Centraliniy.m 
Komitetui tinkamai atvykusius 
svečius-chorus priimti, kad jie 
už savo didelį vargą jaustųsi 
nors keletą valandų linksmai 
ir maloniai. Visos New Yorko 
apylinkės Lietuviams pareiga 
bus vaišingumu pasirūpinti. 
Kas sakė kad Lietuviai nemo
ka svečių pavaišinti. Rep.

New Yorko apylinkes

UTENA KULTŪROS
ŠVIESOJE .

lai-

ir

Kaip Išspręsta Salės Klausimas ir 
ninku Sutalpinimas

meisterio 
antro-

Rūmai 
trečias

Svečių Sporti-

vų už Europos krepšinio meis
terio vardą. Lietuvos 
ninkai uoliai ruošiasi 
pirmenybėms.

krepši- 
šioms 
VDV.

duodame iš

SA.MAS
J E W E L E R 

6704 Superior Avenue

Jūsų raporteriui teko iš Dai
nų Programos Komiteto pirmi
ninko. J. Žilevičiaus sužinoti 
sekanti:

Dalyvauti Lietuvių Dienoje 
yra užsiregistravę 56 chorai su 
2658 daininkais, bet turimomis 
žiniomis, dainininkų skaičius 
pakils iki 3,000. Tos rūšies bus 
pirmas toks didelis jaunimo sąs- 
kridis išeivijoje, todėl jis is
toriškas.

Šia proga patieksime visuo
menei žinių iš chorų ruošimosi 
tam istoriniam įvykiui. Juo 
toliau choras gyvena nuo New 
Yorko, tuo sunkiau jam atva- 
žuoti — didesnės išlaidos. Paim
kime Wilkes-Barre, Pa., apy
linkės chorus. Ta apylinkė tu
ri chorų sąjungą susidedančią 
iš 5 chorų. Viso apie 400 cho
ro narių. Jie New_ Yorke gy
vens tris paras, turės nakvynes 
gauti ir pragyventi, neskaitant 
kelionės išlaidų ir įvairias ne
numatytas išlaidas. Jie pasi
samdė labai prieinamomis są
lygomis kelis šimtus kambarių 
New Yorker hotelyje ir jei ke
lionę ir nakvynę bus galima at
likti po $10 asmeniui, bus la
bai gerai,

Clevelando choras rašo kad 
jiems atvažuoti (tik vienam 
chorui) kainuos beveik $400. 
Chorų yra užsiregsitravusių ir 
iš toliau: Waukegan, III., Chi
cago, III., Toronto ir Montreale, 
ir tp. Vieniems kainuos daug 
daugiau negu $10, kitiems, vie
tiniams daug mažiau. Jei skai
tyti aplamai vien tik po $10 
asmeniui, o jų bus apie 3,000, 
tat mažų mažiausia chorams 
atseis Lietuvių Diena $30,000! 
Į tą neineina praktikoms iš
laidos ir kitos įvairios nenu
matytos, kurios susidarys at
vykus New Yorkan ir kelionė
je.

Kurie chorai rengėsi nuo se
niau — apie trejetą metų 
tie sukėlė didesnes sumas
turi jau šimtus savo kasose, 
nes jie išnaudojo kiekvieną pro
gą savo kasos padidinimui. Jie 
žinojo kad netoli tas laikas, 
kaip buvo jų vadų skelbiama, 
kuomet teks pabandyti pirmą 
sąskridį kur nors apie' New 
Yorką, suvažuojant keletui tūk
stančių dainininkų, kaip yra j 
Lietuvoje Dainų šventes.

Kokiu budu sukeliamos lėšos.? 
Vartojama įvairių būdų: ren
giama šokių vakarai, kortavi- 
mo vieši ir uždari (savųjų tar
pe) vakarai, apsideda po 10 
centų savaitėje ir juos sumoka 
kas sekmadienis choro iždinin
kui, kaip kur klebonai nuo ren
giamų jų pagarbai vakarų, pel
ną atiduoda chorui. Kiekvieno
je kolonijoje savaip prisitaiko
ma. Kai kur teko matyti, ran
dasi šiaip pavieni asmenys ku
rie aukauja po kiek kas išgali 

į kelionei apmokėti ir tp. Iš to 
kas čia pasakyta matyti kuoaiš- 
kiausiai jaunimo pastangos at
vykti į Lietuvių Dieną kuos- 
kaitlingiau.

Paskutiniuoju laiku prade
dant, kur tik esti parengimai, 

i visur jau dainuojamos dainos 
numatytos dainuoti Lietuvių 
Dienoje. Chorai vra pesiryžę 
visas nustatytas dainas dainuo
ti atmintinai, o tas atima dar 
daugiau laiko ir reikalauia dar 
didesnio darbo ir pasiryžimo.

Dainų bus bandoma išstudi
juoti kuodaugiau, bent 12—14, 
nes belaukiant gaidų iš Lietu
vos teko suvėlinti bendrai gai
dų išsiuntinėjimą chorams. Pir
moje eilėje išstudijavę chorai 

; vietinio komiteto nustatytas 
dainas, imasi papildymus at
siųstus iš Lietuvos.

Paskutiniuoju laiku labai su
judo visos choristės Lietuviš
kų rūbų įsitaisymu. 
nyta kad iš Lietuvos 
ma gauti prieinama 
dabar paaiškėjo kad 
rūbas kainuoja $10. 
reikalaujama pinigus 
ti iš anksto. Taigi rūbų iš Lie
tuvos teks labai mažai užsisa
kyti, teks tenkintis erzacais kaip 
daugumoje iki šiol buvo daro
ma.

Atvykus į New Yorką nak
vynių klausimas jau išspręstas. 
Komitetas yra suradęs labai

Utenos visuomenė šiais 
kais labai domisi spauda. Ute
nos apielinkeje nerasime 
ventojo kuris neskaitytų vie- 
no-kito laikraščio. Jau ir kai
me dienraštis nebe naujiena. 
Kaime dienraščius daugiausia 
prenumeruoja kurie arčiau prie 
pašto gyvena. Tolimesnieji 
ūkininkai, atvažiavę į miestą 
su reikalais, būtinai nusiperka 
vieną-kitą dienraštį.

Kiekviename kaime yra po 
keletą radio priimtuvų, prie 
kurių liųoslaikiais susirenka 
daugiau gyventojų, šiuo dvide
šimto amžiaus išradimu pasi
naudoti.

Yra. keletas kaimų apšvies
tų elektra, kaip tai Ginučių 
kaimas turi elektros šviesą, 
net ir gatvė apšviečiama. Elek
tros energija tęsiama iš van
dens malūno.

Be to, minėtame kaime yra 
trys telefonai ir trys radio pri
imtuvai. Telefonai pradėjo jau 
giliai įleisti šaknis į kaimą, 
ypatingai 
telefonui

Baigia 
robaksai. 
ką turėdamas skaito laikraš
čius, knygas ir mokinasi kokio 
amato, ar kita kuo naudingu 
užsiima. Visas jaunimas ir 
veik visa visuomenė yra susi
organizavus į šaulius, tautinin
kus, jaunalietuvius, jaunuosius- 
ūkininkus, pavasarininkus ir 
kitokias organizacijas. Susi
organizavę daugiau gali pada
ryti, darbas yra našesnis ir 
kultūra spartesniu žingsniu 
žengia ’į kaimą.

Kaime ne naujiena rasti 
“sporto sekciją”, kurioje jau
nimas lavina savo fiziškas jie- 
gas, randame ir chorą, dainos 
mėgėjų būrelį.. O kas labiau
sia kaime tai vra. labai išsiplė
tus vaidyba, vakarėlių rengi
mas. Dar labiau vaidyba kai
muose sustiprėjo kai Vyriau
sybė aprūpino kaimus erdvio
mis mokyklomis. Vaidinti mė
gsta visi: seni, jauni ir maži.

Jonas Sirged

gy-

KAUNAS. — 1937 metais 
Europos krepšinio pirmenybėse 
Rygoje Lietuviai laimėjo Eu
ropos meisterio vardą. Karlu 
Lietuvai teko teisė, garbė ir 
pareiga sekančias krepšinio 
pirmenybes surengti Lietuvoje, 
Jos ir įvyks Kaune Gegužės 20 
iki 28 d.

Tai bus trečios tokios pir
menybės. Pirmose
vardą laimėjo Latviai, 
se — Lietuviai.

; ' Kauno Kūno Kultūros 
dabar rupestinai ruošią
Europos krepšinio pirmenybes.

Sunkiausias klausimas ; buvo 
tai vietos rungtynėms . paruo- 

! Šimas.
Nebuvo pakankamai dideles 

salės kurioje galima butų įren
gti. žaidimui aikštelę ir sutal
pinti žiūrovus, kurių, tikimasi, 
bus daug. Po atviru dangum 
krepšinio pirmenybes ruošti ri
zikinga, nes 
ypač Gegužės 

i pastovus.
šį klausimą 

vyriausybė, 
naujai didelei sporto salei pa
statyti. Salėje bus vietos žai
dimų aikštelėms ir iki 13,000 
žiūrovų. Tai bus didžiausia 
salė. Lietuvoje. Ji bus naudo
jama ne vien sporto žaidynėms 
bet ir didiesiems suvažiavi
mams, kongresams bei susirin
kimams.

Kitą painų klausimą — kur 
apgyvendinti atvykusius užsie- 

i niečius sportininkus — padėjo 
išspręsti Krašto Apsaugos Mi-

i

KOKIA TA TAUTOS
ŪKIO TARYBA ■

Į

Buvo ma
čus gali- 
kaina, o 
pigi ausis 

Be to, 
sumokė-

'•i

Lietuvoje oras, 
mėnesį, nebūna

padėjo išspręsti 
paskirdama lėšų

Europos Krepšinio Pirmenybių 1 
ženklo projektas.

šis ženklas bus matomas vi
sur Lietuvoje ir Kaune laike 
krepšinio pirmenybių.

nisterija, užleisdama tam tik
slui naujuosius Karo Mokyk
los rumus. Visi sportininkai 
galės gyventi vienuose rūmuo
se, ir jiems čia pragyvenimas 
bus labai pigus, tik apie 1 
larį per dieną.

Pirmnybėse dalyvauti 
užsirašė dvylikos valstybių 
riausios valstybinės 
komandos.
tija, Lenkija. Prancuzija, Ita
lija, Šveicarija, Čekija, Suomi
ja, Latvija, Estija ir kitos.

Lietuva turės stiprių varžo-'

do-

jau 
ge- 

krepšinio 
Dalyvaus: Vokie-

KAUNAS. — Naujai įsteig
ta Tautos Ūkio Taryba veikia 
kaip vyriausybei patariamasis 
organas tautos ūkio reikalams. 
Ji yra prie Ministrų Tarybos..

Tautos Ūkio Taryba aptaria 
tautos ūkio politikos linkmes ir 
svarsto sumanymus bei ruošia 
planus tautos ūkinei gerovei 
kelti.

Tautos Ūkio Taryba suside
da iš pirmininko, antrininko, 
sekretoriaus ir kitų narių. Pir
mininkas, antrininkas ir sek
retorius Sudarys Tautos Ūkio 
Tarybos prezidiumą. Išviso Ta
rybos . narių nebus daugiau 
kaip 15.

Pirmininką, antrininką, sek
retorių ir kitus Tautos Ūkio 
Tarybos narius skirs Ministrų 
Taryba iš. ūkio žinovų ir kitų 
asmenų, kurių žinios reikalin
gos Tautos Ūkio Tarybos dar
bui. Skiriama bus dviem me
tams.

Tautos Ūkio Tarybos nario 
pareigos yra garbės tarnyba.

'Ministrams arba jų paskir
tiems .atstovams numatoma tei
sė dalyvauti Tautos Ūkio Ta
rybos posėdžiuose ir svarsto
mais klausimais daryti prane
šimus.

Tautos Ūkio Tarybai duoda
ma teisė gauti žinių iš valsty
binių įstaigų, savivaldybių, ūki
nių organizacijų ir įmonių.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
lankti pradžios metu—įdeki* 
Į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

ištisa meta.

I
i

PR. KUNCAITIS
Stivininkas ir K e p e j a s

«J> ©

sumažinus kaimui 
abonento mokestį, 
nykti kortąvimas ir 
Jaunimas liuosą lai-

r* • Zz.-.v ; j. .• . '

Ė '

Daųg vietos, lau
ko sportui Cleve
lando Metropoli
tan Parkuose.

Cleveland Rail- 
way Chartered 
Service Depart- 
ment padčs jums 
■išrinkta vietą jū
sų piknikui. •

i®®

bvčiai ir plau
kymo baseinai daro 
Ohio ideališką, vasa
ros išeigoms.
Jaunimas turi daug 
smagumo— važiuoja 
patogiai ir saugiai 
su visais draugais 
kartu kai vyksta su 
čarteriuotu Koču./

Geri

Jūsų vasaros išvažiavimas 
bus smagus jei visi vyks 
kartu, dideliu švelniai va
žiuojančiu Cleveland Rail- 
way Chartered Koču. Jie^į
vra ir saugus. Vežikai pa- ‘ 
rinkti patyrę ir gabus. g-

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą, 
tu į mėnesį.
$2.00. f ' \ 
ženkleliais, gausit 
merį pamatymui.

BOACIIA
WALLPAPER

6005 St. Clair Avė.

Eina du kar- 
Kaina metams 

Prisiųskit 10c pašto 
vieną nu- 
Antrašan:

“MARGUTIS”
6812 So. Western A ve. 

Chicago. TU

Valgykit tik 
tikrą, Skanią

BROS
PA1NTS
HEnderson 4149

PUIKIĄ NAUJĄ. VIETĄMES PERSIKĖLĖM Į SAVO
Pas mus galite gauti visokių

Maliavas, Linolęums ir Sienoms popierą .
Atliekame namų ištaisymo darbą (interior decorators) 

Kainos visai prieinamos.

4023 E. 141 ST 
Telefonas WAshington 3227

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

_ DEAL DUONOS J
= Pristaiom tiesiog Į namus ir parsiduoda jusy raaistd krautuvėse s
ŪIWIiUllllllUWnilllIllllllllllllllllilUIIIIIHllllllllllllllllllllllillllIi™i!lIIIIIUIIIJillUilO

VISADA PRAŠYKIT



DIRVA

79th Studio
@ Savo 25 metų Fotogra

favimo srityje darbavi
mosi sukakties proga, 
Antanas- Bartkus duoda 
patraukiant j pasiulym ą 
visiems tėvams kurių 
vaikai e's pirmos šv. 
Komunijos, jeigu tą die
ną tėvai ir visi šeimos 
rarial fotogrofuosįs .su 
komuniją priėmusio jau
nuoliu, gaus —

3 didelius

Kurie u.zsisaKys sc.vo vaiko ar 
mergaitės Piruos šv. Komuni
jos fotografijas, gaus vieną 

viso s šei m os f ot ogra f i j ą 
■ dykai. Fotografija šią

dien yra džiaugsmas, 
o ateityje brangios 

vertes atmintis.

Kiekvienam vaikui ar mergaitei einančiam prie pirmos Šv* Komu
nijos duosime dovanų gražų

Peiliuką arba Paišeli
FOTOGRAFIJAS GALIMA GAUTI Už TOKIĄ ŽEMĄ KAINĄ KAIP 6 Už $2.50—
KAS PAGEIDAUJA FOTOGRAFIJOS SU RĖMELIU — ATSIEINA VIENA PO $1.

♦

į 
S

PHONE: ENdicott 448G

7 į i 
I 

t

Visada kreipkitės i atsakantį, patyrusį fotografą, kur jūsų darbą 
atliks puikiai ir atsakančiai. Musų studija įrengta visai moderniš- 
kai. Naudojama visas vėliausių laikų fotografavimo procesas.
Prašome visų prisiminti musų studiją ir reikale'kreiptis čionai, o už jūsų paramą, 
busimo jums nuoširdžiai dėkingi.

Zaii 79tk i
11 £7 East 79th. Street

B
HEnderson 3535 ji

a

Youth’s
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

Traveling in our Lithuania
" BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt week)

® G O S S I P ®

By BODO SNOOPS

Sumanymas Atmestas
Ohio valstijos senato komi

tetas atmetė valstijos atstovų 
rūmų nutarimą uždrausti mo
terims ir merginoms dirbti 
prie padavimo degtinės ir kitų 
svaiginančių gėrimų karčiamo- 
se už baro.

šis reikalas sulaukė griežtų 
protestų iš visų valstijos gėri
mus pardavinėjančių įstaigų ir 
šiaip piliečių.

Tas taipgi parodo kaip virš 
šimtas valstijos atstovų ima 
svarstyti tokius nereikalingus 
klausimus, balsuoja ir nori 
padaryti įstatymu tai kas biz
nio žmones, mokančius taksus, 
apsunkintų, o patarnautų tik 
vienai grupei žmonių, barten- 
derių (sinkopių) unijai.

DIRVA PER VASA- 
r RA BUS 6 PUS

LAPIU
Pradedant kitu numeriu, 

Dirva išeis 6 puslapių didu
mo, ir taip eis per vasaros 
karščius, iki rudens. Rude
nį vėl bus 8 puslapiu. Toks 
Dirvos sumažinimas duozs 
redaktoriui šiek-tiek atilsėti 
vasaros metu, nes redakto
rius neturi progos paimti 
atostogas.

Per vasarą' bus patiekiama 
trumpi! bet įdomiu raštų ir 
svarbiausių žinių Jūsų pasi
skaitymui.

Lietuvaite Laimėjo I
Premiją

P-lė Elena Rudaitis, 17 me
tų amžiaus, šį Birželio mėnesį 
baigianti Lincoln High mokyk
lą, šiomis dienomis laimėjo 
pirmą vietą iš keliolikos tūks
tančių studentų visoje šalyje, 
bizniškų laiškų rašyme. P-lė 
Rudaitis ima komercinį mok
slą. Jos tėvai prenumeruoja 
Dirvą.

Užsimanė jau Prezi
dentais būti!

Du Ohio valstijos Republi- 
konai: gubernatorius Bricker 
ir Senatorius Taft, vos tik keli 
mėnesiai kaip į tas vietas iš
rinkti, jau tarp savęs įenkty- 
niuoja kuris jų turėtų būti no
minuotas į Suv. Valstijų prezi
dentus iš Republikonų partijos 
1940 metais! Ar ne peranks- 
ti jie nori taip aukštai šokti?

©EAST OHIO GAS CO. vir
šininkai praneša miesto tary
bai kad palauktų kėlus naują 
bylą prieš gazo kompaniją iki 
paaiškės sprendimas Federale- 
je Power komisijoje. Jeigu ji 
išspręs kad. kompanija ima už 
gazą perdaug, (kompanija pakė
lė kainą tik pora mėnesių at
gal). tuomet bus gražinta nau
dotojams perviršis to ką mo
kėjo virš senos kainos.

©VAISTINIŲ provizorių ir 
aptarnautojų streikas pasibai
gė. Streikavo Marshall, Stan- 
dard ir Weinberger vaistinių 
tarnautojai. Unijistai darbi
ninkai bus samdomi tik vais
tinių sandėlių darbuose, pačio
se vaistinėse tarnautojų sam
dymas pasilieka laisvas.

©DANIEL’ E. MORGAM. Re
publikonų partijos vadas -Cu- 
ya.hoga apskrityje, paskirtas į 
mirusio Teisėjo Levine vietą 
Apeliaciniam teisme. Skyri
mą atlieka gubėrntorius.

©OHIO valstijos atstovų rū
muose perleista valstijos dvie
jų metų biudžetas $350,000,000 
sumoje.

® CLE VĖL A NDO gatvekarių 
kompanija praneša kad šiais 
metais paskiria $400,000 su
mą gatvekarių bėgių atnauji
nimui ir gatvių tarp bėgių iš
taisymui, ir taipgi taria pirkti 
pasažierių vežiojimui 75 nau
jus busus. Be to, svarsto apie 
pirkimą 39 nauju gatvekarių.

©WPA darbuose Cuyahoga 
apskrityje Gegužės pradžioje 
dirbo 57,885 bedarbiai. Šio
mis dienomis paleista apie 4 
tūkstančiai. • Bedarbių laukian
čių WPA darbų yra apie 13,000 

■asmenų. Nekurie buvo pradė
ję dirbti savo senuose darbuo
se,. bet buvo paleisti ir nori 
gauti darbo viešuose darbuose.

New Yorke atsibuvo Ame
rikos miestų mayorų suvažia
vimas aptarimui tęsimo viešų 
darbų su valdžios pagalba, kad 
miestų bedarbiai neliktų visai 

Į be pragyvenimo šaltinių.
Dalyvavo ir Clevelando ma- 

’yoras Burton, kuris siūlė pla
ną valdžiai finansuoti miestų 

l viešus darbus nuolatinai, su 
pačių miestų prisidėjimu, nes 
kaip dabar yra, kas šeši mėne
siai. grasinimas nutraukti vie
šus darbus kenkia tų miestų 
net privatinėms industrijoms 
planuoti savo darbusį

LANKĖSI DIRVOJE
Pereitą savaitę lankėsi Cle

velande Akronięčiai, Kun. An
gelaitis ir Mikas Antanavičius. 
Antanavičius apsilankė Dirvos 
redakcijoje.

SUNDAY — .JULY 10
Today one of the big events of 

the summer vvill take place in Klai
pėda, it vvill be one tff the big, 
“Dainį] šventės” celebrations, and 
the “Pirmyn Chorus” from Chicago 
will be there, so vve have made 
plans to be there too. When vve 
avvcke at 10:30, vve found it pou;- 
ing rain outside, būt vve had hopes 
it would dear up for the afternoon. 
so that the big event in Klaipėda 
vvould not suffer.

Shortly after breakfast, my hus- 
band’s nephevv, Antanas Bubnys 
came in to visit us from Šventoji, 
a fevv kilometres north of Palanga 
vvhere he lives and vvorks. The 
šventoji is a smail river flovving. 
into t.ie Baltic Sea, being steadily 
improved and dcveloped by the gov- . 
e.nment as an importam port. We ■ 
invited our guest to have dinner 
v.dth us, vvhile in the meantime 
the rain subsided.

Right after dinner our guest de- į 
parted, and vve got our raineoats 
and umbrellas for saftey, as the 
day was štili gloomy, and we vvere 
off to Klaipėda by bus, to see the 
biggest “Dainų švente”’ cn the pro- 1 
gram. Severai others vvere schedu1- i 
ed for the summer, one in Šiauliai, 
and another in Kaunas.

It took about an hour to get to 
Klaipėda, and just as vve neared 
the- city it began to rain again. 
In the distance,. aeross the fields. 
vve could see the big g; and stands 
filled with people,' vVith open um
brellas every vvhere. We vvere al- 
most tempted to get out of the 
bus and vvalk aeross the fields to 
join the crowds, būt vve decided to 
continue into Klaipėda and go to 
the Victoria Hotel, vvhere wę vvere 
sure the headųuarters vvould be.

At the Victoria vve found our 
friend Barbara’Dariys, and the en- 
tire “Pirmyn” bunch, and much 
confusion and peoplc everyvvhere. 
In a short time vve vvere ready to 
leave for the Song festival grounds^ 
We vvėre invited to drive out there 
by Mr. Simonaitis, vvho had once 
been mayor of Klaipėda, vvhom vve 
met through Barbara.

When vve got to the grounds the 
festival vvas already in progress, 
thousands of people vvere tnere, all 
girls in national costumes, men in 
uniforms; benches .vvere put up for 
spectators, hnd a maSsive grand- 
stand for the singers, the stage 
vvas large enough to hold Severai 
thousand people, hovvever only Sev
erai hundred vvere there-

Everything vvas, sėt for a great 
and impressive Song festival. Yes, 
everything, būt that vvhich man has 
no control over — the vveather. It 
vVas pduring unmercifųlly, the en- 
tire ground vvas vvet and muddy 
beyond vvords. In spite of this the 
singers vvere giving forth their all, 
the director stood on an elevatecl 
platform in. front of the stage, dres- 
sed in vvhite tie and tails, directing 
and svvinging his arms according 
to the tempo of the song, vvhile tho 
rain beat dovvn on him; his face, 
clothes, hair vvere dripping, yet he 
vvent on seemingly unconscious of 
the dovvnpour. The singers too. 
brave and faithful, stood there in 
all that rain singing their best,

As soon as the Pirmyn Chorus ar- 
rived and the vvord spread, they 
vvere m et by vv ild applause and 
shouting. They vvere taken to the 
stage vvhere they made their ap- 
pearance. singing a fevv numbers, 
and leaving. We had just been 
listening to several hundred voices, 
and when. tho “Pirmyn” forty-tvyo 
voices came forth it sounded a lit
tle vveak, especially mingled vvith 
the roar of the rain. We vvere 
heart siek about the whole thing. 
It could have been a great and 
vvonderful festival, būt štili vve gavę 
credit for the courage they shovved. 
vve admired them all for keeping 
vvith the tradition of “the shovv 
mušt go on”.

We all returned to the Victoria, 
to vvait for the evening concert of 
the Pirmyn Chorus, vvhich took 
place at the “Klaipėdos Gimnazija”.

We vvere all uncomfortable, vvith 
vvet feet and clothing, so vve vvent 
into the dining room vvhere we or- 
dered hot coffee. Mr. Simonaitis 
and Barbara vvere in our company. 
I can’t help mentioning here that 
it took three hours before vve fin- 
ally got our coffee. Another ex- 
amnle of the slovv service in Lith
uania. The song festival vvas ad- 
vertised, everyone knew it was to 
be on -July lOth, and they should 
have been prepared for cxtra bųsi- 
ness. As it vvas, they probably 
just vvent about their business, and 
as so many people came from all 
over, everything vvas sold out early 
in the day. When we ordered our 
coffee. they did not have any on 
hand so instead of telling us, or 
suggesting something else they evi- 
dently sent someone out to chase 
around the city to find ' some. In 
the meantime every half hour or 
so vve vvould call the vvaiter vvho 
vvas very busy vvith other custo- 
mers, asking him for our belated 
order, he vvould just shakė his 
head and say, “in just a fevv min

utes”, and so it vvent on. We of 
course vvere iii no special hurry, and 
vvere just vdsiting, so vve vvaitęd-. 
Even our compąnion Mr. Simonaitis, 
became embarąssed at the long de- 
lay, and finally vvhen the coffee 
arrived vve had lošt our appetite, 
and vvere disgusted..

In the evening vve vvent to the 
concert, and thank goodness the 
rain had stopped, būt vve did not 
vvait for the end, as vve had no 
desire to miss the lašt bus for 
Palanga. The school auditorium 
vvas ųuite large and several hun
dred people vvere there, it vvas 
crovvded and full to the rafters. 
This school building is nevv and 
modern and very nice.

The first part of the concert vvas 
given by a local chorus, and vve 
stayėd long enough to hear several 
numbers of the Pirmyn. They vvere 
vvarmly received and made a beau- 
tiful shovving.

On V/ednesday, July 13th they 
are going to, Palanga to givė ą 
Ccncert, and tomorrdvy, July 11, | 
Barbara Darlys is giving a concert 
i n Palanga.

We left the bąli.about 10:30 and 
vvent to the bus station vvhere vve 
met seve.al people vve knevv vvho 
had come te Klaipėda for the day. 
Among them vvas Tvliss Lapinskaite 
(sįster of Anthony Lapinskas' of 
Chicago) vvhom vve had met on 
the train about tvvo vveeks before. 
The bus vvas packed, būt vve man- 
aged to get back to Palanga safely.

On our vvay home to our vilią 
vve met our friend Mr. Rimkus vvith 
a friend of his and instead of go
ing heme to bed vve vvent to' the 
“Pajure”. Here vve met some nevv 
people, for in Palanga people are 
alvvays changing, coming and going. 
We met a very interesting elderly 
gentleman, vvho vvas in Lithuania 
for the .first time. An English- 
man, from Oxford University, Pro- 
fessor Jenson,' a Philologist, and 
the amazing part of it vvas, he 
špoke Lithuanian, Imagine! He 
learned the Lithuanian language by 
himself, and novv he come to Lithr 
uania, and I vvišh you could have 
heard hovv vvell he špoke it, in 
fact he špoke Lithuanian vvith an 

; Ėnglish aečent.

MONDAY — JULY 11
At 5:30 again vve vvere up and 

off to' school. vve alvvays join the 
group of students as they pass by 
our house on their vvay to class. 
It is a dūli gray morning, the 
stręets are muddy and štili vvet. 
būt the students seem happy and 
everybody iš in good s'pirits.

Tlie lėcture on Language con- 
tinues, and for. the first time vve 
vvere assigned homevvork. We are 
to vvrite a theme, on any subject 
so the professor could estimate hovv 
much vve knovv about Lithuanian. 
Bernice vvas inspirėd and just as 
soon as vve came home after school, 
she began vvriting, and I mušt say 
she vvrote a beautiful composition. 
In the meantime it vvas raining 
again, būt vve did not mirid. for vve 
had vvriting to do and couldn’t go 
out anyvvay. After dinner vve vvent 
to the Symphony Concert m the 
“Kurhauzas” vvhere Barbara Darlys 
sang. It vvas such a miserable day, 
and štili drizzling that it vvas smail 
vvonder the hall vvas just half full. 
Barbara sang beautiful!y, and the 
vvhole concert vvas vvell vvorth the 
vvhile būt vve vvere so sorfy mere 
people vvere not there to enjoy it.

On our vvay home after the con- 
cert vve stopped at a place that 
ad verti sėd excursions to Nida, and 
as our time in Palanga vvas getting 
shorter and vve had plar.ned to go 
to Nida vvhile vve vvere here, vve 
stopped and made arrangements, 
buying our tickets for an excursion 
that vvould go on July 14th, for on 
the 15th vve leave Palanga,, to be 
back in Kaunas for the openįng of. 
the Olympics, on July 17th. Besides 
I had faithfully promised my cou- 
sin in Kuršėnai that I vvould meet 
him in Šiauliai on the 15th, and 
l couldn’t d o anything būt keep my 
promise.

There vvere a lot of things vve 
vvanted to do in Palanga būt it 
seemed vve vvere alvvays busy or 
the vveather vvas bad. So far vve 
vveie here over a vveek already būt 
vve haven’t been for a vvalk to Biru
tes Kalnas. Hovvever, vve felt that 
vvithin the next fevv days vve vvould 
štili get to go there, in spite of 
the rain vve managed to go and 
do the things vve vvanted to. After 
sunper Bernice vvent out in the 
rain to vvalk -to the pier, and later 
in the evening vve had a date vvith 
some of our friends, to spend the 
evening at the Kurhauzas, vve got 
home and te bed in the smail 
hours of the morning.

Tomorrovv vve vvill go to Klaipėda 
ap:ain to vvelcome the American ex- 
eursion, vvith the Snortsmen vvho 
are coming to participate in the 
Olympics.

(Continued)

Exultantly exibiting a fragrant, 
carnation-gardenia boutonnierre — 
the gift of her masculine dream, 
Miss Isabella Zyduonise, youthful 
Young Ladies Sodality member, may 
not be avvare that her conversation 
with tvvo, tall, blonde Romeos at a 
recent dance vvas very uniejue. It 
was uniąue because both of the said 
Romeos are called — Joe Marolt. 
Julia Maiolt, sistęr of one of the 
aforementioned. Joe’s recently wed 
her beau, who incidentally, is also 
Frank Marolt. Chee, there’s one 
for Ripley.

The desire to disprove I)arwinian- 
ism (man’s descent from the An- 
thropoid) is vvidely manifested to
day. No vvorider — it’s about time 
the apes vvere exonerated.

Andrevv Wilaites, Cleveland Daiiy 
Products employee, reveals the in- 
formation that it generally reąuires 
12,000 vvorkers to ultimately deliver 
a quąrt of milk at one’s door. 
Judging by the infernal tacket my 
milkm.an is responsible for, I’m in- 
clined to believe Andv; hovv about 
you, folks ?

Mysteries deepen vvith the im- 
pending approach of summer; vvhere 
are Mišs Helen Bacevich, Miss Ann 
Watkins, and Miss Veronica Tho- 
rnas’ intentions for personai enter- 
tainment novv that the John Hay 
prom has faded from the pieture ?

A young gentleman appeared to 
be having great fun displaying a 
large snapping turtle, to the hor- 
ror of the fair sex. Bernice Se- 
pelis, lovely, tall, blonde, East High 
student vvas having a vvonderful 
time, at a recent local dance — 
until — well, until this horrible 
chelonian was thrust before her. 
Then, there are people vvho insist : 
about being skeptical about vvomen ! 
breaking all speėd records — vvho 
knovvs? For more fun, we sug- 
gest to this young fellovv that he’d 
get a larger turtle. Masthed Islet, 
CTurtle Island, to you) Aūstralia, 
the green turtles gain the length 
of five feet or more. Fancy the old 
boy putting the scare into the young 
ladies vvith one likę that, eh! P.S. 
Don’t vvorry about that big blafek 
mettalic spider, Bernice; wė had 
the niisfortune of losing it.

Mothers Day, has passed; būt it 
is not over. With gifts of love, 
honor, and obedience, vve can make 
Mothers Day, everyday.

SPECIAL DEPARTMENT FOR 
LADIES ONLY!

Here is an old Lithuanian poem, 
in form of advice, that may štili 
hold its ovvn. lt vvarns the fair 
lassies, to “bevvare” ot‘ the man, 
who for his wife seeks a vvoman 
of wealth, ond not for other qual- 
ities that she may possess. We 
may be vvrong—So vve’ll quote the 
poem, verbatim:
Neeik už bernelio, mergele jaunoji, 
Kurs derėt pasogų pas tave atjojo, 
Jis tavęs nemylės ir mylėt negalės, 
Širdis turtąms gili, o nuo tavęs toli1.'

Nereik dnam žmonos geros 
gaspadihės,

Tiktai reik jam panos, kad būt 
aukso skrynios.

Jis jieško bagotos, neveiz į gro
žybes,

Kad ir būt be proto, bet tik 
aukso žibės.

Nereik jam širdelės, kuri ji mylėtų, 
Nei tokios žmonelės kuri vargt pa

dėtų;
Nereik nei rankelių jo galvai pa

remti,
Nei meilių žodelių širdžiai nura

minti.
Nejieško mergelės, kad būt iš

mintinga
Imtų jis ir ožkų, kad tik būt 

turtinga.
Nemylėk bernelio, toks mylėt ne

vertas,
Neduok ne žodelio, užkelk jam ir 

vartus.
Laiškų Vadovėlis.

CULTURAL CLUB 
H1GHLITĖS

The Cultural Club’s lašt mpnthly 
meeting pro ved to. be one of the 
most successful get-to-gethers the 
club had foy quite some- time. Suc
cessful in attendance,’ entertainment 
and refreshments. ■ ~ .

Though. the fhėetirigs are schedul- 
ed to start at 7:30, very rarely does 
one arrive on time. A fevv arriv- 
ing promptly alvvays had to vvait 
for the others. A solution to this 
problem seems to have been found 
— according to the results of the 
experiment at the lašt meeting. 
Those arriving early made ūse of 
their time by card playing, and 
various types of checkers Plans 
are being made for ping-pong and 
various other games to be includ- 
ed. After the meeting there’s danc- 
ing and refreshments.- Altogether 
a good vvay to spend an enjoyable 
evening in excellent company.

The Club is sponsoring one of 
the big events of the šeason vvith a 
huge Barn Dance and vviener roast 
vvhich vvill be held at Neura’s Farm 
on Saturda'y May 27. Those requir- 
ing transportation or directions to 
get there are requested to be at 
the Lithuanian Hall at 7:30. Danc- 
ing, refreshments, and transporta
tion are included in the 30c admis- 
sion. The affair vvill be held re- 
gardless of vveather conditions and 
everyone is invited to attend and 
enjoy one of this Club’s usual ex- 
cellent ,-affairs.

Also important is the sale of 
tickets for the lovvly sum of 10c, 
on a Zenith Model table radio from 
N. A. Wilkelis Furniture Store. 
These tickets may be obtained from 
any of the members. C.C.M.

Lithuanian Giri Wins 
First Prize

Helen Rudaitis, a local Lithuan
ian giri, a member of the June 
graduating class at Lincoln High 
School, vvas announced as first prize 
vvinner among several thousand 
students in the national letter-vvrit- 
ing contest eondueted by the Busi- 
ners Education World. Miss Ru
daitis, 17, is a commercial student, 
living at 3212 W. 31st Street.

RĘCITAL
On Friday, May 26th at 8:15 

P.M., Mtrrcel Salzinger’s pripils vvill 
display their vvares in a recital. 

i Among the group vvho vvill partici- 
I pate is, Miss Rose Lucas, vvho vvill 
Į sing a group of Lithuanian song 
This recital vvill take place in tlie 
Auditorium of the Cleveland Museum 

į of Art.

DIRVA’S ANNUAL 
PICNIC

What vvould a vvedding be, with- 
i out a bride ? Give up ? The šame 
i thing a summer vvould be, vvithout 
one of those good ‘ole Dirva Picnics.

Really folks, you should even as 
early as novv reServe SUNDAY, 
JUNE 11 — to take in this Annual 
Funfest. Tliis is just a little pre- 
mature advance notice, būt vve don’t 
want anyone saying: “If I’d only 
knovvn sooner.”

CAMP-BY-HECK is the scene of 
this year’s event of the summer 
season. It’s easily accessible to in- 
tovvners, out-of-tovvners and even 
dovvn-and-outers — Grand Blvd. and 
Lloyd Rd. The music vvill be good, 
the prizes vvill be many and worth- 
while..
Gossip

AT DOCTORS’ 
CONVENTION

Dr. A. J. Kazlauckas vvrites from 
St. Louis, Mo.: '■*'

Doctor Vitkus and I are attend- 
ing the American Medical Associa- 
tio,n Convention in this beautiful 
city of St. Louis. Around 8.000 or 
more doctors are attending the va
rious scientific exhibits and leetures. 
There are very important and edu- 
cational and ęxteremely interesting, 
especially pertaining to nevv and 
recent discoveries in medicine.

Next year as you might knovv 
this convention vvill take place in 
Cleveland.__________________________

EVA’S | 

? Dry Cleaning 
t Senas Drapanas padarom 
? kaip naujas, išvalom ir 
Isutaisom. f

EVA PETRAITIS | 
6702 Superior Avė. a 

į CLEVELAND, OIIIO į 
X ?

"i

SĮSTATE WIND0W SIIADEII Vasarai Sutaupysit Pinigų

MODERNIŠKAS NAMAS
8 kamb. kietmedžio grindys 

apačioje, parsidtios prieinamai. 
East side, 10624 Everton avė. 
FAirmount 2333.

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

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
s Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė.

E HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland E
Miiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniimiiiiiimmiiiiiiininiimh?,

Jau artėja! Sekmadienį, Birželio-June 11
žinomoj Ališausko Policmono Farmoje

Dovanos atsilankiusiems. Įžanga 25c. Vaikams dykai. Vieta prie Grand Blvd. už Lloyd Road
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