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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DIDŽIUOSE Ežer u o s e 
streikuoja 400 darbininkų 
Great Lakęs Towing kom
panijos, septyniolikoje uos
tų. Prie to turėjo likti be 
darbo apie 700 traukiamų
jų laivų kapitonų ir inži
nierių. Darbininkai reika
lauja daugiau mokesties.

i

PLIENO darbai visoje 
šalyje bendrai imant eina 
su 61.8 nuoš. normalio, ar
ba 1.8 punktu daugiau ne
gu pereitą savaitę. Plieno 
kainai pakilus pradeda ge
rėti ir darbai.

Iš VIEŠŲ DARBŲ per 
pastarų 12 mėnesių laiko
tarpį pasitraukė suvirš 1,- 
250,000 darbininkų, skelbia 
WPA. vadovybė. Dabarti
niu laiku iš viešų federalių 
darbų pasitraukia po apie 
100,000 darbininkų kas mė
nesį. Dauguma jų be abe
jo gryžta į savo pirmesnius 
darbus primatinėse indus
trijose.

PAGERBTA 72 ŽUVU
SIEJI. St. Clairsville, O.— 
Dalyvaujant didelei miniai 
žmonių, Bal. 28 d. atlikta 
viešos pamaldos už 72 ang
liakasius, žuvusius I 
los sprogime Kovo 16 d.

kasyk-

Detroit,

KAINA 5c.

ė
PASITRAUKĖ.

Mich. — Homer Martin pa
sitraukė iš auto darbinin
kų unijos A.D.F. fakcijos 
vadovybės. Jis pradėjo va
dovauti CIO fakcijai prieš 
kelis, metus, vėliau buvo iš 
vadų pašalintas, susidėjo 
su ADF. ir kovojo prieš 
CIO., iki pagaliaus turėjo 
visai pasišalinti iš darbi
ninkų vadovybės. Jis buvo 
Baptistų dvasiškis, į darbi
ninkų vadus atėjo laike de
presijos, padėdamas darbi
ninkus organizuoti.

V
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TURI PRIIMTI DIRBTI. 
Washington, D. C. — Dar
bo taryba išnešė sprendimą 
kad Ford Motor Co. priim
tų atgal į darbus 94 darbi* 
ninkus St. Louis dirbtuvė
se, kur jie buvo pavaryti 
už dalyvavimą streike 1937 
metais.

i

25-ti Metai (25th Year)

IŠ LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

LIETUVOS Geležinkelių val
dyba su Balandžio 12 diena 
pradėjo perkelti savo įstaigas 
į Vilnių. Vilniun atvykę ge
ležinkelių valdybos tarnauto
jai turi sunkumų bejieškodami 
kambarių ir butų gyvenimui. 
Kai kuriems tarnautojams iš
davė bilietus tarp Kauno ir 
Vilniaus važinėti iki susiras 
sau vietas gyventi Vilniuje.

•

ČIGONAI Lietuvoj savo val
katavimu visiems įkirėjo, ypač
čigonės savo kaulijimu “pra
šom ponas varažyti”. Taigi 
Vidaus reikalų ministerija ren
gia įstatymą čigonams tvarky
ti.

Vokiečiai Turėjo Pasisekimų prieš Aliantus
BRITAI, APMUŠ
TI, ATSIGRIEBIA

vei- 
eina 
pra-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

So-Maskva, Geg. 1.
vietų maršalas Vorošilov 
Gegužės 1 minėjime parei
škė kad Sovietai nežiūrint 
keno nors pastangų, nesi
duos įtraukti į Europinį 
karą.

• • •
Roma, Geg. 1. — Musso

lini ir užsienių reikalų mi
nistras Ciano užtikrino S. 
Valstijas ir Britaniją kad 
Italija šiuo la'iku neturi no
ro stoti į karą.

• • •
New York, Geg. 1. — Di

delis Prancūzijos pasažie- 
rinis laivas Ile de France 
išplaukė Europon daugybę 
karo lėktuvų ir kitų karo 
reikmenų.

1940 metų pavasario potvinio Kaune vaiz
das. Balandžio 4 naktį, ledams susikimšus 
įvyko trumpas bet smarkus potvinis, porą 
valapclų užliejęs Kauno senamiesčio, Vili-

.jampolės, Marvelės, Raudondvario ir Zapyš
kio dalis. Vaizde matosi didžiulės ledinės 
paliktos Kauno kunigų seminarijos kieme, 
po to kai vanduo atslūgo. Elta.

(

PERTVARKYS ALGAS 
ir Valandas. Washington. 
— Atstovų Rūmai 233 bal
sais prieš 141, nežiūrint 
Prez. Roosevelto priešini
mosi, nutarė pradėti per
tvarkyti Algų-Valandų Ak
tą, kuris dabar nustato 30c 
minimum mokesties į va
landą ir 42 valandų darbo 
savaitę dėl 12,500,000 dar
bininkų. Yra tokių kurie 
mano kad 30 centų į valan
dą darbininkui yra per
daug. Butų gerai tokius 
ponus pastatyti dirbti už 
30c užmokesties....

Stočkholm, Gegužės 2. — 
Britų karo laivynas pradė
jo smarkius puolimus oru, 
laivais ir submarinais Vo
kiečių laivus vežančius sa
vo kariuomenę, maistą ir 
reikmenis į Norvegiją. Vo
kiečių laikai uždegami, nu
skandinami .ir sugadinami.

* * *

Londonas, Geg. 1. — Ka
ro vadovybė praneša kad 
Britų kariuomenė pasitrau
kė nuo svarbaus Dombas 
punkto į paruoštas pozici
jas, 100 klm. į pietus nuo 
Trondheim, neišlaikydama 
Vokiečių spaudimo.

Prie Narvik aliantų 
kimas prieš Vokiečius 
patenkinančiai, toliau 
nešimas sako.

Namsos fronte padėtis 
pasilieka ta pati.

Nauji būriai Britų karei
vių išsodinami stiprinimui 
aliantų pozicijų, kurios yra 
gana pavojingoje padėtyje.

Britų lėktuvai padarė di
delius užpuolimus, trijų Vo
kiečių karo lėktuvų punk
tų Skandinavijoje.

Britų du submarinai pa
skandinti su apie 100 vyrų.

Bėrimas, Geg. 1. — Na
zių karo vadovybė skelbia 
kad Norvegijos kareiviai 
visomis pusėmis Vokiečių 
apsupami ir pasiduoda.

Vokiečių laimėjimai didi
nami.

Vokiečiai užėmė Dombas, 
svarbų gelžkelio punktą į 
pietus nuo Trondheim, tuo 
budu Vokiečiai sujungė sa
vo veikimą tarp Oslo pie
tuose ir Trondheim, kuris 
yra vienas 
vakarinėje

*

Vokiečių 
vo rankas 
gijos geležinkelių linijų ap
sunkina aliantų pozicijas..

Bet Anglai pasirodo vis 
vyrauja jurose, nes Vokie
čiai, kurie giriasi savo di
deliu oro laivynu, nepaken
kia pristatymui Britų ka
riuomenių į Norvegiją.

Prancūzai praneša kad į 
Norvegiją verždamiesi Vo
kiečiai turėjo 17,000 vyrų 
nuostolių, iš kurių 14,000 
nuskandinta kilus mūšiams 
su Anglais jurose.

svarbus uostas į 
dalyje.v # 
paėmimas j sa- 
svarbių Norve-

NEPASITIKI, BIJO 
ITALIJOS

____________

Paryžius, Geg. 1. — Pa
starų dienų bėgiu Italijos 
atsinešimaš į aliantus ro
dosi “aiškiai bauginantis”, 
skelbia Prancūzijos minis
terijos narys. Ta Prancū
zijos Viduržemio juros kai
mynė pradėjo elgtis taip 
kad aliantai turi saugotis, 
jaučia Prancūzai.

Sakoma kad Italijos at-1 
sinešimai į aliantus nukry
po taip jog galima tikėtis1 
ją stojant į' karą Vokieti-] 
jos pusėje.

Britai nukreipė savo pre
kinių laivų judėjimą kitais 
keliais, kurie turėjo eiti Vi
duržemio jura, kad Italai 
staiga paskelbę karą, jų 
nesuimtų.

Britai vis dar deda pa
stangas užvesti prekybos 
derybas su Italija.

Kadangi Italijos didelis 
pasažierinis laivas išplaukė 
iš Neapolio į New Yorką, 
tas yra vienu įrodymu jog 
staigaus pavojaus iš Itali
jos pusės dar nėra.

Fašistų vadas Grandi pa
reiškė savo kalboje, “Itali
ja negali stovėti” išlaukėje 
Europos konflikto. Jeigu 
tik butų leista, sako, Italai 
noriai eitų į pagalbą Vo
kiečiams.

Taip pat pranešimai apie 
Italijos militarišką judėji
mą pradeda kelti neramu
mą Jugoslavijoje.

BRITAI praneša apie iš
sodinimą daugiau ir dau
giau Britų ir Prancūzų ka
reivių Norvegijoje. Pra
nešimai sako kad Norvegi- 
jon nuvežta Lenkų ir Čekų 
kareivių savanorių, kurie 
buvo Prancūzijoje.

Norvegai ir Prancūzai 
vartoja pašliužes, nes Nor
vegijos kalnuose tebėra gi
lus sniegas. Anglai pašliu- 
žių neturi, ir nepatyrę jo
mis naudotis.

PANEIGIA VOKIE
ČIU MELAGYSTĘ
DĖL NORVEGIJOS

POPIEŽIUS NORI
BRITŲ-ITALŲ

TAIKOS

I SKIRIA $1,000,000
UŽ HITLERIO SU

GAVIMĄ

AMERIKOJE, daugelyje 
miestų, su Balandžio 30 vi
durnakčiu laikrodžiai pa
sukta valanda pirmyn, va
saros bėgiui.

JAPONIJOS karo vadas 
Kinijoje sako kad Europos 
karas ilgai nesitęs, nes ka
riaujama ‘išskaičiavimais’, 
ne aklu puolimu vieni kitus 
naikinti.

Londonas, Bal. 27. d. — 
Oro ministras Sir Samuel 
Hoare per radio atsakė į 
Vokiečių užsienio reikalų 
ministro von Ribbentropo 
įtarimus buk Anglai ren
gėsi pulti j Norvegiją.

Hoare. taip pat praneša 
kad Britai pasiryžę su 
Vokiečiais kariauti iki pas- 
kutinos, bet nebombarduos 
Vokiečių atvirų miestų.

“Bailiu ir klastingu puo
limu į Norvegiją jiems pa
vyko gauti pirmenybę, bet 
dabar turės būti atvaduota 
sunkiu kovojimu ir kantriu 
planavimu. Karas inėjo į 
savo įtempimą ir svarbų 
laipsnį”,, sako Hoare.

NORVEGAI UŽIMA 
SAVO PUNKTUS

Roma. —'Popiežius deda 
pastangas suvesti į sutartį 
Italiją su Britanija, išven
gimui karo tarp tų dviejų 
šalių.

Mussolini esąs patiekęs 
sąlygas sulyg kurių taika 
tarp tų šalių butų galima 
palaikyti. Italija reikalau
ja sau daugiau teisių Vi-! 
duržemio juroje. Britanija ( 
turinti užtikrint nesikiši
mą į Italijos reikalus Bal
kanuose. Italijai turi būti 
pripažinta teisė turėti žodį 
jeigu aliantai pertvarkytų 
Vokietiją, išvertus nazių 
valdžią.

Pagaliau, Britai nepriva
lo kliudyti ateityje Italijos 
jūrinės prekybos.

New York. — Carnegie 
Instituto prezidentas S. H. 
Church paskelbė jog varde 
grupės Pittsburgho gyven
tojų, kurie ima atsakomy
bę sudėti pinigus, jis skiria 
milijoną dolarių asmeniui 
ar asmenims kurie suims 
Hitlerį gyvą ir pristatys jį 
Tautų Sąjungos teismui už 
jo kriminališkus darbus ir 
ardymą pasaulinės taikos.

Tas pasiūlymas geras iš
tisą Gegužės mėnesį.

i

VAKARŲ fronte po ke
leto dienų ramumo vėl pra
sidėjo šioks-toks veikimas. 
Buvo patrulių susišaudy
mai Nied upės srityje, ir 
artilerijos ugnis Blies upės 
dalyje. Vosges kalnuose 
įvyko susišaudymai tarp 
abiejų pusių žvalgų.

Stočkholm, Švedija, Geg. 
1. — Nepatvirtinti praneši
mai sako kad Norvegai-už
ėmė Storen, svarbų gelžke
lio punktą 35 klm. j pietus 
nuo Trondheim, gal būt kai 
Vokiečiai išžygiavo toliau.

Panašus pranešimai sa
ko kad ir Roros vėl atiteko 
Norvegams.* »

Stočkholm, Geg. 1. — Vo
kiečių lėktuvai dideliais bū
riais puolė Namsos ir apie- 
linkę per beveik 11 valandų 
Balandžio 30 d. ir susprog
dino į šmotus Britų karo 
laivą buvusį tame uoste, su 
daugeliu kareivių. Vokie- 

j čių lėktuvai norėjo sunai
kint kelis kitus Britų karo 
laivus inėjusius į uostą po 
nakčiai.

-------- :—

*

NEW YORK. — Sustrei
kavo Fairchild orlaivių iš- 
dirbystės 200 darbininkų.

jos valdovas, praneka kadi 
jis atsisako stoti Italijos ir 
Vokietijos pusėn, jeigu Ita-) 
lija sumanytų eiti į karą! 
Vokiečiams gelbėti. Ispa
nija neužpultų Britų val
domo Gibraltaro pačios Is
panijos žemėje. Iš Gibral
taro Britai valdo ineigą į 
Viduržemio jurą.

ŠVEDŲ komisija derasi 
su Vokietija dėl naudojimo 
Kiel kanalo. Vokiečiai gal 
sutiks leisti Švedams vež
tis sau prekes iš Belgijos ir 
Holandijos šiuo kanalu.

Be abejo ir Lietuva galės 
tuo kanalu naudotis 
prekyboje su Belgija.

DIES Komitetas tyrinė- 
I jantis komunistų ir kitų ša- 
I lies priešų veikimą, išklau- 
| sė vieno buvusio komunis- 
I tų partijos organizatoriaus 
liudymo, kuris nupasakojo 
kaip komunistai norėjo su- 

! kelti šalyje naminį karą iš- 
I šaukiant į streiką visų žy
mesnių industrijų darbi- 

| ninkus. Toks buvo tarimas 
komunistų partijos suva
žiavime Los Angeles 1937 
metais, liudijo Ezra Chase.

•

LIETUVA pastaru laiku ga
vo iš Sovietų Rusijos 150 va
gonų druskos. Taip pat gauna 
iš Rusų reikalingo skysto ku
ro (gasolino, benzino).

Klaipėdon iš Vokietijos taip
gi atvežta Lietuvai reikalingų 
prekių: anglies, cemento, vie
los, druskos, skurdos ir tt. At
vežė devyniais laivais.

VOKIEČIAI pirmoje Balan
džio pusėje paleido iš belaisvių 
stovyklų dar apie 300 iš Vil
niaus krašto kilusių karo be
laisvių, kurių tarpe yra nema
žas skaičius Lietuvių. Atitin
kamos Lietuvos įstaigos padarė 
žygių kad paleistieji netrukus 
galėtų gryžti į Lietuvą.

•

VILNIUJE ir visoje atgau
toje Rytų Lietuvoje pramonės 
įmonių skaičius yra maždaug 
toks pat koks 
krašte, būtent 
yiau Vilniaus 
yra mažesnės, 
ninku skaičius 
7,100 prieš
Klaipėdos krašte.

•

BIZNIO reikalais į Skandi
navijos šalis buvo išvažiavę ke
liolika Lietuvos pirklių. Kai 
kurie iš jų buvo apsistoję Šve
dijoje, kiti Norvegijoje ir Da
nijoje. Staiga kilus karo veik
smams, apie desėtkas Lietuvos 
pirklių paliko Danijoje ir 
vegijoje.

•

VALSTYBINIS . tabako 
rikas Vilniuje plėsdamas
įmonę užsakė naujas mašinas 
cigaretams gaminti. Iki šiol 
fabrikas gamino tik papirosus. 
Fabriko direktarius išvyko į 
Rusiją naujų tabako žaliavų 
užpirkti. Nuo šių metų bus ir 
Lioutvoje užvedamos gerų ta
bako rūšių plantacijos.

buvo Klaipėdos 
per 180. Ta- 
srities Įmonės 
todėl ir darbi- 
jose siekia tik 

10,250 dirbusių

savo

Wa-NEGRŲ kongresas 
šhingtone pasmerkė Prez. 
Roosevelto administracijos 
veiksmą ir priėmė John L. 
Lewis kvietimą dėtis išvien 
su darbo Ne-Partine Lyga. 
Ta Lyga nori statyti savo 
kandidatą į prezidentus.

PRANCŪZAI sako kad 
Mussolini sudraudė dviejų 
Vokiškų submarinų pasiry
žimą Viduržemio juroj už
pulti Prancūzijos prekinius 
laivus. Mussolini nenori 
praplėsti laivynų karo Vi
duržemyje.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, Balandžio 26. — 
Seimas priėmė darbo jiegai ri
kiuoti Įstatymą, kuriuo skirs
toma laisvo darbo jiega, nusta
toma samdymo tvarka, darbo 
sritis, privaloma registracija, 
priverstinas darbas vengian-

TORNADOS arba smar
kios audros Illinois ir kito
se valstijose į pietus šios 
savaitės pradžioje paėmė 
13 gyvasčių, padaryta dide
lių nuostolių.

KINAI praneša išžudę 
apie 5,000 Japonų mūšiuo
se rytinėje centralinėje Ki
nijoje pastarų dienų bėgiu.

Nor-

fab-
savo

NUSIŽUDĖ DINAMITU
Butte, Mont. — Frank 

Mingus, 32 m., dinamitu 
susisprogdino po to kai ne
pavyko jam susitaikyt su 
savo divorsuota žmona.

ITALIJA paskyrė naują 
ambasadorių Berlinui, Di
no Alfieri, kuris yra gry
nas nazių šalininkas.

tiems (nenorintiems) dirbti, ir 
organizuojamos talkos.

—Britų charge d’affaires 
Lietuvai p. Preston pakeltas 
Įgaliotu ministru.

—Kaune vyksta Liet u v o s 
vyskupų konferencija.

KU KLUX KLAN gau
jos vėl pradėjo veikti pieti
nėse valstijose. Tai gau
jos žmonių, apsimovusių 
paklodėmis kad jų niekas 
nepažintų, kurie siaučia 
savo keistą “teisybę” vyk
dydami, kankindami tuos 
kurie jiems nepatinka.

ŠĮ PAVASARĮ pradėta pa
ruošiami darbai Kaišiadorių- 
Gaižiunų geležinkelio šakai at
naujinti. ši geležinkelio linija 
jau buvo beveik nenaudojama 
ųuo 1920 metų: ja vaikščiojo 
tik prekiniai traukiniai. Pri
taikius liniją keleivinių trauki
nių eismui, .bus įvesta tesiogi- 
nis susisiekimas tarp Vilniaus 
ir Šiaulių ir toliau iki Klaipė
dos. šymet bus nutiesta antri 
geležinkelio bėgiai tarp Kauno 
ir Vilniaus.
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PITTSBURGH PHILADELPHIA

PITTSBURGHAS pasiryžęs 
apsivalyti ir būti švarus mies
tas, ir apsivalymo tikslams bei 
užlaikymui miesto gatvių šva
riai praleis arti pusę miljono 
dolarių.

■Miesto valdyba ragina žmo
nes kooperuoti palaikyme gat
vių švariai, nemėtant jose nie
ko. Kaip iki šiol buvo, žmonių 
neatsargumu gatvėse primėto
ma pusė visų šiukšlių kurios 
gatvėse sušluojamos. žmonės 
mano kad miestas vistiek gat
ves turi dykai valyti, tai ir ter
šia jas, nesuprasdami kad rei
kia užmokėti už. viską kas ei
na prie gatvių valymo taksais.

Šymet gatvių valymui mies
to" valdyba, paskyrė $427,514, 
kas paeina iš pačių taksų mo
kėtojų kišenių.

Nepaprastas Piknikas 
su ‘Krikštynomis’

MOKINIS NUŠOVĖ DRAU
GĘ

NORRISTOWN, Pa. — Bal. 
27 d. pavyzdingas gimnazijos 
studentas, Robert Heineman, 
16 metų amžiaus, sūnūs Temp
le Universiteto mokytojo, įsi
mylėjęs į savo paties amžiaus 
mokinę toje pat gimnazijoje, 
bet matydamas ją draugau
jant su kitais vaikinais, iš pa
vydo pasiryžo ją nužudyti, ir 
nušovė 
namie, 
tas.

ją per langą, esant jai 
Vaikinas tapo suim-

\ - ---------------------------------------

WYOMING KLONIS, 
PA.

SNIEGAS. Balandžio 21 d., 
po 24 valandų lietaus, vėl oras 
atšalo ir pradėjo snigti. Tai 
pavasaris kokio žmonės neat
mena per praeitus- 20 metų. 
Dirvos vandenyje, žemė įšalus, 
niekas Čia dar nemano arti 
laukus.

WILKES-BARRE
Keturi Lietuviai darbuojasi 

prie WPA vįešų darbų kaipo 
suaugusiųjų mokytojai: K. De- 
mikis, Dirvos skaitytojas ir rė
mėjas, baigęs Wyoming Semi
narijoje bendrus mokslus 1926 
metais, J. Pečaitis, jaunuolis, 
čia gimęs, P. Kazakevičius, ir 
K. Janonis, taipgi čia gimiai.

Jie nusiskundžia kad neku
rie kenkia ir nori kliudyti to
dėl kad jie yra ne kokie komu
nistai ; mat, yra tokių kurie la
bai norėtų kad komunistai bu
tų pastatyti jų vietose. Nesu- 
lauksit to, jus raudonukai.

Teko susipažinti su buvusiu 
LRKSA. sekretorium p. šaliu- 
nu. Yra tai žmogus apsišvie
tęs, plačių pažiūrų, į gyvenimą

✓žiuri gana rimtai. Jis verčia
si namų apdraudos agentūra. 
Pasirodo kad jis yra buvęs mo
kyklos draugas Dr. M. J. Vini- 
ko, tautiško Susivienijimo sek
retoriaus.

Šaliunas visuomet patarnau
ja tautininkų parengimuose, 
pasakydamas kalbas, visokia- 
riopai paremia tautinį judėji
mą. Jis iš katalikų Susivieni
jimo centro sekretoriaus vie
tos buvo išstumtas dėl to kad 
su tautininkais dalyvauja.

Jis pasakojo, kuomet buvo 
Vyčių organizacijos centro se
kretorium prieš karą, gavo mo
kėti po $100 į mėnesį, organi
zacija turėjo 900 narių. Kuo
met sugryžo iš karo jau rado 
viską kitaip. Dabar Vyčių cen
tro sekretorius gauna mokėti 
po $100 į mėnesį, narių skai
čius sumažėjęs pusiau.

Jis pastebėjo kaslink SLA., 
kad ši organizacija negali toli 
eiti, nes 
daugina, 
dideles, 
abi tos organizacijos, SLA. 
LRKSA. turi gauti nors -po 
1500 naujų narių kasmet, o jei 
ne tai gyvavimas . išrodo bus 
skurdus. Jonas J. Nienius.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

BOSTON, MASS.Apdraudos Mokėjimai 
Prasideda Šymet

Socialės Apdraudos Ak tas 
yra Kongreso priimtas įstaty
mas, kuriuos įsteigta dvi rū
šys socialės apdraudos: bedar
bės apdrauda ir seno amžiaus 
ir gyvų likusių apdrauda dar
bininkams ir jų šeimoms. So- 
cialė apdrauda taipgi aprūpina 
vieša pagalba beturčius senus, 
beturčius aklus, ir vaikus.

Šis yra vienas iš eilės straip-

ne-
in-

ir-

Gegužės 30 (Memorial Die
noj),. žinomoj Mikelaičių ūkė j, 
įvyks nepaprastas Philadelphi
jos Lietuvių Verslininkų, Ama
tininkų ir Profesionalų 
šio linksmas piknikas, 
žinome, Sąryšis jau yra 
ir pusės metų jaunumo, 
kiaušiu laiku apie Sąryšį ma- snių kurie paaiškins darbinin- 
nyta šiaip ir taip dėl jo atei-1 
ties. Kiti net atvirai kalbėjo 
apie atidavimą to nepaprasto 
“kūdikio” kuriam nors grabo- j 
r i u. i.

Bet dabar, po suvažiavimo 
Balandžio 7 d., Lorraine Kote
lyje, su daugeliu kitų kolonijų 
sąryšių ir kartu su Ekonomi- j 
niu Centru, kur net visą dieną! 
dalybavo pats Lietuvos Gene
ralinis Konsulas gerb. J. Bud
rys, aiškiai pasirodė kad tokie | 
sąryšiai (ar kitokiais vardais 
juos vadintum) yra būtinai 
reikalingi visose Lietuvių kolo
nijose.

Todėl, nusiminimui tolėjant 
ir laikams truputį gerėjant, su
manyta tam musų “kūdikiui” 
■surengti tinkamas “krikšty-: 
nas” tyrame vasaros ore, pas 
p-. Mikelaičius.

Sąryšio susirinkime užsimi-! 
nūs apie “krikštynas”, vien
balsiai tapo užgirta ir tuojau 
užsirašė daugybė “kūmų”. Vie
ni jau pridavė, kiti pasižadėjo 
tinkamas tokiam pokiliui do- į 
vanas priduoti. Spėjama kad 
bus gauta apie 50 įvairių do
vanų.

Ir nenuostabu kad. rodoma., 
tiek daug pritarimo ir duos- 
numo. Juk tas mažas nepa
prastas “kūdikis” kaip žinome 
dar prieš ^krikštą jau daug at
sižymėjo. Pavyzdžiui, jis sa
vo sumanumu, darbštumu ' ir 
kaštais pasiuntė keturis savo 
tėvų kraujo jaunuolis j Pirmu
tinę Tautinę Lietuvos Olimpia
dą. Kaune; be išmetinėjimų

■ gausiai aukojo Klaipėdos pabė
gėliams, Lietuvių Dienai Pa-

■ saulinėje Parodoje New Yorke, 
Lietuvos Paviljonui, ir tt. ' Ir 
neabejojama kad po “krikšto”,

' dar daugiau ^darbuosis visų 
Lietuvių ir Lietuvos labui.' 

Daugiau apie Sąryšį parašy
siu vėliau. Kūmas.

■ : ' • l

Sąry-
Kaip 

dviejų
Pas-

BALTIMORĘ, MD.

MIRĖ SAULĖS LEI
DĖJAS

Saulė praneša kad Ęalandžio 
28 d., Mahanoy City, Pa., ligo
ninėje mirė W. D. Boczkaus- 
kas, vieno iš seniausiu Ameri
kos Lietuviškų laikraščių, Sau
lės, leidėjas, W. D. Boczkaus- 
kas.

Velionis Vladislovas Bocz- 
kauskas g imė Baltimorę j e, Md. 
Būdamas dar jaunu vaikinu 
lankė mokyklą Plymouth, Pa., 
o atvažiavęs su tėvais į Maha
noy, dirbo spaustuvėje iš jau
nų dienų, o po mirčiai tėvo, Do- 
miniko T. Boczkausko apėmė 
su broliu Viktoru Saulės leidi
mą.

Be šeimos narių, liko dar 
du broliai, Pranas, kuris Sau-: 
lę redaguoja, ir Viktoras, ki
tas Saulės leidėjas.

Savo apielinkėje velionis bu-i 
vo plačiai žinomas, darbštus ir 
prijauslus Lietuviams. Per ei
lę metų dalyvavo miesto poli
tikoje, būdamas miesto tarybos 
nariu ir paskiausia Sveikatos 

; Taryboje.
Palaidotas Gegužės 1. d., su 

pamaldomis Šv. Juozapo bažT 
nyčioje.

pilną teisę prie tų pinigų, 
paisant ar turi kito turto, 
eigų ar ne.

Kadangi jūsų darbdavis
gi moka už tą 'apdrauda, val
džia tokiu budu. gali jums mo
kėti didesnę apdraudą negu 
jums priklausytų tik už jūsų 
įmokėtus pinigus arba duokles.

Darbdaviai, kaip ir darbinin
kai, ir jų šeimos, turi naudą iš 

i Šio apdraudos plano. Dirbtu
vės, parduotuvės ir kitos biz
nio įstaigos užsilaiko žmonių 
praleidžiamais pinigais už mai
stą, drabužius, butus ir tt.

Darbdavių taksų pinigai, ku
rie eina į “Old-Age and Sur- 
vivors Insurance Trust Fund”. 
vėl išeina apdraudos išmokėji
mais darbininkams ir jų šei
moms, kurie vėl juos pralei
džia. Tas vėl padeda tuos pi
nigus į darbdavių kišenius, ir 
taip gelbsti bizniui.

P-, 
iš-

4-

LAUKŽEMIS Augustas, 60 m. 
mirė Bal. 12, Newark, N. J. 
— Naumiesčio m., Tauragės 
ap. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

BALČIŪNAS Kazys, 77 metų, 
mirė Kovo 20, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Subačiaus 
Velniakių k. Amerikoje 
gyveno 27 metus.

MALECKIENĖ Morta, pusam
žė, mirė Kovo 21, Chicagoje. 
— Kupreliškių par., Vilkav. 
ap. Amerikoje išgyveno 36 
metus.

ANDRIEJAUSKAS Pr., mirė 
Kovo 17, Bridgeville, Pa.

STREPEIKIENĖ Marcijona, 
sulaukus gilios senatvės mi
rė Kovo 25, Chicagoje. — 
Utenos aps., Girdiškės 

I Patulio k. Amerikoje 
veno 28 m.

BITIENĖ Marė, 76 m., 
Kovo 25, Waukegan, III.

VAIČIENĖ Barbora (Krušai- ( 
tė), pusamžė, mirė Kovo 29, 
Chicagoje. — Telšių apskr., 
Kvėdarnos par.

KARPIUS PETRAS, 55 metų, 
mirė Kovo 28, Chicagoje. — 
Marijamp. ap., Naujų Mo- 
kolų k. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

IVAN Eleonora (švaikaitė), 
pusamžė, mirė Kovo 28 d., 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Girdiškės par., Požerės k. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

UŽDAVINYS . Simas, mirė Ko
vo 5, Philadelphia, Pa.

MILIAUSKAS Laurynas, mirė 
Kovo 8, Philadelphia, Pa.

RASIKEVIČIENĖ Veronika, 
mirė Bal. 6, Cliffside, N. j.

GABRIENĖ Marga rietą, 66 m. 
mirė , Bal. 8, Brooklyn, N. Y.

ŽVINKLIENĖ Teklė, 55 m. mi
rė Kovo 23, Baltimorę, Md.— 
Kėdainių ap., Krakių p., Va
lomų k.

VEčIARSKAS Fabijonas, 
m., mirė 
re, Md.

UGENSKIŠ
Kovo 16, 
Seredžiaus par.-

TAMULAITIENĖ K., mirė Ko
vo 29, Sebastopol, Pa.

RAMAKIENĖ Minnie, mirė 1 
Balandžio, Inkerman, Pa.

BAGDONIENĖ Ona (Kovars- 
kiutė), 56 metų, mirė Bal.
6, Chicagoj. — Panevėžio a., 
Naujamiesčio par., Bučių k. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

KUŠLEVIČIUS Vincas, 54 m., 
mirė Kovo 25, Worcester, 
Mass.

LAURINAS Benediktas, 58 m. 
mirė Kovo 27, Worcester, 
Mass.

VALINSKAS Andrius, 30 m., 
mirė Kovo 30, tVorcester, 
Mass., kur buvo ir gimęs.

KASPARIENĖ Agne, 48 metų, 
mirė Bal. 6, S. Boston, Mass,

ARBOČIENĖ Marijona, 52 m. 
mirė Bal. 5, Nonvood, Mass.
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kams jų teises, naudą ir par
eigas.

Dirbantieji vyrai ir moterys, 
sulaukę 65 metų ar daugiau, 
jei kvalifikuoti sulyg Socialės 
Apdraudos Aktu, tai yra tokie 
kurių darbdaviai išskaitė iš jų 
mokesčių į socialės apdraudos 
fondą, pradeda gauti mėnesi
nius senatvės apdraudos atly
ginimus su šių 1940 metų pra
džia. Mėnesiniai mokėjimai nu
statyta ir jų šeimoms.

Kuomet senesnieji darbinin
kai jau gauna senatvės atlygi
nimus, milijonai jaunų dirban- 

i čių vyrų ir moterų krauja savo 
apdraudos kreditus, kurie jiems 

i ir jų šeimoms susenus, 
apdraudą.

;draustas 
nežiūrint jo amžiaus, jo našlė, 
vaikai ir užlaikomi tėvai gauna 

! tam tikrą atlyginimą arba ap
draudą.

Socialės Apdraudos Aktas 
aprūpina tą viską planu vadi- 

! namu “Old ..Age and Survivors 
. Insurance”.

Sis planas yra visai skirtin
gas nuo to kuriuo beturčiai se
ni.“ žmonės gali gauti mė'nesi- 

i nius pinigiškus paskyrimus iš 
valstijų, apskričių- ar miesto 
labdarybės įstaigų. šita pa
šalpa, yra mokama išimtinai as
menims kurie negali save išsi
laikyti, ir tie paskyrimai vadi
nami senatvės pensija.
KAIP SENATVĖS IR GYVŲ 

LIKUSIŲ PLANAS VEIKS
Senatvės ir Gyvų Likusių 

Apdrauda inima darbininkus 
ir šeimas darbininkų kurie dir
ba tokiuose užsiėmimuose ku
rie ineina į socialės apdraudos 
sritį. Tas reiškia, paprastai, 
darbus fabrikuose, kasyklose, 
išdirbystėse, prie Amerikos lai
vų, krautuvėse, raštinėse, ban
kuose ir kitose biznio ir indus
trijos vietose. Biznio didumas 
nedaro jokio skirtumo. Įsta
tymas liečia biznį jeigu tik vie
nas asmuo ten dirba.

Tų visų įmonių darbininkai 
ir jų darbdaviai pasidalina pla
no lėšas. Kiekvienas moka 
duoklę, ar taksus, kuri dabar 
yra vienas centas nuo kiekvie
no darbininko uždirbamo dola- 
rio. šitie taksų pinigai, nuo 
milijonų darbininkų ir darbda
vių, eina į “Trust Fund” Ame
rikos valdžios ižde. Iš to fon- 

į do apdraudos yra mokamos.
J jigu esi darbininkas, arba 

algopelnis, apdraudos suma ku
rią gali gauti priguli nuo kiek 
pinigų uždirbi į mėnesį, prie 
darbų kuriuos įstatymas ap
ima. Gauti apdraudą, žmogus 
turi uždirbti prie tų darbų iki 
$59 ar daugiau kiekviename iš 
nekurio skaitliaus’ metų ber- 

, tainyje. Mažiausia apdrauda 
kurią gali gauti yra $10 į mė- 

’ nesi, aukščiausia $85 į mėnesį.
Apdraudos gavimui nereikia 

būti Amerikos piliečiu.
Apdrauda jūsų šeimai skai- 

‘ tosi pagal jūsų apdraudos su
mą. žmonai, vaikui ar tėvams 
atlyginimo suma yra pusė tos 
kurią gauna pats darbininkas. 
Mėnesiniai išmokėjimai našlei, 
65 metų amžiaus ar daugiau, i 
ar našlei . su mažais vaikais, ’ 
yra 3-4 jos vyro sumos. Jei
gu nėra šeimos, vienkartinė "su- • 
ma išmokamą, mirusio darbi
ninko palaidojimo išlaidoms.

Kadangi žmogus moka už tą 
apdraudą, jis ir jo šeima turi

i

par., 
išgy-

mirė

teiks 
Bet, dabar, kai ap- 

darbininkas miršta

f

• i. į: ’ ’

PASIUSKIT FOTO
GRAFIJŲ Į LIETUVA

)'
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Lietuvos Telegramų Agentū
ra Elta, kuri siunčia Amerikos 
Lietuvių laikraščiams žinias ir 
vaizdus, nori keistis žiniomis ir 
fotografijomis su Amerikos 
Lietuviais.

Lietuvių draugijos bei įstai
gos gali supažindinti Lietuvos 
visuomenę su savo salėmis, pa
statais ir tt. pasiunčiant savo 
fotcgrafijas į Lietuvos Konsu- 

100 E. Bellevue PI., Chi- 
bus 
lai-

latą,
cago, III. Tos fotografijos 
Eltos sunaudotos Lietuvos 
kraščiuose.

1

mes dirbame. 
Kupsčio ir 
veikėjų pa- 
pagamintas 
kūrinys —

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

DETROIT, Mich. — Bal. 28 
d. Carpathįa Hall įvyko Lie

tuvių Meno Šventė. Iš Chica
gos atvyko Lietuvos Vyčių ap
skrities choras. Dalyvavo Chi
cagos Konsulas P. Daužvardis.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjime, Castilla salė
je, dalyvavo virš 1,000 
Lietuvių.
® CHICAGO, III. — Bal.

Birutės Choras statė 
operetę “Viengungiai”, 
gautą iš Lietuvos, 
riuš ir kompozitorius yra An
driulis.

vietos

21 d. 
naują 

nesenai 
Jos auto-

BALIUS. Lietuvių Demokra
tų Klubas rengia didelį balių, 
šeštadienį, Gegužės 4, vakare, 
Lietuvių salėje, 851 Hollins st. 
šokiams gros garsus Bob Craig 
orkestras. Dalyvaus guberna
torius Herbert R. O’Conor, ir 
kiti: Howard Bruce, kandida
tas i Suv. Valstijų senatą, ir 
Ambrose J. Kėnnedy, Thomas 

i D’Alesandro, Jr., ir Lansdale 
i G. Sasscer, kandidatai. į kon- 
į gresą. x /

Visus kviečiame dalyvauti. 
‘ Nemokamai tikietus gaukit pas 
; Stasį Janusą ir pas Demokra- 
: tų Klubo narius.

Demokratas.

narių skaičius nesi- 
o algas valdyba ima 
Pagal jo supratimą, i 

ir j

DIDELIS JUDĖJIMAS
LIETUVOS geležinkeliais at- 

sibuna dideli prekių perveži
mai. Iš Lietuvos geležinkeliais 
gabenami linai, popiermalkės, 
rąstai, grudai, lentos ir kito
kia miško medega. Būna die
nų kad per visas Lietuvos pa
sienių geležinkelių stotis į už
sienius ir iš užsienių Į- Lietuvą 
perduodama ir priimama po 300 
vagonų Įvairių prekių. . Tuo 
budu kasdien susidaro po 600 
vagonų priėmimų ir perdavimų 
apivarta. Prekių pervežimas 
Lietuvos geležinkeliais ne tik 
nemažėja, bet rodo padidėjimą.

—Lietuvis Adv. Olis nomi
nacijose į Chicagos miesto tei
sėjus gavo 48,705 balsus. IŠ 
virš 50 kandidatų Olis stovi 
22-je vietoje.

—Kriminalinis teismas Chi
cagoje nuteisė Lietuvį, Juozą 
Kliučinską, nuo 1 iki 14 metų 
kalėti už klastavimą svetimų 
žmonių parašų ant bankinių 
čekių.
* NEW YORK, N. Y. — Bal.

25 d. Italų laivu atvyko Ame
rikon Vysk. P. P. Bučys, ku
ris prabus šioje šalyje kiek il
gesnį laiką, lankydamas Tėvų 
May i j on ų į s ta i gas.

—Pašto susisiekimas su Lie
tuva per Švediją nutruko, da
bar Lietuvos paštas Amerikon 
vežamas per Italiją, Italijos 
laivais. Kadangi Itališki lai
vai greiti, 
eiti, arba 
laiškai ar 
pasiųsti į 
vai rečiau
* CHICAGO III. —• A.

Sandara turės savo 
Chicagoje Birželio 22 ir 
pora dienų prieš SLA. seimą. 
Seimo dienotvarkėje bus daug 
svarbių dalykų, ypatingai tų 
kurie liečia’ likimo išplėtimą 
ir tautinės srovės sucementavi
mą.

per Italiją,
Kadangi

paštas netrunka at- 
į Lietuvą nueiti, jei 
siuntiniai paspėjami 
išeinantį laivą.
vaikšto karo

Lai- 
metu.
L. T. 
seimą 
23 d.,

Kaip Gyvuoja Bostono 
Lietuviai Verslininkai
Naujausia susikūrus Bosto

no Lietuvių Verslininkų orga
nizacija gerai gyvuoja ir jau 
kelintą sykį pasirodo savo vy
kusiais parengimais. Paskuti
nis toks parengimas įvyko Ba
landžio 17 d., tai buvo gražus 
banketas, nario Čižausko įstai
goje. Suvažiavo skaitlingas 
buris žymesnių vietinių biznie
rių ir profesionalų iš Bostono 
ir apielinkės.

Organizacijos pirmininkas A. 
J. Kupstis buvo vakaro toast- 
masteris. Paaiškinęs organi
zacijos tikslą, jis perstatė sve
čius pavieniai ir iššaukė kai 
kuriuos išsireikšti savo nuomo
nes. Kalbėjo W. Amsie, Kelei
vio red. S. Michelsonas, Adv. 
J. Ciunis, Adv. P. Simonas, ag
ronomas Stevensonas iš Ran- 
dolph, R. M. židžiunas, Albinas 
Neviera, J. Stonis ir kiti.

Žymiausią kalbą pasakė S. 
L. A. prez. Adv. F. J. Bagočius, 
paaiškindamas kad šiądien vi
sų musų svarbiausiu darbu yra 
stiprinimas Lietuvybės šioje 
šalyje, ir kad šį darbą su dide
liu pasiryžimu
Pavyzdžiui, A. J. 
keleto kitų vietinų 
stangomis tapo 
brangus meniškas
Dariaus ir Girėno spalvuoti pa
veikslai, kalendoriai, kurie lei
dėjams kainavo didelę sumą pi
nigų. Pinigiško pasipelnijimo 
iš to niekam nėra, bet kultūri
nių atžvilgiu nauda visuomenei 
yra didelė. Kalbėtojas prisi
minė kad ,šį darbą tinkamai 
įvertino Lietuvos švietimo Mi
nisterija, kuri mielu noru ap
siėmė paskleisti šiuos paveiks
lus Lietuvoje tarpe pradinių 
mokyklų vaikučių, išaiškinant 
jiems musų žuvusių lakūnų at- 

* liktą žygį. Deja, susidėjus da
bartinėms aplinkybėms Euro
poje, pervežimas paveikslų į 
Lietuvą tapo suparaližiuotas ir 
prisieina laukti iki padėtis pa- 

' si keis į gerąją pusę.
Bendrai, šiame pokilyje har- 

. monizavosi taip sakant “busi- 

. ness with pleasure”. Išplatin- 
, ta daug bilietų į židžiuno 25 

metų rašybos darbo jubilejaus 
koncertą, kuris įvyksta Gegu
žės 5 d., Municipal salėje, ir 
parduota keletas naujos Da
riaus-Girėno dainos 
kos Didvyriai” kopijų, 
na pirmu sykiu 
tame koncerte.

Pageidaujama 
pasižmonėjimų.

Reporteris

“Lituani- 
ši Rai

bus dainuota

daugiau tokių

J. F. Borisas.

® APSKAIČIUOTA kad visa
me pasaulyje esama apie 6 mi
lijonai aklų asmenų, iš kurių 
479,500 yra Indijoje. ■;
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Kovo 30, Baltimo- 
Palangos miesto. 
Jonas, 55 m., mirė 
Baltimorę, Md. —

MARCINKEVIČIUS Antanas,
47 m., mirė Bal. 4, Chicago
je. — Alytaus par. •

JAGMINAS Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 4, Chicagoje. — 
Raseinių aps., šidlavos ; par., 
Pleikaičių k. Amerikoje iš
gyveno 36 m.

ŠEREKOJIS Pranas, mirė Bal. 
5, Mahanoy City, Pa.

ARNASTAUSKAS -Stasys, 58 
m., mirė Bal. mėn., Luther, 
Mich.

ŽVINAKIS Antanas, 62 metų, 
mirė Bal. m., Scranton, Pa. 

LINGVINAS Antanas, mirė 
B^l., mėn., Braddock, Pa.

STANKEVIČIUS Juozas, 90 
m., mirė Bal. 4, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 60 m.

REMEIKIS Klemensas, seno 
amžiaus, mirė Bal. 3, Wau- 
kegan, III. Amerikoje išgy
veno arti 50 metų.

ALIŠAUSKIENĖ Agota, pus
amžė, mirė Bal. 1, Chicago- 

Panevėžio ap., Puša- 
Ame-

mirė 
Pa.

,je.
loto p., žalipurvių k. 
riko j e išgyveno 33 m.

MILIAUSKIENĖ Morta,
Kovo 26, Pittsburgh,

RAMANAUSKAS (vardas ne
pažymėta), seno amž., mirė 
Bal. mėn., Montreal, Kan.

LETKIENĖ Antanina, 71 m., 
mirė Baland. 3, Dorchestcr 
Mass. — Stakių par.

POCIUS Antanas, mirė Kovo 
30, Cambriclge, Mass.

KARALIŪNAS Vladas, mirė 
Bal. mėn., Shenandoah,. Pa.

SLAŽAS Nikodemas,, pusam
žis, mirė Bal. 6, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Batakiškių p. 
Varnaičių k.

PUNIŠKIENĖ Jieva, 56 metų, 
mirė Bal. 6, Chicagoje. — 
Senavadžio k. Amerikoje iš
gyveno 39 m.

r

žinoti KAS — KUR — KAIP.
ir per didžiausius šalčius ir per smar- 
ir visada yra pilna žinių, pranešimų 
įvykius.

® Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai 
jums bus. svarbu
S DIRVA išeina 
kius karščius — 
apie pasaulinius
© Taigi pasirūpinkit užsimokėti savo prenumeratą už 
Dirvą dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit 
apie tai, o Dirva lankys Jus neperstodama.
© Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie 
dar Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
vą visai pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.

norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numeri pamatymui, pri- 
Jeigu norit kad pasiųstume 

prisiųskit 
Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.

S Jei 
siųskit Administracijai jo pilną antrašą.
Dirvą* pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, 
Administracijai jų antrašus.

Visus laiškus adresuoki! sekančiai:

I) I
6820 Superior Avenue

A
Cleveland, Ohio
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Gerb.
DIRVA

SPRAGILAS

GERE. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS
Aną dieną, kai mane pa

leido iš darbo ir turėjau dvi 
dienas “šventas”, su savo 
gerb. Šonkauliu kieme so- 
dinam ridikus, morkas, ko
pūstus, svogūnus, ba dabar 
karo laikas ir iki rudens 
gali maisto pritrukti, žiū
rim eina ir ateina pas mus 
ponas Dirvos Redaktorius.

— Sveiki, gyvi, ką taip 
anksti daržą rengiat, gali 
dar vėl iššalti, — sako jis.

— Žinai, ponas Redakto
riau, ankstyvam paukščiui 
vis daugiau sliekų tenka, 
tai ir mes norim anksti ap
sidirbti, — sakau aš.

— Gal kas svarbaus kad 
ponas Redaktorius pas mus 
atsilanko, juk tai nepapra
stas dalykas. Atsiprašom 
kad nežinojom, užtikot mus 
apsitapnojusius, — sako 
mano gerb. Šonkaulis.

— /Tai nieko: darbas ne 
gėda, — sako jis.

— Bet vistiek, norėčiau 
žinoti ko ponas Redakto
rius mus aplanko, — sakau 
aš.

— Nereiktų nei klausti, 
pats gerb. Spragile turė
tum nusimanyt: juk Dirvos 
skaitytojai nerimauja ne- 
matydavi tavo atvaizdo ir 
negirdėdami iš tavęs žode
lio. Kame dalykas kad nu
tilai jau keli mėnesiai? — 
sako jis.

— Nežinau nei kaip pa- 
siteisint. Gal ta baisiai il
ga ir šalta žiema man ūpą 
sugadino ir inspiracijos ne
galėjau niekur gauti rašy
ti. Man rodos kad per po
rą pastarų mėnesių nieko 
nenutiko, — sakau aš.

— Kaip tai ne: žiūrėk, 
Europoje plinta karas di
dyn ir didyn; Amerikoje 
ateina prezidento rinkimai, 
atsibuvo SLA. rinkimai ir 
ateina seimas; įvyko Eko
nominio Centro suvažiavi
mas ; Kly vlande atsibuvo 
krepšininkų turnyras, lan
kėsi Lietuvos Ministras, 
dalyvavo šimtai svečių iš 
tolimų kolonijų; , Lietuvių 
salė rengia savo sukaktu
vių minėjimą; ateina garsi 
pirmoji Gegužės, kada ko
munistai iškelia raudonas 
vėliavas kapitalistams pa
erzinti; bažnyčiose po ke
lis kartus savaitėje būna 
bingo, kuriais net pamoks
lai užkrėsti; buvo rodyta 
Lietuvos filmos ir Vilniaus 
užėmimo vaizdai; prasidės 
visoki Lietuvių važinėjimai 
ir suvažiavimai — apie vi
sa tai tik spėk rašyt, — sa
ko jis.

— Aš apie tuos dalykus 
nei nepamislinau, — sakau 
aš.

— Mano tas vyrelis tur
būt jau sensta, kaip ir kiti 
musų veikėjai, kad į viso
kius svarbius dalykus tik 
ranka numoja, — sako ma
no gerb. Šonkaulis.
.— Taip neturėtų būti: 

viduramžiai žmonės kaip 
tik turėtų daugiausia dirb
ti ir veikti, nes jau turi ga
na patyrimo ir yra rim
čiausiam© savo amžyje. Ki
ti visai seni, jau galvos kra-

tosi, rankos dreba, o dar 
vis dirba, net vadovauja, 
taigi tokio amžiaus žmo
nėms kaip gerb. Spragilas 
negali būti pasiteisinimo 
senėjimu, — sako ponas 
Redaktorius.

—- Tai gal, ponas Redak
toriau, šio amžiaus žmo
nėms užeina koks nors tin
ginystės laikotarpis, arba 
atsikvėpimo: matom dar
buojantis jaunus, ir visai 
senus, pražilusius žmones, 
o tokie viduramžiai kaip 
mano vyrelis, tik pypkes 
ruko ir lyg laukia gyveni
mo pabaigos, nuo visokio 
visuomeniško veikimo ša- 
lindamiesi. O kai sulauks 
penkių-šešių dešimtų metų 
amžiaus, kai visai pražils, 
tai išnaujo atgis, atsiras ir 
energija ir ūpas, ir noras 
veikti, — sako ji.

— Na' tik jau neišjuok 
manęs taip, aš dar nenu
stojau energijos ir noro 
darbuotis, tik per šį šaltą 
orą buvau prislėgtam upe 
ir neprisiversdayau para
šyt, kad ir ką gero suma
nydavau, — sakau aš.

— Atsimink, gerb. Spra
gile, kad tavo parašymas 
arba tylėjimas sudaro la
bai didelį skirtumą: tūks
tančiai skaitytojų turi ką 
skaityti, arba ne. Tavo ra
šymai nėra tik tau pačiam 
pasiskaityti, todėl privalai 
pasiaukot visuomenės švie
timui ir palinksminimui, — 
sako jis.

— Taip tai taip, bet aš 
labai tankiai net pasipur- 
tau piktumu kai pamisimu 
apie tą visuomenę: darbuo
tojai daro viską visuome
nės naudai, bet kiek tos vi
suomenės tuo pasinaudoja? 
Artistai rengia koncertus, 
stato veikalus, o kiek. vi
suomenės ateina paklausy
ti ir pažiūrėti? Laikraščiai 
leidžiami tik visuomenei, o 
kiek namų užtiksi laikraš
tį, kiti visą savo gyvenimą 
nėra praleidę dviejų dola- 
rių laikraščio užsiprenume- 
ravimui; kiti kad ir prenu
meruoja, nori kad per ke
lis metus už tą patį dolarį 
jam laikraštis butų siunčia
mas, ir reikia dešimts kar
tų raginti, rašyti laiškus, 
gerintis, prašyti kad atsi
naujintų prenumeratą. Ir 
taip daug visų kitų dalykų 
kurie visuomenei taikomi, 
praeina tos visuomenės ne
pamatyti, nepasinaudoti, ir 
todėl padėtos pastangos te
duoda. mažą dalį siekiamos 
naudos ir tikslų, — sakau 
aš.

— Tau, gerb. Spragile, 
galima šitokius dalykus vi
suomenei prikišti, bet jeigu 
aš tą padaryčiau, visuome
nė galėtų ant manęs supyk
ti, — sako jis.

— Ir ta visuomenė gal 
yra tokie miegaliai ir su
rambėję stabai, kaip va 
mano vyras, kurį reikia ra
ginti ką nors padaryti. Iš
judint visuomenę kur nors 
ateiti ko nors pamatyti ar 
pasinaudoti reikia suaikvo-

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

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

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $5; pusei m. $2.75.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Breoklyn, N. Y.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

ti laikraščiuose daug vie
tos; reikia daug kalbų pa
sakyti aiškinant ir kvie
čiant ateiti, o ateina vis tik 
maža dalelė, — sako mano 
gerb. Šonkaulis.

— Visa tai ką aš pas jus 
dabar išgirstu yra teisybė, 
bet kas gali visuomenę su
lyg savo noro vartyti ir 
siūbuoti iš vienos pusės į 
kitą? — sako ponas Redak
torius.

— Tame ir bloga kad vi
suomenė lengvai siūbuoja 
su bergdžiais vėjais: kas 
kur garsiai į kiaurą puodą 
subarškino, visuomenė ten 
bėga; kas ją gražiai pamul- 
kina, ji to paklauso; kas 
moka gudriai išnaudoti, tas 
visuomenę melžia; bet pa
kviesk kur pamatyti, išgir
sti ir sužinoti ką naudin
go, kultūriško, pamokinan
čio, gražaus — tai prade
da raivytis, stenėti, atsisa
kinėti, ir randa visokių pa
siteisinimų kad negali eiti, 
— sakau aš.

— Todėl, gerb. Spragile,

visų apšviestų žmonių par
eiga ir turi būti dirbti dar 
sunkiau, dar daugiau ir 
įtampiau, kad savo mokslą 
ir geras žinias įspraudus ir 
į tarpą tų kurie dar nemo
ka atskirti gero nuo blogo. 
Ta visuomenės dalis turi 
būti dar su didesniu pasi
aukojimu lavinama, ir tik 
taip ją galėsim pakelti, ne 
pabarimais ir kritikavimu. 
Todėl žinok savo pareigą: 
neapsileisk nuo rašymo sa
vo patraukiančių raštų, ar
ba savo “pamokslų”, kaip 
tu juos vadini, o mes kiti 
visi kurie varom savo pa
siimtą darbą, dirbsim jį 
sulyg savo geriausio su
pratimo, — sako ponas Re
daktorius.

— Na, įsi vesk poną Re
daktorių į vidų, /užfundyk, 
— sako mano gerb. Šon
kaulis.

-— Dėkoju, poniute, ne
turiu laiko. Iki pasimaty
mo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kom mes.

HITLERIO UŽSI
MOJIMAI

Knygoje “Mein Kampf” Hit
leris kalba apie savo siekius ir 
aiškiai pasako kad tik Vokie
čiai yra tinkančiais valdyti vi
są pasaulį.

Hitleris dar šių metų pra
džioje, minėdamas savo vieš
patavimo septynių metų suka
ktį, per radio pakartojo tą 
savo pareiškimą^ maždaug šio
kiais žodžiais.

“Vokietiją niekas nesulaikys 
nuo jos siekimų.”

Na o Vokiečių siekiai yra ai
škus : užviešpatavimas ant vi
sos Europos valstybių ir pa
vergimas kitau tautų žmonių.

Aš netikiu kad Europos ša
lys, neišskiriant ir Sovietų Ru
siją, pageidautų Hitlerio “glo
bos”. Ir jei ne tai kokiems 
galams Europos žmonės nepa- 
stoja kelio Hitlerio žygiams? 
Dabar dar yra tam laikas, ku
riame nereikia snausti ir mels
tis, bet reikia visoms valsty

bėms vieningai ir vyriškai iš
eiti į frontą ir pasipriešinti 
tolesniems jo siekimams ir to
kiu budu apsaugoti savo tau
tines ir valstybines gyvybes. 
Jei Hitleriui niekas neužkirs 
kelio, ir jis sukruš Britaniją ir 
Prancūziją, tuomet jau ištikro 
niekas nesulaikys Vokiečių nuo 
Hitlerio pasibrėžto tikslo — iš
kelti savo svastiką visose Eu
ropos sostinėse.

Berods daugumui Europiečių 
praeityje Britanija yra įgrisus 
iki gyvam kaului su savo vir
vine diplomatija. Bet čia rei
kia veikti ne tam kad Britani
ją išgelbėti, arba neveikti kad 
jai atkeršyti už jos politines 
'meklerystes, bet reikia — ir 
reikia nedelsiant — savo kailį 
ir gyvybę gelbėti nuo to vil
ko kuris ir didžiausius burius 
avių pavieniui ir tik tarpais 
užpuldamas, visiškai išnaikins!

J. S. Sudavas.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

JUNGS BALTIJĄ SU 
JUODĄJĄ JURA’

KAUNAS. — Skelbiama kad 
Sovietų Sąjunga rengiasi su
jungti Dniepro upę su Nemu
nu kanalų sistema ir tokiu bu
du padaryti tiesioginį susisie
kimą tarp Juodosios ir Balti
jos juros. Taigi gal netolimo
je ateityje garlaiviai iš Odesos 
galės pradėti plaukti pro Kau
ną iki Klaipėdos. Vokiečiai iš 
savo pusės tokia susisiekimo 
arterija interesuoti, tikisi kad 
susisiekimas galės jau prasidė
ti 1941 metais. Tačiau abejo
jama kad taip greit sektųsi su
reguliuoti visą upynų sistemą*

RYTŲ LIETUVOJE Miškų 
departamento pavedimu miškų 
urėdai surašys visus smėlynų 
plotus, taip pat nederlingos že
mės plotus, kuriuos galėtų au
gti medžiai. Surinkus davi
nius, bus einama prie neder
lingų plotų apželdinimo miš
kais.

Ką Kiekvienas Metropolitan Apdraudos Dalininkas
Privalo Žinoti Apie Savo Kompaniją

Metropolitan pateikia savo Biznio Raportą už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1939 
metais. (Pagal Metinę Apyskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departamentui).

Ištekliai Užtikrinanti Apdraudos Atsakomybę
Valdiški Bonai ........................................................

Jungtinių Valstybių Valdžios . . $948,082,869.84
Kanados Valdžios . . . 67,856,044.76

Kiti Bonai
Jungtinių Valstybių ir miestų 
Kanados Provincijos ir miestų 
Geležinkelių ’Z- •
Viešų Aptarnavimų 
Industrialiai ir Mišrūs .

Akcijos • • • ...
Visos išskiriant $22,561.13 yra su 
teisėmis Pirmenybės ar Garantuotos.

Morgičių Paskolos ant Nekilnojamo
Ūkiams ......
Kitai nuosavybei ....

Atsakomybe Apsidraudusiems, Pašelpgaviams ir Kitiems

110,055,727.87
103,823,959.75
573,665,903.43
689,740,1 13.65
405,093,316.15

* s *

Turto
76,890,988.22

876,767,661.85
Paskolos ant Apdraudos Lakštų................................
Turimas Nekilnojamas Turtas . . * , , t.

Įskaitant Kompanijos naudojamus na
mus ir namų statybos projektus

Pinigais . . • .......
Apdraudos Mokesčiai nesumokėti ir atidėti . . ..
Palūkanos Nesumokėtos bei Didėjančios ir t.t. .

$1,015,938,914.60
I

1,882,379,020.85

86,624,833.01

953,658,650.07

515,495,459.26
407,215,594.74

132,667,027.52
87,666,343.58
60,340,337.46

Apdraudos Lakštams Atsarga Nustatyta Įstatymu $4,493,8*33,205.00
Suma, kuri su palūkanomis ir būsimais apdraudos mokes
čiais užtikrins apdraudos išmokėjimų.

Dividendai Turintiems Apdraudos Lakštas 
Atskirti išmokėjimui 1940 metais.

Atsarga Būsimiems Išmokėjimams Pagal Papildomąsias 
Sutartis . . . , .

Laikoma Pareikalavimams
Įimant pareikalavimus laukiačius įrodymų ir apskaitliuotą 
kiekį nepraneštų pareikalavimų.

Kita Apsidraudusiems Atsakomybe ... . .
[imant atsargų Nelaimingų Atsitikimų ir Sveikatos Apdrau- 
dai, palikti Kompanijoj dividendai, iš anksto sumokėti 
apdraudos mokesčiai ir Lt,

Mišri Atsakomybė..............................................................
Čia neįimta tokia atsakomybė, kaip nesumokėti ir didėjanti 
mokesčiai (taksai), specialės atsargos ir t.t.

. VISO $5,141,986,181.09

1 12,999,638.00

1 12,986,146.83
22,931,579.79

42,377,943.67

47,140,101.00

VISO ATSAKOMYBĖS. «■■■■*» $4,832,268,614.29
Perviršis . . ......................................................... 309,717,566.80

Tatai tarnauja kaipo priedinė atsarga tokiais atsitikimais,
kurių negalima iš anksto numatytu

VISO t $5,141,986,181.09

PASTABA__ Aukščiau patiektoje apyskaitoje suminėtu išteklių sumoje $221,390,536.99 yra sudėti pas įvairius valdininkus kaip to reikalauja
įstatymas ar reguliuojantis autoritetas. Šioje apyskaitoje suminėtas Kanadoje daromas biznis raportuojamas lygaus pinigų pasikeitimo pagrindu.

DEŠIMTIES METŲ PROGRESAS
Žymiausi faktai Metropolitan

Apdrauda Galioje
Gyvybes Apdraudos

1929 . . $17,933,000,000 
1939 . . $23,193,000,000

Nelaimių ir Sveikatos Apdraudos
Savaitiniais Išmokėjimais

1929 1939
Apdraudos

1929 J 939

Išmokėjimai

1929 ... . $335,000.000 
1939 ... . $604,000,000
Sumos išmokėtos ar kredituo
tos apdraudos dalininkams ir 

jų pašelpgaviams

1929 ... . $13,928.000
1939 ... . $19,894,000

Lakštams Atsarga

1929 .. . $2,659,000.000 
1939 .. . $4,493,000,000 
Fondai laikomi užtikrinimuį 
išmokėjimų apdraudos dali
ninkams, kaip to reikalauja 

įstatymas

Kompanijos augimo ir stiprėjimo per pastarąjį dešimtmetį
Išpildžius visas savo kontraktines obligacijas (įimant išmokė
jimą virš $4,260,000,000 apsidraudusiems ir pašelpgaviams) 
per tų 10 metų laikotarpį, ekonominiam sunkmečiui galiojanf, 
nuo 1929 metų baigiant su 1939 metais Metropolitan

1.. ..pridėjo netikėtinumų atsargai, arba 
perviršiui, kaipo priedinį saugumo faktorių,
virš . . . • • * u f, ♦ $132,000,000

2.. ..sustiprino pagrindą savą apdraudos
lakštams net . ♦ 45,000,000

3.. ..pagerinimui nuosavybių, įgytų for-
klozavimu, be pakėlimo jų vertybes išleido 25,000,000

4.. ..sumažino vertybę sekuracijų ir nekil
nojamo turto, kaip buvo neštą jos kny
gose, virš 216,000,000

5.. ..1.leista apdraudos dalininkų sveikatos
ir gerovės pakėlimui, virš « « ■ » 58,000,000

$476,000,000
G....VIENOK pet šiuos TO metą it pri* 

dėtinai prie suminėtų sumų, Metropolitan 
dar išmokėjo ar kreditavo dalininkams ar* 
ti bilioną dolerių dividendą ■ « e » 992,000,000

VISO . . . • • $1,468,000,000

Metropolitan Life Insurance Company
(SAVITARPINĖS PAGELBOS KOMPANIJA)

Frederick H. Ecker, Chairman of the Board Leroy A. LlNCOLN, President
1 Madifion Avenue, New York, N. Y.
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OMUNISTAI rengia savo cirką Gegužes 1 dieną: jie 
šios Gegužės pirmos proga ruošiasi protestuoti prieš 
karą....... ..
Jų cirkas yra tame kad jie neprotestavo kai Hitle

ris su Stalinu grobė, dalinosi kaimyniškas šalis. Tą gro
bimą jie net užgyrė, džiaugėsi kad Stalinui pavyko.

Dabar jie smarkiausia rėkia prieš karą, todėl, kad 
nori greitos karo pabaigos, kad Hitlerio užgrobimai pa
siliktų jo rankose....

•
'"TĖVYNĖJE, SLA. organe, nr. 17, redaktorius Kl..Jur- 

I gelionis patiekia ilgą straipsnį, “Mintys apie SLA. 
Rinkimus ir Rinkimų Tvarką”. Tame straipsnyje iške
liama daugelis netikslumų kuriais SLA. kaipo organi
zacija vadovaujasi, kuriais pasiremiant organizacijos 
valdyba dirba, naudoajsi organu. Paliečia ir S. L. A. 
Pild. Tarybos rinkimą referendumo budu, kurį pavadi
na nepraktišku.

Referendumas Susivienijime įvedamas ir atmeta
mas laikas nuo laiko., sulyg tam tikrų “demokratiškų 
vėjų” paputimo. Susivienijime “demokratija” taip pat 
tampoma kaip jaučio skūra, kaip tampoma ir visur ki
tur, kur tik tam tikra gauja susimetusių vienais tiks
lais asmenų nori ką nors valdyti savo asmeninei naudai.

Socialistų klika, su sandariečių pagalba, jausdama
si tuo tarpu stipri ir matydama kad galės netrukus pa
ti viena Susivienijimą užvaldyti, atmetė Pild\ Tarybos 
rinkimą seimuose ir įvedė dabartinį visuotiną balsavi
mą, pasitikėdami kad ir seimuose jie visada, turės dvie
jų trečdalių daugumą, arba jų opozicija niekad nepa- 
jiegs sudaryki savo delegatų du trečdaliu seime,. neuž
tvirtinti referendumu išrinktą valdybą ir išrinkti nau
ją. Tokiu apsitvėrimu socialistų klika pasitikėjo išlai
kyti SLA. savo rankose, savo naudai.

Jurgelionis, socialistų srovės žmogus, siūlydamas 
socialistų įvestą referendumą panaikinti, gali dvejopai 
pasitarnauti: vienu atveju Susivienijimui, kuriuo jis rū
pinasi, bet iš kitos pusės ir krinkančiai socialistų klikai, 
kuri jau mato kad referendumu jie beveik pralaimi, ir 
seimuose gali neturėti savo delegatų pakankamai. Sei
muose, kur valdybai išrinkti reikia paprastos daugumos, 
jie dar pajiegtų kiek ilgiau pasilaikyti....

TZAIP dabar yra, SLA. seimai yra beveik bergždi kuo- 
pų ir delegatų išnaudojimai, nes visa savaitė pra

leidžiama mažmožiams, o ta savaitė šimtams delegatų 
padaro desėtkus tūkstančių kaštų. Jei jie suvažiuotų 
nors Pildomąją Tarybą išrinkti butų dar tiek naudos..

Bet dar kitas dalykas kuris reikalingas Susivieni
jime (ateinančiame seime) pravesti tai sumažinimas de
legatų proporcijos, mažinimui kuopoms ir delegatams 
kaštų. Dabar proporcija yra 1 delegatas nuo kiekvienų 
30 narių ir vienas nuo kiekvienos kuopos. Proporciją 
padarius nors nuo kiekvienų 50 narių, seime butų tas 
pats, nes kiekviena kuopa vis butų proporcionaliai at
stovaujama, bet delegatai ir kuopos butų mažiau išnau
dojamos.

Jurgelionis siūlo dar vieną gerą mintį: kad seime 
neturėtų teisės būti atstovaujama bent kokia nauja kuo
pa kuri neišgyvavo nors šešių mėnesių.

Dabartine tvarka tiesiog komedijos su Susivieniji
mu krečiama: jeigu koks politikierius nepateko į dele
gatus savo senoje kuopoje, jis staiga sudaro savo mažą 
kuopelę iš savo pakalikų ir ta kuopelė išrenka jį delega
tu į seimą.... * '

GEN. RAŠTIKIUI
PASITRAUKUS—

Eltos pranešimu iš Kauno, 
iš Lietuvos Kariuomenės Vy
riausio Vado pareigų pasitrau
kė Gen. Raštikis. Jo laikotar
piu Lietuva pergyveno įvairių 
sukrėtimų, bet viską praleido 
laimingai.

Gen. Raštikiui reikėjo pra
vesti Lietuvos kariuomenę per 
pavojus iš Lenkijos, laike to 
grasmingo ultimatumo, iš Vo
kietijos, laike Klaipėdos kraš
to atplėšimo, ir iš Rusijos, kai 
Sovietai užsigeidė gauti Balti
jos šalyse sau apsigynimo sto
vyklas.

Gen. Raštikis paskiau buvo 
priimtas kaip aukštas svečias 
Lenkijoje, dalyvavo Hitlerio 
50 metų amžiaus sukaktuvių 
iškilmėse Berline, ir atliko vi
sus formalumus Vilniaus iš So
vietų užėmime.

Jis sunkiai ir įtemptai daug 
dirbo. Pagaliau nepersenai bu
vo pranešta kad Gen. Raštikis 
išėjo atostogų. Dabar gi pra
neša kad jis visai iš savo auk
štų pareigų pasitraukė.

Jo vieton vyriausiu kariuo
menės vadu paskirtas Genero
las Vincas Vitkauskas, kuris 
atliko Vilniaus į Lietuvių ran
kas paėmimo darbą, atvykda
mas su savo vadovaujamomis 
dalimis.

Gen. Vitkauskas yra Suval
kietis, Vilkaviškio ap., nuo Ku- 
preliškių.

Musų katalikiška spauda A- 
merikoje daro ilgus komenta
rus dėl Gen. Raštikio pasiša- 
inimo iš tos vietos. Komen

tuoja net buk jis tapęs “atsta
tytas”. Taip jie rašo greičiau
sia tiktai tikslu kelti žmonėse 
antipatiją tautinei Lietuvos vy
riausybei. Ką tik tautinė vy-

riausybė daro (ar ir nieko ne
daro), viskas negerai. Gen. S. 
Raštikio pasitraukimas galėjo 
būti visai jo asmeninis reika
las, na bet kad iš pareigų pa-j 
sitraukia toks žmogus tai mu
sų katalikai panaudoja tai pro
ga tautinę vyriausybę patar
kuoti : va ėmė ir “prašalino” 
Gen. Raštikį, ir dėl ko? Dėl 
to, anot Draugo, kad Gen. Raš
tikis “stipriai stovėjo už tau
tos vienybę”.

Visai nelogiška tokias išva
das daryti, bet katalikiški re
daktoriai žino kad bent kokia 
doza paprastam mažiau protau
jančiam katalikui skaitytojui 
prieš tautinę vyriausybę bus 
įteikta be didelio priklumo....

Gen. Vitkauskas taip pat yra 
uolus patriotas, tėvynės gynė
jas ir ją mylintis sūnūs, popu
liarus ir susirūpinęs Lietuvos 
gynimu, tautos vienybe ir lais
vės sargyba.

Bet ko tie musų katalikai 
redaktoriai pasigenda tai poli
tiškų audrų Lietuvoje, ir lyg 
ftori prisisavinti Gen. Raštikį 
kaipo savo užgaidų reprezen
tuoto ją Lietuvos politiniame 
gyvenime,-buk jis norėjęs par
tijų politinės koalicijos, kurio
je krikdemai nori turėti stiprią 
poziciją, ir to priedanga "Gen. 
Raštikiui primeta “stiprų sto
vėjimą už tautos vieningumą”, 
ištemptą ant krikdemų kurpa
lio. Draugas pamiršo kad Lie
tuvos kariuomenė nei jos vadai 
į šalies politinį gyvenimą nesi
kiša.

Tiesa, kitados Lietuvos ka
riuomenės vadai buvo politiš
kų partijų aukmos: pradžioje, 
net iš mūšio lauko buvo atšau
kiami vyriausi vadai ir jų vie
tos būdavo pavedamos kitiems. 
Taip elgtasi kada krikdemai 
turėjo valdžią savo rankose.

VILNIUJE įsteigta Pasteuro 
stotis, kurioje gydomi žmonės 
pasiutusių šunų aprieti. Kaip 
žinoma, karo metu atsirado 
Vilniaus srityje šunų pasiuti
mo epidemija, kuri ikšiol dar 
neišnyko. Kita Pasteuro sto
tis yra Kaune.

KAZIŲ ŠVENTĖ VILNIUJE 
PER KAZIMIERINES

BUVO GARSIŲ TURGŲ VIETA. DABAR 
KAIMIEČIŲ MUGĖ

OVO 4 (Šv. Kazimiero diena) Vilniuje yra 
ypatingai išgarsėjus savo didele, tradicinę

“Kaziuko” Muge. Seniau Vilniaus miestas bu
vo svarbus prekybos centras, tai per Šv. Kazi
miero mugę būdavo daroma milijoninės apyvar
tos. Garsios Šiaulių odos, Sibiro kailiai, Kaza
nės muilai Vilniun sutraukdavo pirklius ne tik 
iš visos Rusijos, bet ir iš Vakarų valstybių.

Tos mugės ilgainiui, prie Lenkų, sumenkė
jo, išsigimė ir beliko “Kaziuko” mugėmis, nors 
plačiausios Vilniaus apielinkės gyventojams ir 
dabar savo reikšmės nenustojo. Dabar Šv. Ka
zimiero mugė yra liaudies, krašto, kaimiečių 
mugė, kurioje ir vyrauja kaimo dirbiniai. Kaip 
Klaipėdos mugėn ruošiasi visi Klaipėdos krašto 
gyventojai Birželio mėnesį, taip Vilniaus Šv. 
Kazimiero mugei ruošiasi visas Vilniaus kraštas 
per savaites išanksto.

Iš vienų sričių vyksta mugėn tik jaunieji 
čia savo Kazių (Kazys, Kazė) susirasti, iš kitų 
sričių vyksta tik senieji, gabendami įvairių dar
bų darbelių parduoti. Suvažiuoja per 60 iki 100 
kilometrų tolumo. Kelionė dažnai trunka dvi- 
tris dienas, tat, kad butų saugiau ii’ nenuobodu, 
susijungia dažnai ištisi kaimai, traukdami į Vil
nių ilgiausiomis vilkstinėmis. Čia atvažiavę iš
sinuomoja Lukiškių aikštėje vietą, kur išdėsto 
visą savo žiemos darbą. Vyrai lankus, ratlan
kius, kamantus, ušėtkųs (čeberkus), spintas, kė
dės, verpimo ratelius, verpstes, verpsčius, spra
gilus, grėblius, vėtykles, sėtuves, klumpąs (ka- 
dulius), paveikslams rėmus, medinius šaukštus, 
samčius, menturius, pintines, šerius, uodegas, 
kiškių, šeškų, kiaunių ir kt. kailius, šiaudines 
skrybėles ir tt. Ypatingai įdomus Vilniaus kra
šte gaminami dirbiniai iš šiaudų.

Bet dar meniškiau atrodo moterų darbeliai. 
Tai 100-50-nytės “skotertės” (staltiesės), rink
tinės paklodės, raštuotos gūnelės, plona, drobė, 
“divonai”, šiaudiniai, įvairiaspalviai krepšeliai, 
takeliai, megstinės kurpės ir per žiemą numeg- 
stos pirštinės ir kojinės. Iš skanėstų muginin- 
kams garsiausi yra tradiciniai Smurgainių ries
tainiai ir “kaziuko širdys”, medauninkai. be ku
rių neturi gryžti namon joks mugininkas.

Parvežtus namiškiams, ypač vaikams lauk- 
tuvinius riestainius ir širdis priimta aiškinti 
kaip šv. Kazimiero dovana. E.

ginus su panašiais atradimais kitus, parodo kad 
“pirmieji Indo-Europiškal kalbanti žmonės”, tai 
yra tie kurie vartojo Arišką kalbą, paėjo iš pie
tinės Rusijos ir nebuvo Germaniškos kilmės, 
kaip viena teorija bandė įrodyti.

Palyginant Lietuvių kalbos artimumą San
skrito kalbai, kuri yra panaši Indų kalbai, ir 
dar kartą gausim patvirtinimą kad Lietuviai, 
kurie per daug šimtmečių gyvena prie Baltijos 
juros, Aisčiais vadinami ankstyvuose amžiuose, 
yra ainiai tų Indo-Europiečių, kurie pro pietinę 
Rusiją užšlavė ant Europos, pasibastė Balkanų 
.šalyse, kaip Dr. Basanavičius įrodė, ir patraukė 
į šiaurę, kur rado derlingesnes žemes savo žem
dirbiškam palinkimu!. K.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

e
A7OKIEČIAMS vedant savo desperatišką karą prieš 

* aliantus, kaip pirmiau, Didžiojo Karo metu, taip ir 
dabar, jie savo karo frontus perkelia į svetimas šalis ir 
tuo budu išlieka sveiki ir greitai gali atsigriebti.

Didžiojo karo metu jie savo frontą perkėlė į Belgi
ją vakaruose, į Lietuvą ir Lenkiją rytuose, ir taip ėjo 
iki pat karo pabaigos.

Dabar Danijoje ir Norvegijoje įsilindę, jie' gali il
gai laikytis. Jeigu bus išmušti iš Norvegijos, gali įsi
mesti į Švediją, paskui gi dar liks Danija. Aliantai tu
rės žymiai išnaikinti tas nekaltas mažas šalis iki pa- 
jiegs Vokiečius priversti pasiduoti.

Vokiečiij pasigrobimas Norvegijos pavirto į- karą 
gynimosi nuo aliantų, vietoje pasinaudojimą Norvegi
jos žaliavomis. Tuo gi tarpu kariavimas tolimesnėje ša
lyje yra daug sunkesnis negu namie. Ten reikia prista
tyt ne tik ginklus bet ir maistą, nes nors ten turi daug 
vyrų kad gali prieš aliantus laikytis, juos reikia ir pa
valgydinti.

Juo daugiau Vokiečiai svetimų žemių užims ir plės 
savo frontus tuo sunkiau jiems pagaliau bus kariauti ir 
gintis. Jiegos liks taip išskaidytos kad lengviau vyks 
juos nugalėti.

pRANCUZLJA turi viltis kad bėgyje metų laiko Suv. 
1 Valstijos stos į karą aliantų pusėje. Viena priežas
tis kuri gali įtraukti Ameriką į karą esanti tai Ameri
kos susirūpinimas neužleisti Japonijai užgrobti Holan- 
dijai priklausomas Rytų Indijų salas Pacifike.

Jei Vokiečiai dar daugiau užgrobimų padarytų ir 
pradėtų imti viršų ant aliantų, žinovai tikrina kad Suv. 
Valstijos gali įstoti į karą prieš Vokiečiu bloką.

0

• NAUJOJ ZELANDIJOJ, salose pietų Pacifike, gyvačių 
nėra, ir jų Įvežimas net zoologiškiems tikslams uždrausta.

PROMETĖJO MIRTIS
Prieš jus visus aš stojau — 
Apnuoginot mane.
Kiek daužėt, šaukėt, trypėt — 
Lyg būt rudens audra.
Dangus skaisčiai auksavo, 
Ramino, guodė jis.
—Lyg gelsvas šiaudas javo...
—Jis mirs, neišlaikys....
O, tuokart daug tikėjaus, 
Tikėjaus net aušros.
Rugiai laukuos’ juravo------
Draugai man mirt neduos!...
Ir išvedėt už miesto. 
Visai išvilko t čia.
Girdėjau — lyg kas verkė, 
Lyg verkė paslapčia.

’i * " ■■■■ r-

Laisvai įtraukiau oro, 
Nes lygus mes visi. 
—Ak, žudot brolis brolį! 
Minioj kančia baisi.
Dangus lyg ugnį skėlė — 
Koks skausmas man baisus — 
Pripildė Grakchų eilę! — 
Nors jis.... darbai nežus.
Už darbo brolius stojau —
Didi man padėka: 
—Papildė Grakchų eilę! — 
Šių žodžių man gana!
Ar minios šaukė, dūko, 
Ar mirt kitiems neduos?!
Lyg marių bangos ūžia. 
Pasėlis jau žieduos’.

Balys Buinauskas-Jazminaitis.

I

Šiauliai.

AR TAI KALBA APIf MUS?
ARIAI ATĖJO NUO PIETŲ RUSIJOS 

IR NEBUVO GERMANAI

MEIRKOS Filosofų Draugijos suvažiavime 
Philadelphijoje Balandžio 20 d., tarp kitų

moksliškų raštų buvo patiektas raštas, kurį pa
gamino James H. Gaul, pasiremdamas Amerikos 
Pheistoriškų Tyrinėjimų Mokyklos ekspedicijos 
tyrinėjimais, kuriame įrodoma kad pirmieji Ariu 
kilmės užkariautojai kurie į Balkanus atsiaubė 
apie 2,000 metų prieš Kristų, atėjo ne iš Vokie
tijos ir Vakarų Europos, bet iš Pietinės Rusi
jos. Mosuodami savo žalvariniais karo kirviais, 
tie užpuolikai pirmiausia inėjo į Graikiją su sa
vo Ariška kultūra, priduodami vidurinei žalva
rio Gadynei savo paspirtį Graikų civilizacijoje, 
paskui jie pasuko Dunojaus paupiu į šiaurvaka
rius, linkui Vokietijos, ir Baltijos pakraščių.

Gaul’o ištyrimai laike 1938-39 metų ekspe
dicijos Dunojaus pakraščiais yra tik patikrini
mas tų padavimų ir ištyrimų kuriais remdamie
si Dr. Jonas Basanavičius, Dr. Jonas šliupas ir 
tūli kiti tolimos musų tautos praeities sekėjai 
įrodinėjo jau prieš desėtkus metų kad Lietuviai 
paėjo iš tų pačių vietų apie kurias kalba Gaul 
ir kad Dunojaus paupiu eidami musų protėviai 
patraukė šiaurėn, linkui Baltijos juros, ir ten 
pasiliko. Tada tai įvyko “pirmutinė ekonomi
nė revoliucija”: žmonių gentys pradėjo apsi
stoti, vietoje blaškytis, steigė kaimus, pradėjo 
prijaukinti gyvulius, auginti javus, naudoti grū
dus.

Tų keliautojų ženklai atrasti vakarinėje 
Bulgarijoje ir Jugoslavijoje ir taip pat prie Ro
tos upės Vengrijoje.

Žalvario kirvis, atrastas toje srityje, suly

LIETUVOS MOKSLO ĮSTAIGA ĮKURTA 
STEPONO BATORO 1579 METAIS

AUJAI atkurtas Vilniaus Universitetas tu
ri jau pusketvirto šimto metų istoriją.

1579 metais Did. Lietuvos Kunigaikštis Stepo
nas Batoras (Vengrų kilmės, jis pats ir Lenki
jos karalius), Vilniuje įkūrė Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos reikalams akademiją, pavadintą 
Jėzuitų Akademija. Toje akademijoje visas 
mokslas buvo dėstomas Lotynų kalba, kuri tuo 
metu buvo bendrinė rašytinė kalba mokslo ir 
kultūros reikalams visose Vakarų Europos ša
lyse.

Vilniaus Akademija iš pat pradžių atsisto
jo aktingon pozicijon kaip katalikiško mokslo 
Rytų tvirtovė priešais tuo laiku taip pat veiklų 
protestantišką Karaliaučiaus universitetą. To
dėl Vilniaus Akademijoje mokėsi ir mokė daug 
svetimtaučių ne tik Lenkų, bet ir Vokiečių, šve
dų, Norvegų, net Ispanų ir kitų. Vis dėlto Lie
tuviška dvasia iš Vilniaus Akademijos čia daug 
ryškiau prasiverždavo negu Lenkiška dvasia iš 
Krokuvos Akademijos, čia pasirodė Sirvydas 
su Lietuvišku kalbos žodynu ir Lietuviškais pa
mokslais, Kojelavičius su Historia Lithuaniae 
(Lietuvos Istorija), čia buvo išleisti tokie Aka
demijos darbuotojų veikalai kaip Clavis Linguae 
Lithuanicae, Universitas Linguarum Lithuani- 
carum ir kt.

žinomi tų laikų Lietuviai autoriai, Lietu
viško mokslo atstovai Akademijoje, kaip But- 
vilos, Liauksminai ir kt. Akademijoje ir sve
timtaučiai mokytojai persiimdavo Lietuviška 
dvasia, kaip garsus Lotynų poetas Mozūras Sar- 
bievius, istorikas Lelevalis ir kiti. Akademijos 
auklėtojai akademinį jaunimą, studentus vadin
davo juventus Palaemonia (tai yra pavadinimas 
imtas nuo legendarinio Lietuvos įkūrėjo Romė
no Palemono), ir juventus Gediminia (Lietuviš
kai: Gedimino jaunuomenė, Palemono jaunuo
menė) .

Nors Akademijoje, kuri vėliau^ išsivystė į 
Vyriausiąją Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
Mokyklą, nei Lietuvių kalbos, nei Lietuvos isto
rijos katedros nebūta, bet kovota ir prieš Len
kų kalbos pastangas įsigalėti mokslo srityje.

Dar 1800 metais astronomas Pačiabutas, 
Vilniaus Akademijos rektorius, grieštai protes
tavo prieš mėginimus vartoti Lenkų kalbą mok- 
.slo reikalams. 1822 metais Kontrimas pasiūlė 
įsteigti Lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos ka
tedrą ir jai užimti nurodė žemaitį mokytoją 
Usvaitį, ir lygiai tais laikais pasireiškė lituanis
tikos ir Lietuvos istorijos srityje Onacevičius, 
Danilavičius, Jaroševičius, Balinskis, Kraševskis, 
Jacevičius, garsus architektas, Vilniaus kated
ros statytojas Stoka-Gucevičius, matematikai 
Norvaiša, Nemčiauskas, gamtininkai Jundzyla, 
Pabrėža ir kiti, rašytojas poetas Adomas Micke
vičius su veikalais Gražina, Konradu Valenrodu 
ir Ponu Tadu, ir jau grynai Lietuviškai žemai
tiškai rašę Birutės autorius Valiūnas, istorikas 
Simanas Daukantas, dar 1822 metais pradėjęs 
rašyti savo “Darbus Senųjų Lietuvių”, Stanevi
čius, “žemaičių šlovę”, Vyskupas Valančius ir 
kiti, iš tų laikų kilnių studentų organizacijų iš
sivystę Lietuvybės veikėjai.

Lietuvai netekus nepriklausomybės, Akade
mija, tikriau Vilniaus Universitetas, buvo užda
ryta, tačiau jos dvasia, kad ir kaip slopinama, 
nebuvo išnykus. E.

• TYRINĖTOJAI sako kad Afrikoje yra 
septynių rūšių liūtų (levų), taigi ir liūtai yra 
skirtingi, kaip šuncs.
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TURIM DIRBTI, NE LAUKT PASEKMIŲ
/

Per jjjvORĄ'
PASIŽVALGIUS

Keleto palydovų apsupta, nuo karo vado 
palapinės artinosi Nomeda; pagarbiai traukėsi 
kariai j šalis, o ji maloniai dėkodama, atsakinė
jo į trukšmingus sveikinimus. Išdidžiau ir gra
žiau ji atrodė dabar Klauzui negu tuokart miš
ke. Ji vilkėjo švenčių apdaru plonos baltos vil
nos, ilgus gelsvus plaukus kaktoje laikė platus 
sidabrinis vainikas, sidabro gradinėlės puošė jos 
kaklą ir apirankės dabino jos nuogas rankas.

— Tu mane šaukei, tėveli? — tarė ji su
stojus netoli Herkaus Mano. — Ko norėjai iš 
manęs ?

Manto akys meiliai nušvito kai jis pasižiu
rėjo į savo dukters švelnų veidą; jo balsas ma
loniai skambėjo, tariant šiuos žodžius:

— Pasižiūrėk į šį riterį, dukrele. Ar tu 
buvai kada jį sutikus?

Nomeda pažvelgė į Klauzą.
— Aš jį mačiau kartą, bet tai buvo senai. 

Neatsimenu jau kiek vasarų praėjo nuo to lai
ko.

— Ar tu dar atsimeni kur tu jį matei?
— Tai buvo šventame miške Pergulos pa

upyje, kai tavo rankos žaizdas kunigai gydė. 
Jis buvo paklydęs, ir aš jam pasiūliau nakčiai 
pastogę, nes motina mane mokė kad paklydusius 
keleivius reikia globoti. Jis man savo vardą ir 
gimtinę pasakė: Klauzas Ekšteinietis, rodos, to
kis jo vardas?

Mantas linkterėjo galvą; paskui paėmė gin
tarą ir padavė Nomedai.

— Tu jam šį daiktą davei?
— Taip, tėveli.
—Tai yra tavo motinos atminimas; tai do

vanojo jai šventoji Pagežanė ir, be to, dar pa
sakė didelį burtą. Dėl ko tu atidavei svetim
šaliui tokį palikimą? m.-

Nomeda kiek paraudo.
— Jis buvo mano svečias; jis valgė prie 

musų židinio ir ilsėjosi musų pastogėje. Aš no
rėjau duoti jam kokį nors daiktą kad paimtas į 
nelaisvę jis butų mums atiduotas, o tuo tarpu 
aš neturėjau su savim kito atminimo ženklo.

Herkus Mantas kvatodamas papurtė galvą.
— Vadinas, tu reikalauji jo dėl to kad jis 

kartą buvo tavo svečiu? Bet musuose nėra to
kio papročio kad imtinius dalintume moterims. 
Ką, tavo nuomone, mes turime jam padaryti?

Nomeda sumišo.
— Aš manau kad tėvelis geriau žinai, — 

tarė ji tyliai.
Mantas atsisuko į vadus.
— Jus girdite? Jeigu sutinkat tai aš norė

čiau jį, kaipo dalį grobio, į savo palapinę pa
siimti.

Bendras pritarimas suklegėjo vadų būryje, 
ir Klauzą tuojau nuvedė į vado palapinę.

Toliau ėmė dalinti kitus imtinius. 'Vieną la
bai turtingą ir galingą riterį, atvykusį iš Vo
kietijos kryžiaus žygiu savo nuodėmių atpirkti, 
Herkus Mantas paskyrė Glotinui.

— Jis turtingas ir gali sumokėti gražius 
įšsipirikmo pinigus; jeigu tu jį paleisti norėsi 
jis duos daugiau negu koks vienuolis, — tarė 
Mantas Glotinui; susimąstęs dar pridūrė: — Tu 
jį, gal būt, mažiau kankinsi, nes jis neturi juo
do kryžiaus. Kryžiuočiui nelaisvė tavo rankose 
butų tikra mirtis. X

Burtai nulėmė likusiųjų imtinių ir negyvo
jo grobio likimą. Tuo tarpu Nomeda su savo 
draugėmis stovėjo tuopos paunksmėje, laukdama 
dalybų pabaigos. Keletas jaunuolių sekė jas ir 
mėgino su jomis pajuokauti. Drąsiausias iš jų 
Velotė, kuris buvo tolimas Nomedos giminaitis, 
tarėsi daugiausia turįs teisių pašnekėti su vado 
dukteria.

— Kur dėsi tą savo belaisvį? — klausė jis 
juokais. — Aš girdėjau kad Vokietijos ponaičiai 
moka puikiai tarnauti moterims ir mergaitėms, 
— pridūrė jis.

Nomeda atsakė:
— Tu girdėjai, Velote, kad jis yra mano 

tėvo belaisvis.
— Aš norėčiau būti toje vietoje. Aš bu

čiau stojęs į riterių pusę ir su jais drauge ko
vojęs, jei bučiau žinojęs kad mane paims nelai
svėn ir tau atiduos. Sakyk, Nomeda, ką tu da
rytum su manim?

— Užkiščiau burną ir įkirtus rykščių pa
leisčiau į mišką.

Netrukus pievoje prasidėjo tikroji šventė. 
Herkus Mantas ir jo duktė Nomeda žengė prie

kyje dievų paveikslo, kurs kabojo ant aukšto 
stulpo po ąžuolu. Jis buvo išpjaustytas iš me
džio, aptrauktas ožkos kailiu, apkaišiotas puok
štėmis javų, žolių ir vaisių. Jie pirmutiniai at
nešė pėdą javų iš Manto ūkio ir dalį grobio. 
Karo vadu sekė kariuomenė ir liaudis. Margos 
minios grūdosi prie kunigo pėdų įteikti. Auko
jo visi kiek išgalėdami. Įteikusieji dovanas su
sikibo rankom ir sukosi rateliu aplink ąžuolą. 
Kurie kasdieniniame gyvenime buvo išdidus ir 
nesimaišė paprastoje minioje, tie dabar šokinė
jo kaip jaunuoliai. Kitur aidėjo džiūgavimai ir 
padėkos giesmės gerojo dievo Kuršo garbei, ir 
trukšmas buvo didžiausias kai, pasibaigus au
koms, kunigas nuėmė dievų paveikslą ir prie jo 
prikabintus žalumynus, kurie turėjo didelės gy
domos galios, ir ėmė visas šias žoles dalinti 
žmonėms.

Šokiai ir dainos tęsėsi dar ilgai, o kadangi 
tai greit išdžiovina gerklę, tat netrukus atsira
do midaus, prie kurio šoko jauni ir seni; valgių 
taip pat netruko. Iki vėlybos nakties šoko ir 
gėrė; kai kam jau buvo sunku surasti kelią į 
palapinę, ir todėl daugelis sumigo čia pat, šven
tės lauke.

— Matai, Velote, — prakalbėjo viena mer
gaitė. — Tavo pasiputimas apgavo tave, manai 
kad visos tavęs laukia?

— Gucė teisybę sako, — sušuko visos kar
tu, — jis darosi perdaug įžūlūs.

— Jus pražiopsosite savo grobio dalį, — ra
miai įterpė Nomeda. — Bus geriau jeigu jus 
gryšite ir, palūkėję savo eilės, ištrauksite bur
tus.

Nomeda sakė teisybę, ir tie smalsuoliai vy
rai nieko geriau nesugalvojo kaip tik pasitrau
kti nuo mergaičių ir gryžti prie palapinių.

Gucė buvo nepatenktinta.
— Tu juos išvaikei, Nomeda, — bambėjo 

ji, — o jų tarpe vis dėlto yra linksmų bernaičių.
Tuomet iš tuopos lapų jos ėmė pinti vaini

kus, kad sutrumpintų laiką; ir kitos mergaitės 
pasekė jomis; tik viena Nomeda rymojo tyli 
prie tuopos liemens. Ji skrido mintimis į pir
mutinį susitikimą su riteriu šventajame miške. 
Dėl ko jai ta diena taip įstrigo galvon? žino
ma, tai buvo labai paika kad jam padovanojo 
gintarą, bet nuo to laiko kaip koks kerėtojas pa
kerėjo jos mintis, kad ji vis atsimintų tą vy
rą kuris buvo svetimas jai ir priešas jos žmo
nėms. Dabar jis norėjo nusikratyti pakerėjimą. 
Kaip gerai kad tėvas jį paėmė nelaisvėn.

Nuo dievų paveikslo artinosi Symeka, ta
sai jaunuolis kuris buvo išrinktas pasiuntiniu 
vykti pas Krivę. Jis buvo jau nunešęs aukas 
prie dievų paveikslo ir skubėjo į savo palapinę 
ruoštis greičiau joti pas Krivę. Išvydęs, ^mergai
tes, jis stačiai artinosi prie jų. Nomeda, pama
čius jaunuolį, pasišaukė Gucę.

— štai eina Symeka, — tarė ji pusbalsiu,— 
jis, prieš išjodamas pas Krivę, nori mums su
diev pasakyti.

— Taip, jis nori su tavim atsisveikinti, — 
pastebėjo Gucė.'

— Gal būt dar su kita, — atsakė Nęmeda, 
suprasdama jos mintį.

Gucė norėjo pasipriešinti, bet jaunuolis jau 
stovėjo prie jų.

— Tavo tėvas mane siunčia pas Krivę, — 
pradėjo jis; atsisukęs į Nomedą, — leisk man, 
kilnioji mergaite, pasakyti sudiev tau ir tavo 
draugėms.

— Aš girdėjau ir džiaugiaus, — atsakė No
meda, — kad tave pasiuntiniu išrinko; bet joti 
vienam bus pavojinga. •

— Mano jietis aštrus ir širgas eiklus. At
lyginimas bus didesnis negu pavojus, kai busiu 
gryžęs.

Paskutinius žodžius jis ištarė labiau pa
sisukęs į Gucę, kuri sumišus žiurėjo į žemę. Ji 
puikiai atrodė; jos pastatas daug smulkesnis ir 
švelnesnis negu aukštos Nomedos, kurios na
riai buvo pilni ir apvalus; ant galvbs ji buvo už
sidėjus žalią vainiką, o antrą laikė rankoje ir, 
truputį nekantriai, truputį sumišus, draskė la
pelius.

Symeka padavė Nomedos draugei, Gucei, 
ranką ir jo akis pritraukė vainikas, kurį ji lai
kė.

— Duok man atminimui vainiką, — papra
šė jis, — tuopos lapai neša laimę.

•— Tu neilgai jį nešiosi, — atsakė Gucė: — 
saulei nusileidus jo lapai suvys. Ir stovykloje 
iš tavęs juoksis. Atrodys lyg jotum į šokius.

— Tai mano dalykas. Duokš man vainiką, 
gryžęs jį atiduosiu.

Plačiau kalbant apie tautinės 
srovės susikonsolidavimo reika
lingumą ir pasiūlymus sušauk
ti Vidurinės Srovės SEIMĄ, 
greta pritariančiųjų atsiranda 
ir abejojančių “ar tokia konfe
rencija atneštų pageidaujamų 
vaisių”. Tokis abejojimas pa
reiškiama Ex. Prof., Vienybės 
nr. Balandžio 24 d. straipsnyje 
‘Tautininkų Konferencijos Rei
kalu’.

Jeigu abejosime, jeigu nesu- 
sivažiuosime, nepasikeisime su
manymais ir mintimis, tikrai 
žinosime kad vaisių nebus.

Bet matome iš visų kitų se
nų ir naujų pavyzdžių, ir vie
nokių ir kitokių grupių ir sro
vių kad jos tik suvažiavimais, 
tik planavimu, tik sutarimais 
dirbti patapo stipriomis ir net 
iš vidurinės tautinės srovės pa
sityčioja.

Daug kartų tenka dalyvauti 
suvažiavimuose ar seimuose 
kur diena ar kelios praleidžia
ma tuščiomis kalbomis, be jo
kių teigiamų pasekmių.

Mes vidurinė srovė iki šiol, 
po kelių konferencijų, kurios 
davė gana žymias pasekmes, 
norime kalbėjimu išsikalbėti 
kad gal ir susitarę dirbti to
kius darbus kurie laukia dir
bimo po musų susikonsolidavi
mo, jų nedirbsime....

Abejonė apie vidurinės sro
vės seimo “pageidaujamus vai
sius” gali tik tą reikšti, dau
giau nieko.

Ex. Prof. pareiškimas kad 
“bėgyje praėjusių keletos me
tų, turėjom jau kelias konfe
rencijas, bet jos neatnešė pa
geidaujamų pasekmių”, lyg sa
ko kad musų suvažiavimų ta
rimus turėjo kas nors kitas nu
dirbti ir patiekti mums gata
vas ‘pageidaujamas pasekmes’.

Į visuomenišką darbą turime 
žiūrėti ne taip. Tik patėmy- 
kim kaip dirba musų Lietuviš
kų kraštutinių srovių žmonės, 
— sunkiai jie dirba, — bet 
DIRBA, — ir tai jų gyveni
mas nėra medum tepamas.

Mes nei vienas neprivalom 
laukti pasekmių, bet patys jas 
gaminti.

Juo toliau vienas nuo kito 
laikysimės, juo ilgiau musų or
ganizacijos bus palaidos ir len
gvai prieinamos iš kairės ir iš 
dešinės dirbantiems pasinaudo
ti, tol mes busim nereikšmin
gi. *

Šimtai vidurinės srovės or
ganizacijų laukia tąutinės-kul- 
turinės vadovybės; tautos rei
kaluose ir darbuose pieš turi
me stovėti pirmutiniai; Ameri
kos gyvenime mes turime už
imti vadovaujamas pozicijas 
musų santikiuose su visais, — 
bet mes, kaip išrodo, laukiame 
tik pasekmių, nieko nedirbda
mi. ...

Mes neturime laukti kad kas 
darbus dirbtų, o mus į vadus 
pasikviestų. Negalim tikėtis 
laukti kad kas ateitų musų “ro
dos” pasiklausti. Vadovus su- 
sitverkim patys, dirbdami; sa
vo idėjas, mintis, sumanymus 
skiepykim eidami į žmones, ne 
laukdami kad žmonės pas mus 
ateitų.

Tada tai bus tautinės sroves 
darbingumas, tada tai galėsim 
pamatyti rezultatus.

DĖL SMULKIŲ KONFE
RENCIJŲ

Ex. Prof. primena kad Rytie
čiai atlaikė savo konferenciją 
Brooklyne (tai buvo Gruodžio 
10 d., 1939 m.), ir siūlo Vaka
rinių valstijų tautininkams su
daryti tokias konferencijas.

Pirmučiausia paklauskim ar 
Vakariečiams reikalinga tas 
kas buvo reikalinga Rytie
čiams. Po dviejų Clevelando ir 
trečios Scrantono konferenci
jos Vakariečiai yra gatavi sto
ti į bendrą darbą tautinėje dir
voje. Nesusipratimai kokie bu
vo tarp sandariečių ir tautinin
kų po tų paminėtų konferenci- 
cijų išnyko. Jeigu nekurie san
dariečių vadai dar vis mano 
kad tik Sandara turi būti vado
vė viso tautinio judėjimo tai jų 
dalykas. Jeigu prie to butų 
einama, sandarieciai turėtų la
biau prisitaikyti prie bendrų 
reikalavimų. Tačiau tarp eili
nių sandariečių ir tautininkų 
sugyvenimas yra normalus.

Kas kita su Rytiečiais, ku
rie turėjo savų naminių nesu
sipratimų, ir tik ta Brooklyno 
konferencija tuos nesusiprati
mus nubraukė.

Rytiečiai, lyg atsidalinimui 
nuo Vakariečių, sudarė savo 
organizaciją, “Am. Rytų Vals
tybių Tautininkų Veikėjų Cen
tras”. Jeigu jūsų Rytiečių gy
venimas tokios organizacijos 
reikalingumą pateisina tai ge
rai. Svarbu tik kad ta orga
nizacija nebūtų Rytiečiams už
tvara nuo dirbimo su visos 
Amerikos Lietuvių tautinės 
srovės žmonėmis.

Jeigu ta Rytiečių organiza
cija, po paskelbimo savo pro
tokolų laukia iš ko nors kokių 
nors pageidaujamų pasekmių 
tai laukimas gali juos apvilti.

Skirstymasis yra kenksmįn- 
mingas ne tik mums bet ir ki
toms srovėms, užtai matome 
kairėje ir dešinėje dideliausio- 
mis pastangomis palaikomą ir 
discipliną, ir organizacijų ry
šius, pavidale federacijų ir tt.

Nesisekimai ir nesulaukimai 
pasekmių gal ir yra tame kad 
mes norim mažais būreliais j 
skirstytis, atsisakom eiti į mį-| 
nias, gauti sau talkininkais 
visus eilinius kolonijų veikėjus. 
Kodėl kolonijų veikėjai atlieka 
didelius darbus kitoms sro
vėms, o mums ne?

Mums nieko nedavė sėdėji
mas ir laukimas, žiūrėkim ar 
ne naudingiau bus jungimasis, 
kvietimas sau į talką eilinių 
veikėjų, sujungimas į bendrą 
visų tautinių pašalpinių ir kul
tūrinių organizacijų, tikslu ir 
joms pagelbėti ir per jas savo 
tautinį darbą plėsti.

Turim apsčią savo spaudą, 
kurią privalom visomis pajie- 
gomis palaikyti, ir ja pasinau
doti savo aukštiems siekiams 
vykdyti, savo idėjoms visuome
nėje plėsti.

Siūlymas atlaikyti Chicagoje 
kartu su SLA. seimu ir tauti
nę konferenciją yra galimas ir 
reikalingas. Bet lai ta konfe
rencija būna patiesimas tiltų 
į milžinišką Amerikos Lietuvių 
Vidurinės Srovės sukonsolida- 
vimo SEIMĄ, šioje konferen
cijoje butų galima apdirbti pla
nus, programą ir projektus di

deliam tautinės srovės SEI
MUI. ~ Atvažiavusiems į Chi
cagą, tokį didmiestį, sunku bus 
kas nors, greta Sandaros, SLA. 
ir kitų konferencijų, padaryti 
musų srovei visuotinai reika
lingo.

Vienybėje kiek anksčiau bu
vo pasiūlyta tautinės srovės 
SEIMĄ laikyti kokiame ma
žesniame mieste, geriausia di
dumai pasiekiamame. Kaip tik 
tokią koloniją ir turėtume ras
ti, ir ji gali^ būti rytuose, ar 
pusiaukelyje tarp rytų ir va
karų.

Tautiniai veikėjai, kolonijų 
vadai šiuomi raginami rašyti, 
kalbėti, siūlyti savas kolonijas 
tokiam SEIMUI, kad Chicagoje 
įvykusioje konferencijoje butų 
galima jau prieiti tiesiog prie 
nutarimo kur ir kada SEIMAS 
šaukti.

Nėra reikalo toks seimas lai
kyti tuoj po SLA. seimo: gali 
praeiti pusmetis ar daugiau.

K. S. Karpius.

NEPASINAUDOJO

AUKOS:

Lietuvos Gen. Konsulato au
kų Vilniečiams remti pakvita
vime nr. 31 skelbiama gavimas 
$108,29 naujų aukų.

Pakvitavimas nr. 32 skelbia 
$216,60 aukų.

Iš anksčiau aukų tam tiks
lui buvo Gen. Konsulate gauta

$11,220.08 
Viso su naujomis 
aukomis pasidaro $11,544.97 

Ši suma pervesta Vyriau
siam Komitetui Vilniaus Kraš
tui remti.

Vilniaus Geležiniam Fondui, 
iš Hartford, Conn., už Vilniaus 
pasus ir ženklelius $12.59

Lietuvos Generalinis Konsu
latas nuoširdžiai dėkoja auko
tojams, aukų rinkėjams ir šiaip 
pasidarbavusiems.

Consulate General of 
Lithuania

1.6 West 75th Street 
New York, N. Y.
• • •

Lietuvos konsulatas Chica
goje gavo ir skelbia naujų au
kų s.umą $2,751.55

Šioje sumoje ineina $2000.00 
Katalikų Fed. auka, paskir
ta ir įteika sąryšyje su Kon
sulo P. Daužvardžio ordino ap
dovanojimo proga, Balandžio 7.

Pirmiau šiais metais gauta 
ir Lietuvon išsiųsta $3,715.08

Viso šiais metais Čhicagos 
Konsulatas aukų gavo ir Lie
tuvon išsiuntė $6,466.63

• • •
MOTUZAI, kurie rodo gra

žias Lietuvos filmas, Čhicagos 
plačioje apielinkėje ir pačioje 
Chicagoje nuo savo rodymo 
uždirbtų pelnų jau pridavė Lie
tuvos Konsulatui $438.40 Vil
niečių šelpimui.

Broliai Motuzai išvažiavo ro
dyti tas filmas į rytines vals
tijas ir iš visų kolonijų kur tik 
filmos būna rodomos vis skiria 
dali pelno Vilniečiams šelpti.

Laike Sovietų užpuolimo ir 
naikinimo mažos Suomijos, vi
soje Švedijoje atkiutę komuni
stai pradėjo drąsiai skelbti ko
kia butų gerybė jeigu Suomiją 
ir net Švediją užimtų Sovietai.

Tuoj Švedijoje susidarė ko
mitetai kurie pradėjo eiti po 
namus rinkti aukas apmokėji
mui kelionės Švedų komunis
tams į Sovietų “rojų”. Jeigu 
ten taip gerai, sako švedai, tai 
štai jums kelionės kaštai, va
žiuokit sveiki!

Na ir ką: tie Sovietų “ro
jaus” piršliai atsisakė pasinau
doti tomis aukomis!

KAIP TIKRAI GYDOSI

Vienas mano draugas pasa
kojosi sekančiai:

— Kai aš jaučiuosi truputį 
negalojąs, tuojau einu pas gy
dytoją. . . . Juk ir jam reikia 
gyventi. Gavęs iš jo receptą, 
bėgu pas vaistininką ir nusi
perku vaistų. Reikia ir vaisti
ninkui gyventi. Parsinešęs gi 
vaistus, juos tuoj išpilu už lan
go. štai kaip aš gydausi!

— Dėl ko t\i išpili vaistus? 
— sakau aš.

— Išpilu vaistus laukan to
dėl., kad ir aš dar noriu gyven
ti!-— sako jis.

KOMUNISTAI SUNKIAI 
DIRBA

Vilnyje draugas Andriulis 
šitaip:

“L. Pruseika dar tik savaitė 
laiko kaip išvažiavęs iš Chica-* 
gos, jau prisiuntė 10 naujų 
skaitytojų ir 6 panaujintus.

“Prisiuntė taipgi gražios fi
nansinės dienraščiui paramos.

“Kiek anksčiau kitas redak
cijos narys, H. Jagminas, dvi . 
savaiti padirbėjo Illinois vals
tijoj ir prisiuntė 16 naujų skai
tytojų ir taipgi finansinės pa
ramos.”

“Graži finansinė parama” y- 
ra tai iškaulintos aukos, kurias 
komunistai moka išprašyti iš 
darbininkų.

Per savaitę 10 naujų skaity
tojų dienraščiui, arba 16 iš ki
to agento per dvi savaites, yra 
tai maži pinigai, nes iš tų juk 
turi užsimokėti kelionė ir algos 
tų “keliaujančių redaktorių”.

Be tokių keliavimų ir uba
gavimų raudonukų gazietos il
gai negyvuotų.

v LIETUVOS Karininkų Ra
movės Seniūnų Taryba pasky
rė 8,000 litų įrengimui keleto 
pradžios mokyklų skaityklų at
gautame Vilniaus krašte.

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

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Gucė, svyruodama, padavė jam vainiką.
— Ir jeigu tu negryši? — tarė ji tyliai, ir 

jos didelės akys, kurios pirmą kartą stačiai pa
žvelgė į jį, apsiašarojo.

— Aš pažystu vieną mergaitę, — atsakė 
jis, — kuri tuomet aukos aukas tamsiam Piko- 
liui. Bet aš gryšiu, — garsiai jis pridūrė; — 
lik sveika, Nomeda; lik sveika, mieloji Guče.

— Sudiev, Symeka, — karštai atsakė No
meda, — telydi tave dievai.

— Sudiev, — tyliai tarė Gucė.
Jis nuėjo ir mergaitės pažvelgė į viena an

trą.

-— Jis gryš, — tarė Gucė, bet jos balsas rei
škė abejojimą.

— Buk rami, vaikeli; jis tikrai gryš, — 
tvirtai atsakė Nomeda.

— Aš tikiuosi, — vėl pradėjo Symeka, — 
mano grobis bbs mergaitė, kurią aš pagrobsiu 
iš globėjos ir į savo namus parsivesiu.

Gucė, priešindamasi, susiraukė.
— Tu nori vesti? Tavo motina labai džiau

gsis.
— Aš taip pat manau. Bet dabar turiu 

skubėti. Sudiev, Guče, ir nepamiršk manęs.
(Bus daugiau)

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb 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 Vaistine
1001 E. 79 S,t. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE 

PAVYZDINGAS BANKETAS

DIRVA

SENATVĖS PENSIJA OHIO VALSTIJOJE 
ĮVESTA PRIE GUB. DAVEY

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

Kandidatas į Ohio 
Senatą

Cosmopolitan Democratic Ly
ga, kuri susideda iš didesnių 
Clevelande esančių tautinių 
grupių, rėmimui Demokratų 
kandidatų į valdiškas vietas, 
kurie yra tų tautinių grupių 
nariai, turėjo savo septintą me
tinį banketą Allerton viešbuty
je sekmadienį, Balandžio 28 d.

Tame 'bankete Lietuvių da
lyvavo per 30, taigi Lietuviai 
labai .gerai pasirodė, nes kitų 
ir žymiai didesnių tautų tiek 
svečių nedalyvavo.

Lietuviams ir kitas kreditas 
tame bankete duota, nes Lietu
vis kandidatas į Ohio Valstijos 
Legislaturą, Jonas T. DeRigh- 
ter, buvo banketo toastmaste- 
riu.

Viso dalyvavo arti 400 $ve- 
Čių, kurių daugelis buvo kandi
datai Į valstijos, apskrities ir 
net valstybės vietas.

Dalyvavo kandidatai į Ohio 
gubernatorius, kandidatai į S. 
V. Kongresą ir kandidatai į vi
sokias kitas valstijos ir apskri
ties vietas.

Toastmasteris DęRigther at
liko programo vedimo tvarką 
labai pasekmingai, perstatyda- 
mas kalbėtojus ir kandidatus, 
supažindinimui jų su publika.

Kalbėtojai buvo: Joseph F. 
Krizak, Cosmopolitan Demo
cratic League pirm., Martin L. 
Sweeney, Kongreso narys, ir 
Teisėjas Frank J. Lausche. Be 
šių, trumpas kalbas sakė kan- 

Į didatai į gubernatorius.

Iš Lietuvių Darželio Są
jungos Susirinkimo

v
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NAUJA KEPYKLA
Mes atidarėm pirmos rūšies 
kepyklą, gera duona, pyra
gai ir pyragaičiai. (20).

CATHERINE’S HOME 
BAKERY 

7309 Wade Park Avė.

James Metzenbaum, plačiai 
žinomas ir visų rekomenduoja
mas kandidatas į Ohio Senatą, 
kandidatuoja Demokratų sąra- 

> su. Geras Lietuvių draugas. 
Patariama už jį balsuoti Gegu
žės 14 d.

James Metzenbaum ištarna
vo Ohio Senate jau pirmiau, ir 
užėmė įvairias viestas mieste: 
mokyklų taryboje ir įvairiose 
komisijose.

• TRAFIKO NELAIMĖSE 
šios savaitės pradžios jau 
mušta 38 asmenys.

Pernai per pirmus 4 mėne
sius žuvusių skaičius buvo 32.

• ČEKAI Clevelande sukėlė 
$15,000 savo bazare surengta
me savo salėje ant Broadway, 
čeko-Slovakų nuo karo nuken
tėjusių ir pabėgėlių šelpimui.

iki 
už-

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

PYTHIAS 
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS
savininkai. ,

Clevelando Liet. Kultūrinio 
Darželio Sąjungos susirinkimas 
Balandžio 29 buvo labai tvar
kingai vedamas dabartinio pir
mininko J. Brazausko. Prisi
minus pradėjusių dešimties 
metų bėgiu buvusius susirin
kimus, kaip jie būdavo vedami, 
net šiurpu darosi.

Tarp raportų paaiškėjo kad 
Chicagos Pirmyn Choro atsi
lankymas Lietuvių Darželiui 
davė pelno $270. Nutarta pa
siųsti padėkos laiškas Pirmyn 
Choro vadui ir visiems artis
tams. Taip pat išreikšta pa
dėka pp. Wilkeliams už jų di
delį pasidarbavimą tame reika- 
je. Pagaliau padėkota visiems 
kas tik kuo prisidėjo prie pa
rengimo ir operetės “Kai Gė
lės žydėjo” pasisekimo.

Visi kiti reikalai ėjo sklan
džiai ir tvarkiai ir susirinki
mas buvo trumpas ir malonu.

Vertas pastebėjimo vienas 
dalykas. Kuomet pirmininkas 
ištarė žodį apie praeitus de
šimts metų, nekurios narės dėl 
to" pasipiktino. Viena narė net 
davė įnešimą kad nebūtų mi
nėta tas praeitas dešimtmetis. 
Matyt kad ta praeitis nariams 
tiek įkirėjo kad jie nenori nei 
girdėti apie tai. Paprastai bū
na taip kad iš praeities reikia 
pasimokinti, ar tai iš gerų ar 
iš blogų darbų. Bet čia pasi
rodė kad praeitis reikia pastū
mėti į užmirštį. Man tas tai 
jau nesuprantamas dalykas.

Reporteris.

• NELSON EDDY, populia
rus koncertų ir filmų daininin
kas, antru kartu šymet negalė
jo dainuoti koncerte Clevelande 
šį sekmadienį," dėl gerklės užde
gimo. Anksčiau žiemą ta pati 
kliūtis sulaikė jį, nors Muzika- 
lėje Salėje visos vietos buvo iš 
anksto parduotos.

HIPPODROME
“If I Had My Way”
Du žymiausi. Hollywood’o daini

ninkai suporuoti vadovaujamose ro
lėse naujoje Universal’s filmoje — 
“IF I HAD MY WAY”, kuri pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Gegužės 3.

Tie dainininkai yra Bing Crosby 
ir 12 metų amžiaus Gloria Jean, 
kuri savu keliu jau yra pagarsėjus 
filmose.

Tas garsus baritonas ir jaunutė 
soprano dainuos tris duetus toje fil
moje. Be to, abu jie dainuos nau
jas dainas solo. Prie jų dalyvauja 
kiti žinomi artistai, Eddie Leonard 
ir pragarsėjus Blanche Ring su sa
vo populiarėmis dainomis.

Dalykas einasi apie Bing ir EI 
Brendel, kurie paima auginti Glori
ją kuomet jos tėvas žūsta nelaimė
je. Jie paskiau tampa savininkais 
užeigos, kurioje ir atsibuna visi tie 
dainavimai.

C

MARTIN L. DAVEY, Former Governor of Ohio.

Paimam 
darbą iš 
viso miesto 
dalių ir 
priemiesčių
ir pristatom 
gatavą 
atgal į 
jūsų namus.

SPEEDY
SAKO:

DRY CLEANERS, INO.

Call 
GLen.
1136

HARRY’S
Electrical Service Co.

Washing Machine — Vacuum 
Cleaner ir Radio 

Taisymas
Tūbai ir Reikmenys 

Dykai apskaičiavimas su 
šiuo skelbimu.

Visas darbas garantuojamas.
6919 Wade Park Avė.

HEnd. 6283 (24)

C
K
E
R

Jūsų 
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbą, 

o busit 
patenkinti.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 

John
5325-27
Prie E.

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

ENdicott 8908

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

•AUTOMOBILISTAI Cleve- 
lande persekiojami ir areštuoja
mi už- neatsargų važinėjimų ir 
laužymą trafiko taisyklių. Tas 
daroma tikslu 'mažinti trafiko 
nelaimes. Pereitą sekmadienį 
buvo suimta ar kitaip pašaukta 
į teismą pirmadieniui 270 auto
mobilistų, prasižengusių prieš 
taisykles.

Balandžio mėnesį Clevelande 
automobilių nelaimėse žuvo 10 
asmenų. Viso nuo šių metų pra
džios žuvo 38.

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moteriškų
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

CREDIT!
Dental Platės

10 15 - 20
Weeks to Pay I

X-Ray 
Bridges 
Fillings 
Extractions

1

Down

Platės Repaired
While You Wait

DR.SILVER,
7042 Superior Avė.

Pay a Little
a Little Each Week

No Interest or 
Carrying Charge

DENTIST
HEnderson 3157

Buvęs Ohio Gubernatorius Mar- 
tin L. Davey vėl kandidatuoja į gu
bernatorius Demokratų nominacijo
se Gegužės 14 d.

Kaip atsimenate, sako Davey va
jaus komitetas, laike Gubernatoriaus 
Davey Ohio valstijoje tapo įvesta 
senatvės pensija, ir tas programas 
buvo jo paties asmeniškai prituri
mas ir tvarkomas.

Senatvės - pensijos mokėjimas bu
vo nutartas 1933 metų rudenį, o se
kantį pavasarį tapo įstatymu, kai 
Davey tapo Gubernatorium.

Kai jis tapo inauguruotas guber
natorium, buvo tik 36,000 senų pi
liečių pensijų sąraše. Valstija tada 
skyrė tik $1,300,000 seneliams pen
sijų. Pirmiausias Gubernatoriaus 
Davey darbas buvo sutvarkyti štabą 
darbininkų kurie imtų sužiūrėti se
nelių šelpimo reikalą, kad tūkstan
čiai kitų kurie paeina po pensijos 
įstatymu galėtų paduoti savo apli-

BALSUOKIT UŽ
įstatymu vykdymą

kacijas. Pasekmė buvo tokia 
kai jis apleido savo vietą po keturių 
metų, jau buvo 112,000 senų Ohio 
gyventojų gaunančių pensijas.

1936 metais, tuoj kaip tik Dėdė 
Šamas atėjo į Ohio su savo pagal
ba, Davey įsakė pakelti po $10 dau
giau senatvės pensijų. Paskui, 1937 
m. Gruodžio mėnesį, kuomet atsira
do daugiau pinigų, jis įsakė padidin
ti dar 10 nuoš. pensijas kaipo Kalė
dų dovaną seneliams.

Dabar, šalies įstatymas leidžia 
mokėti pensijų iki $40 mėnesiui, iš 
kurių pusę pridės federalė valdžia. 
Taigi Davey dės pastangas kad šio
je valstijoje butų perleistas įstaty
mas kad pensijos butų padidintos 
sulyg federalio įstatymo.

Pensijų tikslas yra aprūpinti se
nus piliečius kurie dirbo visą savo 
gyvenimą, mokėjo taksus, tarnavo 
šiai šaliai kaip geri piliečiai ir išau
gino šeimas, bet senatvėje neturi iš 
ko gyventi.

Dabartiniu laiku pensijos viduti
niai siekia apie $22 mėnesiui, kas 
tikrai yra permaža išlaikyti kūną 
ir sielą krūvoje.

■■■

■

■

■

■
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Apsaugojimui jūsų šeimų ir namų nuo kenksmingų 
gemblerystės.. namų ir kitų kriminališkumų kokie da- 
bar siaučia jūsų kaimynystėje

BALSUOKIT UŽ

KARL HEYNER
Republican Candidate

for

S H E R I F F
Jis pilnai supranta atsakomybę kokia priklauso Šerifo 
pareigose ir pasižada pilniausia įvykdyt įstatymus ko
kie liečia jo pareigas.

PRIMARIES GEGUŽĖS 14

BALSUOKIT Už

HAROLD FOWLER
County Treasurer — Ashtabula County
REPUBLIKONŲ SĄRAŠE — GEGUŽĖS 14

Atsakantis tai vietai žmogus 
Jūsų parama bus labai įvertinta

BALSUOKIT Už

FRANK M. CORNWELL
Prosecuting Attorney — Ashtabula County

REPUBLIKONŲ SĄRAŠE — GEGUŽĖS 14

Jūsų parama bus nuoširdžiai įvertinta.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

I The Wilkelis Furniture Co
| Rakandų Krautuvė
| 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343 =
| N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS |
E Savininkas Vedėjas x
^imiiiniiiiiHiimmiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimi?

LIETUVIŠKA KUBŲ TAISYMO IR 

VALYMO [STAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų 
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.

Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom, 
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas 
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.

Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už .................................. O A p
Matot, kiti už tiek nepadarys.

Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo 
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
vas atliks visą kitką kas reikalinga.

CHECKER DRY CLEANERS, lNC
J. M. Kazlauskas, Savininkas

13726 Eaglesmere Avenue

B E
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Tūkstančiai Darbų... = 
=

NAMAI
Du Dideli Bargenai

2 namai po dvi šeimas, 12 ir 
10 kambarių, fumasas, mau 
dynės; ant E. 71 st. $5200.

1 namas 2 šeimų, 6 ir 5 kamb., 
furnasas, maudynsė, du ga- 
ražiai, ant E. 68 st. $4000.

Kreipkitės:
P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Avė.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III

IR TAKSAI NEBUS PADIDINTI

HaUMk ’FOR’ County

MAY 14™

šie $4,500,000 county bondsai NEPADIDINS 
taksus, nes jie tik užims vietą tų bondsų ku
rie jau pasibaigė.
$10,000,000 statybai bus išmokėta iš pinigų 
JAU SURINKTŲ iš jūsų gasolino taksų. At
neškit dešimts milijonų dolarių šių gasolino 
taksų atgal į šį Apskritį 
ninkams ir kelių statybos

praleidimui darbi- 
reikmenims.

County Highway Council, Chas. " " 
914 Union Commerce Bldg.

CHerry 7940

J. Stilwell, Chairman

Balsuokit FOR už
CLEVELAND

I
THE CLEVELAND S'CHOOLS COMMITTEE 

Roy T. Deal, Chairman 
Ira D. Lucal, Secretary

MOKYKLOMS OPERUOTI LEVY
. ' ■ ■ ....... I

MAŽIAU NEGU CENTAS I DIENĄ PAGELBĖJIMUI 
IŠLAIKYTI JŪSŲ MOKYKLAS

Kiekviename gatvekaryje rasit pilną paaiškinimą 
apie tai išdėtą “Take One’’ Dėžutėse

v
I

i



DIRVA
mm tart

7

!p

GRYŽO IŠ VOKIE
ČIU NELAISVĖS

NUSMERKTO SUŠAUDYTI 
PASAKOJIMAS

tuo lai - 
karinin-

bėgom

VILNIUS. — Balandžio 9 d. 
į Vilnių gryžo pirmutinė grupė 
vienų Lietuvių, karo nelaisvių, 
81 žmonių, iš Vokietijos, pa
imtų nelaisvėn karo su Lenki
ja metu. Vienas belaisvis taip 
pasakojo savo pergyvenimus:

“Septyni mėnesiai karo ne
laisvėje. .. . Tarnavau Pama
rio brigadoje. Nuo pat pirmų 
karo dienų dalyvavau kautynė
se. Daug Vokiečiai užmušė, 
daug Vilniečių patys Lenkai 
iššaukė. Mato kad atsilieka, ir 
šauna vietoje. Ir aš jau bu
vau įtartas; buvau pastatytas 
prie muro. Penkios minutės 
beliko iki mirties. Bet 
ku atvažiavo, aukštas 
kas ir paleido.

“Pradėjom trauktis,
į Varšavą, bet kelias buvo at
kirstas. Daugelis Lenkų karei
vių paskendo Visloje. Rugsėjo 
18 dieną netekome laisvės”..

Jo kalba buvo lėta ir netvir
ta, kaip sunkiai dirbusio ir al
kano žmogaus, nežymiai dre
ba rankos, o stovėdamas jieš
ko į ką nors atsiremti.

Po ilgo keliavimo, pagaliau 
traukiniais bęįaisvjai buvo nu
gabenti už Berlino į belaisvių 
stovyklą, štalage. Atlikus for
malumus išsiųsti į Westfaliją, 
prie lauko darbų.

“Vieną dieną Vokiečių karei
vis pranešė kad reikėsią man 
vykti į vieną miestelį už Ka
raliaučiaus, kur yra. belaisvių 
stovykla. Sakė, iš ten busiąs 
paleistas Lietuvon. Netikėjau,

nors nepaprastai nudžiugau.
“Mano naujajame dalinyje 

buvo apie 800 Vilniečių. Dar 
keturios savaitės praėjo tokio 
gyvenimo. Kasdien penkiems 
žmonėms buvo duodama trys 
svarai duonos; 20 žmonių rytą 
ir vakarą po 18 litrų kavos, o 
vidurdienį sriubos. Mėsą vi
sai užmiršome. Miegodavome 
lentų naruose. Kad butų šil
čiau, suguldavom dviese.

“Prieš tris dienas atėjo žinia 
kad esame paleidžiami. Nei 
vienas jau neturėjom vilties 
sugryžti. Mums butų buvę pa
prasta jei nuo sienos butų grą
žinę atgal. Išseko jiegos, ir 
tiek išgyventa kad niekas ne
begalėjo paveikti. Apsipratom 
su mirtimi. Nebuvo dienos kad 
mirtis neatlankytų musų šta- 
lago....

“Paskutinį kartą Vokietis 
karininkas paklausė gal kas 
norįs pasilikti. Atsakymo ne
buvo. Pasienyje iškratė, kas 
vežėsi belaisvių pinigų (mokė
davo po 5 markes per mėnesį), 
tuos paėmė. Parsivežiau raš
telį, kuris duoda teisę iš Vokie
tijos reikalauti uždirbtų 1.55 
markės.

“Kybartuose mus sutiko ka
rininkas, kuris
mes laisvi, kad galim vykti ir 
eiti kur norim.
tautos himną ir musų užgru- 
dytos ir iškentėjusios širdys 
neišlaikė, pasriuvome ašarom.

“Tėvynė, kokia tu gera!
“Šauliai mums surengė pie

tus, kokius mes senai buvome 
užmiršę. Nepaprastai dėkin
gi esame Lietuvos vyriausybei 
už pastangas grąžinti laisvę. 
Atgavome laisvę ir gryžtam į 
atvaduotą laisvę tėviškę. Mes 
dėkingi ir Vokiečiams, kurie 
mums esamose sąlygose buvo 
geri, humaniški. Iš jų galėjo
me išmokti drausmės ir griež
to gyvenimo budo.

“Sugryžom ne visi. Dalis 
paliko, gryš vėliau. Dalis iš
mėtyta po Vokietiją, sunku su
rasti adresą. Mano gryžimo 
leidimas parašytas Vasario 19, 
bet tik šiądien išvydau tėviš
kės laukus.” Elta.

TIES SEPTYNIS DI
DELIUS KELIUS

NEWARK, N. J. DIDYSIS CLEVELANDO TILTAS, KREDITAS APSKRITIES
INŽINIERIUI McWlLLIAMS

pranešė kad

Skelbimai “Dirvoje”
50<į už vieną kartą 
tris kartus, už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš* 
kojimai, padėkos laiškai, gali 
ma patalpinti šia kaina.

BALSUOKIT Už

Užgiedojome

«HARRY N. PHELPS
For County Treasurer — Ashtabula County
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KAUNAS. — Šymet Lietu- 
voje bus tiesiami septyni svar
bus keliai. Pirmiausia bus bai
gtas Darbėnų-šventosios gele
žinkelis. Trakų geležinkelis 
statomas darbo talkų budu.

Bus pradėta pirmieji Kazlų 
Rudos-šakių geležinkelių dar
bai. Taip pat numatomas at
naujinti Alytaus-Varėnos ge
ležinkelis.

Iš plentų pirmiausia pažy
mėtinas 
tas, prie 
pat bus 
talkos.

Tarp Rietavo ir šventosios, 
Kretingą aplenkiant iš deginės 
pusės, suprojektuotas naujas 
plentas susisiekimui su švento
sios uostu. Taip pat šymet nu
matytas baigt Aukštaičių plen
tas, kuris jungs Kauną su Bir
žais. E.

A. LAUKŽEMIENĖS IR ŠEI
MOS VIEŠA PADĖKA

Kauno-Vilniaus plen- 
kurio statybos taip 

organzuojamos darbo

I

DŽIAUGIASI AME
RIKIEČIŲ PARAMA 

VILNIEČIAMS '
1 --------

KAUNAS. — Draugijos Vil
niaus Kraštui Remti vyriausio 
komiteto posėdyje pirmininkas 
Dr. Navakas padarė pranešimą 
apie Amerikiečių Lietuvių di
delį susidomėjimą bei susirū
pinimą Vilniečių rėmimo rei
kalais. Buvo perskaitytas Ge
neralinio Konsulo New Yorke 
Jono Budrio platus laiškas ir 
parodyta Amerikiečių Lietuvių 
spaudos iškarpų liečiančių ši
tuos klausimus. Visos srovės 
yra vieningai nusistąčiusios 
kad reikia stipriau paremti Vil
niečius.

Iki šiol aukos įvairiomis 
progomis buvo renkamos tik
tai pinigais, o dabar jau rūpi
namasi suorganizuoti ir dra
bužių, avalinės bei šiaip daiktų 
rinkimą, ir jiems atgabenti į 
Lietuvą manoma pasamdyti vi
są jurų laivą. Elta.

šiuomi pareiškiu savo nuo
širdžią padėką visiems kurie 
atjautė mus musų nelaimės va
landoje, suteikė mums užuo
jautą ir paskutinį patarnavimą 
musų vyrui-tėveliui, Augustui 
Laukžemiui, kuris mirė Balan
džio 12 d., palaidotas Bal. 16, 
Šv. Kryžiaus kapinėse No. Ar- 
lington, N. J. Į kapus lydėjo 
apie 50 automobilių.

A. a. Augustas prigulėjo šv. 
Trejybės Lietuvių parapijoje, 
todėl ten buvo laidotuvių iškil
mingos ĮpiŠios. Nuoširdžiai dė
kojame kunigams ir visiems 
kurie kuo tik prisidėjo prie šer
menų, pamaldų ir laidotuvių; 
giminėms ir draugams kurie 
atvažiavo iš kitų miestų ati
duoti mano mylimam vyrui-tė
veliui paskutinį įpatarnavimą.

Paliko mus dideliame nuliū
dime, žmoną Anelę (Vemskai- 
tę) Laukžemienę (iš Lietuvos 
Vainuto p., Kailinikų k.), tris 
sūnūs, Juozą, Augustą ir Da
nielių, dukteris Adelę, . Eleną ir 
Veroniką, vieną seserį, Elzbie
tą, gyvenančią New Yorke, ir 
vieną Lietuvoje, Marijoną Ge
čienę.

Augustas Laukžemis buvo 60 
m. amžiaus, gimęs Naumiesty
je, Tauragės aps. Amerikoje 
išgyveno 37 metus ir per 30 
metų laikė spaustuvę, užvadin- 

I tą “Lithuanian Press’. Turė- 
! jo labai plačią pažintį po visą 
' Ameriką, ypatingai tarpe biz- 
! nierių, nes apart kitų spaudos 
| darbų a. a. Laukžemis daryda- 
; vo kalendorius, todėl turėjo 
j reikalų tarp plačios visuome- 
I nes.

Netekę brangaus vyro 
Į velio, įstaigos reikalus 
! kaip ir pirmiau. Duktė 
ir sūnūs Augustas yra 
patyrę spaudos darbuose.

Dar kartą su 
širdimis visiems 
širdžiai ačiū.

*Anelė
RUSIJA pasikeitė karo 

nelaisviais su Suomija. Su- 
pfryžo 775 Suomiai ir 5277 
Rusai į savo šalis.

■iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll!^

| APDRAUDOS REIKALE |
Mes es£wrt pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =
| P. P. M U L I O LIS |
E Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
E ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
*dHgiimfS8iii!inni»ii»»8imimiiiiin»i»n8iu»»uiimii»miiirnt iniiimmii innih.
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P. J. KEKSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 474<)-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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S
PAUDOS darbai yra
Dirvos Spaustuves 

specialybė. Atlieka:

©
©
©

PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.

•o Darba Atliekam 
GERA 
GRAŽIA 
GREITA

I 
I 
I

DIRVA 
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

ti

Skani Lietuviška Duona

i

NEW DEAL
BAKERY

♦

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

9 •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

g; re- visada prašykit NEW DEAL DUONOS 
g Reikale telėfonuokit, arba' parašykit mums už lc atvirutę. <

Engineering News-Record,. pagerbimui Cuy- 
ahoga apskrities Inžinieriui John O. McWil- 
liams, išrinko šį Main Avenue Tiltą Clevelan
de kaipo žymiausi šiomis dienomis Ameriko
je išstatytą tiltą. Su šiuo tiltu bus sujung-

OAK FOREST, ILL.
SENELIŲ PADĖKA

Prieglaudos gyventojai se
neliai Lietuviai šiuomi reiškia 
širdingą padėką trijų Chica- 
gos kolonijų — Melrose Park. 
Maywood ir BelLvood — Lie
tuviams, moterims ir vyrams, 
už parodymą mums atjautimo 
atlankymu musų Vasario 25 d.

Tai buvo moterų šv. Onos 
Dr-ja, vyrų šv. Jono Dr-ja ir 
Mergaičių klubas, kurie visuo
met mus atlanko su vaišėmis 
ir mus pralinksmina, pavalgy
dinant skainiais pietumis.

Mums atvežė skanių valgių, 
kuriais apkrovę stalus, suvadi
no. visus Lietuvius senelius, su
sodino ir nuolat ragino valgyti, 
naudotis, o mes senukai val
gėm ir džiaugėmės, o kas liko 
tai susidėję į kišenius pasi
ėmėm rytojui.

Prie to dar lankytojų komi
tetas mums kiekvienam davė 
po 25c pinigais ir po pakelį ci- 
garetų ir kitokių dovanų.

Po pietų, mums išpildė gra
žų programą, mergaičių choro 
paruoštą, 
siulienės.

Svečių 
kus, visų 
džiaugsmo 
buvom jauni turbut nei vienas 
nepagalvojom 
atsidurti ir 
baigti.

Programas 
vos ir Amerikos himnais. Mes 
likom patenkinti ir dėkingumo 
jausmu perpildyti tiems 1 kurie 
mus aplankė. x

Taipgi reiškiam širdingą pa
dėką p. J. Pociams, 3313 So. 
Halsted št., Chicago, kurie mus 
aplankė Kovo 25 d. ir apdova
nojo tabaku ir cigaretais.

Pagaliau dėkojame Dirvos 
redakcijai ir administracijai 
jūsų brangų laikraštį Dirvą, 
kurią siuntinėja musų prie- 

Klebonu yra Kun. j glaudai nemokamai: kas šešta
dienį gaunam po penkis egz. 

i Tai yra labai mums bjrangi do
vana: skaitom visi kurie mo
kame skaityti.

Ignas F. Rainės,

ir tė- 
vesim 
Adelė 
pilnai

sujaudintomis 
tariame nuo-

Laukiem ienė, 
dukrelės ir sunai.

7

LRKSA. 178 kuopa Balan
džio 20 d., šv. Petro bažnytinė
je salėje turėjo surengus va
karėlį, Clevelandiečių grupele 
suvaidino komediją ‘Morta Čin- 
čiberaitė’. Publikos buvo ne
mažai, nors tą pat vakarą ki
ta grupė turėjo sayo parengi
mą. Tarpais kalbėjo šios pa
rapijos vikaras Kun. Ivanaus
kas, pareikšdamas nusistebėji
mą kad tiek daug Lietuvių Ak- 
rone yra ir čia jų matosi. Be 
abejo suspaudė jo širdį Lietu
vių netekimas šios bažnyčios, 
kurią jie pasistatė ir Lietuviai 
kunigai gerai buvo išlaikomi. 
Deja, paskutinis Lietuvis ku
nigas, matyt blogais norais, 
pražudė Lietuviams bažnyčią, 
ji tapo pavesta svetimiems. Po 
to ir pats tas klebonas žuvo 
nelaimingai.

Dabar Lietuviams nors tiek 
gerai kad vyskupas duoda vi
karą Lietuvį. Čia pirmiau bu
vo Kun. Angelaitis,' dabar tu
rim Kun. Ivanauską. Jis yra 
mylimas Lietuvių ir kitataučių 
parapijonų. 
Burgeois.

Juozas Muckus, sūnūs Simo 
Muckaus, palei Barbertoną nu-! 
sipirko nedidele ūkę ir joje 
apsigyveno. Gero pasisekimo.

Balandžio 20 d. apsivedė jau
nuolė Malvina Rudytė, Veroni
kos ir Antano Rudžių duktė; 
vyrą gavo Serbų tautybės. Jos 
tėvai iškėlė jiems gerą vestu
vių puotą, dalyvavo daug sve- 

I čių ir jaunuosius apdovanojo. 
Gerų pasekmių jų gyvenime.

Akrone su reikalais lankėsi 
Adv. P. J. Keršis iš Clevelan
do.

Apsivedė Kazys Pakašis su 
p. Dumšiene.

J. Jonu.ška su žmona lankė
si Sharon, Pa. Dalyvavo savo 
draugo Prano Kvedaro laido
tuvėse. t Kalnas.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

vadovaujamą p. Mi-

ir vaišintojų sųlau- 
senelių akyse žibėjo 

1 ašaros. Kai mes

kad turėsim čia 
šitaip gyvenimą

užbaigta Lietu

Diiok žmogui šviesą — jis pat* 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

tas trumpu laiku pae^eno didysis vieškelis ir 
kitas kelias per rytinę miesto dalį iki E. 140 
st. jeigu Gegužės 14 d. bus nubalsuota nauji 
vieškelių statybai bondsai. Tas žymiai page
rins Clevelando kelius, sako McWilliams.

SUDARYSIT TŪKSTANČIUS DARBŲ BE 
TAKSŲ PADIDINIMO

Jeigu Gegužės 14 d. balsavimuose 
bus nubalsuota $4,500,000 County 
Highway Bondsai (vieškeliams sta
tyti), tai tuoj pasidarys tūkstan
čiams darbininkų darbų, ir bus pra
vesta šeši pagerinti didieji keliai 
C’evelande ir apielirikėse, kurie pa
greitins ir palengvins visą susisie
kimą mieste ir apielinkėje.

Už šiuos pinigus bus įgyta reika 
linga tiems keliams vesti žemė, bet 
šie bondsai nepadidins taksų, nes 
šymet baigiasi pirmesni Cuyahoga 
bondsai ir šie nauji bondsai užims 
jų vietas.

Jeigu tie $4,500,000 bondsai bus 
nubalsuoti tai apskritis gaus iš val
stijos Kelių Departamento dar 10 
milijopų dolarių daugiau, . kurie :pi- 
nigai susidėjo už gasolino taksus. 
Tuo budu tie pinigai bus grąžinti 
i Cuyahoga apskritį ir bus sunaudo
ji1 didžiųjų . kelių įrengimui. Jeigu 
gi bondsai butų atmesti, tie pinigai 
.pateks kitur, nes be apskrities pri
sidėjimo valstija neduoda pinigų 
tiesioginiams apskrities reikalams.

Cuyahoga apskrityje darbams ir 
reikmenims bus praleista $14,500,- 
000, arba nieko, jeigu balsuotojai 
nepasirūpins apie savo apskrities 
reikalus.

Iki šiol už pirmesnius bondsus 
namų savininkas kurio namas ver
tas $5,000, mokėjo tik po apie 50c 
įkąs pusmetį. Taigi ii' toliau, jeigu 
tie bondsai bus perleisti, mokęs tik 
po tokią mažą dalį, o tuomi suteiks 
darbų daugybei darbininkų.

Kandidatas į Sherifft z

Kari Heyner yra vienas iš 
Republikonų kandidatų į Cuy
ahoga County šerifo vietą, no
minacijose Gegužės 14 d.
Kari Heyner yra 36 m. amž-> 
visą laiką išgyvenęs Clevelan
de. Mokinosi Western Reser- 
ve Universitete, baigdamas tei
sių mokslą. Kaipo advokatas 
jis pilnai supranta šerifo par
eigas ir pasiryžęs pasekmingai 
vykdyti civilinius ir kriminali- 

i nius įstatymus kurie liečia jo 
I pareigas.

i

: RŪPINASI PAŠARŲ DIDI
NIMU. Lietuvoje gyvulių ir 
pieno ūkis yra vienas pagrin
dinių žemės, ūkio šakų. Paja
mos už gyvulius .ir pieną suda
ro rimtą ūkininkų pajamų dalį 
— 42.5 nuoš. visų ūkininko pa
jamų. Iki šiol turėta Vargo su 
pąšarąis, todėl,nuo dabar ima
si rūpintis geresnių stambiųjų 
pašarų gamyba, kad butų kuo 
atsakančiai gyvulius šerti žie
mos metu.

NEŽIURINT KARO, Lietu
voje per septynis karo mėne
sius gyvenimas žengė pirmyn 
paprastu greičiu. Per tą lai
ką finansų ministerija yra iš
davus 184 leidimus pramonės 
įmonėms naujai įrengti, pra
plėsti ar pertvarkyti.

S V E IK A T A
LIGONIAMS

Knygelė kuri aprašo apie 305 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknų su nurodymais 

kam juos vartoti*,
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly

vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu že
mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M. Zukaitis
334 Dean Bldg. 

Spencerport, N. Y.

Jieškom Mekaniko
Reikalingas geras mekanikas prie 

truek budy, damp body darbo. Gali 
tapti mdsų partneriu ir išdirbti ge
rą biznį. Dirbtuvė 50x50 pėdų di
dumo, gerai įrengta. Tinkamas vy
ras galėtų būti jos ir viso darbo 
užvaizdą. Nereikia “helperio“, bet 
atsakančio mekaniko ar partnerio 
į šį biznį. Kreipkitės tuojau. Tu
ri būti ramus žmogus. ((19)

B. L. 596 Locust Street, 
AKRON, OHIO.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS
Kaina $5. Atiduodamas tik už $3.00

PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus 
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3 
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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LIETUVIŲ SALĖS
REIKALAI

PARODYKIT SAVO LIETUVIŠKĄ 
UŽSISPYRIMA!

Youth’s Foram
ESSAY ON HOPE

Ekstra! Sales Šerai bus • 
Verti $25!

Lietuvių Salės Bendroves Šė- 
rininkai nekurs net pertankiai 
pabedavoja -&ad už savo šėrus 
jie_ negp.x(^a jokio dividendo.

štai gera naujiena: Salės di- 
rek.ęOtiai ir geri jos rėmėjai 
Lepinasi kuogreičiausia panai
kint turimą nedidelį salės mor- 
gičį. Kai tą morgičį pabaigs 
mokėti ir sudegins, šėrai pakils 
iki Jį>25 ar daugiau, žiūrint kiek 
sale darys biznio su jūsų visų 
atsilankymu.

Kurie piršto nepridėję jieško 
atlyginimų tie privalo nors ka
da pagalvoti nuo dabar ateiti į 
salę, paremti ją.

Tokia, proga savo salę pa
remti visiems atėjo dabar.

20 METŲ SUKAKTUVĖS
Lietuvių Salės 20 metų mi

nėjimui viskas jau paruošta ir 
tik laukiama kad atsilankytų 
kuodaugiausia svečių.

Sukaktuvių programas iš vi
sokių dainų, šokių ir trumpų 
kalbų _ rengiamas sekmadienį", 
Gegužės-May 12 d.

Už vieną mažiuką dolarį jus 
galit pripakuot salę: galit at- 
sivest savo pačią ar draugę, ir 
kaimyną su kaiminka, o jūsų 
visų vaikai, kad ir tuzinas, bus 
leisti nemokamai. Įžanga į sa
lę ypatąi tik 25c.

Sueikit į programą laiku, sa
lė bus atdara nuo 5 vai. 
smagaus programo tęsis . 
ir šokiai visą vakarą.

Sukaktuvių

Po 
s vaišes

Kom.

M. S. 36 Kuopos Vaka
ras Parapijos Naudai
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia smagų vakarą su įvai
riu programų sekmadienį, ‘ Ge
gužes 5 d., Naujos "Parapijos 
salėje, ant Neff rd. Statys 

■ scenoje linksmą komediją, prie 
to bus pamarginta dainomis ir 
muzika. Kalbės klebonas Kun. 
Angelaitis; programą ves sve
čias Kun. Dr. K. širvaitis.

Visas pelnas skiriamas nau
jai parapijai. Pradžia 5:30 v. 
Visi esat kviečiami atsilanky
ti smagiai praleisti vakarą.

Komisija.

©PAVASARIS pagaliau at- 
atėjo: pradedant sekmadieniu 
oras atšilo ir laikosi visai pa
vasariškas. Pirmadienį šiluma 
pasiekė 75 laipsnius.

Vistiek jau nebus tokių blo
gų orų ir šalčių kokie buvo vi
są šį pavasarį.

• MIESTO Mokyklų Taryba 
galutinai pasiryžo leisti balsa
vimui Gegužės 14 d. reikalavi
mą daugiau taksų mokyklų rei
kalams. Reikalaujama «uma 
yra tik 1-mill levy, kas duotų 
po $1,208,000 metuose per du 
metu, jeigu bus nubalsuota.

Kandidatas. į Kongresą 
iš 20-to Distrikto

William J. Kennick yra tau
tinės grupės kandidatas į Suv. 
Valstijų Kongresą 20-me Dis- 
trikte, Clevelande. Jis yra vi
suomenės reika lų tyrinėtojas, 
advokatas, studijavęs politiš
kus mokslus, ir pora metų pra
leido kelionėse po Europą, ap
lankė 12 šalių. Jis buvo mies
to tarybos nariu. Darbuojasi 
už darbininkų reikalus, ir yra 
narys Mokytojų Federacijos, 
448 lokalo.

Wm. J. Kennick yra Cleve
lande gimęs, Jugoslavų kil
mės. Patekęs į Kongresą'jis 
žada kovoti už tautiniu grupių 
teises ir prieš įstatymus kurie 
varžytų ateivių teises.

Jonas DeRighter 1 uri Būti Nominuotas!

PASIRŪPINKIT SURASTI IR 
BALSUOTI Už JONĄ T. 

ReRIGHTER

Jonas T. DeRighter

ši

APSIVALYMO 
SAVAITĖ

savaitė yra miesto Apsi
valymo Savaitė, todėl kiekvie
nas namų savininkas, nuomi
ninkas ir įstaigų vedėjai priva
lo apsivalyti aplink savo na
mus kiemus ir užkampius, kas 
ir sveikatai bus naudingiau ir 
saugiau nuo gaisrų.

Taip pat reikalinga apsivaly
ti ir viduje, skiepuose visus už
kampius.

Draugijos, Pasirūpinkit
Jau buvo prašyta ir ragin

ta vietos draugijos pagaminti 
kad ir trumpą savo istoriją ir 
persiųsti Lietuvos konsulatui, 
kuris nori surinkti medžiagą 
apie draugijas Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos leidžia
mai knygai.

Clevelande yra ypač svarbių 
draugijų, kurios privalėtų pa
sirūpinti savo aprašymą pasių
sti. Tas atlikti lengva: drau
gija lai paskiria pora narių ap- 
sipažinusių su jos gyvavimu, ir 
jie tą darbą lengvai atliks.

Aprašymus galit priduoti ir 
Dirvos redakcijai, kuri pasitar
naus persiuntime.

SVEČIAVOSI CLEVELANDE
Savaitę laiko praleido Cleve

lande p. Jieva Lukoševičienė, iš 
Ycungstowno, viešėdama pas 
savo dukterį Eleną ir žentą 
K. J. Mogs. čia būdama apsi
lankė pas savo draugus ir pa
žystamus.

©DARBAI Clevelande šiuo 
laiku pakilo iki aukščiausio lai
psnio pirmą kartą po 1937 me
tais buvusio pagerėjimo ir po 
to sekusio nuslugimo.

Industrijos šiuo tarpu turi 
darbuose 73,521 darbininkų, 
kas yra 418 daugiau negu 
vo Lapkričio mėn., kuomet 
vo 1939 metų aukščiausias 
psnis.

Nekurios dirbtuvės žada 
ti daugiau darbininkų Gegužės 
mėnesį, kitos apmąžins savo 
veikimą.

©CLEVELAND Raihvay Co. 
pradeda savo gatvekarių bėgių 
taisymo programą, kuriam pa
skyrė $561,640. Tais pinigais 
bus ir ištaisyta daug gatvių 
tarps bėgių, nes tas darbas pri
klauso gatvekarių kompanijai.

® ILLUMINATING elektros 
kompanija sutinka sumažinti 
savo elektros naudotojams .Cle
velande bendrai $778,500 me
tuose ir $599,500 kitiems savo 
sistemos naudotojams. Mies
to mayoras nori kad kompani
ja mažintų, elektros 
daugiau. žiūrėsim 
valdyba laimės.

©MIESTO žmonės 
iš miesto pašalpas, bus reika
laujami atidirbti už tai, kurie 
gali dirbti. Iki šįol tam tikra 
dalis žmonių ėmė pašaipi nie
ko nedirbdami. Apie 7,000 to
kių šelpiamu bedarbių bus pa
raginti eiti į darbus. Miestas 
nori pravesti eilę darbų kurie 
reikalingi ir kiek jų bus gali
ma atlikti už pašalpoms turi
mus pinigus.

bu- 
bu- 
lai-

im-

kainą dar 
ar miesto

kurie ima

/

ARE THE LAZY 
AMBIT1OUS?

Gegužės 14 d. bus nomina
cijų balsavimai Cuyahoga ap
skrities valdininkų, Ohio valsti
jos viršininkų ir Kongreso at
stovų.

Balsuotojas atėjęs į paskir
tą balsavimų vietą gaus. Demo
kratų arba Republikonų kandi
datų sąrašą (kokio kas pagei
daus). Per abu tuos sąrašus 
telpa apie 500 kandidatų vardų.

Daugiausia kandidatų suda
ro j ieškantieji vietų Ohio vals
tijos Senate ir Legislaturoje.

Lietuviai eidami balsuoti ir 
gavę Demokratų sąrašą, pir
miausia šusiraskit kandidatus 
į Statė Assembly ir pirmiausia 
nubalsuokit už sava kandida
tą Lietuvi, JOHN T. DeRIGH- 
TER. Paskui balsuokit už ke
lis kitus tautinių grupių kan
didatus (bet ne daugiau kaip 
už 18).

Užbalsavę už kandidatus į 
Statė Assembly, (House of Re- 
presentatives), paskiau galit 
balsuoti už kitus visokius vir
šininkus, sau žinomus ir Lietu
viams draugingus, kurių dau
guma dabar yra Cuyahoga ap
skrities vietose.

Jonas T. DeRighter gavo už
gynimą didžiųjų miesto dien
raščių, Demokratų ir Republi
konų. Visi jie pripažysta mu
sų tautietį tai vietai tinkamu 
ir naudingu.

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas savo susirinkime Balan
džio 28 d. užgyrė Jono DeRigh
ter kandidatūrą ir kviečia vi
sus Clevelando Lietuvius agi
tuoti tarp savo draugų už jį.

Dirbtuvėse, sueigose ir visur 
kitur Lietuviai visame Cuya
hoga apskrityje privalo agituo
ti už Lietuvį kandidatą.

Kadangi į Valstijos seimą iš 
Cuyahoga apskrities rinksis 18 
atstovų, Lietuviai privalo saky
ti visiems kitataučiams kad pa
rems jų kandidatą (daugelio 
tautų kandidatai yra greta Jo
no DeRighter), jeigu jie pa
rems ir balsuos už Lietuvi.

Tuo budu, viena tauta" pa
remdama kitą, lengviau gali 
laimėti prieš tokius kandidatus 
kurie nėra tautiniu grupių 
stovai.

at-

IŠVAŽIAVO Į FLORIDĄ
Imtikas Petras Baltrėnas 

važiavo į Floridą, kur dalyvaus 
imtynėse, ir lankys aplinkinių 
valstijų miestus imdamasis su 
įvairiais stipruoliais.

Ten trumpu laiku žada išva
žiuoti ir Jack Ganson, kuris 
dabartiniu laiku gyveno Buffa- 
lo, N. Y., ir užsiima imtynių 
rengimais.

iš-

PARSIDUODA FARMA
77 akrų, namas, gaso šaltinis, 

tvartai, vištinės, šaltinio ge
riamas vanduo; pusantros 
mailės nuo Lodi, Ohio. Kai
na $3200. Kreipkitės (20) 

12707 Gruss av. Cleveland, O.
JIEŠKAU Steponą Andriu- 

ną ir Praną Zaborskį. Abu jie 
gyvena Clevelande. Noriu su
sirašyti, noriu gauti jų antra
šus, turiu svarbių reikalų.

George Andriunas
43 Cedar St. Stamford, Ct.

Kvietimas Moterims
Kurios moterys ir panelės 

nori mano patarnavimo plaukų 
aptaisyme, prašau kreiptis į : 
SUZAN’S BEAUTY SALON 

11012 Superior av. RA 0810 
Albina Paulis.

Dedicated to Marie Lysaght, perfect 
prototype of Idealiam

By J. S. DERESKA
the course of one’s natūraiIn

life, youth is a eurious phenomena; 
it implies vitality: an urge to pro
gresą in an optionally seleeted field 
of endeavor. And naturally, the 
majority of us are quite aware 
that the fundamentai motivating 
precept is generally conceded as 
being hope.

Manifestations of this Hope can 
be found in even the most extreme 
cases of ųuiescence. The rationale 
or motiye in such cases is the com- 
lOrtlng assurance that one is not 
merely existing, būt LIVING. Ob- 
3erve the distinetion carefully, for 
there is a distinetion, Jand a vilai 
one at that.

For example, consider the follow- 
ing contingency of a youth who, 
for lack of more appropriate - ad- 
jectives, might be qualified as be
ing “abnormally inclined to the gra- 
tification of indolence.” Mr. John 
Doe, Jr., is completely content to 
idle away the stuff Latin scholars 
allude to as, “Tempus Fugit.” And 
why? Simply because his natūrai 
propensities for the arts, sciences 
and, in truth, all creativeness, are 
negative. Now, to all appearances, 
it would seem John was satisfied 
with mere existence. Yet note that 
inanimate objects such as, say the 
stones, exist, or least they do to 
the best of our knowledge. Con- 
sequently it is logical to presume 
that John, being human, not 
exists, būt subsists as wel!.

Granting John an entity to 
sistence, one can no>v well
“Wherein, if anywhere, in this* case 
is there any indication whatsoever 
of ambition, hope, or incentive?” 
And, though one can hardly ques- 
tion the constructiveness of such 
an interrogation, it nevertheless re- 
mains that psychologically there is 
or does exist an incentive for ex- 
istence, thus obviating the possi- 
bility of mere existence.

Metaphysically yiewing the situa- 
tion we have first John Doe, Jr,’ 
whose entity alone as a life organ- 
ism can only be satiated by an ob- 
jective, whether it be spiritual, or 
mentdl, or mąteriąl. In other words 
it is seeming folly to imagine a 
man’s creation as purposeless. Se- 
condly, we have the other extreme;

This lat- 
being an

only

sub- 
ask:

namely, pure existence. 
ter we have accepted as 
impossibility for any of the life 
forms, especially for the 
higher life forms such
Therefore it follows that John, who 
has beęn classified as being widely 
separated from direct ambition, ean 
and mušt be categorized ,as existing 
somewhere between hope and a eone 
plėtė absence of ambition. Hence 
John, mušt have an incentive, and 
so he does.

That ambition or incentive is LIV
ING. To exist as an integral part 
of our univėrse, to merely breathe 
our climatic vapors, to eat our 
productively energizing victuals that 
are somehow miraculously provided, 
and to indulge in every comfort or

so-called 
as man.

METRIKŲ IR PILIE 
TYBĖS REIKALU

Dirvos Agentūrą pagel
bės jums išgauti jūsų gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.

Taipgi pagelbės surasti 
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir 
antrų pilietybės popierų 
aplikacijas. Kreipkitės sau 
patogiu laiku, išskyrus 
trečiadienius.

luxury attainable, is 
difference between 
life. And this šame 
very adequately for 
seleeted specimen of 
even the lazy aspire 
dreams of Caesar.

6820 SUPERIOR AVĖ. CLEVELA'ND, GHIO

EDUCATION AROUND
W0RLD

By Jay Dee
answer to the 
existence and 
answer applies 
our arbitrarily 
lazy life. Yes, 
along with the

TO BE MARRIED

With the cold inclement weath- 
er of winter definitely on the wane, 
the old bells in the church steeples 
and towers are again singing their 
songs of . v/eddings, and climaxed 
romances.

One of the first and more popu- 
lar of our local group to tread the 
steps to the altar is Miss Amelia 
(Em) Zilen, former columnist of 
this section. Her marriage culmi- 
nates the out-of-town romance with 
Mr. Charles (Chick) Praspal of 
Akron, Ohio.

Bruno Praspal will be the rig- 
carrying best man. Amelia’s young- 
er sister Bertha will be the Maid 
of Honor, with Mary Sharkus and 
Victoria Citavich as Bride’s Maids.

The parish of Our Lady of Per- 
petual Help will be the scene of 
the tying of the connubial knot. 
Saturday, May 25 is the long-await- 
ed day and ten o’clock is the hour.

Following the wedding ceremon- 
ies, will be a reception for friends 
of bride and groom at the Sach- 
senheim, on 55th St.

It is with a deepest sincerity that 
we of the “Youth’s Forum” con- 
gratulate and wish this desrving 
young couple all the blessings and 
good fortune that are possible.

VENEZUELA. — Saba’s Olazola, 
the great Uruguayan educationist, 
has been lent by his country to 
the government of Venezuela. He 
has opened at Caracas a six-year 
experimental school which has al- 
ready broken out of curricular cuts 
and done away with grades, grade 
teachers, classrooms, textbooks, and 
examinations. The whole school has 
been merged into a living organic 
whole which swings in a unified 
attack around centers of interest 
called “atmospheres.” So far, there 
are three ‘atmospheres”: the lab- 
oratory for observation and experi- 
mentation which stimulates the en
tire group’s curiosity; the shop 
where they have the opportunity for 
creative work 
and for 
of a shop; 
lecture, and 
pupils study 
Spanish.”

I

in the manual arts 
the cooperative runnings 

the combined library, 
sočiai hall where the 
reading, wr.iting, the

— Among the impor-

courteous deference for the 
vvedding of Miss Ann Krebel to 
Mr. James Schuster I beg license 
to inscribe Elizabeth Barrett Brown- 
ing’s poem in tribute to their last- 
ing happiness.

“H0W DO I LOVE TIIEE”
How do I love. thee ? Let me count 

the ways.
I love thee to the depth and breadth 

and height
My soul can

you out of
For the ends

Grace;
love thee to the
day’s

Most quiet need, by
light.
love thee freely, 
for the Right;
love thee pūrely, as 

from Praise.
love thee
to ūse

Tn my old 
childhood’s

I love thee
to lose

With my lošt saints, 
with the breath,

Smiles, tears of all my life! — 
and, if God choose, 
shall būt love thee better after 
death.

reach, when feeling 
sight
of being and Ideal

I

I

I

I

level of every-

sun

as

and candle-

men strive

they turn

with the passion put

Eddie Prokop All the 
Way

It was our own Eddie Prokop 
who paced Cathedral Latin to a 
56-to-35 triumph over Shaker High. 
Eddie won both dashes and the 
220-low hurdles in a dual meet at 
Shaker Heights High field. Eddie 
is performing unbelievable feats of 
athletic prowess, alreadirtg surpas- 
sing his well-known brother Joe.

Young Lithuanian 
Giant Shatters Long 

Standing Records
PHILADELPHIA, April 26 —-

One prodigious heave by Al Blozis, 
Lithuanian giant from down George- 
town way, saved several hundred 
young athlests from complete frus- 
tration in their assault on records, 
on the first day of the 46th annual 
Penn Relay carnival.

Blozis’ mark came 
nary 
feet 
feet 
liam
Michigan. It was more than four 
feet better than the heave of his 
nearest competitor Edward Beetem.

To make his day complete in the 
way of success Al then untvvined 
the winning discus toss of 154 
feet 6 inches.

CANADA.
tant educational institutions in Van- 
couver is the Household Workers’ 
School where growing young women 
are given a six-month course in 
scientific housekeeping. Toward the 
close of the session the student 
spends i 
charge i 
of the 
as the 
not be 
graduate wish 
vice, she does not need to look 
employment. The reputation of 
school is such that the demand 
ceed the supply.

— Bulletin of the International 
Bureau of Education

•
Teachers and the public generally 

place religion, sex, politics and eco- 
nomics at the top of dangerous sub- 
jects to talk about in school, accord- 
ing to the report of the Committee 
on Academic Freedom oi the NEA, 
A survey by the group disclosed 
that the farther away a political 
ąuestion ■ is, the mote freedom a 
teacher has to discuss it. Only 7 
percent felt that international poli
tics is in the danger zone for dis- 
cussion; 14 percent felt that the 
teacher takes a risk in considering 
national political affairs; while 
percent believe that discussion 
local politics is most Iikely 
get teachers in hot water.

from a week to a month in 
of a real home. The tasks 
day are budgeted for 
necessity for leisure

; overlooked. Should 
to go out to

time, 
mušt 

the 
ser- 
for 
the 
ex-

g’riefs, 
faith. 

with a

and with m y

love I seemed

— I love thee

trial and was 
better that the 
9 inches sėt in 
Watson of the

in a prelimi- 
nearly three 
record of 52 
1939 by Wil- 
University of

PARSIDUODA NAMAS
Superior ir E. 79th dalyje, 

2 šeimų, 4 mūriniai garažiai; 
ineiga $50 mėnesiui, kaina tik 
$3500. Kreiptis:

Mr. SCHWIMMER
933 East 79th Street

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

Tai yra popieriuotojas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Iš LAUKO.

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausį darbų kai
nos yra prieinamesnes.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

Dabar Laikas Pirkti ir Taupyti
VYRAMS Vilnoniai be ran
kovių sveteriai ...
Visokių skirtingų •

spalvų ir didumų.

VYRAMS SKRYBĖLĖS
Naujų Pavasarinių $“| .95 
spalvų ir pavidalų. -L 

Didelis pasirinkimas.

VYRAMS OVERALL
Kelnės, Sanforized, 
stiprios, darbinės, •

pilno didumo iškirptos

VYRAMS KELINĖS
Darbinės tamsių ... $ 1 .69 
spalvų, tinka darbui, 

stiprios dėvėjimui.

VYRAMS APATINIAI
Kelinės, marškiniai O PC C 
trumpos, gerai iš- 
kirptos, geros stiprių spalvų.

VAIKAMS KAYNEE 
geri marškiniai 

stiprus, balti, margi • 
2 už $1.50.

VAIKAMS KELNAITĖS 
stiprios, su pamušalu $“| 
vaikams labai patiks.

Keleto amžiaus mierų.

THE KH & RHCH CO

VYRAMS ŠILKINIAI 
KAKLARAIŠČIAI p PC C 
naujų pavasarinių 
spalvų, didelis pasirinkimas.

VYRAMS KOJINĖS 
trumpos, vasarinės O PC C 
šviesių ir tamsių 
spalvų, stiprios nešiojimui.

7010 Superior Avenue
Krautuvė atdara vakarais.

* Duodam ir iškeičiam Green Stamps

I

ENGAGED
few months ago our charm- 
vivacious Victoria “Vicky” 
left these shores of Lake 

of Akron’s
Now after such

•7

Just a 
ing and 
Citavice 
Erie for the scenery
rubber, companies. 
a short stay in Akron where she 
is employed by one of the nutilities, 
comes the' word “engaged”.

Engaged to Mr. Peter Kubilius 
of said town. He did in several 
weeks what a lot of locfcl Cleveland 
swains couldn’t do in years. Well, 
even though we feel a little “put- 
out” we’ll forgive her and wish 
both of them years of good fortune 
and only a few hours of anything 
disheartening.

i

<3

Made to 
Measure 

22-5tReady 
to

W e a r
TOPCOATSV

15.95

SUITS 

TOPCOATS

Mill 
E n d

PANTS 
To Order

3.95

JOHNG.POLTER

L i e t,u v i s
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo ap- 
taisymo darbu ne tik iš vidaus 
bet ir iš lauko. Užsakykit savo 
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio, 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

BRAZIS
CLOTHES
6905 Superior Avė. 
6122 St. Clair Avė. 
15602 Waterloo Rd.

BROS.

VC:

E V A’ S ❖ t❖ 
❖
Y ❖❖
Y❖ ❖ 

ii

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

^Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

❖
❖

❖ •
❖
❖
❖

i t
DKLLA C JAKVBS j

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) n 

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

j LITHUANIAN FUNERAL HOME 3
g 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 |]

NAUJĖS

PUOŠTI

Į Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindų (Shades)
Į VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Į STATĖ WINDOW SHADES
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