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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DETROIT. — Automobi
lių reikalavimas šalyje di
dėja, todėl išdirbimas nau
jų automobilių pastaru lai
ku palaikomas po apie 100 
tūkstančių savaitėje.

Ikšiol sunkvežimių (tro
kų) gamyba sudarydavo 
apie 20 nuoš. visų motori
nių vežimų išdirbimo, bet 
šiuo laiku, karui labiau iš
plitus, jų gamyba plečiama 
ir tiki kad sunkvežimių iš
dirbimas pasieks aukščiau- 
sj laipsni savo istorijoje.

Laukiama didėjančių pa
reikalavimų sunkiųjų mo
torų j užsienius.

PLIENO darbai pfadėjo 
kilti, gerėti pradėjus gauti 
užsakymus iš užsienio ir 
daugėjant vietiniam parei
kalavimui. Darbų lygis ar
tėja 70 nuoš. normalio.

Geležies rudos perveži
mas iš Superior ežero sri
ties buvo numatyta šią va- 
rarą 50,000,000 tonų, bet 
dabar išrodo kad bus per
vežta daugiau.

CHICAGO.— Steel Wor- 
kers Organizacija užgyrė 
Prez. Roosevelto kandida
tūrą trečiam terminui.

VAKARUOSE streikuo
ja apie 600 autobusų šofe
rių. Streikas apima septy
nias valstijas.

BRITANIJOJE pašaukta 
j orlaivių dirbtuves visi la
vinti darbininkai. Taipgi 
iškelta i tolimus nuošalius 
šalies kampus 10,000 vai
kų iš rytinio pakraščio.

AMERIKOS Admirolas 
Stirling pareiškia kad no
rėdami Vokiečius nugalėti 
aliantai turi elgtis taip pat 
žiauriai ir atkakliai kaip 
elgiasi naziai. Turi daryti 
masinius oro užpuolimus 
pačios Vokietijos.

VOKIEČIŲ persim e t i - 
mas žygiuoti j Britų kana
lo pakraštį paliuosavo bai
mę staigaus Paryžiaus pa
ėmimo. Vokiečiai šiuo žy
giu nori nukirsti Britų ka
riuomenę nuo Anglijos ir 
ją sumušti.

SOVIETŲ galvos laukia 
pasaulinės revoliucijos. Ti
ki kad šis karas bus prie
žastimi pasaulinės revoliu
cijos. “Pasaulinei revoliu
cijai laikas artinasi, Sovie
tai turi būti pasiruošę vi
sokiems įvykiams”, pareiš
kė Kalinin.
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VOKIEČIAI RUOŠIAS PULTI ANGLIJA

Paryžius, Geg. 23. — Naujame 200 mylių aliantų 
fronte prie Somme ir Aisne upių laikinai užkirsta Vo
kiečių žygiavimas pirmyn linkui Britų kanalo ir Pary
žiaus.

¥ * ¥
Washington, Geg. 21. — Imta žygių pagreitinti ša

lies ginklavimo programą, pirmiausia įsakant karo lai
vų dirbtuvėse imti daugiau darbininkų ir dirbančių skai
čių padidinti iki 15,000 bėgyje sekančių trijų mėnesių, 
pagreitinimui statydinimo 66 naujų karo laivų.

Gegužės 22 d. Senato komisija atmetė pasiūlymą 
kad Suv. Valstijos parduotų aliantams karo lėktuvus.

Senatas užtvirtino skyrimą dar .$478,000,000 karo 
laivyno reikmenims įgyti ir padidinti priėmimą tarny
bon į karo laivyną dar 25,000 vyrų daugiau.

Londonas, Geg. 22. — Britanija įsteigė šalyje be
veik diktatorišką tvarką, sumobilizavimui visų šalies 
turtų ir jiegų prieš matomą greitą pavojų iš Vokiečių 
pusės. Vyriausybė turi visišką galę vartoti šalies pajie- 
gas, darbą ir išteklius šalies gynimo reikalams. Visa
galinčios tarybos pradeda greitą gamybą amunicijos, or
laivių, laivų, ir ūkio produktų bei mineralų parupinimą.

Paryžius, Geg. 22. — Nauja banga pasitikėjimo per- 
šlavė Prancūziją kai Paryžių pasiekė žinios kad Pran
cūzai atėmė iš Vokiečių jau užimtus miestus Arras ir 
Abheville, 12 kilometrų nuo Britų kanalo.

Berlinas, Geg. 22. — Dėl užėjusio ilgo lietaus, Vo
kiečių žygis pirmyn tapo sulaikytas. Pats Vokiečių ka
ro vadas Gen. von Reichenau praneša kad jų žygiavimas 
‘.‘laikinai sulaikytas”. ................ .
sės milijono ir milijono kareivių, kuriuos Vokiečiai sako 
deda pastangas sunaikinti.

Gen. von Reichenau laukia Hitlerio telefonu įsaky
mo pradėti žygį į vakarus linkui Britų kanalo ir pradėti 
atakavimą Anglijos.

Roma, Geg. 22. — Telefonu pasikalbėjimas tarp Ro
mos ir Paryžiaus nežinia kodėl nutraukta. Pirmiau bu
vo nutraukta pasikalbėjimas tarp Romos ir Londono. 
Aliantai matyt bando pasitarti su Mussoliniu.

Bucharest, Geg. 22. — Sovietų Rusijai pradėjus su
traukti daugiau kariuomenės prie Rumanijos sienos, vi
soje Rumanijoje apšaukta mobilizacija. Tarnybon šau
kiama du milijonai kareivių. Rusai gali bandyti grobti 
Bessarabiją, Rumunai sako.

KUR BUS kitas karo 
laukas: Šveicarijoj, ar Ru- 
manijoj, nori nuspėti tė- 
mytojai, po to kai suminta 
Belgija ir Holandija.

Sovietų vyriausybė tiki 
kad karas plis, bet teisin
dami savo nedorą pasielgi
mą susidėjimu su Hitleriu, 
Sovietų vadai daro prime
timus aliantams, nekaltina 
Vokiečių už jų žiaurumus.

New Yorko Pasaulinėje Parodoje garsieji fontanai ties Lagoon of Nations, ir tautų pa
viljonų dalis, 1940 parodon įžanga žymiai papiginta, taigi lankytojų tikimasi rįymiai 
daugiau. Paroda atsidarė Gegužės 11 d. ir tęsis iki Spalių mėnesio.

PARODOS FONTANAI YRA VALIOJ1MAS DAUGYBES

IŠ LIETUVOS

.'.liautai išdubę Lolitai* įu..*p pu-j jĮ-įj'jU

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Ita-ROMA, Geg. 23. —
Ii ja, matydama Prancūzus 
Vokiečių stipriai užpultus, 
kelia savo didesnius reika
lavimus aliantams: Musso
lini nori užvaldyti Suezo 
kanalą, visą Malta salą, Tu- 
nisiją, ir Djibuti, Afrikoje.

SUV. VALSTIJOS ragi
na savo piliečius esančius 
Anglijoj ir Holandijoj tuoj 
iš ten išvažiuoti. Pasiusta 
vienas laivas parvežti no
rinčius gryžti.

ANGLIJA skelbia kad 
iki šiol nuo karo pradžios 
užmušta arba dingo be ži
nios 1,437 Britai karo la
kūnai. šių dienų Vokiečių 
užpuolime ir Britų žygiuo
se prieš Vokiečius žuvo į 
150 Britų lakūnų.

VOKIEČIAI skelbia jog 
šių dienų mūšiuose jie su
naikinę apie 1,700 aliantų 
karo lėktuvų. .

GRAIKIJA taupo mais
tą: savaitėje tik dvi dienas 
žmonės tegali gauti pirkti 
mėsos.

ROMOJE atsibuvo prieš 
Britus demonstracijos, ku
rios kartu kreipta ir prieš 
Jugoslaviją. Italai iškil
mingai sutiko atvykusią 
Japonų misiją.

BRITŲ lėktuvai Gegužės 
18 d. bombardavo Vokiečių 
pajūrio miestus Hamburgą 
ir Bremeną ir nekuriuos 
miestus vakarinėje Vokie
tijoje.

Vokiečių lėktuvai tankiai 
bombarduoja Anglijos sa
las, nors nuostolių padaro 
mažai.

NAZIAMS užėmus Ho- 
landiją, kur gyveno nelai
svėje buvęs kaizeris, jisai 
tapo laisvas Vokietijos 
lietis. Sakoma kaizeris 
sigyvens savo dvaruose 
tinėj Prūsijoj.

pi-
ap- 
ry-

REYNAUD, Prancūzijos 
premjeras, pareiškė jeigu 
Prancūzija galės atlaikyti 
prieš Vokiečius mėnesį lai
ko tada jau bus kaip laimė
jus tris ketvirtadalius ka
ro.

“Prancūzija ir Anglija 
negali žūti, jos nežus”, sako 
Reynaud. “Jei reikalinga 
stebuklas išgelbėti Prancū
ziją, aš tikiu Į stebuklus, 
jis atsiras. Nes aš pasiti
kiu Prancūzija.”

Prancūzijos vyriaus y b ė 
priėmė karišką atvaizdą: 
premjeras Reynaud yra ir 
karo ministru, didžiojo ka
ro karžygis Maršalas Pe- 
tain, 84 m. amžiaus, tapo 
vice premjeru, Daladier, 
buvęs premjaras, užsienių 

Į reikalų ministru.

ITALIJA laukia«tik Mus-j ROOSEVELT BUS
.soĮini.T^0^’0 YG .J'^ra, 
T^dijės įsivėlimas į karą 
dikčiai pagelbėtų Vokieti
jai, bet Italija turėtų per
nešti smarkius mušius ju
rose su Anglų ir Prancūzų 
karo laivais. Italijos tiks
las butų pasigriebti sau ko 
ji jau senai jieško: nekuriu 
žemių iš Prancūzijos.

Užsienių reikalų minis
tras Ciano pareiškė kad 
Italija negalės išsilaikyti 
nuo įsivėlimo į karą.

KARO LAIVŲ Suv. Val
stijos turi, visokių didumų 
ir rūšių, daugybę. Didžių
jų mūšio laivų turi 15. Vi
si patys geriausi Amerikos 
karo laivai yra jau po 20 
metų senumo, statyti pirm 
1921 metus.

Britanija turi 14 didžių
jų karo laivų.

Japonija — 10.
Prancūzija — 7 (tris ki

tus statydina).
Italija — 5.
Vokietija — 7,

nius negu kitų šalių, bet 
statydina tris didžiuosius.

mažes-

VOKIEČIAI sakoma su
traukę kariuomenes puoli
mui Rumariijos. Jeigu bus 
puolama, Rumanija be abe
jo gali būti padalinta tarp 
Sovietų ir Vokietijos. Hit
leris pasiūlys Stalinui Bes- 
sarabiją ir Rusai džiaugda
miesi leis Vokiečiams už
kariauti Balkanus.

HOOVER, antru kartu 
bėgyje 25 metų, tapo Belgi
jos šelpimo komisijos pir
mininku. Jį paskyrė Bel
gijos generalinis konsulas. 
Hoover darbavosi Lenkų ir 
Suomių šelpimo organiza
cijose.

I

1$ LIETUVOS
“NOMINUOTAS

Washington. — Sostinė
je plačiai kalbama kad da
bartinėse tarptautinėse są
lygose Prez. Roosevelt De
mokratų partijoje bus no
minuotas pirmu balsavimu 
ar aklamacija. Kiti kandi
datai liks užpąkalyje.

LANDON, Amerikos Re- 
publikonų buvęs kandida
tas į prezidentus, Roose
velto pakviestas pasitarti 
apie sudarymą koalicinės 
šalies gynimo formbs, pra
dėjo reikalauti kad Prez. 
Roosevelt atsisakytų kan
didatuoti trečiam terminui. 
Roosevelt atsakė “perdaug 
užimąs” kalbėti apie poli
tiką, ir nedavė aiškaus at
sakymo ar kandidatuos ar 
ne.

PASTARU laiku paaiš
kėjo gausus Vokiečių lindi
mas į Meksiką, kur varo
ma nazių propaganda.

HOLANDAI sako kad jų 
žemės užpuolime Vokiečiai 
išžudė apie 100,000 žmonių. 
Labiausia nukentėjo mies
tas Rotterdam.

BALKANAI RUOŠIASI. 
Vokietijai plačiau užgrobi- 
nėjant mažas kaimynines 
šalis, ir abejojant Italijos 
“neutralumu”, Balkanų ša
lys ruošiasi galimam Itali
jos užpuolimui tokiu pačiu 
tikslu kaip Vokiečiai' puola 
savo kaimynus: užkariauti 
jas sau. Jugoslavija išsta
tė apie 700,000 kariuome
nės tinkamose vietose atsi
tikime jei Italija šoktų į 
karą.

VILNIUS, Geg. 21. — { ti
kinčiųjų Lietuvių pageidavi
mus Vilniuje pagaliau prade
dama atsižvelgti. Sekmadie
niais, Lietuviška suma laiko
ma jau Šv. Mykolo, Šv. Jokū
bo, Šv. Dvasios, Kalvarijų baž
nyčiose ir katedroje. Tikima
si ir tolimesnes pažangos ta 
kryptimi, nes nuncijus Cento- 
za rodo didelį Lietuvių reikalų 
supratimą.

KAUNAS. — Tikslu teikti 
pilną informaciją ir nepriklau
somybės sąmonei stip r i n t i, 
prie ministro pirmininko įstei
gta informacijų biuras, kurį 
sudaro didžiųjų dienraščių re
daktoriai, radiofono direkto
rius, kariuomenės ir šaulių at
stovai, pavasarininkų ir jauna
lietuvių generaliniai sekreto
riai, visų ministrų atstovai. 
Biurui vadovauja Eltos direk
torius Valentinas Gustainis.

KAUNE Balandžio 13 d. pra
sidėjo Baltijos Valstybių tu
rizmo konferencija, kuri antrą 
dieną perkelta į Vilnių, susipa
žinimui su tuo miestu. Daly
vavo Latvijos ir Estijos turiz
mo įstaigų atstovai. Aptarta 
tam tikri turistams palengvini
mai vykstant į bent kurią tų 
trijų šalių.

VILNIAUS istorines vietas 
šią vasarą žada atlankyti dide
li skaičiai turistų. Beveik vi
sose Lietuvos mokyklose jau 
dabar ruošiamasi sudaryti eks
kursijas į Vilnių, Trakus ir ki
tas istorines vietas, 
tikimasi daug turistų 
mų valstybių.

Taipgi 
iš sveti-

mušiai

SOVIETAI, kaip prane
šimai sako, siunčia į Veng
rijos parubežį apie 540,000 
kareivių, kur jau yra tūks
tančiai kareivių iš pirmiau. 
Jie, be abejo, taikomi prieš 
Rumaniją.

PRANCŪZIJOS vyriau
siu karo vadu paskirtas 
Gen. Weygand, 73 m. am
žiaus, plačiai atsižymėjęs 
didžiajame kare. Jis yra 

! Belgas, priėmęs Prancuzi- 
į jos pilietybę.

NORVEGIJOJE , 
tarp esančių aliantų karei
vių, atakuojančių Narviką, 
ir Vokiečių tebesitęsia. Šio
mis dienomis aliantų pusė 
turėjo laimėjimų.

PRANCŪZAI susprogdi
no visus geležinkelius tarp 
Šveicarijos, kad Vokiečiai 
jais nepasinaudotų puoli
mui Prancūzijos per Švei
cariją.

TARP VILNIAUS ir Kauno 
tiesiama antri geležinkelio bė
giai. Darbas varomas sparčiai. 
Išviso bus nutiesta apie 75 km. 
kelio tarp Palemono ir Lentva
rio, kur antrieji bėgiai, nesant 
susisiekimo, buvo nuimti. Prie 
geležinkelio tiesimo dirba keli 
šimtai žmonių.

•
Iš VILNIAUS šimtai atbė- 

gėlių apleidžia ir gryžta į Vo
kietijos užimtas Lenkijos dalis. 
Tuo budu Lietuvai tų atbėgėlių 
užlaikymo našta mažėja.

Tikima kad apie 5,000 Len
kų darbininkų išvyks dirbti į 
Estiją. Jie Vilniuje registruo
jami.

•
VILNIŲ ir Trakus pradeda 

lankyti skaitlingos Lietuvių tu
ristų ekskursijos. Turistams 
apgyvendinti reikalinga namai. 
Turistams namai bus statoma 
Vilniuje ir Trakuose. Neatsi
lieka ir Zarasai, kur ekskursi
jos taip pat lankosi. Ten sta
tys turistams namus taip ,pąt 
šią všsarą.

•
LIETUVOJE, kad daugiau 

butų statoma mūriniai namai, 
kad stogai butų dengiami čer
pėmis, namų savininkams bus 
mokama piniginės premijos.

•
VILNIAUS lentpjūvės pra

šo žaliavos, nes jos turi darbi
ninkų, bet neturi medžių dar
bui varyti. Veikia devynios 
stambesnės lentpjūvės su 400 
darbininkų.

•
KAUNE, šį pavasarį turėjo 

didelį suvažiavimą gyvulių au
gintojų draugija, šiuo metu 
išviso esą 209 kontrolės rate
liai su 5,715 bandų ir apie 54,- 
000 karvių. Suvažiavimus tu
rėjo ir arklių, avių, kiaulių ir 
kt. augintojai.

•
RYTŲ Lietuvoje siaučia pa

siutusių šunų liga. Pasirodo 
kad tai buvo Lenkų veterinari
jos administracijos apsileidimo 
vaisius. Lietuvai paėmus Vil
niaus kraštą, manoma greit ap
sidirbti su užsilikusiu šunų pa
siutimu.

•
LIETUVOJE bus įsteigta di

delė medienos distiliacijos įmo
nė, kurioje iš medžio bus ga
minama anglis, smala, metil- 
alkoholis, spiritiniai tirpiniai, 
uksuso rukštis ir kiti chemika
lai.

•
KARO ATBĖGĖLIAI, kaip 

pastebėta Vilniuje, kurie turi 
nustatytą jiems gyventi vietą, 
dažnai važinėja iš vietos į vietą 
be leidimo, taip pat daugelis at
bėgėlių kurie gyveno Vilniuje 
ir yra paskirti iš jo išsikelti 
kitur, vis dar gyvena Vilniuje, 
laukia iki juos priverstinai iš
kels. Atbėgėliams tvarkyti įs
taigos stengėsi kad atbėgėliai 
savo gera valia persikeltų j 
jiems gyventi skirtas vietas ir 
jose pasiliktų gyventi kol ga
lės išvažiuoti iš Lietuvos. Ta
čiau tiems kurie elgiasi lyg bu
tų tikri krašto gyventojai, pra
dedama taikyti tam tikros 
drausmės taisyklės.
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PENNSYLVANIJŪJE
PITTSBURGH

Prašo Daugiau Aukų 
Kambariui

Pittsburgho Universiteto L. 
Kambario Komitetas patiekė 
savo 16-tą gautų aukų sąrašą, 
siekiantį kelis šimtus dolarių.

Dabar, kaip praneša, komite
tas ižde turi jau $5,731. Bet 
dar reikalinga sudėti $1700 
Lietuvių Kambario tinkamam 
užbaigimui. Jeigu bus sudėta 
mažiau tai įrengimas bus ne 
toks gražus kaip numatyta — 
kai kuriuos papuošalus teks 
apleisti. Jau ir taip kaip ką 
apleido kas buvo galima, nesu
mažinant bendro efekto.

Komitetas dar kartą šaukia
si į Amerikos Lietuvius prisi
dėti su paskutinėmis, galutinė
mis aukomis, ir Lietuvių Kam- 
baris bus baigtas.

Kambario įrengimo darbas 
jau pradėtas. Šią vasary įvyks 
jo atidarymas, dedikacija.

Aukos prašomos siųsti adre
su: V. Zambliauskas, 31 Minoo- 
ka str., Pittsburgh (10), Pa. 
čekius reikia išrašyti: Lithua
nian Memorial Room Fund.

J. Baltrušaitis, Sekr.

WY0MING
KLONIO ŽINIOS

Socialistų 'Frontas’ Perlaužtas
*-----------------------------------------

vimuose dalyvavo apie 7,000 
narių.

Valdyba susidės iš: keturių 
socialistų: Bagočius, Mažukna, 
Gugis, Mikužiutė, ir trijų 
tininkų: Vinikas, Mockus, 
Biežis.

Dr. Biežis Išrinktas; Ba- 
gočius Seime Gali būti 

Neužtvirtintas tau- 
Dr.

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 5,200 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ

PENNSYLVANIJOJE, 1939 
metais viešas mokyklas lankė 
apie 36,000 mokinių mažiau 
negu 1938 metais. Viso 1938 
nė veikla jau pasibaigė ir pra- 
rašę 1,913,235 vaikų ir mer
gaičių, 1939 m. buvo 1,877,235.

Taipgi žymiai sumažėjo gi
mimų skaičius lyginant 1939 

1917 metais — sumažė- 
siekia 28 nuoš.

m. su 
jimas

NEW PHILA., PA.

PARAPIJOS POKILIS
Gegužės 14 d. įvyko Lietuvių 

parapijos metinis banketas su 
dainomis ir kalbomis. Kalbė
tojais buvo Dr. Vincas Darose- 
vičius, iš Pottsville, ir Adv. V. 
Balitas (Balaitis) iš Miners- 
ville. Vietos vyrų choras su
dainavo keletą dainelių, lakai 
silpnai. Prie to buvo daugiau 
dainų, solo ir duetų. Programo 
vedėju buvo S. Bulota. Svečių 
dalyvavo virš 200.

Iki šiol čia buvo paprotis pa
rengimuose turėti kalbėtojus 
išimtinai dvasiškius, kurių kal
bų turinys susidėdavo iš juoke
lių ir mažos vertės išvadų. Šį 
kartą taip pat manyta kad kal
bėtojai tik pašposaus, todėl ko
respondentas nei paišelio nei 
popieros į parengimą neatsine
šė. Bet apsiriko, nes svietiš- 
kiai kalbėtojai pasirodė visai 
rimtai į gyvenimą žiūrinti.

Dr. V. Darosevičius kalbėjo 
Angliškai, kadangi dauguma 
svečių ^geriau suprato Anglišką 
kalbą, buvo čiagimiai arba ki
tataučiai. Kalbėtojas plačiai 
apibudino .Lietuvių-Lietuvaičių 
tuokimosi klausimą su kitatau
čiais, apgailestaudamas faktą 
kad to išvengti nėra galima; 
kalbėjo apie pavardžių kelti
nė jimą, ką taipgi neigė, bet, sa
ko, ir čia kaltos aplinkybės. Jis 
priminė tokius Lietuvius kurie 
nors su pakeistom pavardėm, 
bet širdyje pasilikę Lietuviais. 
Paragino čia gimusius Lietu
vius pažinti Lietuvos istorijos 
bent svarbesnes dalis ir džiau
gtis kad gali būti Lietuviais ir 
gerais šios šalies piliečiais.

Dr. V. Darosevičius gimęs ir 
augęs Shenandoah, Pa., mok
slą baigęs persikėlė praktikuo
ti į apskrities miestą Pottsvil
le, kur įgijo aukštą reputaciją 
tarp visų miesto žmonių.

Adv. V. Balitas gimęs, augęs 
ir dabar praktikuoja Miners- 
ville. Kalbėjo Lietuviškai; jis 
savo gražia kalba smarkiai pa
kritikavo tuos kurie bijo ir gė
dijasi gražaus Lietuvio vardo. 
Adv. Balitas palyginus jaunu
tis profesionalas, pilnas ener
gijos vyras, rimtas, mandagus 
ir patriotas Lietuvis. Jis vi
sada yra griežtai nusistatęs 
Lietuvis, ir sako, kam nepatin
ka kad mes kalbam Lietuviškai 
lai neklauso, o kas nori mus su
prasti lai pats mokinasi Lietu
vių kalbos 1 Plaušinis.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
LIETUVI

Gegužės 14 d., meškeriojant 
tapo elektros srovės užmuštas 
Juozas Krutilius, 45 metų am
žiaus, 
dens ir 
tis ant 
šė nuo stulpo elektros vielą, ji 
pataikė ant Krutulio plieninio 
meškerės kotelio, ir elektros 
srovė perbėgus per jį vietoje 
nužudė. Krutilius gimė Lietu-' 
voje, Inkerman, Pa., išgyveno 
25 metus.
VISI NESVEIKI APSIVEDĖ

Nuo Gegužės 17 d. Pennsyl- 
vanijoje kas norės apsivesti tu
rės kreiptis prie gydytojo pa
tikrinti sveikatai. Inėjo galion 
įstatymas reikalaujantis jau
navedžius pristatyti sveikatos 
liudijimą. Kadangi gydytojai 
turi ištirti aplikanto kraują 
tai porai atsieis apie $30 gavi
mas leidimo vestis.

Bet įstatymas yra įstatymu. 
Kas negali užsimokėti gydyto
jų kaštus, valstija pati tą at
liks. Tuo įstatymu yra mėgi
nama užbėgti kelias platintis 

' užkrėstiems sifiliu ir kitomis 
1 lytiškomis ligomis, iš kurių iš- 
‘ eina įvairus išsigimėliai.
’ Paskutinę savaitę prieš įs

tatymo įsigaliojimą tik viena
me Luzerne apskrityje kreipė-

■ si į apsivedimo biurus penki 
’ šimtai porų, jų tarpe buvo po

ra tuzinų Lietuvių.
KODĖL LIETUVIAI PRA

ŽIOPSO?
Jau keturi metai kaip yra 

teikiama valdiška pašalpa ei
nantiems vidurines mokyklas 
mokiniams. Pašalpas teikia 
Nacionalė Jaunimo Adminis
tracija, jas gauna ir kolegijas 
ir universitetus lankanti netur
tingi mokiniai. Pašalpa yra 
nedidelė, po $5 ar $6 mėnesiui, 
bet vis pašalpa. Lietuvių la
bai mažai tomis progomis pa
sinaudoja.

Ta pati NYA jau du metai 
kaip aprūpina mokslu jaunus 
vyrus, kurie baigę high moky
klas, yra gabus, bet jų tėvai 
nedirba ir neturi iš ko juos j 
mokslą leisti. Tie gauna visą 
mokslą dykai ir dar primoma 
$10 smulkiems reikalams.

Luzerne apskrityje tik du 
Lietuviai tesinaudoja ta pro
ga: Edvardas Kupstis ir Vy
tautas Nienius. Abu yra ūkių 
vyrai. Vytautas Nienius yra 
Penna Statė Kolegijoje, vieno
je iš geriausių šioje šalyje. 
Ima agronomijos kursą.

Iš 60,000 Lietuvių tik du pa
sinaudoja ta didele proga. Gi 
miestuose ir miesteliuose Lie
tuvių jaunimo nieko neveikian
čio pilni gatvių kampai.

Jonas J. Nienius.

Jam sėdint prie van- 
laukiant žuvų kabinan- 
meškerės, žaibas numu-

BROCKTON, MASS.

Lietuvos bus eks- 
vėžiai ir baravykai 
kas suteiks nema- 
Vežiai gali duoti

Iš VILNIAUS krašto ir ben
drai Rytų 
nortuojama 
į užsienius, 
ža ineigų.
iki 2 milijonų litų ineigų, o ba
ravykai- ir šiaip grybai duoda 
po apie 200,000 lt.

Jau paaiškėjo SLA. Centro 
valdybos rinkimų daviniai, ku
rie šį kartą parodo visai kitokį 
vaizdą. Socialistų sąrašas, ku- 

| ris nominacijose pereitą Sausio 
mėnesį turėjo žymias didumas 
balsų, galutinuose balsavimuo
se parodo kaip visai arti tauti
ninkų sąrašas pasiveja tuos ku
rie visokiausiomis pastangomis 

į nori pasilikti SLA. valdovai ir, 
j kaip SLA. organo redaktorius 
jau daug kartų jiems prikišo, 

' ir toliau “gembleriuoti” Susi
vienijimo pinigais.

čia pažymima balsų skaičiai 
gauti visų svarbiausiųjų kan
didatų per nominacijas (1) ir 
per galutinus rinkimus (2):

Pirmininko vietai:

parodo

(D (2)
Bagočius 3151 2998
Laukaitis 1784 2979
Miliauskas 427 784

Vice pirm. vietai:
Mažukna 3412 3522
Kersevičius 1407 3135

Sekretoriaus vietai:
Vinikas 3506 3978
Pilka 1310 1830
Michelsonas 856

Iždininko vietai:
| Gugis 3025 3020
Bačiunas 1755 2789
žebris 305 817

Iždo globėjų vietai (du) :
Mockus 2987 3591
Mikužiutė 2821 2879

į Dargis 1938 2509
Brazauskas 1644 2380
Januškevičius 994
Urbonas 662

Dr.-kvotėjo vietai':
Stanislovaits 2754 2755
Biežis 1662 2779
Graičunas 646 1110

kad no-Šie daviniai 
minacijose dalyvavo apie 6,000 
balsuotojų, galutinuose balsa-

BALTIMORE, MD.

Nors narių dalyvavusių 
savimuose skaičius buvo 
mesnis, tačiau tie visi priedi- 
niai balsai teko tautiniams ir 
komunistų kandidatams, o so
cialistų kandidatų balsai neku
riu, kaip pav. pirmininko ir iž
dininko, nupuolė.

Imant kad nominacijose da
lyvavo VISI socialistų pusę pa
laikantieji, tai galutinas balsa
vimas, parodantis kad tautinin
kų kandidatai gavo po virš tūk
stantį balsų daugiau (nekurie), 
aiškiai kalba tautininkams kad 
jie, smarkiau dirbdami ir išju
dindami savo “miegančius bro
lius”, lengvai galėtų 
laimėti ir socialistus 
vadovybės — kur jie 
tiihi prisimetėliai —

Komunistų kandidatai 
liko trečioje vietoje su žymia 
mažuma balsų. Bet per porą 
rinkimų, jiems esant “bendra
me fronte” su Grigaičiu, socia
listai lengvai laimėdavo, ko
munistams nieko neduodami.

Reikia tikėti kad Dr. Stanis- 
lovaitis, kuris šiuose rinkimuo
se jau pralaimėjo, bus džentel- 
manas ir priims narių demo
kratišką pasirinkimą daktaro- 
kvotėjo, ir nesiduos socialistų 
skymeriams įkalbėti kelti truk- 
šmą ir neužgirti Dr. Biežio sei
me.

Yra žinių kad pirmininkas 
Bagočius kur tai sugraibė dar 
20 balsų ir pridėjo prie savo 
skaičiaus, tuomi laimėdamas. 
Ar tas yra legališka, turėtų pa
sirūpinti tie kurie daugiau ži
no apie rinkimų sistemą.

Sociajįsįai šluojami iš SLA. 
vadovybes“ įalėn^v'a, bet tikrai.*

Visas jų “diktatorius” “inži
nierius” Grigaitis jau neišrink
tas delegatu į seimą, nors sei
mas įvyks Chicagoje. Jis no
ri “gvoltu” į delegatus įsiverž
ti.

Susivienijime reikalinga per
maina! SLA. Narys.

bal
sy-

rinkimus 
iš SLA. 
yra sve- 
paSalinti. 

visi

BROOKLYN, N. Y. — Vie
nybė siūlo sumanymą Ame

rikos Lietuviams šią vasarą 
atostogauti Amerikos Lietuvių 
ukėse ir vasarvietėse, kurių 
galima rasti Maine, Pennsylva- 
nijoje, Michigan, New Jersey, 
New York, Illinois, Wisconsin 
ir kitose valstijose, šiaip kas 
met daug Lietuvių ruošdavosi 
aplankyti Lietuvą, šią vasarą 
negalės.
• CHICAGO. — Pietų Ameri

koje viešintis Lietuvos mu-
zikas-kompozitorius V. Bace
vičius šią vasarą rengiasi at
vykti į Šiaurinę Ameriką. JaU 
ruošiama jo sutikimui ir kon
certui komitetas.
• LONDONAS, Anglija. — Ki

lus šiam karui, pasikeitė Lie
tuvių kolonijos gyvenimas. Su 
kiekvienu mėnesiu mažiau ir 
mažiau belieka jaunimo. Vai
kinai šaukiami į kariuomenę. 
Sustojo ir Lietuvių sporto vei
kimas, netekus jaunų sporti
ninkų vadų ir narių.
o PITTSBURGH^ Pa. — S. Ba- 

kanas, Grigaičio pakalikas, 
nieko bendro neturėdamas su 
Chicagoje rengiamu SLA. sei
mu, vistiek kiša savo nosį į tą 
reikalą, teisindamas Grigaitį 
ir kitus socialistus, kurie nu
traukia Chicagos Lietuviams 
biznį nuvesdami SLA. seimą 
iš.........................................
tį

Lietuvių kolonijos j viešbu- 
vidurmiestyje.

CHICAGO, ILL.

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių vardais,

šu 
čiais 
iki šiol, nuo Vasario mėn. 1937 
metų, mirusių skaičius pasiekė 
jau 5200.

Prašome Dirvos skaitytojų 
nepraleisti nepadavus žinių a- 
pie nei vieną mirusį Lietuvį, 
tas labai svarbu ir Amerikos 
Lietuviams, ir Lietuvoje gyve
nantiems jų giminėms. Visa
da paduokit pilną vardą, am
žių, iš kur iš Lietuvos paėjo, 
kiek metų išgyveno Amerikoje, 
ir moterų mergiškas pavardes.

MASLAUSKIENĖ M. mirė Ba
landžio m., Baltimore, Md.

JANUŽIS J., mirė Balandžio 
m., Pittsburgh, Pa.

SAKALAUSKAS Vincas, mirė 
Bal. 27, Brownstown, Pa.

BARSKIS Judita, 22 mėn., mi
rė Geg. 8, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus.

JACKEVIČIUS Kastas, pusam- 
amžis, mirė Geg. 7, Chicago
je. — Panevėžio ap., Joniš
kos p., Viensodžių k. Ame
rikoje išgyveno 47 m.

KARVELIS Jonas, pusamžis, 
mirė Geg. 8, Chicagoje. — 
Mažeikių ap., Akmenės par., 
Mančelių k. Amerikoje iš
gyveno 22 metus.

MIZERAS (vardas nepažymė
ta), mirė Bal. 30, pasikarda
mas, Detroit, Mich.

KLIMAS Rokas, pusamžis, mi
rė Geg. 5, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Jurbarko p., Ku- 
turų k. Amerikoje išgyveno 
37 metus.

Silvestras, 61 
25, Chicagoje. 
ap., Vadoklių 

k. Amerikoje

LIETUVOJE PER 
MAŽAI RADIO

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENA

Gegužės 26 d., įvyksta milži
niška Lietuvių Aviacijos Diena 
Mass. valstijoje, Brockton Air- 
porte. Susiorganizavęs vieti
nių veikėjų komitetas užkvie
tė ir Dariaus-Girėno Aeroklu
bą iš Brooklyn, N. Y. Klubas 
kvietimą priėmė ir pasižadėjo 
dalyvauti net su dviem lėktu- 
viais. Aeroklubas vyksta or
ganizuotai, su dviem lėktuvais 
ir automobiliu. Lėktuvą LITH 
valdys lakūnas P. Šaltenis, ki
tą lėktuvą valdys lak. L. Grigo
nis. Viso nuvyks apie desėt- 
kas asmenų.

Aviacijos dienos 
užtikrina Įdomų ir turiningą 
programą tai dienai.

SMULKIOS ŽINIOS
Favasariui baigiantis, žiemi- 

n: veikla jau pasibaigė ir pra
sideda vasarinė. Užeina pik
nikų banga.

Gegužės 26 d., Atletų Klubas 
i rengia pikniką Braduno darže.

Birželio 2, Moterų Piliečių 
Klubas rengia pikniką Braduno 
darže.

Birželio 9, Liet. Demokra- 
i tų Klubas rengia pikniką Deck 
Grove Parke.

Vėliau bus daugiau.
Kazys W. Kučauskas, ląis- 

i nuotas laidotuvių direktorius, 
atidarė laidotuvių įstaigą 703 

■ McHenry st. Jaunasis laidotu
vių direktorius yra Kazio B. 
Aučausko, žinomo vietos laido- 

i tuvių direktoriaus, sūnūs. Lie- 
uviaf reikalui esant privalo 

kreiptis pas savo vientautį.
Vietinis.

DĖL LIETUVIŠKŲ 
PAMALDŲ

ŠIS-TAS Iš CHICAGOS 
PADANGĖS

Tikriau pasakius Chicaga tai 
margumynų vieta. Jei, sakysi
me, atvažiuoja iš kitos valsti
jos žmogus bespalvis tai tik
riausia išvažiuos atgal pilnai 
numargintas. Dabar svarbiau
sia pasikalbėjimų tema tai kaip 
geriau apjuodinti tautiškesnio 
nusistatymo asmenis kandida
tuojančius į SLA. urėdus, čia 
galima pasakyti kad tas kas 
pats savęs nebijo to ir kitas 
nepabaugins. Bet man atrodo 
kad Susivienijimo “tavorščiai” 
turi ką nors ant savo “sumne- 
nės” kad bijo kitų į SLA. įsi
leisti. Bebetoli.... 
sim.

Radio programų pas 
tikras katalogas. Gali

Net

pamaty-

mus tai 
pasirin- 
ir tokių

komitetas

Kom.

Su-
kad

MANNA Iš DEBESŲ, 
gryžę girininkai pasakoja 
buk iš debesų pradėjo kristi 
grikiai ir kukurūzai. Oras bu
vo apsiniaukęs. Medžioklės ko
misija Harrisburg, Pa., pasam
dė orlaivį, paėmė maišus gru
dų ir barstė tetervinams, fa
zanams ir kalakutams. Kitą 
dieną obuolius stirnoms, nes 
laike šalčių girtose buvo storai 
sniego, paukščiai ir žvėreliai 
neturėjo kuo misti.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan Av. Dayton, O

AUKOS LIETUVOS RAUDO- 
NA.IAM KRYŽIUI

Minint Lietuvos nepriklauso- 
. Imybę, Vasario 11 d., Baltimo- 

I rėš Lietuvių Draugijų Taryba 
rinko aukas Lietuvos Raudona

jam Kryžiui. Aukavo:
Po $1: V. Lukas, J. Kalinau- 

Jskas, K. Vaitukaitis, M. Kure- 
: iaitis, V. Budelis, V. Bielis, J. 
i Gutauskas, J. Stogus, B. Alek
navičius, V. Pledas, C. J. Sto- 
kes, J. Bubnis, T. Matuliaus- 
kienė, E. Lietuvnikienė, J. Kiš
kis, V, Krikščiūnas, P. Jaras. 
S. LevUnavičius, K. Matuliaus- 
kas, J. žigas, J. Mandavickas, 

i D. Pečiulis, J. Jokšas, J. ir M. 
I Milunaičiai, O. Budrienė, J. Le
vickas, U. Mikušauskienė, Ona 

(Gylienė, K. Pečkis, L. Kašins- 
j kas, V. Matukaitis, P. Latikai- 
: tis, M. Jurkšaitė, D. Maičulis, 
L. J. Esunas, P. Gaidienė, P. 
Rokuiža. Viso $37. Smulkiui 
$23.00. Bendrai $60.

Minėta suma, $60, išsiųstą p. 
Suzanai šalnienei, Bostone, L. 
R. Kryžiaus atstovei Ameriko
je.

Anthony J. Miceika.
Pirmininkas.

VILNIUS. — Lietuviams už
protestavus dėl neleidimo Lie
tuviškų pamaldų Vilniaus Ka
tedroje, Arkiv. Jalbrzykowskis 
buvo pasikvietęs Lietuvį kuni
gą, Lipniuną, su kuriuo dviem 
atvejais ilgai tarėsi principi
niais bažnyčios klausimais Vil
niuje ir krašte. Kun. Lipniil- 
nas arkivyskupui išdėstė Lie
tuvių pageidavimus ir paskuti
niu metu susidariusią Vilniuje 
bažnytinę padėtį, pareikšdamas 
kad Vilniuje yra apie 50 nuo
šimčių Lietuvių, kurie per eilę 
metų Lenkų vykinamos 
nimo politikos buvo tiek 
kinti jog dabar nemoka 
viškai ir kad į juos turi
ti Lietuviai kunigai, kurie ne
varys toliau lenkinimo darbo. 
Dabar Lenkai kunigai nuolat 
ir perdaug užsiima lenkinimo 
darbu per pamokslus, per mo
kyklas ir net per išpažintį.

Arkivyskupas atsakė norįs 
skaitytis su faktiška padėtimi 
ir esąs nusistatęs tenkinti tei
sėtus Lietuvių reikalavimus. 
Tik jis norys tuo reikalu kalbė
tis su Lietuvių delegacija, o ne 
su “minia”.

Tokia Lietuvių delegacija 
pas arkivyskupą jau lankėsi, 
kuri be minėtų reikalavimų pa
prašė pertvarkyti ir kunigų se
minariją, kad joje galėtų eiti 
mokslus ir Lietuviai. Elta.

lenki- 
sulen- 
Lietu- 
kal be

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

tikras katalogas.
kti kiek tik nori. _ __ t
yra kurie Rusiškas dainas dai
nuoja Lietuviškais žodžiais — 
turbūt Rusiškai žodžius sunku 
ištarti, nes kitos dainininkės 
neturi priešakyje kramtojojo 
“aparato”.

Vėl kita s radio “profeso
rius”. Savo mokiniams, neva 
dėstydamas pamokas, pareiš
kia: “Na dabar, vaikučiai, sės
kitės; imkite popieros ir paiše
lius, mokinsimės šokti ir dai
nuoti” • • • ■ Labai lengvas bū
das išmokti šokti ir dainuoti!

Daugumas musų radio leidė- Į 
jų, kaip tas čigonas, “už rublį” 
pasikartų. Nors programai da
linai skaitosi Lietuviški, tačiau 
nepuriuose Lietuviškumo visai 
kaip dėl “liekarstos”. Nu,„ jei 
žydas už laiką užmoka, ar* ne
galima savo tautiečius mulkin
ti ?... . O dar panašus progra
mų davėjai skaito save visuo
menės veikėjais....

Chicagoje taipgi yra nema- į 
žas Lietuviškas politikierius, 
kuris uždirba į metus apie 5000 
dolarių, neskaitant “kyšius”. 
Tačiau pats kelnes pasiraito
jęs bėgioja gauti skelbimų iš 
Lietuviškų biznierių kad kaip 
nors užlopyti savo “lyderiui” 
“pantaplius”.

Pas mus labai daug atsiran
da visokios rūšies pagerbimu. 
Jei gimė, gerbia, jei apsivedė, 
gerbia, jei kam sukako kiek lai
ko, gerbia. Arba vėl kitos ru
des pagerbimas. Kumutė ne
turėdama darbo per dienas lak
ato pardavinėdama cicilikišką 
laikraštį. Ir jai “pagerbtuvės”.

Viena Chicagos cicilikų ga- ■ 
zieta paskelbė vajų naujo na
mo statymui. Berods apie 10 
tūkstančių surinko. Bet jau
kuris laikas praėjo kaip tas
fondas dingo kaip vandenyje.

"..... gaus pa-
Tuomet 

kur nors

Gal po SLA. rinkimų 
skolą iš SLA. iždo, 
tikrai pasistatys — 
rezidencija.

Taip. Margumynų 
je daug. Bet kad neapsunkin
ti skaitytojus paliksiu kitam 
kartui.

Chicagos Ple t ki įlinkas.

Chicago-

GREBLIKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Bal. 20, Shenan

doah, Pa.
KATOLNIKAS Augustas, pus

amžis, mirė Bal. 24, Chica
goje. — Panevėžio ap., Nau
jamiesčio par. Amerikoje iš
gyveno 27 metus;

BARSKETIS Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 24, Chicagoje.

KUBILIŪNAS
m., mirė Bal.
— Ukmergės 
p., Denikonių
išgyveno 30 metų.

GUDINĄS Jonas, mirė Balan
džio 19, Detroit, Mich.

VITKAUSKAS Povilas, 66 m. 
mirė Balandžio 22, Brook
lyn, N. Y.

VAITUKAITYTĖ Joana, 27 m. 
mirė Balandžio 25, Ozone 
Park, N. Y.

BUČIENĖ (vardas nepažymė
ta), užmušta automobilio 16 
Balandžio,“ Philadelphia,

KREŠECKIUTĖ Adelė, 13 
mirė Bal. m., Plymouth.

STADULIS Kazys, 43 m., 
rė Bal. m., Korn Krest,

TUŠKEVICIENĖ Antanina, 
rė Balandžio m., Edvrards- 
ville, Pa.

MONKEVIČIENĖ Teresė (Rū
daitė), 67 m., mirė Bal. 27, 
So. Boston, Mass. — Onuš
kio par. Amerikoje išgyve
no 45 m.

BLUMAS Edvardas, pusamžis, 
mirė Bal. 30, Chicagoje. — 
Ramygalos par., Ėriškių km. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

SURBUS Mateušas, 67 m., mi
rė Bal. 26, Chicagoje.

ŠNIRAS Petras, 58 m., mirė 
Bal. 26. Chicagoje. — Uk
mergės ap., Žemaitkiemio p. 
Klepsiu kaimo.

BOGVILAS Vladas, 46 metų, 
mirė Bal. 27, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Šiaulėnų p., Sa
los vienk. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

NARUŠEVIČIUS Dominikas, 
seno amžiaus, mirė Bal. 27, 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
ir par., Arškalnų k. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

KAZLAUSKIENĖ Agnieška, 
pusamžė, mirė Bal. 28, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Naujamiesčio p., Degionių k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

AUGUSTINAS Jonas, 46 metų, 
mirė Bal. 21, Sioux City, Ia.

ZAROMSKIS Martinas, pusam
žis, mirė Bal. 28, Kencsha, 
Wis. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

SADAUSKIENĖ Juzė, mirė 
Balandžio m., Springfield, III.

MARTINKIENĖ Morta (Ok- 
manaitė), 40 metų, mirė Ba
landžio 30, Chicagoj. — Jur
barko p. Amerikoje išgyve
no 27 m.

PAŠKEVIČIUS J., mirė Balan
džio m., Baltimore, Md.

Pa. 
m.. 
Pa. 
mi- 
Pa. 
mi-

m.,

RADIO IMTUVŲ Lietuvoje 
jau esama suregistruota apie 
80,000. Taigi tūkstančiui gy
ventojų tenka ^27 imtuvai. To
kia radiofikacijos laipsnis Lie
tuvoje, Europos mastu, skaito
ma labai žemas. Yra jau visa 
eilė valstybių kur tūkstančiui 
gyventojų tenka apie 200 imtu
vų. Latvijoje tūkstančiui gy
ventojų tenka apie 90 imtuvų.

Amerikiečiai Lietuviai galė
tų pasiskubinti pasiųsti saviš
kiams tėvams-broliams po de
šimts dolarių, pasiūlyti lai įsi
taiso sau radio. Tai 
plėtimas sumanymo 
Lietuvą ekonomiškai, 
'čiant nors po $10.

Atlikit tą dabar, bėgyje Ge
gužės-Birželio mėnesių.

LIETUVOS galingosios radio 
stoties ties Babtais statyba 
tęsiama. Laukiama Šveicari
joje užsakymų reikmenų dalių.

Naujoji stotis bus 
stiprumo.

Glaudesniam ryšiui 
išeivije Amerikoje ir 
laikyti numatoma 
specialią api 50 kw. galingumo 
trumpų bangų radio stotį.

Vilniaus radio stotis sustip
rinta iki 25 kw. šį rudenį ji 
bus sustiprinta iki 50 kw.

bus vis 
stiprinti 
pasiun-

120 kw.

su musų 
kitur pa- 
pastatyti

SKAITYKIT
. ir GARS1NKITES 
l ietuviu Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik .$1. 
už du metus, (20)

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. fith Street 
Philadelphia, Pa.

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

era 
R A ž I A 
R E I T A

Darbą Atliekam
G
G
G

D
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

C^JPAUDOS darbai yra 
k ’ Dirvos Spaustuvės 
specialybė. Atlieka:

• PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS

ir kitokius.

I R V A

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai __
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų __
atsakymą gausit greitai. 
•
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LIETUVA RŪPINASI UŽMEZGIMU
tampresniu ryšiu su išeivija

Nori Santikių Tvarkymą Pavesti Valdžios Žinioje 

Esančiai Įstaigai ar Biurui

Roosevelt Nori 50,000 Karo Lėktuvų
* * ¥

.............nnmnamiiii n n . ................................................................................■■■ją
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a LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

Lietuvoje rūpinamasi plėsti 
ryšius su išeivija plačiau ir 
rimtesniu pagrindu negu buvo 
iki šiolei. Lietuvos Aide Ba
landžio 24 d. tuo reikalu rašo
ma sekančiai:

Daug yra sielotasi dėl ryšių 
su išeivija, daug įvairių suma
nymų kelta, žymi tų sumany
mų dalis ir vykdoma. Tačiau 
tenka pripažinti kad vis dar te
bestinga musų ryšiuose su iš
eivija aiškaus planingumo.

Nors tų ryšių palaikymas ir 
yra remiamas valstybės ir vi
suomenės, nors tam tikslui ski
riamos ir ne visai nereikšmin
gos lėšos, tačiau pats ryšių pa
laikymas atliekamas tik priva
čios iniciatyvos forma.

Privati iniciatyva tokiame 
reikale yra labai geras daly
kas. Tačiau ji turi tą silpny
bę kad jos pajiegumas yra ga
na ribotas. To darbo vadovai 
tegali jam pašvęsti tiktai atlie
kamą savo laiką, kurto kaip tik 
labai mažai teturi daugumas 
tokiam darbui tinkamai vado
vauti galinčių. Be to, privati 
iniciatyva visada yra mažiau 
ar daugiau išsiblaškius, nepa- 
jiegia sudaryti vieno reikiamo 
tame darbe sistemą ir draus
mę palaikyti sugebančio cent
ro. Iš to susidaro visa eilė ne
nuoseklumų, dėl to daugeliu at
vejų kita ranka supainioja tai 
kas vienos rankos jau padary
ta, arba kelios rankos pasireiš
kia lygiagrečiai ten pat, kada 
tuo pačiu metu yra vietų ku
rias visi yra užmiršę.

Todėl, aukščiausia vertinant 
visas tas pastangas kurios vi
suomeninėmis formomis iki šiol 
yra pasireiškusios, tenka pri
pažinti kad reikalui butų ge
riau ir tos pačios pastangos bu
tų vaisingesnės, jeigu vadųva- 
vimas visoms toms pastangoms 
butų sukoncentruotas ir paim
tas valstybės globon.

Yra svarstomas sumanymas 
įsteigti specialią komisiją san- 
tikiams su išeivija, kuri vado
vautų visam tų santikių palai
kymui, rikiuotų visuomenėje 
tuo reikalu pasireiškiančias 
iniciatyvas ir pati rodytų ini
ciatyvos lygiai tų santikių ap
imties suplanavimuose, lygiai 
tų planų vykdyme.

Ta komisija tik tada galėtų 
vaisingiau dirbti jeigu ji nebū
tų tas pats kas yra ir vienos 
ar kitos draugijos valdyba, dir
banti atliekamu laiku ir dau
giausia tik aprobuojanti už ne
didelį atlyginimą samdomų tar
nautojų pasiūlymus. Ta komi
sija turėtų būti sudaryta iš as
menų turinčių tam reikalui di
delį patyrimą ir gyvenimišką 
bei visuomenišką stažą. Tokia 
komisija turėtų būti tiesiogi
nėje atitinkamo valdžios orga-4 
no žinioje ir turėtų turėti kom
petenciją tvarkyti visus Lietu
vos su Lietuvių tautos išeivija 
santikiavimo reikalus: dirbti 
pati kas reikalinga ir valdžios 
aprobuota, arba pavesti ir ati
tinkamai rikiuoti bei organi
zuoti visuomenės tam reikalui 
skirtas pastangas. Tokios įs
taigos sudarymas gal pagaliau 
įvestų į tinkamesnes ir apčiuo- 
piamesnes vėžes musų dabar 
taip išsklaidytą santikavimą su 
išeivija.

Esamoji draugija 
Lietuviams remti ta 
yra nemaža padarius,
būdama privati organizacija, 
negali koncentruoti savo kom
petencijoje visos to santikia
vimo priežiūros. Ta priežiūra 
ir rikiavimas yra reikalingas 
toks kad apimtų visų organiza
cijų ir valstybės įstaigų žygius 
turinčius ryšio su išeivijos rei
kalais. Savaime suprantama 
kad ir toks tautos ryšio su iš
eivija palaikymas kokį sudaro 
specialiai tam skirtas laikraš
tis, irgi turėtų būti tiesioginė-

je tokios įstaigos žinioje, ku
rios uždavinys butų sukurti 
tam reikalui tokį laikraštį ku
ris tikrai visu platumu ir ob
jektyvumu informuotų išeiviją 
apie Lietuvą ir Lietuvą apie 
jos išeiviją. Santikiai su išei
vija yra visos tautos ir valsty
bės reikalas, tokio masto rei
kalas kuris tinka būti tvarko
mas valstybės priemonėmis.

THE AMERICAN 
COMMON

New Yorko Parodoje 
bus Atžymėta Tautų 

Garsieji Žmonėsk
New York. — Pasaulinėje 

Parodoje, šią vasarą buvusio 
Sovietų Rusijos Paviljono įren
gtas taip vadinamas American 
Common — bendruomenės so
das ar darželis, šis Common 
paskirtas tiems vyrams ir mo
terims kurie Ameriką pasirin
ko savo gyvenimo vieta ir ku
rie žymiai prisidėjo prie jos iš
kėlimo ir demokratijos išauk
lėjimo.

Toje 31/} akrų ploto vietoje 
kur stovėjo Sovietų paviljonas 
pernai metą, dabar parodos 
lankytojai ras didelį amfiteat
rą, su 4,000 sėdynių ir kito
kiais paįvairinimais. Ten iš
kelta ant aukšto stiebo ir Ame
rikos vėliava.

Ten kas savaitę bus išpildo
ma įvairių tautinių grupių šo
kiai, koncertai ir kitoki progra
mai, be abejo bus vienas sek
madienis ir Lietuvių progra
mui.

Tame Common bus įrengta 
viena iš ypatingiausių nauje
nybių — Garbės Lenta — di
džiausia pasaulyje — kuri pra
sitęs virš 240 pėdų. Ant jos 
bus įrašyta vardai vyrų ir mo
terų, mirusių ir gyvų, ateivių 
kurie yra Amerikos piliečiai, 
kurie prisidėjo daugiausia vi
sokiais atvejais industrijoje, 
mene, moksle, muzikoje, išra
dimuose, valdžioje ir tt.

Lietuviai prašomi pasiųsti 
savo žinomų - žymių Lietuvių 
vardus užrašymui toje lentoje.

Svarbu kad ir Lietuviai bu
tų toje Lentoje atžymėti, kad 
ir Lietuvių ..yardai butų greta 
daugybės kitų kurie lošė žymią 
rolę Amerikos gyvenime.

Siųsti reikia: The American 
Common, New York World’s 
Fair, Harvey W. Anderson, Di- 
rector, New York.

VYTAUTO Did. Universite
tui Kaune iš valstybės biudže
to šymet numatyta skirti 3,- 
488,000 litų, o Vilniaus Uni
versitetui 1,860,000. Valsty
bės viešoms skaitykloms ski
riama 935,000 litų, pradžios 
mokslo privatinėms mokykloms 
700,000 litų, vaikų darželiams 
497,000 litų; nebylių ir 
mokykloms 65,000 litų.

AUKOS

aklų

$1.00
3.00

užsienio 
linkme 
Bet ji,

Vilniečių Reikalams
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke aukų pakvita
vimas Nr. 34. 
J. Žilinskas, Hoboken 
J. Laučiškis, Brooklyn
Kun. Valadka, Scranton 25.00 
Vilniaus Šelpimo Komite

tas, Amsterdam, N. Y., 
(sudarytas iš visų Liet, 
dr-jų ir parapijos ats.) 
surinko, prisiuntė per P. 
Sargelį 
Viso
Anksčiau skelbta 

Bendrai Vilnijos 
Lietuviams
ši suma pervesta Vyriau

siam Komitetui Vilniaus Kraš
tui Remti.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukojusiems, rinkėjams 
bei šiaip pasidarbavusiems. Šį 
kartą ypatingai norėtų atžymė
ti Amsterdamo Lietuvių gražų 
ir vieningą senų ir jaunų pasi
darbavimą.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

16 W. 75th St. New York, N.Y.

IVASHINTON, Geg. 16. — 
Prezidentas Roosevelt kreipėsi 
į Kongresą prašydamas skirti 
dar $1,182,000,000 pinigų ir 
pavelijimo daryti sutartis ga
minimui kariškų reikmenų su
tikimui “staigaus galimo pasi
kėsinimo prieš musų Amerikos 
interesus”.

šis prezidento atsikreipimas 
į Kongresą darytas pasekmėje 
Vokiečių sumynimo Holandijos 
ir Belgijs. Jisai numato “pa
vojus” su kokiais susiduria ši 
šalis delei Europos karo smar
kumo ir modemiškų įrengimų 
kuriais moderniškos armijos 
gali užkariauti laiką ir plotus.

Prezidentas padalino savo 
pareikalavimą pinigų sekan
čiai: $896,000,000 turi būti pa
skiriama tuojau, iš kurių tek
tų armijai $546,000,000, laivy
nui $250,000,000 ir $100,000,- 
000 panaudojimui sulyg prezi
dento nuožiūros netikėtiems 
šalies apsaugos reikalams.

$286,000,000 sumą prašo pa
skirti įvairiems karo reikalams 
ir reikmenims, kurie butų ruo
šiami, o butų užmokama vėliau.

“Pagaliau”, pareiškė prezi
dentas, “aš tikiu kad ši šalis 
turi ruošti programą kad galė
tų įsitaisyti 50,000 militariškų 
lėktuvų”.

Atsižvelgiant į greitumą ko
kiu dabar mekanizuotos kariuo
menės kilnojamos, arba para
šiutais kareiviai užpuola, taip
gi kokiu žiaurumu bombos iš 

, oro užatakuoja, prezidentas sa- 
. ko šį šalis turi turėti gatavai 
• tam atlaikyti greitus ir reikš

mingus ginklus.
Aiškindamas reikalin gumą 

. naujo didelio šalies gynimo fon
do prezidentas pažymėjo ketu
ris reikalingiausius dalykus:

PIRMAS, aprūpinimas būti
nų reikmenų visokių rūšių di
delei, gerai paruoštą! armijai;

ANTRA, pakeisti arba mo
dernizuoti visus senus armijos 
ir laivyno padargus ir ginklus 
vėliausių rūšių pabūklais;

TREČIA, padidinti produkci
ją visko kas tik reikalinga ar
mijai ir laivynui šalies apgyni- 
mui. Reikalinga turėti galimy
bės paruošti daug daugiau rei
kmenų negu dabar padaroma;

KETVIRTAS, pagreitinti iki 
24 valandų darbingumo visus 
dabar esančius kariuomenės ir 
laivyno kontraktus, ir teikti 
naujus kontraktus skubiai pa
minti karo reikmenis.

Suv. Valstijų karo vadovybė 
kreipėsi į Kongresą prašyda
ma panaikinti nustatymą turė
ti tik 6,000 kariškų lėktuvų ir 
prisitaikyti prie Prez. Roose
velto pasiūlymo išstatyti karo 
oro laivyną iš apie 50,000 lėk
tuvų.

Jie įrodo reikalingumą pra
leisti be trukdymo prezidento 
siūlomą $1,182,000,000 apsigy
nimo programą.

Abi didžiosios partijos ir jų 
vadai — Republikonai ir De
mokratai — remia Prezidento 
Roosevelto . šalies stiprinimo ir 
apsaugos programą.

Išrodo kad Kongrese trum
pu laiku bus perleista tarimas 
užgiriantis prezidento reikala
vimą skirti $1,182,000,000 dau
giau apsigynimo programui.

Vokiečių užpultų šalių didu
mas, palyginus su Lietuva, ir 
Vokiečių didumas palyginus su 
Prancūzija ir Anglija:

HOLANDIJA pati, greta Vo
kietijos, yra nedidelė, žemės 
plotas 34,201 ketv. kilometrų, 
taigi mažesnis negu Lietuvos 
plotas. Tiktai gyventojų skai
čium Holandija yra didesnė pe- 
gu Lietuva, turi apie 8,000,000.

Bet Holandija turi daug sa
lų įvairiose žemės dalyse, ku
rių plotai desėtkais kartų di
desni už pačią Holandiją. Gy
ventojų skaičius išviso siekia 
58 milijonus.

Holandiją valdo moteris ka
ralienė, Wilhelmina. Jų kilmė 
yra Germaniška.

APIE NORVEGIJA

BELGIJOS plotas yra 30,440 
ketv. kilometrų, taigi taip pat 
mažesnis negu Lietuvos; gy
ventojų 7,932,000. Karaliauja 
Leopoldas. Belgija guli greta 
Holandijos iš šiaurės ir Pran
cūzijos iš pietų. Vokietija iš 
rytų.

Belgija pirmiau buvo Holan
dijos dalis, bet 1815 metais at
simetė ir tapo savistovė.

Belgija turi koloniją Afriko
je, pusėtinai didelę.

DANIJOS plotas yra 44,326 
ketv. kilometrų, 3,590,000 gy
ventojų. Ji turi salų nekurto
se vandenynų dalyse.

Gyventojų skaičium yra kiek 
didesnė negu Lietuva, bet že
mės plotu mažesnė.

NORVEGIJA žemės plotu di
delė, 323,795 ketv. klm., bet 
gyventojų turi vos 2,788,800. 
Ta šalis yra beveik vieni kal
nynai, tik vietomis lygiuose 
plotuose žmonės tegali gyven
ti, žemę dirbti, ir miestus iš- 
sistatyti.

ANGLIJOS grupė plotu ma
žesnė už Norvegiją^!neskaitant 
kitų kolonijų), gyventojų tu
ri 46,000,000 Britų salose ir su 
kitais savo plotais visame pa
saulyje gyventojų skaičius su
sidaro apie 500,000,000.

PRANCŪZIJA išviso užima 
216,367 ktv. kilometrų plotą su 
42,000,000 gyventojų.

VOKIETIJA pirmiau buvo 
tauta iš 67,000,000, dabar, su 
užgrobtomis šalimis sudaro su
virš 100,000,000. Ne visi tie 
užimtų šalių gyventojai yra 
Vokiečiai.

Vokietija tikroji turi tiek 
gyventojų kiek Prancūzija ir 
Britanija sudėjus į vieną.

Dėl to tai Vokiečiai tokiu 
drąsumu šoko prieš Anglus ir 
Prancūzus, nes yra jiems abiem 
lygus.

iT ■

Karalystė Įsteigta 
1905 Metais

ČIŽIŪNŲ DVARO SAULĖTOS IR ŪKANO
TOS DIENOS

Norvegija prieš 1905 metus 
buvo dvilypė valstybė su Šve
dija. Nutraukus uniją su šve
dais, Norvegai įsisteigė savo 
nepriklausomą karalystę, ir pa
sirodo kad toje šalyje socializ
mas neturėjo didelės įtakos, 
nes kuomet 1905 metais Rusai 
savo carą norėjo versti iš sos
to, Norvegai savo šaliai tvar
kyti nesirinko prezidentą bet 
pasikvietė Danijos princą, Da
nų karaliaus jaunesnį brolį, ir 
pavedė jam save valdyti.

Tas Danas princas, pasirin
kęs vardą Haakon VII, tvar
kiai valdė tą šalį ir pagelbėjo 
jai kilti ir kulturėti. Haakon 
dabar eina 68 metus amžiaus.

Vokiečiams užpuolus Norve
giją, karalius dėjo pastangas 
ginti šalį ir tikėjosi Anglų pa
galbos, bet nors ta pagalba at
ėjo, ji buvo maža ir nereikš
minga. Dėl to Norvegija tik 
nukentėjo, nes Vokiečiai dėjo 
pastangas nugalėti Anglus ir 
vedė smarkų karą prieš juos.

Jo tėvynė Danija, taipgi Vo
kiečių užgrobta, apsiėjo be ka
riavimo.

Švedija, trečia Skandinavijos 
šalis, Vokiečių palikta ramy
bėje. Dabar Vokiečiams už
puoliu Holandiją ir Belgiją ir 
karui praplitus vakarų fronte, 
Norvegija ir Danija gali būti 
paliktos ramybėje, o Švedija ir 
visa Baltijos jura gali išlikti 
nuo kokio nors didesnio nema
lonumo.

Jei Baltijos juroje nebus jo
kių tolesnių kariavimų, ir Lie
tuva su savo kaimynėmis liks 
ramios.

Čižiūnų dvaras randasi Su
valkijoje, Vilkaviškio aps., Al
vito vals., vadinamoje Kapsijo- 
joje. Nuo dvaro į vakarus už 
kokio kilometro eina nuo Kau
no į Kybartus didysis Lietuvos 
geležinkelis, iš pietų pusės Šei
menos upelis, iš rytų pusės 
Paežerių ežeras, žiemių pusėje 
Simanėliškių dvaras.

žilagalviai seneliai šiaip api
budina Čižiūnų dvaro praeitį.

Senais laikais dvaro vietoje 
gyveno keli kaimai. Po Liub
lino unijos 1569 metais, Len
kai gavo teisę Lietuvoje apsi
gyventi. Iš Lenkijos atsibas
tė Lenkas ponas ir apsigyveno 
Čižiūnų kaime. Pono butą la
bai klastingo ir žiauraus. Ke
lių kaimų ūkininkams atėmė 
žemes su trobomis, suktybė
mis, o žmones pavarė. Ponas 
įsikūrė ant didelių žemės plo
tų, išsistatė geras trobas, įsi
veisė gražų sodą.

Viena nuskriausta ūkininkė 
ateidavo pas poną prašyti kad 
jai atiduotų atimtą žemę su 
trobomis ir gyvuliais. Ponas 
labai įširdo, liepė savo tarnams 
tą moterį išplakti. Jie plakė 
tol kol užplakė. Sekantį rytą, 
nelaiminga kankinė užkasta į 
žemę gale dvaro lauko.

Tokiu pono 
pasibjaurėjo 
gyventojai.

Ponas buvo
kė ilgos senatvės, 
vyras, vaikai ir giminės daž
nai ateidavo pas poną klupšti, 
maldaudami su ašaromis kad 
leistų jos kūną iškasti ir palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis šventintose Alvito parapi
jos kapinėse. Ponas ne tik ką 
neleido kankinės kūno iškasti, 
bet ir atėjusius šunimis užpju
dydavo.

Ponas pasimirė, bet jo nie
kas neverkė ir negeilėjo. Jo 
palaikus palaidojo dvarponiai 
ir bajorai; ūkininkai ir dvaro 
darbininkai nelydėjo.

Nuo Krokuvos atėjo gyven
ti kitas ponas, jaunas ir ne 
toks žiaurus, šis ponas leido 
giminėms kankinės palaikus iš
kasti ir palaidoti kapinėse.

Kankinės kūnas iškastas ir 
palaidotas su didelėmis bažny
tinėmis iškilmėmis, dalyvavo 
skaitlinga minia žmonių. Jos 
atminčiai nemažą sumą pinigų 
visuomenė suaukojo. Ant tos 
vietos kur buvo pakasta kanki
nė, dvaro lauke, giminės pasta
tė didelį mūrinį šv. Marijos pa
minklą. Į paminklo šventini
mo iškilmes keliai lūžo nuo 
pėkščių ir važiuotų žmonių.

Dar ir šiądien stovi minėtas 
paminklas, gali kiekvienas at
eiti ir įsitikinti kas čia yra pa-

žiauriu elgesiu 
visi aplinkiniai

bevaikis, sulau-
Kankinės

sakyta viskas yra tikra, nesu-, 
griaunama tiesa.

LEGENDA APIE TURTUS
Ponui labai sekėsi gyventi, 

savo skarbo galo jis nežinojo: 
auksinių ir sidabrinių buvo 
pripilta ne maišai bet statinės. 
Baudžiauninkai dvaro darbi
ninkai ėmė nužiūrėti kad po
nas ne užgyvena tuos turtus, 
bet iš svetur gauna. Vienas 
dvaro darbininkas, dvyliktą va
landą naktį, turėjo reikalą iš
eiti į dvarą. Ir štai ką jis pa
matė. Iš padangės nusidriekė 
į pono rumus didelis raudonos 
spalvos paukštis. Darbininkas 
suprato kad čia atskrido 
paukštis bet aitvaras, 
ponui auksą maišais neša, 
aitvarui lekiant žmogus 
dys į jį pirštu, aitvaras 
sta juoda smala.

žmonės pasakoja kad 
nų dvaro ponas prieš 
kelioliką katilų aukso paslėpė 
žemėje. Kurioje vietoje auk
sas pakastas ir šiądien niekas 
nesuranda.

Aplinkiniai gyventojai nuo 
geležinkelio pusės naktimis sa
ko matydavę pinigus degant. 
Kelis sykius raudona liepsna 
plyksteldavo ir vėl nebūdavo 
kelis metus matyti. Kartojo
si daug metų, bet dabar jau 
jokių liepsnų nebesimato, tik 
tas gražus padavimas pasako
jamas. J. Almonaitis.

ne 
kuris 

Jei 
paro- 

pavir-

Čižiu- 
mirtį

$900.00
$929.00 

$12,333.51

$13,262.51 ir

SKAITYKIT 
VIENYBĖ
• VIENYBĖ — seniausias

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

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

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LAUKIA UŽPUOLIMO
Iki šioll dar neužpultos Vo

kiečių kaimynės, bet laukian
čios bent kurį rytą tų žiaurių 
siaubūnų “svečių” yra šios:

ŠVEDIJA, Norvegijos kai
mynė. Jeigu Vokiečiai suma
nys gauti sau kelią iš Bal
tijos pusės per Švediją į Nor
vegiją, Švedija bus jų užimta.

Švedija žemės plotu yra di
delė, 448,460 ketv. kilometrų, 
gyventojų turi 6,100,000. Tai 
arčiausia Lietuvos kaimynė iš 
Skandinavijos šalių.

ŠVEICARIJA randasi tarpe 
Italijos ir Prancūzijos ir tarpe 
rytinės Prancūzijos ir Vokieti
jos. Taip pat patogi Vokie
čiams pulti Prancūziją.

Šveicarijos plotas mažesnis 
negu Lietuvos, 41,295 ktv. ki
lometrų, gyventojų turi 3,980,- 
000. Ji susidaro iš Vokiečių, 
Italų, Prancūzų ir kitokio mi
šinio.

RUMANIJA, rytuose nuo 
Vokietijos, kuriai grąso Vokie
čių puolimas, ir kuri gali būti 
sudraskyta tarp Rusijos ir Vo
kietijos, yra jau didesnė vals
tybė, gyventojų turi apie 18 
milijonų, plotas 294,892 ketv. 
kilometrų.

STAMBIEJI PRENU
MERATORIAI 

“ECONOMIC RECONSTRUC- 
TION OF LITHUANIA 
AFTER THE WORLD 

WAR”

20.00

20.0

12.00

10.00

10.00

Kun. Valantiejus, Water- 
bury, Conn. 12 egz. po 
$2.00 $24.00

Tėvynės” Red-ja per Kl.
Jurgelionį, 10 egz. 

Lietuvos Pasiuntinybė
Washingtone, 10 egz. 

Kun. J. Paškauskas, iš
Chicago, 6 egz. 

Kun. C. E. Paulionis iš
Brooklyn, 5 egz.

Adv. J. W. Anseli, An- 
džiulaitis, N. Y., 5 egz

Kun. B. Liubauskas, Uti-
ca, N. Y., 5 egz. 10.00

Adv. F. J. Bagočius, Bos
ton, Mass., 1 egz.

Kun. P. W. Juras, Law- 
rence, Mass., 2 egz.

Tomas Vilchis, Lietuvos 
Garbės Konsulas, Me- 
xico, 3 egs.

Adv. A. P. Lucas, Sche- 
nectady, N. J., 2 egz.

Kun. Jos. Herdegen, E.
Vandergrift, 2 egz. 

Kun. Balkunas, Maspeth,
2 egz.

Dr. Vencius, Brooklyn 
J. Laučiškis, Brooklyn 
Pr. Pūkas, per K. Dryžą,

Philadelphia, 2 egz.
Iki šiol jau gauta 210 

mokėjusių prenumeratų, 
kad būt galima padengti i. 
dinimo išlaidas. Prenumeratų 
reikia mažiausia 400 egz. Ma
nantieji šios knygos išleidimą 
paremti prenumeratomis ma
loniai prašomi su užsakymais 
pasiskubinti. Knygos išleidi
mą užsakymais parėmusiems 
nuoširdžiai dėkoju.

A. SIMUTIS,
16 West 75th Street, 

New York, N. Y.

5.00

4.00

6.00

4.00

4.00

4.00
4.00
4.00

4.00 
užsi- 

bet 
spau-

ŠYMET iš kelmų Lietuvoje 
bus pagaminta 200,000 erdmet- 
rių kuro. Kelminis kuras yra 
sakuotas ir kaitresnis už pa
prastas malkas. Jį daugiausia 
vartoja pieninės, plytinės ir 
kitos įmonės. Kelmams rauti 
Mikų Departamentas turi 10 
specialių mašinų.

VUOKLĖS NUO JUR
GIO WASHINGTONO 

KAPO KAUNE

Kaunas, Geg. 16. — Kau
ne prie Nežinomo Kareivio ka
po buvo iškilmingai pasodinti 
Amerikos ministro Oven No- 
rem atvežti nuo Mount Ver- 
non, Jurgio Washingtono kapo 
vijokliai-įvy, kuriuos Amerikos 
Raudonasis Kryžius padovano
jo Lietuvai. Ta proga, ponas 
O. Norem perdavė Lietuvai A- 
merikos tautos linkėjimus, pa
brėždamas kad parvežtieji vi
jokliai simbolizuos abiejų tau
tų broliškumą.

Gen. Nagius, krašto apsau
gos ministro vardu, už dovaną 
ir linkėjimus padėkojo Ameri
kos tautai ir Amerikos Raudo- • 
najam Kryžiui. Per iškilmes 
Karo Muzejaus bokšte plevėsa
vo Amerikos vėliava, o prie 
Amerikiečių padovanoto Lais
vės Varpo buvo sugrotas Ame
rikos Himnas.

—Lietuvoje ramu, krašte 
viešpatauja tvarka, visko yra 
pakankamai. Pradėjo apsčiai 
lyti.

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

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg,

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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| Nikodemas A. VVilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Avė. HEnderson 9292 =

• •

| The Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuvė

i 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
Ė N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8 E
: Savininkas Vedėjas
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Redaktorių*—K. S. KARPIUS—Editor

TAUTININKŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

KAUNE

•820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

•
A/| ŪSŲ komunistai Amerikoje gyvena befgdžią, bet 
***• įtemptą gyvenimą dėl Sovietų Rusijos likimo. Ką 
jaučia gero Sovietija, jie džiaugiasi; jei Sovietija kenčia, 
rodos ir musų komunistams skauda!....

Jiems dabar parupo kas nutiks su Rusija jeigu Hit
leris pamuša Prancūziją ir Britaniją. Daro visokius iš
vedžiojimus, bet nežino kokį žygį Stalinas darys toliau.

Vilnis pakartoja vieno Prancūzo žurnalisto žodžius: 
“Jei Prancūzijos ir Anglijos valdžios dabar nesusitars 
su Sovietų Sąjunga, po šešių mėnesių karo jos ant ke
lių suklaupę prašys Sovietų valdžios daryti sutartį ir tai 
jau ne savo sąlygom, bet Sovietų”.

Kaip žinoma, pereitą rudenį Anglai ir Prancūzai 
norėjo susitarti su Stalinu, bet jis, viliojamas Hitlerio, 
statė perdideles išlygas, ir susitarimo neįvyko. Hitleris 
pasiūlęs suplėšyti Lenkiją savo žodį išlaikė. Stalinas 
gavo pusę Lenkijos ir daug Lietuvos žemių.

Reikia tikėtis kad Hitleris išlaikys ir savo pirmesni 
žodį: jis turi užsibrėžęs užkariauti Ukrainą, ir gali būti 
kad kaip tik jis apsidirbs su Prancūzais ir Anglais, tą 
savo užsibrėžimą išpildys.

Tada Sovietams jau nebus vakaruose aliantų, 
rių galėtų, ant kelių puolę, prašyti pagalbos prieš 
kiečius!

Gali būti, jeigu Hitleriui reikalinga bus paimti

.............. .
KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

ku- 
Vo-

Gali būti, jeigu Hitleriui reikalinga bus paimti Ru- 
maniją, — jei karas su aliantais dar ilgiau užsitęs ir 
Hitleriui galės pasirodyti pavojus iš rytų, — jis pasiūlys 
Stalinui pasidalinti ir Rumaniją — atiduos Sovietams 
Bessarabiją. Bet tai visa bus tik laikinai.

Dėl to kad toliau jau NELIKS Europoje kas galėtų 
Sovietų Sąjungą nuo Hitlerio užkariavimo išgelbėti — 
ir tada tai Stalinas už savo godumą atmokės brangiai.

Hitlerio šlavimas į vakarus prieš Prancūzus — su
minant Belgus, Holandus — parodo kas butų atsitikę 
su Sovietų Rusija jeigu Stalinas nebūtų priėmęs laikinai 
palaikyti Hitlerio kruviną ranką (tam tikrą laiką!).

I ONDONE kalbama kad Stalinas jau dabar susirupi- 
nęs — jis labai nenorėtų matyti Hitlerį pergalint 

aliantus. Stalinas be abejo nujaučia kad Rusija gali at
sirasti kurį nors rytą akis į akį su Hitlerio ‘blitzkriegu’. 

Tiesa, Sovietų carai turi savo svajones — užvaldyti 
ne tik visą Europą bet ir pasaulį po viso to kai Europos 
kapitalistinės šalys viena kitą “išplieks” ir liks bespė- 
kės, kai tose šalyse įsiviešpataus anarkija dėl karo skau
džių pasekmių.

Žinoma, tai Sovietų carų Maskvoje svajonė — nie
kas jiems neužgins svajoti. Realybė yra kitokia ir ji 
gali apsireikšti to padūkusio užkariautojo užsimojimu 
Vokiečių nagaika pavaldyti Visas Rusijas!

Jeigu, kaip Londonas numano, Maskva turės gana 
supratimo pertvarkyti savo politiką linkui Berlino, gali 
išeiti laimingai. Kitokiu atveju — dievai žino.

Jau anksčiau Londonas yra pareiškęs kad nereika
laus atsteigti senosios Lenkijos — nereikalaus kad Ru
sija atiduotų prisijungtas ne-Lenkiškas teritorijas, tai 
ko Sovietų carams daugiau reikia, jeigu jie moka at
skirti kas jų šaliai gera ir saugu, o kas pavojinga, jei 
naziai antru atsikvėpimu pulsis į rytus?

C LA. Pildomos Tarybos rinkimai baigėsi tuo kad į val- 
dybą pateko vienas tautininkas daugiau: Dr. Ste

ponas Biežis išrinktas vieton Dr. Stanislovaičio. Dr. 
Stanislovaitis yra jaunosios gentkartės žmogus, Susi
vienijimui naudingas, bet dėl laiko stokos ir mažo paži
nimo musų Lietuviškos politikos, davėsi perkalbėti so
cialistams skymeriams ir per kelis metus palaikė jų pu
sę SLA. reikalų tvarkyme.

Dabar dar liko keturi socialistų klikos nariai valdy
boje ir pasidarė trys tautininkai.

Ši kova kuri ėjo tarp socialistų ir tautininkų už S. 
L. A. kontrolę per kelis metus yra aiškus įrodymas prie 
ko priveda klikų varžytinė už vietas. Save gelbėdama 
buvus sandariečių klika prisileido socialistus, ir padarė 
tokią klaidą kaip dabar prisipažysta padarę Prancūzai, 
kurie gali dėl to būti Vokiečių sumušti.

Komunistai, kurie lošė mažą rolę SLA. rinkimuose, 
pasireiškia kad jie ateinančiame SLA. seime neseks jo
kių klikų, bet balsuos taip kaip matysis geriausia bend
riems organizacijos interesams. Butų gerai kad jie tą 
savo žodį išlaikytų. Yra daug ko organizacijoje gerin- 
tino, keistino, seime galima butų atsiekti rimtai prie to 
einant.

Nors niekas oficialiai nesako kur SLA. seimas įvyks 
ir kada, tačiau reikia spėti kad įvyks Chicagoje, prasidės 
Birželio 24 dieną. Keista kad organas tyli. Keno tiks
lams tuomi nori pasitarnauti?

Latvijoje
kaip žinoma, pasi- 
Vokiečius iš Latvi-

Stebuklas
Hitleris, 

ėmę visus 
jos ir Estijos. Buvo žinių kad
atsiims ir Lietuvos Vokiečius, 
bet toliau suregistravimo daly
kas nenuėjo. Vieni spėja kad 
Hitleris Lietuvos Vokiečių ne
norėjęs, nes šie maža turto te- 
turį. Kiti sako, dar galutinai 
neišspręsta klausimas 
tikro Lietuvoje įtakos 
Vokietija ar Rusija.

Bet Vilniaus Balso 
korespondentas sako 
kiečių išvykimas iš 
tikru stebuklu išrodo, 
vyzdžiui, Rygoje, “< 
bokštai kalba apie labai ilgą 
Vokiečių gyvenimą čia”. Vo
kiečiai, kaip žinoma, Latvijoje 
gyveno ir valdė per 800 metų. 
Jų išsikraustė 60,000.

Latviai išsikraustymu džiau
giasi, ir mokėjo perimti visas 
Vokiškas įmones. Tokiu budu, 
ekonominis gyvenimas nebuvo 
sukrėstas, nors Vokiečiai val
dė šimtus fabrikų, nekurie jų 
buvo gana dideli. Tiesa, Lat
viai turės visą Vokiečių turtą 
jiems per Vokietijos valdžią 
atiduoti, bet šitas atidavinėji- 
mas išdėstytas nedidelėmis pa
lyginant sumomis per 50 metų.

šitos Vokiškoj mažumos iš- 
kraustymas iš krašto kuriame 
ji per 800 metų gyveno ir bu
vo užėmus svarbių vadovauja
mų pozicijų įrodo kad jokia 
tautinė mažuma kraštui nėra 
būtina. Pavyzdžiui, jei butų 
galima panašiu budu atiduoti 
visus Vilniaus krašto Lenkus 
Lenkijai, Lietuva nei kiek ne
nukentėtų, bet tautiniu atžvil-į 
giu net žymiai pelnytų.

kas iš
turės —

Rygiškis 
kad Vo- 
Latvijos 
nes, pa- 

'akmenys ir

KAUNAS. — Balandžio 14 
įvyko tautininkų apskričių pir
mininkų ir J. L. rajonų vadų 
susirinkimas, kuris praėjo Vil
niaus reikalų ženkle.

Gyvas susirūpinimas Vil
niaus srities galutiniu įjungi
mu į visos Lietuvos adminis
tracinį kūną buvo lydimas pa
didinto dėmesio visiems svar
besniems vidaus politikos rei
kalams.

Paskelbtoji Tautininkų Są
jungos reorganizacija reiškia 
stipresnį tautininkų atsigręži
mą į praktinį ūkinį ir kultūri
nį ir politinį gyvenimą.

Ministro Pirmininko A. Mer
kio pranešimas buvo skirtas 
tautininkų supažindinimui 
dabartine Lietuvos vidaus 
užsienio padėtimi.

Sąjungos pirmininko Dr.
Cesevičiaus kalba atskleidė 
tautininkų sustiprintą valią 
realiai mąstyti, drąsiai ir drau
smingai veikti ir ištikimai tar
nauti.

Sąjungos generalinio sekre
toriaus J. Statkaus pranešimai 
išryškino budėjimo metą ir pa
vaizdavo kelius tikrumo jaus
mui ir abejonių nekeliančiam 
laimėjimui. L.R.

MJp| Paskutinis
ii Prašu Sukilėlis

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 13-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

(Tęsinys iš pereito nr.)

SU 
ir

D.

LIETUVA taipgi turi “day- 
light savi'ng time”: ir ten laik
rodžiai per vasarą pavaromi 
valanda pirmyn. Tas veikia 
nuo Balandžio 1 d.•

Art. JUOZO VAIČKAUS at
minčiai įamžinti Kaune dirba 
specialis komitetas, sudarantis 
jo vardo draugiją. Vaičkus 
vadinamas “Lietuvių teatro tė
vu’’. Bet jam Lietuvoje nete
ko visą laiką dirbti: buvo išvy
kęs Amerikon, čia kelis metus 
vargęs, gryžo atgal ir mirė ke
li metai atgal. •

LIETUVOJE bus steigiama 
dar apie^OOP naujų pašto pun
ktų, kas pagreitins laiškų ir 
laikraščių pristatymą į kaimą. 
Daug tų pašto punktų bus Ry
tų Lietuvoje (Vilniaus kraš-

BĖGK, GREIČIAU, PAVASAReLI
Bėgk greičiau, pavasarėli, 
Su švelnučiu vėjeliu, 
Ar ant paukščių nugarėlių, 
Ar žaliuoju takeliu.

Atlydės tave paukšteliai, 
Galva svaigs nuo jų dainų. 
Bus ramu, ramu širdelei, 
Bus malonu ir smagu.

Atsineški dar žibučių, 
Laukus, girias apdabink. 
Savo meiliu spindulėliu 
Mus ariman išvadink.

Mes jau jaučiam tavo kvapą, 
Taip malpnų kaip žiedų, 
Išvaryk žiemužės šalną, 
Toli, toli už kalnų.

Bėgk, greičiau, pavasarėli, 
Su švelnučiu vėjeliu, 
Ar ant paukščių nugarėlių 
Ar žaliuoju takeliu.

“J.U.” Jonas Varnas.

BANKAI Amerikoje užpildyti pinigais. Jų uždarbiai 
dabar palyginus menki, ir todėl bankai pradėjo da

ryti dai- vieną žygį kas liečia taupymui sudėtų pinigų: 
visai panaikinti iki šiol mokamą ir mažą nuošimtį.

Seniau bankuose galima buvo gauti nuo 4 iki 5 nuo
šimčių už padėtus taupymui pinigus. Paskiau nukirto 
iki pusantro nuošimčio. Šiuo tarpu nekurie bankai ry
tinėse valstijose jau kalba apie sulaikymą mokėjimo ir 
to mažo nuošimčio. Pinigų turėtojas turės būti paten
kintas kad bankas priima jo pinigus laikyti ir saugoti.

• POPIEŽIUS turi brangiausi visame pasaulyje laikrodėlį. 
Jo vertė nustatyta apie $50,000.

• ANGLIJOJE lapių medžiojimo sezonas kiekvienų metą 
kaštuoja po apie 50 milijonų dolarių.

PAVASARIO VAKARAS
Aiškus šiltas vakarėlis.
Miškas saulę nuviliojo — 
Ir vėsus drėgmės šešėlis 
Pievą liūdesiu apklojo.
Tik padangė vakaruos’
Žaromis tebegaisruos.
Sklaido srovės melsvą ūką
Ir pavasario kvapus —
Iš pakalnių miglą suka, 
Vilgo žolę ir lapus.
Temsta — ir ugnies varsa
Spindi žvaigždės ir rasa.

—Putinas.

V.

VESTUVĖS

Su Herkahs Manto gryžimu prasidėjo pily
je naujas gyvenimas. Beveik kasdien ėjo pa
siuntiniai po vieną arba būreliais; jie ilgai gaiš
davo pas kunigaikštį ir vėl skubiai palikdavo pi
lį. Buvo numanu kad pilyje gyvena vyras ku
rio žodis daug sveria Prūsų žemėje.

Netrukus po karo vado gryžimo vieną die
ną pilin įjojo būrelis jaunų šaunių riterių. Vie
ną jų Klauzas pažino esant Symeką, kurį jis 
buvo daug kartų matęs stovykloje, Manto arti
mų palydovų tarpe.

Tas jaunuolis atliko savo uždavinį, nunešė 
Krivei žinią ir dabar, draugų bei giminaičių ly
dimas, atvyko pas Herkų Mantą pasipiršti jo 
auklėtinei, rudaplaukei Gicei. Klauzas, kuris 
nežinojo šio reikalo, nustebo dėl taip staigaus 
sujudimo kieme ir ypač moterų gale. Jis bijo
jo ar tik nepranešė apie naują pergalę, nes visas 
sujudimas krypo linksmojon pusėn.

Tuo tarpu Symeka apreiškė savo prašymą 
kunigaikščiui ir įteikė dovaną, kuria nuotaka 
turėjo būti išpirkta iš tėvo arba jos globotojo.

Herkus Mantas, kuriam gicįs piršlybos ne
buvo netikėtos, meiliai klausėsi jaunuolio rim
tos ir iškilmingos kalbos, kurioje jis vaizdavo 
kaip jo namai esą tušti ir kaip jam esanti rei
kalinga šeimininkė. Jis ramiai ir oriai prėmė 
dovaną ir liepė pašaukti Gucę.

Ji atėjo Nomedos lydima ir stovėjo rausda
ma be žodžio prieš vyrą, dėl kurio gyvybės ji 
tiek prisirūpino ir kuris ją šiądien nori paimti 
žmona. Ji spaudė Nomedos ranką, tartum jieš- 
kodama draugėje paramos ir stiprybės.

— Toje šventėje aš tau pasakiau apie vieną 
paukštelį norintį susukti sau lizdelį, — juokda
masis tarė Herkus Mantas. — štai jis, tas pauk
štelis. Jis nori turėti padėjėją ir ja tu turi bū
ti. šis jaunuolis iš garbingos Perbantų giminės, 
Symeka, prašo tavo rankos, vaikeli, ir nori ta
ve įvesti į savo namus kaip žmoną, — pridūrė 
jis iškilmingai. — Jis yra narsus karys, kilmin
gos giminės, ir brangios jo dovanos kuriomis 
jis tave iš mano globos išperka. Tu turi di
džiuotis tekėdama už jo. Aš manau kad tu mo
kėsi tai įvertinti.

Gucė tik tyliai nulenkė galvą.
Tuomet žengė priekin Symeka, atkartojo jai 

dalį savo kalbos ir pažadėjo vestuvių dieną jai 
padovanoti brangų išsiuvinėtą apsiaustą ir si
dabru papuoštą apdarą.

— Aš lauksiu tavo vežimo.... — vos gir
dimai atsakė Gucė.

Nomeda irgi pasveikino Symeką bei jo pa
lydovus ir po“to mergaitės išėjo; bet vyrai, prie 
ąsočio midaus ir stipraus užkandžio, skyrė die
ną kurią Symeka atsiųs nuotakos Vežimą Gucei 
parsivežti į savo namus.

Rudaplaukė priešgina visiškai atsimainė: 
čia verkdama, čia juokdamos, vos išėjus iš vy
rų busto, šoko ant Nomedos kaklo ir ėmė plepėti 
visokius niekus, bet jos rimtoji draugė nusišyp
sojo.

— Aš manau kad tu manęs visiškai nesu
pranti, — tarė Gucė įžeista. — Tu visuomet to
kia rami ir rimta. Ar tu niekuomet nesi mylė
jus vyriškio?

Nomeda negalėjo greit surasti atsakymo.
— Aš manau kad ne, — atsakė ji, bet šis 

klausimas nėjo jai iš galvos visą dieną, ir jos 
svajingos akys dažnai žvelgė į tolį, tartum jięš- 
kant teisingo atsakymo.

Piršliams išvykus iš pilies, susirinko būrin 
Gucės draugės; net ir iš artesnių jų kaimų rin
kosi mergaitės. Gucė jas visas nusivedė į .kam
barį kur stovėjo židinys, čia jos senu papročiu 
užtraukė raudas; jų balsai aidėjo po namą vi
sai ne taip liūdnai kaip to reikalavo žodžiai.

Daina ilgai bugo kartojama, vieni jos pos
mai buvo kiek pakeičiami ir visai nauji įpinami, 
nes paprotis reikalavo kad nuotaka greit nesi
duotų paguodžiama, ir dažnai skambėdavo jos 
draugių sutartinėje verksmas: “Ai man, vargas 
man”, nors ištikro vargu kuri dainininkė sielo
josi.

Gal tik vienai visame būryje tikrai skaudė
jo širdį, ir toji viena buvo Nomeda.

Gucė jos žaidimų draugė nuo pat vaikystės 
dienų; Nomeda mylėjo ją kaip savo tikrą sese
rį ; jai labai liūdna buvo skirtis su Guče. Bet 
tai ne visa buvo jos liūdėjimo priežastis. Grau
džiai dainuodama Gucė lyg klausė Nomedą ka
da gi ji šioje vietoje užtrauks nuotakos dainą ir 
kokį vyrą lemia jai likimas. Bet ji neturėjo nei 
vieno jaunuolio kuriam mielai atiduotų savo ran
ką. Dažnai pas jos tėvą atvažiuodavo piršlių, 
o ji vis norėdavo likti laisvėje laisvužėje.

Jau trečią dieną, pagal paprotį, Symeka at

siuntė vežimą nuotakai parsivežti. Tai buvo tal
pus vežimas, pakinkytas ketvertu arklių. Ir ve
žimas ir arkliai buvo išpuošti žalumynais, gėlė
mis bei margais kaspinais. Vežėju, kuris jo
damas ant vieno žirgo laikė vadeles, buvo Velo- 
tė, senasis Gucės juokdarys. Didelė garbė vež
ti nuotakos vežimą, ir Symeka parinko šiam rei
kalui savo kovos draugą, artimą Herkaus Manto 
giminaitį.

Sukrovus į vežimą kraitį, įlipo pati Gucė ir 
jos draugės; visos buvo apsitaisiusios išeiginiais 
drabužiais ir brangiais papuošalais, sidabrinė
mis apirankėmis arba dailiais gintaro karoliais. 
Į antrą vežimą sulipo pilies moterys ir mergai
tės. Herkus Mantas su dideliu buriu artimųjų 
raitas prisijungė prie keleivių.

Griausmingai dundėjo ratai per tiltus, šuo
liais lėkė žirgai. Mergaitės turėjo laikytis kad 
neiškristų ir ratui užšokus ant akmens, išgąs
tingai surikdavo. Velotė to nepaisė. Jis norėjo 
parodyti kaip Symekos, žirgai gali bėgti ir koks 
jis šaunus vežėjas.

Jau pervažiavus Perbantų žemės sieną, at
siskubino raitelis, kuris vienoj rankoj laikė deg
lą, o antroj — ąsotį midaus. Tris kartus apjo
jo aplink nuotakos vežimą, sustabdė arklį, pada
vė Gucėi gėralą ir sušuko:

— Ugnį tu saugojai namuose kuriuos šią
dien palieki, ateityje saugok ją vyro namuose, 
į kuriuos šiądien įžengi.

Tai pasakęs jis nudulkėjo namon.
Netrukus visi keleiviai pastebėjo jaunuolio 

namus. Symeka, gausių giminių ir draugų ap
suptas, pasveikino besiartinantį vežimą. Vos šis 
sustojo, Velotė kaip žaibas nušoko nuo arklio 
ir kaip kulka šovė į atviras namų duris, pralenk
damas visus bėgančius ir prie nuotakos palikda
mas tik vieną Symeką.

Šis linksmas paprotis išblaškė pirmesni du
čės drovumą ir sumišimą. Ji žinojo kad namuo
se stovi kėdė apdengta marga marška; jeigu 
Velotė greičiau už kitus suskubs pagriebti ke7 
dę, jis gaus maršką atminimui; jei ne tai jį vi
si ims mušti, Juo tyčiotis ir pagaliau išmes iš 
namų. Gucė dažnai juokdavos iŠ Velotės ir no
rėjo kad jam nepavyktų atbėgti pirmam. Bet 
Velotė buvo greitas ir netrukus pasirodė dury
se, pasipuošęs marga marška.

Tuo tarpu visi svečiai jau buvo išlipę iš ve
žimų.

Herkus Mantas, Gucės globėjas, vedė ją už 
kairės, o Symeka už dešinės rankos į namus.

Prieduryje Velotė įteikė nuotakai laimėtą 
kėdę ir Symekos vyriausias giminaitis pasiūlė 
jai taurę midaus. Jaunai Gucei žengiant per 
slenkstį, baimingai sudrebėjo širdelė. Ji bukš- 
tavo dėl gyvenimo kuris jos laukė, ir bijojo nu
sižengti kokiam vestuviį papročiui. Be to, tiek 
čia visko buvo nauja.

Išgėrus midų, ją vedė prie ugnies asloje. 
Čia ji turėjo atsisėsti ir viena moteris numazgo
jo jos kojas. Tuo vandeniu ji apšlakstė visus 
svečius, visus bustus, ypač nuotakos kambarius, 
visus gyvulius tvarte ir visus namų padargus; 
visa tai turėjo atvesti laimę.

Meiliai priėjo prie nuotakos Symekos moti
na. Ji senai norėjo turėti martelę ir dabar ją 
nuoširdžiai sveikino. Iš puodelio kurį laikė ran
kose, pakabino kiek medaus ir juo patepė Gucės 
lupas. Tai turėjo įspėti kad joks piktas žodis 
neišeitų iš jos burnos. Po to skepetaite užrišo 
jai akis ir vyras kuris jai prie slenksčio buvo 
pasiūlęs midaus, paėmė ją už rankos ir vedė 
pro kitas duris, čia jis sušuko: “Stumk!” ir 
Gucė spyrė koja duris, kurios tuojau atsidarė. 
Perėjo skersai kitą kambarį ir vėl priėjo kitas 
duris. Vadovas atkartojo tą patį, ir Gucės pa
spirtos durys vėl atsivėrė. Taip visą namą ap
ėjo nuotaka ir jos vadovas priekyje, o iš paskos 
visi svečiai, juokdamiesi ir visokius niekus krės
dami. Pro paskutines duris gryžus vėl į židinio 
kambarį, nuotakos laukė viena Symekos sesuo, 
kuri apibėrė Gucę grūdais ir suriko:

— Tvirtai laikykis musų dievų tikėjimo, 
tuomet tu gausi visa ko geidi.

Taip buvo įvesta Gucė į šiuos namus, bet ne 
viešpatauti, o tarnauti, nes viską nusprendžia 
vyro valia. j4drs Gucė, kaip pirmutinė žmona, 
visuomet pirmiau prieš kitas moteris kurias vė
liau galės parsivesti Symeka, bet vis dėlto ji 
turės jo valiai nusilenkti, nors ta valia butų ne
teisinga ir žiauri, žinoma, šiądien ją sutiko 
Symeka su švelniausiu atsidėjimu kokį gali pa
rodyti vyras savo pasirinktai žmonai. Jis nu
vedė ją prie židinio, nurišo nuo akių skepetaitę 
ir atidavė Gucę savo motinos globai.

(Bus daugiau)

• SUV. VALSTIJOS importuoja kailių iš ki
tų šalių beveik pusę kiek reikalinga sunaudoji
mui. Savų kailių neužtenka.

z
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PLAIN DEALER MU
ZIKOS FESTIVALIS

Dienraštis Cleveland Plain 
Dealer rengia Muzikos Festiva
lį Cleveland Stadiume penkta
dienio vakare, Birželio 14. Da
lyvaus eilės tautų dainininkai 
ir chorai ir žymus Amerikoniš- 
ki chorai, solistai ir grupes.

Tam festivaliui bilietų plati
nime duodama premijos mote
rims, vyrams, ir studentams. 
Specialės dovanos daugiausia 
pardavuSiems bus 50 kelionių 
į New Yorko Pasaulinę Parodą 
ir viena kelionė į San Francis- 
co Parodą. Dovaną gali lai
mėti paskiri pardavėjai’ bažny
tinės organizacijos, veteranų ir 
patriotiškos organizacijos, stu
dentai ir šiaip grupės.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

Šeimininkes Gali Paversti Moderninę Virtuvę 
Svečių Sueigos Centru

Viešieji kambariai dabar tankiai 
pasidalina garbe kaipo socialiai cen
trai namuose su virtuve, kuomet 
virtuvė turi naują elektrišką pečių.

Svečiai visada beveik užbaigia 
savo vaišinimąsi virtuvėje, ineida- 
mi užkąsti, vietoje laukti vieškam- 
baryje kuomet užkandis gamina
mas padavimui.

Viena jauna Cleve- 
landienė, kuri dienomis 
tarnauja raštinėj ir ne
turi laiko tankiai drau
gus pavaišinti, prisipa- 
žysta kad ji su vyru 
įvedė smagų paprotį 
atlikti savo socialę par
eigą užsikviečiant drau
gus į namus vakare po 
išėjimo arba sekmadie
nį po išsimaudymo, pa
prastam užkandžiui.

Vyrai ir moterys visi 
sueina į virtuvę ir pa
gelbsti paruošti stalą, 
išvirti kavą ar tik žiū
rėti kaip ji greitomis, 
be vargo paruošia skanius užkan
džius savo elektrišku pečium.

Vienas jos mėgiamų užkandžių 
tai kepinti sandvičiai, lengvai pada
romi užtiesiant maltos mėsos apie 
ketvirtdalio colio storio, sutaisyti su 
pipirais ir druska, ant bryžio bal
tos duonos. Jie kepinami per 10 
minutų. Mustarda, chili sauce, vi
sai smulkiai sukapoti svogūnai arba 
žali pipirai galima damaišyti į ža
lią mėsą pirm užtepant ant duonos.2»dĮ

. . tik prie windshield valymo patarnavimo
Tokį tai įvertinimą Ohioans 
teikia SOHIO’S aliejaus pa
tikrinimo patarnavimui. 'Tas 
padeda apsaugoti brangius 
motorus nuo žemo aliejaus 
laipsnio pavojaus. Apsisau- 
gokit! . . duokit sa.’.’o alie
jų patikrint reguliariai pas 
SOHIO. Tai kitas dykai 
Sohio Patarnavimas. The 
Standard Oil Co. (Ohio).

SOHIO

LZ

HOODS UP!
a Safety Service for You!

Copyright 194(1. Tha Standard Oil Company [Ohio]

1ra

DIRVOS JUBILEJI- 
NIS PIKNIKAS

AKRON, OHIO
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APDRAUDOS REIKALE
Mes ess^i pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra :
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 :
liiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiihiiiiiiiuiiiiuiiiii.

CREDIT!
Dental Platės
10-15-20

VVeeks to Pay

X-Ray
Bridges 
Fillings 
Extractions•

Platės Repaired
VVhile You Wait

DR. SILVER,
7042 Superior Avė.

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DENTIST
HEnderson 3157

I

Kitas populiarus atviras sandvi
čius yra sudėtinis sūrio, bekono ir 
šviežių tomačių. Apkepint baltos 
duonos riekutę viena puse, ant ne
apkepintos pusės sudėti bryžj sūrio, 
ant to uždėti porų riekučių toma
čių, o ant viršaus du bryželiu plono 
bekono. Padėjus po elektrišku broi- 
leriu laikyti iki bekonas suspirgė
ta ir suris sutirpsta.

Kita Clevelando šeima, kuri sek
madieniais mėgsta išvažiuoti auto
mobiliu ilgam keliui j laukus, gry- 
žę randa gatavą vakarienę iš binzų, 
iškepusių visų popietį giliame vir
dulyje, kuriuose sudeda be viršų 
vienerius, pusiau perskeltus, šmo
telius sūrio įspraustus į tarpą, ir 
perdėtu bryžiu bekono, kuris užde
damas sudėjus į virdulį visų viršu
je minėtų sudėtį.

Dirvos 25 metų jubilejinis 
piknikas įvyks Joninių išvaka- 
rėje, sekmadienį, Birželio 23, 
Camp by-Heck ukėje.

štai kokia tvarka tas pikni
kas įvyks:

Visi kurie Dirvą prenume
ruoja ir kurių prenumerata už
mokėta, gaus vieną bilietą dy
kai.

Kurių prenumerata pasibai
gus, kviečiami ateiti j adminis
traciją, užsimokėti, ir gausit 
vieną bilietą dykai.

Tai bus dovana tiems skaity
tojams kurių prenumerata bai
giasi dabar, o ne metų pradžio
je. Tie visi gauna po bilietą 
į Dirvos naujų metų balius.

Kiti tikietai po 25c. Vai
kams betgi nemokamai. Taigi 
už 25c bilietą, kurį dasipirks 
tėvas ar mama, į pikniką galės 
atvykti visa šeima tik už 25c.

Piknike bus duodama įvririų 
dovanų:

Kas iš toliausia atvykęs,
Kas seniausias piknike,
Kas jauniausias piknike, 
Didžiausia Lietuviška šeima 

piknike, ir tt.
Rengkitės visi į šį Dirvos 25 

metų sukaktuvių pikniką!

HIPPODROME
“Johnny Apollo”

Tyrone Power gavo kitą svarbią 
rolę naujoje 20th Century Fox dra
moje, kurioje su juo vaidina žinoma 
filmų artistė Dorothy Lamour. Ši 
filmą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Gegužės 25.

“Johnny Apollo” yra tai pramin
tas pavadinimas jauno kolegijos mo
kinio, bankierio sunaus. kuris tam
pa prasižengėliu kuomet jo 
kurį jis idealizavo, uždaromas 
Įėjimą ir jo turtingi draugai 
suka nuo jo.

Dorothy Lamour, naktinio 
Šokikė ir dainininkė, myli tą 
ną nežiūrint kuo jis pavirto.

Veikalas visais atžvilgiais įdomus 
ir gyvas. Prie jų vaidina parinkti 
žymus artistai Edward Amold, to 
vaikino tėvo rolėje: Lloyd Nolan. 
Charles Grapevvin, Lionei Atwill ir 
eilė kitų.

• SUSEKTA SUKTYBĖ. Ga
lutinai iškelta aikštėn kad mie
sto įstaigoms anglies pirkime 
nuo Birželio 1931 m. iki Vasa
rio m. 1937 m. iš miesto valdy
bos buvo išgauta $130,000 per
daug pinigų, kurie nuėjo į ki- 
šenius tų viršininkų kurie ta
da sužiūrėjo anglies pirkimą.

Anglis buvo pirkta iš virš 20 
kompanijų, kurios visos, pirki
mo vadams prašant, padidino 
sumas už 
kompanijų 
tui atgal 
savo gero

Nekurie 
atsakomybėn.

Gegužės 13 d. mirė Danie
lius Valatka, 57 m. amž. Liko 
žmona, Elena, užaugę vaikai: 
Vladas, Ona, Bronė ir Adelina. 
Visos dukterys ištekėjusios. 
Paliko ir du brolius. Palaido
tas Geg. 16, Glendale kapinė
se, dalyvaujant daug palydo
vų. Velionis paėjo iš Švenčio
nėlių ap., Amerikoje išgyveno 
31 metus, Akrone 27 m.

Pas Gudinus atsilankė Marė 
Kašetienė, iš angliakasyklų, 
nuo Bayersville, Ohio.

General gumų dirbtuvėje jau 
5 savaitės kaip streikuoja, dar
bininkai tiki laimėsią.

Gegužės 8 d. šie Lietuviai 
minėjo savo varduves, šv. Sta
nislovo : Rutkauskas, Olekna- 
vičius Jr., Jankauskas Jr., Ta
mašauskas ir Rodavičius.

Iš Detroito lankėsi K. Vėb
ra su žmona ir dukterimis, da
lyvavo laidotuvėse savo gentai
nio velionio Valatkos.

Kalnas.
NEVERAUSKO PAGERBI

MAS. SLA. 198 kuopos pastan
gomis rengiama pagerbimas il
gai tai kuopai darbavusiam V. 
T. Neverauskui. Bus tai kaip 
ir piknikas, žinomoje vietoje, 
prie W. South gatvės. Kurie 
neįsigijot tikietus. išanksto, ga
lit atsilankyti, gausit ten pat 
prie ineigos. Pasitikima skait
lingos publikos atsilankymo. 
Pokilis rengiamas sekmadienį, 
Gegužės 26, nuo 1 vai. po pie- 

Rengimo Komisija.

Paimam 
darbą iš 
viso miesto 
dalių ir 
priemiesčių 
ir pristatom 
gatavų 
atgal į 
jūsų namus.
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SPEEDY
SAKO:

C 
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Call
GLen.
1136

Jūsų 
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbų, 

o busit 
patenkinti.

DRY CLEANERS, INC.
LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR 

VALYMO ĮSTAIGA
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 j vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už .................................... q
Matot, kiti už tiek nepadarys. O.

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

ti

anglį. Desėtkas tų 
jau atmokėjo mies- 
$68,824, išlaikymui 
vardo ateityje, 
viršininkai patrauk-

tėvas, 
į ka- 
nusi-

klubo 
vaiki-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avc.)

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- 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo ap
taisomo darbu no 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

I Skani Lietuviška Duona I

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas Chica

goje jieško sekančius asmenis:
DAUKAS Antanas, gimęs 

apie 1890 m., Aidukiškio vn., 
Šimonių v., Panev. ap. Ame
rikon išvyko apie 1906 m.; 1927 
m. gyveno Kendsha, Wis.

KIŠKIS Elzbieta, iš Skriau
džių par., Veiverių v. Pasku
tiniu laiku gyveno Long Island 
N. Y.

KIŠKIS Motiejus, iš Skriau
džių p., Amerikon išvyko 1894- 
95 m., gyveno Chicagoje. Pas
kiau Greenport, L.I., N. Y.

KULIKAUSKAS Jonas, Ma
žučių k., Žeimelio (seniau Na- 
čiunų) vai., vienturtis sūnūs; 
dešinės rankos du pirštai nu- 
kirsti.

KURTAUTAS ' (Kurtoft a s ) 
Juozas, spėjama kilęs iš Kre
tingos.

MATUSEVIČIUS Juozas, sū
nūs Tamošiaus, kilęs iš Petke- 
liškių k., Veiverių vai., Mari
jampolės ap. Amerikos atvyko 
prieš 30 metų, buvo angliaka
sys, gyveno Shenandoah, Pitts
burgh, ir Chicago.

PODRIBONIS Bronius, at
vyko apie 1910, kokį laiką gy
veno Hamilton, Ohio.

RIMKEVIČIUS Juozas, kilęs 
iš Kretingos.

TAMOŠIŪNAI, Jonas ir Ra
polas, iš Pumpėnų v., Panev. 
ap. Jonas išvyko 1894 m., Ra
polas 1899 m. Gyvena Chica- 
coje.

TEIŠERSKIAI, Juozas, Ta
mošius, gyveną Chicagoje. Yra 
jiems laiškas iš Lietuvos.

VALUCKIS Pranas, kilęs iš 
Lygumų v., gyv. Chicagoje.

ZIZAS Matas, iš Martiniš- 
kių įk., Panemunėlio v., Rokiš
kio ap. Išvyko prieš 20 m., gy
venas Chicagoje.

STOKAS Albertas, gimęs 
Chicagoj, 18-tos gatvės apielin- 
kėj, 1924 m. Važiavęs Euro
pon ir 1927 m. vėl gryžęs 
cagon.

Jieškomi asmenys arba 
juos žinanti prašomi tuoj 
liepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, III.

3 Priežastys 
kodėl jus privalote turėti 

1940 meti!
Elektrišką Refrigeratorių

Šis metas yra tai metas JUMS pirkti Elektrišką Refrigeratorių! 
Štai kodėl:

Chi-

apie 
atsi-

NEW DEAL 
BAKERY

c"*;  ♦  -‘*t>
J

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

4023 E.
Telefonas WAshington 3227

141 ST.
balta Duona, visoki Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia

Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

IS- VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

III iiPJ

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

Elektriškas šaldytuvas yra pirmas užlaiky
me maisto šviežiu ilgiau—sušaldymu dau
giau ledo greičiau—taipgi švarume ir pa
togume. Pirmas ir, 1940 metais, daug to
liau priešakyje negu kada kitados!

MAŽESNI OPERAVIMO KASTAI! 
Elektriški šaldytuvai 
tiek elektros kaip ankstesni modeliai, 
operuoti atsieina, vidutiniai imant, mažiau 
negu 3 centus per dieną.

Dukart tiek vertybės už pusę kaštų! Kai
nos 1940 Elektriškų šaldytuvų yra žemiau
sios istorijoje—tik pusė kiekjie kaštavo 10 
metų atgal. Tačiau patobulinimai ir pato
gumas padaro juos vertus dusyk tiek.

1940
sunaudoja tik pusę

Jam

Elektriškas Refrigeratorius jūsų namuose užsimokės pats už save trumpu 
laiku. Pamatykit puikius 1940 modelius krautuvėse DABAR.

Zlectstical Jleaaue
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WINS SCHOLARSHIP
SLA. 14 KP. JAUNI

MO MYKYKLOS 
PROGRAMAS

KUR CLEVELANDO LIETUVIAI LAIKO 
SAVO MILIJONUS?

LITHUANIAN YOUTH 
PRESENTS CONCERT

Nėra svarbesnio reikalo Lie
tuvių išeivijoje kaip palaiky
mas savo kalbos, kultūros ir 
tradicijų. Kad tai atlikus yra 
vienintelis būdas: tai auklėti 
jaunimų tautinėje dvasioje.

Bet ir po šiai dienai mes j 
tai kreipiame mažai dėmesio. 
Vienur-kitur, k. t. Connectieut 
ir New Yorko valstijose tas 
darbas vyksta pusėtinai gerai, 
bet gal niekur taip dailiai ne
vyksta kaip Clevelande. Ačiū 
pastangomis pp. P. J. žiurie- 
nės, Br. Tamošaitienės, Onos 
Karpienės ir Juozo Bendlerio. 
Lietuvių jaunimo mokykla yra 
labai pasekminga. Apie 30 
berniukų ir mergaičių jau an
trą mokslo metą baigia, turė
dami pamokas šeštadieniais 
po pietų. Poni Tamošaitienė ir 
Juozas Bendleris mokina Lie
tuvių kalbą, p. žiurienė Lietu
viškų dainų, ir p. Karpienė — 
Lietuviškus tautiškus šokius.

Didžiausis trukumas tai fi
nansai, nes visiems norintiems 
mokytis mokslas yra teikamas 
nemokamai, p išlaidų yra pusė
tinai. Neatsižvelgiant kad mo
kytojai dirba be atlyginimo, 
yra išlaidų už vietą, knygas ir 
kitų, ši mokykla yra globoje 
SLA. 14-tos kuopos. Po daug 
maldavimų SLA. Centras lyg 
pajuokai paskyrė $25 viso me
to mokyklos išlaikymo išlaidų 
padengimui.

Ar tai tik tiek musų organi- 
zaciia įvertina tą darbą?

Trukumo padengimui, Lietu
vių mokykla, mokytojų vadovy
stėje surengė viešą savo vaka
rą, kuris susidės iš Kantatos, 
Koncerto ir naujų Tautinių Šo
kių, šj sekmadienį, Gegužės 26, 
Lietuvių salėje, nuo 6:30 vak.

Jaunimas išpildys dailų vei
kalą! ir tautinius šokius..

Aį programą paremti ir pa
puošti sutiko žymus musų vie
tiniai artistai: Julius Krasnic- 
kas, p-lės Sofia Kučinskaitė, 
Bronė Kasiulytė, ir pianistė 
Aldona Wilkelienė. Muzikalis 
programas bus po vadovyste P. 
J. žiurienės.

Po proįramo bus šokiai, prie 
Jono Apanaičio orkestro.

Korespondentas.

Nepersenai, Amerikos Lietu
vių Ekonominio Centro valdy
bos straipsnyje Dirvoje ir ki
tuose Amerikos Lietuvių laik
raščiuose buvo pakelta mintis 
“Kur Amerikos Lietuviai Lai
ko Savo Milijonus Dolarių?”

Klausimas: kur Clevelando 
Lietuviai laiko savo MILIJO
NUS?

Visas Clevelando Lietuvių 
turtas bendrai siekia daug mi
lijonų dolarių. Daug jo sudė
ta į nejudamą turtą, daug į 
biznius, automobilius, į namų 
baldus ir papuošalus.

Kiek milijonų dolarių Cleve
lando Lietuviai turi šaltų Cash 
pinigų sudėtų bankuose ir lai
komų paslėptų namuose vargu 
kas galėtų nuspėti.

Bet yra gerai žinoma kad 
greta tam tikros dalies skur
džiai gyvenančių šeimų, yra 
dikčiai gerai pasiturinčių, ir 
prie to dar tam tikra proporci
ja turtingų, kurie grynais pini
gais turi tūkstančius dolarių.

Kur jie tuos savo pinigus 
laiko: ar bankuose ir kokiuose, 
o tie kurie bijo bankų, kodėl 
nepersitikrina kad Lankai da
bar garantuoja padėlius iki 
penkių tūkstančių sumos.

Clevelando Lietuvių banke— 
Lietuvių Tapymo ir Paskolos 
Draugijoje — kaip metiniame 
raporte už 1939 metus parody
ta, depozitų buvo $583,907.97. 
Daleiskime kad tarp tų yra ir 
dalis kitataučių, bet didelė di

duma tų pinigų yra Lietuvių.
Pusė milijono dolarių yra tik 

dalis Clevelando Lietuvių turi
mų pinigų, kurie sudėti Lietu
viškoje įstaigoje. Kiti milijo
nai išskirstyta po keletą dides
nių ir didelių Clevelando ban
kų (ar laikomi namie paslėp
ti).

Lietuvių milijonais dolarių 
pragyvena pulkai kitų žmonių, 
o Lietuviškoje įstaigoje vos ke
li asmenys daro paprastą, dar
bininkišką pragyvenimą. Lie
tuvių įstaiga nepajiegė išaugti 
į milijoninę, nes Lietuviai pa
dėjo geriau išauginti kitų įs
taigas j tokias, tik ne savo.

Lietuvių įstaiga turi federa
lės valdžios garantiją savo de- 
pozitorių pinigams iki $5,000, 
lygiai taip kaip ir kitos pripa
žintos saugiomis bankinės įs
taigos. Lietuvių įstaiga mo
ka 3 nuoš. metinių už padėtus 
taupymui pinigus, kuomet di
dieji bankai jau tiek senai ne
moka.

Didelis skirtumas pasidary
tų “Lietuviškame Skvere” ant 
Superior ir E. 68tos gatvės jei 
bent didesnė pusė Lietuvių su
dėtų savo pinigus į Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
ją

Ohio valstijoje veikia 228 
taupymo ir paskolos draugijos, 
jų tarpe Clevelando Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugija 
yra viena, ir yra viena iš tvir- 
tesniųjų, K. S. K.

A very much coveted scholarship 
has been awarded to Miss Anne 
Lait, a local Lithuanian. The schol
arship is to Barnard College. Anne 
is an American born Lithuanian 
giri, the daughter of Dr. and Mrs. 
Lait (Matulaitis). The scholarship 
amounting to $400.00 is awarded by 
Barnard College, Columbia Univer- 
sity, on the basis of competitive 
college board examination which 
she took, with many other studentą, 
at Adelbert College on April 13th.

According to the East High School 
Paper “Blue and Gold” Anne is the 
12 A Mantle Orator and has par- 
ticipated actively in many student 
enterprises during her career at 
East. She has been active in 
the Poetry, Debate and Fensing 
Clubs. She is also a member of 
the Math Club, Athenaeum, Lau- 
rean and National Honor Societies 
and has participated in the student 
tutoring project.

Only recently she received a let- 
ter cf congratulations from Super- 
intendent Charles H. Lake for hav- 
ing tied for second place in the 
general scholarship tęst conducted 
by the Statė Department of Edu
cation.

From all reports Anne has been 
a very active giri throughout her 
entire high school course activities 
that have distinguished her at East 
High School. She has also been 
distinguished for her speaking ap- 
pearances for the Community Fund 
and her participation in a radio 
science quiz bee conducted by Bald- 
win Wallace College.

Very recently Anne has joined 
the Junior Lithuanian Study Group 
and altho her stay with this group 
will be of only short duration, she 
has the sincere good wishes for a 
most successful and happy college 
career.

This young lady has charm and 
a certain sophistication that wil) 
help her get places.

Congratulations and continued 
success, Anne.

JOSEPH BENDLER.

On Sunday, May 26, 1940 at 6 
P.M. at the Lithuanian Hali, 6835 
Superior Avė., The Lithuanian Youth 
School, snonsored by the Fourteen- 
th Branch of the S.L.A., is going 
to give a Cantata, Concert and 
Dance. The program committee is 
happy to say that a very interest- 
ing program has been planned. that 
will be pleasing both to children 
and to adults.

The first part of the program, 
a Cantata, is produced by the child
ren who are members of the Eith- 
uanian Youth School. The Cantata 
The Fairies Fe’tival, is built around 
a legend of a Fairy Queen and her 
subjects of the fairy world. vho 
come to fulfill the wished of the 
good people. For this production 
we adapted Lithuanian folk-songs, 
and dances to give this Cantata a 
colorful Lithuanian background.

The second part of the program 
will consist of an interesting ar- 
rangement of songs to be sung 
by well-known and comnetent Lith- 
uenisn sincers. The entire nrogram 
will be 'vell-rounded out with piano 
and violin solos and group dances 
of Lithuanian folk-dances. which 
are being introduced to Cleveland 
audiences for the first time.

After the Cantata and Concert 
there will be general dancing. The 
committee has invited the best, avail- 
able talent to participate and has 
taken pains to make this an inter
esting evening both from the stand- 
prv-’t of culturo errerta'nment as 
well as from the financial benefit 
it hones. tr> atta'n for the welfare 
of the Lithuanian Youth School, 
which is completing its second year 
of exist.ence. If you have not al- 
readv been apnrosched to nurchase 
a ticket it will be possible to do 
so at the ticket-box Come!! You 
are cordially invited.

JOSEPH BENDLER.

SCRIBBLER’
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MIRIMAI

• POLICIJA Clevelande gaus 
.40 naujų automobilių į vietą 
jau išsidėvėjusių. Tie automo
biliai yra motorizuotos polici
jos dalis. Jų galima matyti 
dažnai įvairiose gatvėse.

• DIRBTUVĖS Cleve landė 
rūpinasi persitvarkyti kad ga
lėtų dirbti karo reikmenis jei
gu kiltų reikalas. Clevelande 
yra ir orlaiviams reikmenis ga
minančių išdirbysčių, kurios 
tikisi gauti daug darbo kai tik 
bus pradėta vykdyti Roosevel- 
to 50,000 kariškų lėktuvų sta
tymo programas.

JURGIS MONTVILA
Jurgis Montvila, 64 m. am

žiaus, mirė Gegužės 19, palai
dotas Gegužės 22, pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Marė, vaikai: 
Adelė Huber, Antanas B., Ma
rė, Jonas G., sesuo Marė Rey- 
nold, Notre Dame

AGOTA GRIBAUSKIENĖ
Gegužės 22 d. mirė Agota 

Gribauskienė, nuo 1424 E. 63 
st. Laidojama Geg. 25, pamal
dos Šv. Jurgio bažnyčioje. Pa
šarvota Wilkelio laidotuvių na
muose.

Liko vyras, Motiejus.
Abiejų laidojime pasitarna

vo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

ALEKAS ZINEVIČIUS
Alekas Zinevičius, 43 m., nuo 

6023 Superior avė., pavienis, 
mirė Gegužės 11, palaidotas 
Geg. 14, pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko trys seserys: Elena An- 
derson, Ona Narevičienė, Vero
nika Vaškevičienė.

Laidojime pasitarnavo Della 
Jakubs.

Lietuviai Ruošiasi Da
lyvauti Tautinių Šokių 

Perstatyme
The International Institute 

prie YWCA, kooperuojant tau
tinėms grupėms, kur dalyvau
ja apie 15 tautų atstovai, ren
gia Tautinių šokių Festivalį, 
Edgewater Parke, Birželio mė
nesį. Iki šiol tam nuskirta 
diena yra Birželio 16, jeigu ne
bus pakeista į kitą dieną.

Tarp tų 15 tautų rengiasi ir 
Lietuvių šokikų, vyrų ir mo
terų ir jaunimo grupė. Tai 
bus apie pora desėtkų šokikų 
buris, su tikrai sulyg Lietuvoje 
priimtais tautiškais kostiumais, 
ir šoks naujuosius Lietuviškus 
tautiškus šokius, ne tuos kurie 
iki šiol jau ir perdaug žinomi.

Lietuviška Užeiga
Lorain, Ohio

BROWN DERBY 
CAFE 

1420 B r o a d w a y
atdara iki 2:30 vai. ryto.

Geras Alus, Visokia 
Degtinė

žuvies vakarienė, visoki 
užkandžiai.

Užkviečiame Clevelandiečius už
važiuoti pas mus.

Juozas Banevičius, Sav.

DAUG DOVANU 
VAIZBOS BUTO 

PIKNIKE
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas rengia savo 10 metų gy
vavimui paminėti pikniką sek
madienį, Birželio 2 d., žinomo
je Camp By-Heck farmoje, prie 
Grant Blvd. (tai yra Ališaus
ko farmoje).

Kad visi Lietuviai turėtų 
gerą laiką, tikietai į šj pikni
ką padaryta tik po 10c., prie 
to biznieriai duoda daugelį ge
rų dovanų atsilankiusiems.

Leiskit Vaikus j šią 
Vasarinę Mokyklą

Alice P. Gannett iš Goodrich 
House praneša kad ta įstaiga 
šią vasarą turės Darbo Stovy
klą, Liepos 1 iki 28, kur. pri
ims tam tikrą skaičių jaunimo 
jų visuotinam lavinimui ir pa
ruošimui gyvenimam Tos sto
vyklos tikslas yra duoti progą 
jaunimui pavaduoti jų forma
li mokslą su neformaliu tėmi- 
jimu ir diskusijomis. Keturias 
valandas per dieną bus atlie
kama rankų darbai, likusis lai
kas studijavimui ir laisvai lai
ko praleidimui Goodrich ukėje. 
Ten duoda maistą ir guolį.

Miss Gannett nori gauti nors 
porą Lietuvių įsirašyti į tą 
stovyklą. Kas norėtų įrašyti 
savo vaiką į tą Darbo Stovyk
lą lai kreipiasi į Goodrich So
čiai Settlement.

VIENAS IŠ 20 ŽUS 
AR BUS SUŽEIS

TAS
Rašo George J. Matowitz, 

Chief of Police.
Ar jus nenugąsdintų jeigu 

nuėjus pas gydytoją pataisyti 
kokį menku išrodantį skaudulį 
ar ligą, o jis apžiūrėjęs jus pa
sakytų kad nuo to tuoj mirsit 
arba liksit raišas ant visados? 
Aš manau kad kiekvienas tai 
išgirdęs labai susirūpintų, ir 
noriai griebtųsi tokio gydymo 
kokį daktaras įsakytų, ir net 
jokis suvaržymas savo kasdie
ninių papročiui nebūtų persun
kus. Tuoj bėgtume pas specia
listus ir noriai priimtume jo 
patarimus kurie išgelbėtų mus 
nuo to išpranašauto likimo.

Gerai, štai jums išpranašavi- 
mas kuris yra taip pat rimtas. 
Dabartiniu saiku, vienas asmuo 
iš kožnų dvidešimties bus už
muštas arba sužeistas trafiko 
nelaimėse bėgyje sekančių pen
kių metų. Tą jums lemia vi- 
dutinumo teisė jūsų gyvenime, 
arba jūsų vaikui ar vienam iš 
jūsų tėvų. Kokių priemonių 
jus norėtumėt imtis pabėgimui 
iš to likimo? Nereikės vaistų 
nei pilių, nei joks griežtas pri
silaikymas su maistu gelbės. 
Viskas ko reikia tai biskelio at
sargumo savo kasdieniniame 
vaikščiojime arba važinėjime. 
Nevažinėkit pergreitai ir tu
rėkit gerą kontrolę savo auto. 
Vaikščiojantieji pripraskit ei
ti per gatvę tik su trafiko sig
nalais, ir negailėkit kelių se
kundų laiko paeiti iki kampinio 
skerskelio.

Baigė Jane Addams 
Mokyklą

Jane Addams Vocational High 
mokyklą šį ketvirtadienį baigė 
232 mergaitės, su gražiu pro
gramų, kuris atsibuvo Music 
Hali, miesto auditorijoje. Tarp 
baigusių yra kelios Lietuvaitės.

Lietuviškų šokių pamokos 
atsibuna penktadienio vakarais 
Lietuvių salėje.

• 149 NAUJI PILIEČIAI. 
Šiomis dienomis dar 149 atei
viai Clevelando gavo Amerikos 
pilietybės popieras. Viso nuo 
šių metų pradžios jau 3,862 
svetimšaliai priėmė šios šalies 
pilietybę.

ALUS Į NAMUS
Musų geležinių reikmenų par
duotuvėje rasit sau įvairių rei
kmenų, namams dažų, sėklų, 
elektriškų dalykų, ALAUS pri
statymui į namus. (28)

ALBERT MARKS 
Hardware 

4520 Superior Avė.

S P O R T S
Cleveland Lithuanian 

A. C* Meeting
A very important meeting of the 

Club is to be held Tuesday nite, 
May 28 at 8 P.M. in the Lithuanian 
Hali. We ąsk all members delin- 
ąuent in their dues to make pay- 
ments up to date. Only paid up 
members will be permitted to par
ticipate in this meeting. If you 
are in arrears with your dues, 
make arrangements to pay your 
dues at this meeting.

Now that the National Basket 
Bali Toumament is history and af
ter a brief ręst we"re ready to 
start on another busy season. Our 
first object is to get a full paid 
up membership. With this we can

Baltic American Society
Notės

WASHINGTON, D. 
bers of The Baltic . 
ciety of Washington, D. C. met on 
Monday, April 15th.

The Society was addressed by 
Miss Dorothy Matelis of Baltimorę, 
Md., who returned from abroad dur
ing the Easter Week after a stay 
of nearly five years in Europe. 
Part of this time was spent study- 
ing at the University of Kaunas. 
She made her appearance in a beau- 
tifu! Lithuanian costume and had 
on display some Lithuanian carv- 
ings.

A benefit dance concert, consist- 
ing of 22 different folk dances of 
the Baltic region was given by 
Vytautas Beliajus and his Chicago 
group under the auspices of The 
Lithuanian Sfection of the Baltic 
American Society on April 25. The 
guest singer and accompanist for

C. — Mem- 
American So-

AT the Pet Corner of the Lon- 
don Zpo, children pay a shilling to 
play with ą variety of animals all 
carefully chosen for their reliable 
character. George, the lion cub, is 
much in demand, as is the giant 
tortoise wljich, with a warning — 
“This End Bites” painted on one 
end of his shell, is ridden by the 
smaller children. The tame snake 
is not so popular, būt the young 
chimpanzee makes friends easily; 
and Percy, the penguin, will gravely 
offer his flippers and go for a walk 
with his visitors. Other unusual 
pets are a baby yak and a baby 
eland, a kinkajou, and little alli- 
gators.

—Illustrated London News.
•

“The other night,” relates “The 
New Yorker,” “a gay party of four 
was standing in front of the Inter- 
national Casino, wondering where 
to go next, when one of the ladies 
said that she wanted to try an ex- 
periment. She had always wonder- 
ed what sort of person would pick 
up a coin dropped on the sidewalk. 
One of the gentlemen obligingly 
tossed a ąuarter into a small, hedg- 
ed-in enclosure at the right of the 
Casino entrance. The jingle attract- 
ed a handful of passersby, two of 
whom, astonishingly enough, also 
tossed in coins. Other- people stop- 
ped, and, readily grasping that coin 
throwing was the thing to do, al
so threw in coins.

Finally there was a ring of 30 
or 40 standing around, all of them 
in a kitty and all waiting for what- 
ever it was that was going to 
happen. Nothing did happen, of 
course. After five minutes there 
appeared from around the corner 
a small man in a derby hat. He 
stopped and looked for a moment; 
then he edged his way through the 
crowd, stepped over the hedge, and 
picked un all the coins, counting 
then as he did so. “Four-seventy”, 
he said aloud, pocketing the totai. 
Again he edged his way through 
the crowd, and continued his way, 
down Broadway. After a while the 
crowd dispersed, somehow manag- 
ing to look as if that was what 
they had expeeted all along.

•

“I had bad luck with both my wives 
— the first divorced me, and the 
second wouldn’t.”

Cartoon in “Collier’s."

Fatherly advice: Economy, son, is 
anything your rnother wants to 
buy. —Fred Neher. N.Y. Sun. 
Don’t ųuestion your wife’s jurge- 
ment — look whom she married.

Denver Post.

JUST IN

go forward to make this year,, the the occasion was .Miss-Heleą Pechu- 
biggest yearin the club's history. J kaitis.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

The Society vyill hold its lašt 
meeting of the season on Monday, 
May 27th in the International Stu
dent House.

J. ESUNAS.L.

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. 5283 (27)

PYTHIAS
CAFE

REIKALINGAS VAIKAS 
apie 14-15 metų amžiaus, pa- 
sisiuntimui ir apvalymui — 
gyvenantis arti Dirvos įstai
gos. Kreiptis Dirvos admi
nistracijom

REIKALINGA MOTERIS
Visokiam namų darbui, turi bū
ti patyrus; geras užmoestis.

Kreipkitės telefonu tuojau: 
FAir. 4681

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. čiutelė 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavų atgal. 

Telef onuokit
HEnderson 3050

Šiaudinių Skrybėlių
LAIKAS JAU ATĖJO!

Pasirinkit sau skrybėlę dabar, iki dar turim 
didelį ir Dilniausį pasirinkimą!

specialiai i rn ir i or visų stilių,
Nebrangiai l.JJ Visų pavidaių

Sportiniai Marškiniai Ensemble Suitai
Vyrams, vėliausių $1 Maršiniai ir *).95
naujų spalvų * kelnės

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Avenue
---------- ATDARA VAKARAIS ----------

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

FLASH! FLASH! — By way of. 
the high seas, and the local grape- 
vine — the secret of lašt week’s 
mystery has been uncovered. It 
took a good deal of “fifth column 
spy work, būt the story is now 
ready for publication.

The event of such colossal im- 
portance on JUNE 23rd is the 
event of events — THE DIRVA 
PICNIC! Būt wait, don’t say “Just 
a Picnic”. — This isn’t “just a 
picnic” — its the TWENTY FIFTH 
ANNIVERSARY PICNIC of the 
local Lithuanian paper that tried 
to serve everyone’s needs.

Oh, it’s going to be a grand af- 
fair, congenial friends, nice warm 
sunny weather (we hope). Prizes, 
events, lunches, refreshnients, games 
galore. dancing out under a canopy 
of stars (or almost). Just reserve 
that date, leave the lest up to 
your old mastei- of ceremonies, M r. 
Karpius and staff.

SUNDAY, JUNE 23rd — CAMP 
BY-HECK, Loyd Rd. and Grant Avė. 
Easily accessible from street car 
and motor coach, private car, or 
your old horse and buggy. Admis- 
sion, (no wonder I almost forgot) 
just a ųuarter for the entire family 
(one ticket free to Dirva subscrib- 
ers, children, free.)

Ponioms ir Panelėms
Plaukų sutaisymo darbui — 

kreipkitės šiuo antrašu: kainos 
pigios. Kuri atsineš šią iškar
pą gaus pigiau permanent.

ALBINA PAULIS 
8025 Superior Avė. (22) 

GA. 1824

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

CATHERINE’S HOME
BAKERY

7309 Wade Park Avė.

GRADUATION
SPECIAL

For Boys from 
Grammar School 
S U 1 T S 1 2.95

To Order *
Made in any

SPORT Coats
Pants 3.95

BRAZIS BROS.
CLOTHES
6905 Superior Avė. 
6122 St. Clair Avė. 

15602 Waterloo Rd.

Style.
12.95

«4« 
žE V A’ S

DRY CLEANINGį
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir i 
sutaisom. X

t Paimam iš namų ir pristatomi 
•į* gatavus atgal.

? EVA PETRAITIS *

|

I f iI T

6702 Superior Avė. 
Telefonas: HEnderson 1919 !

ca=g=oa=g=o=a=a=a=aa=tĮ=aae=ce^^

“ DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

JI
______
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Lietuviška Didele Išdirbyste 
i Langams užtraukti Blindų (Shades) 
i VENETIAN BLINDS
■ DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI 

SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATĖ WINDOW SHADES 
j HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. 
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