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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUSITAIKĖ. Detroit. — 
ir Briggs Mfg. Co. dirbtuvėje 

streikas sutaikytas, 70,000 
darbininkų galės pradėti 
dirbti. Dėl vienų streiko 
turėjo sustoti dirbę ir de- 
sėtkal tūkstančių automo*- 
bilių dirbtuvių darbininkų.

CHIGAGO, III. — Sker
dyklų darbininkai bandoma 
suorganizuoti į uniją CIO 
globoje. Organizavimas la
biausia varoma Armour, 
Cuclahy, Swift ir Wilson 
skerdyklose. Jau esą apie 
78,000 darbininkų surašyta 
į uniją, sako organizato
riai.

BOSTON, Mass. — Ava
lų išdirbystė Fisher Co. iš 
Hudson, Mass., tapo nu
bausta už laužymą federa- 
lio darbo valandų įstatymo: 

* priteista užmokėti $7,000 
pabaudos.

• DETROIT. — Martin su 
likusia dalimi savo auto
mobilių darbininkų, unijos 
narių sugryžo į Amerikos 
Darbo Federaciją, nuo ku
rios buvo atsimetęs". Jis 
pereidamas į CIO suorga
nizavo labai stiprią auto- 
motivų uniją, tačiau ji iš 
vidaus pradėjo irti. Prieš 
pora mėnesių jis tapo iš 
jos vadų išmestas. Su sau 
ištikima dalimi atsimetė 
nuo CIO ir laikėsi paskirai. 
Dabar prisidėjo prie ADE. 
Toje unijoje esą virš 70,000 
narių.

ATMETA. Washington. 
— Administracija pasiūlė 
padaryti nekurtuos . patai
symus darbo-valandų įsta
tymui, tačiau Atstovų Rū
mai tą pasiūlymą atmetė, 
atsisakydami net svarstyti 
tą reikalą toliau.

PRADEDA STATYDIN
TI LAIVUS. Washington. 
— Karo laivyno departa
mentas pradėjo skubėti su 
statydinimu 24 kariškų lai
vų, kuriems paskirta 350 
milijonai dolarių. Tas dar
bas jau seniau nutarta, bet 
iki šiol gulėjo tik planuose.

MEKSIKOJE, Zacatepec 
miestelyje, teatro gaisre 
žuvo 52 žmonės.

INDIJOJE, parako san
delyje ištikus sprogimui, 
užmušta 30 žmonių.

SUV. VALSTIJOS kovo
jimui su depresija nuo 1933 
metų užtraukė 20 bilijonų 

♦ dolarių skolą, kas iškėlė ša
lies skolas iki 40 bilijonų 
dolarių. Pusė tų 20 bilijo
nų nuėjo naudingiems dar
bams, o kita pusė nepro
duktingam šelpimui.

KINAI Birželio 5 d. už
klupę per upę persikėlusius 
Japonų kareivius, išžudė jų 
1,000 vyrų.
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RUSIJA TAI PATY
RUS RODO PASI

TENKINIMO

Maskva, Birž. 8. — So
vietų Rusija su gyvu susi
domėjimu priėmė žinią jog 
Britanija pasiryžus siųsti 
speciali atstovą į Maskvą 
tiesioginėms taryboms su
darymui bendros gelbėji
mosi sutarties, bet laiko
si savo nusistatymo kad 
Prancūzija ir Britanija su
tiktų garantuoti trims Pa
baltijo valstybėms apsaugą 
nuo Vokietijos, ar jos to 
norės ar ne.

v *

Londonas, Birželio 7. — 
Britų vyriausybė nuspren
dė siųsti speciali atstovą į 
Maskvą pagreitinimui tary
bų ir gavimui Rusijos suti
kimo įstoti į trijų valstybių 
sąjungą.

P r e m jeras Charnberlain 
tikrina jog iš principo Bri
tanija ir Sovietų. Rusija su
sitarę, tik yra nekurtos klin
tys, kurių viena tai Britų 
nesutikimas teikti pagalbos 
mažoms Pabaltijo valsty
bėms atsitikime jų užpuoli
mo.

Britanija nori paskubin
ti sutarties baigimą, išly
ginant galimas kliūtis.

Charnberlain sako jog 
Estonija, Latvija ir Suomi
ja atsisako priimti. jų ap
saugos garantijas, kokias 
siūlo Rusija.

Estonija ir Latvija pasi
rašė su Vokietija nepuoli
mo sutartis šiądien, sako 
Charnberlain. Taigi siūlyti 
ir versti jas priimti apsau
gą prieš jų norą nematąs 
reikalo.

Maskva, Birž. 7. — Ko
munistų partijos organas 
Pravda paskelbė Sovietų 
išlygas bendrai pagalbai su 
Anglija ir Prancūzija. Tų 
išlygų trečias punktas kal
ba. kad Rusija reikalauja 
teikti militarišką pagalbą 
“trims gerai žinomoms Pa
baltijo valstybėms”. (Tai 
yra Estija, Latvija, Suomi
ja. Lietuva aplenkiama.)

* v *
Bėrimas, Birž. 7. Vokie

tija pasirašė nepuolimo su
tartis su Estonija ir Latvi
ja, ir Hitlerio organas pa
talpino pastabą, pareikšda
mas jog tai esąs “naujas, 
aiškus atsakymas Ameri
kos prezidentui Roosevel- 
tui jog toms šalims iš Vo
kiečių pusės grasinimų nė
ra”.

Suomija, Švedija ir Nor
vegija atsakė kad joms nė
ra pavojaus iš Vokiečių ir 
tokios sutarties nepasirašė. 
Danija pasirašė Gegužės 
31 d. Lietuva pirmutinė 
pasirašė, tuoj po Klaipėdos 
netekimo.
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SUV. VALSTIJŲ Kon
gresas, taip užsivertęs kad 
ir tuščiais darbais, jog sa
vo posėdį nutęs iki Liepos 
15 d. Washingtone gi va
saros metu esti labai karš
ta ir nepatogu.

• KAUNAS, Birželio 1. — Ati
daryta oro susisiekimas tarp 

Kauno ir Palangos. Susisieki
mą palaiko lėktuvai: Darius, 
Girėnas.

—Atsižvelgiant į eksporto 
plėtimo bei naujų rinkų j ieš
kojimo svarbą, prie Finansų 
Ministerijos. įsteigtas Užsienių 
Prekybos Departamentas.

—Ministrų Taryba sumažino 
Valstybės biudžetą iki 341 mi
lijonų litų.
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VAIZDAI Iš LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS . Kauno 
rinktinės 20 metų sukakties šventės Gegužės, 20-3i?oL, Kau
ne. 1. Dalis išrisikiavusių šaulių Karo Muzejaus sodelyje.

ir2. Kariuomenes vadas Gen. Raštikis kalba Į šaulius; 3 
4. Visuomenės paaukoti šauliams 400 šautuvų ir 35 kulko
svaidžiai. Elta.

BRITŲ SUBMARINE
ŽUVO 99 VYRAI

Londonas, Birž 5. — Per
eitą savaitę ištiko antra di
delė submarino nelaimė — 
nuskendo Britų submari- 
nas netoli Liverpoolio, lai
ke bandymų. Iš jo išsigel
bėjo tik keturi, o 99 vyrai 
sutiko mirtį. Tas sukėlė 
didelį subruzdimą Britani
joje.

ISPANIJOJE sušaudyta 
28 lojalistai. atrasti kaltais 
įvairiuose nusižengimuose.

Dar daug kitų atkaklių 
kriminalistų ir sindikalistų 
laukia teismo. Viso esą su
imta apie 15,000 asmenų po 
Madrido puolimo. Jie kal
tinami plėšimu bažnyčių, 
vagystėmis i-r išdavyste.

SUBMARINŲ NELAI
MĖSE ŽUVO JAU

700 ŽMONIŲ

Nuo to laiko kai Birželio 
20 d. 1904 metais nuskendo 
Rusijos povandeninis lai
vas ir prigėrė 23 jūreiviai, 
iki paskutinei katastrofai 
su Britų submarinu, kuria
me žuvo 99 vyrai, viso nu
skendo ir žuvo virš 700 ju
rininkų.

SUV. VALSTIJŲ povan
deninių karo laivų nuo 1915 
metų nuskendo desėtkas, 
su jais žuvo 130 jūreivių ir 
jų viršininkų.

Prieš keliolika dienų nu
skendusį submariną, kuria
me liko 26 prigėrę vyrai, 
ruošiamasi iškelti.

SUV. VALSTIJOSE kas 
metą priauga arti milijono 
jaunų darbo jieškotojų, ku
rie didina bedarbių, eiles.

RUSŲ susikirtimai su 
Japonais prie Sibiro-Man- 
čukuo sienos paaštrėjo. So
vietai pasiuntė ten 600 ka
reivių su šarvuotais tan
kais atmušti tolesnį Japo
nų veržimąsi.

ŽYDŲ KLAIDŽIOJIMAS
Iš Vokietijos buvo išvež

ta pilnas laivas, 907 Žydų, 
kurie norėta išleisti Kubo
je. Bet Kubos valdžia at
sisakė juos prisiimti. Lai
vas gryžta atgal. Bet Vo
kietijoje jų nepriims.

25 PRIGĖRĖ. Rumani- 
joje, besikeliant per Duno
jų apvirtui keltui prigėrė 
25 žmonės.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

—Ed. Turauskas, buvęs įdė
tu vos Ministras Čekoslovakijai 
paskirtas Užsienio Reikalų Mi
nisterijos Politikos Departa
mento direktorium.

—Lietuvoje įvedama sava
norių darbo taryba." Pirmas 
darbas, kuris numatoma tiems 
laisvanoriams pavesti tai mo
derniško plento nuo Palangos 
iki šventosios statyba.

—Birželio 6 d. prasideda ne
paprasta Seimo sesija.
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ATVYKO \ ANGLIJOS
KARALIUS

Niagara Falls, N. Y. — 
Birželio 7, apie 10 vai. va
kare, per Niagara Falls at
vyko į Suv. Valstijas Brita
nijos karalius Jurgis IV su 
karaliene, trejetui dienų 
pasisvečiuoti Suv. Valsti
jose. Jie nuvyko Į Wash- 
ingtoną, kur Birž. 8 buvo 
geležinkelio stotyje pasitik
ti Prez. Roosevelto ir kitų 
didžiūnų. Jiems įvažiavus į 
miestą, iš kanuolių paleis
ta 21 šūvis, kas skiriama 
karaliams pasveikinti.

13 ŽUVO. Japonijoj nu
virtus nuo bėgių traukiniui 
važusiam vyrus gesinti gi
rios gaisrą užmušta 13 žm.

ČEKAI sako esą pasiruo
šę atsilaisvinti iš Vokieti
jos atsitikime jeigu Lenkija' 
išeitų į karą su Vokietija. 
Visa Čekų tauta gy,vena tik 
vienu noru — sudaryti sa
vo legionus po Lenkais ir 
Prancūzais kariauti prieš 
Vokietiją.

LIETUVA LAIMĖJO
PRIEŠ KELIAS EU

ROPOS ŠALIS

Kaunas, Geg. 28. — Lie
tuva liko Europos krepši
nio meisteriu, nugalėdama 
visas komandas kurios bu
vo į Kauną atvykusios Eu
ropos krepšinio pirmeny
bėms.

Gegužės 27 d. nugalėjo 
Suomiją 112-9, o Geg. 28 — 
Italiją 48-15.

Latvija užėmė antrą vie
tą, Lenkija — trečią.

Pirmenybes uždarė Mi
nistras Pirmininkas Gen. 
Černius.
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LIETUVOS PAVILJO
NAS GAUSIAI

LANKOMAS

NEW YORK, Gegužės 26.— 
Lietuvos Paviljonas Pasaulinė
je Parodoje turi didelį pasise
kimą. Pasaulinės Parodos va
dovybė gavo kelis prašymus iš 
įvairių mokyklų atsiųsti musų 
skyriaus eksponatų nuotrau
kas.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas gavo tokį prašymą net iš 
Quebec, Kanados, iš oficialės 
įstaigos, prašant muralų ir kai 
kurių kitų eksponatų nuotrau
kų. Tą laišką rašęs žemės 
Ūkio Ministerijos valdininkas 
nurodo kad jį nustebino Lietu
vos pažanga žemės ūkio srity
je ir kad iš Lietuvos daugelis 
senų valstybių galėtų imti pa
vyzdį.

Gegužės 26 d. New Yorko 
miesto viešų mokyklų suvažia
vime konferencijos pirminin
kas rekomendavo mokytojams 
būtinai aplankyti Lietuvos Pa
viljoną, kur jie ras sau daug 
naudingos medegos.

Lietuvos paviljonas gausiai 
lankomas.

BRITANIJA be jokio di
delio trukšmo sumobiliza
vo 900,000 vyrų, kurie yra 
gatavi bent kokiam netikė
tam pašaukimui.

. LENKŲ BALETAS darė an
tras savo gastroles Kaune Ge
gužės 17 d. Tarp Lietuvos ir 
Lenkijos eina pasikeitimai ar
tistais, Lietuvos artistai lanko 
Lenkiją, Lenkijos — Lietuvą.

•

VOKIEČIAI pirks Lietuvos 
miško už 6 milijonus litų. Tai 
bus daugiausia popiermalkis. 
Lietuvos miškų prekybos spe
ciali, delegacija lankėsi Vokie
tijoje miško prekybos tikslu.

Ateinantį rudenį prie Vokie
tijos pasiuntinybės Kaune bus 
atidaryta prekybos atstovybė. 
Netrukus bus paskirtas ir pre
kybos atstovas.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

LIETUVOS Turizmo Drau- 
gija pereitais metais pradėjo 
propagandą kad miestiečiai va
sarotų pas ūkininkus. Tą dar
bą varo ir šyrnet, suregistruo
jant ukius kuriuose gali gauti 
vasarojimui vietas miesto gy
ventojai.

Taline, Estijoje, atsibuvo 
Baltijos valstybių turizmo kon
ferencija. Aptarta turizmas 
tarp tų valstybių.

•

LENKŲ miškas, kuris bus 
apdirbamas Kauno lentpjūvėse, 
numatoma eksportuoti per Lie
pojos uostą. Lenkai savo miš
ką į Klaipėdą siųsti atsisakė.

•

VILNIAUS VAIVADA leido 
Vilniuje veikti Lietuvių kultū
rinei draugijai Rytui Vilniuje 
ir Švenčionyse. Lenkijos pre
zidento dekretu Vilniaus vaiva
da Bocianskis susikeitė vieto
mis su Poznanės vaivada Na- 
ruševskiu.

•

DULR (Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti) metinis su
važiavimas įvyko Kaune. Da
lyvavo 125 įgalioti atstovai. 
Išrinkta nauja D'LiUR valdyba: 
Adv. Skipitis, Gabaliauskas, 
Skrupskelis, Nasevičius, Pan- 
kauškas, Kan. Steponaitis; kan
didatais: Dr. Navakas, Adv. 
Baltrušis ir K. Kasakaitis.

•

STATYS RADIJO STOTĮ. 
Buvo pranešta kad Lietuvos 
vyriausybė sulaikė naujos ra
dijo stoties statymą. Dabar 
ministrų taryba išnaujo per- 
svarstė radijo stoties statymo 
klausimą ir nutarė statyti. Pa
čią stotį įrengs Anglų firma, 
o trobesius Lietuviška firma. 
Naujoji radijo stotis bus Ne
vėžio krante netoli Babtų.

LIETUVA tariasi su Vokie
tija leisti apgyvendinti Klaipė
dos krašte tiems Lietuviams 
kurie gyveno ten prieš 1923 
metus, o dabar turėjo išbėgti.

•

ŽUDYSTĖ DĖL KELIO. Ge
gužės 11 d. du Garliavos v., 
Armoniškių k. gyventojai, Kos
tas černevičius ir Teofilius 
Markauskas susiginčijo dėl tei
sės naudotis keliu. Prie gin
čo prisidėjus kaimynams Rim- 
kevičiams, Kostas černevičius 
čia pat lauke buvo užmuštas.

©

ŠIAULIŲ KAPINĖSE vei
kia valigiai, kurie po palaidoji
mo apvaginę j a prie kapų palik
tas gėles, vainikų kaspinus.

KAUNE įvyko Lietuvos ta
bako augintojų suvažiavimas, 
kuriame nutarta kreiptis į vy
riausybę su prašymu steigti 
pusiau valdinę tabako akcinę 
bendrovę, kurios tabako fabri
kas apdirbtų 75 nuoš. vietos 
tabako žaliavos. . Taip pat nu
tarė prašyti nustatyti tabako 
standartus.

LIETUVA ir Lenkija susi
tarė daryti lengvatas vienos į 
kitą vykstantiems pirkliams 
prekybos reikalais. Bus daro
ma vizų nuolaidos.
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WyomingJ(lonis, Pa.
Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir 

Veikia musų Vientaučiai

Rašo Jonas J. Nienius,

Lietuvių Kambariui Reikalinga dar $2,500
Neapleiskime to Kultūrinio Paminklo — Padėki

me Greičiau Jį Užbaigti!

Rašo K. S. Karpius.

*

(Tęsinys iš pereito nr.)

KASYKLŲ NELAIMĖS — 
KIEK ŽUVO LIETUVIŲ

Prie užbaigos pridursiu pa
viršutinai gana svarbias val
diškas statistikas, kurių Lie
tuviškos redakcijos negali gau
ti.

Skaitlinės paimtos iš Penn- 
sylvanijos Valstijos Kasyklų 
Departamento.

Anthracito (kietos anglies) 
21 distriktas, dešimtyje apskri
čių 1908 metais dirbo 280 die
nų ; iškasta po 840,651 tonų 
anglies i dieną, arba 95,382,280 
tonų per metus.

Operavo 702 kasyklos. Prie 
jų dirbo 124,233 darbininkai 
po žeme ir 50,270 viršuje.

Kasyklų nelaimėse užmušė 
akmuo (iš viršaus užkrintant) 
284 žmones; anglies vežiojimo 
vagonai užmušė 90 žmonių, 
kasyklų dujos (gazai) 57; nuo 
visokių kitokių priežasčių ka
syklose žuvo 165 žmonės. Vi
so — 596.

Parako sudegino 22,600 bač
kų. dinamito 377,228 svarų. 
Mulų prie tų darbų turėjo 571.

Minkštos (bituminous) ang
lies kasyklose (21 apskrityje, 
30 distriktų), statistikose iš 
1915 metų parodo kiek kurios 
tautybės žmonių dirbo. Lietu
vių, sulyg tų žinių, dirbo 3944. 
Tais metais buvo užmušta 97 
Lietuviai.

Kasyklų darbuose nuo 1892 
iki 1916 metų užmušta buvo 
226 pasidavę Lietuviais darbi
ninkai. 1898 metų statistiko
se Penna minkštos anglies ka
syklose nėra padavimų apie 
užmuštus Lietuvius.

Daugiausia kasyklose darbi
ninkų užmušta buvo nuo 1900 
metų iki 1916 metų, nes žmo
gus buvo be reikalingos apsau
gos. Nuo tų metų gi valstija 
išleido įstatymą sulyg kurio 
kasyklų savininkai atsako už 
kiekvieną žmogų sužeistą ar 
užmuštą darbe, atlyginant jų 
likusiems šeimos nariams.

Kad Lietuvių buvo užmušta 
daug daugiau negu raportai 
parodo žinom iš to jog Lietu
viai ne visi buvo pasidavę sa
vo tikrą tautystę stodami į 
darbą. Pavyzdžiui, sulyg re
kordų. taip matome:

James Pudis — Polish;
Charles Kaitonis — Polish 

(iš Luzerne, jį net pažinau) ;
Martin Matusavage — Rus- 

sian.
Na o jie visi buvo Lietuviai,
Jei butų galima surinkti vi

sų Suv. Valstijų kasyklų ra
portus, pamatytume kad į me
tus užmušta Lietuvių šimtai, 
o bėgyje penkių pastarų desėt- 
kų metų susidarytų milžiniška 
skaitlinė. Bet to mes niekad 
neturėsim, nes tai didelis dar
bas tuos rekordus surinkti.

Prie to noriu pridurti dar 
porą žodžių: anglies kasyklose 
užmušimai galima butų suma
žinti iki penkių žmonių nuo 
šimto, jeigu butų griežtai pri
silaikoma Įstatymų iš darbda
vių ir darbininkų pusės.

Tai tikrinu todėl jog pats 
esu tame ekspertas baigęs mo,- 
kyklą ir buvęs užvaizdos vie
toje per desėtką metų, taigi 
dalykų stovį gerai žinau.

(GALAS)

PITTSBURGH
PITTSBURGHE, apie devyni 

šimtai aukštesnių mokyklų mo
kytojų susiduria su numažini
mu mokesčių. Mokyklų tary
boje pasiūlyta sumanymas nu
kirsti visas algas kurios virši
ja $2200 metuose.

Iki šiol tik apie 60 mokyto
jų aukštesnėse mokyklose gau
na mokėti žemiau $2200 me
tuose. Nekurioms mokytojoms 
algos siekia iki $3200.

prisidėjo 
kambario

Katedro-

PENNSYLVANIJA savo be
darbių apdraudos įstatymu ei
dama apsirūpina savo bedar
biais. Paveizdan. pirmą savai
tę Gegužės, 130,000 netekurių 
darbo darbininkų gavo bendro
je sumoje $1,430,000 atlygini
mo.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMO KOMI

SIJOS PRANEŠI
MAS

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 3,700
LIETUVIŲ

sumažintų Lietuvių

PENNSYLVANIJOJ praves
ta įstatymas kovai su sifiliu, 
kuris pradės veikti nuo Gegu
žės 17, 1940. Nuo tos dienos, 
visos poros pasiryžusios apsi
vesti turės pristatyti daktaro 
liudymą kad nėra užsikrėtusios 
ta pikta liga, pirm negu galės 
gauti leidimą apsivesti.

Allegheny apskrities valdy
ba iš savo pusės imasi kovoti 
su sifiliu, paskirdama tam tik
slui $25,000. Reikalauja kad 
dalį pinigų skirtų ir Pittsbur
gho miesto taryba.

50 METŲ POTVINIO 
PAMINĖJIMAS

tautos didumo ir

Prancūzai, Kinai, 
kitos didėsės tau-

JOHNSTOWN, Pa. — Gegu- 
žės 31 d. paminėta 50 metų su
kaktis nuo didžiojo potvinio, 
kuris 1889 metais .paėmė 2200 
gyvasčių šiame klonyje.

Po to yra atsitikę daugiau 
potvinių, tačiau ne tokie dideli. 
Tas potvinis 50 metų atgal iš
tiko kuomet aukščiau paupiu, 
prie South Fork, išgriuvo di
delis tvenkinis ir užliejo slėnį.

Miesto gyventojai su pasiti
kėjimu žiuri į ateitį, gavę fede- 
ralės valdžios prižadėjimą pra
vesti potvinių kontroliavimo 
programą apsaugojimui mies
to nuo pasikartojimo potvinių 
kaip įvyko 1889 ir 1936 metais.

Atsilankius Pittsburghe, pir
mutinė mintis į galvą užeina: 
pamatyti Lietuvių Kambarį 
Mokslo Katedroje (Pittsburgho 
Universitete).

Jau apie desėtkas metų kaip 
Amerikos Lietuviai žino apie 
šį Kambarį ir daugelis pavie
nių ir organizacijų 
savo aukomis to 
įrengimo parėmimui.

Atsilankius Mokslo
je, kurios virš 40 aukštų pa
statas debesis raišo, patiri kad 
iš virš poros desėtkų tautinių 
kambarių keliolika jau užbaig
ta įrengti, kiti dar ne. Tačiau 
darbas varomas prie pabaigos.

Ar Lietuvių Kambaris jau 
įrengtas? Ne. Ir štai kodėl.

Kuomet skirstė tautoms šio
je mokslo įstaigoje Kamba
riams vietas, tą darė nužiūrė
dami sulyg 
turtingumo.

Paveizdan, 
Vokiečiai ir
tos gavo didelius kambarius ir 
joms paskirta buvo sukelti net 
iki $25,000.

Taip sulyg tautos mažumo ir 
ėjo žemyn. Lietuviams, kaip 
vienai iš mažųjų tautų, Kam
baris paskirta mažas. Kelios 
kitos tautos turi tokio pat di
dumo kambarius.

Nei viena tauta negavo ma
žesnės sumos negu $5,000.

Lietuviai pereitą metą savo 
paskirtą $5,000 sumą baigė 
kelti.

Bet tos sumos nuskirtos 
vo dešimts ar dvylika metų 
gal.

Pasikalbėjus su ponia Mitch
ell, Tautinių Kambarių reika
lų vedėja, štai kas paaiškėjo 
dėl Lietuvių Kambario, kaip 
buvo ir su tūlų kitų tautų kam
bariais.

Kambario vidaus įrengimui 
planus — sienų ištaisymą, bal
dus ir tt. — paruošė Lietuvo
je. Gavus tuos planus, pradė
ta teirautis kiek to viso įren- 
mas kaštuos. Mat, darbą at
lieka Amerikos darbininkai ir 
vietiniai kontraktoriai.

Gavus iš kontraktorių Lie
tuvių Kambario įrengimo ap- 
kainavimą pasirodė kad darbas 
atsieis apie $7,500. Turimus 
planus, kurie yra labai geri ir 
nurodytą Lietuvių Kambariui 
medega, kurios dalis bus iš pat 
Lietuvos, Mokslo Katedros va
dovybė nenori keisti ir piginti, 
nes . tas
Kambario reikšmę.

Kuomet buvo nuskirta 5,000 
dolarių suma mažųjų tautų 
kambariams, tas padaryta tik 
taip sau spėjimu, nepasire- 
miant jokiu apskaičiavimu to 
darbo kokis reikės įdėti į kam
barį, sako poni Mitchell.

Prie to, dabar ^reikia susidur
ti ir su žymiai pabrangėjusiu 
darbu: amatninkams reikia
mokėti brangiau negu mokėta 
tada kada kambarių įrengimo 
kaštų numatymas daryta.

Poni Mitchell sako kad ne
užilgo bus pradėtas jau dirbti 
ir Lietuvių Kambaris. Nekuri 
medega jau atvežta iš Lietu
vos. Tai yra Lietuviško raš
to audeklas, kuriuo bus išties
tos Lietuvių Kambario sienos. 
Jokios kitos tautos kambaris 
neturės tokio vidaus įrengimo.

Lietuviai turi sukelti dar 
$1,500 pirm negu darbas ga
lės būti pradėtas, o likusį tūk
stantį paskiau

Pittsburgho 
rvžę naujomis 
papildyti savo 
dą.
planus.

Vietos Lietuviai ir plačios 
Amerikos musų visuomenė dar 
kartą prašoma ištiesta ranką 
ir pagelbėti Lietuviams baigti 
savo Kambarį — tą amžiną 
paminklą musu tautai didelėje 
kultūrinėje įstaigoje — Moks
lo Katedroje.

galės sukelti.
Lietuviai 
jiegomis imtis
Kambario

Komitetas ruošia vajaus

pasi-

Fon-

su-

bu- 
at-

IŠKASA LAVONUS
PHILADELPHIA, Pa.— Ty

rinėjant sugautos žudytojų 
gaujos darbus, kuriems pri
skiriama nužudymas virš 100 
asmenų išgavimui jų pomirti
nės apdraudos, bus iškarsta 25 
žinomų staiga mirusių asme
nų lavonai išegzaminavimui jų 
mirties priežasčių. Iki šiol jau 
buvo iškasta 13 lavonų. Kele
to jų jų rasta nuodų žymės.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

BROOKLYN, N. Y. — Su
sirinkimas įvyko Gegužės 22 d. 
Alliance Hali, 179 Grand St. 
Posėdį atidarė komisijos pir
mininkas Dr. M. J. Vinikas, da
lyvavo muzikas J. Žilevičius, K. 
Vilniškis, A. S. Trečiokas, A. 
B. Strimaitis.

Nutarta Lietuvių Dienos pro- 
gramo knygutes spausdinti 64 
puslapių didumo, 6x9 colių for
mato. Medega panaudoti Lie
tuvos Paviljono ineigos antvai- 
zdu, papuošti Paviljone esamų 
muralų ir istorinių yaizdų pa
veikslais. Taip pat paveikslais 
su paroda surištų valdininkų ir 
komitetų.

Tekste įdėti trumpą Lietu
vos Istorijos peržvalgą ir skel
bimus Paviljone įvykstančių 
nuotikių.

Pirmoji laida programų ma
noma išleisti bent 100,000 eg
zempliorių.

Programe bus priimami įvai
rių įstaigų ir pavienių asmenų 
skelbimai, labai žemomis kai
nomis, tatai yra pageidaujama 
kad musų biznieriai, draugijos, 
kuopos ir bendrai visi Lietuviai 
pasinaudotų šia proga. Tokios 
plačios reklamos musų Ameri
kiečių Lietuvių gyvenime dar 
nebuvo, ir tik Pasaulinės Paro
dos proga tas yra galima.

Programuose vietos gali už
sisakyti sekamomis kainomis:

Pavienio asmens vardo pa
vardės pažymėjimas $2 iki $5. 
Vardas, pavardė ir adresas — 
nuo $5 iki $10.

Nuo $10 iki $25 tilps pilnas 
vardas ir adresas, prie to bus 
išduota garbės rėmėjo diplo
mas.

Virš $25 pavieniams — Gar
bės Globėjo diplomas.

Draugijoms, nuo $25 iki $50 
skiriant — išduodamas Garbės 
Rėmėjų diplomas. Nuo $50 ir 
daugiau — Garbės Globėjų di
plomas.

Visų Amerikos kolonijų Lie
tuviai yra prašomi remti šį 
programą. Kur atsirastų no
rinti rinkti šiems programams 
skelbimus, rinkėjui bus moka
ma 25 nuoš. už jų darbą.

Reikalaudami kvitų knygelių 
ir informacijų kreipkitės prie 
programų komisijos pirminin
ko šiuo adresu:

Dr. M. J. Vinikas
307 West 30th Street 

City.

(Si-

pusamžis, 
Chicagoje. 
Kvėdarnos 
Amerikoje

PUODŽIŪNIENĖ Jieva, 75 me
tų, po teyais Meškunaitė, 
mirė Clevelande Gegužės 26. 
— Geisteriškių k., Keturva
lakių p., Marijampolės aps. 
Amerikoje išgyveno 42 m.

BRANAITIS Anupras, 86 m., 
mirė Clevelande Gegužės 29. 
— Klebiškio v., Naujasėdžio 
k., Marijampolės ap. Cleve
lande išgyveno apie 42 m.

KLIMAŠAUSKIENĖ Veronika, 
32 metų, mirė Balandžio m., 
Buenos Aires, Argentinoje. 
Paėjo nuo Radviliškio.

PETRAUSKIENĖ Jieva, 66 m. 
mirė Gegužės 13 
lyn, N. Y.

NAUSĖDA Vincas, 
mirė Gegužės 21, 
— Tauragės ap., Pa jūrės p 
Vališkių k. Amerikoje 
gyveno 40 metų.

EIZAS Jonas, 77 m., mirė Ge- 
gūžės m., Hudson, N. Y. — 
Raseinių ap., Skirsnemunės 
par., Vensloviškių k. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

ALEKSAITIS Jieva, 41 metų, 
mirė Gegužės 7, Waterbury, 
Conn.

ANDRIULEVIČIUS Juozas, 23 
metų, mirė Gegužės 10 d., 
Greenfield, Mass.

Skaitant su šiame numeryje 
paduotais vardais, iki šiol čia 
pažymėtų mirusių išeivių Lie
tuvių skaičius pasiekė 3700.

šis mirusių skyrius pradėtas 
vesti Vasario mėn. 1937 m.

Taigi, šią vasarą mirusių iš
eivijoje gyvenančių Lietuvių 
skaičius pasieks 4,000.

v
M ARKE VIČIENĖ Adelė

pavičiutė), pusamžė, mirė 15 
Gegužės, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Upytės p., Va- 
rupių k. Amerikoje išgyve
no 34 metus.

KAZLAUSKIENĖ Marė (Ged- 
raitė), 44 m., mirė Gegužės 
15, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Krekenavos p. Ameri
koje išgyveno 29 metus.

AUSTIS Leonas, pusaųižis, mi
rė Gegužės 15, Chicagoje. — 
Telšių ap., Žarėnų par., Še- 
šaičių k. Amerikoje išgyve
no 36 metus.

ŠAPKUS Stasys, pusamžis, mi
rė Gegužės 15, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Kuršėnų parap., 
Minkštakių kaimo.

KNIZERIS Juozas, 
mirė Gegužes 12, 
— Tauragės ap., 
p., Paimežio k.
išgyveno 32 metus.

ČELĖDINAS Stasys, 67 metų, 
mirė Balandžio 27, Philadel- 
phia, Pa. • Amerikoje išgy
veno 47 metus.

LUBINAS Elena, 38 metų, mi
rė Gegužės 11, Philadelphia, 
Pa.

1ŽAROMSKIS Feliksas, pusam
žis, mirė Gegužės 25, Chica
goje. — Kėdainių aps.,, Bai
sogalos par., Valatkonių k. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

BAGOČIENĖ Marė, pusamžė, 
mirė Gegužės 19. Chicagoje. 
— Telšių ap., Janapolės par., 
Gurkalnių k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

MARKEVIČIUS Stasys, pus
amžis, mirė Gegužės 20 d., 
Siimmit, 111. — Šiaulių ap., 
Šeduvas p., Dargužiu kaimo. 
Amerikoje išgvveno 26 m.

SVETULIS Mykolas, mirė Ge
gužės 15, Harrison, N. J.

MENKEVIČIUS Kazys, mirė 
Gegužės m., Shenandoah, Pa.
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60 metų, 
Chicagoje.

iš-

BALTIMORE, MD.
LATVIJOS PREKINIO LAI

VO SUTIKTUVĖS
Latvijos prekybinis laivas 

“Hercogs Jekabs” padarė pir
mutinę savo kelionę iš Rygos 
į Baltimorę, tuomi pradėdamas 
reguliari mėnesinį plaukiojimą 
tarp šio miesto ir Baltijos uo
stų.

Gegužės 31 d., to laivo suti
kimui surengta atitinkamos iš- 
kilmės, kuriose dalyvavo irę 
Lietuviai, Teisėjas Wm. F. 
Laukaitis ir Charles H. Laukai
tis, taipgi Amerikos karo lai
vyno leitenantas, vienas Latvis 
leitenantas, buvęs Latvijos ka
ro laivyne, Robert M. Wagga- 
man iš Washingtono, ir kiti.

Laivo kapitonas Hugo Mi- 
chelson ir viršminėtas komite
tas buvo Latvijos ministro Wa- 
shingtone, Dr. Alfredo Bilm-a- 
nio svečiai. Rep.

DAYTON, OHIO
WYOMING
KLONIO ŽINIOS

PRIGĖRĖ PENKI VAIKAI
Pittstone bėgyje dviejų die

nų prigėrė penketas vaikų Sus- 
ąuehanna upėje. Du prigėru- 
sieji buvo Lietuviai: Albertas 
Matonis, 10 metų, ir Steponas 
Ravinskas, 12 metų.

Pavasario vanduo yra dar 
peršaltas maudymuisi; nepa
tyrę vaikai greitai gauna mėš
lungį, kas yra priežastimi dau
gelio prigėrimų.

KARŠČIAI, PERKŪNIJA
Sweet Valley.— Čia užklu

po perkūnija, audra, ledai. Man 
pačiam padarė $25 nuostolių 
prie namo; perkūnas sudaužė 
medi prie namų. Kaimyno už
trenkė dvi karves. Išvartė te
lefono stulpus, medžius. Kar
štis prieš audrą buvo pasiekęs 
94 laipsnius F.

TRANS ATLANTINIO LĖK
TUVO INŽINIERIUS

VVARRIOR RUN. — Stasys 
žadelis. Andriaus sūnūs, nuo 
342 Chestnut st., yra baigęs 
Curtis-Wright orlaivi ninkystės 
mokslą New Yorko Universi
tete. Dabar jis yra trans-At- 
lantinio lėktuvo Atlantic Clip- 
per inžinieriaus padėjėjas.

Taigi dar vienas Wyoming 
Klonio Lietuvis atsižymėjęs or
laiviu inkvstėje.

Jonas J. Nienius.

©BLUSOS iš Suv. Valstijų 
yra eksportuojamos į Puerto 
Riko žuvims maitinti. Ameri
koniškos blusos gabenamos ten 
prieš išperint, dar tik kiauši
nėliuose, ten jos išperinamos, 
kad žuvys turėtų ką ėsti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
University of Dayton šymet 

užbaigė 138 studentai, tame 
skaičiuje yra 25 merginos, šis 
universitetas yra įvertintas net 
tolimų kraštų žmonių, nes stu
dentų yra atvažiavusių ir iš 
tolimos Japonijos, šią mokyk
lą įsteigė ir globojo katalikiš
ka visuomenė.

Elektros ir gaso gamybos 
kompanija paskyrė 4 milijo
nus dolarių savo įstaigų didi
nimo ir gerinimo darbams po
rai sekančių metų.

National Military Home, tai 
yra eks-kareivių prieglaudoje, 

! čia yra didelis knygynas ir 
, skaitykla. Į šį knygyną siun
čiama daug laikraščių ir žur- 

' nalų buvusiems kareiviams pa- 
1 siskaityti. Pareina ir vienas 
, Lietuviškas laikraštis, Dirva 
iš Clevelando. Lietuviai eks- 

i kareiviai, kurių čia būrelis pri
silaiko, reiškia padėką Dirvos 

i administracijai už siuntinėji- 
! mą jiems Dirvos.

AUKOTOJAI. Čia pažymė- 
I siu aukotojus Klaipėdos pabė- 
: geliams šelpti. Kadangi stam- 
ibesnes aukas davusieji jau bu- 
I vo paminėti Konsulato, čia pa
minėsiu ir smulkesnes aukas, 

i Davė po $1: K. Paulauskas, I. 
i Gužauskas, T. Sakaitis, J. Ku- 
. bilius, V: Adomaitis, J. Mela- 
| sius, J. Motuzą, A. Grufas, A. 
Augustauskas, J. Paluck, A. 

i Fretikas, M. 
1 menskas, F. 
I liauskienė. 
! Po 50c: J.
c.: K. čekanuskas, 
sierius. Viso tam tikslui sudė
ta ir pasiųsta $36.

Jau buvo skelbta kad stam
besnes aukas davė: SLĄ. 105 
kp. — $10; -J. Sakalas ir J. A. 
Urbonas po $5. D. Rep.

J. Paluck, 
Pauparas, K. Zna- 
Femch. A. Kava-

Onušaitis.
J.

Po 25 
Kr i m i-

gryžo iš 
ten paly
du misi- 
Andriušį

New

Į

CHICAGO, III. — Lietuvių 
Golfininkų Sąjunga savo su

sirinkime Gegužės 23 d. pa
skyrė Lietuvos gynimo reika
lams $25.

—Kun. Jakaitis 
Pietų Amerikos. Jis 
dėjo ir apgyvendino 
jonierius — Kun. A. 
ir Kun. K. Vengrą.
• NEVV ARK, N. J.

Jersey Lietuviai remia Lie
tuvių Dienos Komitetą. Tam 
tikslui rengia pikniką Birželio 
25 d., Frank Leseck Liberty 
Parke, Hill Side, N. J.
• NEW YORK, N. Y. — Tau

tinių šokių instruktorė M.
Baronaitė, kviečiama Genera
linio Konsulo Pulk. Grant-Sut- 
tie, lankėsi Toronto, Kanadoje. 
Iš ten vyksta į Chicagą, kur 
bus apie Birželio 5-6 d., ir iš
bus dvi savaites. Iš Chicagos 
vienai savaitei vyks į Clevelan- 
dą, Liepos 4 d. sustos Pitts- 
burghe, po to gryš į New Yor- 
ką.
• BROOKLYN, N. Y. — Atvy

kęs iš Lietuvos J. Jurginis,
kuris sako atstovauja Lietuvių 
žinias, čia prisiplakė prie ko
munistų ir pasakoja tarp mu
sų komunistų nesąmones apie 
Lietuvą.

—K. Obolevičius, Lietuvos 
žurnalistas, išvažiavo Lietuvon.

—Lietuvių šv. Panelės A.p- 
reiškimo parapija Brooklyne 
šiomis dienomis minėjo savo 25 
metų gyvavimo sukaktį.

—Brooklyne sustojo ėjęs 
Lietuvių komunistų leidžiamas 
Angliška kalba žurnalukas The 
Voice. Jį pradedant leisti bu
vo dedama pastangos paslėpti 
jo komunistišką spalvą ir gar
sinta jog tai busiąs “bešališ
kas” jaunimo laikraštis.

• DEGTUKAMS kolūky 
rymui Suv. Valstijose kas 
tą nukertama arti 300,000 
augusių medžių.

YOUNGSTOWN, o
kuo-PIKNIKAS. SLA. 157 

pa rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, Birželio 25, 
visiems žinomoje vietoje, Jo
no Skirkevičiaus farmoje. Už- 
kviečiame. visus Youngstowno 
ir apielinkes Lietuvius. Bus 
įvairių pasilinksminimų, Lietu
viškai pasišokti, ir tt. Įžan- 
go nemokamai. Komitetas.

I
I

I

Nikodemas A. Wilkehs
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

V

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Sa .’ininkas Vedėjas

OPEN JUNE 101h to SEPTEMBER 4th. Ask for FOLDER. Dance nightly in beautiful new BaHromn 
to such famous Bands a s Don Bestor 
... Shep Fields, Russ Morgan and cthers.

• You'll ihrill over iis superb sandy beach.

One ihousand corafortable, outside rooms ai 
ROTE L BREAKERS. Moderaie raies. Excellent meals.

Ali Sports, including Tennis, Boaiing, 
Fishing, Golf. Many new aiiraciions.

JEndlless 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 facilities.

Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2. Midway 
beiween Toledo and Cleveland, in ihe cenier oi 
Ohio's Laks Erie Vacaiionland. Convenisni įail or 
bus connections ai Sandusky- Steamer irom Detroii.

Cdcte/ddd' aut Mhz dltes
G&&1 daJze

THE FINEST VACATION RESORT
0N THE GREAT LAKĘS

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO
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ANGLAI DOMISI
PABALTIJO VAL

STYBĖMIS

Lietuvos Aido koresponden
tas S. F. špokas iš Londono 
rašo jog paskutiniu laiku Ang
lų visuomenės sluogsniuose bei 
spaudoje pastebėta didelis su
sidomėjimas Baltijos valstybė
mis, o ypač Lietuva. Susido
mėjimas pasidarė ryškus ypač 
po Pulk. Becko kalbos ir Lie
tuvos kariuomenės vado Gen. 
S. Raštikio vizito Varšavoje.

Anglų spauda Gen. S. Rašti
kio vizitui skyrė didelės reikš
mės ir apie jį gana plačiai in
formavo. Londono ir didieji 
provincijos laikraščiai talpino 
Gen. S. Raštikio atvaizdus ir

jo sutikimo Varšavos mieste 
nuotraukas. Rašė apie Gen. 
Raštikio militarinę karjerą, 
apie naujosios vyriausybės su
darymą ir pastangas iki pas
kutiniųjų išlaikyti nepriklauso
mybę, tuo pačiu metu vedant 
visiškai nepriklausomą ir ne
utralią užsienių politiką.

Gegužės 16 d., žinoma Ang
lų organizacija palaikyti santi- 
kiams su užsieniu, “Overseas 
League”, suruošė paskaitą apie 
Lietuvą ir jos kitus Baltijos 
kaimynus.

“AUTO” Bendrovė gavo pen- 
keriems metams koncesiją pa
laikyti prekių ir keleivių susi
siekimą naujai išstatytu že
maičių plentu iš Kauno iki 
Klaipėdos krašto.

Kelione
(Tęsinys iš pereito nr.)

po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

CHICAGOS PROFESIONALAI, BIZNIERIAI 
EINA LIETUVAI PAGALBON

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 Baltijos jurą. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

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

• Į B.IETUVĄ. •
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 i

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

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

APSILANKYMAS NIDOJE 
IR LIETUVOS ‘SAHAROJE’ 

(Nuo Redakcijos: čia aprašo
ma Nida ir “Lietuviška Saha- 
ra” atiteko Vokiečiams su už
grobimu Klaipėdos krašto per
eitą Kovo 22 d.)

LIEPOS 14, ketvirtadienis. 
Man rūpėjo kad nepramiego
tume ir todėl aš negalėjau už
migti, nes mes nenorėjom pra
leisti savo pasiruošimą su eks
kursija į Nidą. Per eilę metų 
aš planavau pamatyti tą Lie
tuvos “Saharą”, taigi nenorė
jau praleisti tą progą, kuri bu
vo čia pat, taigi penktą valan
dą mudvi jau buvom atsikėlu- 
sios ir pasirengėm važiuoti. 
Apsiavėm senais ir patogiais 
batukais ir apsivilkom suknias 
tokias kuriomis galėtume ir 
voliotis jei bus reikalas, ir iš
vykom į busų stotį. Rytas bu
vo tamsus, debesuotas, kas 
musų ūpą visai gadino.

Ekskursininkai buvo jau su
sirinkę buse, ir mums buvo 
smagu ten rasti šeimą iš musų 
pačių vilios, kuri taip pat va
žiavo ; tai buvo ta pati pora 
kuri turi tą mažą riebią mer
gaitę; taipgi ir vieną jauną 
vaikiną kuris buvo nuolat mu
sų kompanionu musų suėjimuo
se Kurhauze, Leitenantą Stan
kevičių, iš Kupiškio. Tai bu
vo linksma grupė, todėl mudvi 
buvom tikros kad jų kompani
joje musų kelionė bus smagi.

Busas išvažiavo 5:30 valan
dą, ir į Klaipėdą pribuvom už 
apie valandos laiko, išvažiavi
mui laivu į Nidą. Belaukiant 
iki lipsim ant laivo, pradėjo 
lynoti, taigi musų ūpas vėl nu
puolė. Tačiau, kadangi jau 
buvom pasiryžę važiuoti, ne- 
paisėm kas atsitiks. Čia mu
sų leitenantas susitiko savo 
draugą, kurį supažindino su 
mumis, Majorą Dagį, kuris 
yra šeimininkas “Karininkų 
Ramovės” Kaune.

Apsibuvom sau laive keleto 
valandų kelionei siauru vande
niu, vadinamu “Kuršių Marės”, 
kuris skiria žemyną nuo siau
ro smėlėto pusiausalio. Nida 
randasi ant to pusiausalio pu- 
siaukelyje nuo tos vietos kur 
jis prasideda nuo Vokietijos 
teritorijos ir baigiasi prie pat 
Klaipėdos. To siauro ilgo že
mės bryžio viduryje Nida ran
dasi Lietuvos pusėje, prie pat 
sienos kur jau skiriasi Vokie
tija nuo Lietuvos.

Buvo tikrai smagu turėti 
savo kompanijoje leitenantą ir 
majorą, mes turėjom daug ką 
kalbėti, jie ypač įdomavosi mu
mis dėl to kad mes buvom iš 
Amerikos. Pusryčius valgėme

M
• Vienas iš Amerikos daugelio' pa
veldėjimų iš senojo 
kultūra ir padariniai 
nių iš įvairių šalių.

pasaulio, buvo 
daugybės žmo- I

rasė ir tauty-Kiekviena paskira 
be turi savo vertybių prisidėjimui. 
Kaip įvairus instrumentai muzika
liame ensamble, kiekvienas turi sa
vo svarbą, ir paturtino visą musų 
nacionalį Amerikos gyvenimą.

tokie kad kiekvienas 
pasidžiaugti, kaip ir 
mės.

Lietuvis gali 
mes džiaugia-

ši situacija atitiko ne tik kur lie
čiasi musų šalies, bet taip pat ir 
biznio institucijų, kaip tai apibudi
na The Standard
Ohio. .

Oil Company of

ofiėiales 
prisidė-

Sąrašuose musų 
sumaniai Lietuviai 
šeimos, jus patirsit kaip 
jo savo dalimi šiose pastan- 
tangose patrnauti publikai. 
Atsiekimų rekordai buvo

Musų santikiai su 
čiau čia nesibaigia, 
dėlė privilegija pasidžiaugti drau
gingumu ir parama iš. Lietuvių pu
sės gana aukštame kiekyje per vi
są musų korporatinj gyvavimą. 
Abudu nuopelnu mes pripažystam. 
Savo geru patarnavimu ir atsakan
čiais produktais, pasitikime jog galė
sim palaikyti Lietuvių draugingumą 
ir toliau.

Lietuviais ta- 
Mums buvo di-

SOHIO

uOTOROft

(Vienas iš Serijos The Standard 
Oil Company (Ohio) pripažini
mui nuopelnų iš Lietuvių pusės 
prisidėjimu prie šios kompani
jos pasisekimo.)

SOH O
X-7O

THE STANDARD OIL COMPANY
AN OHIO INSTITUTION • • • FOUNDED 1870

laive, ir pasikalbėjimas buvo 
toks įdomus kad nepajutom 
kaip prisiartinom prie Nidos. 
Lynoti buvo nustoję, bet dan
gus vis buvo debesuotas. Iš 
laivo abiem pusėm matėsi pa
kraščiai, bet pats žemynas bu
vo daug toliau kairėje pusėje, 
o dešinėje arti matėm smėly
no dykumas/ kur ne kur tetu
rinčias kokį augalą. Priva
žiuojant į mažiuką uostą, ma
tėm daugybę nedidelių žuvi
ninkų valčių su jų vaizdingo
mis burėmis ir keistais vėjaro
džiais ant viršaus stiebų. Mi
nia žmonių susirinko pasitikti 
atplaukusį garlaivį, laukdami 
savo giminių ar draugų kurie 
gali atvažiuoti atsilankyti.

Už kelių minutų mes jau 
išlipom, o musų ekskursijos va
das pranešė kad vykstam į ko
telį, kur galėsim pasilikti sa
vo nereikalingus dalykus, kad 
galėtume būti laisvi nuo. sun
kumų, musų pasivaikščiojime. 
Čia Majoras Dagys atsiskyrė 
nuo musų, nes jis atvyko į Ni
dą tam tikrais reikalais.

Nida yra labai vaizdingas 
mažas žuvininkų kaimas, su 
nameliais sustatytais arti pat 
vandens. Mus nuvedė į medi
nį namą prie viešbučio, o in- 
ėjus į vidų patyrėm jog tai 
yra salė, naudojama koncer
tams ar pasilinksminimams, 
kokie vietos gyventojams pa
sitaiko turėti. Salė gana dik- 
toka, joje gali tilpti apie 200 
žmonių. Virš scenos toje sa
lėje matėsi likę raidės, mato
mai paliktos po paskutinio at
sibuvusio parengimo, su kele
tu patriotinių žodžių sąryšyje 
su šauliais.

Ekskursininkų grupė buvo 
apie penkiasdešimts, kurie vi
si pradėjo ruoštis pasivaikščio
jimui po Nidą. Moterys nusi
movė savo kojines, nekurios 
nusivilkusios suknias apsimovė 
kelnėmis, tai ir mudvi darėm 
kaip kitos, nusiavėm kojines. 
Galvas apsirišom skarelėmis 
ir buvom gatavos viskam kas 
įvyks, ir pradėjom sekti pas
kui vadą. Pirmiausia mus už
vedė ant aukšto bet nestataus 
kalno, per pušyną; ant to kal
no viršaus stovi aukštas žibin
tas (laivams švyturys), apie 
kurį vadovas paaiškino, pažy
mėdamas jo aukštį, amžį ir 
naudingumą laivams plaukian
tiems Kuršių Mariomis. Nuo 
čia nuvedė mus žemyn į mink
štą smilčių kalną kitoje pusė
je, vėl per tankiai suaugusiais 
pušaites, pro kurias praeiti rei
kėjo rankom praskėsti.

Iš kito šono to kalno mes 
priėjom prie krašto plataus 
smėlėto pavandenio, kur prieš 
musų akis pasirodė aukštas 
smėlio krantas, nueinantis. į 
patį vandenį. Sekėm paskui 
kitus eidamos tuo palaidu smė
liu, į kurį musų kojos lindo 
po kelis colius gilyn ant kiek
vieno žingsnio; priėjus prie 
pat apačios stataus smilčių kal
no, mudvi su Brone pakelėm 
galvas pažiūrėti į jo viršūnę: 
kalnas galėjo būti daugiau šim
to pesų _aukščio, ir pirm negu 
apsidairėm kiti jau pradėjo 
lipti aukštyn. Išsyk mes ma
nėm kad bus juokas, ir juoka- 
vom, matydamos kai kiti ban
do lipti į kalną ir vis slenka 
žemyn. “Einam, einam!” šau
kė musų vadas, lipdamas aukš
tyn pirmiausia, “turit pamaty
ti vaizdus iš viršūnės”. Mes 
buvom jau pavargusios nuo 
kelionės į tą kalną prie švy
turio, dabar gi jau likom be 
kvapo nuo žygiavimo per smil
tyną iki. šiai vietai, taigi norė
jom sutaupyti savo energiją, 
manydamos praleisti šį lipimą, 
nors ir negalėsim pamatyti to 
kas matosi iš viršūnės. “Mes 
palauksim čia iki jus sugry- 
šit”, mes atsakėm. “Bet mes 
negryšim per čia”, jis atsakė 
mums atgal, “musų kelionė tik 
nuo čia prasideda, mes eisim 
tolyn, tai judvi verčiau eikit 
kartu”.

Mano nabagė širdis pradėjo 
smarkiau plakti tik pamanius 
apie tai, bet nebuvo išeities, 
taigi sunkiom kojom, kurios 
rodės darėsi sunkesnės su kiek
vienu žingsniu, pradėjom lipti 
aukštyn. Nekurie jau buvo 
dalipę pusiaukalnio, pūškuoda
mi ir alsuodami, ir mes pasi
vijom juos, bet nebuvo galima 
pažengti daugiau kaip pora ar 
tris žingsnius ir vėl sustoti 
atsikvėpti. Minkštas palaidas 
smėlis, tokin stančian kalnan, 
tai kai pažengi žingsnį, tuoj 
vėl nuslenki žemyn du žings
nius; pasilenki, suleidi rankas 
į smėlį lyg pasigelbėjimui, bet 
iš to nieko gero, nes nėra už 
ko nusistverti. Ir taip mes su

dideliu keblumu ir užtektinai 
alsavimo ir puškavimo, pasie
kėm kalno viršūnę, visai nu
vargusios, kur net nepažvelgu
sios kas iš ten matyt, griuvom 
ant smėlio atsikvėpti.

Po kelių minutų, pasidrąsi- 
nom pramerkti akis, ir vaizdai 
kokie pasimatė tiesiog užėmė 
mums dvasią. Kiek tik akys 
mato, tiesėsi mylių mylios pli
kų smėlio kalnų. Jokio mede
lio, jokio krūmo, nei gyvo dai
kto nesimatė, tik gelsvo smėlio 
gauburiai ir pilkas debesuotas 
dangus virš musų. Užpakalyje 
musų buvo graži žalia, rami 
jura', nuo kurios putė smagus 
gaivinantis vėjelis.

Po trumpo pasilsio, mes vėl 
pradėjom žygiuoti, stumdamie- 
si per palaidą smėlį, į kurį ko
jos klimpo virš kailiukų, ant 
kiekvieno žingsnio; ėjom per 
to smėlio kalnelius; gerai tik 
kad nepriėjom prie kito tokio 
stataus kalno kaip pirmutinis, 
dabar mes ėjom jų viršūnėmis, 
atsargiai, nes lengva buvo nu
slysti į šalis, o jeigu pamestum 
lygsvarą manau butų lengva 
nusiristi ragožiais šimtus pėdų 
žemyn, kur atsidurtum arba 
smėlio pliaže , vienoje pusėje, 
arba slėnyje Baltijos pusėje, iš 
kur reiktų lipti atgal, nes aš 
manau tame minkštame smėly
je nei neužsigautum, tiesiog 
butų net smagu, jeigu mėgsti 
tokį smagumą.

Taip tai mes ėjom per kėlė
ją kilometrų; oras buvo -mig
lotas ir drėgnas, smėlis šlapias 
ir lipo prie musų kojų, batų, o 
kai atsisėdom pasilsėti, lipo 
prie rūbų; mes buvom aplipę 
smėliu, bet gerai kad buvom 
apsirengusios tokiai kelionei 
tai nepaisėm kad ir aplipom. 
Mudvi buvom dėkingos tam 
gaivinančiam vėjeliui, jis mus 
palaikė ant kojų; jeigu diena 
butų buvus karšta ir saulėta, 
tikiu bu tume turėjusios nu
traukti vaikščiojimo. Įtempta 
vakarykštė diena Palangoje ir 
tiek mažai miego,, išaikvojo mu
sų energiją, mudvi buvom nu
vargusios ir mieguistos, ta
čiau laikėmės su visu buriu, 
nors visada buvom pačios pas
kutinės.

Pagaliau priėjom prie vietos 
kur šioje smėlio juroje kyšojo 
vienišas . stulpas; mums paaiš
kino kad jis pažymi sieną kur 
prasideda Vokiečių žemė. Iš
rodė keista pamanius kad gali 
atsistoti prie to stulpo ir ži
noti kad viena koja stovi Vo
kietijoje, o kita Lietuvoje.

Kiek toliau mes priėjom ofi
cialius rubežiaus vartus, kur 
radosi Lietuvos valdžios stotis 
ir keletas uniformuotų vyrų 
sargyboje. čia pagaliau mu
sų kojos gavo atsistoti ant ža
lios žolės ir kietos žemės. Ten 
yra kelias su perdėtais vartais 
per jį; vienoje pusėje stovėjo 
stulpas, ant kurio buvo šydas 
su Lietuvos ženklu, “Vytimi”, 
o iš kitos pusės vartų ant kito 
stulpo, Vokiškas ženklas, Ere
lis. . Čia buvo pasilsio punktas 
ekskursininkams, su įvairiais 
užkandžiais ir išsigėrimais, 
kuo nuvargę vaikščiotoj ai pa
sinaudojo. čia mes nusifoto
grafavom su pasienio sargais, 

(Bus daugiau)

Čhicagos Lietuvių Prekybos 
Butas, susidedąs iš profesiona
lų ir biznierių, suorganizavo 
Lietuvai Gelbėti Fondą ir pa
skelbė dešimts tūkstančių do
larių vajų Lietuvos reikalams.

Pirmutines stambias aukas 
paklojo patys fondo organiza
toriai : bankininkas Mackevi
čius $200, vaistininkas Rakš
tys $100, Automobilininkas D. 
Kuraitis $100, Teisėjas Zuris 
$50, S. Balzekas $50, Jos. F. 
Budrikas $50. Kiti nariai ir 
vaizbininkai davė po $5, $10 ir 
$25. Viso iki šiol jau sukelta 
ir Lietuvon pasiųsta virš 1000 
dolarių.

Lietuvai Gelbėti Fondo Ko
mitetas sudarytas iš 65 narių, 
įvairių užsiėmimų ir nusista
tymų veikėjų.

Valdybon ineina ir Fondo ko
mitetą sudaro:

Pirm. — J. Mackevičius,
Vice pirmininkai:

J. T. Zuris,
J. P. Varkala,
O. Kirienė,
Kazys Steponavičius, > 
Dr. J. Poška, 
Vanda Byjanskienė;

Ižd. — J. P. Rakštis, 
Sekr. — Dr. K. Draugelis, 
Spaudos komisija:

V. S. Jokubynas,
J. Poška,
V. Rėkus,
P. šaltimieras, 
M.. Vaidyla, 
A. Vaivada,
L. Vanagaitienė;

Komiteto nariai: O. Aleliu- 
nienė, A. F. Ambrose, A. Ba
cevičius, S. Bajorūnaitė, S. Bal- 
zakienė, B. Baldwinienė, Dr. S. 
Biežis, O. Biežienė, J. B. Bor- 
den, M. Brenzaitė, J. F. Sud
rik, J. Grigaitis. N. Gugienė, 
Cz P. Kai, poni Kai, W. J. Ka
reiva, A. Kartanas, J. Kaza- 
nauskas, A. Kumskis, D. Ku
raitis, A. G. Lidienė, Kun. A. 
Linkus, J. Locaitis, E. Luko
šiūtė, J. Mickeliunas, M. Nar- 
vidas, J. Naujalis, A. Nausė
dienė, G. A. Nekrošius, D. Pi- 
varunas, S. Pieža, A. S. Pocius, 
W. Sebastian, A. A. Slakis, A. 
Steponavičienė, Dr. S. šlakie- 
nė, Dr. M. T. Strikol, G. Šu
kys, A. A. Tulys, Kun. M. Ur
bonavičius, A. J. Valonis, F. 
Woidat, J. Juška, Dr. P. Zala
torius, Dr. A. Zimontas.

Fondo globėjai: Vaizbos Bu
to pirmininkas J. Kaledinskas 
(Kelly), iždininkas S. Balzekas,

sekretorius B. R. Petkevičius.
Lietuvai Gelbėti Fondo ir 

Vaizbos Buto nariai patys au
koja ir kitus ragina aukoti 
Lietuvos gynimui. Aukojimo 
ir aukų rinkimo ’ darban, jie 
kviečia visas Lietuvių draugi
jas bei organizacijas ir kiek
vieną gyvą Lietuvį. Į darbą 
jie eina su šūkiu: “Lietuvai 
reikalinga paramos, mes ją re
miame. Remkite ir jus. Chi- 
caga turi sukelti $10,000!”

G. čemberietis.

LIETUVOS ŠAULIAI

Daugelis š. Amerikos Lietu
vių esate girdėję kad Lietuvo
je yra šaulių organizacija. Tos 
organizacijos pagrindiniai tik
slai yra šie: ugdyti tautinį są
moningumą ; siekti vienybės 
tarp tautiečių ir piliečių, neat
sižvelgiant į jų tikybų skirtu
mus, nei į jų politinius įsiti
kinimus. Padorumas, toleran
cija visų šalies žmonių, kultu- 
rėjimas’ir kultūrinimas, draus
mingumas ir ištikimybė savo 
Tėvynei Lietuvai tai yra šau
lio credo.

Šauliai yra pasišventę viso
mis savo dvasinėmis ir fizinė
mis spėkomis, net ir savo gy
vybe, jei to reikėtų, ginti tau
tos garbę ir Tėvynės laisvę.

Kaip matote, šaulių Sąjunga 
yra tai organizacija visos. Lie
tuvių tautos, ir dėl visos tautos 
bendros gerovės. %

Ir štai dėl ko mes Amerikie
čiai Lietuviai privalome viso
mis savo moralinėmis ir mate- 
rijalinėmis išgalėmis remti šau
lius, o tas bus ne daugiau kaip 
pildymas tautinio pašaukimo 
priderystės.

Lietuvos Šaulių Sąjunga iš
leidžia savaitinį žurnalą, Tri
mitą, kurį mes visi Amerikie
čiai Lietuviai, o ypač inteligen
tai, privalėtume užsiprenume
ruoti ir skaityti, nes jei neskai
tome Trimito tai dar nesame 
matę patriotinės literatūros 
žurnalo tikroje to žodžio pras
mėje. Gerovėje, tai Amerikos 
Lietuvių spauda, o ypač tauti
nė, turėtų nors retkarčiais sa
vo skaitytojus supažindinti su 
Trimitu, kuris nėra vietiniams 
laikraščiams kompetitorium.

Trimito antrašas toks: Kau
nas, Laisvės Alėja 20, Lithua- 
na. J. Smailis.

’Dantys Jau Ištrauktas
MOČIUTE!’

TAUTOS ŪKIO Tarybos ap
tartas nepaprastų mokesčių į- 
vedimo reikalas. Tais mokes
čiais manoma bent iš dalies su
mažinti valstybės iždo šių me
tų pajamų nepriteklių. šitie 
nauji mokesčiai palies visas 
Lietuvos gyvenimo šakas, iš
skyrus žemės ūkį. Mokesčiai 
nebus dideli, kad visi juos ga
lėtų be sunkumų ir nustatytu 
laiku sumokėti.

DIDELE 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
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

K

A

• Kasdien jūsų šeimos nariai turi naudoti 
telefoną •—■ susisiekti su draugais ir gi
minėmis — pašaukti gydytoją. — padary
ti susitarimus — užsakyti reikmenis. Ka
dangi jis taip tankiai reikalingas, kodėl ne
turėti telefoną savo namuose. Jis atsieina 
visai nedaug.
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DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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 į mane telefonu arba asmeniškai.
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

pO nepilnų dviejų mėnesių visų Lietuvos partijų sutar- 
* ■ tino pasiryžimo visomis pastangomis išlaikyti tau
tai reikalingą vienybę, atsispyrimui prieš gręsiančius 
pavojus kokie ištiko Čekoslovakiją ir Albaniją, Lietuvo
je pradeda apsireikšti seni vaidai. Tas ramumo laiko
tarpis gal buvo kaip esti atmosferoje tyku-ramu prieš 
audrą. s

Štai Lietuvos Aide Gegužės 15 d., Spaudos Apžval
goje, straipsnyje “Kas Patinka ir kas Netinka XX Am
žiui” randame tokius porą reikšmingų sakinių, kuriuos 
čia patiekiame:

“Kai tautos vienybės vardu kai kurie neatsakingieji asme
nys visuomenės susirinkimuose pradėjo mitinguoti ir dirbti val
džios institucijų žeminimo ir tautos skaldymo darbą....”

“O kai dėl pasiūlymų tam tikriems asmenims ir grupėms 
geriau pajusti ‘visuomenės nepasitenkinimą ir nusiskundimus’, 
tai čia irgi reikia pirmiau gerai ištirti ar tie ‘nusiskundimai ir 
nepasitenkinimai’ yra tikrai visuomenės, ar jie nėra tik griovy- 
binės, neurasteniškos kritikos ir kritikomanijos reiškiniai....”

Tas “XX Amžius” yra tai krikščionių demokratų 
dienraštis, kuriame tūli net krikdemų vadai siūlė “iš
kasti duobę ir visą praeitį užkasti tautos vieningumo 
vardan”. Bet tie norai nekunijami: partiviškumas, lyg 
tas paskandintas katinas, vėl atgryžta, kniaukdamas. 
Pasinaudodami “tautos vienybės” sutarimu ir vienybės 
vardu, partijų vadai landžioja po visuomenę, daro už
puolimus valdžios nariams, žemina vyriausybės darbus, 
kelia visuomenėje nepasitenkinimą ir tą nepasitenkini
mą pavadina “visuomenės nepasitenkinimu”.

Šitaip esant, vyriausybei prisieina rūpintis suvar
žyti tokių politikierių organizuojamus mitingus, nes jie, 
naudodamiesi momentu, ryžtasi siekti savo senų pra
eitų užgaidų, kurių jie niekad neišsižadėjo.

Kuomet po Klaipėdos užgrobimo Lietuvoje įvyko 
toks staigus visų partijų “broliškumas”, Dirva pastebė
jo jog tai gali būti ne kas daugiau kaip tik partijų vadų 
paskutinė priemonė įsiskverbti į valdžią. Kartą koją į 
tarpdurį įkišę, jie stengiasi įsiveržti ir į vidų....

Kario 20 Metų
Sukaktuvės

Lietuvos kariuomenės savai
tinis žurnalas “Karys” Gegu
žės mėnesį minėjo savo 20 me
tų sukaktį. Sukaktuvių nume
ris išėjo žymiai padidintas ir 
gausiai iliustruotas. Jame tel
pa sveikinimai Respublikos 
Prezidento A. Smetonos, Kraš
to' Apsaugos Ministro Brig. 
Gen. Musteikio ir kariuomenės 
vado Brig. Gen. St. Raštikio.

Per 20 metų Kąri redagavo 
14 redaktorių.
redaktorius yra Kpt. Urbana
vičius.

Karys 
“Kariškių 
šiaip sau 
leidinėlis, 
nosi kariškiai pasiskaitymui, 
žinių pasisėrhimui ir 
ko praleidimui.

Dabar Karys yra 
Lietuvos žurnalas, 
atžvilgiu prilygstąs geresniems 
Amerikos žurnalams.

PAGERBTAS SAN
DAROS VEIKĖJAS

Matas Biekša

Dabartinis jo

pradėjo eiti vardu 
žodis”, 1919 metais, 
greitomis paruoštas 
kurį apkasuose dali-

laisvo lai-

pirmaeilis 
technišku

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 25 metų jubilejaus 
proga, Gegužės 27 d; įvyko pa
gerbimo vakaras ilgamečiui 
Sandaros sekretoriui ir admi
nistratoriui Matui Biekšai, ku
ris gyvena ir darbuojasi prie 
organo Sandaros Chicagoje.

Matas Biekša labai daugeliui 
Lietuvių yra žinomas ir pažys
tamas kaipo kalbininkas, laik
raštininkas, organizatorius ir 
veikėjas. Tie darbai visuomet 
iš veikėjo pareikalauja daug 
triūso ir energijos padėti, bet 
Matas tą viską pasiryžusiai tę
sėjo, trokšdamas savo tautie
čiams Lietuviams būti naudin
gu kuo tik pajiegdamas.

Daug darbo ir triūso jau pri
dėjęs Sandaros darbuotėje pa
siliks ir toliau išeivijos Lietu
vių tautinio darbo plotmėje 
aktyvus veikėjas.

Silkes geriausia pagaunamos pilnoje mėnesienoje, ir dau
giausia jų pagaunama paprastai laike pilnačio antrą savaitę 
Spalių mėnesio.

ĄTSTOVŲ Rūmuose, Washingtone, Birželio 1 d. buvo 
2 * jau balsuojama “Townsendo planas”, sulyg kurio 
šios šalies seneliams turėtų būti mokama po $200* mėne
sinės pensijos iš valdžios iždo., Bilius atmestas 302 bal
sais prieš 97. Tačiau, gerai kad tas planas jau gavo pa
tekti Atstovų Rūmuose. Tai yra pirmos pastangos pa
bandyti kaip į tai atsineša įstatymus gaminanti įstaiga.

Seneliams nereikalinga $200 mėnesiui, tegul tik įve
da $100 mėnesinę pensiją ir tas bus gerai. Žmonės ku
rie pilnoje sveikatoje dirba šalies palaikymui, senatvė
je tos pačios šalies — savo vaikų — esti apleidžiami.

RAŠYTOJO BULIUNO 
KAPUI VIETA PARINKTA

Iš Lietuvos ateina žinios kad 
specialė komisija iš Kauno bu
vo nuvykus į Anykščius, ir prie 
Šventosios upės kranto parin
ko vietą kapui rašytojo Jono 
Biriuno, kuris palaidotas Za
kopanėje, Lenkijoje. Biliūnas 
yra kilęs iš Anykščių apielinkės 
ir pageidavo ten būti palaido
tas. Jono Biliūno palaikai bus 
palaidoti ant Anykščių pilia
kalnio, nuo kurio matyti upė 
Šventoji ir keliolikos kilometrų 
aplinkui apielinkė. (ši Šven
toji yra kita, ne ta kuri 
ka į Baltijos jurą.)

ište-

metuLIETUVA nuo 1923
linų išvežė į užsienį už 700 mi
lijonų litų. Dedama pastangų 
linų ūkį plėsti.

Lietuvos Giriose
(Tęsinys iš pereito nr.)

RAŠYTOJAS Jurgis Baltru
šaitis, buvęs Lietuvos atstovas 
Maskvoje, išvyko j Vakarų Eu
ropą speciale kultūrine misija. 
Jis ten pasiliks ilgesnį laiką, 
atsiduodamas taip pat 
kultūriniam darbui.

ir savo

artiste
Gegužes

LIETUVOS Operos 
Jonuškaitė - Zaunienė 
20 d. koncertavo Varšavoje, iš
pildydama Lietuvių liaudies ir 
klasiškas dainas.

I
KLAIPĖDOS krašto dvari

ninkas Dressler nesenai buvo 
atvykęs į Kauną, norėdamas 
apsigyventi Lietuvoje. Klai- 
pėdos krašte nori likviduoti 
savo dvarą. Jis iki Hitlerio 
atėjimo buvo karštas Vokieti
ninkas tenai.

OUSIJA nei iš šio nei iš to pradėjo statyti Prancuzi- 
jai-Britanijai tiesiog perdidelius reikalavirtius, ku

rie iš paviršio žiūrint pačioje Rusijoje gali sudaryti di
delio įspūdžio, bet pagrinde gali išeiti sovietų imperijai 
į didelę nenaudą. Kas perdaug žiojasi kartais mažai at
kanda. Sovietai net pagrasina Chamberlainui buk Ru
sija ir Vokietija galinčios sudaryti savo susiartinimą. 
Darykit kaip mes reikalaujam! — spiriasi Molotovas, — 
arba mes susidėsim su jūsų priešais!

Molotovas ir visa sovietų vyriausybė tačiau nepą- 
svarsto kad tokiu patyčiomis atmetimu Londono drau
gingumo, o prisimetimu Berlinui gali padaryti pavojin
gą išsišokimą. Hitleris gali gudriai tą progą išnaudoti: 
davęs Maskvai greitą draugiškumo pažadą, gali laisvai 
imtis vykdyti savo planą Ukrainos užkariavimo, nuo 
ko išgelbėti jau nepadėtų nei Anglija nei Prancūzija.

Hitleriui rupi suardyti Sovietų-Britų santykiai, ir 
patys sovietų carai, to nepermatydami, į tą duobę krinta.

Iš Molotovo pusės rodoma užsispyrimo kad Brita
nija užtikrintų ir Estijos bei Latvijos neliečiamybę.

Nors musų komunistai įrodinėja buk tame Moloto
vo reikalavime apimama ir Lietuva, to regis visai nėra. 
Lietuva neprieina siena prie Rusijos, Rusija apie Lietu
vos neliečiamybę iš Vokiečių pusės ir nesirūpina.

Rūpinasi ar ne, bet ir Lietuva, ir Latvija su Estija 
pareiškė jog toks sovietų perdidelis “rūpinimasis” to
mis šalimis gali joms tik pakenkti, o ne gero padaryti.

Tos valstybės pasirašė su Vokietija nepuolimo su
tartį. Jos bando kiek galima gauti daugiau sau ramy
bės iš to audringo kaimyno, ir nenori kad kiti kištųsi ir 
trukdytų joms ramybę palaikyti.

MUSU PAVASARIAI
Skrenda paukščiai į tolį neramus — 
Jie nusineša vasaros dainą.
Mes pavasarį naują gyvenam, 
Kai jaunystė skynimais ateina.

Musų žodžiai laukuos nusiprausę, 
Mes nebijom prieš vėją išeiti, 
Kur arimuose prakaitą gausų 
Lieja broliai artojai sukaitę.

Mes į rudenius saulę nunešim 
Iš pavasariais žydinčio sodo.
Su jaunyste, su broliais, su sesėm 
Imsim auksą iš saulės aruodo.

Nematysit pakluonėje smilgos, 
Nei dilgės darželiuose sesės, 
Kai pavasario saulės suvilgys 
Marias vasarojų žaliąsias.

Tik išėję į lauką pajusit
Jus kvepėjimą žiedo ir javo.
Ir ištarsit tyliai atsidusę:
“Mano žeme! Tu mano, aš tavo!” 

Skrenda paukščiai į tolį neramus — 
Tenusineša rudenio viską.
Mes pavasarį naują gyvenam, 
Kai jaunystė skynimuose tviska.

. “J.L.” Jonas Jakštas.

LIUBARTAS NUŽUDOMAS
Tarnai nubėgo naujų indų atnešti, vietoje 

Albrechto sudaužytų.
Sugniužo į kėdę ir Albrechtas'; neišleisda

mas iš rankų sunaus, jis linksmai šypsodamas 
žiurėjo į jį ir glaudė jo plaukus.

— Tėti, paprašyk dėduką nemirti! — stai
ga nuliūdęs ištarė vaikutis.

Neregys šypsodamasis ėmė rankom aplin
kui graibytis, ir Henrikas, pastebėjęs tai. nu
slinko nuo tėvo kelių ir puolė neregiui į glėbį.

— Mielas vaikuti.... — prabilo Liubar
tas. — Bene aš mirsiu? Aš noriu prisikelti!

Albrechtas nieko nesuprato, ir manydamas 
kad vaikas bus ką nors supainiojęs, pradėjo 
drauge su Amuliu vaišinti ir klausinėti neregį.

Liubartas papasakojo jiems ką girdėjęs Pi- 
kulo alkoje apie Rudolfo žygį ir jų pabėgimą. O 
apie savo sumanymą jis nei žodžio neminėjo, ir 
tik glaudė Henriką, bėgiojusį ir besimeilinusį 
čia prie tėvo, čia prie jo.

Neaiškiai ką ne ką apie įvykius alkoje Al
brechtas ir Amulis jau buvo girdėję, tačiau pa
sakojimą žmogaus girdėjusio iš pačių žynių lu
pų abu godžiai išklausė.

— Drąsuolis! — neiškęsdamas sušuko Al
brechtas, kada Liubartas papasakojo vaizdą 
kur Rudolfas iššlavė iš alkos žynius ir nuvertė 
į laužą Pikulo stabą.

Neregys pabaigė pasakojęs ir pakilo.
— Dėkui jums, — pasakė jis. — Į tave, ba

jore, aš turiu dar vieną prašymą.
— Kokį? Išpildysiu, sakyk! — atsakė Al

brechtas.
— Netoli Pikulo romuvos Vokiečių žyniai 

įsikūrė savo alką....
— Kas tokie? — paklausė Albrechtas, žiū

rėdamas į Amulį.
— Žinai, — atsakė Amulis, linkterėlęs gal

vą, — vakar tu matei juos mieste; meni, dviese 
jie, 'siaustinėmis apsivilkę, praėjo: vienas aukš
tas, aųtras žemelesnis. Martynas ir Pranciš
kus jų vardai.

— A, vienuoliai! Tai kas taip?
— Musų žyniai nori juos nužudyti; pranešk 

jiems kad negryžtų į Panerio miškus.
Albrechtas nusišypsojo.
— Gerai, tik ar klausys jie manęs? Tai 

kaip, nemyli jų Čia žmonės?
— Pranciškų, berods, myli, — įsiterpė Amu

lis, — jis meilus. O Martynas tik šaukia ir vis 
savuoju Dievu grąsina!

— Kodėl tu pats nenori juos įspėti? — pa
klausė Albrechtas.

Neregys lengvai palingavo galvą.
— Aš nenoriu dabar apie dievų tikėjimą by

loti: jie gali sudrumsti mane, o aš noriu regėti 
savuosius mirusiuosius pas Aukapirmą, — at
sakė jis. — Pasilikite laimingi, — pabaigė jis, 
žemai, veik iki žemės nusilenkdamas abiem. — 
Kame tu, mažyti?

Henrikas atšoko nuo tėvo ir pripuolęs ap
kabino neregio kaklą; ant blakstienų vaikui su
žibėjo ištryškusios ašaros.

Neregys apsikabino jį ir priglaudęs pabu
čiavo, kaip savo kūdikį.

— Tesaugo tave Perkūnas ir Kristus, — 
susigraudinęs ištarė Liubartas. — Gyvenkite 
laimingi!

Jis pasisuko ir visų lydimas išėjo pro duris. 
Amulis palydėjo jį laiptais žemyn, o Albrechtas 
sulaikė sūnų ir pats pasiliko kambaryje.

Sėdėdamas, apžergęs kaip arklį tėvo kelį, 
vaikas palengvėle prisiglaudė prie Albrechto pe
ties ir staiga pravirko.

— Ką tu? Ko tu taip, kvailuti? — paklau
sė nustebęs Albrechtas, norėdamas pažvelgti į 
veidą, bet vaikas kietai įsikniaubė. — Tu esi 
vyras ir štai dabar verki! Ar tau ne gėda!

— Ne, — atsakė vaikas, atidengdamas pa
raudusį, sudrėkintą veidą ir savo mėlynom akim 
drąsiai žiūrėdamas į tėvą. — Dėdulis neregys 
toks geras! Ir.... — Henriko’ balsas suvirpė
jo, ir jis vėl pravirko: — jis dabar dėl manęs 
turės sudegti ant laužo!

— Ką tu svaičioji? — ramino jį Albrech
tas. — Tikriausia, tu sapnavai arba jo nesupra
tai ! Te, išgerk midaus....

Jis davė iš savo taurės vaikui kelis gurk
šnius midaus.

Sugryžęs Amulis padėjo numaldinti ir pra
linksminti Henriką, įtikindamas kad neregiui 
nieko pikta neatsitiks, ir kad rytoj jis vėl galės 
jį pamatyti. Tačiau jo paties balsas ne visai 
patikimai skambėjo: apačioje Amulis sužinojo 
apie neregio pasiryžimą.

Vaikas pradėjo apžiūrėti tuščią ir nykią 
pilį, bet nei pilnos arklių arklidės, nei .šunes ku
riuos jis taip labai pirma mylėjo, niekas netrau
kė, niekas neviliojo jo dabar; tyliai dūlinėjo jis 
visur, bet nuo jo veido nebe vaikiškai rimta ir 
niūri išvaizda nenuslinko.

Albrechtas jau buvo pasirengęs gulti, tik 
dar su sunum šnekučiavosi, kai prasivėrė durys 
ir Amulis įkišo galvą.

— Išeik, bajore, turiu svarbų dalyką, — 
ištarė jis rūpestingai abejingu balsu.

Albrechtas išėjo. Amulis kietai uždarė du
ris ir, pasivedęs jį kelis žingsnius į šalį, paty
lom sukuždėjo:

— Neregys Liubartas nužudytas! Mūsiš
kiai ką tik gryžo iš miesto....

Albrechtas nustebęs krustelėjo.
— Kaip tai ? Kas ?. ...
— Nežinia. Pasiprašė kad jį paliktų vieną 

patį sode, paskui išgirdo riksmą. Puolė ten — 
neregys gulėjo parkritęs aukštieninkas ir jo 
krūtinėj įsmeigtas stačias peilis!

— Tia už ką taip? kas galėjo tai padaryti?
— Nieko nepastebėjo, — atsakė Amulis, — 

tik peilis žynio, raudona rankena.
— Ragučio žynio?
— Taip!
— Še tau ir linksmieji žyniai! — pasakė 

Albrechtas. — Ką mes dabar Henrikui pasaky
sim?. ...

— Tai jau rytoj kaip nors....
Nuspręsta buvo anksti rytą išvykti į kelią 

ir Panerio miškuose palikti būrį Aliutei ir Ru
dolfui jieškoti; o patiems su keliais tarnais joti 
Į Krėvės pilį. Albrechtas nutarė Henriką pa
siimti drauge, nes nesiryžo-palikti jį vieną Tra
kų pilyje, kurioj veik nebuvo saugu.

Visa pavakarė ir vakaras prabėgo besiren
giant į kelionę.

Kada Albrechtas sugryžo į savo kambarį, 
.vaikutis, kelionės nuvargintas, jau saldžiai mie
gojo.

Albrechtas dar pastovėjo valandėlę prie jo 
ir atsigulė į savo lovą. >

(Bus daugiau)

PATYRINĖKIME OHIO

ANGLIJOS karaliaus ir karalienės Amerikos sostinė- 
2 je laukiama didelėmis iškilmėmis. Sostinėje įvyko 
net susivaržymas už vietas kas galės ir kas negalės da
lyvauti karališkos poros priėmimo vaišėsi.

Prieš Anglijos karalių Jurgį III Amerikos kolonis
tai 1776 metais sukilo ginklais, dabar gi Jurgį VI pasi
tinka kaip brangiausi svečią.

Ši Britų valdovų pora yra pirmutinė Amerikos is
torijoje aplankanti Vakarų kontinentą.

Suvienytose Valstijose automobilių išplitę tiek daug kad 
po šešis susėdę į automobilį, visi šios šalies gyventojai vienu 
kartu butų pakelti ant ratų: nei vienas neliktų pekščias.

i

DUBYSOS KRANTUOSE
Ko taip liūdnai svyruojate, pušys, 
Kas gi spaudžia nūn jūsų nedalią,
Ar prisimenat kruvinus mušius,
Ar tą vargą aplinkui kur želia?....
Girždėsys jūsų skaudina širdį,
Kai klausausi, žiurėdams į tolius;
Tik nejautriosios širdys negirdi
Jūsų girždančių sesių ir brolių.
Jus svyruoja! Dubysos krantuose, 
Tokios lieknos, aukštutės ir žalios;
Kur pažvelgiu — krantuos ir šlaituose 
Jus bujojate, augate gražios.

Dubysa, 1939. VI. šaulys....... .... •• y-
*

PILIAKALNIŲ STATY
TOJAI OHIO VALSTI

JOJE
Ohio pirmieji gyventojai apie 

kuriuos mokslas turi žinių, buvo 
Piliakalnių Statytojai.

Jie pranyko pirm Columbo at
radimo Vakarų Pasaulio; kada 
jie dingo, mokslas negali nuspėti.

Tie slaptingi, senų amžių žmo
nės gyveno tarp Allegheny Kal
nų ir Rocky Kalnų, nuo Wiscon- 
sino iki Meksikos Užlajos.

Ypač dikčiai piliakalnių randa
si Ohio valstijoje. Apskaičiuo
jama jų vienokio ar kitokio pa
vidalo apie 5,800 šioje valstijoje.

Piliakalniai yra įvairių formų. 
Nekurie yra fortai, rodanti su- 
maų inžinieriškumą. Vienas iš 
pažymių yra Fort Hill (11 mai
lių į šiaurę nuo Peeples, netoli 
Route 124). Jo sienos yra nuo 
šešių iki dešimts pėdų aukščio, 
kaip kur net pasiekia 15 pėdų. 
Fort Hill yra vienas iš pasauli
nių prehistoriškų tvirtovių sta
tymo pavyzdžių.

Fort Ancient (S. R. 350, 10 
mylių j rytus nuo Lebanan), ki
ta pažymi Piliakalnių Statytojų 
tvirtovė, aplankoma šimtų tūks
tančių žmonių, kur matyti ir tų 
laikų gyventojų sugabumas ir 
puikus apielinkių vaizdai.

Pavidalų piliakalniai, kaip jie 
mokslininkų vadinami, yra vieni 
iš Įdomiausių tų senų žmonių pa
likimų. Jie gal būt buvo jų tiky
biniams tikslams, todėl išstatyti 
pavidale gyvūnų, paukščių ir rep
lių. Įdomiausias tokių yra tai 
Žalčio Piliakalnis (16 mylių piet
ryčiuose nuo Hillsboro). Žalčio 
Piliakalnis vaizduoja išsirangiu-

SEKA:

si žalti, randasi ant aukšto kal
no, ir yra 1335 pėdų ilgių.

NEVVARij

• v 
lE2žN0N«mu<oTH>\

Kiti Piliakalnių Statytojų pali
kimai. yra tai geometriškai iš
statytos sienos, kurios apveda 
tam tikrus plotus. Jų statyba 
yra taip nuosaiki, kad figūros 
iškrypsta vos 20 pėdų iš formos.

Taip pat yra kaimų ir kapiny
nų dideliais skaičiais. Ohio Val
stijos Archeologiškame ir Isto
riniame Muzejuje, Columbus, O., 
randasi didžiausia kolekcija Pi
liakalnių Statytojų medegos; vi
sokių drožtų akmeninių pypkių, 
gražiai iškalnų varinių lėkščių, 
audinių ir Akmens Amžiaus gin
klų. Visi tų Piliakalnių Staty
tojų likučiai yra tik kalnai že
mės vienokio ar kitokio pavidalo.
Jeigu visi Ohio Piliakalniai bu
tų sudėti į vieną vietą jie suda
rytų 30,000,000 kubiškų sieksnių 
kalną. Beveik pustrečio karto 
tiek žemės pernešta iš vietos Į

^HILLSBORO
@ PEEPLESi

vietų dideliais traktoriais ir kas
tuvais statant didžiuosius Mus- 
kingum Tvenkinius. Reikia tik 
palyginti Piliakalnių Statytojų 
darbą, prisimenant kad jie viską 
atliko savo rankom ir prastomis 
primitivėmis ragažėmis.

Ohio gyventojai yra laimingi 
kad gali taip lengvai aplankyti 
šiuos nepaprastus likučius anų 
prehistoriškų žmonių.

“INDIJONAI OHIO VALSTIJOJE”.



DIRVA

EKSTRA!
jį Po 36 metų toje vietoje išbuvimo

The Kramer & Reich Co.
n priversta apleisti be persergėjimo — savininkai išnuo- į 
B mavo tą visą namą kitokiam bizniui. j

Turėdami Apleisti į
n KELIŲ SAVAIČIŲ BĖGYJE t

THE KRAMER V REICH CO. TURI TUOJ

Išsiparduoti
Viskas turi būti išparduota iki paskutinio 0

B dolario esančių Prekių tuojau, nežiūrint 0
B Kaštų ir Nuostolių! I

I Viską turim išparduoti 1 
s iki plikų sienų! į 
i Išpardavimas Prasidėjo! S 

ATEIKIT PASINAUDOTI ŠIUO PAPIGINIMU KO- {] 
KIS PASITAIKO JŪSŲ GYVENIME! Pasirinkit

B ko tik reikia iš musų didelio 20,000 dalykų sandelio 9 
B puikiausių VYRIŠKŲ RŪBŲ ir REIKMENŲ! įj
B SUTAUPYSIT IKI PUSĖS KAINOS! S 

The Kramer & Reich Co. | 
7007 SUPERIOR AVĖ. 0

[i Kampas Giddings Rd. Atdara kas vakaras p

MIRIMAI
ALEKSANDRAS LIUTKUS
Gegužės 31 d. mirė Aleksan

dras Liutkus, nuo 7418 Mel- 
rose avė. Palaidotas Birželio 
5 d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo tą pat rytą 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Paulina, 1 sū
nūs, Aleksandras Jr., 3 dukte
rys: p. šatunienė, p. Samuolie- 
nė, p. Lawrence. Taip pat pa
liko keturis brolius: Miką, Ka
ži, Antaną ir Praną.

.Laidojime pasitarnavo, laido
tuvių direktorų Della Jakubau
skienė.

P. AKSENAVIČIUS gavo ži
nią iš Utica, N. Y , kad Gegu
žės 27 d. mirė jo pusbrolio, 
Antano Mickevičiaus, žmona, 
Cicilija.

PADĖKA
Šiuomi dėkojam visiems mu

sų draugams ir giminėms kurie 
dalyvavo šermenyse, laidotuvė
se, ir užpirko mišias mirus mu
sų motinai ir močiutei, Jievai 
Puodžiūnienei. Dėkojame ku
nigams Vilkutaičiui ir Bartis 
už jų pasitarnavimą ir laidotu
vių direktoriui N. A. ^Vilkeliui.
Puodžiunų ir Komerų šeimos.

CEDAR POINT ATI
DARYMAS BIRŽE

LIO 10

Cedar Point-on-Lake Erie, pra
garsėjus “Vidurinių Vakarų Žaisla- 
vietė”, pradės vasaros sezoną šeš
tadienį, Birželio 10,, su daugybe pa
mainų ir paįvairinimų.

Naujai perdirbtas šokių paviljo
nas bus smagi užėjimo vieta sve
čiams kurie mėgsta pasišokti, šis 
paviljonas dabar bus moderniškiau
sia tos rušips šokių vieta valstijoje.

Atidarymo dienoje ir per Sezoną 
šokiams gros pragarsėję orkestrai, 
Don Bestor, She,p Fields su jo Ripp- 
ling Rhythm orkestru, Russ Mor- 
gan su savo orkestru.

Pagerinta ir paįvairinta ir Mid- 
way Amusement Circle, kur lanky
tojai turės smagų laiką.

Hotel Breakers. senai pripažintas 
didžiausias vasarinis viešbutis vi
duriniuose vakaruose, turės daug 
pagerinimų viduje ir iš lauko.

Pats maloniausias ir populiariš- 
kiausias patogumas Cedar Point yra 
tai maudynės pliažas. Septynios my
lios balto, gražaus smėlio pavande
nio galima naudotis tiems kurie 
mėgsta praleisti laiką pavandenyje. 
Taipgi daug vietos piknikuotojams 
tarp didelių medžių.

Cedar Point-on-Lake Erie yra tai 
savaimi miestas, bet atsiskyręs to
li nuo visokio kasdieninio pasaulio 
judėjimo ir bildesio.

Automobiliais nuvažiuoti galima 
Ohio Route 2, U. S. 6, tik šešios 
mylios į rytus nuo Sandusky. Pri
važiuojama ir traukiniais iki San
dusky, paskui keltuvu per užlają 
Į Cedar Point.

NAUJAUSIU IŠRA
DIMU

GALIT

.. Sutaupyt Dolarius
Valykit savo Karpetus (Rūgs) pa

tys namie, su Baltic X-Ray Čleaner. 
Viena bonka už 50d išvalysit vieną 
karpetą, padarysit kaip naują, išiin- 
sit plėtmus, nešvarumą, bus gražus 
kaip nauji. Naudojimas visai lengvas. 

GALIT GAUTI ŠIOSE VIETOSE: 
Obelienio krautuvėje 1404 E. 66 St. 
V. Gecevičius 1220 E. 79 Street 
B. Rakauskas 6717 Wade Park av. 
Bolton vaistinėj 7729 Superior av. 
A. C. krautuvėje 1229 E. 79 st. 
Taipgi galit palikti užsakymus Dir
voje. Siunčiame į kitus miestus, 
su prisiuntimu kaina 65c. Parduo
tuvėms ir agentams nuodame gerą 
nuolaidą.

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, 10' karvių, 2 arkliai, visi įrengimai, mainysis 
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., fumasai, 3 ga- 
rašai. Savininkas parduos pigiai. Padarykit savo pasiūlymą.

JUOZAS SKUSKIS J. F. ROGERS
Telefonas MI. 3088

6821 Fleet Avenue MI. 5759

Kas platina Dirvą — tas Dirvą galima išsirašyti už 
platina apšvietą. vieną dolarį — pusei metų.

Saugios Kelionės
JŪSŲ PINIGAMSI TA.PGl 

Jūsų pinigai bus apsaugoti 
kuomet jus nešiositės travel 
chccks kur tiktai keliausite 
. . .bizniui ar pasiviešėjimui.

Parduodami jūsų 
artimiausiame ofise iš

PADĖKA
Dėkojame Kun. Vilkutaičiui 

ir jo asistentams už pamaldas į 
Šv. Jurgio bažnyčioje^, mirus 
musų tėvui, Anuprui Branai- 
čiui. Taipgi dėkojame laidotu
vių direktorei A. Jakubauskie
nei ir visiems giminėms ir ar
timiems draugams kurie daly
vavo šermenyse ir laidotuvėse.

Dukterys ir Sunai.

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios 
WASHERS SVVEEPERS

Atvykstam i jūsų namus ir pa
darom apkainavimų dykai. 
20 metų patyrimo. (26)

HARRY’S
Radio Servicing Company 

6919 WADE PARK AVĖ.

J [IPPODROMĘ

“Only Angels Have 
Wings”

Tai yra vaizdinga drama iš tro
piškų Andes Kalnynų Pietų Ameri
koje, pilna romantiškumo ir nuoti- 
kių, kuri pradedama rodyti Hippo- 
drome Theatre šeštadienį, Birželio 
10. Svarbiausiose rolės vaidina 
Carry Grant ir Jean Arthur, su jais 
eilė kitų žymių filmų artistų.

“Only Angels Have Wings” de
dasi Pietų Amerikos kaime, kux 
Grand yra direktorius ,nedidelės oro 
linijos. Ten netikėtai atsiranda p-le 
Arthur, Amerikietė teatro narė, ku
ri apsisprendžia ten pasilikti. Ky
la visokių prietikių, kuomet kitas, 
Richard Barthelmess atvyksta dir
bti prie Grant.

Keletas filmų turi tokią kombina
ciją įvykių, romanso, konfliktų ir 
gamtos vaizdų kaip ši.

Che
Cleveland 

Crust Company
Savo Brangenims Laikysi Nusinuomokit

- CLEVELAND TRUST SAFE DEPOSIT BOX

ALUS Į NAMUS
ATVEŽA M ALŲ j VISAS MIESTO 

DA LIS
Duodam ant kredito.

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

Albert N. Marks
4520 SUPERIOR AVĖ.

ARENA

.cunmmiimuiniiiiummmmiiiiimuiimiiiiimgmmmmmiiiiiiimiiiiiimiiiiiii’;: 

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

Į P. P. MUKIOMS |
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

E ir Apdraudos Agentūra E
S 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E

i iiiiiiiaiiHiiiiii mimiiiiipi mBmnmmmiiniiinmiiiiminiimiiiiiHiuiiiiiiii iiiiy 

STATĖ WINDOW SHADE| 
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami f 

Visoki Langams Užtraukalai (Shades) |
E žemos kainos langu - ižtraukalams (shades) nuo 10c E 
= ir aukščiau. Venetiar Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau, = 

KAINOS PAS MUS Ž-MOS — DARBAS GERIAUSIAS.
E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. — 
= HEnd. 2149 • 1243 East 79th Street • Cleveland | 
aiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiimmmmimimiiimimiiiiiiimmmmiiiiiimiminiiiiHžĘi 
£iiiiiniiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiii!inB:iigiimiiiiniiiiiiiiii!iiiiiiii9iiii9H^uihii99iniii^  

| Laikrodininkas
E Taisymas mano spociališkumas.
= Parduodame visokios rūšies brang- 
E menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie- 
§ dus, stalinius setus, rašomas plunk- 

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

bininHiHniHniiniiiiiuiiniĮHiiiHiiBumiiniuiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiii?

snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

Atsakantiems žmonėms duddame iš- E 
simokėjimu ilgesniam laikui. =

I. SAMAS I
J E W E L E R . 1

6704 Superior Avenue E

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai. 

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop. 

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

ENdicott 8908

ANSEL ROAD

CAFE I 
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKŪS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
CAFE

• Night Club •
4058 ST. CLAIR AVĖ.

(Atdara iki 2:30 ryto)

•

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAf, Sav.

Komaras Dalyvauja 
Imtynėse

Walter A. Taylor sutarė tęsti 
imtynes Arenoje per 1939-40 sezo
ną. Sekančios imtynės atsibuna šį 
pirmadienį, Birželio 12 vakare.

Svarbioji pora bus Kayo George 
Koverly. Jugoslavas smarkuolis, su 
Jack Washburn, kuriuos kiekvienas 
norės matyti.

Juozas Komaras imsis su kitu 
smarkiu vyru, Bozic, o prie jų bus 
kelios kitos poros.

Arena turi oro vėdinimo sistemą, 
taigi atsilankiusieji turės tikrai pa
togią vietą laiko praleidimui.

Tikietai eina nuo 50c iki $1.00, 
ir keletas parinktinų vietų branges
nių.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

DYKAI
SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentą — 
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 Superior EN. 5297
2419 Dennison SU. 7621--------------------------- ,

C r oss to wn 
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

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
SPECIALIS PARDAVIMAS

Keleto rusių 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 — 
2Vz sv. už 25c. Svoris tikras.

e
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 Pavne Avė. ENd. 8762
2355 E. 4(h Street PR. 9627

Siųskit užsakymus:
UNITED PRODUCTS CO

1240 East 81 St. Cleveland, O.

Perkamo Maisto
Jeigu jus neturit Electriško Šaldytuvo, 
jus negalit gauti pilną vertę už pinigus 
kuriuos išleidžiat maistui. Be Elektriš
ko Šaldytuvo, jus negalit išvengt nesu
gadinę ir neišmetę dalies maisto.

Elektriškas šaldytuvas yra vienati
nis šaldytuvas kuris gali DUOTI 
pilną 100 nuošimčių šaldymo patar
navimo.

Jeigu jus esat viena iš tų daugybės mo
terų kurios kasdien susiduria su klausi
mu pavalgydinimo savo šeimos sveiku, 
skaniu valgiu apribotu biudžetu, jums 
ypatingai reikalingas yra Elektriškas 
Šaldytuvas.

Sp Elektrišku šaldytuvu sudėjimui 
maisto, jus galit pirkti daug keletui 
dienu kuomet kainos žemos. . . . Ju- 
kis maistas neprivalo nusimesti su
gedimu.... Galit sutaupyt kas at
lieka ir sutaisyt vėl skaniai ir pa
duoti kitą kartą. ... Ir galit sutau
pyt pinigų pasidarant ice cream ir 
kitus šaldytus prieskonius namie. . .

JUS GALIT VALGYT GERIAU TR 
GYVENT GERIAU!

Gauk SAU ELECTRIC REFRIGERATOR

DABAR!

■t2

Jūsų Elektriškas šaldytuvas 
užsimokės už save pats sutau- 
pymais kokie juomi galimi.

Kainos 1939 Elektriškų Šaldy
tuvų yra žymiai sumažintos.

Šie 1939 Elektriški šaldytuvai 
sunaudoja mažiau elektros.

Vidutiniai kaštai už elektrą 
operuoti 1939 Elektrišką šaldy
tuvą yra MAŽIAU NEGU 3 
CENTAI DIENAI.

Galit įsidėti Elektrišką šaldy
tuvą savo virtuvėje išanksto 
visai mažai įmokant.

Įsigykit sau Elektrišką šaldytuvą dabar 
—ir džiaugites taupumu, patogumu, pa
tenkinimu ir malonumu kokį jis teikia, 
šią vasarą ir per eilę metų ateityje.

The Electrical League

KLESOJ PATS 
PER SAVE

Elektriškas Refrigerato- 
rius yra vienatinis šal
dytuvas kuris yra 100 
nuoš. švarus šaldymo 
operavime.
Elektriškas Refrigerato- 
rius yra vienatinis šal
dytuvas su JIEGA duo
dančia 100 nuoš. šaldy
mo patarnavimo.

| Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms |
t NEW DEAL 
BAKERY

*Į*

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,

PR. KUNCA1TIS |
Savininkas ir Kepėjas s

4023 E. 141 ST. J
Telefonas WAshington 3227 S

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

H VISADA PRAŠYKIT '3^ NEW DEAL DUONOS |
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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Dirvos skaitytojai yra jūsų klijentai ir rėmėjai. Jie yra geri Lietuviai, 
Biznieriams ir kurie palaiko visą Lietuvišką judėjimą šioje kolonijoje. Jie nori susi

Profesionalams tikti Jus ir pasikalbėti kitur negu tiktai Jūsų įstaigose. — Atsilankykit 
Dirvos Piknike šį sekmadienį — pamatykit kaip jie linksminasi!

Piknikas prasidės nuo 1 vai. po pietų. Įžanga 25c. Vaikams dykai.

KAIP NUVAŽIUOTI: Automobiliu nuvažiuoti i Pikniką lengviausia Lake Shore Blvd., į ry
tus. Davažiavus LLOYD Road pasukti į jį ir važiuoti iki GRAND Blvd. Ten matysis pikni
ko vietos pažymėjimai. Tėmykit juos ir be vargo surasit pikniko vietą.

Gatvekariu važiuojant, nuo •Euclid Beach imkit busą kuris veža iki Lloyd Road.

DIRVOS PIKNIKAS į
JAU SEKMADIENĮ

Daug nekalbėsime: apie Dir
vos pikniką žino visi kas nori 
žinoti. Kas dar nežino, paskai
tykit šiame numeryje telpantį 
skelbimą.

Piknike tikimasi daug vietos 
Lietuviu ir svečių iš plačių Cle
velando apielinkių, net iš Det
roito, Pittsburgho ir kitų ap- 
linkipių tolimų miestų.

Šį pikniką atlaikius, Dirva 
užbaigs 24-tą metą ir pradės 
25-tą metą savo gyvavimo.

Nuvažiuoti automobiliais vi
sai lengva: Euclid, St. Clair ar 
Lake Shore Blvd. iki LLOYD 
Road. Iš Lloyd Road sukit į 
GRAND Blvd., j rytus, ir ne
trukus privažiuosi! vietą.

Gatvekariais ir busais rei
kia važiuot iki EUCLID Beach, 
nuo ten imti busą kuris veža 
iki Lloyd Road. Paskui paeiti 
pėkščiomis iki vietai.

Piknikas prasidės tuoj po 
pietų. Atsivežkit savo vaikus 
ir visus kitus šeimos narius.

Vaikams inėjimas dykai.

DAUG SVEČIŲ
Bėgyje sekančių dviejų sa

vaičių Clevelande bus daugybė 
svečių — net 27,000,

Birželio 12, 13 ir 14 d. atsi
bus Nacionalės Katalikų Akci
jos Kongresas, kuris sutrauks 
apie 12,000 delegatų. Ši kon
vencija bus pagerbimas Cleve
lando Arkivyskupo Schrehrbs.

Kitą savaitę po to atsibus 
tarptautinis Rotary suvažiavi
mas, dalyvaus 15,000 narių, iš 
jų apie 2,000 iš tolimų pasau
lio kraštų.

Prie Meilės — Reikia 
ir Duonos

Po Velykų, jaunos Lietuvių 
porelės viena po kitai sueina į 
šeimyninį gyvenimą. Atmin
kit: meile negalima gyventi, 
reikia duonos.

Tuoj užsisakykit sau į na
mus atvežti duoną iš New Deal 
keptuvės, Pranas Kuncaitis yra 
ilgų metų patyrimu duonkepis.

Duoną išvežioja ir pristato 
tiesiog į namus žinomas jauna- 
vedis ir muzikantas Jonas Apa- 
naitis.

Jų duona yra tikrai Lietuviš
ka, skani ir skalsi.

Vestuvėms ir kitokiams po- 
kiliams New Deal kepa viso
kius pyragus.

Užsisakyti lengva: jų skelbi
mas telpa Dirvoje. Patelefo- 
nuokit, arba parašykit už cen
tą atvirutę.

Taipgi patariame laikas nuo 
laiko peržvelgti Dirvoje kitus 
skelbimus: rasit Lietuvius ku
rie gali jums visame patar
nauti. Pirmiausia kreipkitės į 
savus. Taipgi remkit tuos ku
rie garsinasi Dirvoje.

• VIEŠŲ DARBŲ darbinin
kų skaičius pradedant Liepos 1 
diena Cuyahoga apskrityje bus 
sumažintas iki 45,000. Taigi 
iš tų darbų bus paleista keli 
tūkstančiai dar tų kurie iki šiol 
dirbo.

• OHIO VALSTIJA šiądien 
operuoja su didžiausiu biudže
tu savo istorijoje, nors naujas 
gubernatorius Bricker užėmęs 
vietą pradėjo girtis apie “eko
nomiją”.

• HTGH SCHOOL mokyklas 
baigusiems norima pagelbėti 
rasti darbus ir užsiėmimus, sa
ko valstijos bedarbės atlygini
mo biuro vedėjas. Apskrityje 
aukštesnes mokyklas baigė ar
ti 11,000, iš kurių apie 7.000 
nežada eiti j aukštesnį mokslą, 
nori rasti užsiėmimus.

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

DIRVA
• PUSEI METŲ •

Užsirašykit DABAR!

VASARĄ NAUDOK1T 
DAUG DRUSKOS

Dr. D. B. Dili pataria vasa
ros metu, ypač laike didesnių 
karščių, gerti sūdytą vandenį 
arba imti t.|.m tikras druskos 
tabletas su vandeniu. Tas pa
gelbės išvengti nualpimų nuo 
karščio darbe ir šiaip visur.

Svarini naudoti druską tiems 
kurie sunkiai dirba, aiškina 
Dr. Dili.

Druska galima daugiau var
toti vasaros metu ne tik su 
vandeniu bet ir visokiame mai
ste.

700 Gryžo Dirbti
New York Centrai geležin

kelio Collinwood dirbtuvės pa
šaukė į darbą su virš 700 dar
bininkų. Tos dirbtuvės buvo 
uždarytos nuo Balandžio mėne
sio. Ten dirbo tik 150 darbi
ninkų visu tuo uždarymo laiku, 
sužiūrėdami paprastus reika
lus.

Gavo $2,500,000 Ver
tės Užsakymų

Su v. Valstijų karo laivynas 
užsakė Clevelande $2,500,000 
vertės submarinų propeliavimo 
reikmenų, kas užtikrina darbą 
dėl 650 darbininkų per visą 
metą, Diesel inžinų skyriuje 
General Motors Corp. dirbtu
vėse.

IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ
Birželio 3 d., pp. Žurių re

zidencijoje, Lakewoode, buvo 
surengta išleistuvių ir atsi
sveikinimo vakarienė daininin
kei Rožei Lukoševičiutei, kuri 
Birželio 24 d. išteka už Inž. 
Edvardo Baltrušaičio. Buvo 
atsilankęs ir pats p. Baltrušai
tis iš Saginaw, Mich.

Vakarienėje dalyvavo artimi 
pp. žurių ir jaunavedžių drau
gai ir giminės.

Rožės namai yra Youngs- 
towne, taigi ten ir vestuvės at
sibus. Ji išvyksta į Youngs- 
towną šiomis dienomis.

Edv. Baltrušaičio tėviškė 
yra Pittsburghe.

Vagystė White Co. 
Dirbtuvėje

White Motor Co. susekta di
delė vagystė, kuri siekia arti 
pusės milijono dolarių, sako 
kompanijos vadyba. Pakliuvo 
du išlaukiniai trokų vežiotojai 
ir keturi dirbtuvės darbinin
kai. Viso darbo vadas sakoma 
buvęs sandėlių sužiurėtojas, su 
kurio žinia tie trokai išveždavo 
iš dirbtuvės per eilę metų di
džiųjų trokų reikmenų ir da
lių, ką pardavė ir pinigus da
linosi.

Toje dirbtuvėje dirba dik- 
čiai Lietuvių, bet nei vienas 
Lietuvis neįveltas.

DARBININKAS ŪKEI
Reikalingas farmai darbininkas 
mokantis dirbt su arkliais, kar
vių melžt nereikės. Platesnių 
žinių klauskite antrašu: (25

A. Cypas
RiFD 3 Chardon, Ohio

UŽMUŠIMAI TRAFI- 
KO NELAIMĖSE

Beveik visi sutinka kad va
žiavimas automobiliu lietinga
me arba sniegingame ore yra 
pavojingas. Mašinos lengviau 
slysta, sąlygos keblesnės ir pa
sitaiko kitokių kliūčių. Tačiau, 
mirtinos nelaimės ne visada pa
sitaiko tose sąlygose.

Rekordai parodo kad daugu
ma žmonių esti užmušami au
tomobilių nelaimėse laike gero 
oro, kuomet viskas sausa ir va
žiavimo sąlygos geriausios.

Kuomet sąlygos yra blogos, 
žmonės permato pavojų ir va
žiuoja atsargiau, tačiau klai
dingas jausmas saugumo kokį 
duoda geras oras tankiai bai
giasi nelaimingai.

Kuomet kitą kartą turėsite 
pagundą paliuosuoti savo at
sargumą arba smarkiau pava
žiuoti kuomet keliai yra sausi 
ir oras gražus, atminkit jog 
daugiau žmonių žūsta kuomet 
oras esti geras.

SVEČIAI CLEVELANDE
Antanas Kudis ir Vladas Bu- 

cevičius su savo žmonėm lan
kėsi Clevelande Birželio 3 ir 4. 
Kartu atvyko ir Kudžių sūnūs. 
Kelionę atliko automobiliu.

Ant. Kudis atsinaujino savo 
Dirvą, išrašė Dirvą Vladui Bu- 
cevičiui, ir įsigijo abu tomus 
P. Rusecko “Savanorių žygiai”.

Petras Milkint, iš Thomas, 
W. Va., lankėsi pas savo drau
gus Mikėnus.

Iš Chicagos lankėsi pas Pr. 
Aksenavičius Kun. F. Lukošius 
ir Antanas Petronis. Jie va
žiuoja į New Yorką. Gryš per 
Kanadą.

Svečiai aplankė Tadą Masi- 
lioni, apžiurėjo Lietuviu Darže
li-

Priekaištai Burtonui
Šį rudenį bus Clevelando ma- 

yoro rinkimai. Cleveland Press 
daro dabartiniam mayorui Bur- 
ton, kuris yra kanidatas, se
kančius priekaištus:

“Jeigu Mayoras Burton pa
švęstų daugiau laiko ir energi
jos miesto rotušėje ir mažiau 
prie banketų stalų ir ceremo- 
niškų funkcijų jis butų ir to
liau geras mayoras. Bet jei
gu jis leis dalykams miesto ro
tušėje eiti taip kaip ėjo iki 
šiolei, jis pateks į dar karštes
nį vandenį negu dabar yra, nes 
grupė nevisai gabių miesto ro
tušės jo draugų viską jam ga
dina”.

KRAMER & REICH 
IŠSIPARDUODA

Po 36 metų išbuvimo savo 
dabartinėje vietoje, vyriškų 
rūbų ir dėvėjimo reikmenų par
duotuvė The Kramer & Reich 
Co. verčiama apleisti tą vietą. 
Ją namo savininkas išnuomoja 
kitiems.

Apleisdami savo krautuvę, 
The Kramer & Reich Co. su
rengė išpardavimą visų savo 
prekių visai žemomis kaino
mis, kuo privalo pasipaudoti 
moterys ir vyrai: moterys api- 
pirkit savo vaikus ir vyrus, o 
pavieniai vyrai apsipirkit sau 
visokių dėvėjamų reikmenų.

Pardavimas jau prasidėjo.

• MIESTE pradėta įrengti 
vadinamus “parking meters” 
prie kurių bus pastatoma auto
mobiliai už tam tikrą atlygini
mą. Tačiau pirm negu juos 
spėjo Įrengti, reikalas atsidū
rė teisme. Tai kompanijai ku
ri sukaišiojo šaligatviuse 2400 
stulpelius tiems meteriems už
dėti, uždrausta darbas baigti, 
nors jai jau kaštavo $4,000. 
Iškilo varžytinė, gal būt tarp 
miesto politikierių.

PHONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

THURSDAY — JULY 14
YVorrying about falling too fast 

asleep kept me avvake, for indeed I 
did not vvant to miss connections 
for thė excursion to Nida. I had 
planned for so many years to see 
the “Sahara” of Lithuania, that I 
had absolutely no intentions of 
missing the opportunity, novv so 
close at hand, so at five o’clock vve 
vvere up again, getting ready to 
go. We took an old pair of our 
most comfortable shoes and vvore 
clothes that vve could roll around 
in if vve cared to, and departed for 
the bus station. It vvas a dark 
cloudy morning, vvhich made our 
mood anything būt pleasant.

The excursionists vvere alręady 
gathered in the bus, and we were 
delighted to find a fannly of our 
fellovv boarders from our vilią go- 
ing vvith us; it vvas the couple vvith 
the plump little giri. Also a young 

i man vvho had been a freąuent com- 
1 panion in our parties at the Kur- 
hauzas — Lieutenant Stankevičius, 

i from Kupiškis. It vvas a fine lot, 
; and vve vvere sure their company 
Į vvouH add to the enjoyment of our 
j trip. . .

At 5:30 the bus departed, arrivmg 
in Klaipėda about an hour later, 
from vvhence vve traveled by boat. 
While vve vvaited to get on board 
it started to drizzle, and again our 
mood sank. Hovvever, vve vvere on 
our vvay, afid vvhatever happened 
didn’t matter. Here the Lieutenant 
met and introduced us to a friend, 
Major Dagys, vvho is Host, or Hou- 
sekeeper (Gaspadorius) of the “Ka
rininkų Ramove” in Kaunas.

We settled ourselves on the boat 
for a fevv hours ride up the strip 
of vvater that is called “Kuršių 
Marės”, and separates the mainland 
from a narrovv sandy peninsula. 
Nida is located on this peninsula 
about half vvay from vvhere it be
gins from the mainland of Germany 
and ends close to Klaipėda. It is 
right in the center of this long 
narrovv strip and is on the Lith
uanian side of the border betvveen 
Germany and Lithuania.

It vvas nice to have the Lieutenant 
and Major for company, vve had 
many things to talk about, and 
they vvere especially interested be- 
cause vve vvere from America. We 
had our breakfast on the boat, and 
the conversation vvas so interesting 
that before vve knevv it, vve vvere 
nearing Nida. The drizzle had let- 
up, būt the sky vvas štili cloudy. 
We could see the shore on both 
sides, aithough the mainland on the 
left vvas further in the distance, 
vvhile on the' right vve could plain- 
ly see the sandy vvastes, vvith only 
a straggling shrub here and there. 
A s vve entered the tiny harbor, vve 
savv many small fishing boats vvith 
their picturesųue sails, and curious 
signals high atop the masts. A 
crovvd of people had gathered on 
the pier to meet the incoming ship, 
and vvelcome friends or relatives 
vvho might be coming for a visit.

In just a fevv minutes vve had 
disembarked, and the guide of our 
excursion announced that vve vvere 
on our vvay to the hotel vvhere vve 
could leave any excess baggage or 
bundles, in order to be free of any 
cumbersome burdens, during the 
vvalk that vvas ahead. Her the 
Major left us, as he had come to 
Nida on a business errand.

Nida i s a most picturesųue little 
fishing village, vvith lovv cottages 
nestled close to the edge of the 
beach. We vvere escorted to a 
vvooden building adjoining the Ho
tel, and as vve entered vve discover- 
ed it to be a Hali, used for con- 
certs, or entertainment, such as the 
villagers had need of. It vvas a 
good size hall, and could accomo- 
date probably about 200 people. Di- 
rectly over the stage strung across 
the hall, vvere letters that had 
evidently been left from the lašt 
affair, vyith a fevv patriotic vvords 
in connection vvith the “Šauliai”.

The group of sightseers number- 
ed about fifty, and everyone start
ed to prepare for the sight-seeing 
trip. The vvomen removed their 
stockings, and some changed from 
dresses into slacks, so we follovved 
suit and also renroved our stock
ings. We tied kerchiefs on our 
heads and vvere ready for vvhatever 
vvas to come, and started out fol
lovving the leader. First vve vvere 
taken up a long gradual hill, thru 
pine vvoods, that vvas thick vvith

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

pinv undęrbrush; here at the top 
of the hill vvas a high light tovver. 
\vhich the guide stopped to explain, 
giving its height, age and usefull- 
ness to the steamers ploughing the 
vvaters of “Kuršių Mares”. From 
here vve vvere taken dovvn the soft 
sandy slope of the hill on the other 
side, again thru the dense under- 
brush, vvhich vve had to hold aside 
and push thru.

A.round the other side of the hill 
vve came out to the edge of a vvide 
sandy beach, and there before our 
eyes tovvered high sand dunes, that 
sloped off onto the beach and into 
the tba. We follovved the crovvd 
over tho loose sand of the beach 
into vvhich our feet sank about six 
inches at every step, to the foot 
of the steep sandy hill, here Ber
nice and.I lifted our heads to take 
a good look at the top; it mušt 
have been over a hundred feet high, 
and before vve rcalized the people 
had begun to clirrib. We at first 
thought it vvas fun, and vve laugh- 
•ed, as vve vvatched them scrambling 
to get a foot hold, vvhile they slid 
back over the loose sand. “Come 
on, come on,” shouted our guide 
as he had led the vvay unvvard, “you 
mušt see the vievv from the top.” 
We vvere already tired from the 
trip up the hill to "see the lighthouse 
anc. novv vve vvere breathless from 
the vvalk across the beach to vvhere 
vve novv stood, so vve vvanted to 
save our energy and thought vve 
vvould skip the climb, even though 
vve vvould sacrifice the vievv from 
the top. “We 11 vvait here till you 
come dovvn”, vve ansvvered. “Būt 
vve are not coming dovvn,” he called 
back, “our trip just starts from 
here, for vve c.ontinue to go on, so 
you better come along”.

My poor heart began to beat 
faster just at the thought of it, 
būt there vvas no vvay out, so vvith 
heavy feet, that seemed to get 
heavier vvith every step, vve started 
up. Some vvere nearly half vvay 
up, puffing and blovving, and in
deed vve joined them, for vve could 
not take more than tvvo or three 
steps, and vve had to ręst. Loose 
sand, on a steep hill, you take a 
step, and slide back tvvo; you reach 
dovvn and sink your hands into 
the sand to help yourself, būt it 
does no good, there is nothing to 
grasp. And so vvith extreme dif- 
ficulty and plenty of puffing and 
blovving, vve finally reached the top 
exhausted, and vvithout even look- 
ing at the vievv dropped dovvn flat 
to catch our breath.

After a minute, vve dared to open 
our eyes, and indeed the vievv that 
lay before us vvas enough to take 
our breath avvay again. There, as 
far as the eye cbuld see, stretched 
miles and miles of sandy hills in 
barren vvaste. Not a tree, not a 
shrub, not a living thing, būt an 
ocean of creamy rolling sand, and 
the gray dūli sky above. Behind us 
lay the beautiful green, calm sea, 
from vvhich a stiff, refreshing breeze 
blevv to revive us.

After this short ręst, vve started 
on again, ploughing thru the loose 
sand into vvhich our feet sank, 
above our ankles at every step, up, 
and dovvn over the rolling hills; 
thank goodness vve did not come 
to another as steep as the first, 
for novv vve ploughed over the edges 
of their tops, vvith care, for it vvas 
easy to slip to the side, and I im
agine if you loose your balance, it 
vvould be easy to roll head over 
beeis hundreds of feet dovvn vvhere 
you vvould eventually land on the 
beach o n one side, or i n the sandy 
valley by the Baltic sea, only to be 
forced to cravvl up again, for I 
don’t think you could be injured 
falling in this soft loose sand, in 
fact I think it vvould be fun, if 
you likę that kind of fun.

And so vve vvent on for miles; the 
air vvas damp and misty, the sand 
vvas moist and stuck to our feet, 
and shoes vvhen vve sat dovvn to 
ręst, it stuck to our clothes; vve 
vvere covered vvith sand, būt thank 
goodness vve vvere dres.ied for the 
occasion, and just let the sand 
stiek. We vvere thankful for the 
cool refreshing breeze, for that kept 
us going; if the day had been vvarm 
and sunnyv I’m afraid vve vvould 
have given up. The strenuous days 
before in Palanga and so little sleep 
had sapped our energy, vve vvere 
verv tired, and sleepy būt vve con
tinued on vvith the crovvd, even 
though I mušt confess vve vvere 
alvvnys at the tailend of the line.

Finally vve came to a spot vvhere 

a lor.esome post stood in this sea 
of sand: vve vvere told it marked the 
boundary of Germany. It seemed 
sDange to realize that it was so 
easy to stand astride at the side 
of the post and know one foot vvould 
be in Germany and the other in 
Lithuania.

A little further on vve came to 
the officiai border gate vvhere vve 
found the Lithuanian government 
station, and several uniformed of- 
ficers on guard. Here at lašt our 
feet came on fresh green grass and 
solid ground. There vvas a road 
vvith a gace across it; on one side 
stood a post on top of vvhich vvas 
a shield vvith the Lithuanian emb- 
lem. the armoured Knight on a 
horse, “Žirgvaikis or Vytis”, and 
on the other side of the gate an- 
other post vvith the German emblem, 
the “Eagle”. This vvas also a ręst 
spot for the sightseers, vvith a re- 
freshment stand that had everything 
from candy and sandvviches to beer 
and other drinks, vvhich the vveary 
hikers eagerly partook of. Here vve 
took some pictures vvith the officers 
on guard.

(Continued)

_ SEE YA AT . . .
The big Dirva Picnic, this Sun- 

day, June llth. As previously men- 
tioned the prizes vvill be many and 
valuable. The music vvill be svvingy 
and polka-y. The crovvd vvill be 
your friends, and a most sociable 
lot too. The entertainment vvill be 
diversified and some of your ovvn 
making. The admission is only two- 
bits oi' 25c to you refined folks. No 
admission for children.

Avv heck! Just come out and 
make vourself at home <— CAMP- 
BY-HĖCK, Lloyd Rd., at Grand 
Blvd. It’s just far enough from 
home to put you in a different 
atmosphere — and close enough to 
be accessible very easily.

TO BE MARRIED
Mr. and Mrs. Anthony Stasei, 

announce the marriage of • their 
daughter, Ruth Anne to Mr. Allan 
Arthur Schulte. The vvedding cere- 
monies vvill take place on Saturday, 
June lOth — 8:00 o’clock Mass at 
St. Agnės Church. Ruth and Allan 
have been more-or-less school-chum 
svveethearts. Miss Florence Alekna, 
cousin of the bride-to-be is to be 
one of the bridesmaids.

ENGAGED
Cleveland’s popular young fistic 

participant, Georgie Lucas announces 
his engagement to Miss Jean Navv- 
rocki of Warren, Ohio. George has 
been knovvn for his boxing, and 
promoting of various sports events 
in Cleveland. The vvedding is al
ready scheduled to take place on 
the 14th of October.

SLOVĖNĖ CONCERT
The American Slovėnė United 

Youth Chorus of Cleveland is pre- 
senting a huge Concert, this Sun- 
day, June llth. It vvill be held at 
the Soldiers ąnd Sailors Memorial 
Hali, Pittsburgh, Pt. It is under 
the direction of the affable, Louis 
Šerne.

Mr. Šerne has builded this chorus 
to a group of 300 children. They 
sings in 5 individual voices. Not 
only vvill they present songs in: 
American .Slovenian, Croatian, Ser- 
bian, Bohemian, Slavish and Rus- 
sian, būt the concert vvill consist 
of 34 numbers — all learned by 
heart.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

E V A’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS

{ 6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO
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A.L.A.A. PLANNING
MORE TOURNEYS

TENNIS, GOLF AND SOFT-BALL 
ON SUMMER’S PROGRAM

By Geo. C. Venslovas
Finishing a most vvonderful first 

year; the American Lithuanian A. 
A. is making plans for the second 
year, vvith a program surpassing 
its first year’s. Ter.nis and golf 
tourneys have been added, and vvill 
be held in Chicago, III. The exact 
date has not been sėt.

Jack Yuozaitis, secretary of the 
A.L.A.A. is chairman of the tennis 
and golf committee and vve expect 
to knovv in the very near future the 
exact dates of these tournaments. 
As in other A.L.A.A. tournaments 
only Lithuanian athletes vvill be 
eligible to participate in the tennis 
and golf tourneys.

Ą brief survey of the A.L.A.A.’s 
first year of activities shovvs that 
there vvere tvvo basketball, three 
softball and a bovvling tourney held. 
These tournaments drevv Lithuan
ian athletes from the West as far 
as Omaha, Nebraska; the Northvvest 
Racine, Wisconsin; the South, Day- 
ton, Ohio; the Northeast, Amster- 
dam, N.Y.; the East, Pittston, Pa. 
Not only have these tourneys got 
the Lithuanian athletes in sports 
competition, būt it has started a 
friendship vvhich vve hope vvill get 
bigger and stronger as the years 
go by.

At the Detroit meeting officers 
for the ensuing year vvere eleeted. 
These officers are: Geo. C. Venslo
vas, Cleveland. O., re-eleeted Presi- 
dent. Wm. Versaskas, Detroit, Mich. 
Vice Pres., Jack Yuozaitis, Chicago, 
III., Sec’y.j Stanley Stanulis, De
troit, Mich., Treas., Joseph Augus- 
taitis, Davton, O., Trustee.

The next meeting of the A.L.A.A. 
is to be held in Chicago, III. All 
Lithuanian organizations interested 
in sports and desiring additional in- 
formation about the A.L.A.A. are 
reųuested to vvrite to Geo. C. Ven
slovas, 1267 E. 82nd Št., Cleveland, 
O., or Jack Juozaitis, 6822 South 
Rockvvell St., Chicago^ III.

CLEVELAND TO IIONOIl 
CHAMPIONS

A banųuet and dance, honoring 
the Cleveland Lithuanian Athletic 
Club athletes vvho vvon the first 
A.L.A.A. Softball championship at 
Gary, Ind., and vvho recently vvon 
the . Basketbalj title vvill be held 
Thursday, June 22 in the Lithuan
ian Hall, starting at 7:45 p.m. Tic- 
kets are on sale novv. They can be 
obtained from any member of the 
Athletic Club or at the office of 
this nevvspaper. No tickets vvill be 
sold on the nite of the banąuet.

We are asking all fair minded 
Lithuanians to attend this banąuet. 
Help the Cleveland Lithuanian ath
letes, and The Cleveland Lithuanian 
Athletic Club bring to a close a 
very successful season. What this 
Club has done in Lithuanian Athletic 
circles, is knovvn everyvvhere. Do 
you vvant this work continued ?

Your support is needed, to carry 
on. Come to this banąuet and you’ll 
be doing your share. The date — 
June 22, Lithuanian Hall.

Feliksas Baranauskas
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ

RUBSIUVIS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
Darbą paima iš namų ir grąžina 

greitai. (26)

985 E. 128 St.
MUlberry

MUI. 3540
3549

Formai CIeaners 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
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