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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KIETOS ANGLIES dar
bininkų sutartis su kasyk
lų operatoriais atnaujinta. 
Sutartyje vėl įrašyta “uni
on shop”, reiškia dirbti ga
lės tik unijistai. Ta sutar
tis apima 100,000 darbinin
kų kietos anglies industri
joje.

KOVOJA. Detroit, Mich. 
Briggs Co. automobilių vir
šų dirbtuvėje įvyko streike- 
rių muštynė su einančiais j 
darbą. Susirėmime Gegu
žės 29 d. peršautas į koją 
unijos vadas.

IŠGELBĖTAS. Shenan- 
doah, Pa. — Robert Galli- 
gan, buvęs užgriūtas ang
lies kasykloje per trejetą 
dienų, liko išgelbėtas gy
vas. Iškeltas iš kasyklos 
užrištom akim, kad nepa- 
gadintų regėjimo.

1938 METAIS darbinin
kų nelaimės ant 1 rūšies 
geležinkelio žymiai apma
žėjo: užmušta viso 460 dar
bininkų. Tai mažiausias 
skaičius iš praėjusių 15 me
tų.

Sužeidimų atsitiko 15,- 
014, taip pat žemas skai
čius lyginant su kitais me
tais.

1923 metais ant geležin
kelių buvo užmušta 1866 
geležinkelių darbininkai, ir 
taip kas met vis po 1000 ar 
daugiau. X

Albany, N. Y. — New 
York Centrai geležinkelio 
lokomotivų dirbtuvėn pa
šaukta gryžti į darbą 1300 
darbininkų, paleistų Balan
džio 20 d. Jie pradės dir
bti Birželio 5.

BOSTONE per devynis 
mėnesius daryta tyrinėji
mas 26,000 darbininkų vi
sas 24 valandas, dirbimo ir 
laisvu nuo darbo laiku.

Patyrimai parodė kad jie 
yra neatsargus, nesirūpi
ną savo asmenine apsauga. 
Labai neatsargus yra lais
vi bu darni, kuomet nedirba.

Iš Bostono 506 nelaimin
gų mirčių pereitą metą, ra
portas sako, 101 žuvusieji 
turėjo pragyvenimui užsi
ėmimus, bet nelaimės atsi
tiko ne prie darbo.

ITALIJOJE uždra u s t a 
importuoti ir gerti kavą. 
Valdžia ragina žmones ger
ti savus naminius gėrimus, 
daugiausia savo krašto ga
mybos vyną.

SUV. VALSTIJŲ, gyven
tojų 1937 metų ineigos iš
puolė bendrai kiekvienam 
po $547.

LONDONO gyvent o j a i 
atmeta valdžios planą bėg
ti iš miesto laike atakų 
iš oro. Žmonės nenori su
ardyti savo šeimas ir per
gyventi tokį susimaišymą. 
Turės būti paruošta pakan
kamai slėpynių mieste.
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Rusija Nepriima Prancuzų-Britų Sąlygų
PARYŽIUS IR LONDONAS MOLOTOVO 

PAREIŠKIMAIS NUSTEBINTI

Maskva, Gegužės 31. — Sovietų premjeras-užsie- 
nių reikalų ministras Molotov, kalbėdamas Sovietų 

. parliamente skeptiškai išsireiškė apie Britų-Pran
cūzų pastangas sulipdyti “taikos frontą” prieš Vo
kietiją. Molotov sako jog tokios pastangos nėra 
pakankamos ir reikšmingos. Esą, “negalima dasi- 
leisti ar jie ištikro nori užbaigti agresiją”.

Molotov atmeta iki šiol darytus Britų-Prancū
zų sąjungos pasiūlymus todėl kad jie neapima ga
na plačiai — ypač kas liečia Baltijos valstybių — 
ir duoda suprasti kad trumpu laiku Sovietai at
naujins savo prekybos derybas su Vokietija.

Molotov pakartojo nesenai Stalino padarytą pa
reiškimą kad “Sovietai turi apsisaugoti ir nesi
duoti įtraukti į konfliktą su Vokietija — netapti 
tais katino nagais kuriais kiti norėtų traukti kaš
tanus iš žarijų. Sovietai nori kad butų garantuo
ta apsauga ir užtarimas mažoms valstybėms šalia 
Rusijos sienų, ne tik toms kurias pasirinko užtar
ti Britai ir Prancūzai.

Tuo pačiu atveju savo kalboje Molotov pareiškė 
persergėjimą laponijai dėl Japonų daromų užpuo
limų kraštutinėje Mongolijoje, kuri yra Rusų įta
koje. Rusai sako jų kantrybė dėl to jau baigiasi.

Paryžiuje ir Londone šis Molotovo atmetimas 
numatytos sutarties visus labai nustebino. Tą pat 
dieną iš Londono buvo paskelbta jog Sovietai su
tiko įstoti į trijų valstybių militarišką sąjungą už
kirtimui kelio nazių-fašistų agresijai Europoje.

MUSSOLINI SAKO 
NUMATĄS TAIKĄ

Roma, Geg. 29. — Prem
jeras Mussolini kalba kad 
jis nežada imtis daryti ko
kius nors žygius kurie iš
statytų Europos taiką pa
vojum Italija žiuri į ilgą 
periodą taikos, nežiūrint 
dabartinių neramumų Eu
ropos padangėje.

Italija taipgi nemato kad 
galės kilti karas nei iš Vo
kietijos reikalavimų Len
kijai nei iš Italijos reikala
vimų Prancūzijai. Italija 
nežada atsimesti ir nuo su
tarčių su Britanija.

Mussolini sako žinąs jog 
Hitleris nebandys sukelti 
krizio su Lenkija.

PADEREWSKI, Lenkas 
pianistas, jau 78 metų se
nukas, dar buvo pasiryžęs 
pervažiuoti Ameriką savo 
koncertais. Tačiau prieš 
keletą dienų New Yorke 
surengtame koncerte, kur 
suėjo 18,000 žmonių, jis 
negalėjo skambinti, susir
go. Dabar išvažiavo atgal 
į Šveicariją, kur jis nuola
tinai gyvena.

BREZ. ROOSEVELT ir 
Valstybes Sekretorius Hull 
atsakė administracijos kri
tikams dėl užsienio politi
kos, paaiškindami kad ne
turi jokio tikslo įsivelti į 
karą su kitomis šalimis, tik 
rūpinasi gelbėti taikai ir 
šalies prekybai su užsieniu.

NAZIAI pasirūpino ap
ginti savo tautiečius kito
se šalyse. Jeigu iš kitur 
bus ištremiama koks skai
čius Vokiečių, tiek pat Vo
kiečiai išvarys tos šalies 
piliečių iš Vokietijos.

PRANCŪZIJOS ir Tur
kijos diplomatai Gegužės 
30 d. baigė sutarties gami
nimą. Tos abi valstybės 
užvėrė apsigynimo sutartį.

JIEŠKO 115,000 KA
REIVIŲ DAUGIAU

Washington. — Suv. Val
stijų karo vadovybė pradė
jo kariuomenės didinimo 
vajų, pasiryžus .surinkti į 
kariuomenės eiles bėgyje 
sekančių 13 mėnesių 115,- 
000 naujų rekrutų. Vajus 
reikalingas užpildymui plė
timosi oro laivyno tarny
bos ir kitų vietų.

Priima ir jaunus vyrus 
su aukštesniu mokslu, ku
riems duos progas pasiekti 
aukštesnes vietas.

ISPANIJOJE, po Madri
do puolimo, per porą me
nesių, nacionalistų karo 
lauko teismas nubaudė mir
ties bausme 688 asmenis už 
įvairius kriminališkus pra
sižengimus : vagystes, už
puolimus, žudystes, plėši
mą bažnyčių, ir tt.

BRITANIJA paruošė vi
sus planus šaukimui dide
liais skaičiais savo kariuo
menės, laivyno ir lakunii 
rezervistų atlikimui kariš
kų pratimų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Lietuvos krepšinio žaidėjai Kaune laimėjo Eu
ropos pirmenybes antru kartu. Pirmą kartą lai
mėjo Rygoje 1937 metais.
• KAUNAS, Gegužės 21. —

Valstybės Prezidentas šią
dien iškilmingai atidarė Euro
pos krepšinio pirmenybes, ku
riose dalyvavo Lietuva, Latvi
ja, Estija, Suomija, Lenkija, 
Italija, Vengrija ir Prancūzi
ja. Pirmenybes sekė tūkstan
čiai žiūrovų. Pradžioje Lietu
vos krepštininkai žaidė labai 
gerai. Iki Gegužės 26 Lietu
vos krepšininkai laimėjo prieš 
Latviją, Estiją, Lenkiją, Pran
cūziją ir Vengriją.

—Iki šiol buvęs Eltos direk
torius Pranas Dąilydė paskir
tas Lietuves Pasiuntiniu Lat
vijai.

GEN. RAŠTIKIS VAIŠĖSE PAS LENKIJOS PREZIDENTĄ

Lietuvos Kariuomenės Vadas Brig. Gen. St. Raštikis vaišėse pas Lenkijos Prezidentą Mos
čioki; iš kairės dešinėn: Prez. Moscickis, Gen. Raštikis, Maršalas Smigly-Rydz, Ministras 
Šaulys, Lenku, Senato pirmininkas Miedzinskis, karo ministras Gen. Kasprzyckis ir Beck.

ŽADA PERTVARKY
TI TAKSUS

Washington. — ^iv. Val
stijų Iždo Sekretorius pasi
taręs su administracija ir 
gavęs prezidento sutikimą, 
paskelbė jog valdžia imsis 
6 punktų programo pertai
symui dabartinių taksų sis
temos, tikslu nuraminti di
džiuosius rėksnius, kurie 
visą šalies biznių šlubavi
mą primeta tiems taksams.

Nors prezidentas pasakė 
kad naikinant vienus tak
sus reiks rasti šaltinius ki
toms iždo ineigoms, tačiau 
tas riksmas nesiliauja.

VOKIETIJOJE ir visose 
jų užimtose žemėse daroma 
gyventojų surašymas. Visi 
turi atsakyti klausimą:

“Kokios kilmės skaitaisi 
save esąs?” Prisibijodami 
nazių persekiojimų dauge
lis ir kitų tautų žmonių pa
sisakys “Vokiečiais”....

VOKIEČIŲ Bundo (na
zių organizacijos) vadas 
Amerikoje, Fritz Kuhn, su
imtas už suvogimą ir susu
kimą svetimu pinigu apie 
$15,000.

PASIRAŠYTOS SUTARTYS 
SU VOKIETIJA
• BERLINAS, Gegužės 20. —

Pasirašytos Lietuvos - Vokie
tijos prekių, pasienio susisie
kimo, veterinarijos, Klaipėdos 
atsiskaitymo ir laisvos uosto 
zonos sutartys. Pasirašymo 
proga Hitleris priėmė Užsienių 
Reikalų Ministrą Urbšį. Vo
kiečių užsienio reikalų minis
tras Ribbentrop užtikrino Vo
kietijos draugingumą Lietuvai.

—Gegužės 21 d., vyriausy
bei dalyvaujant, įvyko didingos 
karo aviacijos ir šaulių šven
tės. Suaukota 400 šautuvų ir 
35 kulkosvaidžiai.

ISPANIJOS vadas Gen. 
Franco pasiryžęs atmokėti 
Italijai už jos pagalbą ka
ro metu, teikimu ginklų ir 
amunicijos. Italija skaito 
tą pagalbą vertą 500 milijo
nų dolarių. Gen. Franco 
atmokės savo gamtos tur
tais, geležies rudimi, kuri 
Italijai reikalinga.

VOKIETIS Bergdoll, pa
bėgęs į Vokietiją 1919 m., 
kuomet buvo nuteistas ka
lėti už atsisakymą stoti į 
kariuomenę, dabar gryžo i 
Ameriką su savo šeima ir 
pasidavė čia į kalėjimą, vie
toj toliau gyventi Vokieti
joje. Jis gimęs Ameriko
je, turtuolių sūnūs.

JAPONIJA deda pastan
gas sustiprinti savo santi- 
kius su Britanija, Prancū
zija ir Suv. Valstijomis, po 
to kai Japonijos vyriausy
bė atsisakė įstoti į milita
rišką sąjungą su Vokietija 
ir Italija.

VOKIETIJOJE sviesto 
vienas asmuo gali gauti 
tik apie trečdalį svaro per 
savaitę. Ta norma palie
čia ir Klaipėdiškius, kurie 
seniau Lietuvišką sviestą 
galėjo šaukštais valgyti.

ŠYMET per du pirmus 
mėnesius Suv. Valstijose 
geležinkeliai kryžkelėse už
mušė 256 žmones.

LENKIJA pravedė įsta
tymą sulyg kurio šalyje bus 
įvesta diktatūra tuoj kaip 
tik kiltų karas su kaimyne 
valstybe. Tas yra perser
gėjimas Vokiečiams nesi
puošti grobti Danzigą.

GEN. FRANCO atlaikė 
savo triumafiško j Madri
dą inėjimo iškilmes Gegu
žės 19 dieną. Italai karei
viai šiam parade turėjo pa
žymią vietą. Bet visi Ita
lai kareiviai su .savo gink
lais turi apleisti Ispaniją 
ir išplaukti Gegužės 28 d. 
Vokiečiai išplauks taipgi.

PER ŠVENTĘ ŽUVO
335 ŽMONĖS

Gegužės 30 diena, Atmi
nimo Šventė, ir šymet bu
vo traginga šimtams žmo
nių, kaip esti kas metai.

Nuo šeštadienio, Gegu
žės 27, kuomet žmonės pra
dėjo tą šventę, automobilių 
nelaimėse užmušta 182, pri
gėrė besimaudydami 80, ir 
kitokiais prietikiais mirė 
desėtkai kitų. Viso nelai
mingą mirtį patiko 335 žm.

UŽSIMUŠĖ. Indianapo- 
lis, Ind. — Gegužės 30 d. 
metinėse automobilių lenk
tynėse, kur dalyvavo 145,- 
000 žiūrėtojų, automobiliu 
užsimušė lenktynių dalyvis 
Roberts, 39 m., pereitų me
tų šių lenktynių laimėto
jas. Šymėtis laimėtojas yra 
Wilbur Shaw. *■ r

Šiose lenktynėse nuo jų 
pradžios iki dabar užsimu
šė jau 32 dalyviai.

DINGO LAKŪNAS. Ge
gužės 28 d. iš Amerikos iš
skrido mažu lėktuvu lakū
nas Smith, 27 m. amžiaus. 
Tikėjosi pasiekti Angliją, 
tačiau jis kelionėje žuvo.

Gegužės 16 d. išskridęs 
į Europą Švedas lakūnas 
Backman taipgi dingo, ne
surastas.

ANGLIJOS Karalius ir 
karalienė Gegužės 22 lan
kėsi Toronto mieste, Kana
doj, kur buvo atvežta visa 
Dionne šeima ir tos penkios 
vienu kartu gimusios mer
gaitės. Visai šeimai buvo 
leista susitikti karališką 
porą.

VOKIEČIAI sutinka su 
Japonijos pareiškimu kad 
Italija, Vokietija ir Japoni
ja turi kooperuoti. Bet ir 
Japonijoje prisibijoma su
sirišti su Roma-Berlinu mi- 
litariškai, ir Vokiečiai ne
turi noro eiti pertoli mili- 
tariškais ryšiais su ta toli
mų rytų imperija.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

NUBAUSTAS MIRTIMI. B. 
PauliukaitisJP'aulavičius, kuris 
pereitą rudenį nužudė vežusį į 
Kauną žąsis ūkininką Juozą 
Kliugą, nuteistas užmokėti sa
vo gyvastimai. Pirmiau jam 
buvo skirta bausmė kalėjimas 
iki gyvos gavos.

•

LIETUVA pasirašė prekybos 
sutartį su Belgija. Sutartis 
apima 1939-40 metus. Svar
biausios Lietuvos eksporto po
zicijos yra sviestas, mėsa, gru
dai, o Belgų — industrijos ga
miniai.

9
MARIJAMPOLĖJE statyba 

šymet prasidėjo labai anksti. 
Nežiūrint gausios namų staty
bos, tuščių butų visai nėra, ir 
naujai atsikeliantieji į Mari
jampolę turi daug vargo kol 
suranda apsigyvenimui vietą.

ATGAVO TURTĄ. Po ilgų 
pastangų ir visos eilės žygių, 
uždarytos Vilniaus Lietuvių 
Mokslo Draugijos turtas jau 
yra atgautas. Balandžio 28 d. 
jis perėjo naujai įsteigtai Lie
tuvių Mokslo Mylėtojų Drau
gijai.

KAUNE, Valgio B-vė ati
darinėja įvairiose miesto daly
se savo valgyklas. Jose priima 
po desėtkus tarnautojų. Vi
sose dirbs per 200 aptarnauto
jų. Darbai duodami daugiau
sia iš Klaipėdos atbėgusiems, 
aprūpinimui jų darbu.

9

ARKLIŲ IMPORTAVIMAS 
Nuo 1922 iki 1936 m. į Lietu
vą buvo importuota 1396 ark
liai, už kuriuos užmokėta virš 
3 milijonai litų. Tie arkliai 
yra veisliniai. Pati Lietuva į 
užsienį nuo 1923 iki šių metų 
pradžios išvežė 252,229 savo 
augintus arklius, už kuriuos 
gavo 132,764,000 litų.

•

KAUNO miesto gatvių grin
dimui miesto savivaldybė pa
skyrė 1,200,000 litų, o plėti
mui vandentiekio ir kanaliza
cijos darbų 1,700,000 litų. Pa
keista ir dviejų Kauno gatvių 
vardai: Karo Ligoninės gatvė 
pavadinta Gen. Žukausko var
du, o šviesos gatvė — Mary- 
land vardu (Maryland valsti
ja, Amerikoje, turi įvedus Lie
tuvos Nepriklausomybės dieną, 
Vasario 16, legate tos valsti
jos švente).

ZARASŲ apskrities valdy
ba nutarė uždrausti ir panai
kinti apskrityje viešą elgeta
vimą (ubagų vaikščiojimą iš
maldoms). Visi vargšai gaus 
prieglaudą šv. Vincento Pau- 
liečių prieglaudoje.

•

KAUNE jVykusiame Krašto 
Statybos Komiteto posėdyje 
paaiškėjo kad nuo Nepriklauso
mybės atgavimo iki šiol visoje 
Lietuvoje pastatytų įvairių 
trobų vertė siekia netoli bilijo- 
jono litų. Dabar statyba Lie
tuvoje varoma sulyg planų ir 
tvarkiai. Seniau buvo daroma 
kaip kas išmanė.
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Wyoming Klonis, Pa. Mums Bendru Reikalu
k

MIRIMAI
Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir 

Veikia musų Vientaučiai

Rašo Jonas J. Nienius,

(Tęsinys iš pereito nr.)

LIETUVIAI SPORTE PITTSBURGH
Sportas čia užima žymią vie- 

ti Lietuvių jaunimo eilėse. Yra 
c ia keturios komandos Lithua- 
rian League. Lošiama base- 
I olas, basketbolas, futbolas, 
žaidikai visi yra čiagimiai. Jie 
žaidė mokyklų atletų grupėse 
įvairiose mokyklose, taip kad 
suėję i Lietuviškas komandas 
j au parinkti ir patyrę lošikai, 
kurie tankiai patraukia į save 
r. et Amerikonų dėmesį savo at- 
sižymėjimais. Laikas nuo lai
ko iš šių Lietuvių žaidikų pa
renkami gabiausi sportininkai 
ir lavinami profesijonaliam lo
si irnui.

Xyoming Klonis turi tokių 
gana daug. Jie pradžią gavę 
dalyvaudami ir pasižymėdami 
; ukštesniųjų mokyklų sporto 
žaidimuose.

LIETUVIŠKI CHORAI
Juozas Staugaitis, Wilkes- 

Darre, jau 30 metų darbuoja
si ir yra išlavinęs šimtus Lie
tuvių jaunimo dainavimo.

Antras yra Jonas J. šaučiu- 
nas, Kingstono vargoninkas, 
geras chorų mokytojas, turi 
gabiai išlavintus choristus.

Trečias, Voraitis, iš Luzer- 
ne, taip pat neapsileidžia pir- 
mesniems, ir gerai lavina cho
rą.

Dabar pasirodė nors ne nau
jas gyventojas, bet naujas 
choro vedėjas, Vincas Boty- 
rius, kuris lavina mišrų vaikų 
chorą, šis choras neturi ben
dro su bažnyčiomis.

žinoma, yra keli kiti chorai, 
bet jie dar nėra pasiekę laips
nio kad galėtų vadintis pilnais 
chorais. Tai yra grupelės, ku
rios lavinasi dainavimo. Jeigu 
išsilaikys, trumpoje ateityje 
turėsim septynis gerus chorus.

Turime kelis jaunuolius in
žinierius :

Stasys Rakauskas, inžinie
rius, turi vietą prie viešų dar
bų. Antras, Vincas Kazlaus
kas, taipgi dirba prie viešų 
darbų.

P. Yasukaitįs, orlaivininkys- 
tės inžinierius, turi darbo net 
perdaug, nes orlaiviai dirbami 
visu smarkumu, po 24 valan
das į parą kasdien.

Šią vasarą užbaigia aukštes
nes mokyklas (high school) ar
ti 200 Lietuvių jaunuolių, pa
nelių ir vaikinų. Taip pat ke
li desėtkai lanko universitetus, 
už penkių metų išleis į Ameri
kos gyvenimą 50 įvairius mok
slus baigusių vyrų ir merginų.

Taigi mes turime apgailauti 
kad musų išeivija neilgai čia 
gyvuos ir turės baigtis kuo
met senieji ateiviai išnyks, o 
jaunieji patekę į Amerikonų 
tarpą dings mums.

(Bus daugiau)

SVEČIAI Iš CLEVELANDO
Gegužės 27 d. į Pittsburghą 

atvyko Dirvos redaktorius K. 
S. Karpius Lietuvių Tautinės 
Tarybos reikalais, ir tą pat va
karą turėjo pasitarimą su ke
letu vietinių tautinių veikėjų.

Kartu Pittsburghe viešėjo p. 
Karpienė bei Jurgis ir Julė Sa- 
lasevičiai.

Svečiai išbuvo Pittsburghe 
tris dienas. Apsilankė Lietu
vių Ūkė j e, dalyvavo Soho drau
gijų piknike sekmadienį.

Pirmadienį aplankė Lietuvių 
Kambarį Pittsburgho Universi
tete ir matėsi su Mrs. Mitchell, 
tautinių kambarių globėja Mo
kslo Katedroje. Ji parodė tu
rimus nekuriuos Lietuvių Kam
bario planus.

Kaip nesenai Lietuvių Kam
bario komitetas patyrė, Uni
versiteto vadovybė paskyrė 
Lietuviams sukelti dar daugiau 
pinigų Lietuvių Kambario įren
gimui — reikalinga dar $2,500, 
nes išviso Lietuviai turės pat
rupinti apie $7,500 savo Kam
bario įrengimo darbams.

Apie tai bus pranešta pla
čiau kitu atveju.

Karpiai taipgi aplankė Po- 
lithania Banką padarydami vi
zitą banko vedėjai A. M. Sut- 
kaitytei.

Karpiai buvo svečiai p. Pi- 
varonų namuose, Salasevičiai 
gi p. Radzevičių namuose. Jo
nas Radzevičius ' yra Pitts
burgho policijos tarnyboje. Jis 
tą vietą gavo po sugryžimo iš 
Suvienytų Valstijų kariuome
nės, kurioje tarnavo laike pa
saulinio karo ir buvo Prancū
zijoje.

Clevelandiečius vaišino Piva- 
ronai, Radzeviciai ir Rukai.

Radzevičienė ir Rukienė pa
eina iš Lietuvos iš tų pačių 
vietų iš kur paeina Salasevi
čiai, ir dabar tik pirmą kartą 
po 26 metų jie susitiko. Ame
rikoje vieni su kitais nesusiži
nojo, nors kartu iš Lietuvos iš
važiavo. Taigi dabar susiradę 
buvo labai linksmi.

r Kaimynas.

AMBRIDGE, PA.

ALIQUIPPA, PA.
PIKNIKAS. SLA. 247 kp. 

rengia smagų pikniką sekma
dienį, Birželio 11, J. Pollack 
darže, Green Garden Rd., Rac- 
coon Creek, New Sheffield, 
Pa. Bus gera muzika, šokiams 
salė įrengta graži ir didelė. Vi
si pasistengkit atvykti, turėsit 
puikų laiką. Komitetas.

PARĖMĖM LIETUVĄ. Ge
gužės 21 d., SLA. 169 kp. pas
tangomis surengta prakalbos. 
Kalbėjo žinomas veikėjas Pet
ras Pivaronas, Sandaros prezi
dentas, iš Pittsburgho. Kalbė
tojas daug ko įvairaus ir įdo
maus papasakojo iš musų tau
tos praeities ir dabartinių Eu
ropos įvykių, parodydamas pa
vyzdį iš žydų kaip jie laikosi 
vienybėje ir ragino Lietuvius 
tokiu pat budu vieningai laiky
tis, tada galėtų daug atsiekti.

Kalbėtojas pagyrė jaunimą 
už atsilankymą į prakalbas ir 
už jų gerą Lietuviškumą.

Paskiau buvo renkama au-

MIRČIŲ apdraudos atžvil
giu Pittsburghas pernai buvo 
ketvirtoje vietoje apdraudos 
išmokėjime. Pittsburgho gy
ventojai už savo mirusiuosius 
gavo vir 30 milijonų dolarių.

New Yorkas stovi pirmoje 
vietoje, su 153 mik, Chicaga 
antroje su 107 mik, Philadel- 
phia trečioje su 34 mik

Detroit, Cleveland, Los An
geles ir St. Louis,visi didesni 
gyventojų skaičium negu Pitts
burghas. gavo daug mažiau 
apdraudos atlyginimų.

Visoje šalyje 1938 metais už 
gyvasties apdraudas išmokėta 
$3,030,006,234..

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

kos, surinkta $27.50. Aukojo
sekančiai:

B. Gramba $10.00
P. Pivaronas 5.00
A. Gramba 1.00

. Marė Grambienė 1.00
J. Kinderis 1.00
Julė Kinderienė 1.00
K. Gegužis 1.00
J. Briedis 1.00
Mr. & Mrs. Milutis 1.00
Mr. & Mrs. Evalgai 1.00
Mr. & Mrs. Urbonai 1.00
Mr. & Mrs. Ja kės .50
Mrs. Mages .50
M. Gražulienė .50
Juozas Ališauskas .50
Julė Ordans, Antanina Or-

dans, Stella Vasiliauskaitė, J. 
Plečkaitis, J. Raulinaitis, Ro
žė Grambiutė — po 25c.

Aukų rinkėjas Rožė Gram
biutė, Ona Evalgiutė.

Tokis tai veikimas musų ma
žoje kolonijoje. Čia Lietuvių 
iš seniau buvo 16 šeimynų, da
bar jauni suaugo, kiti susive
dė, pasidarė jų kiek daugiau.

B. Gramba.

1938 METAIS Pennsylvani- 
joje pastatyta 7386 gyvenami 
namai, iš jų 64.12 pavienėms 
šeimoms ir 964 dviem arba di
desniam skaičiui šeimų.

“Lietuva visa jungiasi jiego- 
mis. Visi vieningai pasiryžę 
kovoti už savo šalies teises”.

Skaitome tokius žodžius ir 
širdyse lyg kas kutentų—taip 
gera, taip malonu. Juk nieko 
nėra blogesnio kaip kuomet 
vienos motinos vaikai pradeda 
tarp savęs skereciotis. Irsta 
tuomet visas namas, aikvojama 
visa energija bereikalingai, ir 
nedirbama taip stropiai kaip 
dirbama šeimose kuriose taika 
ir meilė viešpatauja.

Suprantame tai mes ir ne 
dykai džiaugiamės.

Tik — ką gi darome mes? 
Ar ir mes vieningai sielojamės 
Lietuvos likimu ?

Taip ir ne.
Gal visiems mums savo gim

toji arba tėvų žemė brangi, 
bet mes ne visi tai rodome. 
Pas mus dar vis “jis toks, tas 
kitoks” tebesakoma, pas mus 
dar vis pirštais tebesibadoma.

Musų garbės nusipelnę pio
nieriai tai skaudžiai atjaučia. 
Jie negali ramiai į tai ranka 
numoti. Patys dirba ir šaukia 
darban visus kitus kurie tebe
sijaučią Lietuviais esą. Siūlo 
mums bendrą supratimą, ben
drą darbą savo tautos garbei 
ir savo gimtos šalies gerovei.

Atgaivinama TAUTINĖ TA
RYBA, tai tikrai sveikintinas 
reiškinys. Savo tautai norime 
dirbti, taigi po jos sparnais ir 
gali rasti prieglaudą visi ku
riems darbas rupi. Ir aš labai 
tuo džiaugiuosi. Sekdama spau
dą .matau kad iš jaunesniųjų 
didelė dauguma linkus bendrai 
didžiuosius klausimus svarsty
ti. Deja, kai kurie iš senesnių
jų dar vis įžiūri kokį tai pavo
jų: vieni ^tikybai, kiti kitokiam 
bizniui, o faktas yra kad jie 
vengia bendro darbo.

O kaip labai be reikalo. Tė
vynės meilė neturėtų būti mai
šoma su niekuo kitu. Tėvynė 
vienintelė kuriai gali dirbti vi
sokių įsitikinimų ir visokių ki
tokių siekių žmonės. Tautos 
reikalai negali būti maišomi 
su kitais reikalais. Ypač tau
tinio nusistatymo vardu besi
vadiną žmonės turėtų tuojau 
mesti į šalį mažučius, iki šiol 
turėtus su vienu kitais, nesusi
pratimus, o imtis didelio darbo 
sujungtomis jiegomis. Nieko 
čia nepadės vienu kitiems pri
metimas tingėjimo, nesugebėji
mo ar sumaterialėjimo. Kar
tu sustoję į vieną vagą leng
vai galime neaiškumus išaiš
kinti.

Nėra ir ko girtis, kol dar
bais dar merdime. sukauti 
kad tautinio nusistatymo žmo
nės esą labai veiklus nieko dar 
pirmyn nepavarys. Reikia dir
bti. o darbo vaisiai patys sa
vaime pasireikš mums patiems 
ir pasauliui. Tegul kam atro
do mes silpnai organizuoti esą, 
tegul kas j ieško raštams ir 
kalboms temų ir musų darbuo
tėje, jei mums rimtai rupi tik 
vienas dalykas — dirbti savo 
tautos gerovei, mums negali 
rūpėti kitų šaipymasis iš to.

Aš negaliu užmiršti žymaus 
musų veikėjo veterano, A. B. 
Strimaičio, kartą jo ilgų metų 
vedamuose “Gyvenimo Bruo- 

l žuose”, tilpusiuose Tėvynėje, 
i išskaitytų žodžių. O jie skam- 
■ bėjo, maždaug, šitaip: žmonės 
j linkę gyventi tuo kas į blogą 
traukia. Kalbėk apie žmogų 
ką gero, retas kuris patikės. 
Pasakyk apie tą patį žmogų ką 
šlykštaus — eis iš lupų į lupas. 
Panašiai ir su spauda. Ra
šysi rimtai, svarstyti naudin
gus klausimus, žmonės tik su- 
maningesnieji ją skaitys. Bet 
pradėsi sensacingai pusti ma
žus dalykus dideliais, pradėsi 
per puslapius koliotis, piešti 
bjaurius gyvenimo vaizdus — 
tapsi populiarišku laikraštinin
ku ir gausi pasekėjų minias.

Jis panašiai rašė, aš jo žo
džius skaičiau ir širdyje pripa
žinau juos visiškai teisingais 

I esant. Ir musu Lietuviuose 
juk tas pats reiškinys sprau
džiasi į akis.

i Sakysim ta pati Tautinė Ta- 
, ryba susideda išimtinai iš žmo- 
j nių išmokslintų, išlavintu pro
tu, ir iš jų lupų tik apgalvoti 

i žodžiai tegali išplaukti. O tuo 
i tarnu jos opozjcijonieriai tebe- 
i vartoja gatvės šūkius ir. .. . 
minios linkusios bėgti paskui 
anuos ...

Kas daryti? Kaip prieiti 
prie nesusipratėlio Lietuvio su 

i gražiu žodžiu? Atsakvmas vie- 
, nas: kultūros keliu. Musu par
eiga išaiškinti jiems dalyką.

Spauda tam gera mokytoja. 
Gyvas žodis gal dar geresnis. 
Sakyčiau, prakalbos ir paskai
tos gali daug padėti. Tik kas 
dirbs? Tai skaudusis klausi
mas, reikalaująs tuojau atsa-

kymo.
Patyrusių vyrų turime. Ir 

moterų yra. Jei jiems butų 
galima duoti atlyginimas už jų 
darbą, gal jie viską metę leis
tųsi tais apaštalavimo keliais.

Ir į visuomeninius darbus 
žiūrėdami neturėtume užmirš
ti kad nei/dejomis, nei gerais 
norais žmogus negali gyventi. 
Prie to viso, mums dar būtina 
turėti duonos.

Spauda pati vargu kruta. 
Musų pramogos kiek pelno 
duoda, bet ir tai mes linkę sa
vo brolių vargus 'daugiau at
jausti negu savus. Labai ge
rai tas, bet kuomet ir čia Lie
tuviški dirvonai baigia apžel
ti piktžolėmis, gal reikėtų ne
mažiau susirūpinti ir savimi?

Tokiam darbui naudingi visi 
žmonės turį gerus norus, bet 
pasekmingiau dirbti gali tie 
kurie savo mintis gali vartoti 
raštu ir žodžiu. Ypač pastarą 
aš įžiūriu reikšmingu. Taigi 
tan darban įtraukti labai svar
bu pilni energijos, iškalbus ir 
raštingi žmonės. Pavyzdžiui, 
musų Tysliava, kuris savo pat
riotiškumu mums gerai žino
mas ir kuris darbais įrodęs sa
vo didelius gabumus visuomeni
nei veiklai.

Miniu jį kaipo vieną iš aiš
kiausių pavyzdžių, iš jaunes
nių žmonių. Bet gi kaip iš jau
nų taip ir iš senų turime dar 
visą eilę kitų kurie jau ir dir
ba, kaip Vitalis Bukšnaitis, An
tanas Alekna ir kiti visomis jų 
jiegomis.

Taip pat ir moterys. Yra 
jų dirbusių ir pasižymėjusių, o 
šiądien kai kurių vardai lyg ir 
nutolsta nuo musų. Kodėl? čia 
reikėtų dėti visas 
pritraukti jas ir 
Šia kryptimi smarkiai 
A. B. Strimaitis, bet 
musų turėtume justi 
pareigą.

Nepykime jei kai 
įžiūrėję musų klaidas 
juoke iš musų, gal nepatinka
mų mums žmonių akyse. Tai 
mažmožis, o svarbu geri norai. 
Teisybė visada karti, bet gi 
mes privalome ją žinoti. Dar 
negimė žmogus tobuliu; kriti
ka mums . reikalinga, tik svar
bu kad ji butų rimta, kad bu
tų pagry ta nuoširdumu, o ne 
tuščiu pasityčiojimu. Net yra 
pasakymas kad “jei tegirdi iš 
draugų vien pagyrimus, įsigyk 
priešų, kurie tau primintų tavo 
silpnybes, 
tobulėsi”.
tai skirti asmeninius dalykus 
nuo visuomeninių.

Taip aš manau apie musų 
bendras reikalus ir stoju į tal
ką Tautinei Tarybai ir visiems 
gerų norų sesėms ir broliams 
tik vienu tikslu: dirbti savo 
tautos ir Tėvynės garbei.

Pr. lapienė.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

HARTFORD, Conn. — Lie
tuvių parapijos klebonas Ku

nigas Jonas Ambotas pakeltas 
pralotu. Kun. Abmotas gimęs 
Sausio 22 d., 1869 m., 
kėje, Kėdainių apsk.
• BROOKLYN, N. Y.

tuvaitė Ona Darata 
tė, 17 metų amžiaus, 
kandidačių išrinkta Pasaulinė
je Parodoje “Miss Queen”.

—Brooldyno Lietuvių Aero 
Klubas Gegužės 21 d. pakrikš- 
tino savo klubo lėktuvą vardu 
LITH. Krikštynos atsibuvo 
Roosevelt ■ Field aerodrome. So
fija Radzevičienė buvo krikšto 
motina.

Vosiliš-

— Lie- 
Cvirkai- 
iš 2000

MIRĖ AMERIKOS LIF

MIRĖ RAŠYTOJAS
VINCAS NAGOR-

NAUSKAS
Baltimore, Md., penktadienį, 

Gegužės 26 d., mirė Lietuviškų 
istorinių dramų rašytojas Vin
cas Nagornauskas.

I

1 metų, 
ęagoje. 

.elio par. 
mo 29 m.

^z,as, pusamžis, 
Chicagoje.

Ameri-

pastangas 
juos atgal, 

dirba 
ir kožnas 
tą pačią

kurie jų 
yra pasi-

Vien giriamas ne- 
žodžiu, turim griež-

BALTIMORE, MD.

• CHICAGO, III. — Šv. Jurgio
parapijos klebonas Pralotas 

Krusas buvo išvykęs į Floridą 
sveikatos pataisyti, šiomis die
nomis gryžo į Chicagą.

—Slaptoji policija sulaikė 
Lietuvį už vogimą svetimų če
kių ir mainymą. Jis sučiuptas 
bebandant išmainyti “savo se
sers” čekį.

—Gegužės 19 d. iš Lietuviš
kos Kęstučio Taupymo ir Sko
linimo bendrovės raštininko J. 
Mozerio plėšikai atėmė $1,800 
dienos šviesoje. Su Mozeriu 
važiavo ir kitas asmuo išsi
ėmęs iš banko $1000, bet jis iš
lipo pirmiau iš to automobilio 
negu plėšimas įvyko.
• DETROIT, Mich. — Pasi

traukė iš Lietuvių parapijos
vargoninko vietos Bronius Ne
krašas. Jis žada atsiduoti to
lesniam muzikos ir dainos stu
dijavimui.

JONILAITĖ Albina. 161/? me
tų, mirė Clevelande Gegužės 
19. Clevelande buvo ir gi
mus. Amilės ir Aleko Joni- 
lų duktė.

BRAZAUSKIENĖ Pranė, 59 
metų amžiaus, mirė Gegužės 
18, Clevelande. — Didlaukes 
k., Vadžgirio par., Tauragės 
ap. Amerikoje išgyveno 34 
metus.

GALANSKIENĖ Marė, 67 m. 
amžiaus, mirė Gegužės 18 d. 
Clevelande.

SIDERAVIČIENĖ Veronika, 
po tėvais Sadlauskaitė, 52 
metų, mirė Gegužės 14 d., 
Baltimore, Md. — Raseinių 
ap., Šimkaičių v., Rupeikių 
k. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

GAILIUNAS Juozas, mirė Ge
gužės 24, So. Boston, Mass. 
-- Gimęs Biržuose. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

VENGRAS Aleksandras, 54 m. 
mirė Gegužės 12 d., Gard- 
ner, Mass. — Šiaulių apsk., 
Klovainių p. Amerikoje iš- 
gvveno 33 metus.

RUTKAUSKIENĖ 
rė Gegužės 21, 
Pa

MALINAUSKAS
40 metų, mirė Balandžio 14, 
Sao Banio, Brazilijoje.

KLEVINSKIENĖ Kostancija, 
mirė Gegužės 19 d., Frack- 
ville, Pa.

PILIPAS 
mirė G 

, Uten 
i Amerikoj 
LIDEIKA

mirė Gegužės 9, 
— Iš Šiaulių miesto, 
koje išgyveno 30 metų.

ALEKSAITIENĖ Jieva, 41 m. 
mirė Gegužės 7, Worcester, 
Klass.

STRAVINSKIENĖ Agota, 55 
metu, mirė Balandžio 7 d., 
Westville, III.

BARDAUSKAS Kazys, mirė 
Kovo 13, Westville, Iii.

STYLER Kazys, 46 metų, mi
rė Vasario 4, Chicagoje. — 
Pilviškių par. Amerikon at
vežtas vienų metų amžiaus.

BABATSKIS Juozas, mirė nuo 
sužeidimo anglies kasykloje, 
Gegužės m., Shenandoah, Pa.

JASKUS Antanas, 64 metų, 
mirė Gegužės m., St. Clairs- 
ville, Ohio. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

BABULIS Antanas, užmuštas 
automobilio, Pittsfield, Mass.

ŽIURI IS Danielius, mirė Ge
gužės 13, Brooklvn, N. Y.

KILIKEVIČIENĖ Magdė (De
gutytė), pusamžė, mirė Ge- 

Ma- 
par., Tarputiškės

Amilė, mi-
Shenandoah,

Gabrielius,

gūžės 16, Chicagoje. 
rijampolės 
kaimo.

JAGMINAS 
gūžės 16 
Telšių ap., 
vidų kaimo.

JUODAKIS Jonas, 43 m., mi
rė Gegužės 15, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., 
Raciupeniu k.

MICKUS Jonas 
mirė Gegužes 
•— Jezno m., Trakų ap. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

TAMOŠIŪNAS Mikolas, mirė 
Gegužės m., AVest Hazleton, 
Pa.

Povilas, mirė Ge- 
d., Chicagoje. — 
Luokės par., Nar-

Kupiškio par.,

J., pusamžis, 
15, Chicagoje.

GRAND RAPIDS, 
Mich.

SLA.

DR. JONAS BUCHNESS TA
PO APDOVANOTAS AUKSO

TAURE Už ĮVAIRIAUSI 
LIETUVOS PAŠTO ŽEN

KLŲ RINKINĮ
Gegužės 11-15 d., Oriole Phi- 

latelic Draugija, Washington 
ir Baltimore apielinkės, suren
gė įvairių šalių Pašto ženklų 
Parodą. Toje parodoje musų 
geras veikėjas ir visiems pažy
stamas Dr. Jonas Buchness 
turėjo išstatęs labai gausų Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį. Jo 
rinkinių svetimtaučiai taip su
sidomėjo kad suteikė jam šios 
parodos premiją, Auksinę Tau
rę.

Dr. Buchness jau keletas 
metų kaip renka Lietuvos paš
to > ženklus. Man teko keletą 
kartų pas jį namuose būti ir 
matyti jo didelį pašto ženklų 
rinkinį. Jis man aiškino 
kiekvienas Lietuvos pašto 
klas turi savo istoriją ir 
jame įdomumas. Daugelis 
tuvių gavę iš Lietuvos laiškus, 
jis sako, sunaikina neįvertin
dami jų.

Dr. Buchness kreipiasi į vi
sus Lietuvius gyvenančius A- 
merikoje ir kitose šalyse, pra
šydamas prisiųsti jam turimus 
surinktus Lietuvos pašto žen
klus šiuo antrašu: Dr. Jonas 
Buchness, 37 So. Stricker St., 
Baltimore, Md.

Dr. Buchness niekad nepra
leidžia pašto ženklų parodų ir 
jose išstato Lietuvos pašto žen
klus. Už savo pastangas jis 
laimi nuo svetimtaučių aukš
čiausias dovanas. O kuomi 
mes jam padėkosim už jo kėli
mą Lietuvos vardo tarp sveti- j 
mųjų? S. Janusas.

AUKOS LIETUVAI.
42 kp. susirinkime Gegužės 8 
d. paskyrė komitetą parinkti 
aukų Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti: M. Bernotienė ir F. 
Greičaitis. Aukavo sekanti:

F. žaukaitis
M. & Mrs. E. Kortz 
Dr. F. A. Adams

Daukša
. Bernotienė 

Greičaitis 
Dedinienė 
Kašubienė 
J. Barto 
Gustainienė

Šie aukavo mažiau
$1: B. Medveckienė,) 
liauskas, A. Kemera, 
tis, K. Pašluosta, Kluonius, Že
maitienė, A. King, A. Andrius. 
Smulkių 20c. Viso $30.00 

Aukos pasiųstos per F. Grei- 
čaitį Lietuvos Konsulatui.

A .J. Bernotas.

V. 
M.
F.
K. 
T.
S.
T.

$10.00
5.00
2.00
3.00
1.50
1.05
1.00
1.00
1.00
1.00

negu po 1 
J. Saba- 
D. Broš-

kad 
žen-
yra 
Lie-

| APDRAUDOS REIKALE |
, Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

Į P. P. MUEIOEIS Į
= Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate ~

ir Apdraudos Agentūra
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furnitūra Co.
Rakandų Krautuve

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

Sa.’ininkas Vedėjas

i

fe
IB

• You'll ihrill over ils superb sandy beach.

OPEN JUNE 10fh to SEPTEMBER 4th. Ask for FOLDER.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO

One ihousand comforiable, ouiside rooms ai 
HOTEL BREAKERS. Moderaie rates. Excelleni Aeals.

Miledi aut Mala Migs

All SportSf including Tennis, Boaiing, 
Fishing, Golf. Many new aiiraciions.

Endless Fun for ihe eniire. family for a 
day, a week-end or eniire vacaiion. • Ideal 
for Conveniions and Organizaiion Ouiings. 
• Free parking for 6,000 cars. Garage faciliiies.

Easy to Beach via U. S. Route 6, Ohio 2. Midway 
beiween Toledo and Cleveland, in ihe cenier of 
Ohio's Lake Erie Vacaiionland. Convenient zail or 
bus conneciions. at Sandusky. Sieamer from Deiroii.
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THE FINEST VACATION RESORT
0N THE GREAT LAKĘS



VDV.Lietuvos raitelių žvalgų būrys,

Lietuvos Kariuomenės Vado Gen. Raštikio
Iškilmingas Priėmimas Varšavoje

VARŠAVA, Gegužės 9 d.— 
Lietuvos kariuomenes vadas 
Generolas Raštikis, lydimas an
trojo skyriaus viršininko Pulk. 
Dilksnio ir kelių aukštesnių ka
rininkų, atvyko į Varšavą 8:30 
vai. Stotyje, kuri buvo papuo
šta Lietuvos ir Lenkijos vėlia
vomis, jį pasitiko Maršalas 
Smigly-Rydz, karo ministras 
Gen. Kasprzycki, generalinio 
štabo viršininkas, daug Lenkų 
generolų ir karininkų, Lietuvos 
ministras Šaulys su pasiunti
nybės nariais ir kiti.

Karinę pagarbą atidavė pės
tininkų kuopa. Orkestras su
griežė Lietuvos himną. Žmo
nės susitelkę prie stoties, sve
čiui iš Lietuvos sukėlė ovaci
jas. (Generolas Raštikis buvo 
Maršalo Smigly-Rydz svečias 
ir gyveno Blanko rūmuose, ku
riuose paprastai apsigyvena 
įžymus svečiai. Vizitas užtru
ko dvi dienas.)

Lenkų laikraščiai nakties 
laidoje įdėjo ilgus Gen. Rašti
kio biografinius straipsnius ir 
jo atvaizdus.

Tą pat vakarą Maršalas Smi
gly-Rydz Gen. Raštikiui pa
gerbti suruošė Bristolio viešbu
tyje pietus, kuriuose, be Gen. 
Raštikio ir jo palydovų, buvo 
atvykę tiktai aukštieji Lenkų 
karininkai.

tras Gen. Kasprzyckis, genera
linio. štabo viršininkas Genero
las Stachiewicz ir keliolika ki
tų aukštų Lenkų karininkų.

Iš civilinių asmenų buvo už
sienių reikalų ministerijos vir
šininkai ir kiti.

23 vai. nakt. Gen. Raštikis 
išvyko į Zopą, kur jam kitą 
dieną parodyta karo pramonės 
įstaigos. Iš ten į Varšavą gry- 
žo tik kitą naktį.

ORDINAS GEN. RAŠTIKIUI
Lenkų kariuomenės vadas 

Maršalas Smigly-Rydz įteikė 
Gen. Raštikiui didyjį Polonia 
Restituta (Atsteigtos Lenki
jos) ordiną. Ordinais buvo ap
dovanoti ir Gen. Raštikio paly
dovai karininkai.

D I- R V A

Kelione
(Tęsinys iš pereito nr.)

po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

ANTRA DIENA VARŠA
VOJE

Antrą vizito dieną Gen. Raš
tikis iš pat ryto nuvyko į Rem- 
bertovą, kur iki 12 vai. sekė 
jam specialiai suruoštus ka
riuomenės šaudymo pratikus.

13 vai. karo ministras Gen. 
Kaspszyckis pėstininkų kazine 
suruošė Gen. Raštikiui pusry
čius, o po pusryčių Gen. Rašti
kis išskrido į aviacijos dirbtu
ves, kur jam. buvo parodyti pa
skutinių modelių Lenkų karo 
lėktuvai.

17 vai. Lenkijos užsienių rei
kalų ministras Bekas suruošė 
arbatėlę.

18 vai. Gen. Raštikis priėmė 
Lietuvių ir Lenkų laikraštinin
kus.

20 vai. Lietuvos ministras 
Dr. J. šaulys Gen. Raštikiui 
pagerbti suruošė pietus. Pie
tuose dalyvavo, be šeimininko 
ir jo bendradarbių, karo minis-

GEN. RAŠTIKIO PAREIŠKI
MAS SPAUDOS ATSTO

VAMS VARŠAVOJE
Geg. 9 d., 18:30 vai. Lietu

vos kariuomenės vadas Gen. 
Raštikis priėmė Blanko rūmuo
se, kur jis buvo apsistojęs, Lie
tuvių ir Lenkų spaudos atsto
vus, kuriems perskaitė tokį ko
munikatą :

“Varšavą pažinojau pirmiau 
iš okupacijos laikų, kada 1918 
metais gryžau iš Rusų fronto 
į Lietuvą. Su pasitenkinimu 
konstatuoju didelį Lenkų sosti
nės išaugimą ir progresą, ku
ris buvo padarytas atgavus 
Lenkijai nepriklausomybę. Var- 
šava progresavo. Tai krinta į 
akis ypač dabar, kada miestas 
pasipuošė puikiausiais pavasa
rio rubis. Man garbingą Len- 
rio rūbais. Man garbingo Len
kijos Maršalo pakvietimą atvy- 
priėmiau su džiaugsmu. Esu 
nepaprastai sujaudintas to su
tikimo kurį man suruošė ponas 
maršalas, ir simpatijų manife
stacijų Lietuvos adresu ir man 
asmeniškai, kuriuos _ parodė 
Varšavos gyventojai.

“Džiaugiuosi kad savo apsi
lankymo proga galėjau pažin
ti asmeniškai Lenkijos respu
blikos prezidentą, poną Lenki
jos maršalą, poną ministrą pir
mininką, poną užsienių reikalų 
ministrą ir kitus vyriausybės 
ir Lenkijos kariuomenės atsto
vus. Pasikalbėjimai kuriuos 
ta proga turėjau su minėtais 
valstybės vyrais, mane įtikino

dar kartą dėl Lenkijos simpa
tijų nuoširdumo Lietuvos at
žvilgiu.

“Atgimus Lietuva dėl savo 
dabartinių sąlygų turi tenkin
tis neutralumo, politika, kurią 
ji nuo kelių metų pasiryžus ve
da su kitomis Pabaltijo valsty
bėmis. Tačiau, prisilaikydama 
neutralumo, Lietuva yra pasi
ryžus ginti iki paskutinosios 
savo nepriklausomybę ir at
stumti, prireikus, su ginklu 
rankoje kiekvieną pasikėsinimą 
prieš ją.

“Su pasitenkinimu konsta
tuoju kad čia radau visišką 
musų politikos supratimą. Mu
sų tarpvalstybinių santikių 
normalizacija pasistūmėjo šiais 
metais žymiai į priešakį. Ne
abejoju kad tie santikiai tarp 
abiejų valstybių įgaus kaskart 
draugingesnę formą ir kad ne
trukus prieisime santikius pa- 
grystus visišku pasitikėjimu. 
O pasitikėjimo atmosrefa leis 
mums išspręsti daug dalykų, 
kurių išsprendimas kitose są
lygose butų neįmanomas.

“šita proga norėčiau pareik
šti per Lenkijos spaudą geriau
sius linkėjimus Lenkų tautai, 
su kuria Lietuva pergyveno ne 
vieną bendros laimės ir nelai
mės amžių ir su kuria ateity
je naujose ir besikeičiančiose 
sąlygose norėtų gyventi ge
ruose kaimyniniuose ir drau
giškuose santikiuose.”

Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą

QUEEN Mary .... Birž. 21
Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:

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

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

GEN. RAŠTIKIO ĮSPŪDŽIAI
Perskaitęs komunikatą, Gen. 

Raštikis papasakojo savo įs
pūdžius iš šios dienos karinių 
pratimų Rembertove. Jam bu
vo parodyta, pasakė gen. Raš
tikis, ne tik kariuomenė bet ir 
techniškas jos apginklavimas. 
Jam jau teko matyti užsieniuo
se namaža geros kariuomenės, 
bet sprendžiant iš to kas jam 
buvo šiądien parodyta, jis ga
lįs teigti kad Lenkijos kariuo
menė yra puikiai aprūpinta, o 
patys kariai pasižymi tikra 
drąsa ir kovo to j iškurnu.

Toliau Gen. Raštikis nuošir
džiai padėkojo visai Lenkų 
spaudai ir per ją visuomenei 
už šiltą sutikimą. Gal Lenkų 
spauda ir perdėjus jo vaidmenį 
jo tėvynėje, sakė Gen. Rašti
kis, bet toks sutikimas, be abe
jo, jam padėjęs atlikti jo mi
siją.

O jo misija, — pabrėžė jis 
dar kartą, — nebuvus politinė, 
nepaisant visų panašių spėlio
jimų. Jo uždavinys buvo su
sipažinti ir užmegsti kontaktą 
su Lenkijos kariuomenės vado
vybe. Jam tą uždavinį pavy
ko gerai atlikti, ir todėl savo 
kelione yra visiškai patenkin
tas.

Po 
Gen. 
sios 
centralinę pramonės apygardą. 
Visa stotis buvo papuošta gau
sybe Lietuviškų ir Lenkiškų 
vėliavų, kilimais ir gėlėmis.

Atsilakęs Varšavon, Gen. 
Raštikis padėjo vainiką ant Ne
žinomo Kareivio kap'o. Tas at
likta didelėmis 
dint aukštiems 
menės nariams.

SKUBAM PIRKTI GINTARO.
PIRMYN CHORO KON
CERTAS. — BIRUTĖS 

KALNAS
LIEPOS 13, Trečiadienis. — 

Ši rytą buvo mudviejų paskuti
nis dalyvavimas pamokose, nes 
rytoj anksti jau išvykstam su 
ekskursija į Nidą, Lietuvos Sa- 
harą, smėlių kalnų sritį, o kitą 
rytą po to jau apleisim links
mą, malonią Palangą ir gryšim 
į Kauną. Jaučiamės nesmagiai 
kad j$u reiks apleisti, nes čia 
Palangoje taip linksma būti, 
tačiau turėjom viltį vėliau va
sarą vėl čia sugryžti, gal būt 
paskutinę savaitę Rugpjūčio 
mėnesio, ar pirmutinę Rugsė
jo. D.U.L.R. pamokos kurias 
mudvi lankėm buvo labai įdo
mios, musų užrašų knygelės 
pilnos prirašytos įvairių pasta
bų iš pamokų, ir mudvi daug 
pramokom apie Lietuvos lite
ratūrą, kalbą, tik gaila kad ne
galim pasilikti čia ir lankyti Is
torijos kursą, o istorija man 
yra vienas iš patraukiančiausių 
dalykų.

Šis rytas yra šiltas ir skai
stus. Po pusryčių mes skubi- 
nomes eiti apsipirkti gintaro 
dalykėlių, nes tai buvo pasku
tinė mums proga. Daugelis 
krautuvių pilnais užkraustais 
langais to puikaus gintaro, ne 
tik asmeniškų papuošalų ir ka
rolių bet ir įvairiausių dalykė
lių; paveikslams rėmų, vazų, 
dėžučių ir įvairiausių kitų pa
darinių, kurie kiekvienas gra
žesnis už kitą ir viliojantis. 
Norėjom pripirkti daug ko, ir 
vieniems ir kitiems, daugeliui 
musų draugų, kurie laukia mu
sų sugryžtant namie. Nusita- 
rėm pirkti viską vienoje kraur 
tuvėje ir prašyti nuolaidos. 
Vienatinis nepatogumas buvo 
kad visas krautuves valdo žy
dai, todėl nors ir norėjom sa
vo pinigus praleisti pas Lietu
vį, neturėjom jokio pasirinki
mo. Inėjom į vieną gintaro 
parduotuvę ir savininkui pa
darėm savo pasiūlymą, kuris 
be argumentų noriai sutiko pa
daryti mums nemažą nuolaidą, 
taigi pasirinkom kas mums rei
kėjo, jis supakavo Viską atsar
giai ilgai kelionei. Pasitaikė 
tai buvo ta pati vieta kur mes 
pirkom gintarą kuomet buvom 
čia su savo vyru prieš keletą 
metų. Pardavėjas atsiminė ma
no vardą, ir buvo labai prie
lankus ir daug kame pagalbin- 
gas.

Sugryžom namon pietų lai
kų, ir paskiau grupė musų 
draugų atvyko praleisti popietį 
kartu su mumis. Mes nusifo
tografavom. atminčiai, ir ėjom 
į parką pasivaikščioti. Po to 
jau buvo laikas eiti į Kurhanzą 
Pirmyn Choro koncertui. Die
na buvo tokia puiki, taigi ro
dėsi visa Palanga susirinko į 
koncertą. Salė buvo užgrūsta 
iki paskutinio colio. Mudvi 
turėjom nusipirkusios bilietus 
išanksto, taigi turėjom geras 
vietas. Musų studentai drau
gai radosi netoliese musų, ir 
buvo visi kiti musų draugai. 
Pasakymas kad koncertas buvo 
puikus yra tik paviršutinis 
apibudinimas; jie tiesiog užka
riavo visus dalyvius ir pasi
ėmė visų širdis su savim. To
kio entuziazmo, tokių ovacijų 
Palanga dar niekad nematė. 
Buvo tiesiog jaudinantis apsi- 
reikšimas; publika nenorėjo jų 
paleisti ir vis prašė daugiau, o 
kuomet trys panelės sudainavo 
“By Mier Bist Du Schien” pu
blika tiesiog sukilo. Daina ku
ri man labiausia patiko buvo 
tai “Mėlynasis Dunojus”, vai-

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

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

pietų Bristol viešbutyje, 
Raštikis.23 vai. iš didžio- 
stoties buvo išlydėtas į

iškilmėmis, ly- 
Lenkų kariuo-

GEN. R Aš-ĮSPŪDINGAS
TIKIO IŠLYDĖJIMAS

Išlydint Gen. Raštikį iš Var
šavos, 
stoties 
gatvės

buvo dekoruotas visas 
peronas, inėjimas iš 

per svečių kambarį

buvo tikrai smagu, jo muzika 
i daug kartu rodės sužadino mu- 
j sų apnykstančią energiją.
i Dabar, kuomet nuėjom pri
migti, bijojom nepramigti ir 
nepasilikti nuo bųso kuris iš
važiuoja iš Palangos apie 5:30 
valandą ryto. (Bus daugiau).met jau reikėjo gryžtjz namon, 

po vidurnakčio, oras buvo per
sikeitęs, jau lynojo ir buvo mi
glota. Mes,vėl nusiminėm, nes 
šį rytą mes važiuosim su eks
kursija į Nidą.

Musų buvimas Palangoje bu
vo linksmas ir pilnas veiklu
mo, rodės kad mes vis turėjom 
skubėti ir ką nors veikti. Bu
vo nepaprastai įdomus, turė
jom gerus laikus ir džiaugė
mės kiekviena minuta, nors 
miegojom visai mažai, kartais 
rodėsi kad reikės sugriūti, ta
čiau išbandėm savo pajiegas ir 
patyrėm kad galim dalaikyti.

Patyrėm kad musų vilią pa
vadinta “Igirda” iš vardų dvie- į 
jų malonių jos savininkų, pono 
ir ponios Prielgauskų. Jie pa-. 
ėmė pirmas dvi raides iš savo 
Vardų ir sukombinavo. Jis yra 
Ignas, o ji Darata, taigi pava
dino Ig-ir-Da. Gudriai, ar ne.

Už buvimą mudvi atsiskai- 
tėm su šeimininke išanksto, 
nes žinojom kad musų anksty
vi išvažiavimai sekančiomis die
nomis neduos progos juos pa
matyti. Ponas. Prielgauskas, 
būdamas muzikantas ir pianis
tas, būdavo prie piano daugel 
kartų laike musų pargryžimų ir 
išėjimų, jį girdėti skambinant

cas, jie dainavo ją Lietuviškai, 
ir reikia pasakyti pavyko pui. 
klausia. Programas susidėjo 
iš klasiškų ir operatiškų dainų, 
Aiųerikoniškų ir Lietuviškų 
liaudies dainų, bendrai visas 
programas sutvarkytas atsa
kančiai, kiekvieno skoniui. Tai 
puikus pasidarbavimas K. Ste
ponavičiaus ir jo grupes, ir aš 
tikiu jie padarė puikų įspūdį 
kur tik pasirodė, gaudami ova
cijų tokių kaip tik Lietuva ga
li sukelti. Reikia pridėti dar 
prie šito didingo pasirodymo, 
tai kad choras buvo malonu 
žiūrėti, puikus vaikinai ir gra
žios panelės, taigi mes Ameri
kiečiai sėdėjusieji publikoje iš 
to tik didžiavomes. (Tris kar
tus valio už Pirmyn.)

Iki koncertas pasibaigė bu
vo jau laikas ir vakarienei, to
dėl su melodijomis skamban
čiomis musų širdyse sugryžom 
į savo vilias, dainuodamos ir 
niūniuodamos. Po vakarienės, 
vietoj eiti pasivaikščioti ant til
to, aš su grupe vyrų ir moterų 
iš musų vilios ėjom pasivaik
ščioti ant Birutės Kalno, o Bro
nė su reguliariu buriu išėjo ant 
tilto.

■Saulė buvo skaidri visą die
ną, o dabar vakare oras buvo 
ramus ir malonus, saulė slinko 
žemyn už horizonto į jurą. Iš 
vilios ėjom ta pačia gatve ku
ri veda į jurą, bet paskui pasu
kom į platų žvyru nupiltą ta
ką einantį greta pliažo, ir pa
galiau priėjom prie kalno, šiuo 
taku vaikščiojom daug kartų, 
bet niekad neužėjom ant kalno, 
nes visada pasukdavom į kitą 
puse linkui restorano “Pajurė”, 
esančio pavandenyje. Šis pui
kus takas vadinamas “Meilu
žių Alėja”, abiem sonais apso
dinta medžiais ir krūmais, su 
Laitais suolais tam tikrais pro
tarpiais atsisėdimui tiems ku
rie nori pasilsėti.

Nuo Birutės Kalno apačios į 
viršų eina kalną sukanti laip
tai.. Ten radosi daugiau žmo
nių besi vaikščiojančių ir pri- 
simindinėjančių kad Čia yra 
buvus senovės šventovė kur 
Vaidilutės ir Kriviai kūreno 
šventą ugnį, ir garbino pago
niškus dievus. Sakoma kad šį 
kalną supylė Lietuviai, taipgi 
kad jie. apsodino jį visą puši
mis. . Ant pat viršūnės randa
si maža koplytėlė pastatyta iš 
raudonų plytų, aštuonkampio 
pavidalo,, su į viršų nusmailė- 
jančių stogu. Ji stovinti ant 
tos vietos kur kitados buvo 
pagoniškas aukuras. Koplytė
lės vidus visai mažai, gali tilp
ti tik penki ar šešis žmonės, 
ir joje yra tik gražiai išpuoš
tas Panelei Marijai altorėlis. 
Jis jau yra krikščioniškos eros 
padaras. Už kelių sieksnių nuo 
koplyčios, prie kalno briaunos 
kur jau prasideda statuma iš 
juros pusės, yra įtaisytas tėmi- 
jimo pastatas, su medine už
tvara apsaugai, ir randasi suo
lų atsisėsti tiems kurie nori 
pasilsėti ir pasigerėti puikiais 
vaizdais užlipus ant viršūnės, 
šį vakarą, žiūrint nuo tos tė- 
mijimo vietos, per viršūnes pu
šų, jura išrodė visai ra*mi ir 
lygi; saulės raudonas skritu- 
lis arti prie horizoito, nuo ko 
susidarė žėrė j antis takas per 
vandenį, o saulės spinduliai lyg 
žaidė mažuose vandens pasiju
dinimuose. Aukštas status iš 
tos pusės kalno šonas apaugęs 
daugybe pušų,. kurių buinios 
šakos kilo virš musų galvų, net 
aukščiau kalno viršūnės. To
li apačioje, matėsi išsiraitęs 
takas per pušyną, o dar toliau 
buvo švelnaus balto smėlio pa- 
juris-pliažas.

Čia stovėdama prisiminiau 
tai ką iš istorijos buvau išmo
kus. šioje tai vietoje Kęstu
tis, Didis Lietuvos Kunigaikš
tis, buvo sustojęs pasimelsti 
dievams gryždamas iš karo, ir 
pamatęs Birutę, vieną iš vaidi
lučių, pamilo ją. Aukštasis 
krivis priešinosi jo sumanymui 
Birutę paimti už žmoną, kuri 
buvo pasižadėjus dievams, ta
čiau Kęstutis pasiėmė ją, ir ji 
patapo Lietuvos kunigaikštienė 
apie 1347 metais. Iš jų gimė 
Vytautas Didysis, kuris buvo 
paskutinis Lietuvos valdytojas. 
Vytautas mirė 1430 metais, su
laukęs 83 metų amžiaus, kele
tu dienų pirm numatyto jo ap
vainikavimo Lietuvos karalium. 
Po to, Lietuvos Didkunigaikš- 
tija pradėjo nykti, o vėliau pri
vesta prie unijos su Lenkija.

Gryžtant į vilią po šio įdo
maus apsilankymo ant Biru tos 
kalno, susitikau Bronę ir prisi
dėjau prie jos būrio, tada mes 
visi vėl baigėm vakarą pasišok
dami, ir tai buvo musų atsi
sveikinimas su Palanga. Kuo

PER ŠEIMOS SAVAITĘ, at
sibuvusią Gegužės 7-14 d., bu
vo apdovanotos gausios šeimos 
Lietuvoje. Savaitės rengimo 
komitetas gavo šimtus atsišau
kimų iš šeimų kurios turi po 
10 ir daugiau vaikų. Daugiau
sia gausingų šeimų rasta Kre
tingos, Šiaulių, Mažeikių ir Vil
kaviškio apskrityse. Komite
tas premijavo 200 Jšeimų ir rū
pinasi kad visos gausios šeimos 
Lietuvoje butų atleistos nuo 
žemės, darbo pajamų ir kitų 
mokesčių, ir kad gautų papigi- 
nimus važiuojant gelžkeliais.

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

(26)

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

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Moderniškam M. S. “Gripsholm” Laive

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per Gothenburg—Stockholm, Švediją, iš čia laivu S. S. Marieholm 
per Baltijoj jurą; Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai Iš New Yorko
V. Mučinskas DROTTNINGHOLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos 24

Kreipkitės Į vietini agentą, arba
SWEDISH AMERICAN LINE, 4 W. 51st Street, New York, N. Y. /

---------------
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. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-VV

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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DEIBLA c jakubs 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
8621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
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las Rvdz-Smigly, karo minis
tras Gen. Kasprzycki, abu karo 
vice ministrai, respublikos pre
zidento rūmų komendantas 
Gen. Szellis, ir kiti aukšti kari
ninkai.

Išlydėjimas buvo labai įspū
dingas. žmonės, susirinkę prie 
inėjimo į stotį, laukė atvyks
tančio Lietuvos kariuomenės 
vado. Gen. Raštikiui inėjus į 
svečių kambarį, susirinkusieji 
ėmė šaukti “Tegyvuoja’’ ir vi-' 
si subėgo į peroną, kur buvo 
išrikiuota garbės kuopa, o pats 
peronas 
puoštas

Minia 
ei jas ir 
nerolas 
Lietuva”, 
Ridz”,

Traukinys iš 
Gen. Raštikiu ir jo palydovais 
išvažiavo atgal į Kauną 22:50 

—Liet. Aidas.

išklotas kilimais, pa- 
gėlėmis ir vėliavomis, 
kėlė trukšmingas ova- 
šaukė “Tegyvuoja Ge- 
Raštikis”, “Tegyvuoja 

‘ ‘Tegy vuo j a Smigly- 
ir panašiai.

Varšavos su

iives per svečių khmilmiį. is važia v o

Gen. Raštikį išlydėjo Marša-1 vai. naktį.

®Dirvos Agentūra pagelbės jums parsi- 
traukti jūsų gimines iš Lietuvos aulam = 
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 S
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C^EGUŽĖS 9 dienos Lietuvos Aide telpa pranešimas 
apie Vidaus reikalų ministro parėdymą viešiems su

sirinkimams suvaržyti. Vieši susirinkimai gali būti da
romi tik gavus apskrities viršininko leidimą, — yra pats 
pirmutinis iš dešimties susirinkimams laikyti patvarky
mas. Šis patvarkymas įvedamas pasiremiant sustiprin
tos apsaugos įstatymu.

Musų karšti “demokratijos” propoguotojai Ameri
koje dėl to vėl turės ko kabintis prie Lietuvos vyriausy
bės, juk tai “varžymas žodžio laisvės!”

Bet žiūrėkit kodėl tas daroma: Tame pačiame pus
lapyje, Lietuvos Aide, telpa žinia apie Kaune įvykusi 
Vokiečių pradžios mokykloje susirinkimą, kurį be leidi
mo buvo sukvietęs Vokietis Herbertas Stahl, Kauno gy
ventojas. Jis tame susirinkime (Kovo 27 d.) pasakė po
litinę kalbą surištą su Klaipėdos krašto prijungimu prie 
Vokietijos.

Tas reiškia: esant draudimui, tokie susirinkimai be 
leidimo negalės įvykti ir bus išvengta nesusipratimų ko
kių gali sukelti Hitlerio agentai rengdami savo susirin
kimus, kuriuose jie varytų savo iš nazių centrų nurody
tą darbą, o kai butų Lietuvos valdžios baudžiami, jie 
galėki kreiptis į Berliną “užtarimo” — o tada žinot kas 
gali atsitikti kuomet Hileris panorėtų eiti į Lietuvą “už
tarti” savo “terorizuojamus” vientaučius....

e

KERŠTINGAS SENIS
SLA. “diktatorius”, Gri

gaitis, Naujienų redakto
rius, dėl nepasisekimo per
kelti SLA. centro iš New 
Yorko į Pittsburghą, ir dėl 
nepadarymo kokio nors gi- 
šefto iš to, ėmė reikalauti 
kad SLA. valdyba patrauk
tų teisman Brooklvno tau
tinį laikraštį Vienybę už 
iškėlimą nekuriu dalykų su
rištų su tuo reikalu.

Komunistų Vilnis, kurių 
tūzai su savo “bendru fron
tu” pagelbėjo Grigaičiui 
pagrobti SLA. į savo kon
trolę, štai ką sako:

"•Jei ‘Naujienų’ norai išsipil
dytų, SLA vėl turėtų bylą. 
‘Naujienos’ nori kad SLA ‘Vie
nybę’ trauktų teisman.

“Mums rodos geriau apsiei
ti be bylinėjimosi, nes tik nuo
stolių iš to butų.

“Blogų patarimų klausydami 
SLA.' viršininkai 1930 metais 
turėjo bylų ir suskaldė organi
zaciją. Gana to!”

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Lietuvos Konsulatas Chica
go j e gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas:
Chicago, III.:
Klaipėdos pabėgėliams šel

pti: SLA. 63 kp., per
P. J. Kučinską $10.00

SLA. 238 kp. per sekr. J.
Povilaitį 13.00
(Iš kp. iždo aukota $10, 
ir nariai J. Povilaitis, 
Pr. Puteikis, D. Daus-

(Tą sumą sudėjo: po^2: 
S. Valančius, J. Mikšis, 
V. A. S.; po $1: J. Selic-

kurdiene po $1.) 
Zarasiškių Klubas, per R.

Puslį 10.00
Apsigynimo Fondui:
Dr. P. Atkočiūnas 25.00
St. Valančius surinko ir
' Konsulatui pridavė 12.00

kas, R. Ivanauskienė, J. 
Ivanauskas, J. Vaišvila, 
J. Kasteckas, A. Valan- 
čienė.) i

Detroit, Mich., P. Molis 5.00 
Fitchburg, Mass., V. Bu- 

lauskas 6.00
Viso $81.00

Visos aukos tuojau pakvi
tuojamos ir Į atitinkamus 

fondus pervedamos. Už visas 
aukas aukotojams ’ ir rinkė
jams nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvos Konsulatas, 
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, III.

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)

Nors iš Vokietijos ateina gražių kalbų apie Vokie
čių norėjimą “tikros ir patvarios draugystės su Lietu
va”, apie jų žadamas “apsaugas” Lietuviams Klaipėdos 
krašte, ir tt., ir net sutartis dėl laisvos zonos Klaipėdos 
uoste, tačiau kaip ilgai jų žodžiai gali būti geri?

Maža kibirkštėlė, kaip nubaudimas Lietuvoje vei
kiančių nazių gali būti priežastimi Hitleriui atvaidinti 
plačiai žinomą pasaką, kaip vilkas užpuolė ėriuką prie 
upelio kaltindamas jį drumstimu vilkui vandens, nors 
vilkas stovėjo aukščiau pavandeniu....

•
NJERASI tokios profesijos, užsiėmimo ar sporto Ame- 
1 riko j e kur pirmoje vietoje laikas nuo laiko neatsi
stotų musų tautietis Lietuvis.

Kuomet kiti mūsiškiai, biznio sumetimais, bando 
padaryti kokį nors vyrą karžygiu už tai kad jis perlėks 
Atlantiką, štai Adomas E. Kalinauskas, be jokių cere
monijų, skraido sau per tolimus vandenynus. Apie jį 
iki šiol mes nežinojom iki nepeskelbė Amerikoniškas 
dienraštis, Baltimore Sun, Gegužės 22 d.

Kalinauskas yra pilotas transatlantinio komercinio 
lėktuvo, kuris Gegužės" 20 d. pradėjo pirmą reguliarį 
pasažierių ir laiškų vežiojimą tarp Amerikos ir Europos.

TZARO dalykų žinovai privedžioja kad kilus karui Eu-
ropoję, Britų-Prancuzų planas butų pirmiausia kaip 

greičiausia galima, sumušti Italiją Viduržemio juroje. 
Du šimtai tūkstančių Italijos kareivių randasi Etiopijo
je, kuriuos užkirstų nuo Italijos, ir šimtas tūkstančių 
Italų kareivių butų sulaikyta Libyjoje, taip pat Afrikoje.

Italai ir Vokiečiai bandytų pulti Prancūziją per 
Šveicariją, kur siena neapginkluota. Bet tuo pat keliu 
gali Prancūzai pulti Vokietiją.

Vokietija, žinoma, pultųsi į kaimynines šalis mais
to užsitikrinimui, bet ten turėtų susidurti su Rusijos ir 
kitų šalių kariuomenėmis ir lėktuvais.

Vokietija ilgai negalėtų laikytis todėl kad jos fi
nansai ir maisto ištekliai yra apriboti.

e
T IETUVOJE net tokie atkaklus krikdemų darbuotojai 

kaip Prof. Pakštas agituoja už vieningą darbą. Jis 
Utenoje pasakęs kad “vieningumo vardan reikia iškas
ti duobę ir visą praeitį užkasti ir sulyginti su žeme, kad 
daugiau apie tai nebebūtų minima”. Musų katalikiškas 
laikraštis, Amerika, Brooklyne, prie to prideda:

“Linkime kad šis Prof. Pakšto pareiškimas butų 
įgyvendintas visu nuoširdumu”.

Bet čia mes negalime su katalikais susikalbėti: jų 
vadai kaip kada, ūpo pagauti, prisimena kad reiktų su 
tautininkais sudaryti kokį nors susiartinimą bendriems 
tautos darbams dirbti, bet kaip tik tautininkai pasako: 
sutinkam, katalikų vadai ir nusigąsta.

Iki šiol musų katalikų vadai skelbėsi kad jie atsto
vauja 95 nuoš. visų Amerikos Lietuvių, ir dėl to atsisa
ko su kitais skaitytis. Bet paaiškėjo kad jie vieni nie
ko tokio stebuklingo nenudirba. Bandė atgaivinti savo 
Tautos Fondą, tikėdami kad iš jo duodami aukas Lietu
vai pasirodys save Lietuvos išgelbėtojais. Tačiau aukos 
iš tautinių šaltinių plaukia lygiai taip kaip ir iš katali
kų, ir patys katalikai siunčia savo aukas ne į Tautos 
Fondą, bet tiesiog konsulatams. Tas parodo kad ir ka
talikų visuomenė yra gatava dirbimui bendrai, tik ka
talikų tūliems vadams kodėl tai baisu....

©
New Yorko Pasaulinės Parodos plotmėje, lankytojų sveika

tos aprūpinimui, yra įrengta viskas kas reikalinga nuo piršto 
įsibrėžimo priežiūros iki priėmimo naujagimio kūdikio. Visoje 
parodos plotmėje įrengta 10 pirmos pagalbos stočių, prilaikoma 
desėtkai gydytojų, apie 100 slaugių, ir veikia 10 motorinių am- 
bulansų apsirgusių ar sužeistų pervežimui.

Suv. Valstijų Atstovų Rūmų nariai nusibalsavo sau dar po 
vieną raštinės tarnautoją daugiau. Jie sakosi labai nusidirbą. 
Tas atsieis taksų mokėtojams po $658,500 į metus daugiau.

_ LIETUVOS AIDAS, tau
tinis dienraštis Kaune, su 
Gegužės 9 diena pradėtas 
leisti net tris kartus į die
ną. L. Aido trijų laidų da
vimas sakoma padarytas 
tam kad Lietuvos žmonės 
galėtų užsienio informaci
jas sužinoti anksčiau iš sa
vo laikraščio, negu iš sve
timų radio stočių.

ŠĮ PAVASARĮ turistinis ju
dėjimas Lietuvon prasideda 
g'ana anksti. Kauną jau kas
dien aplanko po keletą ekskur
sijų. Gegužės 21-24 jau užsi
rašė ekskursija iš 70 Suomių, 
ir dvi Latvių ekskursijos po 
100 žmonių. . žada., atvykti ir 
didokas Lenkų skaičius. Eks
kursijos vyksta ir iš Lietuvos. 
Lietuviai daugiausia rengiasi į 
Vilnių.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO AUKŲ PA

KVITAVIMAS No. 7

Klaipėdos Pabėgėliams:
Nuttey, N. J., Lietuviai, 

per J. Paukštaitį $7.00
Lowell, Mass., SLA. 173

kp., per L. Petkevičių 10.00
Wilkes-Barre, Pa., Progre

syvių Liet. Klubas per 
Joną Andriušį 25.00

Hartford, Comi., VVS. sk.
per Antaną Mažotą 25.00

Rochester, N. Y., draugi
jos: DLK. Gedimino dr- 
ja $25; L. D. ir Politi
nis Klubas $10; L. S. ir 
D. dr-ja $10 45.00

Wilkes-Barre, Pa., S.L.A.
115 kuopa 5.00

J. Dvareckas, iš Worces-
ter, Mass. 4.00

Apsigynimo Fondui: 
Hartford, Conn., VVS. sk.

’ per AritUną Mažotą 25.00 
J. Dvareckas, iš Worces- 

ter, Mass., vienam šau
tuvui pirkti 21.00

Viso $167.00

TU MAN PADAINUOKI
Nedainuok, mergele, apie meilės sodą, 
Skęstantį alyvų kvepiančiuos žieduos, 
Šiądien ašai meilei šaltas ir pabodęs, 
Šiądien mano siela svaigti nesiduos.\
Tu stebies kodėl taip, ko rustus toks ašen, 
Kas man kad netinka meiliška daina?
Ak, neklausk, mergele, tau dainelės prašos, 
Mano gi Tėvynė rūpesčio pilna....
....Kaip bematysim kopų kraštą ramų? 
Briedžiai pJačiaragiai nepatiks jau mus.... 
Ilgesiu nerimsim, o po musų žemę
Švabas koks beplatins savo troškimus....
Šiądien mes į aukštį rūsčiai galvas keliam, 
Audrą pasitikti ryžtamės visi!
Juk žinai, mergele, kad laimingą dalią 
Galime sukurti būdami laisvi!
Tu man padainuoki musų žygių drąsą,
Heroizmą kilnų padainuoki tu —
Tai ramins man širdį.... o ir tu žygiuosi
Į Tėvynės šauksmą su manim kartu!

“J.L.” Kazys Sabulis.

PAVASARIS
Gryžta paukščiai iš marių. 
Neša žinią sparnais.
Draskos vėjas vakaris 
Lietuvos pamariais.

Eikš, sesute, į saulę, '
Saulė žemę bučiuos, 
Koks gražus čia pasaulis 
Lietuvos pamariuos.

Skambins žagrę artojas, 
Vagos tiesis toli,
O paukšteliai mus gojus 
Begiedos alpdami.

Eikš, sesute, į saulę,
Saulė žemę bučiuos, 
Koks gražus čia pasaulis 
Lietuvos pamariuos.

“J.L.” B, Gaidžiunas.

LIUBARTO PASIAUKOJIMAS

Liubarto akių įdubimai, .atgręžti į židinį, 
pasisuko į žynį;

— Krikščionių daug, visų neišžudysit!
— Visus išžudysim; — atkirto žynys. — 

Su šaknimis išrausim iš Lietuvos tuos raupus!
Jų tikėjimas prisikels’. — tvirtai spy

rėsi Liubartas. — Kristus su jais o jis, po Au- 
kapirmo visų galingesnis. Kodėl, žmonės, ki- 
šates į dievų bylas?!

žynys ’ nespėjo atsakyti, nes žvangėdami 
kardais į vidų įvirto trys nauji vyrai: trys Lie
tuviai, sudulkėjusiais ir sudraskytais ^durtiniais 
apsivilkę; iš jų tamsiai apsitraukusių veidų bu
vo matyti didelis nuovargis.

Jie kaž ką pasakė artimesniems, tie net su- 
gusčiojo ir visi atkreipė akis į naujai atvyku
sius. Netvirtu žingsniu šeimininkas nuėjo jų 
pasitikti.

— Jogaila suėmė kunigaikštį Kęstutį! — 
balsiai prabilo vienas, — duokite arklius į Tra
kus nulėkti: musų arkliai nusivarę.

Jei už sienos staiga butų sutrimitavęs visos 
Vokiečių kariuomenės trimitas, tas nei vieno la
biau nebūtų nustebinę kaip žinia apie Kęstučio 
suėmimą. Valandėlę, žodžio neprabilę, žvelgė 
visi vienas į kitą; nuo girtavimo įkaitę veidai 
išsilygino, daugelis išblyško, paskui pakilo su
tartinis keršto ir pagiežos žodžių griausmas. 
Rankose sušvitrėjo pakelti peiliai ir kardai.

— Mirtis Jogailai! — kriokė visi įtūžę.
— Kur musų kunigaikštis?!
— Į Krėvės pilį jį nuvežė. ... — tas pats 

nepažystamasis atsakė. — Tik greičiau arklius, 
į Trakus reikia žinia nunešti!

Keli vyrai tuoj puolė persibalnoti savo ark
lius; kiti rūpestingai vaišino juos paskailiu.

Netrukus, tankus arklių pasagų dunksnoji
mas pranešė neregiui lakūnus jau išjojus. Vi
duje susirinkusieji vėl pradėjo trankiai šnekė
tis, bet visi jau buvo išsiblaivė; linksmumas iš
nyko. Dabar tik laužė galvas ir rūpinosi kaip 
išvaduoti kunigaikštį Kęstutį.

Keli vyrai tuojau pasirengė joti į Trakus. 
Pakilo ir Liubartas su vaikučiu. Juos pasikvie-' 
te sėsti į lengvučius dviračius drūtasis Lietuvis.

— Tai laukiu jūsų Trakuose pakastuvių! —- 
tarė neregys, atsisveikindamas su vaišingu šei
mininku ir kitais juos išlydėjusiais svečiais.

— Busim! — atsiliepė balsai.
— O tą vaiką tai geriau palik man! — pa

sakė žynys, eidamas prie vežimo.
— Atsitrauk’ — griežtai įsikišo vežimo sa

vininkas, sodindamas neregį. ... — Nesikabink 
prie žmogaus keliaujančio pas dievus!

Lietuvis striktelėjo ant vežimo briaunos; 
eiklus bėriukas truktelėjo ratus, kankliai stuk
telėjo į skersinį ir, tarsi iš krutinės, ore suvir
pėjo gilus garsai. Vežimėlis bežiūrint nudar
dėjo.

Giliai susimąstę išsiskirstė visi palydėję 
neregį.

XLV,
ALBRECHTAS SURANDA SUNŲ .

žinia apie Kęstučio suėmimą kaip perkūnas 
trenkė į visų Trakų pilies gyventojų širdis.

Amulis iš apmaudo įtūžęs kad nebuvo kar
tu su kunigaikščiu, pluoštais rovėsi nuo galvos 
rusvus, garbanotus plaukus; Albrechtas kaip 
Įkastas stovėjo, atsistojęs sustingo prie lango, 
už kurio raudonavo pilies sienų bokštai, žydrėjo 
dangus ir mėlynavo plataus ežero paviršis.

Iš visų pusių plaukė nelinksmos žinios: va
karykščias lakūnas, gryždamas iš Gardino, at
nešė kunigaikštienės Birutės paklausimą apie 
Aliutę — kame ji ir kaip? Tiesa, Albrechto ir 
Amulio stropus jieškojimo žygiai turėjo kokių- 
ne-kokių pasekmių: buvo žinių kad žmonės pra
važiuodami Panerio miškuose mate moterį, tuo
jau pasislėpusią tankmėje. Iš nurodytų žymių 
tarsi galėjo būti ir Aliutė. Bet kodėl ji neno
rėjo gryžti į pilį? — to jau ir Albrechtas ir 
Amulis negalėjo suvokti. Jiedu jau buvo nu
sprendę visu buriu apgulti ir iškrėsti mišką — 
tik štai nauja bėda!

Ilgai kovojo Albrechtas pats su savim. Ne 
gana kad jis mylėjo Kęstutį, kaip savo tėvą, bet 
dar turėjo būti dėkingas jam už savo ir Aliutės 
gyvybės išgelbėjimą. Išanksto neapgalvojęs da
lyko, Jogaila vargu butų išdrysęs suimti djdyjį 
kunigaikštį, savo dėdę; visi jo darbai aiškiai 
sakė kad jis pats nori atsisėsti į Vilniaus sostą 
ir kad Kęstutis gyvas neištrūks iš jo nagų. Ir 
greta šito vaizdo, jo akyse atsistojo kitos — 
žmonos ir dėdės vaizdas, gal klajojančių glu- 
džiuose miškuose, kur pilna plėšriųjų žvėrių ir 
piktesnių dar už žvėris — žynių.

Sunki ranka, nusvirus ant Albrechto peties, 
privertė jį atsigręžti.

Užpakalyje stovėjo Amulis; jo paakiai, ap
link pamėlynavo; strazdenotas veidas atrodė lyg

sudaužytas, visas buvo rudų dėmelių išbertas.
— Ką gi sumanysim? — paklausė jis, stip

riai stuksodamas kairės rankos delnu į kaulinę 
rankeną peilio, kabojusio prie juostos.

Albrechtas atsistojo ir gyslota ranka per
braukė per kaktą ir plaukus.

— Jojam. ... — dusliu bet tvirtu balsu at
sakė jis: — Į Krėvę, žinoma! Liepk balnoti 
žirgus!

Amulis tylėjo: jis žinojo kad Albrechtas 
kitaip ir neatsakys; tačiau šitoks savęs išsiža
dėjimas jį sugraudino.

— Tuojau. ... — atsiliepė jis po kurio lai
ko, — o buri bajorei j ieškoti imsimės drauge: 
Krėvės užgrobti mes vistiek negalim, kunigaik
štis reikės vogte išvogti. Paimkime visus vy
rus, tegul žūva pilis, o bajorę turim surasti!

Sugirgždėjo durys, ir Amulis atsigręžė: prie 
slenksčio stovėjo kambarių užžiurėtojas.

— Bajoro klausia žemai.... — pribilo jis, 
kreipdamasis į Albrechtą.

— Kas toks?
— Neregys Liubartas.... atsiskyrėlis.
— Varyk jį velniop! — įtūžęs urnai sušuko 

Albrechtas ir taip rėžė kumščia į stalą jog in
dai per uolaktį pašoko į aukštą; dalis jų tarš
kėdami, barškėdami nuriedėjo nuo stalo žemyn. 
— Dainuoti rengiasi man, ar ką jau, nelaboji 
dvasia!

— Tėti! — suskambėjo pažystamas vaiko 
balsas. — Tėti!

Albrechtas tuojau nutilo: pro tarną iš už
pakalio šmurkštelėjo nedidelis vaikas ir, džiaug
smingai klykdamas, puolė prie jo.

Tik akimirksnis — ir vaikas jau tėvo ran
kose karštai bučiavo jo veidą.

— Henrikai! — ištarė sukrėstas'Albrech
tas, — Tai tu? Iš kur? O mama? — Vaiku 
nešinas Albrechtas spėriai nuėjo prie durų, ma
nydamas ten rasti Aliutę.-

— Aš ne su mama atėjau, — atsakė vai
kas, — aš su dėduku.... su dėduku — nere
giu, o su mama dėdukas Rudolfas!

— Kur tas neregys? Vadink jį čia!
Kambarinis išėjo, ir netrukus į kambarį 

atsargiai po ranka vedamas įžengė Liubartas.
— Kur mano žmona ir dėdė? — gyvai pa

klausė Albrechtas, neleidęs Liubartui nei pa
sveikinimo žodžių ištarti.

Liubartas lengvai išskėtė rankas.
— Nežinau, neteko susitikti; eina gandai 

kad jie Panerio miškuose, prie tyrulių!
Kur tu jį radai? — pradėjo klausinėti Al

brechtas, rodydamas į apkabinusį jo kaklą sū
nų. — Kaip jis pateko pas tave?

— Dievaičio Pikulo žyniai man jį atida
vė, — atsakė neregys. — O aš atvedžiau tau: 
pasiimk jį!

Albrechtas įkišo ranką į kišenę, bet radęs 
ten tik kelis smulkius pinigus, atsegė nuo savo 
krutinės storą aukso grandinę (savo aukštos kil
mės ženklą) — Kęstučio dovaną, ir padavė ne
regiui.

— Pasiimk sau, bičiuli! — tarė Albrech
tas.

— Kas čia? — nepermatydamas paklausė 
Liubartas, pajutęs metalą rankoje.

— Mano grandinė: pasiimk ją už sūnų!
Neregys sugrąžino dovaną.
— Dėkui, nereikia man jos, bajore, — ra

miai pasakė jis: — už dovanas aš tik giesmes 
giedu!

— Bet sėskis, sėskis! — sušuko atsikvo
šėjęs Amulis, sodindamas Liubartą. — Ei, at
neškit midaus, alaus!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
CHRONOLOGIJOS

1267 L. D. K. Gerimuntas Vilniuje įkūrė Per
kūno šventynę.

1268 Popiežius Klemensas IV pasižadėjo skirt 
Lietuvos karalium Čekų karalių Ottokar.

1269 Kryžiuočiai užkariavo Lietuvos pilį El- 
gavą.

1270 Lietuvos karvedis Traidėnas prie Daugu
vos nugalėjo Vokiečius ir Danus; kovose 
žuvo Kalavijonų mistras Otto, vyskupas 
Ezel ir daug ordeno vyčių.

1274 Numirė Lietuvių Didis Kunigaikštis Ge
rimuntas.

1274 Traidėnas apšaukta Lietuvos Didžiu Ku
nigaikščiu.

1247 Naminis karas Lietuviškų giminių: Bar
tų ir Sudavų; žuvo 2,000 Sudavų.

1.275 Kryžiuočiai užkariavo Lietuvos kraštą 
Sudaviją.

1276 Sudavų žiaurios kovos su Vokiečiais Sei
nų ir Seirijų apygardose.

1277 Sudavų vadas Skumantas nukariavo Kul
iui ją ir Pamezoniją.

1278 LDK Traidėnas nugalėjo Vokiečius prie 
Aušeroclės: žuvo 6,000 Vokiečių ir 71 jų 

(vytis.
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CLEVELANDIEČIAI! TĖVYNĖ MUSŲ 

PRISIDĖJIMO LAUKIA!

Šiuomi atsišaukiu į visas 
musų draugijas ir pavienius 
Clevelando Lietuvius, prašyda
mas paduoti mums savo ranką 
musų darbe — rėmime Lietu
voje esančių musų brolių ir se
serų jų pastangose išlaikyti sa
vo laisvę ir nepriklausomybę ir

NAUJAS IŠRADIMAS 
IŠ PIETŲ AMERIKOS

Pcter Zebic,

Stipriausias 

žmogus 
pasaulyje 

išdirbystės 

savininkas

(No. 1) Vienatinis skystis kuris 
gydo Exzema, Dedervines, Atviras 
Žaizdas, Atletiškas ir Užtrintas ko
jas, taipgi Įvairius odos uždegimus. 
Pasekmes į 10 dienų, ir išgydomos 
visiškai. (Amžius neribotas).

Virš 60,000 patenkintų naudoto
ji; Suv. Valstijose ir Kanadoje.

(No. 2) Po to naudoti Cleanser, 
kuris atgaivina ir palaiko oda šva
rią. (Naudot abu, No. 1 ir No. 2.)

(No. 3) Hair Tonic nuo plikimo, 
pleiskanų, aliejuotos odos ir sulai
kymui plaukų slinkimo. Duoda pui
kias pasekmes. Garantuotas atau
ginti plaukus iki 45 metų amžiaus.

(No. 4) Rubbing Liniment — 
Įvairiems skausmams, išnarinimams 
ir Reumatizmui, Arthritis, Lumbago 
ir panašiems.

(No. 5) IMPORTED EURO- 
PEAN TE A — valo sistemą ir su
teikia apetitą. Tinka nuo Dusulio, 
angliakasių Dusulio, Kataro, Gall- 
stones, Nerviškumo, Skilvio ir In
kstų negerumų.

(No. 6) GENERAL TONIC and 
CONDITIONER. Nuo gasų, rukš- 
tumo, vidurių liuosavimui ir sustip
rinimui kūno. Rekomenduojama ir 
vaikams.

(Už vizitą nieko neskaitoma)

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St. Cleveland, O.

aprūpinti pabėgėlius Lietuvius 
iš Klaipėdos .krašto.

Toli nuo Tėvynės mes esam, 
bet savo širdyse esam susivie
niję su jais, mums rupi jų li
kimas ir mes privalom padėti 
jiems.

Mes kiekvienas širdyje turi
me norą įstoti į Lietuvos Šau
lių Sąjungos narius, kurie yra 
antra Lietuvos kariuomenė, ir 
dirbti jų eilėse kiek mes išga
lint. Tą atlikti galim ir čia bū
dami, prisidėdami keliais dola- 
riais, remdami fondą kanuolės 
nupirkimui nuo Clevelandiečių 
Lietuvių.

Mes daug esam gelbėję savo 
Tėvynę praeityje, dėl to esam 
net Lietuvos istorijoje pažy
mėti. Taigi mes negalim atsi
likti ir dabar nuo kitų koloni
jų savo šalies rėmime. Pasiro- 
clykim kad mes irgi esame šau
lių broliai ir seserys ir esame 
su jais. Jie pasiryžę aukoti 
savo gyvybę. Mes privalome 
rūpintis kad jiems nereiktų at
statyti savo krutinę prieš mu
sų priešus tuščia ranka: pasi
darbuokime padovanoti jiems 
kanuolę nuo mūsų kolonijos — 
aukokime tam reikalui kas kiek 
išgalime.

Musų tėvynei išplėšta jos 
širdis, sostinė Vilnius, ir atim
ti vartai į pasaulį, Klaipėda. 
Ar tos žaizdos gali užgyti Lie
tuviams, ar mes galim išsiža
dėti ir pasižeminti, sakydami 
lai priešai laikosi tai ką iš mu
sų pagrobė.... .

Jeigu visi Lietuvos sunai ir 
dukterys pasiryžę aukoti savo 
gyvastį už savo šalies laisvę ir 
nepriklausomybę, tai mums čia 
gyvenantiems turi būti daug

lengviau jiems gelbėti ir pasi
džiaugti jų pastangomis.

Nekurie Clevelandiečiai ne
pasilieka nuo aukavimo, ir štai 
kurių aukos jau gautos:

Lietuvos gynimui:
Alekas Banys $10.00
K. S. Karpius 5.00
N. A. Wilkelis 1.00
P. A. Šukys 1.00
Kazys Stonis 1.00
Ignas Visockas 1.00
VI. Malinauskas 1.00
Feliksas P. Yucius 1.00

Klaipėdiečią reikalams:
S. Telksnys 5.00
Juozas Palton . 1.00
S. Saldauskas .50
A. Sarulis .50
Visiems aukotojams nuošir-

dus ačiū. • Taipgi prašome ir 
raginame į šių aukotojų eiles 
stoti musų profesijonalus ir 
biznierius ir kiekvieną prakilnų 
Lietuvį, kad nepasiliktume už
pakalyje kitų kolonijų profesi- 
jonalų ir biznierių. .Jeigu ki
tiems svarbu gelbėti savo Tė
vynei, kodėl mums turi jos rei
kalai būti tolimesni?

Aukų blanka randasi Dirvos 
redakcijoje, kas priduos savo 
auką, pats pasirašys kiek da
vė, ir netrukus visa suma bus 
persiųsta Lietuvos konsulatui, 
o iš ten į Lietuvą. Jokis cen
tas iš jūsų aukų niekur kitur 
neužklius, eis tiesiog į Lietur 
vą.

Kas negalit prisidėti auka, 
bukit geros valios, nekliudykit 
kitiems aukoti. Svetimi nie
kas musų negelbės, turim rū
pintis patys.

Alekas Banys,
VVS. skyriaus pirm.

DAYTON, OHIO
GAVO KALĖTI IKI GYVOS 

GALVOS
Andy Kalb (Vengras), 36 

metų, kuris nužudė savo žmo
ną, 56 m. amžiaus, po šešių 
mėnesių vedybinio gyvenimo, 
tikslu gauti gos turtą, nuteis
tas kalėti už tai iki gyvos gal
vos. žmogžudis buvo teisia
mas trijų teisėjų, per dvi sa
vaites laiko. Gegužės 27 d. 
jam išneštas toks nuosprendis. 
Žmonėse ta'čiau buvo nuomonė 
kad už tokį darbą jis turi gau
ti mirties bausmę.

LANKĖSI CLEVELANDIE- 
ČIAI. Gegužės 27 d. buvo at
važiavę iš Clevelando Vincas 
Sušinskas su savo šeima. Ap
lankė savo dukterį, Oną. Ji yra 
vienuolė, Dominikonų vienuo
lyne. Ta proga svečiai apsi
lankė ir Kaunas užeigoje, va
dinamoje Kaunas Cafe, 519 
Valley st., North Dąyton.

D. Rep.

• OHIO valstijos seimas pri
ėmė gubernatoriaus Bricker 
patiektą valstijos dviejų metų 
biudžetą $317,339,000 sumoje.

NAUGATUCK, Conn.

• “Don’t Forget To Remember” •

For THE CHAMPAGNE OF POPS
call the

LUCAS BEVERAGE CO.
—Lithuanian Owned and Operated—

Delicious and Refreshing
Phone EN. 2540 1682 E. 55th St. near Payne Avė.

• GERI PIRKIMAI 
INVESTMENTUI

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

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

LEiS EXPLORE OHIO

P. P. Muliolis
PASTOVUS NAMŲ PARDAVIMO 

IR APDRAUDOS AGENTAS
6606 Superior Avė.

HEnderson 6729.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

6824 Superior Avė.

ALUS J NAMUS
ATVEŽA M ALŲ j VISAS MIESTO 

DALIS
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.

• PASIKORĖ. Stephen Sta- 
ron, kuris prieš savaitę laiko 
nušovė savo krautuvėje savo 
žmoną, nesugyvendamas su ja, 
dabar, Gegužės 29 d., kalėji
me būdamas pasikorė. Paliko 
dvi mergaites, 11 ir 7 metų.

Į JIPPODROM |<]

“JUAIIEZ”, dabar rodoma fil
mą, paliekama Hippodrome dar 
vienai savaitei, deiei visuotino 
jos pamėgimo.

HAN'S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai —- Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schw.eizer, Prop.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius. Savininkas.

BLACK CAT
CAFE

• Night Club •
4058 ST. CLAIR AVĖ.

“Only Angels Have 
Wings”

(Atdara iki 2:30 ryto)

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 dėžę (case).
6 bonkos šalto — 49c. • 
Pasirinkit kokio norit.

•
MES TAIPGI * 

duodam alų senovišku budu prie 
stalų uzbonais arba išsinešti — 

2M> s v. už 25c. Svoris tikras.
•

Visokių rūšių CALIFORNIA vy- 
nuo 20% stiprumo nuo 95c gal. 
ir brangiau. Vyno išpardavimas
tik šeštadieniais. (27)

7205 Wade Park A v. ENd. 9276
1934 Payne Avė. ENd. 8762
2355 E. 4fh Street PR. 9627
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STATĖ\VINDOW SFIADEĮ
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami E 

Visoki Langams Užtraukalai (Shades) 
žemos kainos langą v.žtraukalams (shades) nuo 10c |

E ir aukščiau. Venetian Blinds —- nuo 1.85 ir aukščiau. E 
KAINOS PAS MUS ŽF IOS — DARBAS GERIAUSIAS.

E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška isdirbystė. a 
| HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland | 
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Į Laikrodininkas
Taisymas mano speclališkumas.

E Parduodame, visokios rūšies brang- 
E menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie- ,
E dus, stalinius setus, rašomas plunk-($ 

snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

Nuostabus romansas, epektakliški 
skraidymai ir lėktuvų susimušimai 
yra sekanti puiki filmą, kuri bus 
rodoma Hippodrome Theatre pra
dedant šeštadieniu, Birželio 10.

Joje vaidina žymus artistai Cary 
Grant ir Jean Arthur, prie jų geri 
padėjėjai, tarp kurių Richard: Bar- 
thelmess, Rita Hayworth ir Thomas 
Mitchell.

“Only Angels Have Wings” vai
zduoja drąsius lakūnus kurie kas
dien susiduria su mirtimi savo ke
lionėse per miglotus Andes Kalny
nus Pietų Amerikoje. Jų aerodro
me tenai pasipina paklydus Ameri
kietė teatrininke. Su tuo praside
da įvairių nuostabių įvykių.

“Only Angels Have Wings” vadi
nama “1939 metų didžiausia filmų 
adventura”. Gal tai bus didžiausia 
adventuros filmą visų laikų. Ne
praleiskit jos nematę.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė

RENGIAMAS VIENYBEI 
PIKNIKAS

Didžiulis piknikas, rengiamas 
tautinio laikraščio Vienybės 
naudai, ivyks Birželio 11 d., 
Linden Parke, prie Naugatuck.

Yra svarbu visiems dalyvau
ti, nes programas bus labai įdo
mus ir įvairus: kalbės Vieny
bės vyriausia redaktorius S. E. 
Vitaitis ir lakūnas P. Šaltenis. 
Panelė Baronaitė, atvykus iš 
Lietuvos mokinti jaunimą tau
tiškų šokių Lietuvių Dienai Pa
saulinėje Parodoje, šiame pik
nike demonstruos Lietuviškus 
tautiškus rubus. Prie to bus 
kitokių paįvairinimų ir įdomu
mo bei juokų, šokiams gros J. 
Steponaičio orkestras. Bus vi
sokių išsigėrimų ir užkandžių.

Prie to visko, šiame piknike 
bus rengama Miss Vienybė iš 
Connectįcut 1939 metams — . 
taigi proga susirinkti į kom- 
peticiją musų gražuolėms. Už
siregistruoti prašomos pas ko
mitetą. Užsiregistravusioms, į 
pikniką įžanga bus nemomai.

Komiteto antrašas:
John Poskus, Jr.

462 Park st. New Britam.
Piknike registracijos nebus. 

Reikia pranešti savo sutikimą 
konteste dalyvauti išanksto.

F. J. V.

• AFRIKOS vietinių gyven
tojų skaičius nėra tikrai žino
mas. Spėjimai skiriasi nuo 
138 iki 163 milijonų.

Crosstown 
Upholstery Shoppe 
Repairing, Remodeling 

Refinishing
Mes finansuojam visą darbą 

jei neturit gatavų pinigų.
Darbo kainą suteikiam dykai

1001 E. 79th St. (28)
J. Barchi, Mgr. E. Martin, Rep.

HEnderson 1973

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios
WASHERS SIVEEPERS

Atvykstam Į jūsų namus ir pa
darom apkainavimą dykai. 
20' metų patyrimo. (26)

HARRY’S
Radio Servicing Company 

6919 WADE PARK AVĖ.

1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

LAIKAS JAU ATĖJO!

J
V

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

duodame išAtsakantiems žmonėms
ilgesniam laikui.

VYRAMS ir VAIKINAMS
Šiaudinės Skrybėlės
vėliausių pavidalu ir stilių

$1-00 $1.45 $į.95
VYRAMS Broadcloth apatinės 
Kelnaitės ar Marškiniai 

ekstra geros $T|
rūšies 3 už

VYRAMS gražios trumpos 
ar pilno ilgio kojinės . . . 25c.

VYRAMS ir VAIKINAMS
Skalbiamos Kelnės 

įvairių gerų medegų 
$1-45 $|.95

Polo Marškiniai 
balti ir įvairių spalvų 

specialės vertės
Geri šilkiniai ranku darbo 

Kaklaraiščiai . . 2 už $1.25
simokėjimu DYKAI

I.
J

6704

S AMAS
E W E L E R
Superior Avenue

Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau DYKAI

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

Ohio turi nuostabią ir 
ir žavingą praeitį.

Čia gyveno trys rasės, 
kurioms šie plotai buvo 
lyg gėlynų daržai, kurie 
savo derlingumu ir grožiu 
patraukia daugybes žmo
nių.

Du kartu ši valstija bu
vo plačios imigracijos su
traukimo punktas.

Mes susekame iš jų pa
liktų ženklų kad Ohio bu
vo mėgiama Piliakalnių 
Statytojų vieta. Apskai
čiuojama kad yra apie 12 
tūkstančių vietų kuriose li
kučiai tų senų laikų neži
nomų žmonių gyvenimo 
galima užtikti.

Ohio valstyjoje gyveno 
apie 15,000 Eries rasės gy
ventojų iki jie buvo išnai
kinti laukinių Iroųuois ra
sės Indijonų 1650 metais 
— tai buvo skaitlinga In
dijonų populiacija.

Už pusės šimto metų po 
to kai Eries išnyko, tūks
tančiai kitų pustuzinio In
dijonų genči žmonės atsi-

kėlė čia ’ gyventi ir užėmė 
derlingus plotus tarp eže
ro ir upės.

Dar kitas pusšimtis me
tų vėliau — 1750 metais — 
čia atsirado Anglai pre
kiautojai, paskiau gi ka
reiviai ir apsigyventojai.

Raudonieji pradėta stum
ti tolyn ir jų vietas užėmė 
baltųjų pionierių antplū
džiai.

Kovo 1, 1788, Ohio nesi
rado nei vieno baltųjų pa
stovaus gyventojo. Už 15 
metų, Ohio jau buvo tinka
ma gauti valstijos vardą, 
nes čia gyveno 60,000 as
menų, kas leido šį plotą iš 
teritorijos vadintis valstija. 
Ohio upės pakraš •
čiu, Erie paežerių 
ir viduržemyje, ap
sigyveno pionieriai 
su šeimomis ir pa
dėjo pagrindus šių 
dienų miestams. Čia 
atvyko jieškantiej 
gerenio gyvenime 
ir laisvės.

Ohio upė sudarė platų 
vieškelį iš pietų, Erie eže
ras iš šiaurės. Vandens 
keliais buvo daug lengviau 
susitiekti negu per girias.

Ohio valstijos ploto di
duma yra lygumos, tinka
mos ūkininkavimui.

žemės jau pradėjo pri
trukti tiems kurie buvo 
apsigyvenę pajūryje. Del_ to 

. iš ten gyventojai traukė j 
vakarus ir apsigyveno šio
je valstijoje.

Ohio valstijos praeities 
gyvenimas ii' Įvykiai ištik- 
ro yra Įdomus ir jų klau
syti niekad nenusibosta, ir 
padavimai niekad neišsi- 
baigia.

INVIAN ■ 
RESERVATION

^^SETTLERS 
FR0M CONNECTĮCUT

TONGRESS 
LANDS

MIL1TARY 
BOUNTV

SETTURS
FR0M f
PENN.I

A«.yS6TTlER5 
/niw/ from 
J£RS£/VIRGINIA

SETTIERS FROM
IMftRY-
Ų.AN0 SETTLERS 

FROAA r 
MASS.Į
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NEXT WEEK: “MOUND BUILDERS IN OHIO.”
COURTfSy-THE

BUS DAUG SMAGIAU!
Dabar laikas planuot vasarinius išvažia
vimus, ir surengti visą būrį važiuoti kar
tu Cleveland Railway Čarteriuotais Ko- 
čais. Tada visi turi daugiau smagumo ir 
taupgi sutaupo pinigų. Patirsit kad čar- 
teriuoti kočai yra nuostabiai nebrangus. 
Informacijų ir pagalbos suplanuoti išva
žiavimui kreipkitės, telefonu: Chartered 
Service Department, MAin 9500.

VAŽIUOKIT

ČARTERIUOTU KOČU

I Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms
NEW DEAL 

r B A K E R Y

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington) 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-
= ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas, 

g VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
= Pristatom tiesiog j namus ir parsiduoda j ūsų maisto krautuvėse
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Didelis, linksmas Piknikas, kurio visi laukia!
ĘRBjgggt ra gsm M W /ffik Atsilankiusieji šiame piknike turės progą gauti įvairių dovanų, ir Penkias metines Dirvas

B
III

Įžanga 25c
Vaikams 
dykai 

Vieta: Grand Blvd., prie Lloyd Road, tarp Euclid ir Lake Shore Blvd. (į rytus nuo miesto)

Vi s
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j CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS l
j “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais I
4 ........ Ž

Youth’s Forum
PHONĘ: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

KAIP PASIEKTI DIR
VOS PIKNIKĄ

Kadangi į Dirvos pikniką 
Birželio 11 d. rengiasi atvykti 
svečiu ir iš kitų miestų, čionai 
paduodame nurodymus kaip į 
pikniką davažiuoti.

Iš Pittsburgh, Youngstown, 
Akron ir kitų miestų iš pietų 
ir rytų, važiuokit iki Euclid 
avenue ir paskui sukit Į rytus. 
Nevažiuokit į miesto centrą, 
nes iš ten reikės gryžti.

Euclid avenue reikia važiuo
ti iki Lloyd road, ir ten sukti 
į Grand boulevard.

Iš vakarų atvykstant, va
žiuokit skersai visą miestą iki 
rytinio krašto (East). Geriau
sia važiuoti St. Clair avenue 
arba Lake Shore boulevard, iki 
Lloyd road.

Pasukę į Lloyd road tėmykit 
pikniko vietos nurodymo ženk
lų.

DUOSIS DAUG DOVANŲ
Kaip paprastai, Dirvos pik

nike bus išdalinta daug dova
nų atsilankiusiems. Visi bilie
tai bus numeriuoti, taigi rei
kės juos laikyti, nepamesti, ir 
laikui atėjus juos parodyti.

Dovanos bus: 5 metinės Dir
vos ir šiaip įvairių brangių da
lykų.

Pikniko pradžia nuo 1 vai. 
po pietų, šokiams gros Jono 
Apanaičio orkestras. Įžanga 
25c. Vaikams dykai.

MIRIMAI
JIEVA PODŽIUNIENĖ

Gegužės 26 d. mirė Jieva 
Podžiunienė (Meškunaitė), 75 
metų amžiaus, nuo 1407 E. 92 
st. Pašarvota buvo N. A. Wil- 
kelio laidotuvių namuose. Lai
dojimas įvyko Gegužės 29 d.

Liko vyras, Stasys, vaikai: 
Juozas, Uršulė Komerienė, Ka
zys, Ona, Petras, Vincas, Pra
nas ir Margareta.

Lietuvoje liko jos seserys: 
Ona šlekienė, StanČkienė, ir 
Apolonija Meškunaitė.

Velionė paėjo iš Lietuvos iš 
Geisteriškių k., Keturvalakių 
p., Marijampolės apsk. Ame
rikon atvyko 1897 metais.

ANUPRAS BRANAITIS
Gegužės 29 d. mirė Anupras 

Branaitis, 70 metų, nuo 1386 
E. 65 street. Pašarvotas buvo 
Della Jakubauskienės laidotu
vių namuose. Pamaldos atsi
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje, pa
laidotas Kalvarijos kapinėse.

Liko žmona, Elzbieta, du su
nai, Antanas ir Stasys, trys 
dukterys: Galdikienė, Sabelie- 
nė, Degutienė.

Paėjo iš Klebiškio v., Nauja- 
sėdžio k., Marijampolės apsk. 
Clevelande išgyveno arti 40 m.

APSILANKYKIT 
LIETUVOJE

Važiavimas Lietuvon šymet 
toks geras kaip ir kitais metais. 
Laivakortės visai nebrangios. 
Europoje padėtis aprimus ir 
ji taip pasiliks. Karo pavojų 
visai nesimato, nors plačiai ne- 
kurie apie tai kalba.

Iš Europos žmonės vyksta į 
New Yorko Pasaulinę Parodą, 
palikę namie savo šeimas, tur
tus, biznius. Jie Europos rei
kalų eigą žino geriau, bet ne
sibaido karo. Kodėl mes turim 
bijoti ir trukdyti sau atlikti tą 
kelionę kuri gal tik švmet gali
ma, toliau jau bus pervėlu.

Važiuokit su ekskursija kuri 
vyks į Lietuvą švedų Amerikos 
Linija Liepos 1 d., kurią lydės 
tos linijos Lietuvis palydovas.

Informacijų gausite Dirvos 
agentūroje.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

CULTURAL REVIEW

(Continued from lašt vveek)

IŠVYKSTA LIETUVON
Vincas Uždavinys, keliavęs 

po Ameriką kaip Pasaulio Lie
tuvio korespondentas, Liepos 
1 d. išvyksta atgal Į Lietuvą. 
Ponas Uždavinys, gryždamas iš 
vakarų į New Yorką, antradie
nio naktį sustojo Clevelande 
ir telefonu atsisveikino su Dir
vos redaktorium.

LANKĖSI CLEVELANDE
Dr. J. J. Simas iš Detroito 

(seniau gyvenęs Clevelande), 
šiomis dienomis viešėjo Cleve
lande ir dalyvavo Optometristų 
konvencijoje. Ta proga apsi
lankė Dirvos redakcijoje, Lie
tuvių Darželyje, ir palankė sa
vo senus draugus ir pažysta
mus.

PIKNIKŲ RENGĖJAMS
Draugijų komisijos rengian

čios piknikus raskit šiame Dir
vos numeryje telpantį skelbi
mą “Lucas Beverage Co.”, tai 
yra Lietuviai kurie pristato 
piknikams saldžius gėrimus — 
“papsą” — už žymiai pigesnę 
kainą negu iki šiol mokė jot. 
Daugiau pelnysit pirkdami iš 
jų.

APSIVEDĖ
Vincas Baltrukonis, jauniau

sias žinomų tautiečių Baltru- 
konių sūnūs, prieš keletą sa
vaičių apsivedė, bet jaunave
džiai savo vedybas laikė slap
tybėje nuo savo draugų. Ne
senai Baltrukonių namuose bu
vo surengta jaunųjų apdovano
jimo pokilis (shower party). 
Vincas ir jo žmona dėkoja da
lyvavusiems už prisiminimą ir 
dovanas.

• CLEVELANDO labdarin
gos įstaigos, bažnytinės ir mie
sto mokyklos, knygynai ir li
goninės gauna vandenį nemo
kamai. Tos visos įstaigos ga
vo vandens $3,000,000 vertės 
nuo 1927 iki 1938 metų. Mie
sto valdyba rūpinasi gauti at
lyginimą už vandenį ir iš jų.

• BAIGĖSI STREIKAS ke
liolikoje medžio apdirbimo dir
btuvių Clevelande, kuriose bu
vo sustreikavę apie 200 unijis- 
tų amatninkų. Jie iškovojo 5c 
į valandą daugiau mokesties, 
gaus 85c., ir unijos ženklas bus 
dedamas ant visų jų išdirbamų 
medžio dalykų.

• BIRŽELIO 12 d. Clevelan
de atsibus Katalikų konvencija, 
kurioje dalyvaus apie 10,000 
atstovų. Ta konvencija bus 
tose dienose kai vietos katali
kų vyskupas Schrembs minės 
savo kunigavimo 50 metų su
kaktį.

MOKINIŲ PROGRAMAS
Empire Jr. High mokykla 

turės savo mokinių programą 
atvirame ore, Shakespeare te
atre, Rockefeller Parke greta 
žydų Kultūrinio Darželio, pen
ktadienį po pietų, nuo 2:30 v. 
Dalyvaus ir Lietuviai mokiniai 
ir mokinės, su tautiškais kos
tiumais, Lietuviškais šokiais.

MOTERŲ SĄJUNGOS 36 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
atsibus antradienio vakare, 
Birželio 6, nuo 7:30 vai., ponų 
Sarulių namuose, 682 E. 92 st.

Visos Sąjungietės prašomos 
dalyvauti ir atsivesti naujų na
rių prisirašyti. Susirinkime 
bus apkalbėta daug svarbių da
lykų, ypatingai rengiamas kuo
pos didelis šeimyniškas išva
žiavimas. Kp. Koresp.

• NUMATOMA kad šymet 
Clevelando srityje pataps Ame
rikos piliečiais apie 9,000 atei
vių. Lietuviai taipgi neatsilie
ka nuo rupnimosi išsiimti pi
lietybės popierius.

DIRVOS administracijoj ran
dasi laiškas iš Lietuvos Kos- 
tantui Kaluliui nuo Rozalijos 
Kalunaitės- Aliuke vičienės, iš 
Ambrazevčiškės k., A. Pane
munės.

PADĖKA
Gegužės 20 d., atsibuvo mu

sų vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktuvės, šiuomi padėko
jame klebonui Kun. Vilkutai- 
čiui už gražų patarnavimą ir 
vargoninkui už maršą musų 
sidabrinių vestuvių iškilmėse.

Iš bažnyčios gryžus, susto
jom pas Petronėlę Jonilienę ir 
Marijoną Jesienę, kurios pri
ėmė su skaniais pusryčiais.

Po to, pokilis įvyko Lietuvių 
salėje, kur dalyvavo apie 300 
svečių, ne tik vietinių bet ir iš 
kitų miestų, kurie apdovanojo 
mus sidabriniais pinigais ir ki
tomis dovanomis.

Dėkojame savo dukterims ir 
žentams už jų tokį pagerbimą 
savo tėvelių. Taipgi dėkojam 
Pranui ir Onai Bagužauskams 
už jų pasidarbavimą.

Pagaliau, ačiū visiems gimi
nėms ir draugams už dalyvavi
mą pokilyje ir dovanas, ir mu
zikantams už palinksminimą 
jaunavedžių ir svečių antrą 
dieną.
Kazys ir Antanina Martinkai.

• Iš KONVENCIJŲ ir viso
kių suvažiavimų Clevelandas 
gauna labai didelių ineigų — 
milijonus dolarių kas metai.

Visoje šalyje konvencijoms 
išleidžiama virš bilijonas dola
rių. šymet Clevelande jau už
sisakę dienas 189 visokių kon
vencijų, kurios atveš į miestą 
apie 410,000 delegatų ir virš 
$13,000,000 pinigų.

• MOKYKLŲ taryba Cleve
lande nutarė kitą mokslo metą 
pradedant sumažinti mokytojų 
skaičių — bus 106 mokytojos 
mažiau. Betgi Taryba skelbia 
kad nuo ateinančio rudens mo
kytojams ir mokytojoms bus 
sugrąžinta senos jų didesnės 
algos. Apie 4,000 mokytojų 
gaus mokėti nuo $48 iki $144 
į mėnesį daugiau negu iki šiol 
gauna. Algos numažintos nuo 
1930 metų.

Dantų Laboratorija

j Dental Platės
On

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

you will be 
pleased vvhen 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 

on easy terma.

TEETH EKTRACTED

GasNovocain

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157

WEDNESDAY — JULY 13
This morning vvas our lašt class, 

for tomorrovv morning vve vvill go 
vvith the excursion to Nida, Lith- 
uania’s Sahara, the region of the 
Sand Dunes, and the morning after 
vve vvill leave gay, happy, delight- 
ful Palanga and return to Kaunas. 
Our hearts are sad at the thought 
of leaving, for there is so much 
pleasure here in Palanga, hovvever 
vve hope to come back later in the 
summer, perhaps for the lašt vveek 
of August, or the first vveek of 
September. The D.U.L.R. classes 
vve have been attending have been ! 
most interesting, our little uote ! 
books are full of notes, and vve have Į 
learned so mugh about Lithuanian į 
Literature, and Language, our only | 
dissappointment is that vve are un- 
able to stay here to take the course, 
on History.. vvhich to me vvas the 
subject most fascinating.

As the day is bright and vvarm, 
we are hurrying thru our breakfast 
to shop for amber, for indeed it 
is our lašt opportunity. There are i 
many stores vvhose vvindovvs virtual- 
ly bųlged vvith the grand displays 
of precious amber, not only jevvels 
and beads būt various articles —■ 
pieture frames, vases, boxes and 
trinkets of all kinds, each one more 
beautiful and appealing than the 
other. We vvanted to buy loads 
of it, for this one and than one, 
for every one of our dear fiiends, 
vvho are vvaiting for us back home. 
We decided to buy everything in 
one store and ask for a discount. 
The only disadvantage vvas that all 
the stores are operated by Jevvs, 
and vve vvould have preferred spend- 
ing our money by a Lithuanian, 
būt vve had no choice. We vvent 
into a stote and made the ovvnejr 
our proposition, and without an ay- 
gument he gavę us a generous dis- 

. count; vve made our seleetions, he 
paeked and vvrapped everything se- 
curely for the long voyage. It 
happened to be the šame man that 
sold us amber vvhen my husband 
and I vvere here years before. He 
even remembered by name, and vvas 
most cordial and helpful.

We got home in time for dinner, 
and a group of our friends came 
over to spend this lašt afternoon 
vvith us. We took pietures for a 
remembrance, and vvent vvalking in 
the park. Then it vvas time for the 
Pirmyn Concert at the. “Kurhauzas”. 
It vvas such a grand day, and it 
seemed that all of Palanga came 
to the concert. The hall vvas pack- 

' ed to the lašt inch. We had pur- 
chased our tickets early in the day 
and therefore had very good seats. 
Our fellovv students vvere all elose 
by, and all of our friends vvere 
there. To say the concert vvas vvon
derful is to put it mildly; they 
actually brought the house dovvn, 
stealing the hearts of everyone pre
sent. It vvas so thrilling; the au- 
dience vvould not let them go būt 
begged for more, and vvhen the 
three girls sang “By Mier Bist du 
Schien” the audience actually vvent 
vvild. The number I liked bests, 
vvas “The Blue Danube Waltz”, 
sung in Lithuanian, it vvas beauti
ful beyond vvords. There vvere clas- 
sical and operatic seleetions, vvith 
American and Lithuanian folk songs. 
Magnificent vvork by Mr. Stepona
vičius and his group, and I am 
sure everyvvheie they vvent they 
made a big hit, and received ova- 
tion such as only Lithuanians can 
gi ve. To add to all this glorious 
entertainment, the chorus vvas a 
lovely sight, vvith handsome boys 
and beautiful girls, and vve Ameri- 
cans in the audience vvere justly 
proud of them. (Tris kartus “va
lio” už Pirmyn).'

By the time the concert vvas over 
it vvas near suppertime, and vvith 
the melodies štili in our hearts vve 
came back to our vilias, singing 
and humming. After supper, in- 
stead of going for a vvalk to the 
pier, I joined a group of several

men and vvomen from our vilią and 
vvent for a vvalk to “Birutės Kal
nas” vvith them, vvhile Bernice vvent 
vvith the regular bunch to the pier.

The sun had been bright all day 
and novv the evening vvas calm and. 
lovely, the sun vvas on its vvay to 
sėt over the horizon and into the 
sea. We vvalked the šame street 
as vve alvvays did tovvard the beach, 
būt we turned ■ up the vvide gravel 
path that led along the edge of 
the beach, and finally guided us 
to the foot of the hill. We had 
vvalked this path many times būt 
never got to the hill, for we al
vvays turned off at the “Pajurė 
Restaurant”, tovvard the beach. This 
is a beautiful avenue knovvn as 
“Lovers’ Lane”. It is banked on 
both sides vvith trees and shrubs, 
vvith vvhite benches at intervals for 
those vvho wish to ręst.

At the foot of Birutės Kalnas, 
there’s a vvinding stairvvay that 
leads to the tojp.. There vvere 
many other people there too, strol- 
ling around and remembering that 
this is the ancient sanetuary vvhere 
the Vestai Virgins and High Priests 
kept the sacred fires burning, and 
\vorshipped the pagan gods. It is 
said that this hill vvas built by the 
Lithuanians, and that they also 
planted the many pines on its sum- 
mit. On the very top a tiny chapel 
of red brick is built, of octagon 
shape, the roof gently rising from 
the sides to a point. It is supposed 
to be on the spot vvhere thė sacred 
altar hafį been. The inside of the 
chapel is quite small, and can hold 
perhaps not more than five or six 
people, and contains only a beauti- 
fully decorated altar to the Virgin 
Mary. This of course of the Chris- 
tian era. A fevv yards from the 
chapel, at the edge of the hill vvhere 
the embankment is steep, and di- 
rectly facing the sea, there is an 
observation post, vvith vvooden rails 
for proteetion, and benches fpr those 
vvho vvish to šit and enjoy the 
beautiful vievv or ręst after the 
elimb up the vvinding stairs. This 
evening as I glanced at the rail, 
and looked beyond the trunks of 
the pines, the sea vvas calm and 
smooth, and the sun vvas a ,red 
disc sinking elose to the horizon, 
vvith a glittering path of red sun- 
beams dancing on the gentie rip- 
ples of the sea. The steep slope 
of the hill vvas braced vvith many 
pines vvhose bushy branches reach- 
ed high above our heads, even on 
the top of tho hill. Far belovv, I 
could see a vvinding foot path thru 
the vvoods, and beyond that the 
soft vvhite sand of the beach.

As I stood here I remembered 
the history I had learned. It vvas 
here that Kęstutis, Grand Dūke of 
Lit-huaniain, s(topped to offer a 
prayer to the gods on his return 
from battle, and on seeing Biruta, 
one of the vestai Virgins, fell in 
love vvith her. The high priest ob- 
jected to his proposal of marriage 
to the Virgin vvho had given herself 
to the vvorship of the gods, būt Kę
stutis abducted her, and she became 
the Grand Duchešs of Lithuania in 
1347. It vvas of this union that 
Grand Dūke Vytautas vvas born, 
and he vvas the lašt ruler of Lith
uania. Vytautas died in 1430, at 
the age of 83, just a fevv days be
fore his coronation as King of 
Lithuania. After this, the Duchy 
of Lithuania began to diminish in 
povver, and a union vvith Poland 
follovvedj

On our vvay back to our vilią 
after this interesting trip to Biru
tes Kalnas. I met and joined Ber
nice and the crovvd, and again vve 
ended the evening in dancing, it 
vvas our farevvell to Palanga. By 
the time vve vvere ready to go 
home, in the early morning hours. 
the vveather had changed again, 
and it vvas drizzling and foggy. We 
vvere siek about it, for this vvas 
the morning vve vvere going on the 
excurion to Nida.

Our stay in Palanga vvas grand 
and overfilled vvith activities; it

By ZOE DECATRICE
This' column defines its purpose 

as being the inculcation and propa- 
gation of the history of culture; 
i.e., arts, sciences, literature, ethics, 
estheties, and polities.

Excellently portraying good pa- 
rody, this sparkling editorial against 
the tyranny of Temperance Lea- 
gues submitted by one of our reąd- 
ers, provides a novel, humorous 
angle on the ųuestion hitherto un- 
explored.
Drink Versus Temperance Leagues

Dear fellovv-friends;

beguile us into accepting these cas- 
es as being reliable criteria for all 
others. Unfortunately there are a 
goodly number of gullible people 
vvho accept these misleading facts. 
Even granting that excessive in- 
dulgence is hardly a redeeming fea- 
ture in an argument for drink, vve 
mušt observe that the sum of all 
the unfavorable factors constitutes 
būt a small fraction of the totai 
benefits obtainable.

In vievv of the offensive policy 
follovved by the Temperance League 
there, I fee.l that it is an unsightly 
blemish upon the high standards 
of our fair land that such unseru- 
pulous institutions are tolerated by 
our honest human citizens.

DABAR LAIKAS PIRKTI
' NUOSAVĄ GYVENAMĄ NAMĄ

MES TURIM DAUGYBĘ NAMŲ PASIRINKIMUI 
štai keletas kurie parsiduoda visai prieinamai

E. 84TH prie Superior, 7 kamb. pavienis namas garažius, geras 
pirkinis už šią kainą $3700.00

GARFIELD HTS—turim pavienių ir 2 šeimų namų kurie galima 
Įsigyti įmokant tik $300, likusieji išsimoka kaip nuoma.

78 AKRŲ FARMA, 101 karvių, 2 arkliai, visi įrengimai, mainysis i 
į nuosavybę mieste.

CORLETT dalyje 2 šeimų namas, 5 ir 5 kamb., moderniškas, du 
garažiai. Parsiduos pigiai arba mainais į mažą pavienį namą.

E. 66 prie Superior, geras 2 šeimų, 6 ir 6 kamb., furnasai, 3 ga- 
rašai. Savininkas parduos pigiai. Padarykit savo pasiūlymą.

JUOZAS SKUSKIS J. F. ROGERS
Telefonas MI. 3088

6821 Fleet Avenue _____ MI. 5759 _į

In behalf of the ' great, over- 
vvhelming majority of “Bacchus De- 
votees” vvho are making a desper- 
ate stand to protect humanity from 
the ruthless, destructive ravages of 
the Temperance Leagues, I am deep- 
ly moved to submit my pitiful plea 
in defenses of the “flovving bovvl” 
and to denounce the evil usurpers 
vvho represent teetotalism in its 
most extreme form.

Temperance Leagues — just vvhat 
do they represent? Actually they 
represent one of the most malig- 
nant evilš that prevails upon men 
today: namely, superficial conven- 
tions. The Temperance Leagues are 
primarily concerned vvith converting 
all men — and vvomen — into ad- 
herents of the most superficial, tho. 
most deceitful of conventions. In 
short, they attempt to deny men 
their rightful heritage — drink. 
When, in all of the vvorld’s history 
up to the present times, has such 
utter debasement of men’s higher 
instinets and faculties ever met
vvith public approval or even sanc- 
tion? Never!

Essentially drink is the vital re- 
ouisite for human needs, happiness, 
and subsistence. Supplementing the 
Darvvin theory of Natūrai Selec- 
tion and form-mutations of life, Sir 
Humphrey Humboldt, noted Euro- 
pean naturalist, declares that, in 
his opinion, drink hass played an 
extremely important role in the 
life process, Natūrai Selection. He 
further contends that vve, as lineal 
descendents, should feel proud of 
the beneficial effects vvhich vve in- 
herit from our drink-imbibing an- 
cestors. He also claims that the
majority of happy people today can
attribute their happiness, indireetly,
at least, to their inheritance.

Astonishing as tllis information 
seems, we cannot, out of considera- 
tion for fair judgment, dismiss such 
vitally influential factors vvithout 
admitting their signifeant impor- 
tance to the life of modern man.

Drink is responsible for a great 
part of the revenue funds solicited 
by the governments to be spent for 
developing civilization. Too, drink 
figures quite prominently in the 
daily happiness of millions of peo
ple vvho periodically succumb to a 
normai and natūrai indulgence.

The Temperance Leagues’ agents 
are chiefly concerned vvith this lat- 
ter phase in their attempts to 
villify the effects of drink. Neg- 
lecting to indicate the benefits of 
moderato amounts of drink, they 
point out typical cases of excessive 
indulgence shrevvdly calculated to

YOUNGSTOWN, O.

SUBONIS-YURCHISON YVEDDING
After a friendship of many years 

and a courtship of a sufficient length 
Miss Ann Subonis and Mrs. James 
(Jimmy) Yurchison vvere vvedded. 
Judging from the reception atten- 
dance this certainly vvas one of 
Youngstovvn’s popular young couples.

The vvedding rituals took place 
in St. Francis Church follovved by 
a huge reception in St. Francis 
Hall, Saturdav. May 27. It vvas a 
beautiful ceremony for a lovely 
bride and an eųually handsosme 
groom. And so ends the single 
happiness for vvedded bliss story 
of another couple brought together 
by the one-time flourishir.g Youngs- 
tovvn Lithuanian Sočiai Club. May 
good fortune and health be theirs 
for “keeps”.

DIRVA PICNIC
Hovv many times during the nice 

hot summer vveather have you gone 
to vvork or gossiped vvith a neigh- 
bar on a Monday morning to find 
yourself feeling a bit envious. I 
mean ;aftei' a govgeous Sunday 
you had to listen to someone else 
joyously relating vvhat a svvell time 
they had somevvhere. After hear- 
ing all the fun they had out in 
thė open, vvith friends, you felt 
kind of likę kicking yourself be- 
cause you just stayed around home.

That’s a fact — isn’t it? Weli 
novv, here’s an invitation to all of 
you — sticketS-around home and 
you go-placers too.

Dirva is holding one of its usual 
eląborate pienies, SUNDAY, JUNE 
llth. Old friends, nevv friends, 
young people and old people all 
having the time of their summer 
lives participating in the fun and 
frolic of a genuine Lithuanian pic- 
nic. Prizes, contests, entertainment 
galore! Just come and see for 
yourself.

CAMP-BY-HECK is the site of 
the affair, Lloyd Road and Grand 
Blvd. is the location, and the admis
sion price only tvvo-bits (25c). You’ll 
have music — dancing — singing 
— relaxation and outside exercise. 
Would you miss it? That’s vvhat 
I thought. /You’re no fool.

seemed we vvere alavvys in a hurry 
to go and do things. Ic vvas most 
interesting, vve had a good time and 
enjoyed every minute, although we 
slėpt so little there vvere times vve 
felt vve vvould drop, būt vve tested 
our endurance and found vve could 
take it vvithout a falter.

We learned that our Vilią “Igir- 
da” vvas named after the charming 
neople vvho ovvned it, Mr. and Mrs. . 
Prielgauskas. They had taken the' 
first tvvo letters of each one’s name 
and combined them. He is Ignas, 
and she is Darata, so they called 
it, Ig-ir-Da. Clever, isn’t it?

We had settled our account vvith 
them earlier in the day for vve vvere 
sure our early departures on the 
following days vvould prevent our 
seeing them again. Mr. Prielgaus
kas being a musician and pianist 
had been at the piano many times 
during our coming and going, and 
it vvas most enjoyable to hear him 
play, the music many times seem
ed to stimulate our ebbing energy.

And novv as vve prepared for a 
hurried snateh of sleep vve vvorried 
not to oversleep and miss the bus 
that vvill start out of Palanga about 
5:30 A.M.

(Continued)

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

13726 Eaglesmere av. N.E.

Formai Cleaners lnc-
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•
Paimam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

Feliksas Baranauskas

RUBSIUVIS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
SIUVA NAUJUS RUBUS

Darbą paima iš namų ir grąžina 
greitai. (26)

985 E. 128 St. MU1. 3540
MUlberry 3549

| EVA’S |

Dry Cleaning ?
t Senas Drapanas padarom 1 
•• kaip naujas, išvalom ir į 1* sutaisom. f

EVA PETRAITIS į

6702 Superior Avė. |
CLEVELAND, OHIO Į
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