
“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered at Second-Class matter December 
Oth, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of March 3. 1879. 
_____________________________________________

The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Vaisi. 
Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuvių Spaudos B-vė
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose .......................,. $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ........................... 2.00
Lietuvoje ir kitose šalyse ....................... 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 23 CLEVELANILOHIO PENKTADIENIS. BIRŽELIO-JUNE 5, 1936 KAINA 5c 21st YEAR (21-mi Meta i)

Prancūzijoje Dideli NORI UŽKARIAUTI 
PASAULĮ

Streikai
+

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATMETĖ MOTERŲ MI
NIMUM ALGŲ ĮSTA

TYMĄ
Washington. — Suv. Val

stijų aukščiausis teismas, 
kuris panaikino N RA ir ki
tus patvarkymus pageri
nančius ekonominę pusę, 
pripažino kad New Yorko 
valstijos įstatymas nusta
tantis moterims ir vaikams 
minimum mokestį yra prie
šingas šalies konstitucijai, 
i tųomi tą įstatymą panai

kino.
Panąšius įstatymus turi 

Ohio, Conn., New Hamp
shire, Illinois, Mass., New 
Jersey ir Rhode Island val
stijos, kurios siuntė aukš
čiausiajam teismui reikala- 
lavimus palaikyti tą įstaty
mą, nes ir joms neigiamas 
nuosprendis pakenktų.

STREIKUOJA APIE 
350,000 DARBININ
KŲ UŽ TRUMPES
NES VALANDAS

Paryžius. — Prancūzijos 
komunistų partija forma
liai atsišaukė į socialistus 
dėtis į vieną plėtimui “ben
dro fronto” veikimo visa
me pasaulyje.

Komunistai pasiuntė so
cialistų suvažiavimui pasiū
lymą dirbti išvien pastu- 
m ėjimui visose šalyse kai
riųjų užimti valdžią, kaip 
padaryta Ispanijoje ir da
bar Prancūzijoje.

VETERANAI BONUS 
GAUS BIRŽELIO 15, 

VAKARE

ŠVENČIU DIENOSE 
UŽMUŠTA 127 ŽM.

750,000 GRYŽO DIRBTI
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacija skelbia 
jog Balandžio mėnesį buvo 
pašaukta atgal į darbus 
apie 750,000 žmonių. Tas 
sumažino bedarbių skaičių, 
Federacija sako, nuo 12,- 
183,000 iki 11,506,000.

Daugybė darbininkų pa
imti į darbus ukėse, daug 
stojo dirbti prie statybos; 
likusius suėmė dirbtuvės ir 
prekiavietės.

Per metą laiko, sako Fe
deracijos viršininkai, šalyje 
atsiranda virš pusė milijo
no naujų darbo jiegų, del 
gyventojų skaičiaus daugė
jimo.

Federalės valdžios Įstai
gos per Balandžio mėnesį 
paėmė į darbus 4,383 nau
jus darbininkus. Viso to
kiu budu federates valdžios 
Įstaigose yra 810,418 tar
nautojų.

Paryžius. — Visa Pran
cūzija apimta streikais, kai 
socialistai ir radikalai-so- 
cialistai, kurie laimėjo di
dumą Prancūzijos seimo 
rinkimuose, turi paimti ša
lies valdymą į savo rankas.

Streiku apimta visoje ša
lyje apie 300 dirbtuvių ir 
darbaviečių, ir streikuoja į 
350,000 darbininkų.

Pačiam Paryžiui gręsia 
maisto, pieno ir vandens 
pritrukimas. Ledo gamini
mas ir pristatymas sutruk
dyta, grasina streiku dar
bininkai vandens pumpavi- 
mo stotyse, ir duonkepiai 
rengiasi prisidėti prie strei
ko.

Smarkiai paliestos karo 
reikmenų ir laivų statymo 
dirbtuvės. Industrijos ap
link Paryžių ir šiaurinėje 
Prancūzijoje išrodo bus vi
sai suparaližiuotos.

Kelių Amerikos išdirbys- 
čių skyriai tapo streikerių 
užimti.

Visų darbininkų reikala
vimai yra panašus: jie rei
kalauja didesnių algų, 40 
valandų darbo savaitės be 
vertimo dirbti viršlaikį, pri
pažinimo unijos atstovų 
dirbtuvėse ir užmokesčio iš 
darbo paleistiems darbinin
kams.

Darbininkai streike užsi
laiko ramiai, ir gryžta dir
bti kur reikalavimai išpil
domi.

Prancūzijos pinigų vertė 
nupuolė.

Tokiu tai “džiaugsmu” 
Prancūzijos darbininkai su
tinka naują socialistų ■ vy
riausybę, kuri darbininkus 
moka pažadais raminti.

ETIOPIJA SUPLĖŠYTA
Roma. — Italijos kabine

tas, nesiskaitydamas su T. 
Sąjunga ir Anglija, padali
no Etiopiją į tris dalis, pri
jungė jas prie Eritejos ir 
Itališko Somalilando, ten 
pat Afrikoje, ir paskelbė 
pasauliui naują Romos im
periją.

Valdžia paėmė į savo ži
nią visas pagrindines šalies 
industrijas, prisirengimui 
prie konflikto jeigu jis 
retų kilti del Etiopijos 
kariavimo.

tu-
už-

IR

Plieno ir geležies darbai 
Youngstown, Ohio, srityje 
nepaprastai pakilo — sako
ma šiuo laiku dirba darbi
ninkų daugiau negu 1929 
metais. Viena didžiųjų plie
no kompanijų, Youngstown 
Sheet and Tube Co., dabar 
turi arti 12,000 darbininkų, 
kiek neturėjo 1929 metais, 
kada darbai skaitėsi einą 
gerai.

Bendrai visoj šalyje plie
no darbai žymiai sustiprė
jo.

NUŠOVĖ MOTINĄ
Pittsburgh, Pa. — North 

Fayette kaimelio vaikinas, 
17 m. amž. studentas, John 
S. Hanna, nušovė savo mo
tiną kuomet ji griežtai at
sisakė leisti jam išvažiuoti 
šeimos automobiliu važinė
tis. Nušovęs ją, lavoną pa
traukė iš kelio ir automo
bilį iš garadžiaus išvažia
vęs, vėliau tik susirado sa
vo brolį ir pasakė ką pa
darė. Jis suimtas.

TIKRAI NUSIŽUDĖ
Tours, Prancūzija. —Tū

las Mabileau tikrai nusižu
dė. Jis du kartu sau šovė 
į. galvą, bet tik lengvai su
sižeidė. Išbėgęs laukan šo
ko į upę, bet išplaukė į ki
tą kraštą. Tada sugryžo 
namon, išgėrė nuodų ir pa
sikorė tvarte.

NEPADARĖ REKORDO
Anglijos naujas jurų mil

žinas, pasažierinis laivas 
“Queen Mary” atplaukė L į 
New Yorką į 4 dienas, 12 
valandų ir 24 minutas. Iki 
Prancūzų tokio pat milžino 
“Normandie” rekordo tru
ko dar 44 minutų. Anglų 
laivas kelionėje tuyėjo su- 
gaišt kuomet pateko į mig
las. New 'Yorko šis naujas 
laivas buvo sutiktas su, di
džiausiomis ceremonijom^.

Washington. Karo ve- 
I tei anams bonų.' mokėjimas, 
! kaip praneša Suv. Valstijų 
j pašto viršininkas, prasidės 
i savaitės bėgyje nuo Birže
lio 15 dienos.

Veteranai gaus bonus per 
paštą -tą savaitę. Bonų pa
ketas turės būti paduotas 
veteranams patiems į ran
kas, niekam kitam. Jeigu 
nebus galima veterano su
rasti, bonas bus laikomas 
vietiniame pašte per 30 die
nų ir po to bus .grąžinamas 
S. V. iždui.

Iškeitimui bono į pinigus, 
veteranas privhlo savo bo- 
ną užtvirtinti savo 
niame pašte.

vieti- 
niame pašte. Tą atlikus, 

i kuomet tikras bono savinin
kas bus patikrintas, vete
ranas gaus tara tikrą kvi
tą, bonas bus i| jo paima
mas, ir tą kvitą turės lai
kyt iki bus atsiusta čekis iš 
S. V. iždo departamento.

Kurie nenorėk savo bonų 
iškeisti j pinigus, galės juos 
laikyti, nes tiems bus mo
kama nuošimtis.NUŽUDĖ PENKIS — 

PATS NUSIŽUDĖ
Angola, La. — Wilfred 

Lindsey, 23 metų amžiaus 
žmogžudis, pastarų kelių, 
metų bėgyje pasižymėjęs; 
savo kruvinais darbais, pa-j toms valstybėms kurios pri
sidarė sau galą nusišauda- 'į sidėjo prie Tautų Sąjungos 
mas. Jis buvo uždarytasj paskelbto Italijos spaudimo 
kalėjime už pirmesnes žu-' del karo su Etiopija, 
dystes, prieš kelias dienas Mussolini ragina Italijos 
pabėgdamas iš kalėjimo nu- gyventojus stengtis apsiru- 
šovė kalinių sargą, jo žmo- pinti viskuo namie kad ne- 
ną, ir slapstėsi krūmuose, reiktų iš kitur pirkti, ir pa- 
Kuomet gaudytojai jį suse- į siryžęs pertvarkyt tarptau- 
kė ir apstojo, neturėdamas tines prekybos sutartis, 
progos pabėgti jis pats nu- -------------
sišovė. Jis tokiu budu nu- RIAUŠĖS PALESTINOJ 
žudė penkis žmones. Jeruzalis. — Arabų riau-

-- šėse prieš Žydus Birželio 1 
FEDERACIJA PRITARIA d. užmušta vienas Vokieti

jos Žydas, ir taipgi, žuvo 3
— Amerikos Arabai susikirtime su Ang

lais kareiviais.

DEPORTAVIMUI
Washington.

Darbo Federacijos prezi
dentas Green pritaria dabar 
Kongrese siūlomam svetim
šalių deportavimo biliui — 
kad po trijų metų, nebūtų 
toliau atidėliojama depor
tavimas asmenų įvažiavu
sių į šią šalį nelegaliai arba 
kurie kitaip patenka po de
portavimo įstatymu.

Green sutinka palikti iki 
10,000 tokių asmenų kur 
vieno asmens deportavimas 
visai apsunkintų jo šeimą.

Elektrifikuoja ukes. Ohio 
valstijoje nuo pradžių 1937 
metų dvidešimties apskričių 
ūkininkai galės gauti Į sa
vo namus elektrą. Elektra 
suvedama federaliais kaš
tais. Kitą metą manoma 
aprūpint elektra 71 iš 88 
Ohio valstijos apskričių.

Gelžkeliai nupigino važi
nėjimo kainą, taigi ir auto
busų kompanijos pradėjo 
piginti, lenkt ynią v i m u i už 
keleivius su traukiniais.

Bėgyje dviejų dienų šven
tės, Gegužės 30 ir 31 dd., 
visoje šalyje automobilių 
nelaimėse užmušta arba už
simušė 127 žmonės. Nacio
nalinė Saugos Taryba spė
jo kad tokių nelaimių per 
tas dvi dienas bus iki 270.

MERGINA VIRTO VYRU
Plymouth, Anglija. — Po 

chirurgiškos operacijos, čia 
viena mergina, pasižymėjus 
savo atletiškais darbais per 
kelis metus, pavirto vyru.

Ji šitaip pasakojo apie 
save
niau jog esu mergina. Bet 
pradėjau save nužiūrėti, tik 
iki šiol neturėjau drąsos 
kreiptis prie gydytojų. Da
bar atsikreipus pas vieną 
specialistą Londone, jis pa
tarė man pereiti dvi opera
cijas. Ligoninėje mane pa
guldė su vyrais, ir po sep
tynių savaičių maišantis su 
jais aš apsipratau ir dabar 
neišrodo keista būti vyru. 
Išsyk man išrodė labai ne
paprasta. Kai aš maniau 
esanti mergina, pudravausi 
sau ir veidą, tik lupų da
žymu neužsiėmiau. Ikšiol 
prieš operaciją dėvėjau mo
teriškus rubus. Aš visada

Tki 1928 metų aš ma-

ITALIJA .ĮIEŠKO KER
ŠTO NEDRAUGAMS
Roma. — Mussolini ruo- 

b plačiu mastu atkerštą | turėjau stiprų balsą ir tam
sią odą.”

Iš Edith Louise Weston 
virto Mark Weston ir jam 
oficialiai padaryti vyriški 
rekordai.

VENGRIJA PRIEŠ 
NAZIUS

Budapest. — Vengrijos 
vyriausybė, kovodama prieš 
šalyje veikiančius nazius, 
areštavo. jų kelis šimtus ir 
770 asmenų kaltina šalies 
išdavystėje, rengime sukili
mo.

Jų tardymas bus didžiau
sia teismo byla Vengrijos 
istorijoje.

DIONNE PENKIUKĖS MERGAITĖS 
PASIDARĖ TURTINGOS

Callendar, Out., Kanada. 
— Dionne penkiukės — 5 
mergaitės gimusios vienu 
kartu, nepaprastai pratur
tėjo. Jos yra vienatinės 
gyvos penkios kartu gimu
sios pasaulyje. Gegužės 29 
d. joms suėjo du metai am
žiaus, ir jų turtas pakilo 
iki arti pusės milijono do
larių.

Jų tėvai, biedni ūkininkai 
Prancūzai, už jas gauna po 
tukstanti-kitą dolarių, bet 
jos nepriklauso tėvams, nes 
Ontario valdžia paėmė jas 
į savo globą ir dėjo visas 
pastangas išlaikyti jas gy
vas po gimimo.

Jos virto tikros biznier- 
kos. Už jų fotografavimą 
laikraščiai turi užmokėti 
po $150 už kiekvieną kar
tą, o jų fotografijos Ame-

rikos spaudoje labai papli
tusios. Tas atneša tūkstan
čius dolarių. Šiaip firmos 
kurios nori surišti su jomis 
koki savo produktą, moka 
joms desėtkais tūkstančių 
dolarių.

Šiose dienose viena pa
veikslų kompanija pasirašė 
su jų globėjais filmavimo 
sutartį ir užmokėjo iškalno 
$250,000.

Jų globojimui sudaryta 
tam tikra taryba, kuri pri
žiūri ir pinigus ir biznį ir 
sveikatą, užlaiko gydytoją 
ir slauges.

Tėvai labai norėtų jas at
siimti iš globėjų ir patys 
daryti biznį, bet negali, nes 
pasirašė tokią sutartį. Tė
vams pinigų irgi užteks, 
bet jie gaus tik po mažytę 
dalelę to ką gauna jų mer
gaitės.

Lietuvoje Renka-
ma Seimas

Naujas Lietuvos Seimas bus Tautos, o ne Partijų 
Atstovybė

seimas bus ■ labiau vieningas. 
■ Jis tarnaus tautos jungimo, o 

ne jos skaldymo tikslams. Tuo 
bus išvengta didžiausia parti
nės santvarkos blogybė, nuo 
kurios smarkiai nukenčia net 
dideli kraštai ir kuri tokiai ne
didelei tautai kaip Lietuvių yra 
stačiai pragaištinga.

ŪKININKŲ ĮTAKA
‘Tagaliau numatyta naujame 

seimo rinkimų įstatyme kandi
datų siūlymo tvarka yra teisin
ga tuo atžvilgiu kad ji leidžia 
musų krašto gyventojų daugu
mai, būtent ūkininkams. įgyti 
seime tos įtakos kuri jiems 
priklauso. Apskričių tarybos 
yra daugiausia ūkininkų rink
tos. Čia yra žmonės kurie ge
rai žino vietos reikalus, todėl 
ir geriau nusimano kokie atsto
vai tam ar kitam apskričiui yra 

mos kandidatus, žiurėjo ne vai- j reikalingi. Anksčiau ūkinin
kams tekdavo balsuoti už sąra
šus kandidatų iš kurių jie 
nai nei vieno nepažinojo, 
bar į kandidatų sąrašus 
įtraukiami vietos žmonės, 
ninkams žinomi, del kuriu jie 
galės spręsti ar jie tinka jiems 
rinkti į seimą ar ne. Be to, rin
kikai nebus suvaržyti vienu są
rašu, o galės pasirinkti tinka- 

1 mus sau kandidatus iš \visų 
apygardoje pasiūlytų kandida
tų sąrašų. Taigi nauju įsta
tymu yra geriau apsaugota rin
kiko laisvė pasirinkti kandida
tus negu senuoju.

“Tautos atstovybės sudary
mo klausimu ne tiek yra svar
bus patys formalus rinkimų 
pagrindai kiek tinkamų žmonių 
išrinkimas”, pasakė ministeris 
pirmininkas baigdamas savo 
kalbą.

KAIP BUS BALSUOJAMA
“Kaip įstatyme numatoma, 

bus balsuojama apielinkėmis. 
Bus balsuojama 2 dienas. Val- 

! stybės Prezidentas balsuojamą 
laiką gali pratęsti. Balsuoti 
yra kiekvieno rinkiko pareiga. . 
Balsuoti tegali pats rinkikas.

“Darbininkams, tarnautojams 
valdininkams turi būti duo- 
laiko balsuoti. Už tą laiką

“Lietuvos Aidas”, vyriausy
bės organas, Kaune, štai kaip 
rašo apie Lietuvos Seimo 
kimus:

“Ministeris pirmininkas 
Tūbelis per pasikalbėjimą 
Eltos atstovu pareiškė kad 
riausybei rupi sudaryti darbin
ga ir atitinkanti krašto reika
lams tautos atstovybė, ir kad 
del šios priežasties negali būti 
gryžimo į senąjį partinį seimą. 
Po tokio pareiškimo negalėjo 
kilti jokių abejojimų del to kad 
vyriausybė partinį pradą išraus 
su šaknimis ir iš rengiamo sei
mo rinkimų įstatymo. Tikru
moje taip ir įvyko.

“Bene blogiausia senojo sei
mo rinkimų įstatymo yda buvo 
ta kad jis kandidatų sąrašų 
sudarymą buvo atidavęs į par
tijų rankas. Partijos, statyda-

rin-

J. 
su 

vy-

stybės, ne tautos, o savo kar
tais labai negausios grupės rei
kalų. Tie kandidatai turėjo 
pasižadėti būti ištikimi parti
jai, klausyti jos nurodymų, ir 
net tuojau pasitraukti iš seimo 
jei partijos centras to pareika
lautų.
buvo patikrinta Seimo atsto
vams laisvė kalbėti taip kaip 
rodė jų sąžinė, tikrumoje jie' 
buvo visiškai suvaržyti ir turė
jo skelbti iš Seimo tribūnos tai 
ko reikalavo partija. O kadan
gi tokius reikalavimus statė 
savo pasiūlytiems kandidatams 
visos partijos tai seimo reikalai 
turėjo būti sprendžiami ne sei
me, o partijų centruose. Sei
me įvykdavo tik rankų pakėli
mas.

“Tuo tarpu konstitucija bu
vo pavedus seimui didelę galią. 
Už šią galią partijos visą laiką 
ir varžėsi.

NAUJAS ĮSTATYMAS
“Kuriuo budu naujas Seimo 

rinkimų įstatymas prisideda 
prie darbingumo pakėlimo? Į 
šį klausimą dabar jau nesunku 
atsakyti. Pavesdamas kandida
tų siūlymą apskričių taryboms, 
naujas seimo rinkimų įstaty
mas pašalina partijas nuo šei
mininkavimo seime. Naujai iš
rinkti seimo atstovai jau ne
priklausys nuo partijų, nes ne 
partijos juos įtrauks į kandi
datų sąrašą. Savo darbe seime 
jie galės vadovautis savo sąži
nės balsu, o ne pašalinėmis di- 
rektivomis. Tuo budu seimo 
atstovai galės žiūrėti visos val
stybės, visos tautos, o ne bent 
kurios grupelės reikalų. Jie 
bus tikrai tautos, o ne partijų I 
atstovai, del to ir seimas bus 
tautos, o ne partijų atstovybė.

“Drauge su tuo naujas Sei
mo rinkimų įstatymas pasiekia 
to kad išrinktas tuo įstatymu

Taigi, nors Įstatymų

daž- 
Da- 
hiis 
uki-

ir 
ta 
iš jų atlyginimo neišskaitoma.

“Išrinktais laikomi tie sąra
šo kandidatai kurie yra gavę 
daugiausia balsų. Jei keli są
rašo kandidatai gautų balsų ly
giai, o tokių kandidatų butų 
daugiau negu tenka sąrašui at
stovų, tai išrinktais laikomi tie 
kurie yra vyriausio amžiaus.

“Nauja rinkimų sistema ska
tina ne į partijų kovą o j ben- 

i drą ir visuotinį, taikų ir kūry
bišką susirūpinimą pirmoje ei
lėje tautos ir valstybės reika
lais.”

Be kitų ginklo rūšių, 
Lietuvoje plečiama ir 
karo aviacija. 1925 m. 
Lietuva ėmė gaminti 
karo lėktuvus savo ka
ro aviacijos dirbtuvėse. 
Vaizdelyje matom Lie
tuviškos gamybos ka
riškus lėktuvus, pasiT 
ruošusius ginti tėvy
nės garbę ir laisvę.

■ ■ Tsb.

Anglijos karaliaus vaini
kavimo diena nustatyta ki
tą metą Gegužės mėnesį.

Japonija vėl atvežė Ki- 
nijon 2,000 savo kareivių. 
Viso dabar jų turi Kinijo
je 10,000.

Šiose dienose Kinijoje 
prasidėjo naujas sukilėlių 
veikimas. Gręsia išsivys
tyti naminis karas.
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daug tesusirinkę žmonių buvo, 
tačiau paskaita labai domėjo- dėlės Westinghouse Electric & 
si ir Vilniaus vadavimo reika- Manufacturing Co., kuri turi ir 
lams sumetė $12.55. 
besnių aukotojų 
Mykolas Rupšys, paaukojęs 5, ties 
dol., ir Kazimiera Rupšienė $2. 
Smulkių aukų sumesta $5.55.

Tą pačią dieną V. Uždavinys 
aplankė Lietuvių Country Klu
bą, kur buvo Lietuvių pikni
kas. Piknike gavo keletą “Mu
sų Vilniaus” prenumeratų ir iš
platino kiek Vilniaus Geležinio 
Fondo ženklų. Vakare dalyva- 

i vo Pittsburgho Lietuvių jauni
mo surengtame vakarėlyje, šv. 
Vincento salėje, kur buvo pa
statyta linksma operetė “Pau
lina”, diriguojant muzikui V. 
X. Medoniui.
nys pertraukos metu pakalbėjo 

I susirinkusiems

V. V. S. Atstovas Užda
vinys Lanke Pittsburgho
_ Koloniją

DAUGIAU MOKESTIES 
Apie 50,000 darbininkų di-

T. M. D. SEIMO 
KLAUSIMU

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS Į
AMERIKOS LIETUVIUS IR DRAUGIJAS

Gegužės 26 d. Į Pittsburghą 
atvyko Vilniui Vaduoti Sąjun
gos delegatas V. Uždavinys, 
kuris .čia gyvai sujudino Lietu
višką visuomenę Vilniaus rei
kalais, lankydamas privačius 
Lietuvių butus ir laikydamas 
viešas paskaitas visur kur tik 
buvo kviečiamas ir laukiamas. 
Paskutinėmis Gegužės mėnesio ( 
dienomis ir Birželio pradžioje 
visi Pittsburghe tik ir kalbame 
apie pavergto Vilniaus reika
lus, visi tik ir galvojame apie 
tai kaip geriau parėmus Vilnie
čių kovas su okupantais, kaip 
labiau išplėtus Vilniaus vadovi- 
mo darbą “durnų miesto” apie- 
li rikėj e.

Gegužės 27 d. vakarą musų 
svečias, WS delegatas, laikė 
pirmą paskaitą šv. Vincento 
parapijos salėje, kur svečią 
pristatė ir trumpą kalbą pasa
kė vietos klebonas Kun. J. Vai
šnora. Susirinkusieji didžiu su
sidomėjimu išklausė kalbos apie 
Vilniečių vargus ir jų gražias 
kultūrines kovas, ir svečio at
silankymo proga sumetė $10.04 
aukų. Vietos jaunimo choras, 
vargoninko p. S. Vaišnorienės 
vedamas, gražiai padainavo ke
letą Lietuviškų dainelių ir visą 
programą užbaigė Tautos Him
nu.

Gegužės 28 d. antroji paskai
ta Vilniaus reikalais buvo Ho
mestead, Pa., Šv. Petro ir Po
vilo parapijos salėje. Svečią V. 
Uždavinį pristatė vietos klebo
nas Kun. E. Vasiliauskas. Nors 
tą dieną ir negalėjo žmonių 
daug susirinkti, buvo įvairių 
sunkumų ir nepatogumų, tačiau 
suėjęs būrelis Lietuvių, išklau
sęs paskaitos, apibėrė prele
gentą įvairiausiais klausimais 
apie Vilnių ir to krašto gyveni
mą. Aukų Vilniečių parėmimui 
surinkta $7.66.

Gegužės 29 d. didelis Vilniaus 
parengimas įvyko Pittsburgho 
Lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Parengimą pradėjo 
vietos klebonas Kun. Magnus 
Kazėnas, pakviesdamas vesti 
programą p. Juozą Tomkevičių. 
Pirmiausia perstatytas kalbėti 
Seserų Prarciškiečių vienuoly
no kapelionas Kun. J. Skrip- 
kus, kuris priminė Lietuviams 
patriotizmo reikalus. Svarbiau
sias kalbėtojas V. Uždavinys 
kalbėjo apie pusantros valan
dos, paliesdamas gana plačiai 
Lietuvos ir pavergto Vilniaus 
reikalus. Susirinkusieji dėkin
gi už plačias informacijas, pri
tardami Vilniui Vaduoti Sąjun
gos darbui, surinko $12.66 au
kų Vilniaus reikalams. Visas 
kalbas užbaigė ir padėkojo da
lyviams Kun. M. Kazėnas.

Kapinių Puošimo dieną, Ge
gužės 30, visos Pittsburgho 
Lietuvių parapijos gerbė savo 
mirusius, puošė kapines ir gre
ta kapinių, vadinamame Ado
mo Sode surengta didelis pik
nikas, kuriame dalyvavo ir V. 
Uždavinys, platindamas Vil
niaus Geležinio Fondo ženkle
lius.

Tą pačią dieną VVS. delega
tas V. Uždavinys aplankė Se
serų Pranciškiečių vienuolyną, 
Mt. Providence, Pa., kur pada
rė platų pranešimą seserims ir 
jų akademijos auklėtinėms apie 
Vilniaus m. religines brange
nybes ir paminklus, kviesdamas 
ir seseris ir jų jaunąs auklėti
nes dirbti Vilniaus vadavimo 
darbą ir išėjusioms iš akade
mijos akademikėms plačiai va
ryti Lietuvišką darbą Lietuvių 
išeivijoje. Visos klausytojos 
pasižadėjo įsigyti Vilniaus pa
sus ir juose kas mėnesis kli- ■ 
juoti Vilniaus Geželinio 1 
ženklus. Kapelionas Kun. 
Skripkus užsakė akademikėms 
“Musų Vilnių” 
akademikių skaityklą.

Gegužės 31 d. V. Uždavinys 
skaitė viešą paskaitą nedidelė
je Bridgeville, Pa., parapijoje, 
kur klebonas Kun. Ąl. Jurgutis į

Per eilę metų kartu su SLA. 
Seimais buvo šaukiami ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos Sei
mai. Taigi ta proga pasinau
dojant reikalinga bandyti su
šaukti ir šymet TMD. Seimą, 
kuris turės išspręsti vieną bū
tiną klausimą: ar TMD. palai
kyti ar likviduoti, nes taip kaip 
dabar šios draugijos reikalai 
stovi, ilgiau negalim palaikyti. 
Draugiją liečianti reikalai vi
siškai pakrikę, ir pakrikimas 
matosi kaip centre taip ir kuo
pose. TMD. gyvybė randasi tik 
nekuriuose būreliuose buvusių 
jos narių, kurie ją palaiko tik

šia V. Uždavi-

apie Vilniaus 
miesto Įkūrimą. Klausytojams 
padarė nepaprastą įspūdį svečio 
gražiai nupasakotos Vilniaus 
steigimo legendos.

Svečio Palydovas.

SCRANTON. PA

Iš stam- dideles išdirbystes Pittsburgho 
pažymėtini: srityje, gaus pakėlimą mokes- 

naujai paruoštu kompani
jos . planu, kuris vadinamas
“pelnais dalinimosi” planas.

Kuomet kompanijos pelnai 
kurį mėnesi viršys $600,000, 
tuoj darbininkams bus mokama 
dalis to pelno. Iš kiekvieno 
$60,000 virš tų $600,000 darbi
ninkai ir įstaigų tarnautojai 
gaus po 1 nuoš. mokesties dau
giau tą mėnesį.

šių metų pirmų trijų mėne
sių kompanijos uždarbiai siekė 
po virš $1,244,000 į mėnesį, 
taigi atėmus pirmus $600,000, mirtyje, o prie draugijos gaivi- 
buvo po virš $600,000 uždar- nimo darbų nebeįstengia susi- 
bių, iš kurių darbininkai galė
jo gauti po apie 10 nuoš. dau
giau. Panašiai ir bus ateityje, 
nes kompanijos uždarbiai per 
praeitus 20 metų taip ir ėjo, su 
išėmimu kelių depresijos metų.

pasku- 
valdy- 
TMB.

PITTSTON, PA.
PRAKALBOS VILNIAUS 

REIKALAIS
Gegužės 20—24 d. Pittstone 

lankėsi Vilniui Vaduoti Sąjun
gos delegatas, kuris čia turė
jo du pranešimu Vilniaus rei
kalais. Gegužės 20 d. svečiui 
pagerbti vietos pramonininkas 
p. Leonas šeporaitis surengė 
vakarienę, į kurią sukvietė vie
tos V. V. Sąjungos skyriaus 
veiklesnius narius. Tarp kitų 
dalyvavo: Kun. J. Kasakaitis. 
skyriaus garbės pirmininkas: 
Ant. Galinskas, pirmininkas; 
muzikas Juozas Kudirka, sky
riais raštininkas; poetas Ka
zys Korsakas, Kazys šakočius, 
Petras Seniauskas, .Juozas Češ- 
kys, Antanas Ka.šuba, Jonas 
Sakalauskas, Leonas Lietuvnin
kas ir kiti.

Svečias V. Uždavinys susi
rinkusiems plačiai nupasakojo 
apie tai ką veikia Vilniui Va
duoti , Sąjunga, iškeldamas jos 
didelius darbus ir reikšme Vil
niaus vadavime, plačiai kalbėjo 
ir apie Vilniaus krašto Lietu
vių kulturinį ir politinį gyveni
mą. Susirinkusieji nariai ir 
svečias V. Uždavinys labai dė
kingi p. L. šeporaičiui kad jis 
davė gražios progos susirinkti 
veikėjams ir prie gražios va-

Gegužės 30 d. Lietuvių Tau
tinėse kapinėse atsibuvo gedu
lingos pamaldos su šv. mišio- 
mis, kurias atlaikė klebonas 
Kun. M. X. Žukauskas, už vi
sus šios parapijos mirusius. 
Laike mišių patarnavo klierikai 
iš vietinės Tautinės Seminari
jos. Po pamaldų Kun. Žukaus
kas pašventino keletą kryžių.

Po pietų, 2 valandą, Gedimi
no parke, prasidėjo piknikas; 
nors oras buvo šaltas, vienok 
žmonių atsilankė daug.

Gegužės 31 d., sekmadienį, 
atsibuvo tautinės parapijos vai
kučių šv. komunija. Visa ap
eiga atlikta su iškilminga pro
cesija. Po šv. komunijos Kun. 
Žukauskas pasakė vaikams pri
taikytą pamokslą. Po pamal
dų, salėje visi vaikai kartu tu
rėjo pietus.

Scrantono Lietuvių katalikų 
tautinė bažnyčia yra graži ir 
didelė; žmonių prisirenka, ypač 
laike iškilmingų , švenčių, pilna 
bažnyčia. čia matyt žmonės 
susipratę katalikiškai ir tau
tiškai, kas galima pažint iš jų 
darbų, nes turi ne tik puikią 
bažnyčią, bet ir patogias kapi
nes ir didelį gražų Gedimino 
parką, kur sekmadieniais laiko 1 karionės plačiai pasikalbėti kil
savo pasilinksminimus.

■Teisybę Mylintis.

LIN KSM AS PROGRAM AS
Gegužes 19 d. Lietuvių K. T. 

parapijos salėje, Gegužės 19 d. 
’ vakare buvo surengta gražus 
vaidinimas, “Nesipriešink”, ro
les tuiėjo Agota Indienė, Ona 
Novitąkienė, Magdė Balčiūnie
nė, Petronėje Sadauskienė, An
taniną Matukevičiukė, Albina 
Sądoniųkė. Veikalą sumokino 
Magdalena Mitchelienė. Pro
gramą vadovavo p. Sadonienė, 
kuri perstatė kleboną Žukaus
ką. kuris savo kalboje supažin
dino publiką su veikalo turi
niu. Žmonių buvo labai daug 
ii- visiems veikalas patiko. Vai
dintojos savo roles atliko atsa
kančiai. Po programo kitoje 
salėje buvo pasilinksminimas 
su užkandžiais. Laukiama dau
giau tokių parengimų! Vąlio 
moterėlėms! Magde.

niaus reikalais.
Sekmadienį, Gegužės 24 d., 

skyriaus pastangomis 
vietos visuomenė pa- 

pranešimo Vilniaus 
Nors ir trukdė smar- 

vakarą, tačiau

tarti, arba, geriau sakant, ne
galima jų prisišaukti.

Šitą patvirtina kad il
tinių metų TMD. centro 
bos pastangos išjudinti
kuopas ir narius prie draugijos 
atsteigimo.

Kadangi paskutinis seimas 
Detroite buvo neskaitlingas, ir 
todėl nebuvo galima išrinkti vi
sos TMD. centro valdybos, aš 
tapau per p. Strimaitį pakvies
tas užimti TMD. centro pirmi
ninko vietą, ir vėliau sudarėme 
pilną valdybos sąstatą. Po il
go susirašinėjimo su Iždininku 
A. B. Strimaičiu, centre paga
liau prieita prie šiokios-tokios 
tvarkos. Partraukta knygos iš 
Chicagos į Detroitą ir sutvar
kyta. Buvo prieita prie susi
tarimo su Spaudos Fondu Lie
tuvoje del gavimo naujų knygų 
nariams mainais už TMD. kny
gas, ir pereitais metais Gegu
žės mėnesį paskelbėm draugi
jos atgaivinimo vajų. Bet de
ja, į tą TMD. centro valdybos 
atsišaukimą atsiliepė tik viena 
Detroito kuopa, kuri sušaukė 
susirinkimą, išrinko iš narių 
mokesčius ir surengė pikniką. 
Ar kitur kur kas buvo daroma 
spaudoje visai nemačiau.

Todėl šiuomi aš atsišaukiu į 
visus TMD. narius ir nares, 
kad pasitartų savo kuopose at
verta TMD. atgaivinti, ar ją 
likviduoti. Kurios kuopos gali 
lai prisiunčia delegatus į Cle
velando seimą, o kurios ne, tos 
gali parašyti savo nuomones 
laiškais ir pasiųsti “Dirvos” 
antrašu, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.

šis seimas
paskutinį tarimą 
įvykdyti.

su kviesta
siklausyti 
reikalais.
kus lietus tą
susirinko apie 300 žmonių. Pa
rengimą vedė skyriaus pirmi
ninkas A. Galinskas. Progra- 

-mą pradėjo merginų kvartetas,
Ivanaus-Abramavičiute,

Kudirka.

p-!es 
kaitė, Klimavičiūtė ir Rimaitė, 
joms akompanavo J.
Skyriaus garbės pirmininkas
Kun. J. Kasakaitis pasakė įžan
ginę kalbą, primindamas ką 
reiškia valstybėms ii- tautoms 
įų sostinės. Po jo kalbos pa
dainavo vietos “Dzimdziai” •— 
broliai šakočiai ir Alb. šepo
raitis keletą dainelių, o Stasys 
Šakočius su ilgesiu padainavo 
solo “Leiskit į Tėvynę”.

Toliau kalbėjo svečias Vin
cas Uždavinyš. Jis kalbėjo 
aipic pusantros valandos nepa
leisdamas klausytojų iš savo 
dėmesio, pasakodamas apie Vil
niaus įkūrimą, apie jo praeitį, 
pereidamas prie dabartinių lai
kų, prie okupacijos ;r paverg
tų brolių gyvenimo, iškeldamas 
reikalą remti pavergtųjų lais
vės kovas. Susirinkusieji pir
ko Vilniaus Geležinio Fondo 

Gegulės 31 d. pąSŲS ir .ženklūs, be to grynais 
' p>"-7P,ln 4 fl pinigais sumetė 10 dolarių .au- 

.... _ . ........... , kų. Visas Vilniaus minėjimas,
Fondo RyiTxO- Katalikų Susivienijimo j pr;1i(a]|JOS baigta Tautos Him- 
in. J. S£iniiJ Chicagoje. S. ■ nu> ]<urj giedojo draug su

Edwardsville, Pa.
UŽMUŠTAS J. MOLIUšlS. 

Jc.'as M.oliušis, buvęs LKRSA. 
iždininkas, Gegužės 30 dieną 
gelžkelio skerskelyjs pakliuvo 
traukiniui, ir tapo labai sun
kiai sužeistas. Nuvežtas ligo
ninėn, ten mirė,. U 
ryta. Palaidotas .pirželio 4 d. 
Jis buvo išrinktas delegatu į

(PAJ1EŠKOMA Marė Butkiutė, 
kuris lankys, cievęlaiulo išvažiavus į Shenandoah, 

Pa. Išvažiuodama nepaliko antrašo, 
norėtume susižinoti. Ji pati prašo
ma atsiliepti arba žinantieji jai pra
nešti.

E. Vaitekūnas
11221 Primrose av. Cleveland, O.

į- “D/imdziais” visi dalyvavusieji.
Ilgai mes minėsime šį gražų 

susirinkimą ir lauksime vėl 
gražios progos kad Pittstono 
VVS. skyrius mums ką nors 
panašaus surengtų.

.Yar.ana.usko Kaimynas.. 149 Union St.

Visi Amerikos Lietuviai žinot kad Clevelande. Ohio, 
statoma musų Tautai amžinas Paminklas Amerikoje •— 
Lietuvių Kultūrinis Darželis. Darželis užima apie dvie
jų akrų plotą žemės, taigi didelis. Federalė valdžia iš 
viešų darbų fondo paskyrė Lietuvių Darželio Įrengimui 
virš $30,000, taigi pati Darželio forma ir sutvarkymas 
atliekamas valdžios kaštais.

Lietuvių Darželis bus užbaigtas šią vasarą ir nu
matyta jo formalis iškilmingas atidarymas Rugpjūčio 
23 dieną. Tose iškilmėse galės dalyvauti arba prie jų 
prisidėti plačios Amerikos Lietuviai. Tai bus istoriška 
diena, kurią kiekvienas privalo atminti.

Darželyje jau stovi Dr. Jono Basanavičiaus pamin
klas ir bus Įrengta Gedimino Stulpai.

Bet dar reikalinga įrengti Birutes Fontanas ir du 
svarbus paminklai — Dr. Vinco Kudirkos ir Poeto Mai
ronio. Tie dalykai ir visi kiti pagražinimai Darželyje 
reikalingi įsidėti patiems Lietuviams.

Clevelandiečiai Darželiui sušukavo kelis tūkstančius 
dolarių. Bet šis Darželis bus visos Amerikos Lietuvių 
paminklas — nes tik vienas toks dalykas visoje Ame
rikoje tebus. Todėl Clevelando Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjunga šiuomi užkviečia ir prašo visos Amerikos 
Lietuvius, pavienius asmenis ir draugijas, klubus ir kuo
pas, prisidėti prie Lietuvių Kultrinio Darželio įrengimo 
ir išpuošimo. Darželį per eiles metų gaus progos at
lankyti visi Amerikos Lietuviai. Lai buna visų centas- 
kitas įdėtas į tą Darželį, Lai jis buna visų musų švento
vė ir pasididžiavimas.

Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga įsteigta Lap
kričio mėnesį 1929 metais, ir susideda iš visų Clevelan
do Lietuvių tautinių ir katalikiškų draugijų ir kuopų 
atstovų ir visuomenės veikėjų.

Visi kas tik išgalit, skirkit savo mažą ar didesnę 
auką. Jūsų auka bus paskelbta spaudoje. Jums bus 
prisiųsta paliudijimas ir Lietuvių Kultūrinio Darželio 
narystės kortelė.

Draugijų veikėjai prašomi paskaityti šį atsišauki
mą savo draugijos susirinkime.

Pinigus prašome siųsti šiuo antrašu:
Lithuanian Cultural Garden League, 

6606 Superior Ave., Cleveland, Ohio.
Pasitikėdami jūsų paramos, liekame, su pagarba,

Clevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga,
P. V. Cesnulis — pirmininkas,
Ona Mihelichienė, Jonas Brazauskas, 

vice pirmininkai,
P. P. Muliolis, iždininkas,
K. S- Karpius, susinėsimų sekretorius, 
Marė Mišeikienė, finansų sekretorius, 
Julė Salasevičienė, Ona Baltrukonienė, 

iždo globėjos.

Paklausykit Radio
šio šeštadienio vakare, birže

lio 6 d., tarp 6 ir 8 vai., paklau
sykit įdomaus radio programo 
iš Clevelando stoties WJAY.

Ta stotis įsirengė sau naujas 
patalpas ir jų atidarymo pro
ga duos special} tautų progra
mą paminėtu laiku. Prcgrame 
dalyvaus ir Lietuviai. (Plačiau 
apie tai vietinėse žiniose.)

VADOVAUJA EKS
KURSIJA Į LIETUVĄ

ŽIAURI ŠEIMOS TRAGEDIJA

KAIP KARO VETE
RANAI GALI NUVA
ŽIUOT LIETUVON

turės padaryti 
ir ji galutinai

F.
TMD.

14676 Wark Av.

Motuzas, 
Pirmininkas,
Detroit, Mich.
Cleveland! ečiųP. S. Prašau

TMD. narių pasitarti su SLA. 
Seimo rengimo 
vakaras mažiau 
pramogomis, tą 
ti TMD. seimui.

komisija, kuris 
užimtas Seimo 
vakarą paskir- 

F. M.

LAUKIAMA DR. J. ŠLIUPO
Dr. Jono Šliupo priėmimui, 

susidarė iš keleto draugijų ko
mitetas, kuris nustatė galutinus 
planus svečių priėmimui.

šeštadienį, Birželio 13 d., yra 
rengiama priėmimo vakarienė, 
Čekoslovakų salėje JTillman ir 
Butternut gat.) ; pradžia nuo 
7:30 vakare.

Sekmadienį, Birželio 14 d., 
rengiama masinės prakalbos 
Lietuvių salėje, nuo 2:30 vai. 
po pietų. Svečias čia prabus 
penketą dienų, taigi vietos pro
fesionalai ir seni daktaro drau
gai rengiasi aprodyt Detroito 
įdomybes.

Dr. šliupas pašventė savo vi
są gyvenimą Lietuvių švietimu! 
ir kėlimui, Lietuva jį pagerbė 
75 metų jo amžiaus- sukaktuvių 
proga. Dabar atėjo ir mums 
Detroitiečiams eilė parodyti sa
vo nuoširdumą didžiam Ameri
kos Lietuvių darbuotojui.

F. Motuzas.
PARSIDUODA VIETA

Trys akrai ycmėr, 7 kambarių na
mas su visais Įtaisymais ir miesto 

( vandeniu; garadžius, v.ištinė, malki
nė ir karvių tvarias. Vištos, kar
vė ir vaisių medžių. Vjeta
krante, gražiame ąžuolyne, 
labai prieinama.

J. UŽUPIS
Manchester,

Gegužės 30 d. Walter John
son, 42 metų amžiaus, kuris po 
ilgos bedarbės nesenai vėl pra
dėjo dirbti, miegamame kam
baryje užsmaugė savo žmoną, 
41 m. amžiaus, kur ji gulėjo 
sirgdama, nes nesenai buvo iš 
ligoninės parvežta, 
per dvi dienas 
kambarį ineiti, 
ji labai serga.

Birželio 1 d.,
gryžo iš mokyklos, jis pasitiko 
juos po vieną tarpduryje ir nu
sivedęs į viršų, kur tris nužu
dė perpjaudamas gerklę, o ket-

Nužudy tieji 
iki 15 metų

paklausimu 
Lietuvą iš 
Birželio 15

Vladas P. Mučinskas, 
švedų Amerikos Linijos Lietu
vių skyriaus vedėjas centro 

raštinėj New Yorke.
Liepos 1 d., 1 vai. ryto, šve

dų Amerikos Linijos moderniš
ku motorlaiviu “Gripsholm” iš
plauks skaitlinga ekskursija į 
Lietuvą, iš New Yorko per Go- 
thenburgą, Švediją, į Klaipė
dą. Keleiviai vyks iš New Yor
ko į Goihenburgą, iš ten per 
gražią ir Lietuvai draugingą 
Švediją (6 valandas laiko) eks
presiniu traukiniu į Švedijos 
sostinę Stockholm, ‘šiaurės Ve
neciją'. Iš Stockholmo nauju, 
1934 metais statytu laivu “Ma- 
rieholm” plauks į Klaipėdą!

Ekskursiją asmeniniai vado
vaus oficialis palydovas p. Mu
činskas, kuris nuo pat pradžios 
įsteigimo nuolatinio susisieki
mo tarp New Yorko ir Klaipė
dos per Švediją, sumaniai ve
da Lietuvių skyrių švedų Ame
rikos Linijos, ko pavyzdį mato
me šiandie'.? minėtos linijos po
puliarumą Lietuvių tarpe, dau
gėjantį Lietuvių keleivių skai
čių i Lietuvą Švedų Ąpierikos 
Linija.

šią ekskursiją užgyrė Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
ga Amerikoje, prie kurios na
rių visais kelionės reikalais ma
lonėkit kreiptis, arba į bent 
kurį Lietuvių laivakorčių agen
tą. Visi jums maloniai patar
naus. Ekskursijos Palydovas.

Vasarine Ęksįursija

Vaikams 
uždraudė Į tą 

sakydamas kad

kada vaikai su-

virtą užsmaugė, 
vąikai yra nuo 8 
amžiaus.

Kuomet vėliau 
vyresni vaikai,

sugryžo du 
tėvas pasitiko 

juos tarpduryje su šautuvu ii 
pasakė jog nužudė jų broli ir 
seseris ir užklausė ar jiedu no 
ri gyventi ar eiti paskui anuos 
Vaikinai abu persigandę išpra
šė tėvo palikti juos gyvus ii 
nusisukęs nuėjo i vidų ir 
nusišovė.

Septintas vaikas, 21 m. 
žiaus, su 
likę gyvi 
lici jai.

tėvais 
vaikai

pats

am-
Iš-negyveno.

davė žinią po-

neaiškiu tėvoTaigi, tokiu 
užsispyrimu šeimą išžudyti, iš
naikinta šeši tos šeimos nariai.

PAVASARININ K Ų ĄT,STO
VŲ KALBOS. Birželio 1 d. 
parapijos salėje įvyko Lietuvos 
svečių Pavasarininkų atstovų 
prakalbos? Adv. Laučka ir Dr. 
Leimonąs abu gražiai ir įdo
miai apipasakojo Lietuvos pra
gyventus sunkius laikus savo 
nepriklausomą gyvenimą ku
riant, ir kaip dabar Lietuva 
gyvuoja. Kvietė Amerikos Lie
tuvius ir jaunimą būti Lietu
viais.

Jie .atvežė ir išstatė parody
mui Lietuvos jaunimo rankdar
bių. kurie puikiai artistiškaiežero

Kaina! padaryti ir jais visi gėrėjosi.
('••D Svečiai dar turėjo progos da-

I lyvauti p-lės Veronikos Sinke- 
Conn. vičiutės vestuvėse. “D.” Rep,

“Dirvos” laivakorčių agentū
ra gavo daugiau 
apie nuvažiavimą Į 
karo veteranų kurie 
dieną gaus bonus.

štai kas reikalinga žinoti ka
ro veteranui Amerikos piliečiui 
del apsilankymo Lietuvoje:

1. Jums visai lengva nuva
žiuoti, nes Amerikos pasportą 
galit gauti Į keturias-penkias 
dienas. Pasportas geras porai 
metų. Pasportii imant reikia 
turėti dvi savo fotografijas su- 
lyg nurodymo (fotografai žino 
kokių fotografijų reikia pas- 
portui). Einant išsiimti pas
portą, reikia nusinešti- savo pi
lietybes popieras ir nusivesti 
vieną pilietį liudininką.

Pasportui aplikaciją reįkia 
vaduoti savo miesto Federal 
Buildinge.

2. Laivakortė iš New Yor- 
ro į Klaipėdą ir atgal (trečia 
klase),, pasportas ir viza 
tuoja nedaugiau $199.00.

3. Lietuvoje užtenka 
eisti $200 ar $300 ir už 
pinigus galima matyt daug
tuvos ir pragyventi. Maistas 
Lietuvoje labai skanus ir visai 
pigus.

Kurie manot apsilankyti Lie
tuvoje, paduokit paspoito apli
kaciją dabai-, kaip greit gausit 
vasportą. tuoj kreipkitės į “Dir
vos” agentūrą, ir galėsit išva
žiuoti Liepos 1 d. laivu Grips
holm per Švediją.

Kreipiatės: “Dirvos” Agen
tūra, 6820 Superior Ave., Cle
veland, Ohio.

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936

Mod.’rniika m motorlaivį

kaš-

pra
tilus 
Lie-

vyks per 
Švediją

i S'ock- 
MARIE 
Kelionės

NEW YORK — KLAIPEDA
(Per Golhrnburg-Slockholmg)

Iš New Yorko j Goihenburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gotnenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai
gražiąją ir Lietuvai draugingą 
(6 vai. laiko) į Stockoolraa. 1 
holmo puošniuoju gairlaiviu 
HOLM" tiesiog į Klaipėdą, 
laikas 24 valndcs.
Ekskursiją vadovaus ;
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuviu skyriaus vedėjas, 
Ekskiursiją užgyrė Lietuvių T.a’od’.or- 
Čių Agentų Sgįunga Amerikoje

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
Drottningholm 
Gripsholm . . . 
Drottningholm 
Gripsholm . . . 
Kungsholm
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Š. A. L. 
raštinės.
SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City
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K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS
MYKOLAS KASTANTAS ČIURLIONIS 

KASDIENINIAME GYVENIME

Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

Keli Bruožai iš To Lietuvių Genijaus Gyvenimo

(Tęsinys iš pereito num.)
•-. &■. • 

.; įtr ■

KELIONĖ Į KOPENHAGENĄ
RUGSĖJO 9. — šešta valanda ryto. Išbun

du laive, pasikėlęs pažiūriu per langą Į vandeni. 
Ankstyvas rytas, vanduo juodas, bet jau švie
su. ‘Laivas eina labai ramiai, be supimo ir be 
jokio bildesio. “Marieholm” yra vienas iš ne
daugelio laivų kuriais keliavau ką neturi drebė
jimo. Kiti laivai eidami nuo motorų veikimo 
paprastai jsidreba iki to kad keleivius nervuoja.

Laivas taip gerai ir moderniškai Įrengtas 
kad turi šiltą ir šaltą bėganti vandenį kožname 
kambarėlyje.

Apsirengęs, išeinu ant denio pasidairyt ore. 
Iš dešinės pasimato Borgholm sala — labai ilga 
bet siaura sala, gulinti tik poros ar trijų kilo
metrų atstume nuo Švedijos žemyno. Sala lyg 
kokia milžiniška žuvis guli Baltijos juroje pa
šonių su Švedija. Ta sala užstoja uostą Kalma
rą, kur mes keliaujam, nuo Baltijos bangų ir vė
jų. Kalmaras visai netoli, apie 8 valandą jau 
busim uoste. Visa kelionė, taigi, nuo Klaipėdos 
Į Kalmarą trunka 18 valandų laiko. Jei ne toks 
priešingas oras kokį vakar išvakaro turėjom, 
butume atvykę valanda ar pora greičiau.

Nuėjęs pusryčiauti, užsirašiau šiuos kartu 
su manim važiavusius į Ameriką Lietuvius:

Juozas Kebėža, iš Chicagos. Lietuvon nu
važiavo Gegužės 25 d., buvo Degučių kaime, Ma
rijampolės apsk., ir apielinkėse.

Morta Beniulienė, su jaunu sunum, iš Det
roit, Mich. Parvažiavo į Lietuvą Liepos 3 d. 
Viešėjo Mažeikių ap., Viekšnių par., žibikų k.

Veronika Sinkevičiūtė, iš Day tono. Nuva
žiavo į Lietuvą Liepos 3 d. Viešėjo Šančiuose, 
prie Kauno, pas dėdę, ir Kaune. Plačiai apvaži
nėjo Lietuvą. Ji gimus Aukš. Panemunėj, iš
vežta į Ameriką 4 metų amžiaus. Dabar pirmą 
kartą apsilankė kaipo delegatė Pasaulio Lietu
vių Kongrese.

Vytautas Ubarevičius, iš paties Kauno, bet 
Amerikoje gimęs, taigi gryžta vėl į Ameriką. 
Lietuvon buvo parvežtas 1921 metais. Apsigy
vens Brooklyne, N. Y., pas dėdę.

Jonas Noreika, iš Ziegler, Ill., parvažiavo 
Gegužės 25 d., viešėjo gimtinėje Pajurelių k., 
Salantų vai., Kretingos ap.

Dominikas Vaitonis, 77 metų amžiaus senu
kas, važiavo pas savo sūnų, Danielių, į Lewis
ton, Me. Paėjo iš Kupiškio miesto. Sūnūs bu
vo atsilankęs, pagamino dokumentus ir traukia 
tėvą į Ameriką.

Prisiminė tas senukas kuris su mumis iš 
Amerikos važiavo — jį jo sūnūs norėjo atsikra
tyti ir siuntė į Lietuvą, visai be pinigų....

Iki priplaukėm uostą, prisirengėm išlipti, 
buvo jau arti 9 valanda. Mus pasitiko švedų 
Amerikos Linijos palydovas, kuris visus Lietu
vius keleivius lydės Į Gothenburgą. švedai par
važiuodami į savo šalį perka laivakortę tik j 
Gothenburgą, ir iš čia jau važiuoja kur kam 
reikia, panašiai kaip daro Klaipėdon parvažiavę 
Lietuviai. Bet Lietuvius, kaipo svetimus, ne
sukalbančius, palydovai visu keliu lydi, aprūpi
na užkandžiu laike traukinių persimainymo pu
siaukelėje. Paima visą bagažą, perneša ir per
veža iš vietos į vietą, nei mažiausio daikto ne
reikia pačiam neštis. Visas bagažas eina kartu 
su pasažieriais, taigi negali būti klaidų ir pame
timų.

Einant iš laivo į geležinkelio stotį, kuri yra 
netoli, ir gražiame ore buvo smagu paėjėti, gat
vėje prieš mus daug kartų atlėkė automobiliai, 
bet visai netriubydami ima ir sustoja priešais, 
iki žmogus nepasitrauki jiems iš kelio. Prie to, 
Švedijoj automobiliai važinėja kaire puse, ne 
dešine, kas labai nepaprasta ir nežinančiam sun
ku patėmyti kada su automobiliu susidursi.

Musų vadovas paaiškino (kalba Angliškai) 
jog' automobilių kaire puse važinėjimą tuoj val
džia žada pakeisti važinėjimu taip kaip važinėja 
kitose šalyse. Apie automobilių netriubijimą 
papasakojo kad Švedijoje pravesta įstatymas 
draudžiantis automobilistams daryti trukšmus, 
važinėtojai turi be triubijimo įprasti apsaugoti 
žmones nuo nelaimių, ir vieni kitų apsisaugoti, 
ir pėkstieji tuomi mokinami atsargumo.

Eidamas į gelžkelio stotį apsižiūrėjau kad 
neturiu švediškų pinigų, o vadas pasakė kad 
bilietų negalima pirkti dolariais, taigi greitai 
turėjau bėgti į banką išsikeisti švedų kronų, ir 
kaip tik suspėjau į tą traukinį. Kiti Lietuviai 
keleiviai gavo sau bilietus iš vado, nes jie va- 

i žiavo nustatytu keliu.
Atvažiavus į miestą Alvesta, mainėm trau

kinius ir aš ir kiti, bet jau čia sėdom į kitus 
traukinius, čia dar nuvedė mus stotyje papie
tauti, apie 1:30 valandą dienos. Už kelių mi- 
nutų turėjo ateiti traukinis į Gothenburgą, kur 
važiuos mano sankeleiviai, ir kitas traukinis iš 
Stockholmo į Malmo, pietvakarinėje Švedijoje, j

šioje stotyje susimaišė mano atsargumas, kurio 
prisilaikau visada kad nepavėluoti. Aiškiai ne
nugirdau palydovo paaiškinimo ar mano Stock- 
holmo-Malmo traukinys anksčiau išeis ar Go- 
thenburgo, ir belydint kitus Lietuvius j jų trau
kinį, vadas man pasako kad va mane traukinys 
jau išvažiuoja! Visi kiti sulipo Į savo trauki
nį, su jais ir musų vadovas, ir aš likau svetima
me mieste, be kalbos, be žinios kada gausiu kitą 
traukinį į Malmo, iš kur važiuojama Į Danijos 
sostinę Kopenhageną. Sugryžtu atgal į stotį, 
apžiūrinėju traukinių išėjimų surašus, nes klau
sinėti nėra kaip, nesusikalbu.... Surandu kad 
sekantis traukinis eis už trijų valandų. Bet dar. 
labiau žiūrėdamas randu kad kitas traukinys ‘ 
eina į Malmo tik 20 minutų paskui tą jau nu
ėjusį. Mat, anas buvo greitasis traukinys, o 
šis paprastas. Nueinu žemyn prie vAgonų j ieš
koti savo traukinio, ir vėl nueinu, ne pas tą kur 
reikia, nes nemaniau kad man reikalingas trau
kinis jau bus stotyje. Prie tuščių bėgių besto
vėdamas ir laukdamas ateinant traukinio, sto
vėjau prie dešiniųjų bėgių, o čia ir traukiniai 
eina kairiais bėgiais, kas man nei į galvą. Tik , 
laimei, besidairydamas ištolo pamačiau to sto-, 
vinčio traukinio gale iškabintą baltą lentelę su 
užrašu “Malmo”, ir nieko nelaukdamas nusisku
binau į vagoną.

Dabar važiuoju per kitą dalį Švedijos - — 
į pietvakarius visu pietiniu Skandinavijos žemy
no plotu. Visu keliu ilgą galą vis buvo girios, 
akmenynai, tarpais miesteliai ir ūkiai. Dairan- 
tis po šiuos pravažiuojamus plotus pradedu mąs- j 
tyti iš ko gi senovėje vikingai čia galėjo misti, 
tų akmenų negrauš, turėjo vykt į kitas šalis ir ( 
juromis plėšikaut.

Važiuoju tais keliais kur gal labai retai ka
da užkliūva ar ir visai neužkliuvo Lietuvio ko- i 
ja. Ko čia Lietuviai važinės? Diplomatai į Ko-1 
penhageną važiuoja per Vokietiją aplinkui že-1 
me, ir vandeniu į Zealando salą davažiuoti ima 1 
kelias valandas, taigi greičiau nuvažiuoja. Iš 
Amerikos ir Lietuvos keleiviai šiuo keliu niekad j 
nevežami. Man taipgi šiuo keliu važiuoti dau * 
giau neteks. Važiuoju kaip paklydęs, kaip ak
las, nežinau nei kur nuvyksiu nei ką matysiu. 
Niekam nesyarbu kas aš toks — ir man kiti ■ 
nesvarbu.

Aš važiavau tolyn nuo Stockholmo, nors ir 
ten turėjau pasiryžimo nuvažiuoti, taigi plana- j 
vau iš Kopenhageno į Stockholmą gryžti oru, 
greičiau nuvažiuosi. Niekad pirmiau neturėjau 
noro oru keliauti, nes viso tik porą kartų su 
Darium tesu oran pasikėlęs, bet žinodamas apie j 
gerą Europoje orlaivių veikimą ir pasažierių I 
vežiojimą, sumaniau perlėkti virš Švedijos oru. ’

Tankiai privažiuojam miestelių, kuriuose 
kiekviename traukinys stoja. Matosi daug lent-, 
pjūvių, medžio dirbtuvių, ir gal degtukų dirb-1 
tuvių, kuriomis Švedija nukaišyta, tik jų išlau
kė negali pažinti. Miesteliai kad ir maži, vis 
daugiausia mūriniai namai, raudonais stogais, 
bet yra namų ir medinių, švedai taip kaip ir 
Lietuviai mėgsta gėles, aplink namus matyt dar
želiai, ir dabar rudenop jau pilni įvairiaspalvių 
jurginų ir kitokių vėlyvesnių gėlių. Stotys ir 
apink jas švaru ir apsodyta gėlėmis, taip kaip 
dabar daroma jau ir Lietuvoje.

švedai žmonės labai rimti ir visur apsieina j 
gražiai, net garsių kalbų ar rėkavimų negirdė
si. Traukiniai taip pat, sustoja ir pradeda eiti 
be švilpimų ir skambinimų, viskas tyku, tyku, 
lyg gedulą apsimetę. Taip tai Švedai mokinasi 
būti kožnas sau ir kožnas kitam netrukdyti.

Bet dar daugiau į pietvakarius važiuojant 
išvažiuoji iš miškų ir akmenynų ir atsidengia 
prieš akis lygus tolimi plotai, panašiai kaip Su
valkijoje apie Marijampolę. Matosi dideli ūkiai, 
lyg dvarai, ši dalis Švedijos vadinama Skani- 
ja, tai yra tokia provincija ar apskritis, ar val
stija. čia akmenynų nematyt, žemė be pakili
mų, plokšti, ir visai arti vandens paviršiaus.

Privažiuojam miestą Lund, už kurio jau se
ka Malmo, pietinės Švedijos uostas.

štai ir Malmo. Atvažiavom čia kelias mi- 
nutas prieš 6 valandą vakaro. Dar buvo saulu
tė ant dangaus, bet jau leidosi. Išlipęs stotyje 
tuoj susiradau informacijų skyrių ir tam tikrą! 
žmogų kuris stotyje laikomas suteikti informa- 1 
ei jas, mokąs gal kelias kalbas, bet Angliškai 
tikrai mokąs, ir Jo paklausiau kaip nukeliauti 
į Kopenhageną. Jis pažiurėjo į laikrodėlį ir 
tuoj išvedė mane per duris j gatvę ir rodyda
mas į netolimą laivą sako, “Skubėk, šis laivas 
išplauks į Kopenhageną lygiai 6 valandą”. Pa
skubėjau, ir paspėjau tą laivą pagauti, įlipau 
per briauną, nes tiltas jau buvo nuimtas ir lai
vas buvo bepradedąs trauktis nuo priestotės.

Taip tai patekau į Kopenhageną be jokio 
sugaišinimo laiko, ir dar anksti vakare. Malmoj 
nakvoti nenorėjau, ir neprisiėjo.

Iš Malmo į Kopenhageną yra tiek kaip iš 
Nidos per Kuršmarį iki Nemuno ištakos, nes iš

Balandžio 22-25 dieną visa 
Lietuva minėjo didžio savo me
nininko ir kompozitoriaus Mi- 
kolojaus-Konstantino čiurlionies 
25 metų mirties sukaktuves. 
Nekartodami jo gyvenimo ei
gos, patiekiame kelis atsitiki
mus, kurie mums šį Lietuvių 
tautos genijų ir dvasios mil
žiną atvaizduoja, kaip pasauli
nio garso menininką ir žmogų.

Jo meniški gabumai pradėjo 
reikštis labai anksti. Sulaukęs 
vos penkerių metų amžiaus, 
jis pradėjo skambinti iš klau
sos. Tėvas, matydamas nepa
prastus jei gabumus, padėjo 
pažinti gaidas, prižiūrėjo jo pra
timus. Jau septynerių metų 
berniukas gana sklandžiai gro
davo keliais instrumentais ir 
gerai susivokdavo gaidose. Tai 
rodo kad ir šis įvykis.

Vieną kartą Čiurlioniu na
mus aplankė keliaujantis Ven
gras pirklys ir atvožęs rišurį 
pradėjo rodyti prekes, tarp ku
rių buvo ir gaidų sąsiuviniai. 
Jas pamačius jaunam Konstan
tinui net akys sužibėjo. Jis 
tėvo pradėjo karštai prašyti, 
kad nupirktų vieną gaidų sąsiu
vinį, pavadintą “Polka šimtru- 
blinė”. Motina pradėjo aiškin
ti, kad septynerių metų muzi
kantui šis kūrinėlis skambinti 
yra per sunkus. Tačiau Kon
stantinas, atsisėdęs prie forte- 
piojono, gyvai paskambino “Pol
ką šimtrublinę” ir laimėjo visą 
gaidų sąsiuvinį.

Kartą Varšuvos muzikos aka
demija buvo paskelbusi kon
kursą parašyti geriausiam mu- 
zikaliniam veikalui. M. K. Čiur
lionis nusprendė šiame konkur
se taip pat dalyvauti. Jis pra
dėjo kurti simfoniją “Miškas”. 
Vieną dieną, jam šią simfoniją 
bekuriant, kažkas pabeldė į du
ris. Ineina senukas elgeta ir 
prašo išmaldos. M. K. Čiurlio
nis atidavė jam visus savo pini
gus—10 kapeikų ir vėl toliau 
tęsė savo darbą. . Po kurio lai
ko žvilgterėja atgal ir pamatė, 
kad senukas dar tebestovi, o 
jo akyse spindi kažkokia ste
bėtina, gili išraiška. Senukas 
tarė: “Tau Dievas atlygins”, ir 
išėjo. M. K. Čiurlionis supra
to, kad šis jo kūrinys bus ver
tas ir turės konkurse pasiseki
mą. Ir iš tiesų, tame konkurse 
“Miškas” laimėjo pirmą premi
ja.

Didysis kompozitorius nieka
dos nenurimdavo be dainos ir 
muzikos. Vasaromis jis iš Var
šuvos konservatorijos atvažiuo
davo į savo gimtinę—Druski
ninkus. Jis sekmadieniais baž
nyčioj, tėvą pavaduodamas, ža

vėtinai grodavo vargonais. Ta
čiau, pastebėjęs, kad visoje apy
linkėje nėra jokio choro, M. K. 
Čiurlionis prikalbino savo na
miškius ir kai kuriuos artimes
nius pažystamus stoti į jo cho
rą ir suruošti koncertą. Po 
kurio laike, šis jo choras jau 
viešai pasirodė lietuviškame va
karėlyje. M. K. čiurlionies cho
rą sudarė keturiolika asmenų, 
iš kurių aštuoni buvo jo namiš
kiai.

M. K. Čiurlionis buvo garsus 
komlpozitorius, bet nemažiau 
žymus ir dailininkas. Jo dailės 
šaka — tapyba. Vieną vasarą 
menininkas su savo broliu Po
vilu praleido Palangoje.

—Kodėl gi tu nesiimi grafi
kos? — paklausė Povilas.

—.Broliuk, kai neturėsiu da
žų, tada imsiuos ir grafikos.— 
sušukę dailininkas.

Vis dėl to vėliau M. K. Čiur
lionis pateko į sunkias gyveni
mo sąlygas ir turėjo imtis gra
fikos. šiandien turime gražų 
je grafišką paveikslą ‘Karaliai’.

Dažnai M. K. Čiurlionis dir
bo savyje užsidaręs. Toks jis 
būdavo ne tik namie, bet vie
šuose susirinkimuose, kur je 
žodžio visi laukė, štai, pavyz
džiui, kaž kas sumanė įsteigti 
Vilniuje gyvenančių visų tautų 
dailininkų draugiją. Pasitari
me Lietuvius atstovavo M. K. 
Čiurlionis ir P. Rimša. Drau
gijos steigimo reikalą išdėsčius, 
buvo norima sužinoti Lietuvių 
nuomonę. Susirinkusių dėme
sys nukrypo į P. Rimšą, nes 
Čiurlionį visi žinojo, kaip ne
kalbų žmogų. Tačiau Rimša 
amžiumi ir subrendimu jautėsi 
daug silpnesis už Čiurlionį. Dėl 
to susirinkusių dėmėsi Rimša 
stengėsi nukreipti į jį. Tačiau 
Čiurlionis visą laiką tyli, kaip 
pagalys. P. Rimšai pasidarė 
pikta ir nejauku. Susidarė ko
kia padėtis. Pagaliau, Rimša 
priėjo prie Čiurlionies ir jam 
garsiai Lietuviškai pasakė:

—žalty tu. ar kalbi, ar ne? 
Į šiuos klausimus tu juk gali 
geriau atsakyti negu aš.

Po kurios pauzos M. K. Čiur
lionis viską labai gražiai išdės
tė ir visiems paliko malonų įs
pūdį.

M. K. Čiurlionis buvo kilnios 
sielos ir drąsaus budo žmogus. 
Dažnai savo paskutinius skati
kus atiduodavo kitiems ir varg
šų niekam neleisdavo skriausti. 
Kartą viena Varšuvos gatve lė
tais žingsniais ėjo sulinkęs gy
venimo suvargintas žmogus. Ei
damas, nors ir labai liūdnomis 
akimis, žiurėjo į praeivius, 
stengdamasis suminkštinti jų

širdis ir išprašyti išmaldos. Bet 
tie, nekreipdami dėmesio į pa
vargėlį, žingsniavo savais ke
liais. Pavargėlis pašnabždomis 
maldavo: “aš šiandien dar ne-j 
valgęs, pasigailėkit”. Vieną 
kartą praeinantį pilietį mėgino 
net stabdyti, bet veltui. Neju
čiomis vargšo žingsnis nukrypo 
į pintinę, prikrautą gražiai iš- 
išrikiuotų duonos kepaliukų, ku
ri “stovėjo tarp baltų kepyklos 
durų. Nepasijuto senis kai at
sidūrė šalia pintinės ir bema
tant vienas duonos kepaliukas 
atsimado jo rankoje. Kepyklos 
savininkė pakėlė triukšmą ir 
pradėjo šaukti: “Laikykit, va
gis”. Vargšą kažkas sulaikė.' 
Didėjančioje žmonių minioje 
atsirado ir tokių, kurie grasino 
kumščiais, stumdė nelaimingą-į 
jį ir net lindo muštis. Staiga 
kažkoks jaunuolis, prasiskver
bęs pro minią, apgaubė vargšą Į 
ir ėmė visiems išmetinėti, kad 
taip elgtis yra nežmoniška, nes 
elgeta duonos kepaliuką paėmęs 
tik vargo spaudžiamas ir dėl to

APSIDAIRIUS
Rašo VyL Sirvydas.

flJEI kunigaikštis Kęstutis 
sugryžtu Lietuvą valdyti, be 
abejojimo, be seimo dabar ir 
jis neapsieitų, nes musų gady
nė tai seimų gadynė. Net de
mokratijos priešais juos turi: 
Mussolini, Hitleris ir Stalinas.

Po dešimties metų atostogų, 
seimas sugryžta ir Lietuvon. 
Ir keista ko tie musų broliai, 
kurie didelį kliksmą į padanges 
del seimo būtinumo nuolat lei
do, nerodo palinkimo iš džiaug
smo suktinį šokti. Dar kūdikis 
negimęs, bet vienas jau dreba 
jog jis busiąs “vyriausybės 
seimas”, o kitas drąsiai tvirti
na, “bus ne tautos atstovybė, 
bet tautininkų atstovybė”. Pa
gyvensim — pamatysim. Ame
rikos Lietuviams šituo klausi
niu sveikiausia laikytis princi
po “iš darbų pažinsite juos”.

jam reikia padėti, o ne skriaus
ti. šitie jaunuolio žodžiai pavei-l 
kė žmones, vietojo grasinimų ir 
kumščių, į vargšo kepurę pa
biro pinigai. Net kepyklos sa
vininkė, kuri buvo šio įvykio 
kaitininkė, taip pat gausiai pa
aukojo. To pavargėlio apgynė
ju ir buvo M. K. Čiurlionis.

1907 meti] vasarą M. K. 
Čiurlionis daug keliavo po va
karų Europą. Aplankė Vokie
tiją, Liuksemburgą, Šveicariją, 
Italiją, Tirolį, Austriją ir kitus 
kraštus. Grįžęs į Druskininkus, 
visą laiką pašvenčia kūrybai ir 
nupiešia ‘Saulės’ ir ‘Pavasario’ 
Sonatas. Jas užbaigęs, pada
rė rėmus, ir, užtraukęs didžiulę 
drobę, pradėjo savo didingiau
sią paveikslą “Rex”. Tačiau 
jį nupiešęs M. K. Čiurlionis la
bai nusiminė. Jis pareiškė, kad 
jo ankščiau nupieštieji paveik
slai yra visai netikę ir jau buvo 
pasiryžęs daug jų sunaikinti. 
Tačiau draugai jau vis dėl to 
pajėg'ė įrodyti jo paveikslų di
dingumą ir vertingumą. Tsb.

MINTYS APIE MOTERIS
Ispanų: Moteriškė ir asilai 

klauso geriau jei juos glosto, 
negu kad nori juos jiega pri
versti.

Moterų ašaros brangios, la
bai brangios, bet jos nieko ne- 
kaštuoja.

Lapė didelė gudruolė, bet 
nesulyginamai gudresnė yra 
mylinti moteris.

Arabų: Vyro grožis pagry- 
stas jo siela, o moters siela 
remiasi jos grožiu.

Niekada nepraleisk progos 
paklausti žmonos patarimo, bot 
daryk tiktai savo protu.

{[VISUS žmones (o ypatin
gai Lietuvius) patenkinti sun
ku. Amerikos Lietuviams, ku
rie nei patys Lietuvos seimo 
rinks, nei rinktais bus, mažai 
svarbu kuriuo budu Lietuvių 
tautos atstovybė bus išrinkta. 
Visa jų rūpestis turėtų būti 
tai kad ta atstovybė butų tik
ra tautos balso reiškėją. Per 
paskutinį dešimtmetį, rodos, 
pasidarė aišku, tokių seimų ko
kius tris turėjo pirm 1926 me
tų, tauta nebenori. Tai buvo 
partijų vadų, ne visos tautos, 
seimai. Kandidatus parinkda
vo net ne partijų kuopos, bet 
partijų centrai. Del to radosi 
apie 17 partijų, kurių centrus 
sudarė bene apie šimtas žmo
nių. Ir šita maža grupelė Lie
tuvos piliečiams nustatydavo 
ką jie tautos atstovais į seimą 
privalo Rinkti! Dabar, sakoma, 
kandidatus nustatys miestų ir 
apskričių tarybos, kurias rin
ko Lietuvos piliečiai, tų miestų 
ir apskričių gyventojai. Tokios 
tarybos, reiškia, turi didesnio 
demokratinio pagrindo negu bu
vusių partijų centrai. Lietu
voje, tų tarybų esama apie 24.

▼ ▼ ▼

LIETUVOS partijos neruoš- 
davo tokių masinių suvažiavi- 

i mų (konvencijų) kaip Ameri
kos partijos ruošia, kur parti
jos programas ir partijos svar
biausi kandidatai nustatomi. 
Delegatus į šiuos suvažiavimus 
renka plačios partijų masės. 
Kitose valstijose veikia “pri
mary” sistema, kuri partijos 
nariams leidžia pasirinkti iš 
keleto kandidatų kas bus tik
raisiais partijos atstovais, žo
džiu, ne partijų centrai bet 
partijų narių masės turi svar
bos kandidatus parenkant.

šio laivo matėsi toli, toli iš vandens kyšą tiktai 
bokštai, iš ko galima suprasti kad ten miestas.

Plaukiant per šią pertaką, perėjom iš vie
nos valstybės į kitą. Laivui plaukiant tiesiog į 
vakarus, mačiau nepaprastai puikų saulėleidį, 
kokių dailininkai-piešėjai norėtų matyti: saulė, 
didelė, raudona, slinko pro debesis žemyn į van
denį, už tų vandenyje matomų bokštų. Debesų 
kraštai žėrėjo lyg liepsnojantis auksas. Oras 
vėjuotas ir vanduo eina bangomis, tačiau nedi
delėmis, taigi laivo nesupo. Saulė tuo tarpu lei
dosi žemyn ir žemyn ir užlindo už Zealando sa
los, kuri jau pradėjo labiau matytis ir pradėjo 
rodytis Kopenhageno uostas ir murai. Saulė 
nusileido lygiai 7 valandą, palikdama virš savęs 
dangų ir debesis taip nuspalvuotą kad jokis pie
šėjas nepajiegtų sutaikyt tokių dažų. Prisimi
nė pasikalbėjimas su Gen. Nagevičium, kuris pa
sakojo apie saulėtekio puikumą kuomet jis Ru
sų laivais važinėjo tarp Amerikos ir Rusijos. 
Jis kalbėjo kaip graži gamta saulėtekio laiku. 
Aš dabar gaunu matyt puikų saulėleidį, nes ne
daug važinėjau juromis, nepasitaikė anksti at
sikelti saulėtekiui prisižiūrėti.

šiuo vandeniu ir šiais visais žemės plotais 
kur buvau ir kur vykstu, blaškėsi, plaukiojo 
mano apysakų karžygiai, Lietuviai ir Vikingai, 
todėl man tas viskas buvo lyg žinoma, nors tik 
iš knygų. Svarbu buvo asmeniškai apsilankyti 
ir pamatyti, ir reikale vaizdžiau aprašyti kitose 
savo istorinėse apysakose. Iš Amerikos važiuo
jant į Lietuvą, savo plane neturėjo numatęs ap
lankyt Danijos, tik Lietuvoje būdamas suma
niau išvažiuoti keliom dienom anksčiau ir pa
matyti tą istorišką miestą ir pačios šalies dalį, 
šiek-tiek mačiau Norvegijos, matysiu daugiau 
Švedijos, taigi Daniją čia pat pašonėj aplenkus

nebūtų visa Skandinavija aplankyta. Paėmė di
delis noras aplankyti ir Norvegijos sostinę Os
lo, tačiau kaip tai pabijojau kad laiko gali pri
trukti, ir šios trys Skandinavų sostinės yra vie
na nuo kitos lygiai toli, nors iš Oslo Į Gothen
burgą gryžti jau nėra toli. Kad iš Klaipėdos 
butų nuvežę tiesiog į Stockholmą, tada bučiau 
sutaupęs visą dieną laiko ii“ visus tuos pinigus 
kurie reikėjo užmokėti važiuojant iš Kalmaro Į 
Malmo, iš Malmo atgal į Stockholmą, ir už juos 
bučiau gerai galėjęs aplankyti ir Oslo, iš ten 
oru į Kopenhageną, o iš Kopenhageno per Mal
mo į Gothenburgą tik apie 6 valandos traukiniu.

Iš Malmo i Kopenhageną laivas ėjo pusan
tros valandos laiko, štai prieš akis atsiskleidžia 
dar vienas niekad nebūtas, senas istoriškas mie
stas. Laivų pilnas uostas, nes Danija nuo senų 
laikų veda prekybą vandenais su visu pasauliu.

Jau buvo sutemę kai iš laivo išlipau. Pa
sisamdęs taksi atvažiavau į miesto centrą į vie
ną viešbutį navynei. Viešbučio valgykloje pa
vakarieniavau, pasirinkau dar ten pat turimų 
Kopenhageno vaizdų atviručių, kurių rengiausi 
rašyti draugams ir į namus. Užmokėti už tai, 
padaviau patarnautojui 50 švediškų kronų po
pierinį. Gavau grąžos 51 kroną Daniškų pini
gų. Mat, Danijos kronai pigesni negu Švedi
jos. Patarnautojui dar ką tai bandžiau sakyti, 
bet jis Angliškai mokėjo gal kelis žodžius, ir 
manęs nesupratęs, pasiskubino duoti man dar 5 
kronus, pažiūrėjęs į laikraštį tos dienos kronų 
kursą. .. . Mat, jis miane buvo apsukęs, ir kai 
aš jį užkalbinau, jis manė kad aš klausiu kodėl 
jis man permažai grąžos davė.... Išėjęs gat
vėn šiek-tiek apsidairiau aplinkui, pasivaikšti- 
nėjau, ir gryžau nakvynės.

(Bus daugiau^

I Ir mums regis, taryboms pa- 
I vedimas kandidatus Lietuvos 
I seimui nustatyti, “demokratiš- 
kesnis” būdas negu tas kuris 
Lietuvoje pirm 1926 metų vieš
patavo. Tos tarybos visgi visų 
Lietuvos piliečių rinktos. Sa
koma, jose vyrauja tautininku 
nusistatymo žmonės. Kas kal
tas jei liaudininkų, krikščionių- 
demokratų ir socialdemokratų 
partijų vadai kada vyko Lietu
vos savivaldybių rinkimai, tuos 
rinkimus boikotavo?

▼ ▼ ▼

^PASIDŽIAUGĘ kad Į vals
tybinį darbą per seimą bus 
įtraukta platesnis Lietuvos gy
ventojų sluogsnis, mes ramiai 
lauksime businčio seimo darbų. 
Senais seimais tauta bodėjosi, 
jų vieton reikėjo kitu pagrin
du kuriamo naujo. šį naują 
tauta išrinks Birželio 9 d. Ar 
atitiks jis tautos valiai, paro
dys ateitis. Bet kiekvienas su
sipratęs Lietuvis jam nuo šir
dies palinkės kuodidžiausios 
kloties.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ifi 
kitus tautinius laikraščiuf, 
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NAUJAS LIETUVOS SEIMAS

Medį sodino švietimo mi- 
nisteris Prof. Tonkūnas, 
pašventino vyr. kariuome
nės kepelionas Kun. VI. Mi
ronas.

PUSGALVIAI AR KAS?
Praeitą savaitę išėjo aik

štėn apie Amerikoje atsi
radusią naują slaptą orga
nizaciją, “Juodąjį Legijo- 
ną”. Jis turėjęs susidėti iš 
“grynų Amerikonų”, kurių 
tikslas kovoti prieš Žy
dus, Negrus, Katalikus ir 
ateivius.

Pati Amerikonų spauda 
sako kad “nėra ko mums 
susirupint faktu kad 6,000,- 
000 Amerikonų augina sa
vyje neapikantą rasių ir re
ligijos. Tautoje su 125 mi
lijonais žmonių, nėra sunku 
surinkti šešių milijonų ku
rie butų atbukusiai žiaurus 
ir kerštingi.

“Gal kas atras ir sąrašą 
tų 6,000,000 ‘Juodojo Legi- 
jono’ narių. Apsimokėtų jis 
surasti; sąrašas su 6,000,000 
žioplių turi būti kam nors 
pelningas, kuomet laikai 
šiek-tiek pagerėjo.”

“Juodasis Legionas” yra 
tai pamėgdžiojimas buvusių 
“Ku-kluksų”, kurie dėvėjo 
baltus marškinius. Šie dė
vi visai juodus. Už tų mar
škinių įsigijimą reikia mo
kėti $7. Taigi, kas nors ge
rai pasipelnė.

TIKRA TEISYBĖ
“Tėvynė” savo editoriale 

21-me nr. štai kaip rašo:
“Kuomet S.L.A. didieji, 

garsieji vadai bei veikėjai 
barėsi, ginčijosi, net piktais 
šmeižtais vieni į kitus svai
dėsi už sąstatus kandidatų 
į Pildomosios Tarybos urė
dus, tuo pačiu momentu 
musų tylieji, darbštieji dar
bininkai į nieką neatsižvel
gdami eina, kalbina ir pri
rašinėja naujus narius į Su
sivienijimą. Jiems svarbiau
sia rupi kad butų sėkmin
gas SLA. Auksinis Konkur
sas, kad Jubilejiniam SLA. 
Seime galėtume pasirodyti 
su skaitlingu buriu naujų 
narių.

“Tą patį matome ir SLA. 
Auksinio Jubilejaus Albu
mo išleidimo darbuose. Pir
maeiliai veikėjai, kurie bu
vo pagerbti išrinkimu net į

Kitą savaitę, kaip buvo 
’anksčiau pranešta, Birželio 
9-10 d. Lietuvoje renkama 
seimas. Tai bus atgaivini
mas krašto valdymo formos 

■per žmonių atstovybę.
Kuomet 1926 m. Gruodžio 

17 d. .pašalinta Griniaus- 
Sleževičiaus vyriausybė, ta
da buvo išskirstytas ir Lie
tuvos partijų seimas.

Ką partijų seimai Lietu
vai davė plačiau paaiškina
ma straipsnyje ant 1-mo 
puslapio.

Tie kurie atidžiai sekė ir 
bešališkai žiurėjo Į Lietu
vos kilimą ir laimėjimus 
bėgyje dešimties metų da
bartinės Lietuvos vyriausy
bės krašto valdymo, gali tik 
pasidžiaugti. Dabartinė vy
riausybė išvedė šalį saugiai 
per pačius sunkiausius pa
saulinio ekonominio krizio 
laikus. Lietuvos litas nei 
punkteliu nenupigo. Lietu
va rado savo produktams 
rinkas plačiame pasaulyje. 
Sudarė prekybos sutartis, 
draugingumo santikius su 
keletu net tolimesnių šalių.

Įvedė priverstiną moky
mą visiems vaikams, ir pa
kėlė krašto mokslingumą. 
Pradėjo plačiai statyti mo
derniškas mokyklas.

Pažabojo partijas nuo de
moralizavimo žmonių; nors 
kraštas ir valdžia prisilai
ko pilno tikybiškumo, bet 
kunigų sauvaliavimas tapo 
suvaržytas.

Jei Lietuvoje seimai bu
tų buvę kaip jie išsyk bu
vo, tikrai Lietuva senai bu
tų ir Klaipėdos krašto ne
tekus, nes partijoms besi
pešant seime Vokiečiai bu
tų Klaipėdos kraštą pasi
ėmę, o Lenkai gal butų ir Į 
Kauną atėję, kaip jie sva
jojo po Vilniaus užgrobimo.

Naujasis Lietuvos sei
mas pastatytas visų Lietu
vos žmonių atstovavimo pa
grindais, ne partijų gizelių 
šeimininkavimo.

Kandidatais Į seimą pa
rinkti rimtesni įvairių pa
žiūrų žmonės, iš kurių bal
suotojai dar pasirinks tuos 
kurie tinkamiausi.

Seiman susiėję atstovai 
nebus kokių nors partijų 
pasiuntiniai, neturės savo 
tarpe partijų ginčų, ir gin
čytis ir bartis galės tik už 
tai kokiu keliu, ką darant 
ir kaip dirbant eiti link 
bendros visam kraštui, vi
sai tautai reikalingos gero
vės.

Partijų vadai sprogsta iš 
įtūžimo kad jiems netenka 
į seimą ineiti arba neduo
dama progos prie valdžios 
lovio prieiti.... Del to ir 
visas jų riksmas — del to 
ir jų draugučių čia Ameri
koje strakčiojimas lyg žio
gų prieš Lietuvos valdžią.

SLA. Pildomąją Tarybą ar 
Pastovias Komisijas, ne tik 
jokios 'kooperacijos, jokios 
pagalbos albumo reikale ne
teikia, bet net laiškais ir 
telegramomis negalima pri
sišaukti jų kad bent savo 
atvaizdus albumo redakci
jai prisiųstų.”

Tikriausia teisybė. Gaila 
tik kad “Tėvynės” redakci
ja tuos asmenis vadina “pir
maeiliais veikėjais”. Kame 
jų veiklumas? Ar tame 
kad į seimą atvažiavę parė
kauja, ar tame kad turi sa
vo draugii kurie juos į ko
misijas Įstato?

Daugelis jų nuo seimo iki 
seimo Susivienijimo labui 
nei piršto nepajudina.

Butų gerai kad į Susivie
nijimo komisijas butų ren
kama SLA. nariai darbinin
kai — tie kurie mėgsta ir 
dirba organizacijos labui, 
ne “veikėjai”.

Susivienijimui dar yra 
geros sąlygos augti, ką pa
rodo šių dienų vajus. Ta
čiau jis augs kada jam dirbs 
tie kurių mes net įvertint 
nemokam, o ne tie kurie 
mėgsta save tituluotis “vei
kėjais”.

BALTIJOS VIENYBĖS 
MEDIS

Kaune, Gegužės 14 dieną, 
pasodinta Baltijos Vienybės 
medis.

Lietuvai Pagražinti drau
gija medžių sodinimo šven
tę įvedė jau prieš kelis me
tus. Be Kauno, visoje Lie
tuvoje beveik visur, be pa
prastų medžių, buvo sodi
nama Baltijos Vienybės 
medis.

Tas medis primins Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
tautų vienybės džiaugsmą.

Ilgai svajota Baltijos tau
tų vienybės idėja šiandien 
jau virto tikrove. Lietuva 
tokiu budu labai gražiai ir 
gyvai tą įvykį padaro at
mintinu.

KO VERTOS JŲ 
ZAUNOS!

Lietuviai darbininkai pri
valo nesiduoti komunistams 
ir socialistams klaidintis vi
sokiais jų šauksmais “gel
bėjimo, atsteigimo ar grą
žinimo demokratijos” Lie
tuvoje! Jų pačių darbai ir 
tikslai parodo kad jie gyve
na ir veikia ne kam dau
giau kaip tik kovoti ir ar
dyti !

Nuo pat desėtkų metų 
atgal kaip tik socialistai 
pradėjo tarp musų siausti, 
ką jie geresnio padarė dar
bininkų labui kaip tik aiš
kiai įrodė kad jie patys nė
ra kas daugiau kaip tik ne
sukalbami gaivalai, jieškan- 
ti diktatūros ant darbinin
kų galvų, o kaip tik mato 
kad jos negali atsiekti, tuoj 
atsimeta nuo juos pažabo
jančios didumos ir vėl savo 
mažame ratelyje dirba, rė
kauja, valdyti norėdami.

Ne tik Lietuviai tokie, 
bet ir visi kas tik raudoną 
vėliavą prieš darbininkų 
akis mosuoja ir jiems visko 
žada.

Taip skilo musų socialis
tai, taip skilo Amerikos vi
sa socialistų partija. Taip 
skilo vėlesni jų išperos ko
munistai.

Geismas valdyt kitus ir 
rėkaut — tai visas socialis
tų ir jų broliiį komunistų 
tikslas.

Užtraukė didelę paskolą. 
Suv. Valstijų iždas paskel
bė milžinišką $2,050,754.400 
paskolą, kurią trumpu lai
ku piliečiai ir sukėlė.

Senate, tapo perleista ki
ta didelė viešiems darbams 
vesti $2,428,000,000 suma.

Plepalai pasikartoja. So- 
sakį: “Ar katalikas gali bū
ti socialistu? — Gali”. “Ar 
socialistas gali būti katali
ku? — Ne.”

Dabar liko: Ar socialis
tas gali būti komunistu? — 
Gali. Ar komunistas gali 
būti socialistu? — Ne!

BENDRA AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE 
KONFERENCIJA

Konferencija Įvyks Sekmadieni, Birželio 21 d.
Tautininkai, . sandariečiai ir nepriklausomingi 

geros valios Lietuviai, rengkitės dalyvauti Bendro
je Tautinėje Konferencijoje, kuri ivyks Clevelande 
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 21 d., nuo 9:30 vai. ry
to, Lietuvių Salėje, 6835 Superior avė. Nesvarbu 
formalumai atstovavimo, bet svarbu kad tautinin
kai ir sandariečiai ir bendrai Lietuvių gyvenimo 
veikėjai, kuriems rupi tautystės išlaikymas Ameri
koje, dalyvautų pasitarti apie ateities darbus, kaip 
kovoti prieš “raudonus frontus” ir prieš kitus Lie
tuvybę naikinančius apsireiškimus.

Draugijos ir klubai ir organizacijų kuopos, ku
rioms tik rupi tautos reikalai, įgaliokit savo atsto
vus šioje Konferencijoje dalyvauti.

Kai ateis pavasarėlis
Su giesmelėm’s paukštužėlių,
Tai atgimsis seni, jauni
Nuo saulutės spindulėlių.

Ir užtrauksim gražią dainą
Iš jausmų jaunų krūtinių, 
Skambės girios, pievos, slėniai 
Nuo dainelių sutartinių.

Vėl atgims mus’ gamtužėlė,
Medžiai, gėlės sužaliuos,
Ir atskridus gegutėlė

> Meiliai, gailiai užkukuos.
Džiaugsmas apsupa krutinę, 
Sunku, sunku apsakyti 
Savo jausme prisiminus, 
Kad tai greit teks pamatyti.

Jokniunai. J. Januševičius.

DRAUGEI KAIME
Niūriam ir klastingam
Gyvendams mieste,
Mintimis sparnuotom’s 1
Aplankau Tave.

Prisiminęs sodžių,
Apie jj mąstau,
Save tuo paguodžiu, 
Nors jo nematau.

Brangi ta šalelė
Kurioj Tu likai, 
Kur alyvos žydi 
Ir javų laukai.

Kur mergelių dainos
Taip linksmai skambėjo,
O draugystė Tavo
Varguos’ daug padėjo.

Ten gražiausia mano
Jaunystė praėjo, ., ( u ' j j
Nors tik vėjai glostė I ' .j-' ?
Ir vargai lydėjo.

:J: į:

Parašiau šią dainą
Atminimui Tau,
Už Tave brangesnės 
Niekur neradau.

Jonas Orintas.

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

ISTORIŠKA
APYSAKA

Vilkų Lizdas
(Tęsinys iš pereito nr.)

— Tai užpuls musų žemę priešinin
kai! Nes jei nesusidėsiu su kryžiuočiais 
prieš Lenkijos karalių, jis susidės su Di
džiuoju Mistru ir iš dviejų pusių užpuls 
musų žemę.

— Šventieji dievai, kodėl jūsų globa 
nusikreipė nuo ištikimų jums žmonių! ko
dėl taip susilpnėjo musų rankų galybė, kad 
nebegalime patys apsiginti! — tarė nulei
dęs galvą Tubingas.

— Nenusilpnėjo musų rankos, dar ir 
dabar apgins jos musų žemę ir žmones 
nuo priešininkų! Bet jei amžinai gyven
sime tik savo miškuose, nežinodami kas 
pas kaimynus dedasi, ir neprisižiurėdami 
kaip jie gyvena, lengviau apgalės mus. 
Nes ii" ginklus turi geresnius, o taip pat 
ir daug žino tokių daiktų apie kuriuos 
musų žmonės nei negirdėjo.

— Ir geriau tačiau jie gyveno! — per
traukė Tubingas. — Dabar parsigabenai iš 
tolimų kraštų amatninkus, ir žiūrėk kas 
dedasi: šitie ateiviai, o ypač Lenkai be
laisviai, kuriuos laisvai laikai, mokina mu
sų žmones giesmių, mokina gerbti jų Die
vą. .. . Na, ir tu pats buvai pas vyresny- 
jį jų tikėjimo kunigą! — pridūrė po va
landėlės, — kaltas todėl esi prieš dievus 
ir prieš žmones, kuriems išplėši didžiausi 
jų turtą: tėvų tikėjimą....

— Piktžodžiauji, kunige! Tu būda
mas prie šventųjų ąžuolų ugnies nematai 
nieko kas dedasi už musų miškų, aš gi su 
kardu atsilankau už tų miškų, ir žinau sa
vo žmones! Ir žmonės, dalyvaujantieji už
puolimuose, mato kaip yra pas kitus ir 
pas save nori turėti tokį aprūpinimą.....

— Prakeikimas jiems, prakeikimas 
tau, jei vedi savo žmones prie pikto! — 
suriko vėl Tubingas.

Ir, lyg apalpęs iš nuovargio, senis kri
to ant sėdynės.

Susirukė tik Gediminas ir rūsčiai su
šuko :

— Gana to! Kunigaikštis esu ir visos 
Lietuvos valdovas! toli siekiu į rytus nau
jas žemes užkariaudamas, turiu tiesą val
dyti kaip man patinka! Jei pasišaukiau 
jus tai reiškia kad gerbiu tėvų papročius 
ir be mielojo dievams vyriausiojo Kunigo 
nieko nenoriu daryti; bet bauginimų ne
nusigąsiu, ne! dievai gi, ką mato mano 
darbus, teis mane!

Taip rusčiu balsu tarė tai Gediminas 
kad net suglaudę ausis meškos prišliaužė 
prie savo pono, lyg norėdamos melsti jo 
mielaširdystės. Išbalęs Siaurutis stovėjo 
pasirėmęs tarp senelio ir kunigaikščio, ir 
matėsi kad jo sieloje ėjo kaž kokia paslap
tinga kova.

Gediminas pakilo iš vietos ir suriko 
ant meškos:

— Šalin, gyvuly!
— A! — tarė Tubingas: — pripratai 

šitaip apsieiti su meškomis, tai nori iš 
žmonių padaryti tokius paklusnius gyvu
lius !

— Padariau šituos sutvėrimus paklus
niais, bet išmokinau juos to ko gyvendami 
miške nemokėjo! Išmokinau juos gyventi 
su žmonėmis, — atsakė kunigaikštis. — 
Ir išmokysiu taip ir savo žmones.

— Tat žūk! susidėk su priešininkais 
ir žūk! Teteisia tavo darbus dievai! Aš 
aklas, nemoku aiškiai žiūrėt į šio pasaulio 
reikalus, bet kol busiu gyvas, ginsiu šven
tą ugnį ir ąžuolą. O kai ateis kirsti jo, 
įsikabinsiu nagomis kaip meška krūti
nėn to kurs pakels kirvį, ir draskysiu jį, 
o išplėštas kūno dalis mesiu ugnin dievų 
garbei. Kuomet gi jau neteks jiegų ko- 

, voti apkabinsiu senąjį musų ąžuolą ir 
drauge su juo numirsiu!

Ir iškėlęs vieną ranką aukštyn, kitą 
gi priešais savęs atkišęs, leidosi eiti. Tuo
met tik atsipeikėjo Siaurutis ir prisiarti
no kad vesti senelį, bet tas atstūmė jo 
ranką ir skubiai išėjo iš kunigaikščio 
kambario.

Atstumtas Siaurutis nedryso nei ju
dintis iš vietos.

Staiga Gediminas atsikreipė į jį:
— Ai- ilgai tu gyvenai pas kryžiuo

čius? — paklausė jo.
— Kaip ilgai, negaliu pasakyti, Jūsų 

Didybe; mažu vaiku patekau į jų rankas, 
i bet paaugėjęs pabėgau iš jų Vilkų Lizdo, 

nes taip mat jie vadina savo mokyklą.
— O toje mokykloje ko jus mokino?
— Užmiršti tėvų kalbą ir tikėjimą.
— Ar užmiršai tai?
— Matote, gailestingas kunigaikšti, 

kad nors paėmė mane tuomet kuomet dar 
nemokėjau nei tėvų vardo ištarti, ta kal
ba buvo mano krauju j e ir krutinėję, skam
bėjo mano ausyse kaip miško užimąs, o 
kaip tik užuodžiau gimtinės gryčios du
rnus, greit ir kalba atsirado.

— Ar ten be šito, kuris su tavim at
vyko, ir daugiau yra Lenkų belaisvių?

— O, buvo jų daug, ir vadino juos, 
kaip ir mus, vilkais ir visaip bjauriojo jų 
tautą, kaip ir mūsiškę, ir jie ilgėjosi sa
vųjų ii1 nesykį sakėme sau kad jei išvien 
imtume ir padegtume tai ir Vilkų Lizdas 
ir visa Brolija nueitų durnais. Bet buvo 
tai tik vaikų minties žaislas, nes jų pilis 
stipri, visa akmeninė! — pridūrė atsidu
sęs jaunikaitis.

— Bet Gedimino ii- Lenkų karaliaus 
rankos tai ne vaikų žaislai, •— tarė kuni
gaikštis. — Taip, taip, — kalbėjo toliau 
Gediminas, žiūrėdamas į jaunikaičio vei
dą, — dažnai dievai atsiunčia mums pa
tartis per neišmanėlių vaikų lupas!

Tuo tarpu iš gretimojo kambario pa
sirodė jauna mergaitė su rūtų vainikėliu 
ant galvos, ir maloniu balsu tarė:

— Tėve!
Gediminas prasijuokė užgirdęs tą bal

są ir atsikreipė prie mergaitės. Mergaitė 
buvo apsirėdživ.s baltais lininiais rubais, 
raudonu diržu apsijuosus. Paskui ją ėjo 
kita mergaitė, be rūtų vainiko ant galvos, 
kuri įnešė rankoje didelį ąsotį ir taurę. 
Toliau paskui jas inėjo dar kelios mergai
tės, kurios nešė karštus valgius.

— Tėve, — tarė pirmoji, — jau taip 
senai užtekėjo saulė, laikas pasistiprinti.

Kunigaikštis uždėjo ranką ant dukters 
galvos ir meiliai žiurėjo į skaistų jos vei
dą.

— Gerai, Aldona, mano dukrele, duok 
valgį ir gėrimą, nes reikia mums pasistip
rinti .... ir pyktį užlieti.

— Pykčiui užlieti turiu čia gero gėri
mo, kurį dirbti išmokino mane Bogna. Tai 
gėrimas kurį geria jų krašte; mielas jis, 
matyt, yra ir musų dievams, nes kuomet 
užpyliau truputį ant ugnies, sužibėjo mė
lyna ugnelė, o paskui it auksu apėmė visą 
pagalį.

Sakydama tai, paėmė iš Bognos ran
kų taurę ir ąsotį ir pripylė taurę to skys
timo. Gediminas paėmė iš jos rankų tau
rę, išpylė gėrimo dalį ant ugnies, likusį 
gi akimirksnyje išgėrė.

— Geras gėrimas, — tarė kunigaikš
tis, išgėręs: — tikrai geras. Duokit šito 
gėrimo ir jam.

Sakydamas tai, parodė į Siaurutį, ku
ris visą laiką žiurėjo į kunigaikštytę ir 
jos tarnaites.

Prie Siauručio prisiartino Bogna ir 
padavė jam pripiltą taurę. Jaunikaitis 
paėmė taurę, bet, negerdamas dar, pradė
jo žiūrėti į padavusios jam taurę mergai
tės veidą. Bogna, kuri ikšiol stovėjo nu
leidus galvą, tarė jam tyliai:

— Gerkite, tai musų, Lenkų, gėrimas, 
kunigaikštis liepė jums duoti.

Siaurutis pats nepasijuto kaip pridė
jo prie lupų taurę ir išgėrė.

— O ką, geras Lenkų gėrimas? — pa
klausė Gediminas, žiūrėdamas Į jaunikaitį.

— Dar niekuomet negėriau tokio! — 
atsakė Siaurutis.

Kunigaikštis susijuokė ir atsisėdo pus
ryčių valgyti. Siaurutis gi tuo tarpu iš
ėjo. Išeidamas vis galvojo kur jis seniau 
butų matęs Bogna: taip jam išrodė pažys
tamas jos veidas.

(Bus daugiau)

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių .jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

’ Reikalaukit “Dino j e”



DIRVA

LIETUVIU CHORAS
APSILANKĖ 
ŠVEDIJOJE

Lietuvos Pradžios Mo
kyklose 258,997 

Mokiniai

Klaipėda. — Gegužės 11 d. 
per čia išvyko Į Švedijos sosti
nę Stoekholmą Vytauto Didžio
jo Universiteto, iš Kauno 
delninis -choras. Tai yra 
tuvių vaikinų ir merginų 
dentų choras, susidedąs iš 
šimto narių.

Choras atvykęs Į Klaipėdą 
Gegužės 10 dieną, vakare pa
koncertavo Klaipėdiečiams, o 
sekančią die'.ją laivu “Mieric- 
hohn” išplaukė Baltijos jura į 
Stoekholmą.

Toks Lietuvių moksleivių ap
silankymas su musų dainomis 
kaimyniškoje šalyje Švedijoje 
turi didelės reikšmės Lietuvai: 
tai susiartinimas Lietuvių su 
kultūringa, aukštai visame pa
kilusia sena valstybe, su kuria 
jau kelintas metas labyn ir la
byn visapusiai dragingumo san- 
tikiai didėja.

Lietuvių jaunimo choras, ge
riausia išlavintas, vadovauja
mas p. Kaveeko, be abejonės 
kuogeriausia užsirekomendavo, 
o švedai, ypač studentija, Lie
tuvius puikiausia priėmė. K.

aka- 
Lie- 
stu-

Iš jų 
lanko 62,01( 
ir kaimų —

yra 252,051

niai ir 6-rių metų pradž. mok. i 
migimo — 386 mokiniai, t. y. 
praeitais metais pradžios moky
klas baigė 8.7'< visose pradžios 
mokyklose 1934-35 m. m. 
vusių mokinių. “L.

bu-
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“MARGUTI S”
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 Ave. 

Chicago. Ill

šiais mokslo metais Lietuvon 
pradžios mokyklas lanko 258- 
997 mokiniai: berniukų 133,78c 
ir mergaičių — 125,212.
miestų mokyklas 
mokinių, miestelių 
196,987 mokiniai.

I—IV skyriuose
mokinys ir V VI skyr. — 6946 
mokiniai. švietimo ministeri
jos laikomas mokyklas lanke 
20,593 mokiniai, savivaldybių 
laikomas — 233,240 ir privatiš- 
kas — 5173.

Atskirų tautybių mokyklose 
mokinių yra: Lietuviškose — 
241,497*, Žydiškose — 12,607 
Vokiškose — 698, Lenkiškose 
—540, Latviškose—476, Rusiš
kose — 453 ir Mišriose — 1726 
Lietuviškose mokyklose moki
nių skaičius padidėjo 9774 h 
žydiškose — 254. Kitose mo
kyklose mokinių skaičius suma
žėjo: Vokiškose — 118, Len
kiškose — 10, Latviškos — 19, 
Rusiškose — 108 ir mišriose — 
371 mokiniu.

Tikybių atžvilgiu mokiniai 
skirstosi: katalikų — 226,331 
žydų — 17,090, evangelikui — 
7480, stačiatikių — 3028, sen
tikių — 4116 ir kitų tikybų — 
592.*

Amžiaus atžvilgiu daugiausia 
mokinių yra 9 metų — 43,125 
ir mažiausia 12 metų — 3474.

Praeitais mokslo metais iš
laikė egzaminus ir gavo 4-rių 
metų pradžios mokyklos baigi
mo pažymėjimus 21,342 moki-

KRIKŠTYNOS. Gegužės
įvyko krikštynos Akrono vei

kėjo Igno Hollišiaus ir jo žmo
nos Frances sunaus. Kūmais 
buvo Petras Hollišius ir Pero- 
lėlė Urbšaitė. Kūdikiui vardas 
■iuota Pranciškus Jurgis.

Pas p. V. Darulius atsilankė 
viešnia iš New Yorko, p. Da- 
rulienės sesuo, Marė Kavaliu- 
nienė. Trumpai paviešėjus iš
važiavo atgal.

Gegužės 27 d. Juozo Krovąl- 
skio sūnūs Jonas apsivedė su 
Lietuvaite. Jos pavardės ne-| 
atsimenu. Lietuvio su Lietu-1 
vaite vedybos Akrone yra re
tas atsitikimas, nes ir vaiki
nai ir mergaitės veda daugiau' 
su svetimais.

Vienas Goodyear gumų dirb- j 
tuvės u.-ijistas darbininkas iš- 
kėlė bylą prieš apskrities šeri-’

j.

I dar NEPASIBAIGĖ I VIETINĖS ŽiNiOS jį DARŽELIO VAJUS! 

UŽDAVINIUI PRIĖMIMAS Lietuvių Darželiui 
Lietuvių Darželio Sąjungos nuo Jono ir 

komisiją ruošia draugiška su- §25.00. 
sipažinimo vakarienę V. Uždą- štai visos 
viniui, Vilniui Vaduoti Sąjun-; aukos ir kas 

Josephine
Adelė Vilčinskienė — §28: 

aukavo:
J. ir O. Brazauskai 

. Correct Dry Cleąning 
Rapaport Delicatessen 
Maskowitz Hardware Co.

P. P. Muliolis — §3,00 
aukavo: 

Ona šarkiepė 
Beatrice Urbšaitis 
Mary šarkiute

Per Dirvą — §2,00 
Pranas Kazlauskas 
Al. Liutkus

Didžiausia praeitos savaitės 
Lietuvių Darželiui auka yra 

Onos Brazauskų,

gos atstovui ir kalbėtojui, ku
ris šiose dienose atvyksta į Cle- 
vclandą. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsisakyti sau vietą 
pas komisijos narius: J. Sala-, 
sevičių ir Karpių “Dirvoje”.

Gerb. Uždavinįs kalbės Lie
tuvių salėje kitą penktadienį, 
Birželio 12 d., nuo 8 v. vak., ir. 
sekmadienį, Birželio 14 d., Lie- i 
tuvių Darželio piknike.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Pereitą penktadienį atsilankė 

redakcijoje kitas Siuvėjų uiii- 
i jos delegatas, Antanas Bubnys, 
iš Brooklyn©. Jis aplankė ir 
Lietuvių Darželį.

Papasakojo kaip tikrieji Lie
tuviai siuvėjai turi kovoti uni
joje su raudonukais, kurie no- 

’ ri visur šeimininkauti.
1 Pataisymas: Pereitame nu
meryje paminint Siuvėjų uni-

; jos delegatus iš Chicagos, bu
vo pasakyta kad lankėsi Anta- Į 
nas Rudis. Turi būti: Ruliš.

praeitos savaitės 
surinko;
Polterienė ir

$25.00
1.00
1.00
1.00

$1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

Praei-Klaidos pataisymas: 
tos savaitės aukotojų tarpe bu
vo klaidingai paduota viena 
pavardė: Eva Pečiulaitis. 
ri būti: Jievą Pečiulis.

Poni Jieva Pečiulienė 
atsidavus Darželio rėmėja il
si jos auka Darželiui yra tre
čiu atveju duota.

Tu-

DAR NE VISI AUKAVO!
Iš šių aukų matome kad pra

eitą savaitę tik dvi aukų rin
kėjos buvo išėjusios pasidar
buoti Darželiui. Kitos turbūt 
mano ” ' -

T , kitos. Jo gynėjai negauna by
los persvarstymo leidimo.

Kapt. Cadek susektas turė
jęs pasidėjęs bankuose $105,000

GAVO 2 IKI 20 METŲ
Policijos kapitonas Cadek >i- 

„ I ko nuteistas nuo 2 iki 20 metu
zą Flower reikalaudamas 2o,000 ]{aĮėjiman už priverstiną emi- 
lol. atlyginimo už tai kad šeri- ma įr reikalavimą kyšių iš deg
to nuskirto atstovo Whaley tinęs pardavėjų laike prohihi- 
hituvui iššovus tas darbinin- cijos. 
kas buvo sužeistas darbininkų 
streike penki mėnesiai atgal.

Kalnas, j bėgyje kelių prohibicijos' me- 
---------—------ -------------------- 1 tų. Valstijos prokuroras rado 

gana liudininkų kurie i rodė vi
sus jo pinigų rinkimo budus iš Tą atėję } «Dil.V0S-r

i pasako nekurie aukotojai,

išėjųsios pasidar-

liad jau užtenka. Dar 
gal nedirbo dėl to kad

pėti kiekvienam, ir kiekvienas 
turi suprasti kad mes patys tu
rim už savo pinigus nupirkti 
reikalingus Darželyje Įtaisy
mus, įdėjimus ir išgražinimus: 
kaip tai, Birutes Fontaną, gėly
nus ir tt.

Jūsų penkinė, dešimtinė, ar 
ir dolaris visada bus geras — 
atneškit Darželio valdybai, jei
gu kitaip neturėsit progos au
koti. Darželio Valdyba.

PADĖKA
šiuomi norime išreikšti nuo

širdžią padėką už Gegužės 30 
d. surengtą pokilį paminėjimui 
musų 10 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių. Padėka pri- 
Ifląuso poniai Rainienei ir jos 
gurini Alekui, Marei Laskienei, 
Marei Pleikienei, Pranui Mar- 
čiulaičiui, P. Vasiliauskui ir vi
siems tiems kurie atsilankė ir 
drauge praleido vakarą. šir
dingai ačiū už suteiktą mums 
dovaną.
Juozas ir Domicėlė Macyauskai.

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės i musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą

CUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

EKSPRESINIU MILšINIšKU LAIVU

BERENCARIA

laivais

&

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
Brcmcrhavcne užtikrina patogią kelionę j

EUROPA' 
Kauną. į

BIRŽELIO. JUNE 17 12 VAL. DIENĄ
Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą 

Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją užgyrė 

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais

COLUMBŲS
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NEW YORK 

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN HNE
NORTH GERMAN LLOYD 
1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

RENKIMĖS I LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJA EKSKURSIJA

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau .paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mano telefonu arba asmeniškai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA' 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Ave.) 

šioje vaistinėje užlaikomi vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
ai nuo aštriojo užsisenėjusio

slaptų degtinės pardavėjų.

mano jog vajus jau pasibaigė. 
Dar ne, vajus dar prailginamas 
ir visos prašomos dirbti su di
desniu atsidavimu!

Daugelis žmonių dar kalba 
kad jų niekas neaplankė ir to
dėl jie neturėjo progos aukoti, 

redakciją 
' ’> Pa

mindami kad jų draugai taip 
kalba.

Taigi, dar aukotojų yra, ir 
tik reikia juos surasti.

Darbas dar nebaigtas — pa
rodykim daugiau energijos!

O tiems kurie žino apie Dar
želiui aukų vajų primename 
štai ką a nesislapstykit ir nesi-

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
Magdalena Vištartienė, ilga

metė Clevelando gyventoja, iš
keliauja apsilankyti Į Lietuvą. 
Išplauks nauju Anglijos laivu, 
“Queen Mary”, kuris gryžta į 
Angliją po savo pirmo apsilan
kymo Amerikoje. _ _____ __________ __

___ ____ __ ______ „__ Laivakortę į Lietuvą p. Vis- • g-įrkjt kad jūsų niekas neužkal
Reumatizmo, nuo visokių žaiz- tartienei padovanoja jos ,sūnūs, 

kuris gyvena netoli New Yor- 
1 k°-Ji važiuoja į Suvalkiją, gi
mus Barzdų kaime, šakių aps. 
Jos tėvai yra Adomas ir Mari
jona Unguraičiai, pasiturinti 
ūkininkai. Jie iš-augino dar ke-

1 turis sūnūs, visi pamokyti.
M. Vištartienė atvažiavo į 

Ameriką 1909 metais. Cleve- 
landą apleidžia šį sekmadienį, 
4 vai. po pietų. Ji yra ‘Dirvos’ 
skaitytoja. Linkime laimin

gos kelionės. ______

KLUBO VAKARUŠKOS
Praeitą penktadienį Piliečių 

Klube buvo smagios vakaruš- 
kcš. Buvo dikčiai narių ir jų 
žmonelių, visi gražiai linksmi
nosi, šoko. Svečiams linksmai 
patarnavo Skodis, Skodienė, di
džiūnas, žiutelė ir kiti.

Vakaruškos Klube bus kas 
penktadienio vakarą ištisą va- 
sąrą.

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
$400 ineigų savaitėje užtikrin
ta, pėra kompeticijos. Turi 
būti parduota iš priežasties sa
vininkų nesutikimo. 20 metu 
išdirbta vieta. Kreipkitės tarp 
1 ir 2 po pietų, 13914 Union 
avenue. __________

MAINYKIM NAMAIS
Savo dviejų šeimų namą, su 

nasais, po 5 kambarius?, noriu 
nyt į vienos šeimos namą East 
Apie smulkmenas pasitarsim, 
ra proga norinčiam.

M. Bagdonas 
1371 Lakeview rd. Cleveland

Republikonų Partijos
Konvencija

Clevelande sekančią savaitę 
bus nominuotas Republikonų 
partijos kandidatas į preziden
tus, kuris stos lenktynių prieš 
dabartinį Prezidentą Roosevel- 
tą.

Kasdien vis stipresniu ir aiš
kesniu kandidatu darosi Kansas 
valstijos gubernatorius Lan
don. Suvažiuojantieji į Cleve- 
landą jo šalininkai sako kad jis 
laimės kandidatūrą pirmu bal
savimu.

Konvencijai artėjant, pradė
jo pasireikšti už jį ir rytinių 
valstijų Republikonų partijos 
delegatai. Iki šiol žiūrėta ir 
norėta persitikrint kaip stiprus 
Landon yra vakaruose. Jo stip
rumas paaiškėjo. Jis turi už
tikrintų balsų vienas daugiau 
negu kiti penki kandidatai po 
jo. Del to prie Landon’o pra- 
dėjo linkti ir daugiau valstijų.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5G99

DR. VINCENT 
OPASKAR

DEN TĮSTAS
fur- 
mai- 
side.
Ge-

6102 St. Clair Ave.
Telefonas HEnderson 4111

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų 

G iki 8 vak.

lų, dedervinių, nevirškinimo vi- 
lurių, užkietėjimo vidurių, ko- 
mlioj kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner- 
ziškumo, nemigės 
okių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
relei. ENd. 8533
\ptieka atdara 7 dienas savaitėje.

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland,

ENd. 8534
O.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

ĮGALIOJIMAL
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

bino, bet padarykit taip kaip 
i padarė kiti aukotojai: paskirtą 
savo penkinę ar ir dolarine at
neškit Darželio 
Mulioliui, arba 
piui. ir jūsų 
skelbti. Juos 
įstaigose, taigi 
nesisarmatykit

Kiekvieno Cleveland© Lietu
vio garbė reikalauja įrašyti sa
vo vardą tarp Darželiui auka
vusiųjų. šis didis musų tau
tai Paminklas išstatyti turi rū

iždininkui P. P. 
sekretoriui Kar- 
vardai bus pa- 
visada rasit jų 
nepatingėkit ir 
užeiti.

Superior Window 
Shade Co.

83Q0 Superior Ave.
Pilniausias Langų Užtie

salų Dirbimas ir 
Patarnavimas

J. F. O’HARA
Phone CEdar 3129

[ J . SAMAS JEWELRY |
Ė 6704 Superior Avenue =
; ____ Rengiantiems apsivesti, dabar kada z
= ar valiau, ir norint ką nors nusipir- z
: 'š graždaikčių — deimantų ir S
E f/:'9 \ visokių kitokių papuošalų — pir- į'- —dll miausia kreipkitčs į musų krautuvę. =
E /!«■.> . kur rasit didžiausi rinkinį visų šių =
į reikmenų. Taipgi esu specialistas =
: taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir ~

akiniu. Viskas žemomis kainomis. Z 
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
Ė KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
j| lllllllilillUI|IHHII|llllllllllUIIIHIlllllHHIUHIHIIIIIHIIIIIIIilllllli<  IIHII11IIIHUllIlir
£Uiimii|iiiliiliMtiKjiiiiini[iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiimiuiiiiiiigiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii ’l 
| DELLA C. JAKLBS I 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home Į
7 Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
= kambarius leidžiame dykai. =
= I iętuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit -
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai Ilgo- į
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
= gos, žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
= sirinkimo. Reikale tclefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |

Į IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ į 
Lietuviais apgyventoje vie-.į!

! toje. Savininkas įrengs viso- į 
! kiam bizniui kokio tik pagei-lį 
jį dausit. Klauskit informacijų j Ji 
<1 “Dirvos” administracijoje tuo-tį 
ijljau. į

Apex REFRIGERATORIAl DUOS
PATOGUMĄ, EKONOMIJĄ IR SVEIKĄ MAISTĄ

LAIKAS PAMAINAI j
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ į 

Marškiniai į
Paskiausių pavidalų tamsus ir < 

marškiniai labai popu- į 
po ............. $1.00 S

Kaklaraiščiai % 
darbo tiktai po ....65c į 
gražaus šilko, stiprus į

2 už $1.25 į
Skrybėles į

kokia jms patinka ir į 
kokio j ieškote .. §2.95 į

NAUJI APEX Elektriški Šal
dytuvai yra ekonomiškiausi ir 
patogiausi ką galima rasti.

Gražios Broadcloth Medegos 
kelnaitės

Į Atletiško
ir marškiniai 
pavidalo 3 už §1.00
Kojines
pavidalų gražiosVėliausių 

kojinės šilkinės arba Celenese
3 poros už §1.00

Vilnoniai Siutai
VYRAMS IR VAIKINAMS

Specialiai tiktai .............. §18.50

£ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS Į Į 
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5 1
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 i
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- . Jj •
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ■;!>
S Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate <
į ir Apdraudos Agentūra Į

Š P. P. MUTJOTJS žii
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į!!

margi
Įtarus

Rankų 
Puikus

Tokia 
stiliaus

THE & M CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

WILKEL1S FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI ięUlBĄRlS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuoYsėim'os' išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

šias Įžymiausias 
Susidėjimas mė- 
maistui, kiauši

Pažiūrėkit į 
jų ypatybes! 
sai, gatavam 
niams, sviestui, šviežioms dar
žovėms, taukams; vaisiams, ir 
viskas taip lengvai ir patogiai 
pasiekiama. Padaryta vieta pa- 
sidėjimui ir mažiems indeliams 
jeigu juose kas norima sušaldy
ti. Ir dar lieka gana vietos pa
sistatyti aukštus butelius.

Patogus ir ekonomiškas įrengimas, sutaupo vaikščiojimą ir laiką — vietos 
turi sulyginamai daug. Vidus apšviečiamas savaimi kada durys atsidaro. 
Pats automatiškai reguliuoja šaltį ir palaiko vienodą temperatūrą viduje.

Suvirs 2l/z Milijonų Apex išpirkta. Kainos nuo $112.50 aukš
VAKARAIS 
ATDARA 

IKI 9 
VAL. HELD’S FURNITURE Inc.

6900 SUPERIOR AVENUE

1ŠS1MOKĖ- 
JIMAS 
SULYG 

SUTARIMO
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Youth’s Forum
V. V. S. atstovo V. Uždavinio Prakalbos

Penktadienio vak. -Birželio 12, 8 vai.
Kalbės Lietuvių Salėje, 

įžanga nemokamai.

Prof. M. Biržiška, paskiau 
Prof. Kan. Kemėšis, o dabar 
Vincas Uždavinys — yra tai 
tie musų tautos minijonieriai 
kurie dirba Lietuvoj ir paskui 
atsilanko j Ameriką mums pa
pasakoti apie Vilnių ir kas da
roma jo atvadavimui. Jie at
neša mums žinių apie gyveni
mą, vargus, ir priešų spaudimą 
musų brolių Vilniečių, ir kaip 
jais rūpinasi viso pasaulio Lie
tuviai, nei valandėlės neužmir
šdami apie juos!

Vincas Uždavinys, deleguotas j 
Vilniui Vaduoti Sąjungos mus 
aplankyti, yra pasižymėjęs už 
Vilniaus reikalus kovotojas. Jis 
gyveno ir dirbo Vilniaus kraš
te, iki užgrobikų jungą galėjo 
pakelti. Kada reikėjo išbėgti 
į Lietuvą, jis su savim parsine
šė visas žinias apie' Lenkų ap
siėjimus su Lietuviais, ir žino 
visus budus kaip reikia prieš 
Lenkus kovoti. Vincas Užda
vinys yra “Musų Vilniaus’’ re
daktorius. Tas laikraštis lei
džiamas Lietuvoje ir gvildena 
Vilniaus ir viso Lenkų užgrob
to krašto vadavimo primosimo
reikalus.

Vincas Uždavinys yra geras 
kalbėtojas-oratorius, kuris savo 
kalbomis žmones nepaprastai 
užinteresuoja ir daug naujo 
pasako.

Jis jau atvyksta Į Clevelan- 
dą ir čia kalbės Lietuvių salė
je kitą penktadieni, Birželio- 
June 12, nuo 8 vai. vakare.

Rengia Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga.

Kad daugiau žmonių jį išgir
stų, Įžanga bus dykai. Ateikit 
visi, atsiveskit savo draugus.

Gerb. V. Uždavinys taip pat 
kalbės apie Vilniaus įsikūrimo 
istoriją, apsakys Vilniaus ge
ležinio vilko legendą ir "Darže
lio piknike, Birželio 14 d., Ma
čiutos farmoje.

PILIETYBĖS PAMOKOS
Lietuvių salėje, pirmadienio 

vakare, Birželio 8 d., nuo 8 v., 
atsilankys specialis PWA at
stovas, kuris pagelbės Lietu
viams prisiruošti prie išsiėmi- 
mo Amerikos pilietiškų popie- 
rų. Kuriems rupi pilietybės 
gavimas, ateikit, informacijos 
bus suteikiamos dykai, ii- ku
rie gatavi imti antras popieras 
gausit visą pamokinimą ir pa
galbą.

Svarbu ir moterims atsilan
kyti, nes bus Įdomių informa
cijų ir pamokų moterims.

“DIRVOS” PIKNIKAS
“Dirvos” pirmas vasarinis 

piknikas rengiamas Liepos-Ju- 
ly 12 d., Mačiutos farmoje. At
minkit tą dieną, nes atsilan
kiusieji gausit puikių dovanų.

REIKALAUJA PIGINIMO 
GASO KAINOS

Clevelande pradeda judėjimą 
už privertimą gazo kompanijos 
numažinti gazo kainą. Dabar 
mokama 57c už 1,000 kubiškų 
pėdų. Kompanija už savo pi
nigus dabartiniu laiku uždirba 
6tę nuoš., kas skaitoma per
daug.

Gazo kainos nupiginamas su
taupytų daug pinigų tiems ku
rie gazu verda ir šildo namus.

PIKNIKAS

SKULPTORIUS 
PETRAS RIMŠA, 

KURIO MENO 
KURINIŲ 
PARODA 

RENGIAMA 
CLEVELANDE 

KARTU SU 
S.L.A. SEIMU. 
PARODA BUS 

NUO BIRŽELIO 
21 IKI- 28-TOS 

CARTER HOTEL 
Prospect avenue 
prie E. 9th st.

ĮŽANGA 
VISIEMS 

NEMOKAMAI

BE KOJŲ ATKELIA
VO 800 MYLIU

“Dirvos” redakcijoje apsilan
kė Lietuvis vaikinas. Jonas 
Alianskas, 23 metų amžiaus, gi
męs Rumford, Me. Jis neturi 
abiejų kojų virš kelių, bet at
keliavo Į Clevelandą, virš 800 
mylių, be traukinio, be auto
mobilio ar orlaivio pagalbos — 
savo paties jiega. Jis turi Įsi
taisęs pailgą sėdėjimui lentą, 
po kuria pridėta trys ratai, ap
vilkti gurnu. Tais ratais jis ir 
atkeliavo, pats savo rankom 
stumdamasis.

Jo tėvai yra Antanas ir Ona 
Alianskai, paprasti darbininkai. 
Clevelande gyvena jo dėdė, Pe
tras Malonis, pas kuri ir apsi
lankė. Bet Clevelande neapsi
buvo, išvažiavo Į Akroną, gau
ti darbo gumų ratų skelbimui.

Vaikinas gabus, iškalbus ir 
sumanus. Nelaimė kad tokiu 
budu sunegalotas. Lietuviškai 
kalba visai gražiai.

Kojų neteko nuo susižeidimų 
kūdikystėje. Pirmiau neteko 
vienos kojos, ir būdamas 7 me
tų amžiaus turėjo prarasti an
trąją.

Visoje kelionėje iš Rumfordo 
turėjo daug vargo, ypač kai 
reikėjo į kalnus jsistumt. Kai 
kur gaudavo pravažiuojančių 
pagalbos, bet daugumoje ir tie 
pravažiuodavo, neduodavo jam 
Įsikibt į jų troką užtempimui į 
kalną. Vieną kalną iki užva
žiavo, sako, ėmė tris valandas. 
Išvažiavo iš namų Balandžio 29 
d. Kelionės padarydavo iki 35 
mylių į dieną. Nakvynę gau
davo policijos nuovadose arba 
Salvation Army prieglaudose, 
bet šios priimdavo tik kai po
licija paliepdavo.

Apie Rumfordą tiek papasa
kojo: Ten Lietuvių yra dikčiai, 
turi nuosavą salę, ir šį-tą vei
kia. Bet Lietuvių mažai šios 
šalies piliečių, taigi jie negali 
paremti jokio savo žmogaus 
politikoje. Šiaip irgi jie nesu
sipratę, pavydi vieni kitiems, 
nesutinka, nenori duoti niekam 
prasisiekt.

Darbai ten daugiausia popie
čio fabrikuose, kur dirba ir 
Lietuviai.

RADIO
Norbertas Skirbantas 

Dainuos iš WJAY
Radio stotis WJAY, iš ku

rios buna duodami Lietuviški 
radio programai, šio šeštadienio 
vakare, Birželio 6 d., tarp 6 ir 
8 vai., turės formali atidarymą 
savo naujos stoties patalpų 
Įrengtų Carnegie Hall, kur vi
są programą užpildys įvairių 
tautų kalbėtojai ir artistai.

Nuo Lietuvių pakviesti tame 
programe dainuoti musų artis- 
tas-baritonas Norbertas Skir
bantas, kalbėti gi “Dirvos”, re
daktorius K. S. Karqnus.

Lietuviai prašomi pasiklausy
ti to programo, nes dabar retai 
girdite. Musų dainininkas N. 
Skirbantas pasiruošęs padai
nuoti malonią, Lietuviams prie 
širdies limpančią dainą, “Leis
kit į Tėvynę”, ir jei bus laiko 
padainuos ir antrą.

Veteranai, Bukit Namie 
Birželio 15 vakare!

Karo veteranams bonai jau 
atgabenti į Clevelandą ir ren
giamasi juos išdalinti.

Clevelande jau randasi bonų 
už $20,000,000 — tokią milži
nišką sumą pinigų valdžia pa
dovanos Clevelandui vakare, 15 
dieną Birželio!

Bonus visi veteranai gaus 
vakaro laiku, po darbo valandų. 
Bonus atneš kožnam į namus 
jo paduotu antrašu laiškų išne
šiotojai. Taigi tas vakaras bus 
labai brangus veteranams ir jie 
kiekvienas sėdės namie....

Jeigu paties veterano namie 
nesiras, jo bonas nebus palik
tas kito asmens rankose.

Bonus reikės paskiau iškeis
ti į pinigus (žiūrėkit žinią ant 
1-mo pusi.)

IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ
1370 East 65th St., kampas 

Luther avė., Lietuvių kaimy
nystėje, tinka visokiam bizniui. 
Kreipkitės ten pat arba klaus
kit informacijų telefonu (25 

National Realty Company 
GLenville 0294.

Editor—Peler Slenkąs Phone: ENdicott 4486

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

FROM THE GALLERY
Yes folks, vacation time is here 

once again. But with conventions, 
picnics, parades etc., this summer 
promises to be a season of plentiful 
rnoops and newsy activity, for one 
of my caliber. Seems that the 
Super Snooper of Akron and the 
Shadow of Youngstown were both 
bitten by the vacation bug a bit 
prematurely. With the coming of 
■lune and the hot months, wedding 
bells also peal out more frequently.

Every time I hear of a wedding 
of someone with whom I have been 
acquainted, it recalls to my mind 
that old song; “That Old Gang of 
Mine.” Last week the bells chimed 
out the telling tale for several of 
that Old Gang, and there was I, 
to sorta ring in a few comments.

PHENOMENAL —
Naturally everyone could not be 

at the Lucas-August wedding, there
fore you are curious to know how 
the groom looks. Here’s the pe- 
cularity of it; if you know Betty’s 
brother George, you have a picture 
of her husband. Isn’t that odd ? 
Of course it isn’t an exact dupli
cation, but so close that it isn’t 
funny. Here s hoping she gets along 
as well with her hubby as she has 
with her brother.

YOO HOO —
Betty made a very picturesque 

and demure looking bride, but in 
addition she had a very lovely and 
handsome bridal party. A couple 
of the men in the party were Day- 
tonites, and ‘andsome too. But the 
stronger sex were not outdone by 
our own Helen Lupinas of Cleveland. 
Gee, but that kid was alluring and 
intriguing in that gown! Ye home
town ladies better keep on your 
toes, ‘cause, .those Daytoneers are 
pretty slick looking and working 
hombres.

ON THE SUBJECT —
It would never do for me to let 

the editor’s sister’s wedding slip by 
without some comment, nossir. Be
ing a much, simpler affair than the 
Lucas wedding, it was strictly in 
accord with the wishes and desires 
of both, bride and groom. The 
bride’s brother and sister were in 
the bridal party, and mebbe you. 
think that Peter guy didn’t look 
snifty! E’en with that new hair 
cut and tuxedo he couldn’t outshine 
his sisters, Stevie, the bride and 
Helen, the maid of honor. The re
ception, like the wedding ceremonies 
was rather quite, but amidst the 
simplicity of it all there was a 
touching demonstration of the cul
mination of true love. No long, 
dawn-out honeymoon but an immedi
ate setting up, and building of their 
own love nest. What could be fin
er? More of this type of marriages.

BETWEEN US —
It is very obvious that you have 

read articles written by Mr. P. W. 
Urban. No, he has no affiliation or 
connection with Urban, the singer. 
P. W. is the writer of those inter
esting articles on Lithuanian origin 
and history. So, you know all 
about his articles but you’re curious 
to know something about him, per
sonally. — Lives in Cleveland, writes 
Lithuanian as efficiently as English 
. . . Bom in the U. S., and gained 
his entire knowledge of the language 
thru his own hard study and re
search . . . Small in stature, and 
a bit timid . . .. voice that is 
even more bass than Marty Žitkus’ 
. . . has written many articles, 
contributing them to a number of 
papers . . . Enjoys uncovering 
new and interesting data on ancient 
Lithuanian history.

REAL McCOY —
Immediately upon learning of the 

arrival of John Alenskis, the legless

LIETUVOS BONU 
KUPONAI

Kurie dar negrąžinot savo 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų, tie šymet gausit už 
juos nuošimtį po senovei. 
Už savo bonų kuponus ga
lit atnaujinti sau “Dirvą”. 
Prisiųskit savo kuponus— 
Kuponai priimami už pilną 
jų vertę. Siuskit:

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 

boy who rolled his way here from 
Maine, this inquisitive person set 
out to interview him. Meeting him 
inopportunely riding the streets of 
Cleveland, the interview was short. 
Here’s several gleaned impressions—• 
The boy, only 23 years of age has 
a physical build that would put 
half of the average Lithuanian pop
ulation to shame - Intestinal for
titude and durability that would put 
over two-thirds of the entire popula
tion to shame. Could be a pencil 
seller without even trying, but de
sires to earn and not beg a living. 
Is very good-natured even at his 
misfortune. - On one occasion it 
necessitated his unstrapping himself 
and lifting his three wheel cart over 
a step to gain admission co the store, 
Nonchalantly he remarked: “Why 
walk when you can ride.” Here’s 
a Lithuanian hero who deserves as 
much admiration as the ancient war
riors of old. Imagine (pushing) 
one’s way up hills, dirt roads and 
thru miserable weather 800 miles 
to secure some kind of a man s job. 
Who said the present generation is 
becoming puny?

DAYTON, OHIO
“V” NEWS 

SURPRISE!!! {,
Oh yes, the club is still as en

thusiastic as ever! On Sunday 
morning, May 24, the “V” Club 
gave a breakfast in the woods for 
Miss Marcella Kubilus. Mmm — 
that delicious bacon, dripping, siz
zling, and burning us — when all 
seemed exceptionally quiet, except 
for a few gigles, the yell of “sur
prise!!” found Marcella looking rath
er bewildered.

Miss Marcella Kubilus is being 
graduated from Kiser High School. 
I’m sure, we all join together in 
proclaiming the best of wishes and 
success in her future undertaking.

After the breakfast, we took a 
hike in the too hot sun. Upon com
ing home we found that we had an 
altogether too “delicious” sunburn, 
yet feeling exceptionally frisky. 
A MEDITATION

(Not only to Marcella Kubilus, 
but also to all the seniors who are 
being graduated this year.)

Noisy! Oh what racket! Down
hearted, happy — all these are 
muddled together. Satisfied — who 
is satisfied? The reason: School 
is almost over. ‘Tis the last day 
for the seniors. Some seem to be 
happy, happy for what is to come; 
while others have a smile on their 
lips that is1 not genuine. Under
neath the smile, they realize that 
it will be the last time that they 
will see some of heir classmates. 
They are. as if turned out of a 
machine, blindly groping their way, 
will they grasp something ?

Somehow I, look at them and won
der — why do we have to grow 
older to face the facts, the prob
lems of life?

True, some will go to college. 
College! A pleasant thought. Anoth
er four years in our life? It will 
speed away, just as the high school 
days have sped.

Oh why be glum ? the future holds 
something in store for us. We can
not be young always in body, but 
why can t we strive to be young in 
mind? “Hy”.

. JURGIUI LAPINSKUI vra 
laiškas iš Lietuvos. Kreipkitės 
“Dirvos” administracijom

25.00 Dovanų Pinigais
Metinis Lietuvių Darželio

PIKNIKAS
Mačiutos Darže - prie Green Road

AMONGST OUR
LITHUANIANS

......... TO BE WEDDED ..............
On the first Saturday in the 

month of June, Miss Elizabeth Gu- 
delauckas will assume the name of 
Mrs. Vincent Vaitinas. The wed
ding shall take place at St. George’s 
Church, at 9:30 a.m., reception in 
the evening at the Lithuanian ILall.

VISITS DETROIT
Miss Adelaide Miliauskas with a 

group of friends took advantage of 
Decoratioa Day and the week-end 
by a visit to Detroit. While their 
they visited the Shrine of the Lit
tle Flower. The Shrine that has 
been made famous by Father Cough
lin at Royal Oak, Michigan.

IN CHICAGO
Mr. John Jarus also took ad

vantage of the holiday week-end 
by journing to Chicago. While 
there he visited friends and ac
quaintances and became familiar 
with “The Windy City”.

GUESTS TO YOUNGSTOWN '
Mr. Peter Skukas and K. J. Mog 

were also fulfilling a standing in
vitation to be guests of the Lucas’s 
in Youngstown. Whilst there they 
visited St. Francis Parish, and chat
ted with Father Staigman. Mr. 
P. Mitchell also was entertained at 
the Lucas home while on a business 
trip nearby.

TO PENNSYLVANIA
The bright sunshine and the call 

of the open spaces also got Mr. 
Felix Baranauskas, to he journeyed 
thru the hills of Pa., over the week
end. Stopping at several small out
lying towns Mr. Baranauskas visited 
with several old friends and ac
quaintances.

LEGLESS LITHUANIAN YOUTH 
VISITS CLEVELAND

John Alenskis, 23, pushed his way 
from Rumford, Me., his home to 
Cleveland, on a three wheel con
traption in 26 days.

Although admitting he has suc
ceeded in hooking onto the rears 
of trucks' in order to make some 
very steep hills, John Alenskis still 
maintains he pushed himself 600 out 
of the 800 miles comprising his en
tire journey. His legs were ampu
tated when at the age of seven, be
cause of defective setting after two 
consecutive falls.

En route- to Akron, he stayed at 
the home of his uncle, Peter Malon
is, 7615 Star Ave. When arriving 
in Akron he is going to try to sell 
the Goodyear Tire and Rubber Co., 
the idea of him being an advertis
ing medium for them, by pushing 
himself from coast to coast.

STATION WJAY’S GALA OPENING
WJAY announces the formal open

ing of their foreign language pro
grams in the station’s beautiful new 
headquarters on the second floor of 
Carnegie Hal’ on Saturday evening, 
June 6th at 6:00 P.M.

A special two-hour broadcast un
der the supervision of Stanley Alt
schuler, Director of Foreign Pro
grams, will be heard from 6:00 to 
8:00 o’clock featuring eighteen dif
ferent nationalities. The Lithuanian 
portion of this program will be

682ft Superior Ave. Cleveland, 0.

comprised of singing by Norbert 
Skirbunt and a short address by Mr, 
K. S. Karpius.

Three Forgotten
Dainos Found

By P. W. URBAN
Mr. Haiman, librarian of the Po

lish Roman Catholic Union of Chi
cago prides himself over the posses
sion of three rare Lithuanian folk
songs securely bound in a rare vol
ume which he bought some years 
ago in a New York bookstore.

The songs unearthed by Mr. Pie- 
za, reporter for the Chicago Ameri
can, bear the strange title “Chants 
Polonais Nationaux and Populaires," 
and were published by Le Petit in 
Paris in 1830. These songs were 
recorded by Sowinski, a Polish com
poser who, it is said, traveled by 
foot through Lithuania gathering the 
dainos. Incidentally, he was not 
the only foreigner to undertake such 
a mission, for I learn from Mr. 
Shallna that certain nations of wes
tern Europe, in early times, sent 
educated men from among themselves 
to the Lithuanians that they might 
learn from them of those things of 
which they had a superior know
ledge.

This volume, which would even em
bellish the shelves of the best folk
lore library in the country which is 
(he White Collection in connection 
with the Cleveland Public Library, 
has a priceless frontispiece etched 
by Oleszcynski, a Polish artist, and 
contains many indentations of flow
ers which were inserted between the 
pages. When Susan Fennimore, the 
daughter of the novelist J. Fenni
more Cooper was visiting Paris at 
the age of 17, she met Mickiewicz, 
the Lithuanian poet who wrote main
ly in Polish, and both fell *fn Jove 
with each other. This poet then 
possessed these three songs which 
had been presented to him by the 
musician who even autographed the 
tome. Naturally he in tūtą gave 
it to Miss Fennimore and she in 
turn brought it to America.

Yea! there is romance connected 
with this tome, but there is also a 
clear picture of the viciousness of 
the Poles as a whole: why did 
they keep silent concerning the 
rare songs ? . . Perhaps they had 
notions to burn the songs; were it 
not for the Polish names connected 
with them they would have done it. 
The Poles in particular ignore the 
Lithuanian folklore material while 
the other nations in general profit 
by it. Is there not a strong con
nection between the Scandinavian 
‘Saga’ and the Lithuanian ‘Pasaka’, 
the English ‘Bard’ and our ‘Burti
ninkas’, the ‘Undine’ and our water 
nymph — ‘Undine’, and lastly is 
there not the strongest connection 
between the Kalevala of the Finns 
and the line of utter unreality taken 
at random from a daina — ‘Prary- 
mojo uosio tvorlę ir išstovėjo kalne 
klonelį . . . . ?

The songs in this volume bear 
the titles ‘Little Bird., ‘Sidir Widir’ 
and ‘Cooling Waters of Summer.’ 
Deep interest and revival of the 
rongs began immediately after Mr. 
Pieza published a report of his 
discover in the Chicago American; he 
received many expressions of grati
tude from the Lithuanians as a re
sult of the precious find. All three 
of these songs are now widely sung 
over the radio and on the Lithuan
ian stage.

Lietuvių Republikonų Klubas 
rengia didelį pikniką šį sekma
dienį, Birželio 7 d., geroje vie
toję, Sabaliausko farmoj. Pui
ki salė šokiams, visokios dova
nos atsilankiusiems, ir įžanga 
nemokamai. Piknikas prasidės 
iš pat ryto, šokiams gros smar
kus muzikantai.

Nuvažiuoti tenai lengva: rei
kia važiuot Euclid av. iki Char
don road, paskui sukti ant Bi
shop road ir ten matysit pik
niko ženklus.

KOMITETAS RIMŠOS 
PARODAI

šiose dienose Clevelande su
sidarė ir pradėjo veikti Lietu
vių veikėjų komitetas P. Rim
šos meno kurinių parodai su
rengti. Komiteto valdybą su
daro: pirmininku — P. J. žu
vis, sekretorium Adv. N. Ras
tenis, iždininku — Ona Mihe- 
lichienė. Paroda bus Carter 
Hotelyje, visą savaitę laiko— 
Birželio 21 iki 28.

VINCAS BRAZIS
turi

Jūsų pasirinkimui šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI C O 1 A A SULYG JŪSŲ 
TOPKOTAI <P 1 . V V MIEROS 

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Sekm. Birzelio-June 14

PADĖKA RĖMĖJAMS
šiuomi tariu ačiū visiems mu

su buvusiems draugams kurie 
rėmė mus musų biznyje, šią 
vasarą pasimatvsim visi Great 
Lakes Ekspozicijoj, kur turėsim 
Lietuvišką užeigą.

Jonas Brazauskas.

SUSIRINKIMAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos pusmetinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienio va
kare, Birželio 5 d., paprastoje 
vietoje. Narių būtina pareiga' 
dalyvauti, nes randasi daug 
svarbių klausimų aptarimui.

Valdyba.

HE’S USING 
MOTOR- 

MATCHED

Pikniko vieta visiems gerai žinoma — smagus laikas užtikrintas — dalyva
vimu paremsit naudingą darbą — Lietuvių Darželio Įrengimą.

Šiame piknike kalbės Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovas V. UŽDAVINYS.

Įžanga ypatai 25c.- Jono Apanaičio Orkestras.

PEHHZIP GASOLINE
A PENNZOIL PRODUCT

THE COLUMBIA REFINING COMPANY, CLEVELAND, OHIO


