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KASYKLOJE ŽUVO 
1,000 DARBININKŲ
Balandžio 27, angliaka

sy kloję ištikus sprogimui, 
netoli Hokkaido. Japonijo
je, sako užmušta apie 1,000 
darbininkų.

KODĖL ANGLIAKA-
ŠIAI NEDIRBA

Washington, B ai. 25. — 
Už visokios maišytos pro
pagandos dėl ko angliaka
siai negryžtą dirbti yra 
štai kas. Ne algų, darbo 
valandų ar darbo sąlygų 
klausimai kliudo, bet ang
liakasių unijos prezidento 
užsispyrimas prieš kasyklų 
operatorius panaikinti nu
statytą bausmę už nelega
lų streikavimą.

Lewis nori kad pabaudos 
už neautorizuotą streika
vimą butų panaikintos štai 
kam. Jis kovoja su Ame
rikos Darbo Federacija. Ši 
federacija gali pradėti eiti 
į angliakasių tarpą ardyti 
angliakasių uniją, "jeigu į 
darbą butų paimtas nors 
vienas ADF narys, anglia
kasių unija, gali sustreikuo
ti. Toks streikas yra ne
legalus, ir Lewis’o unija 
turėtų mokėti pabaudą po 
$1 ar $2 į dieną nuo kiek
vieno streikuojančio darbi
ninko.

Dėl to 340,000 angliaka
sių ir sėdi be darbo visas 
mėnuo laiko.

Likusiems 130,000 mink
štos anglies kasyklų darbi
ninkams įsakyta sutreikuo- 
ti Gegužės 4, jeigu inebus 
susitarta su operatoriais 
iki to laiko.

ADF vadai kišasi į ang
liakasių unijos reikalus: 
ADF prez. Green siūlo da
ryti nagliakasių balsavimą 
išsprendimui ar jie nori 
“uždaro darbo”, be kitų 
unijų ar neunijistų da-rbi- 
kų priemaišo, ar tam nesi
priešins.

DIDŽIŲJŲ Ežerų trau
kiamųjų laivų valdytojams 
įsakyta streikuoti, dėl lai
vų savininkų nepasirašymo 
naujos sutarties. Streikas 
apima 250 vyrų.

PLIENO gamyba visoje 
šalyje pastaromis dienomis 
apmažėjo ir dirba su 50.5 
nuoš. normalio. Sumažėjo 
plieno užsakymai.

IŠKEPĖ 8,000 VIŠTŲ. 
Oakmont, Pa. — Gaisrui 
ištikus vištinėse, čia sude
gė vištų ir kiaušinių ūkio 
savininkui 8,000 vištų.

PRANCŪZIJA ginkluo
ja savo sieną nuo Ispani
jos pusės.

BRITANIJA s m a r k i ai 
praplėtė karo reikmenų ir 
visko reikalingo sąryšyje 
su karu produkciją, kuo
met pradėjo pasireikšti di
desnės Europos karo gali
mybės.

UŽSAKO LĖKTUVŲ UŽ $50,000,000
Washington, BaL 27. — 

Prez. Roosevelt pasiūlė su
manymą Kongresui atjau
ninti Suv. Valstijų kariuo
menę paleidžiant iš tarny
bos nusenusius aukštuosius 
karininkus nuo kapitonų 
iki brigados generalų, o jų 
vietas užpildyti jaunesniais

ir gabesniais. Tokių senų 
karininkų turėtų pasitrau
kti apie 360.

Taipgi paduota užsaky
mai pagaminti karo lėktu
vų už $50,000,000.

Prez. Rosevelt pasirašė 
$549,000,000 karo departa
mento reikalams Liliu.

Kaimynams Naziai Negrasina
TARYBOS SU LIETU- 

_ VA TĘSIASI
SUTARIMAS SU RU

SIJA ARTĖJA

Berlinas, Bal. 22. — Hit
leris, ruošdamas savo atsa
kymą į Prez. Roosevelto 
paklausimą ar jis nežada 
užpulti savo kaimyninių 
mažų valstybių j r ar sutin
ka .užtikrinti nors 10 metų 
taiką, kaip matyti suma
nė suvaidinti tam tikrą ak
tą. Jis patiekė paklausimus 
ar kaip ten kitaip sutvarkė 
ir gavo nuo keliolikos mažų 
kaimyninių valstybių atsa- v v- v t
kymą kad jos nesibiją na
zių atakų, reiškia Vokiečiai 
joms negrąsiną ir nesuda
rą jokio pavojaus.

Lietuva atsakius jog re
miasi Vokiečių-Lietuvos su
tartimi, patiekta Kovo 22, 
kurioje Vokietija prižadan
ti nenaudoti ginklo prieš 
Lietuvą nei remti kitą šalį 
prieš Lietuvą.

Tą atsakymą jis skelbs 
visam pasauliui per radio 
Balandžio 28 d.

Hitleris pasiryžęs reika
lauti Vokietijai “pasaulyje 
ekonominės gyvenamos vie
tos”. . \ ■ v

Berlinas, Bal. 25. — An
glijai pareiškus jog pasi
ruošus įvesti priverstiną 
karo tarnybą, Vokiečiai at
sako jog tas nepakeis Hit
lerio nusistatymo ir Prez, 
Rooseveltui ruošiamo atsa
kymo turinio.

Berline tęsiasi Lietuvos 
delegacijos tarybos su Vo
kiečiais nustatymui naujų 
ekonominio s a n t ikiavimo 
pagrindų.

Pradėjo tarybos 
goslavijos užsienių 
ministras, atvykęs 
na.

Londonas, — Sovietų Ru
sija, kalbinama į bloką su
laikymui Hitlerio, nori kad 
butų atnaujinta sena prieš
karinė Rusų - Anglų- Pran
cūzų sąjunga.

Sovietų pasiūlymus ir pa
geidavimus Britanija pri
ima kaip pagrindą tary
boms.

Sovietai siūlo šaukti kon
ferenciją visų valstybių ku
rios bijo Vokietijos ir Ita
lijos agresivumo, vakarinė
je ir rytinėje Europoje.

Kiti pranešimai sako jog 
Rusija norinti į tą sąjungą 
įtraukti ir Japoniją.

Lenkija ir Rumanija at
sisako su Rusija daryti ap
sigynimo sutartį, bijo kad 
atsitikime karo į Lenkiją 
neateitų kartu su Sovietų 
armija ir komunistų agita
toriai.

Rusijai, Prancūzijai ir 
Britanijai susitarus, susi
darytų apie 25 milijonų ka
riuomenės ir apie 18,000 
lėktuvų prieš Romęs-Ber- 
lino ąši.

PREZ. ROOSEVELT pa
naujino savo pastangas su
tvarkyti visą valdžios apa
ratą sulyg savo plano, ku
rį jo priešininkai atmeta. 
Prezidentas taip pat pasi
ryžęs perorganizuoti šelpi
mo įstaigas, sujungdamas 
apie pustuzinį jų į vieną 
sistemą.

ir Jū
rei k alų 

į Berli-

RŪPINASI BIZNIU, 
JEI KILTŲ KARAS

Washington, D. C., Bal. 
18. — Prez. Roosevelt ėmė
si žygių sustiprinti ekono
minį ir finansinį šalies ap
sigynimą, sutikimui sukrė
timo kokis galėtų paeiti iš 
priežasties karo Europoje.

Nuo pat Municho konfe
rencijos Amerikos valdžios 
ekspertai dirbo šiais klau
simais.

Valdžia sako bus deda
ma pastangos palaikyti at
viras rinkas Amerikos pre
kėms užsieniuose ir neduo
ti prekybai susmukti.

Amerika turi būti pasi
ruošus teikti draugingoms 
valstybėms karo reikmenis 
ir maista.

*

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAI KRETINGOS STOTYJE

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BRITANIJA RIMTAI
RENGIASI KARUI

Londonas. — Britanija 
įveda priverstiną karišką 
tarnybą savo tyrams, ir 
įvedė naujus aptaksavimus 
turtuolių, cukraus, auto
mobilių ir tt.

Britai nuškyrę apsigyni
mo reikalams leisti $3,150,- 
000,000, kas yra didžiausias 
karo biudžetas nuo pasauli
nio karo dienų.

“Šalis visa sukelta pil
nam pasiaukojimui”', 
iždo sekretorius.

PRANCŪZIJA DAR
DAUGIAU GINK

LUOJASI

MUSSOLINI PAŠIE
PIA ROOSEVELTĄ

sako

DIKTATŪRA BELGIJOJE
Brusselis, Belgija, Bal. 

26. —• Parliamentas nubal
savo suteikt premjerui dik
tatoriškas teises iki Gruo
džio 1. Jis imasi subilda- 
voti šalies karo mašineriją 
iki aukščiausio laipsnio.

DANIJA pašaukė atgal 
į tarnybą nesenai paleistus 
vyrus, apie 8,000, sustipri
nimui savo apsigynimo.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Trys Milijonai Litų 
Apsigynimo Fondui 
KAUNAS, Balandžio 21, — 
Iki šiai dienai, Apsigynimo

Fondui suaukota 1,700,000 li
tu. Provincijoje vajus tęsia
mas ir toliau. Tikisi viso surin
kti per tris milijonus litų.

—Panaikinus Visuomeninio 
Darbo Vadybą, Vidaus Reikalų 
Ministerijoje steigiamas Spau- 
dos-Draugij ų Departamentas.

—^Balandžio 21. — šiomis
dienomis parengtas valstybės 
sienai apsaugoti Įstatymo pro
jektas.

—Šių metų žemės tvarkymo 
komisijos darbų planan Įtrauk
ta 141,572 hektarų tvarkytino 
ploto, šis plotas bus išskirs
tytas vienkiemiais ir pritaikin
tas našesnio ūkininkavimo są
lygoms.
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Pirkit Ginklus Savo 
Tėviškės Šauliams

• KAUNAS, Balandžio 21. — 
Užsienio Lietuviai kviečiami 

pirkti savo tėviškėsx šauliams 
ginklų. Juk bus labai gražus 
tėviškės branginimo pavyzdis, 
jei užsienyje gyvenančio tau
tiečio padovanotą ginklą su ati
tinkamais Įrašais jo kaimo ar 
valsčiaus šaulys 
kalui atsitikus, 
kito užpuolimui, 
mės apgynimui.

Taigi, neužmirškite savo 
viškės šaulių. Kariškas šautu
vas su išgraviruota aukotojo 
pavarde kainuoja 125 litai (21 
dolaris).

—Vyriausybė priėmė Nepa
prastojo Meto Įstatymą. Ne
paprastąjį metą paskelbus po
litinių organizacijų veikimas 
sustabdomas.

turės, ir, rei- 
panaudos 
bet savo

ne 
že*

tė-

Paryžius. — Prancūzija 
paskyrė dar $343,200,000 
ginklavimuisi, ir išleido ei
lę visokių suvaržymų. Pa
ilginta darbo valandos iki 
45 valandų savaitėje.

Vietoj dasileisti infliaci
jos, pinigų piginimo, pra
vesta 1% pardavimo tak
sai apsigynimo finansavi
mui.

Visoje šalyje įvesta su
varžymas spaudos, ir už
drausta svetima propagan
da, ypač Alsace-Lorraine, 
į kurią turi akį Vokiečiai.

JUGOSLAVIJA tapo pa
traukta į Romos-Berlino 
ąšies pusę. Jugoslavija su
tinka susitarti su Vengrija 
ir įstoti į anti-komunistinę 
sutartį su Italija, Vokieti
ja, Vengrija ir Japonija.

KINAI mūšiuose Balan
džio 22 d. išžudė 1200 Ja
ponų kareivių.

Roma, Bal. 20. — Musso
lini, savo atsakyme į Prez. 
Roosevelto ^raginimą • šauk
ti taikos konferenciją, at
sakė jog Vokietija ir Itali
ja norį taikos; Italija ne
pasitiki tokioms “kilnioms 

! konferencijoms” kokias pa- 
į siūlo Rooseveltas; Italija 
I nesiduos save slopinti to
kiais “Mesijošiškais atsi
šaukimais”.

Mussolini pavadino Roo- 
seveltą “nenusimaną n č i u 
apie Europos padėtį”, pri- 
vesdamas jog reikalinga 
yra daryti valstybių žemių 
pakeitimai.

Italija rengia Pasaulinę 
Parodą 1942 metais, taigi 
Mussolini pasakė kad jis 
nori matyti įsigalint taiką 
teisingumo pagrindais.

® KAUNAS, Bal. 15. — Minis
tras Pirmininkas Gen. Čer

nius uždarė Seimo pavasario 
sesiją.

—Švietimo Ministras Dr. L. 
Bistras spaudai pareiškė kad 
bus tobulinama mokyklų pro
gramas ir veikimas. Ypatin
gai bus globojami gabieji mo
kiniai ir rūpinamasi mokytojų 
pažangumu.

—Bal. 13, Vyriausybė pa
tvirtino Tautos Ūkio Tarybos 
pirmininku Generolą Sutkų, o 
pavaduotoju — Juozą Tubelį. 
Balandžio 17 Taryba pradėjo 
darbą.

—šiomis dienomis vyriausy
bė svarsto biudžeto pertvarky
mą, kuris bus pritaikintas prie 
naujų sąlygų dėl Klaipėdos ne
tekimo ir pagrystas didžiausio 
taupumo principu.

—Vyriausybė priėmė prie
saikos ir iškilmingo pasižadė
jimo tekstus visiems valstybės 
tarnautojams prisaikdinti.

—Iki šiol aprūpinami maistu 
ir pastoge 1700 užregistruotų 
pabėgėlių Klaipėdiečių.

VĖL TA PATI ISTORI
JA! Sovietų Rusijoje at
rasti kaltais 27 vyrai kurie 
sabotažavę ir špiegavę ki
tai valstybei. Be abejo jau 
sušaudyti.

BRITANIJA ir PRAN
CŪZIJA pasiuntė atgal į 
Berliną savo atšauktus iš 
Vokietijos ambasadorius. 
Jie buvo atšaukti kai Hitle
ris užgrobė Čekoslovakiją.

RUMANIJA sutiko gel
bėti Britanijai pažadėda
ma duoti vietą Britų uos
tui Juodosiose 'jurose ir 
Dunojaus upėje.

SUV. VALSTIJOS pra
dėjo išnaujo reikalauti Ja
poniją atidaryti jų užim
tus Kinijos kelius Ameri
kos prekybai ir keleiviams.

LATVIJA prailgino ka
rišką tarnybą nuo 12 iki 18 
mėnesių.

PREZ. Rooseveltas lai
mėjo Atstovų Bute kontro
lę ant šalies pinigų. Jam 
suteikta gale ir nupiginti 
dolario vertę iki 50c jeigu 
tam kiltų reikalas.

A. MERKELIS, žymus Lie
tuvoje žurnalistas, Respubli
kos Prezidento sekretorius, nuo 
Balandžio 12 d. paskirtas vy
riausiu Lietuvos Aido redakto
rium. Vytautas Alantas-Jak- 
ševičius, buvęs vyr. redakto
rius, iš tų pareigų pasitraukė.

•

ŠIOMIS dienomis Vyriausybė 
priėmė Tautos Ūkio Tarybos 
statutą.

•
LIETUVIŲ Tautininkų Są

jungos pirmininko pavaduoto
ju paskirtas vyriausios valdy- 

j bos narys, Dr. J. Navakas. Pir
mininku yra Juozas Tūbelis.

•
STATYS CELULOZĖS FA

BRIKĄ. Kaune netrukus bus 
suorganizuotas akcinės bendro
vės pagrindais celulozės fabri
kas. Prie šio fabriko Įsteigi
mo pinigais prisidės valdžia, 
kooperatyvai ir privatus asme
nys. (Celulozė reikalinga po- 
pieros ir kt. gaminimui. Klai
pėdoje-' buvusius fabrikus Vo
kiečiai pagrobė.)

•
LENKŲ MIŠKAS KAUNE. 

Iš Varšavos gauta žinių kad 
Lietuvos miškų departamento 
atstovai kartu su atitinkamais 
Lenkų atstovais susitarė dėl 
Lenkų miško plukdymo. Apie 
40,000 kietmetrių, iš 90,000 
ktm. numatytų apdirbti Klai
pėdoje, bus apdirbta Kaune. 
Likusį mišką Lietuva neap
dirbs, o Lenkai Į Klaipėdą jo 
neplukdys.

•
LIETUVOS kariuomenės va

dui Gen. Raštikiui apsilankius 
Estijoje, Lietuvą aplankė Es
tijos kariuomenės vadas Gen. 
Laidoneris.

•
PIENOCENTRO narių suva

žiavime Kaune Bal. 3-4 paaiš
kėjo kad pernai veikė 184 pie
ninės ir 2105 grietinės nugrie
bimo punktai. Pieninių tink
las pamažu dar bus plečiamas, 
o grietinės nugriebimo punktų 
skaičius jau yra pakankamas. 
Pieno perdirbimo bendrovė tu
rėjo 18,372 narius ūkininkus. 
P'ernai buvo surinkta 484 mili
jonai kilogramų pieno, kurio 
95 nuoš. perdirbta į sviestą. 
Sviesto buvo pagaminta 19,- 
434,000 kilogramų. Už ekspor
tuotą sviestą gauta iš užsienio 
46,500,000 litų.

•
VELYKOMS Lietuvos žmonės 

pasirūpino gražiai pavaišinti 
Klaipėdos krašto pabėgėlius: 
jiems surengta Velykų stalai. 
Iš pabėgėlių punktų imama į 
darbus amatininkai ir kitokie, 
taipgi ponios renkasi ten sau 
namams tarnaites. Bendrai, 
rūpinamasi jiems rasti darbus 
ir vietas.

•
KAUNO Burmistrui A. Mer

kiui lankantis Varšavoje, Len
kai padovanojo Kauno Zoolo
giškam sodui stumbrą ir kelis 
kitus žvėris, šie žvėrys iš Var
šavos į Kauną atsiųsti specia
liuose vagonuose, ir paleisti į 
Zoologišką sodą.



2 DIRVA

Wyoming Klonis, Pa.
___________  . X

TAUTINĖ SROVE AMERIKOJE
VIENINGA IR STIPRI

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKę-Ų LIETUVIAI

Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir 
Veikia musų Vientaučiai

Tautines Sroves Veikėjams Jsitėmytini Faktai

JAU MIRĖ 3,500
LIETUVIŲ

Rašo Jonas J. Nienius.

WILKES BARRE

(Tęsinys iš pereito nr.)

APŠVIETA
Wilkes-Barre švietimo žvilg

sniu stovi šitaip: turi Bucknėll 
Universitetą, žemesne ją Kole
giją, tris gimnazijas (high), 
1.) parapijinių gimnazijų, vie
ną vienuolyną, dvi dideles spe- 
ci dės biznio mokyklas.

Išeina trys dienraščiai ir 
vienas sekmadieninis, Angliška 
kalba; trys savaitraščiai, Ru
su, Lenkų, ir Lietuvių kalbo
mis (Garsas, LRKSA. orga
nas) .

Yra viešas knygynas su 100 
tūkstančių tomų knygų, yra ir 
Lietuviškų knygų skyrius su 
1)00 knygų.

Dabar Įsteigta Lietuvių vai
kams mokyklėlė ir parapijos 
mokyklėlė.

PASILINKSMINIMAS
Parkų yra trylika, su 408 

akrų žemės įvairiuose miesto 
šonuose. Vienas zoologijos so
das, vienas botanikos daržas, 
I rys viešos maudyklės vasarai, 
ir vienas istorijos muzejus.

Penketas pirmos rūšies teat
rų,' ir tuzinas - mažesnių. Trys 
pirmos klesos viešbučiai ir pen
ki kiti viešbučiai.

Yra 22 
duotuvės, 
trys alaus 
to klubai.

Turi savo namus Masonų 
draugijos, YMCA ir YWCA.

Veikia telegramų, Tabelių ir 
radio stotis.

Telefonų turi: Wilkes-Barre 
stotis 17,750, Kingston stotis 
7,000.

Yrą trys baseball parkai ir 
yra Lietuvių baseball ktfman- 
;da.

Be to yra daug kitų čia 
paminėtų vietų ir įstaigų.

Tikybinių įstaigų yra: 
mos Katalikų bažnyčių 28,
diskų sinagogų 8, protestantų 
bažnyčių 45, nepriklausomų 2.

Yra centralinis paštas, su 
visais federalės valdžios sky
riais ir teismabuciu.

Veikia elektros stotis; gazo 
stotis, garo šildymo centrali
nis namas.

Čia stovi kariuomenės 190- 
tos lauko artilerijos 12 bata- 
reja, kur tarnauja daug ir Lie
tuvių.

Vanduo yra gaunamas švie
žias, prėskas iš upelių, šaltinių 
ir 38 rezervuarų, per 734 mylių 
ilgumo rynas (pipes). kurio 
gaunasi apie 8 bilijonai galio
nų, pakankamai dėl 100,000 
gyventojų.

LIETUVIAI
Y’ra žinių kad čia jau 

penkios šeimos Lietuvių 
metais, bet jų pavardžių 
kur iš Lietuvos
kas neturi surašęs.

Mano dėdė, Stasys Nienius, 
ir Jonas Damijonas, parėję iš 
Rusų kariuomenės, jau pama
tę svieto, nenorėjo maišytis 
tarp kitų brolių ir seserų. Ga
vęs 180 rublių kelionei, 1880 
metų pavasarį iškeliavo į va-

nežinomą jiems Amėri- 
Kelionė per juras truko 

Gegužės 25 
Yorko uos-

nauja kal- 
Rusiš- 

niekuo, 
nesu- 

darbas, 
ma-

Pennsylvani- 
ir girias. Pasie- 
klonį už 5 die- 
niekas nesutiko, 
stumtis su liki- 

Darbu

departmentinės par- 
Prekybos Rūmai’, 

bravorai, keturi gol-

ne-

Ro- 
žy-

buvo
1865 
ir iš

atkeliavo riie-

Tūliems šaltiniams skleidžiant gandus apie Amerikos Lietuvių Tautinės srovės 
(tautininkų ir sandariečių) “suirimą’’, “turėjimą daugiau generolų negu armijos”, 
apie musų “silpnumą ir nesusiklausymą”' turėkime mintyje šiuos argumentus:karus, 

ką. 
penkias savaites, 
dieną pasiekė New 
tą.

Naujas pasaulis,
ba: nesusikalba jie nei 
kai, nei Lietuviškai su 
Amerikonai jų kalbos 
pranta. Reikėjo rasti
susirodyt vieni su antrais, 
žas mokestis, skriaudžiami.

Rišulius užsimetė ant pečių 
jiedu patraukė į 
ją, per kalnus 
kė Wyoming 
nų. čia juos 
turėjo patys
mu ir darbą sau rasti, 
čia kaip tik buvo devynios ga
lybės, anglies kasyklose ir prie 
geležinkelių.

Bet su gyvenama vieta bu
vo daug sunkiau, nes jų niekas 
nenorėjo priimti. Rudeniop ga
vo kambarį, kur šiaudų kulis 
■buvo visas jų guolis per žiemą. 
Tuomet niekas dar nesapnavo 
apie minkštas lovas, matrasus, 
apie jokius patiesalus grindims 
kokius dabar turi.

Sekantį pavasarį surado Lie
tuvių, kurių čia gyveno kelios 
šeimos, ir su .jais susigyveno.

1881 metais atkeliavo Juo
zas šnipas, iš Kluoniškių kai
mo, Aleksoto vai., ir vis atva
žinėjo kas met ten desėtkais 
Lietuviai.

1882 m. jau radosi Wyoming 
Klonyje Šv. Mykolo draugystė. 
Tai yra mano dėdes pasakoji
mas, ii’ mano ainio K. Nienius 
jš Plymouth, Pa., kalba.

Bet nebuvo tada niekam į 
mintį atėję visus padavimus ir 
žinias apie Lietuvius, ir jų pa
vardes surašyti.

Juozas šnipas ir Jurgis Rė
kus, iš tų ankstyvų ateivių, 
yra dar gyvi, bet jau jie p^r- 
seni kad galėtum iš jų kalbų 
padaryti kroniką istorijai.

Lietuvių ateivių pradžia čia 
iki 1890 metų buvo varginga. 
Nuo 1890 metų Lietuviai pra
dėjo turėti savo draugijas, S. 
L. A. kuopas, išmoko Angliš
kos kalbos; vieno-kito ir būk
lė pagerėjo. Atsirado jau in
teligentų : Kun. A. Burba, Dr. 
Jonas šliupas. Lietuvių pirmu
tinės draugijos buvo šv. Myko
lo, šv. Trejybės, ir tt.

Už trijų myliu kelionės nuo 
čia, Plymouthe, jau buvo drau
gijų, bet Lietuviai pradėjo or
ganizuotis ir čia, ir susitvėrė 
vietinė nauja parapija, šv. Tre
jybės, pasibudavojo medinę 
bažnyčią. Iš visos apielinkės 
turėjo parapi.jonų 20 šeimas, 
naujakurius.

1890 metais susitverė SLA. 
35 kuopa iš 15 nariu. Vėliau 
susitvėrė D. L. K. Algirdo dr- 
ja, narių turėjo iki 60, bet kad 
nebuvo bažnytinė tai ji ilgai 
negyvavo.

(Bus daugiau)

DAYTON, OHIO

1
2.

3.

4.

5.

6.

Kaip nyksta musų išeiviai 
i Lietuviai parodo šiame Dirvos 
1 kampelyje telpantis mirusiųjų 
į surašąs. Iki šios savaitės, mi- 
■ rusių skaičius pasiekė jau 3500 
I išeivių šiaurinėje ir Pietinėje 
j Amerikoje. Mirusių sužymėji- 
mas Dirvoje pradėta vesti Va- 

i sario mėnesį 1937 m.

|

Tautinė srovė dabar yra vieningiausia negu kada yra buvus per daug metų.
Tautinės srovės veikėjai, po Clevelando ir Scrantono konferencijų, susiklauso 
labiau negu kitados kada, ir negu kitų musų srovių veikėjai.
Tautinė srovė gausinga spauda: turi šiuos laikraščius: Am. Lietuvį, Dirvą, 
Jaunimą, Margutį, Sandarą ir dienraštį Vienybę. VISI šie laikraščiai yra to
je tautininkų pusėje kuri susiklauso, šių laikraščių tarpe vienybė yra stipri.
Tautinė spauda turi tūkstančius sekėių-skaitytojų, kuriais lyginasi ar net vir-i 
sija bent kurią kitą musų paskirą srovę Amerikoje (neįskaitant jų organus).
Tautinėje srovėje taip vadinamų “nepasitenkinusių” skaičius yra mažytis, ko į 
negalima niekur išvengti, ir jų visas “nepasitenkinimas” yra dėl tūlų asme
niškumų, ir tai tik vienoje kolonijoje (Brooklyne). Jie neturi savo pusėje nei 
vieno laikraščio. Yra vilties nesusipratimus su jais .greitu laiku išlyginti.

♦

Tautinė srovė turi centralinių organizacijų (ALT. Sandara, TMD.), taipgi ei-i 
Įėję kolonijų vadovauja kitų centralinių organizacijų kuopoms (SLA.), be to1 
turi savo Vadovybėje desėtkus pašaipinių draugijų, Lietuviškų salių, politiškų 
ir socialių klubų, moterų draugijų ir ratelių, jaunimo organizacijų ir grupių.

Šitie ir dar kiti faktai ir argumentai aiškiai įrodo musų Tautinės srovės stip
rumą, vieningumą, susiklausymą, ir turėjimą armijos. Su tos musų armijos pa
galba tautinės srovės vadai seniau ir dabar davė milžiniškas sumas aukų įvairiai 
paramai musų Tėvynei Lietuvai, parėmė ir paremia visuotinus kulturiškus darbus 
musų išeivijoje (Dariaus ir Girėno paminklas Chicagoje, Lietuvių Kultūrinis Dar
želis Clevelande, Lietuvių Kambaris Pittsburgho Universitete, ir tt. ir tt.).

Tautinė srovė turtinga inteligentija: profesionalais, biznieriais, labdariais, ve
teranais veikėjais, musų organizacijų kūrėjais, ir jaunais veikliais inteligentais bei 
apsišvietusiomis, profesionalėmis veikliomis moterimis.

DAR VIENAS SVARBUS FAKTAS: Tautinė srovė savo armijos netampo, ne
išnaudoja jokiems savo smulkiems politiškiems reikalams, tautinės srovės veikėjai 
ir laikraščiai nesistengia ubagauti savo pragyvenimui iš savo armijos-tautinės vi
suomenės, kaip tą daro kitos musų srovės, todėl iš tautinės srovės vadų pusės ir 
esti mažiausio rėkavimo, gyrimosi, kišimosi į ne savo reikalus.

GANA mums tylėti ir priimti sau tokius užmetimus iš musų priešų pusės, ir 
privalome stengtis naikinti tą nuomonę patys savo tarpe.

Pagaliau, prašome ir Lietuvos oficialių įstaigų Amerikoje nesinaudoti tais mu
sų priešų į mus svaidomais jų žemų kovos priemonių argumentais apie mus.

PITTSBURGH
JAUNIMAS DARBUOJASI

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ TARYBA.

rochesterJly
Jaunųjų Lietuvių organizaci

ja Balandžio 16 d. turėjo antrą 
savo vakarą išeilės. ŠĮ kartą 
statė scenojo “Teta iš Ameri
kos’’ ; vaidinimas atsibuvo L. 
P. salėje, žmonių buvo gra
žus buris, bet butų buvę dau
giau jei ne toks visą dieną lie
tingas oras.

Šie jaunieji Lietuviai beveik 
iš Lietuvos, nors 
gimę, jie Lietu- 
ir mokėsi, todėl 
vartoja Lietuvių

MASINIS MITINGAS IR
PROTESTAS

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

visi atvažiavę 
Amerikoje ir 
voje užaugo 
labai gražiai
kalbą, kas daro malonų įspūdį.

Jie yra talentingi ir išlavin
ti prie vaidinimų, kokią rolę 
kuris paims vis gerai atlieka.

Neatsilieka ir čia gimęs jau
ninas. Susiorganizavo Lietu- 
vih Meno Draugija, vien tik iš 
Amerikoje gimusių ir 
gūsių jaunuolių.

asmenys, 
dainavimo
pamokas turi kas
nuo 8 vai., LMD.

čia au- 
Jų susidarė 
Jie pradėjo 
Lietuviškai, 

an- 
, jxi.vj._i_/. sa- 

mokina Milda Virbickai-

t VAISTAI I
SKEIVIUI?

(HEPATIC)
g , š’
i Šis garsus Europinis natūralia | 
1..? vaistas rekomenduojamas vi- į 
| slėnis tiems kurie kenčia nuo | 
| SKILVIO ir VIDURIŲ KATA- g 
| RO, RIEMENS, NEVIRŠKI- | j NIKIO, IŠPŪTIMO ir GAZŲ. g 
| KAINA $1.00. |
| Siuskit užsakymą i (15) |

| Mrs. Margaret Leskovar g 
g 507 E. 73 St. Nevv York, N. Y. |

NORBUTAS Jonas, pusės am
žiaus, mirė Bal. 9, Chicago
je. — Raseinių ap., Viduk
lės par. Amerikoje išgyve
no 45 metus.

DUDIS Teofilius, 73 metų, mi
rė Kovo 1, Philadelphia, Pa.

BAIKAUSKAS Kazys, seno 
amžiaus, mirė Balandžio m., 
New Britam, Coųn.

KRASAUSKAS Petras, mirė 
Balandžio 3, Lvnwood, Pa.

SAUTECKAITĖ Elena, 21 m., 
mirė Bal. 1 d.. Cambridge, 
Mass., po nepasekmingos o- 
peracijos.

GENDVILIENĖ
kauskaitė), 29
3, Cambridge,

MIKULSKIS Jurgis, mirė 
landžio 1, Brooklyn, N.

ANDRIUŠKEVI č I U S Roma- 
manas, pusamžis, mirė Kovo 
27, Chicagoje. 
ap., Liolių

VARNIŠKIS
m., mirė

■ N. Y.
KAŠIULIS Jonas, mirė Bal. 4, 

Gilberton, Pa.
MIKLASAVIČIENĖ Agota, 

mirė Bal. 1, Cumbola, Pa. — 
Amerikoj išgyveno 48 m.

JANULEVIČIUS Vincas, 48 
m., mirė Kovo 20, Shenan- 
doah, Pa. — Seinų ap., Ku
čiūnų v., Miškinių 
rikoje išgyveno 30

MARCINKEVIČIŪTĖ
55 m., mirė Kovo 
peth, N. Y.

MARTINAITIS Jonas 
tų, mirė Kovo 28 
burgh, Pa.

JESULAIT1S Jonas, 
mirė. Bal. 1, S. Bos’ 
— Vilkaviškio par. 
koje išgyveno 50 metų.

KARPAVIČIENĖ Katarina, 57 
metų, mirė Bal. 4, Scranton, 
Pa. Palaidota Bal. 10, su 
bažnytinėm apeigom, iš šv. 
Juozapo bažnyčios. — Paėjo 
iš Pakuonio par., Taurakie- 
mio kaimo, Suvalkijos. At
važiavo į šią šalį 1902 me
tais. Buvo ilgus metus Dir
vos skaitytoja. Paliko nuliū
dusį savo vyrą.

Ilsėkis mano brangi gyve
nimo drauge, tikiu kad 
aname gyvenime vėl su
sitiksim. Karpavičius.

VAIŠNIS Jonas, 45 metų, mi
rė Wilkes-Barre, Pa. Buvo 
45 m. amžiaus. Paliko žmo
ną, motiną, dvi seseris ir 
brolį. Buvo kareivis, polici
ninkas ir valstijos policijos 
narys, vėliau turėjo karkia
mą. Jo brolis Jurgis mirė 
prieš 15 mėnesių. — Paėjo 
nuo Marijampolės, atvežtas 
mažas vaikas.

GUSTAINIS Vincas, 51 metų, 
buvo nevedęs. Paliko brolį 
ir daug' giminių. Iš Lietu
vos paėjo iš Zanavykijos. 
Amerikon atvyko 1905 m.

KUBILIENĖ Marė (Matalio- 
niutė), 29 metų, mirė Larks- 
ville, Pa., nuo širdies ligos. 
Amerikoje gimus. Paliko di
delę šeimą, ir vyrą Antaną 
nubudime. Mirė Bal. 4, pa
laidota 6 d., su bažnytinėm 
apeigom.

LESEVIČIĖNĖ Izabele, mirė
Balandžio 5 d., Gilberton, Pa. 

j ŽUKAUSKAS Vincas, pusam
žis, mirė Bal. 10, Chicagoje. 
— Telšių ap., Plungės mies
telio. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

MOSKELĄS 
mirė Bal.
Ukmergės 

j Amerikoje
DRAZDAUSKAS Jonas, i 

Balandžio 8, Chicagoje. 
Seinų ap., Veisėjų par., Bar- 
čių kaimo.

ARTIšAUSKIENĖ Karalina, 
senyvo amžiaus, mirė Bal. 
10, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Naujamiesčio par., Mas- 
gaigalio k. Amerikoje iš
gyveno 39 metus.

JUCIUS Juozas, senyvo am
žiaus, mirė Balandžio- 9 d., 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Girdiškės par., Gideikių k 
Amerikoje išgyveno 40 m.

VAITUKAITIS Stasys, 52 me
tų, mirš Bal. 9, Chicagoje. — 
Marijampolės ap., Skriaudžių 
par., Pentupių k. Ameriko
je išgyveno 38 metus.

JURKŠA .Juozas, 45 metų, mi
rė Bal. 1, Sheboygan, Wis.

Eiena (Len
ui., mirė 
Mass.

Bal.

Ba- 
Y.

Raseinių 
par., šalapelkių v. 
Aleksandras, 26 

Bal. 2, Brooklyn,

k. Ame-
metų.
Jie va,
31, Mas-

s, 5i5 me-
d„ Pitts-

67 rriėtų,
ton, Mass.

Ameri-

2 Asmeniškai Lydimos

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO 
Per Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegužeš-May 31 d. 
Antroji Liepoš-Jiily 1 d.

® OMAHA, Nebr. — Ona Le-
bednikas, 22 metų, žuvo au

tomobilio nelaimėje Balandžio 
11 d.

Balandžio 12 cl., Lietuvių 
parapijos salėje atsibuvo visų 
vietos Lietuviškų draugijų, klu
bų ir kuopų, pradedant deši
niaisiais ir baigiant kairiaisiais 
pasitarimas šaukimui masinio 
mitingo ir parinkimui aukų 
Klaipėdos pabėgėliams ir Lie
tuvos apsigynimo fondui. Vi
si atstovai sutiko tokį masinį 
susirinkimą šaukti Balandžio 
21 d., parapijos salėje. Kalbė
tojai numatyta žymesni vieti
niai.

Reikia apgailėti kad musų 
“bendro fronto” atstovai bal
savo surinktus pinigus skirti 
tik Klaipėdiškių šelpimui, o 
nieko ginklų fondui.

Nepasikęsdami tokiu kairių
jų vienpusiškumu, patrietingi 
Lietuviai pasiryžo aukoti ir 
ginklų fondui, kariuomenės pa
rėmimui, nes ji pasiryžus savo 
žydinčią gyvybę aukoti tėvy
nės nepriklausomybes gynimui.

Aukos nutarta siųsti per Lie
tuvos Generalinį Konsulatą.

Ant, žiemys.

♦ CHICAGO, III. — Lietuvis
Policininkas William Philips- 

Pilipavičius nušovė tūlą Joseph 
Maneghini bebandantį apiplėš- 

i ti Vinco Balsio alinę Balan
džio 18 d.

Petras, pusamžis, 
4, Chicagoje. — 
ap., Taujėnų par. 
išgyveno 30 m.

Jonas, mirė

Antrą ekskursiją 
vadovaus

Vladas Mučinskas 
Švedų Amerikos 
Linijos Lietuvių 
skyriaus vedėjas 

Amerikoje.

—Stasys Butkus, 24 metų, 
buvo pabėgęs iš pataisos kalė
jimo; šiomis dienomis suimtas 
ir grąžintas atgal.

—Antanas Valaitis gauna at
lyginimo $15,000 už sužeidimą 
Rock Island traukinio. Byla 
užvesta reikalaujant 75 tūks
tančių dolarių, bet teismas pri
teisė jam 15 tūkstančių.

—Bijodamas kad gali išeiti 
iš proto, Petras Stankus nusi
žudė Balandžio 20 d., atsisuk
damas gazą savo namo skie
pe, kur ir rastas negyvas.
♦ GEORGETOWN, Pa. — Ba

landžio 16 d. Jokūbas Vaz-
nelis ir Povilas Zianas nuėjo 
į Lehigh Vallev anglies kasyk
las pasikasti anglies. Beka- 
sant užgriuvo ant jų akmenys 
ir žemė. Vaznelį atkasė negy
vą, o Zianą sunkiai sužeistą.
♦ WATERBURY, Conn.—Ele

na Jakubaitytė Kovo mėn.
baigė slaugės mokslą.
♦ BROOKLYN, N. Y. — A. S.

Trečiokas, Vienybės bendro
vės pirmininkas ir Tautinės 
Tarybos iždininkas, prieš mė
nesį laiko išvykęs biznio reika
lais i Lietuvą, šiomis dienomis 
grvžo.
♦ SO. BOSTON, Mass. — Ba

landžio 23 d. S. J. Minkus
minėjo penkių metų sukaktu
ves savo Lietuviškų radio pro
gramų teikimo.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos _ ____ t
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am; 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei- 

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

užgirtos Lietuvių

Gripsholm Gegužės 4, Liepos 24
Drottninghohn Geg. 13, B'irž. 12
Kungsholm ... Birž. 3, Rugp. 19

Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMERICAN LINE

4 W. 51st St. Rockefeller Center 
New York, ,N. Y,

apie 35 
lavintis 
Choras 
tradienį 
įėjo
tė-Broskv. Lietuvių Mokslo 
Draugija duoda jiems salę ne* 
mokamai ir dar nupirko pianą 
jų naudojimui, kitoje mažes
nėje salėje.

Man atėjo mintis, ar ateiviai 
ir vietos jaunimas negalėtų iš
vien veikti? Vieni nuo kitų iš
moktų ir kalbos, vieni geriau 
Lietuviškai, kiti geriau Angliš
kai. Atvykusiems iš Lietuvos 
jaunuoliams Amerikoniška kal
ba juk reikalingi. Prie to, Cho
rą ir vaidintojų grupes į vie
ną sudėjus galėtų padaryti ir 
puikius programus. Lietuviai 
labai mėgsta vakarus su daino
mis ir vaidinimu.

Mes kai buvom jaunesni tai 
per 20 metų gyvavo Birutės 
Choras, ir parengimai būdavo 
su dainomis bei vaidinimais, o 
publiko lankydavosi gausingai.

Taigi šios dvi jaunuolių gru
pės susijungę galėtų didelius 
darbus nudirbti. Jos abi be-

i

®IKI 1912 metų Suv. Vals
tijos susidėjo iš 47 valstijų. 
Tais metais Arizona buvo pri
imta į Uniją. Prez. Taft buvo 
pirmutinis prezidentas šios ša
lies susidedančios iš 48 vals
tijų.

♦OLANDIJA didina savo že
mės plotą stumdama jurą to
lyn, nusekindama ir užpildama 
juros pakraštį, kuris yra ne
gilus. Dabar apimtas juros 
sausinimo projektas duos apie 
550,000 akrų derlingos žemės.

Importuotos iŠ Lietuvos — Tikros

TREJOS-DEVYNERIOS
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)

Barzda- 
užmušė 

amžiaus, 
vos šeši'

iyra Vengrų1 
teisias 
žmog-

UŽMUŠĖ ŽMONĄ, 
skutis Kolb, 36 metų, 
savo žmoną, 53 metų 
su kuria 
mėnesiai, 
tautybės, 
mas kaip 
žudys.

BALfUS PAVYKO.
105 kuopos 25 metų sukaktu
vių balius, įvykęs Balandžio 22 
d., pavyko kuogeriausia. Pub
likos prisirinko apie du šimtu

buvo vedęs
Abu
Užmušėjas 

pirmo laipsnio

į

J 
visi linksmai pasišoko, šauniai 
grojant C. Melašiutės veda
mam orkestrui. D. Rep.

veik Soho dalyje ir gyvena, su
eiti lengva. Taigi pagalvokit, 
jaunuoliai, padrvkit vieną ge
rą organizaciją, iš ko bus di
desnė nauda jums ir publikai.

J. Virbickas.

Įsigykit sau pakelį tuojau.
Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle

liai priimami mažiems užsakymams.

Kaina 25c, Į kitus miestus 30c

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA 3

Lietuvos Jurų Prekyba Eis per Kelione po Musų Lietuvą N, Y. Paroda Prasideda
Liepojos Uostą

Latviai Duoda J vairiu Palengvinimų
(Tęsinys iš pereito nr.)

\

K AUNAS. — Latvija turi 
tris didelius gerai Įrengtus uo
stus — Rygos, Ventpilės ir Lie
pojos. Per šiuos uostus prieš 
karą ėjo žymi dalis Rusijos 
prekybos su užsieniais. Rusai 
tuos uostus žymiai buvo pato
bulinę ir išplėtę. Liepoja buvo 
ir karo reikalams priderintas 
uostas.

Latvija 
nepajiegia 

' pagal
Ypač 
visai 
esąs,

dabar savo uostuose 
išplėsti judėjimą 

dydi ir pajiegumą. 
apmiręs nuošalesnis, 
Lietuvos rubežiaus

bus susitarta 
laisvos zonos 
Lietuva savo

T

Rašo ONA KARPIUS.

A

jų 
yra 
arti 
Liepojos uostas.

. Pro Šiaulius-Mažeikius gele
žinkeliu Liepojos uostas Lietu
vai visai lengvai pasiekiamas. 
Kol nebuvo šiaulių-Telšių-Kre- 
tingos geležinkelio, Did. Lietu- 

su Klaipėda susisiekdavo 
Mažeikius -

Tuo keliu./

Nemuną, Dangę, Kuršių mares.
, Tačiau tautos pastangos ir 

pasiryžimas turės nugalėti vi
sas kliūtis, pakelti nuostolius, 
ir Lietuva vėl turės juros uos
tą, kad ir menkesnį negu Klai
pėda, užtai grynai Lietuvišką, 
savo j jėgomis išugdytą.

O tuo tarpu?
Tuo tarpu kol 

su Vokietija dėl 
Klaipėdos uoste,
jurų prekybą nukreipė per Lie
poj os uostą. Latviai, žinoma, 
mielai leidžia kuoplačiausia 
juo naudotis, teikdami visų ga
limų lengvatų. “Lietūkis” jau 
gavo pirmus užsienių prekių 
transportus per Liepoją. Lie
poja tuo tarpu bus ir Lietuvos 
jurų prekybos laivyno buvei
nė.
vas nepaliko Klaipėdoje.

Užimant Klaipėdą šeši laivai 
buvo kelionėse ir tiktai du uo
ste, bet ir tiedu paskutiniu 
momentu pasitraukė į Lenkų 
uostą Gdynią. Taip pat į Gdy- 
nią išplaukė ir įmokamasis ka
ro laivas “Prezidentas Smeto
na’"'. Šių laivų išplaukimą Vo
kiečių smogikai stengėsi su
trukdyti, bet, pagrasinus kul
kosvydžiais, pavyko ramiai iš
plaukti. VDV.

Nei vienas šio laivyno lai-

y;

ir

VOKIEČIŲ ŽVĖRIŠ
KUMO PAVYZDIS

visas

va 
geležinkeliu per 
Skuodą-Kretingą. 
Liepoja yra arčiau negu Klai
pėda. Ir dabar šiaurės Lietu
vai Liepojos uostas yra artes
nis negu Klaipėdos. Bet pas
tarais metais Lietuva Lieipjos 
uostu visai nesinaudojo, nes 
stengėsi visą esportą ir impor
tą nukreipti į Klaipėdos uostą, 
nors dalį jurų prekybos buvo 
net parankiau leisti per Liepo
jos uostą. Dabar laikai staiga 
pasikeitė.

Lietuva neteko savo vienin
telio juros uosto Klaipėdos, ku
rio išugdymui yra sudėjus la
bai daug lėšų ir pastangų. Lie
tuva gal perdaug rodė meilės 
ir rūpesčio dvasiniai išsigimu- 
siarti Klaipėdos kraštui, kuris 
tas pastangas gal įvertins tik
tai vėliau....

Kartu su Klaipėdos kraštu 
Lietuva neteko apie 70 kilo
metrų savo gražiojo pajūrio. 
Dabar paliko Lietuvai'" tiktai a- 
pie 25 kilometrai pajūrio. Čia 
yra gamtiškai puikiausia juros 
vasarvietė Palanga; li
tas juros gabalas labai tinka 
vasarvietėms, nes kraštas ap
augęs miškais, nuklotas smėlio 
kalneliais, jura pakraštyje ne
gili, švaraus smėlio dugnu.

Deja, šitokia pajūrio savybė 
mažiau tinka jurų laivininkys
tei, kas šiuo metu Lietuvai yra 
labai svarbu. Jau prieš keletą 
metų Lietuva pradėjo dabarti
niame savo pajūryje, tarp 
Liepojos ir Palangos, statyti 
Šventosios žvejų uostą. Pasta
rais laikais buvo sudaryta pro
jektas tą uostą tiek patobulin
ti kad jis tiktų ir jurų preky
bai, kad į jį galėtų nors mažes
ni jurų laivai įplaukti. Tai tu
rėjo būti pagelbinis uostas 
Klaipėdai.

Dabar teks projektą perdirb
ti ir rūpintis čia įsteigti pagrin
dinį Lietuvos juros prekybai ir 
laivininkystei uostą. Tai bus 
galima įvykdyti tiktai per ke
letą metų. Reikės įdėti daug 
darbo ir lėšų, nes čia uosto 
statyba labai sunki ir brangi.

Šventosios upė, šioje vietoje 
įtekanti į jurą, yra menkutė. 
Šiaip uostą tenka statyti atvi
rame, negaliame smėlio dugno 
pajūryje. Be to, šis uostas 
neturi vidaus vandens kelio, 
kaip kad Klaipėdos uostas turi

/

KĄ PASAKOJO NUKENTĖ
JĘS JUODKAZIS

Lietuvos Aidas paduoda to
kį aprašymą apie vieną iš dau
gelio nuo Vokiečių žiauriai nu
kentėjusių Lietuvių veikėjų 

j Klaipėdos krašte. Juodkazis 
I yra šaulys, Rambyno iškilmių 
' rengime daugiausia padėdavo 
darbo, ir prisidėjo prie sklei
dimo Lietuvių susipratimo ta
me krašte, ko Vokietininkai la
bai nekentė. Juodkasis laikas 
nuo laiko parašė ir Dirvai.

štai tas pranešimas:
Kovo 22 d. Juodkazis, buvęs 

Pagėgių pašto valdininkas, ga
vęs žinių kad rengiamasi jį su
imti. Tą pat dieną apie 13 v. 
automobiliu norėjo išvažiuoti į 
Tauragę.

Lauksargiuose, prie Didžio
sios Lietuvos sienos, buvo su
laikytas. Sulaukę smogikai su 
jų grupės vadu Kasneriu prie
šakyje. Išsodintas iš automo
bilio, smuklės kieme buvo pa
statytas prie sienos, čia bu
vo gąsdinamas, užgauliojamas 
ir terorizuojamas. Sargyboje 
nuolatos buvo nemažiau kaip 

, trys smogikai, bet jie nuola
tos keitėsi ir po kiekvieno pa- 

. sikeitimo vis išnaujo teroriza- 

. vo.
Taip jis kentėjęs nuo 13:30 

iki 17 valandos. P’o to buvo

KURSUS. — STUDENTAI 
Iš VISŲ PASAULIO 

DALIŲ

Iš miestelio nuėjom į vilią 
“Romeo” gauti informacijų ir 
susitarti prisidėjimui prie Li
tuanistikos kursų. Ten jau bu
vo užsirašę didoka grupė jau
nų žmonių, kuriuos tulus mes 
susipažinom Kaune, ir su ki
tais buvom supažindinti musų 
bendrų draugų. Mums prane
šė kad pamokos prasidės se
kantį rytą. Taigi ir mudvi už- 
siregistravom, ir labai džiaugė
mės kad galim pasinaudoti šia 
puikia proga. Visi šie studen
tai buvo sutalpinti šiuose 
juose namuose, ir mudvi 
ryžom čia persikelti, kad 
tume būti visi drauge, 
baris ir maistas ir visas 
slas duodama nemokamai, šia
me puikiame pajūrio rezorte. 
Čia yra visoki sporto įrengi
mai, kuriais galima pasinaudo
ti šalia pamokų. Netoli plia
žo ir maudyklės namo matėm 
gražią teniso aikštę, taipgi čia 
galima važinėti dviračiais, val- 

■ telėmis, maudytis ir kitoki at
letiški užsiėmimai ko tik gali
ma norėti. Viskas tas tiesiog 

1 puiku, o geriausia visko tai kad 
pamokos 'įvyksta Liepos mėne
sį, geriausią vasaros laiką.

Studentai čia susirinkę iš 
visų pasaulio dalių, supranta
ma daugiausia jų iš Suv. Val
stijų. Viena jauna moteris bu
vo atvykus net iš Sao Paulo, 
Braziljos, Pietų Amerikos, Lin
da Majienė. Kiti buvo 
žės, Vokietijos, Rygos, 
jos, Škotijos, Anglijos. 
Valstijų buvo: iš New 
miesto, Brooklyn, N. Y., 
haven, N. Y., Utica, N. Y., Pro- 
vidence, R. I., Detroit, Mich., 
Pittsburgh, Pa., Cleveland, O., 
ir trys Amerikiečiai vaikinai 
studentai Brusselio, Belgijoje, 
Seminarijos. Koks susirinki- 
kas! ir kaip žavėtina kad mes 
buvom iš visų net tolimų pa
saulio dalių ir visi kalbam ta 
pačia Lietuviška kalba.

Po musų užsirašymo susida
rė grupė ir mes visi ėjom į pu
šyną paklausyti koncerto. Mu
sų nauji draugai buvo labai 
smagus, ir mes visi padina- 
vom Lietuviškų dainų ir turė
jom malonų laiką. Ypatingai 
linksmas buvo jaunas vaikinas 
iš Detroito, Balys Ivanauskas, 
ir jo draugas Antanas Kacevi- 
čius, iš Providence, R. I., apie 
kurį aš jau minėjau. Jie abu 
yra studentai Vilkaviškio klie
rikų seminarijoje.

P'o koncerto parke, mudvi su- 
gryžom į savo vilią, kur gavom 
žinią kad p. Zaborskis telefona- 
vo jog jis atvyksta vakare ir 
atveža musų valizas ir išeigi
nes suknias, kurios buvo už- 
kliuvusios Klaipėdoj nuo Ram- 
bvno šventės, kuomet mes tu
rėjom tiek daug rūpesčio jas 
gauti. Mudvi negalėjom nu
vykti į tą balių, praleidom 
traukinį, ir visas tas sumiši
mas buvo niekais.

Bevakarieniaujant, mes susi
laukėm svečio, tai buvo mano 
vyro pusseserės sūnūs, Anta
nas Bubnys. Jo namai ir šei
ma yra Marijampolėje, bet jis 
dirba prie statybos darbų žu
vininkų uoste šventojoj, kuris 
randasi netoli nuo Palangos. 
Aš rašiau jam kad busiu Pa
langoje, taigi jis atvyko mane 
palankyti. Po vakarienės aš pa
buvojau su savo giminiečiu, o

dvie- 
pasi- 
galė- 

Kam- 
mok-

SKAITYKIT
VIENYBĘ
© VIENYBĖ — seniausias ir 

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

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

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:
VIENYBE

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i
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stelio mokyklą, ir mes visi ėjom 
drauge, čia padainavom kele
tą žinomų dainų kurias visi ži
nojom, ir pradėjom mokytis 
vieną naują. Ponas Sodeika 
yra visai jaunas žmogus, švie
siais plaukais ir draugiška, šil
ta šypsą, žavėjančia asmenybe. 
Ši dainų pamoka tęsėsi valan
dą laiko, po ko mes sugryžom 
į savo vilią arbatai su skaniais 
žemuogių pyragaičiais. Aš nu
ėjau į savo kambarį rašyti lai
škų, o Bronė išėjo į parką pa
klausyti koncerto. Dienai to
kiai prastai esant, ir po lietui- 
orui atšalus, ji sugryžo nusi
vylus ir pykdama kad toks ne
tikęs oras mums pasitaikė. Abi 
mes buvom nepatenkintos, ir 
pradėjom nustoti vilties kad į 
oras galės pagerėti. Po vaka
rienei aš vėl rašiau laiškus, o 
ji ėjo pasivaikščioti ant tilto,: 
tik prieš gulant ir aš išėjau į ■ 
tiltą ir prisidėjau prie kompa- į 
nijos kokia su ja buvo keletui 
minutų; kadangi buvo šalta ir 
vėjuota prie juros, mes nuta
rėm eiti gulti. Ji galėjo dau
giau atlaikyti, nes turėjo savo 
žieminį paltą, o mano buvo 
lengvesnis ir nedavė gana ap
saugos nuo stipraus jurų vėjo.

UŽSIREGISTRAVIMAS PO
LICIJOJE PRIVALOMAS 
LIEPOS 7, Antradienis, 

s Atsikėlėm šeštą valandą, o
■ apie septintą jau buvom pamo-
> koše. Vėl pradžiugom, nes šį
- rytą saulė skaisčiai sviete ir
> išrodė kad bus šilta diena. Aš 
, norėjau gauti progą pasikalbė-
■ ti su musų profesorium, bet 
, kaip ir vakar, jo nesimatė iki
- mes visi buvom susėdę, paskui, 

jis atėjo ir rimtai nuėjo prie 
savo stalo, ir paskaita vėl tę- j 
sėsi. Už poros valandų, jis pa-: 
siėmė savo dalykus nuo stalo 
ir vėl išėjo.

Su Brone buvom pasiryžusios 
persikelti į šią vilią kad galė
tume būti kartu su visais, bet 
pasirodė kad čia nėra su kuo 
apie tai pasitarti, kiti visi už
siregistravo ir susitvarkė Kau
ne, DULR įstaigoje, o kadan
gi mes jau buvom apsibuvusios 
villoj Igirda, pamanėm kad bus 
perdaug bėdos persikelti, tai
gi nutarėm pasilikti kur esam.

Papusryčiavus devintą va
landą, poni Prieigauskienė pa
tarė mums nueiti miestelio po
licijos nuovadon užregistruoti 
savo pasus, nes tokia yra tvar
ka.
gon 
yra 
sur 
muose kur svetimi užlaikoma, 
ar kur apsigyveni, reikia užsi
registruoti, taip tai yra žinia 
apie piliečių judėjimą. Tai yra 
įstatymas ir turi būti pildo
mas. Jeigu viešbučių ir namų 
šeimininkai tą įsakymą nepil
do jie gali būti nubausti pini
gine bausme ar kalėjimu arba 
abiem, taigi visi yra atsargus. 
Svečiai privalo būti užregis
truoti bėgyje 24 valandų.. Tai
gi sekantis musų žygis buvo 
nueiti į policijos nuovadą ir 
užsiregistruoti, o ten turėjom 
užsimokėti po 5 litus. Prisi
minėm kad mes buvom užsire
gistravusios ir Kaune, bet ten 
gyvenom privatiniuose namuo
se, taigi mokėjom tik po 3 li
tus. Kartą užsiregistravus ku
riame mieste, gali išvažiuoti ir 
sugryžti kiek tik nori nereika
laujant registruotis antru kar
tu. Tačiau studentai kurie įsi
rašė į šiuos kursus Kaune, ne- 

musų mokėjo šio mokesčio. Esant 
draugų ratelis didėjo, ir mudvi miestelyje, kadangi policijos 
turėjom smagumą kiekvieną I nuovada randasi visai arti bur- 
minutą. -"~4'................"..........

Ketvirtą valandą grupė stu
dentų iš Romeo ir Juliet užsu- palankyt Dr. šliupą, 
ko pas mus vykdami į mie-

ant to tilto, prisilaikant papro
čio, ir baigėm vakarą toje val
gykloje pajūryje, pasišokant.

iš Til- 
Latvi- 
Iš S. 

Yorko 
Wood-

e • r_7 vi v v/J vV vi O vi O v* V kz A A J. U JLJLJl U VI vi y vz

nugabentas į Lauksargių kai-1 BrOnė nuvyko apsilankyti pas

PIRMA PAKOMŲ DIENA. 
ORAS VĖL ATŠALO

LIEPOS 6, trečiadienis. —-
P'radedant šia diena, mudvi 

tapom studentėmis, taigi atsi
kėlėm 6:30 vai. ryto, o kadan
gi buvo peranksti dėl pusry
čių, mes išėjom be jų. Vilios 
Romeo ir Juliet kur musų pa
mokos atsibus randasi netolie
se, tik pora blokų nuo musų 
vilios, taigi nuvykom ten sep
tintą valandą. Pamokos prasi
dėjo nuo 7:15. Vienas iš di
desnių tos vilios kambarių 
vo naudojomas pamokoms, 
buvo sustatyti stalai prie 
jų sienų, su suolais už jų. 
kinių radosi apie 16 ar 18, vi
si mes suėjom ir susėdom, mu
sų mokytojas Profesorius Kuz
mickas atėjo ir užėmė savo vie
tą prie stalo, kambario gale, 
priešais mokinius, ir paskaita 
prasidėjo tuojau, rimtai ir be 
ceremonijų. Visi mokiniai tu
rėjo paišelius ir užrašų knyge
les, kuriose užsirašinėjo 
pastabas. Pamoka buvo 
Lietuvių Literatūrą, nuo 
jos pradžios.

Profesorius Kuzmickas 
žemo ūgio, su juodais, tankiais 
garbiniuotais plaukais. Jis kal
ba aiškiu, tyru balsu, jo tarmė 
yra taisyklinga, ir jis kalba lė
tai ir dažnai sustodamas, kas 
duoda mokiniams laiko pagau
ti mintis ir nustatyti jas savo 
galvose. Viskas labai įdomu, 
tuoj pradedi jausti profeso
riaus balse beveik muzikalumą, 
kai jis tęsia paskaitą. Po va
landos laiko, buvo duota 10 mi- 
nutų pertrauka, po ko paskai
ta tęsiama dar valandai laiko, 
po to profesorius uždaro savo 
užrašų knygą, pasiima savo da
lykus nuo stalo ir prielankiu 
atsisveikinimo žodžiu apleidžia 
kambarį ir pradingsta iki kito

■ ryto, kuomet prasideda vėl ta 
' pati procedūra. Nedaroma jo-
■ kių paklausimų, nei diskusijų
■ iš studentų pusės, viskas ką 

profesorius pasako yra aišku
• ir supranta.

Devintai valandai pasibaigus 
; mes buvom laisvi daryti ką tik 

norim, o nuo 4 po pietų turė
jom kitą pamoką, valandą lai
ko liaudies dainų, kurių moky
tis turėjom eiti į miestelio pra
dinę mokyklą. Čia mokytoju 
buvo jaunesnysis brolis žinomo 
Lietuvos operos dainininko An
tano Sodeikos, Stasys. Paty
riau kad jie yra keli broliai ir 
visi muzikalus. Sodeika kuris 
mus mokys yra instruktorium 
Klaipėdos Konservatorijoje.

Po rytinės pamokos mes nu- 
siskubinom į savo vilią pursy- 
čių, nes jau buvom išnikusios. 
Kiti gyventojai jau buvo išėję 
pajurin, taigi mudvi pusryčia- 
vom vienos. Po to Bronė nu
siskubino pas p. Šliūpienę, kaip 
buvo susitarusios pasivažinėti 
dviračiais, o aš norėjau para
šyt keletą laiškų. Rytas šią
dien nebuvo toks skaidrus, ir 
tuoj pradėjo lynoti, taigi su
gadino Bronei pasivažinėjimą, 
ji sugryžo prieš pietus.

Baigiant pietauti, pas mus 
atsilankė svečias, tai buvo mu
sų ištikimas draugas ir kom- 
panijonas Pranas Rimkus, su 
kuriuo praleidom daug laiko 
Kaune, šį mėnesį buvo jo ato
stogos ir jis taipgi atvyko į 
Palangą, na ir atsilankė pas 
mus kad žinotume jog jis jau 
čia. Mes pradžiugom, i

bu- 
ten 
tri- 
Mo-

savo 
apie 
pat

yra

Dalyvauja Lietuva ir Lietuviškos Firmos: “Maiš
alas'\ “GerMaPo” ir kt.

*

Pasaulinė Paroda New Yor
ke atsidaro sekmadienį, Balan
džio 30, su didelėmis iškilmė
mis.

Ši paroda Lietuviams yra 
reikšminga todėl kad joje da
lyvauja Lietuva, kuri turi pui
kiai įrengtą savo Paviljoną.

Be to, dalyvauja kiek jau ži
noma Lietuvos “Maisto” Ben
drovė ir “GerMaPo” Bendrovė, 

i kurios ir skelbimas telpa 
I m e Dirvos puslapyje. 
. Ten atsilankiusieji galės 
Į sipirkti nekuriu 
I minių.

Rugsėjo 9 d. 
j giama Lietuvių 
i kiu programų.

Lietuviai lankanti Parodą 
i kiekvienas privalo susirasti ir 
i atsilankyti Lietuvos Paviljono 
i ir Lietuviškų firmų skyriuose.

Lietuvos

Parodoje 
Diena su

sia-

nu-
ga-

ren-
pui-

RADIO PROGRA
MAS GEGUŽĖS 15 
Kaip jau buvo minėta, pir

madieni, Gegužės 15 d., nuo 10 
vai. vakaro Clevelando laiku, 
9 vai. Chicagos laiku, bus duo
damas per NBC radio tinklą 
svarbus Lietuviškas progra
mas, “Contented Hour”, Car
nation pieno kompanijos.

Kad neprąleistumet to pro- 
gramo, patartina nuo dabar 
pratintis pirmadienio vakarais 
klausytis NBC programų, nes 
kitaip gali išeiti iš minties ir 
Gegužės 15 dieną negirdėsit.

Tą programą Carnation Co. 
sutvarkė su Margučio štabu 
Chicagoje.

Rytinių valstijų laiku pro
gramas bus 10 vai. kur nebus 
įvesta “daylight saving time”, 
o kur tas įvesta, ten girdėsi! 
Carnation programą 9 vai.

Visi kas atvyksta Palan- 
privalo užsiregistruoti. Tas 
ne tik Palangoje bet ir vi- 
Europoje, viešbučiuose, na-

Akc. B-vė “GerMaPo”.

Tai yra grynai Lietuviš- 
Gerdvilis, Malela ir 

skiemenys ir sudaro 
B-vės akcinis kapita-

'f

DALYVAUJA NEW YORKO
PASAULINĖJE PARODOJE

Akcine Bendrove “GerMaPo”
Chemijos-Farmacijos Fabrikas ir Urmo Vaistų Prekyba.

Kaunas (Lithuania)

Akc. B-vė “GerMaPo”, dalyvaudama Pasaulinėje Pa
rodoje New Yorke, nori supažindinti gausius jos lankyto
jus, ypatingai Amerikos Lietuvius, su savo įmone ir ga
miniais. Tuo tikslu išstatoma tik maža dalelė gaminiu, 
kurie plačiausia vartojami.

B-vė yra įsisteigus 1923 m. 
ka įmonė, kurios steigėjais buvo: 
Podliaskis. Jų pavardžių pirmieji 
B-vės pavadinimą — “GerMaPo”. 
Jas — Lt. 1,000,000.

t ,

B-vė turi didžiausią Lietuvoje chemijos-farmacijos 
fabriką ir urmo vaistų prekybą. Gamina: vaistus, pa- 
tentiką, chemikalus, kosmetikos ir parfumerijos prekes. 
Fabrikas turi: chemijos-farmacijos, grynai cheminį, tech
nikos, parfumerijos ir kosmetikos skyrius, šiems vado
vauja prityrę chemikai-specialistai, kurie dirba kontakte 
su V. D. Universitetu ir p. p. Lietuvos Gydytojais. B-vės 
produkcija ir prekybos apyvarta kas metai didėja ir šiais 
metais pradedamas statyti naujas chemijos fabrikas.

B-vė atstovauja taip pat visą eilę užsieninių firmų. 
Importuoja — patentuotus vaistus, medicinoj vartojamą 
augmeniją ir jos produktus, medicinos reikmenis, gumos 
išdirbinius, kosmetikos prekes, chemikalus, aliejus, etc. 
Eksportuoja — kai kuriuos savo gamybos patentuotus 
vaistus, žinomas jau Amerikos Lietuviams “TREJAS 
DEVYNERIAS”, Lietuvoje surenkamą vaistingąją aug
meniją ir jos produktus.

Už savo gaminius B-vė apdovanota 4 aukso medaliais 
— Lietuvoje, Prancūzijoje ir Belgijoje.

B-vė tikisi kad Pasaulinė Paroda suteiks progą nau
jiems prekybiniams ryšiams užmegsti ir bus pasirengus 
atsiliepti į užinteresuotų sferų užklausimus bei pasiūly
mus.

areštinę. Terorizavimas nei 
nesibaigė . Pagaliau apie 

vai. (10 vai. vakaro) atvy- 
vietinių smogikų vadas To- 

kuris iki paskutiniųjų 
Jis lie-

mo 
čia 
22 
ko
bašus, 
įvykių gyveno Tilžėje, 
pė Juodkazį paleisti.

Juodkazis manė kad tuo vis
kas ir baigsis. Keli smogikai, 
nutarę jį palydėti, neleido eiti 
plentu, bet pasukę kaimo keliu. 
Vos tik atsitolinę nuo Lauksar
gių, jie Juodkazį parbloškė ant 
žemės, ėmė mušti guminėmis 
lazdomis, spardyti kojom iki 
apalpimo. Atsipeikėjusį varė 
ir vėl mušė. Taip kartojo ke
lis kartus, kol šis visai neteko 
sąmonės. Pagaliau palikę ir 
nuėję savo keliu.

Rytą Juodkazis atgavo są
monę ir vargais negalais atėjo 
į Tauragę ir buvo paimtas į li
goninę. Apie savo automobi
lio ir kito turto likimą nieko 
nežino. Nukentėjusių buvo dik- 
čiai, ypač iš šaulių tarpo.

mistro raštinės, mudvi pasi
naudodamos proga užsukom

p. Šliūpienę. Tuoj po 8 valan
dos vakaro, kai mano svečias 
išvyko, pribuvo p. Zaborskis su 
draugu ir su musų daiktais. 
Mes visi išėjom pasivaikščiot (Bus daugiau)

VI. Putvinskio gatvės.Vytauto Didžiojo Muzejus Kaune. Inėjimas į Kultūros Muzejų iš

c* g ’ ' ’' .r? ?
A

®Dirvos Agentūra pagelbės jums parsi
traukti jūsų gimines iš Lietuvos aplan
kyti jus keletui savaičių ir pamatyti 
New Yorko Pasaulinę Parodą. Prade
ki! rūpintis apie dokumentus dabar — 
klauskit Dirvos Agentūroje.

DIRVOS AGENTŪRA | 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio = 
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JUT ŪSŲ tautą sukrėtęs Klaipėdos krašto netekimas iš- 
šaukė mumyse naujus reikalavimus. Lietuvoje 

įvyko persitvarkymas valdžioje, kurią sudarė visų bu
vusių partijų žmonės, bet kaip patriotai, ne kaip parti
jų atstovai. Visi pasiaukavo visiškai tautos vienybei.

Amerikoje, B-rooklyne, susidarė greitomis laikina 
Amerikos Lietuvių Taryba (nemaišyti jos su Amerikos 
Lietuvių Tautine Taryba). Tas New Yorko-Brooklyno 
žygis nesibaigia. Ir kairieji, ir dešinieji ir tautininkai 
prabilo apie šaukimą kokio nors Amerkos Lietuvių 
šuo tino suvažiavimo savo tautos reikalais pasitarti.

Chicagos katalikų dienraštis Draugas, Balandžio 
d., savo editoriale, “Dėl Bendro Darbo”, siūlo Brookly- 
niečių pradėtą darbą plėsti toliau.

Draugas sako: “Mes, katalikai, tautininkams galė
tume pasiūlyti tokį planą: sudaryti Vykdomąjį Komite
tą (ar kitu bent kokiu vardu) iš A. L. R. K. Federacijos 
Tarybos ir nesenai sudarytos Tautininkų Tarybos. Abi 
tarybos į komitetą siunčia proporcionaliai tiek nariu 
kiek turi centralinių organizacijų. Tai butų ir demokra
tiška ir teisinga. Tarybų Vykdomasis Komitetas kalbė
tų abiejų tarybų vardu tais reikalais kurie yra bendri 
visiems Lietuviams, ypač rūpintis Lietuvos apsaugos 
stiprinimu ir pavergtųjų, kraštų atgavimo darbą padė
tų dirbti, a-r bent tą darbą koordinuotų.”

e
Iš esmės mes sutinkame su Draugo pasiūlymais, ir 

užtikriname kad Tautinė Taryba sutiks i darbą stoti su 
katalikais. Iš tautininkų pusės jau senai buvo keliama 
mintys eiti dirbti išvien su katalikais bendrais visiems 
Lietuviams reikalais.

Tik šiuo momentu gal nėra praktiškas Draugo siu-1 
tymas apsiriboti Federacijomis ir Tarybomis. Tautos, 
pavojaus valandoje negali būti tokių sienų kokias Drau
gas stato, kurios sunkino, sunkina ir sunkins musų di
delius darbus.

Lietuvoje, šiame momente, tos sienos išversta ir tas 
nekliudo darbui, priešingai, dar palengvino.

Ir tautininkų ir katalikų eilėse turim vertingų, ga
bių, sumanių patrijotų kurie myli savo Tėvynę, jai au
kojasi, bet nėra pasivedę nei federacijai nei tautininkų 
tarybai. Palikdami juos už sienų, imdamiesi darbo su 
savo patentuotais veikėjais, galime apsivilti.

Ir Federaciją, ir Tarybą,, ir visokias sąjungas su
daro žmonės. Net laikraščių redaktoriai, jeigu savo 
siaurų linijų nesilaikytų, pakeistų visą gyvenimo vaizdą 
parodydami supratimą reikalo ir ragindami visus Lie
tuvius dirbti išvien. Bet mes tuoj imame statyti sienas, 
jos skiria ne tik mus, bet neprileidžia prie darbo daug 
gerų, darbščių žmonių, kuriems sąlygos neleidžia pas
kui federacijas ir tarybas vaikytis.

Tokiomis sienomis apsistatymo blogumą parodo ir 
Draugas: tai 1918 metų Didįjį Amerikos Lietuvių Seimą 
New Yorke. Ten katalikų frakcija ir poterius atsivežė, 
ir maldas, ir užsispyrimus savo didumą prezidiume tu
rėti, ir nusistatymą kam leisti pasirašyti ant kokių do
kumentų, kam ne, ir tt. ir tt. Dabar pats Draugas to 
pasekmes prisiminęs sako kad “darbas nėjo sklandžiai”.

Antras nepasisekimo pavyzdis yra tai su Pasaulio 
Lietuvių Sąjunga, kurią tveriant Kaune katalikų atsto
vai kokusavo, planus darė kaip gauti savo didumą val
dyboje, ir gavo, o kur ta Sąjunga šiądien?

Nors kartą tarkimes kaip Lietuvis su Lietuviu, o 
ne kaip sienomis apsistatę siauriems tikslams gyvenan
ti. Iš praeities pavyzdžių (jei ne klaidų) mokinkimes: 
darykime nors kokią pažangą, nes ant vietos trindamie-’ 
si bergždžiai išsidėvėsim.

Lai muš veda į bendrą darbą LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS apsaugojimo pareiga.

N iEW Yorke šį sekmadienį atsidaro Pasaulinė Paroda 
atžymėjimui 150 metų sukakties nuo to kai Jurgis 

Washingtonas buvo įvesdintas pirmutiniu mažos šios 
šalies prezidentu, mažame tada miestelyje, New Yorke.

Kiti sako kad čia Amerikoje gyvenanti žmonės yra 
laimingiausi. Kažin. Amerika turėjo desėfkus įvairaus 
didumo karų, o paskutiniojo pasaulinio karo pasekmes 
dar ir dabar kenčia. Čia žmonės ir badauja ir skurdą 
kenčia. Nors Amerika atsiskyrus vandenynais nuo vi
so kito pasaulio, bet visas ekonomines ir kitokias bėdas 
jaučia ir kenčia kartu su visu pasauliu.

Prezidentas Roosevelt yra 35-tas šios šalies valdžios 
galva nuo Washingtono laikų. Amerika jau toli nubė
go nuo anų laikų savo didumu ir progresu. Bet žmo
nių gyvenimas mažai kuo skiriasi: trukumų buvo tada, 
yra ir dabar, ir vargu kada jie išnyks.

•

T IITLERIS paruošęs savo atsakymą Rooseveltui, kurį 
1 * patieks Balandžio 28. žinovai tikrina: jis parėkaus 
apie savo didelę “meilę” taikai, pasakys kaip Vokiečiai 
“skriaudžiami”, ir savo darbą varys toliau, kaip varė.

Bet kiti daviniai įrodo kad anti-ąšies blokas dau
giau juokų nekrės: Britanija smarkiai ginkluojasi, net 
naujais taksais apdėdama savo piliečius; Prancūzija 
susivaržė ir labiau ėmėsi stiprinti savo šalies saugumą; 
Belgija pavedė savo premjerui diktatoriškas teises tik
slu stiprinti šalies apsigynimą. Tarybos su Rusija eina 
į gerąją pusę. Suvienytos Valstijos taip pat imasi pa
jauninti savo kariuomenę ir karo lėktuvų skaičių dau-: 
gina iki 6,000. į
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KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

KLAIPĖDOS NETEKUS

metu. Tū
li u« musų 
priklausys

NUOTAIKOS LIETUVOJE
Naujienų korespondentas iš 

Kauno rašo kad Lietuvoje gy
venama it karo išvakarėse, nors 
viešai nieko ypatingo nepaste
bima: bankai veikia normaliai, 
net litu nebespekuliuojama. Ta
čiau pas jaunimą didele neapi- 
kanta Lenkamsč kurie per me
tus nuo ultimatumo nieko Vil
niaus Lietuviams nėra davę.

Taip pat, “visi visa širdimi

Lietuvos laikraščiai šitaip 
atsiliepė į Klaipėdos netekimą. 
Krikščionims artimas laikraš
tis, XX Amžius rašo:

“Tiek kapitalo sudėjom, tiek 
darbo, tiek rūpesčio, tiek šir
dies. Netenkame ir dalies sa
vo tautiečių, kurie po trumpo 
laisvės meto atsiduria svetimo
je valstybėje. Tačiau šią va
landą mes nieko kito negalime 
pasakyti tik kviesti visus tau
tiečius nepulti desperacijon, ne
nuleisti rankų. Su darbo nuo
taika, didelio pasiaukojimo dva
sia, nepriklausomybės meile 
iki mirties, mes pasiliekame 
naujose savo valstybės ribose. 
Tik vienas kelias į ateiti — su
sitarti, susiburti visiems!’’

Lietuvos Aidas nurodo kad 
Vokietija pastatė klausimą la
bai žiauria forma: ar Klaipė
da, ar pavojus Lietuvos nepri
klausomybei. Lietuviams neli
ko nieko kito atsakyti, tik ap
leisti Klaipėdą. Aidas tačiau, 
sako:

j “Tautos kietą valią mes ne 
viena proga esame parodę, pa
rodysime ją ir šjuo 
rime prisiminti kad 
dvasinės tvirtybės 
musų likimas.”

1

nekenčia Vokiečių, nors viešai 
niekas to jausmo nerodo.”

Tačiau, korespondentas nu
sako, šios neapikantos gali vir
sti kitu jausmu, ką ir Lietuvos j 
Žinios nurodo. Jos ragina sa
vo skaitytojus laikyti^ rimties 
ir besąlyginės vienybės, kartu 
būti atsargiems, nes vakarykš
čiai priešai šiądien gali virsti 
draugais. Jei Lenkai stotų už 
Lietuvą prieš Vokietiją tai Lie
tuvos visuomenės nuotaika lik
tų nuoširdesnė, “nors ir su di
deliais rezervais”. Tas pats 
gal nutiktų jei Vokiečiai sto
tų už Lietuvą prieš Lenkus.

Abu šie “stojimai”, tačiau, 
Lietuviams nebūtų naudingi, 
nes galingesnis kaimynas, sykį 
i Lietuvą koją įkėlęs, butų sun
kiai beiškrapštomas.

Iš VAŠKO PEČIŲ LIPDO
. SLA. organo redaktorius pa
skelbė naują planą perorgani
zuoti Pildomą Tarybą. Pagal 
jo, reikią penkis P. T. narius 
padaryti nuolatiniais apmoka
mais tarnautojais Centre, ir 
mokėti jiems po $3,500 ar po 
$2,500 algos per metą. Redak
torius nepamiršta ir savęs, nes 
reikalauja pagelbininko už po
ra tūkstančių metinės algos. 
Tokiu budu, vien algoms išei
tų per metą $38,280.

Mes turime dar geresnį pla
ną: nusamdyti gerą, sumanų 
ir mokytą vyrą už $5,000 ir 
pavesti jam tvarkyti visą or
ganizaciją, o P. Tarybai ir po- j 
nui redaktoriui duoti “atosto
gų”. šitokį planą pavartoja 
daugelis Amerikos miestų, ku
riems' atsibosta tokie “demo
kratai” kaip Jurgelionis ir jų 
tušti sapnai. Toks pasamdy
tas “manadžeris” (ar miesto 
biznio vedėjas) viską gerai su
tvarko, ir “tarybininkai” vėl 
gali grvžti pinigų aikvoti.

PIRMOJI KREGŽDĖ?

Po 20 metų klaidžiojimo ir 
rėmimo visko kas ne Lietuviš
ka, musų komunistai pasiuntė 
savo pirmą piniginę auką Lie
tuvos žmonių reikalams: LDS 
valdyba paskyrė $100 nuo Hit
lerio teroro nukentėjusiems 
Klaipėdos krašto žmonėms-pa- 
bėgėliams.

NEBESUGRYŠIM
Ateis Gegužės naktys su daina ir malda, 
Tik tu nebeateiti, neateisi niekada......
Nubirs žiedai alyvų, obelys nužydės, 
Ir nukritusius žiedus tik vėjai išlydės. 
Palydėsiu aš tave, kol dar žydi žiedai, 
Kol dar skamba daina, kol dar juokias 

veidai.
Ateis Gegužės naktys, naujų dainų atneš;
Tik tu nebeateisi, neateisiu ir aš.
Ateis Gegužės naktys su juoku ir daina, 
Bet mes jau nesugryžim, negrvšim 

niekada....
“J.K.” A. Venys.

LIETUVA
Nesenai tu numetei pančius 
Ir laisve kvėpuoti pradėjai.
Širdyje — dar kentėtos kančios, 
Aplinkui — dar rudenio vėjai.

Laukuos Tu esi atgimus;
Tau rūtos sapnuojas vis žalios. 
Artojas derliuose artimuos 
Sukurė ir Tau ir sau dalią.

Tu mėgsti lakštingalos dainą 
Ir sodą su vyšnioms ir mėtoms.
Tau tinka kaip sesės išeina 
Daržų ir darželių ravėti.

Tave kai kas nori pudruoti
Ir rūbais šilkiniais apvilkę,-
Nuvesti į miestišką puotą;
Bet Tu dar nepratus prie šilko.... 

Tu neisi kur vynas ir puotos,
Kur frakai, šilkai ir šampanas. 
Paliksim laukuose suartuos
Ir Tu ir aš, Tėviške mano!....

J. K. A. Venys.

LIETUVIŲ VALDŽIOS 

PRADŽIA

žinotina kad tolimoje praeityje išskaitant 
bastūnų keliaujančias žmonių gimines, visos pa
stoviai gyvenančios tautos gyveno pakrikai, be 
jokios valdžios, ir gyveno kaip kam patiko, kol 
atsirado religijos. Su religijos pradžia ėmė 
tvertis valdžios teokratiškos, o vėlesniais laikais 
jos vystėsi į yaldžios kitokių formų. Su religi
jomis prasidėjo visoki mokslai, ir bendrai ta
riant buvo pradžia tautų kultūros ir civilizaci
jos.

Kaip visos senosios tautos taip ir žilos se
novės Lietuviai savo pradžioje gyveno palaidai, 
be jokios valdžios, kol atsirado religija. Sako
ma kad Lietuviams religiją įteigė vienas išmin
tingas vyras, vardu Antrapas, o teokratišką, tai 
yra religišką valdžią įsteigė kitas išmintingas 
vyras, vardu Brutėnas, pasiskelbęs tarpininku 
tarp žmonių ir dievų, kurių valios visi privalo 
klausyti. Tai buvo buvo paskelbta Baigos pilin 
susirinkusiems tos pilies apygardų žmonėms.

Sulyg Brutėno patvarkymo, Lietuvių gimi
nių vyriausiu viešpačiu turėjo būti žemesniųjų 
kunigų renkamas visam amžiui vyriausis kuni
gas, o tas mirdamas savo vieton skyrė savo 
karšinčių, tai yra įpėdinį. Toks rinktinis kuni
gas turėjo vadintis Krivių-Krivaitis, taigi už vi
sus kunigus vyresnis. Jis kalbasi su dievais ir 
dievų norus ir įsakymus pasako paprastiems ku
nigams, o tie paskelbia žmonėms. Pats Krivių- 
Krivaitis turėjo gyventi nuošaliai, mažai kalbė
ti, ir prieiti prie jo galėjo tik kunigai. Dievų 
norus ir įsakymus žmonėms skelbti kunigai ne
šė Krivių-Krivaičio lazdą, ir žodžiais atpasako
jo ko dievai reikalauja.

Pirmutiniu tokiu Krivių-Krivaičiu buvo tas 
pats Brutėnas. Visa tvarka ir ūkiškas rėdąs, 
sulyg kurių žmonės turėjo tvarkytis, ar su prie
šais kariauti, paėjo tik iš Krivių-Krivaičio, tai
gi vyriausio dvasininko, kuris savo įsakymus 
duodamas visada pareiškė kad dievai taip nori 
ir reikalauja. Lietuviai visų giminių savo die
vams giliai tikėjo, juos labai gerbė ir jų bijojo, 
tai ir jų reikalavimus bei įsakymus visuomet 
pildė be mažiausių išsikalbėjimų; jei ne dievams 
pagarba ir baimė jų baudos, Lietuviai tada var
giai kitokios valdžios butų klausę.

Mažesnieji kunigai buvo toki: Tie kurie 
gyveno su Krivių-Krivaičiu, vadinosi žygovais, 
nes jie turėjo daug keliauti visur išnešiojant 
Krivių-Krivaičio įsakymus ir išspręsti visokias 
bylas. Jie neturėjo jokio turto ir gyveno kaip 
vienuoliai.

Antro laipsnio kunigai vadinosi Vaidylos. 
Jų užduotimi buvo tarp žmonių palaikyti taiką, 
mokyti žmones doros, taikyti atsiradusius vai
dus, skelbti savo viešpaties įsakymus ir sakyti 
pamokslus; jie turėjo taipgi eiti į karus ir drą
sinti kareivius kovų laukuose. Parsiėjus kariau
ti su priešais, karo vedimui buvo renkamas 
karvedis, kuris savo pareigas ėjo kol karas pa
sibaigė. Toks karvedis vadinosi Rykis, o jo 
padėjėjai arba karininkai vadinosi Vyčiais.

Trečio laipsnio dvasininkai vadinosi Kri
vaičiais. Jų užduotimi buvo saugoti prie žiny
čių besikurinusią šventą ugnį, užmušinėti auka- 
vimui skirtus gyvulius, ir eiti pirma Krivių- 
Krivaičio kuomet tas ėjo į didžiąsias tikybines 
apeigas, ar šiaip į viešus žmonių susirinkimus, 
vadintus tautos susirinkimais, kuriuose buvo 
skelbiami svarbieji ir skubotieji dievų įsakymai.

Lietuviai tais laikais savo žemėje gyveno 
iškrikę, be miestų ir sodžių, ir vadinosi atski
romis giminėmis, daugiausia vadintomis nuo 
tų vietų kuriose jie gyveno; tų giminių buvo 
labai daug, pavyzdžiui: Prusai, Kuršiai, Jatvin- 
giai, žemaičiai, Aukštaičiai, Padauguvenai, Liet- 
galiai, Dzūkai ir daug kitokių, kurias visas čia 
suminėti imtų perdaug vietos.

Visos tos giminės gyveno iškrikę, kol joms 
nebuvo pavojaus. Tik vėlesniais laikais kada 
jas pradėjo užpuldinėti išlaukiniai svetimi prie
šai, tada jos ėmė su savo gyvenimais glaustis 
vienos prie kitų, ir taip susikūrė sodžiai, o so
džiai paskui virto miestais. Tokiu budu nyko 
atskirti giminių pasivadinimai ir tvėrėsi viena 
tauta vardu LIETUVIAI. Kas, kada ir kaip 
šitą tautos vardą sutvėrė to niekas tinkamai 
nežino, nes tai nutiko labai senai, kada istoriją 
dar niekas nepažino ir to įvykio neužrašė.

Karams su užpuolikais dauginantis, Lietu
viams valdytis ir tvarkytis kunigų teokratiška 
valdžia pasirodė jau neužtektina. Tada parsi
ėjo reikalas valdžią padalinti į dvi dali: dvasiš
ką ir svietišką, kurių, pirmajai palikta rūpintis 
vidujiniu žmonių doros gyvenimu, o antrajai rū
pintis šalies tvarka ir saugumu. O kad nesu
pykinti dievus, svietiškai valdžiai skirta savo

pareigas eiti pasitariant su dievų tarpininkais 
kunigais. Todėl ir svietiškos valdžios vyriau
siam viršininkui duota vardas Kunigaikštis, lyg 
pusiau kunigas. V. S. Jokubynas.

Žinios iš Lietuvos Kronologijos

ĮVYKIAI PO KRISTAUS GIMIMUI
Metai

493 Lietuviai pirmusyk išsiuntė gintarą Ro
mos valdovui Teodorikui.

503 Brutėnas ir Vaidevutis įkūrė pirmutinę 
Lietuvių valdžią (teokratišką), ir pasky
rė tris Dievus: Perkūną, Pykulį ir Pa
trimpą. Vėliau Brutėnas liko Krivių-Kri
vaičiu, jo brolis Vaidevutis karo vadu.

616 Lietuvių vadas Ugnė pradėjo kariauti 
Gudus.

700 Lietuvon atvyko iš Anglijos pirmutinis 
krikščionių misijonierius Siutbertas.

830 Lietuvių žemės apsigyveno daug Danijos 
išeivių, kuomet Danijoje užėjo badas.

859 Lietuvą rytų pusėje užpuolė bastūnai Va- 
ragai (plėšikai).

900 Lietuvon atvyko pirmutinis Anglijos pir
klys Vulfstan.

917 Lietuviai paskelbė karą Norvegijos pira
tam s-užpuolikams iš juros.

918 Lietuviai paskelbė karą užpuolikams Mo
zūrams.

997 Lietuvon atvyko čekas misijonierius Vai- 
. tiekus, kurį Lietuviai nugalabijo.

1008 Lietuvion atvyko Škotijos misijonierius 
Brunonas.

1030 Lietuvių žemę pradėjo kariauti Gudų val
dovas Jaroslavas.

- ® ŽMONĖS kurie esti kurti iš prigimties 
laikas nuo laiko pasitaiko atgauna girdėjimą ko
kiais nors staigiais sukrėtimais. Pavyzdžiui, 
garsus kompozitorius Beethoven buvo laikinai 
atgavęs girdėjimą nuo smarkių perkūnijų, o pa
starais laikais buvo atsitikimų kad kurti asme
nys išvežti į orą lėktuvu, atgavo girdėjimą puo
limais su lėktuvu žemyn. Anglijoje nesenai bu
vo toks atsitikimas. Tūlas Wist, visai kurčias, 
ėjo iš savo darbavietės namon. Kadangi buvo 
užimtas mintimis apie savo pareigas, jis nepa- 
tėmijo šaligatvyje skylės. Jis suklupo, griuvo 
ir smarkiai sutrenkė savo galvą į šaligatvį. Po 
to stodamasis jis išgirdo galvoje kokį tai keis
tą įvykį, ausyse garsiai supoškėjo ir galva pa
juto tuštumą. Policininkas priėjo jį pakelti ir 
jis nustebo girdėdamas policininko kalbą, ir nuo 
to pradėjo girdėti.

• ŠIAURINĖJ AMERIKOJE žemiausia že
myno dalis yra Huron ežeras, kurio dugnas nu
eina 500 pėdų žemiau juros paviršiaus.

• VIŠTA kuri padeda 200 kiaušinių per 
metus sunaudoja tik 10 nuoš. daugiau maisto 
negu višta dedanti tik 100 kiaušinių.

• NUGRIEBTAS pienas yra taip pat tur
tingas kalciumu, kaip ir nenugriebtas. Kalciu- 
mas reikalingas kaulų augimui.

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija «r Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; ’6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiamą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS LINK
ME, LIEKA TA PATI

(Tęsinys iš pereito pr.)

4

XLI.

KRIKŠČIONYBĖS VAIDUOKLIAI
Ta pati kurčia naktis užklupo kelyje neregį 

atsiskyrėlį ir jo netikėtą bendrakeleivį — jau
ną Lietuvį.

Jiedu tarpusavyje šnekučiavosi. Ir juo 
daugiau brėško ir temo, juo pasikalbėjimas daž
niau truko, kol, pagaliau, visiškai nutilo.

Neregys ėjo ramus. Jo bičiulis vis labiau 
nerimo ir ka^ kartas dairėsi aplinkui.

— Iki Kalnų dar toli? — pagaliau prabilo 
jis. Aplinkui snaudė tamsus miškas, iš abiejų 
šonų juodomis sienomis dengęs siaurą kelią, 
kuriuo juodu ėjo. Skarotos šakos dengė jiems 
dangų; kur-ne-kur, kaip perlai, žibėjo žvaigždžių 
dulkeles. Kvepėjo liepos ir topoliai.

— Jei ne labai pavargai, paėjėkim dar 
galą! — tarė neregys. — Miegas neina. . .

— Eime...—pritarė jo bičiulis, bukščiai 
žvalgydamasis aplinkui.

— Akmenų dar nematyti? — po valandėlės 
neregys paklausė.

-Z Ne... bet, rodos, štai jie? . . .
Priekyje skersai kelią, sujuodavo kaži koks 

didelis daiktas. Keleiviai ėjo arčiau; kelias ėjo 
į ankštą tarpeklį tarp dviejų aukštų kriaušių 
ir perkirto kitą kelią: pačiame kryžkelio vidury
je gulėjo platus žemas akmuo. Visuose ketu
riuose kampuose buvo nedideli kaupai sukaupti.

Neregys apgraibė ranka artutinį akmenį ir, 
išėmęs iš savo krepšio duonos kąsnį, numetė 
jį į pakelę. Taip pat padarė ir jaunasis Lietu
vis: tai buvo auka mirusiųjų vėlėms, praeinan
čioms pro kryžkelį.

— Iki Kalnų dar dešimt varstų!—tyliai 
sušnabždėjo jaunas Lietuvis. — Pabuvom dėlto 
mudu prie tos Upės. Negerovė čia naktį keliau
ti . . .

— Man tai visur ir visuomet naktis! — 
atsiliepė neregys. — Dabar gaivesnis oras; leng
viau eiti!

— Taip, bet tik ne mirusiųjų keliais...— 
burbtelėjo jo draugas, skersomis pažvelgęs į 
sukastus kaupus ir išsivingiavusį tarp jų nykų, 
tamsų kelią.

Juodu spėriai ir atsargiai perėjo kryžkelį 
tarsi bijodami kliudyti bent kurią vėlę iš tų 
neregimų klajoklių, kurioms lemta slankioti 
aplink alką, ir nužingsniavo toliau.

— U-u!.. . —po kurio laiko prabilo jau
nas Lietuvis, nubraukdamas prakaitą, išpylusi 
jo kaktą, nors naktis buvo vėsi.

— Garbė Perkūnui kad laimingai mus pra- 
lydėjo!.., — aš taip bijojau šito kryžkelio . . . 
Tu esi buvęs kada čia, Pikulo alkoj ?

— Buvau . . . bet tada aš jau neregėjau 
saulės šviesos, kada į jį patekau, šiomis. die
nomis vėl ketu būti!

Neregys panėrė galvą ir susimąstė.
— Visa žemė — dievaičio Pikulo alka!..— 

Ilgai tylėjęs prabilo. — Tada visko bijokis! 
Seniau aš visus dievus tikėjau, o dabar ne
žinau ar yra dar kitų dievų kaip jis vienas!...

Jo bičiulis bukščiai apsižvalgė.
— Nekalbėk ^šitaip! — tuojau atsiliepė jis. 

— Ar tu nesi girdėjęs ką žyniai apie dievus 
byloja?

— žyniai byloja žodžius, o darbus tik 
vieno Pikulo aš tematau: kas dar amžinai gy
vena žemėje, išskyrus mirtį?

— O šitas? — jaunas Lietuvis parodė į 
mišką, rodos, ausylai gaudęs kiekvieną jo gar
są. — O ar kasdien negimsta žmonių?

— Gimsta kad vėl mirtų ... — tyliai 
atkorė neregys. — Ir šis miškas žus, ir upės 
išdžius, ir akmens subyrės. Amžinas tėra vie
nas Pikulas: skaistieji dievai negali jo nuveik
ti. Aš tik mirtį žinau, o toliau, ar yra dar kas 
nors, nežinau.

— Daug žmonių yra mačiusių mirusiųjų 
vėles!

Neregys išskleidė rankas.
— Nežinau . . . gal aš nejieškojau tokių, 

gal aš nenorėjau iššaukti tūlas vėles: mirusie
ji — mirę!

Tu labai nelaimingas buvai! — po valan
dėlės atsakė jaunesnysis, — tu esi neregys ir 
nematai šviesos ir laimės!

— Laimė sergsti mirtį, — karčiai šyptelė
jęs atsakė neregys. — O tau teko girdėti apie 
Vokiečių dievą?

— Taip, šis-tas ... — atsakė jaunesnysis.
— Neseniai aš sužinojau kad Vokiečiai 

nužudė jį — prikryžiavo prie kryžiaus: tai 
kokie tie žmonės! Vadinas, Pikulas galinges
nis už jų dievą! — pridūrė jis.

Gerą kelio galą keleiviai ėjo tylėdami: ke
lias vingiavo per kalvas; įkopus į vieną, jaunas 
Lietuvis staiga sugriebė savo bičiulį už rankos 
ir sustojo.

— Ko tu? — paklausė kniupstelėjęs nere
gys.

— Šviesa . . . Miške ugnys vaikšto!! — 
sušnabždėjo baimės apimtas.

Kelio kairėje, tamsiame tarpukalnės tan
kumyne, sublykčiojo žiburėliai; kažkokio neaiš
kus pilki šešėliai lėtai siūbuodami nešė juos. 
\ Neregys ėmė klausytis.

— Gieda? . . — tyliai prabilo jis.
Vaiduokliai artinosi. Keleiviai spėriai pa

sisuko iš kelio ir sukrito prie žemės tarp dviejų 
didelių akmenų.

Giedojimas kas kartas garsėjo — bet gies
mės žodžių Lietuviai nesuprato. Pro medžių 
šakas jau buvo matomi žmonės. Jie buvo apsi
metę baltomis siaustėmis, per juosmenį susi
juosę virvėmis : visų galvos buvo nuvožtos. Ran
kose jie nešė degančias žvakes. Priešakyje ėjo

KAUNAS, Bal. 2. — Ryšium 
su paskutiniaisiais musų vals
tybės gyvenimo įvykiais, Ba
landžio 1 d. buvo Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos apskričių pir
mininkų ir valdybos narių su
sirinkimas. Jame pranešimus 
padarė buvęs LTS pirmininkas 
VI. Mironas ir naujasis pirmi
ninkas Juozas Tūbelis.

Imant dėmėn iš orų jų aplin
kybių išeinančias sąlygas, ver
čiančias itin susirūpinti Lietu
vos nepriklausomybės išlaiky
mu ir jos garantijų sustiprini
mu, susirinkimas rado reikalin
gu, Tautos Vadui A. Smetonai, 
Sąjungos šefui, vadovaujant, 
šiuo momentu su didžiausiu pa
siryžimu ir nepalaužiama valia, 
siekti Sąjungos tikslų ir vyk
dyti jos uždavinius, būtent:

Telkti krūvon tautinės vieny
bės vardu visus Lietuvius, ug
dyti Lietuvio tautinę ir valsty
binę sąmonę, auklėti Lietuvio

atsparumą ir drausmingumą 
tautos reikaluose, sukelti tau
tos veiklumą ir visokiariopai 
remti dabartinės vyriausybės 
Tautos Vado A. Smetonos nu
rodoma linkme vykdomus dar
bus.

Susirinkimo paskirtos dele
gacijos buvo nuėjusios pasvei
kinti Tautos Vado Valstybės 
Prezidento A. Smetonos, Mi
nistro Pirmininko Brig. Gen. 
J. Černiaus ir kitų.

Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos pirmininkas J. Tūbelis, da
rydamas dabartinės būklės ap
žvalgą, pareiškė kad Sąjungos 
pirmininko pareigas pasiėmė 
ypatingomis sąlygomis. Paga
liau pareiškė kad Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos šefas yra 
Tautos Vadas Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona, ir 
jo nurodymai Sąjungai yra 
privalomi.

Sąjungos linkmė palieka ta1

augalotas, petingas vyras; jo rustus veidas, ro
dos, lyg iš akmens buvo iškaltas. Aukštai ant 
galvos iškėlęs jis nešė didelį juodą kryžių.

Baltomis siaustėmis apsisiautusius giesmi
ninkus, tartum bailiai, tartum susijaudinę, sekė 
nedidelis būrelis prastų Lietuvių, baltais dur
tiniais pasipuošusių; kiekvienas rankoje nešė 
nedidelę žvakutę.

— Kas ten? — tyliai sušnabždėjo neregys 
per petį draugui.

— Nežinau... žiburiais nešini žmonės eina 
čia! — vos girdimu balsu atsakė jaunesnysis. 
— Vokiečių žyniai, girdėjau, kaži kur čia miške 
romuvą įsikūrę; tai, tur būti jie ir eina!

Pažystamas balsas staiga pasiekė neregio 
ausį. Jis pagalvojo ir atsiminė kaip netoli Vil
niaus kartą buvo susitikęs kunigą ir du nepažy
stamus. Šis balsas tikrai buvo to žemesniojo 
vienuolio, bylojusio su juo. Dabar jis žengė 
paskui kryžių nešantį, ir jo balsas, silpnas, bet 
kaži kaip kiaurai perveriąs sielą, ryškiai sky
rėsi iš visų giesmininkų būrio.

Šiurpus šaltis nukrėtė neregio kūną.
— Jie ... tai jie! . . Netoli šventojo ak

mens, tur būti, jų romuva yra! — nustelbęs 
baimę, sušnabždėjo jaunas Lietuvis. — Mūsieji 
nužudys juos!

— Ką jie taip gieda?
— Nesuvokiu . . . tur būt, ką Vokiška . . . 

ar ne . . . panašu lyg į mūsiška?. . /
Giedojo Lotyniškai, dėl to ir atrodė panašu 

Lietuvišką kalbą.
Giesmininkai žygiuodami pasuko tiesiai į 

tą linkmę kur gulėjo sukritę tie keleiviai. Dar 
valandėlė — ir jiems butų tekę pašokti ir bėgti 
šalin, bet priešakyje ėjęs vienuolis kiek pasisu
ko į kairę.

žemesnysis vienuolis stabtelėjo viduryje 
kelio ir pakėlęs rankas į dangų, gilaus džiaugs
mo apimtas, Lietuviškai sušuko:

— Kristus kėlėsi!

pati kaip buvo ikšiol. Sąjun
ga visuomet stengėsi suburti 
visos tautos kūrybines jiegas 
bendram darbui.

Suvažiavimas išnešė tarp ki
ta ko pareiškimus kad

Tautininkų Sąjunga, būda
ma Tautos Vado Antano Sme
tonos skelbiamos Tautos vie
nybės ir visų Lietuvių vienin
go darbo idėjos nešėja ir vyk
dytoja, kviečia visus Lietuvius 
burtis prie Tautos Vado Anta
no Smetonos ir Jo pastatytos 
vyriausybės.

Brigados Generolo Jono Čer
niaus vadovaujamai vyriausy
bei Sąjunga duoda visą para
mą Tautos Vado Antano Sme
tonos nustatytai valstybės val
dymo linkmei stiprinti ir vyk
dyti. L.A.

M. AVIETĖNAITĖ, Lietuvių 
skyriaus New Yorko Parodoje 
generalinis komisaras, vėl iš
važiavo į Ameriką, dalyvauti 
Lietuvių skyriaus atidaryme. 
Ji išbus Amerikoje porą mė
nesių.

— Kėlėsi! — gausdamas atsiliepė miškas, 
damas nuaidėjo toli aplinkui.

— Kėlėsi! kėlėsi! — aidėjo kažkur labai 
toli.

Neregys kietai suspaudė savo jauno bičiu
lio alkūnę.

— Tikrai kėlėsi! — bailiai atsiliepė Lietu
vių būrelis. O miškas vėl pagavo ir atkartojo:

— Kėlėsi! .. .
— Kristus kėlėsi! — vėl sušuko vienuolis, 

gręždamasis į kitą šalį. O jo aukštesnysis 
bičiulis tuo tarpu kryžiumi lėtai laimino naktį.

— Nuo šiądien tebus šventas šis kelias! — 
balsiai prabilo pirmasis: — Dieve, palaimink 
tuos, kurie eis juo į tavo šventove. Kristus kė
lės!

Ir jis vėl pragydo Lotyniškai. Jam pritarė 
kiti vienuoliai. Giesmininkai grvžo atgal. Gar
sas gausdamas sklido į visas šalis; rodėsi, visas 
miškas giedojo su jais drauge tą nesuprantamą 
giesmę, žiburiai vis rečiau ir rečiau ėmė Myk
čioti, kol pagaliau visai pražuvo miško glūdu
moje; ar nutolstančios giesmės aidas vis dar 
gaudė neregio ir jo bendro ausyse, ar prieš 
aušrą medžių viršūnėse pakirdęs vėjas kalbėjo 
jiems ką matęs nakties glūdumoj.

— Girdėjai? — jaudringai sušnabždėjo ne
regys, kada giesmės aidai nutilo, — girdėjai — 
jų dievas kėlėsi!

— Taip! — sujaudintas ir susimąstęs at
sakė antrasis. — O ar tai tiesa?

— O ką, ar tai šitiems ąžuolams jis buvo 
atėjęs Čia meluoti?! — sušuko neregys.

— Tai vadinas, jis galingesnis ir už Piku- 
lą! Jų dievas nugalėjo jį — iš ano pasaulio 
sugryžo?! — kalbėjo jaunesnysis.

Neregys paslėpė veidą delnuose ir prikniu
bo prie žemės; jo bičiulis priėjo ir padėjo ran
ką jam ant peties: neregys visas krūpčiojo, ne
galėdamas susilaikyti neverkęs.

(Bus daugiau)

Paskaičius Tėvynės nr. 16, 
pono draugo redaktoriaus “re- 
daktorijalą” apie SLA. centro 
namo remontą, paaiški du da
lykai : vienas, kad SLA. po
nai nurimo su “kraustymu” 
centro iš Najorko, ir lieka ten 
dar penketui metu.

Antras dalykas paaiški tai 
kad panaujintame centre rei
kės ir kito redaktoriaus, nes 
dabartinis, kaip pats tame il
game straipsnyje prisipažysta, 
numato visiems penkiems me
tams ateityje visokias “baidyk
les-*, kurios tame name siaus 
ir jį gąsdins.

Kam nabagui leisti ten kan
kintis, jis gali iš “stroko” nu
mirti.

Jeigu SLA. organo redakto
rius, sužinojęs kad organiza
cija, taupydama kaštus, ir tu
rėdama prisitaikyt prie Penna. 
valstijps įstatymų, pasirenka 
savo centro raštinę remontuo
ti, ką redaktorius turėjo dary
ti: ar piktintis, narius gąsdin
ti, visą darbą pašiepti, ar gra
žiai nariams pranešti ką cen
tro valdyba gerais norais daro?

Jeigu gi draugui redaktoriui 
ištikro viskas taip išrodo su 
tuo namu kaip jis toje savo 
pasakoje nurašo, tai gal reiktų 
pasiųsti jam į pagalbą “inži
nierių” Grigaitį, kuris moka 
ant lubų mašinerijas ir lino- 
typus statyti, gal tas ką “ma- 
čys” ir redaktorius iki sekan
čio SLA. seimo išliks gyvas.

Patariu, seimo dar nesulau
kus, rezignuoti. Susivienijimui 
reikia redaktoriaus kuris eis su 
laiko reikalavimais, su organi
zacijos interesais, ne su kelių 
skymerių pasipinigavimo tiks
lu, kurio nepravedus griebėsi 
šitokias pasakas organe rašyti.

Supa Garba.

MARGUČIO surengtame, Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo vakare, Vasario 19 d., Morrison viešbučio Casino salėje, Chicągoje, Lietuvių publika smagioje nuotaikoje. (Kliše iš Margučio)
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KAM TAS LINDI
MAS UŽ KITO?

Nabagas advokatas česnulis, 
negalėdamas save pateisinti ir 
savo vardu viešai pasisakyti, 
slapstosi už negramatnos bo
belės padurku....

česnulis tos bobelės vardu, 
toje mizernoje gazietėlėje, aiš
kinasi, gina save, nori, kitus 
kuo tai kaltinti, bet nesiseka.

Visiems aišku kad tas raši
nys toje mizernoje gazietėleje 
yra rašytas jo paties, bet jis 
nedrysta savo akių parodyti nei 
spaudoje nei su žmogum susi
tikęs, taigi paėmė sau “advo
katu” tą žinomą bobelę, kuri 
liko jo vienatinė “patieka” vi
same Clevelande, .. .

Skaitytojas.

V estu vininkams 
Naujiena

Po Velykų prasideda vestu
vės, joms reikia, duonos ir py
ragų. Skaniausią Lietuvišką 
duoną ir puikius pyragus iš
kepa New Deal Bakery, Lietu
vis kepėjas, Pranas Kuncaitis. 
Duoną ir pyragus pristato į 
namus.

Jeigu jums nusibodo kitos 
duonos, pamainykit, pradėkit 
valgyt Kuncaičio duoną.

Viskas ko reikia, patelefo- 
nuokit, arba parašykit jų ant
rašu atvirutę ir pasakykit kur 
jums atvežti duoną. (Jų kep
tuvės antrašas telpa skelbime 
Dirbo j e.)

SU AUKOMIS ATSI- 
LIKOME

MANO KELIONĖ Į PIETŲ AMERIKĄ

TšVYKO LIETUVON
Julė Kunevičienė antradienį 

apleido Clevelandą ir išvažiavo 
Lietuvon biznio reikalais. Iš
plaukė Balandžio 26 d., laivu 
Europa, per Vokietiją. Doku
mentus ir laivakortę .parūpino 
Dirvos agentūra.

Ji važiuoja į Alovės parapi
ją, Alytaus apsk.

Apsivalymo Savaitė
Gegužės 1 d. prasideda 27- 

ta metinė Clevelande Apvaly
mo savaitė.

Daugybė miesto gyventojų 
ir namų savininkų jau dabar, 
nelaukdami Apsivalymo Savai
tės, skubina apvalyti savo na
mus viduje ir iš lauko, ir kie
mus apie namus.

Pratinkit savo
švarumo ir apsivalymo 
namus, surengdami su jais 
sivalymo talką.

vaikus prie 
apie 
Ap-

Kitose kolonijose, kaip laik
raščiuose matyt, šiuo laiku Lie
tuviai gausiai remia Apsigyni
mo Fondą.

Clevelande iki šiol aukojo 
Alekas Banys $10, ir teko gir
dėti Adv. Keršis žadėjo skirti 
$25.

Clevelande yra toks dalykas: 
tik šiomis dienomis vietos Lie
tuvių tarpe pasidarė apie $800 
apyvarta surengime Onos Kas- 
kas koncerto. Tas koncertas 
buvo pradėtas rengti jau seno
kai. Vienu katrų iš Lietuvių 
išjudinti $800 yra dielė suma, 
iš kurios apie $600 lieka Dar
želiui, kiek teko girdėti. Tai
gi vietiniams susirūpinusiems 
Lietuvių Darželio rėmimu sun
kiau staiga sukrusti kitiems 
reikalams aukoti.

Po Vasario 16, iš Clevelan- 
do pasiųsta Ginklų Fondui vi
sas šimtas dolarių, tie pinigai 
pasiekė Kauną kaip tik apie tą 
laiką kai Vokiečiai ėmė prie 
Klaipėdos kabintis.

Taigi, Clevelandiečiai neatsi
liko, bet dabar rūpinamasi pa
sidarbuoti dar daugiau parink
ti, kad nepasilikus nuo kitų ko
lonijų.

Rašo JUOZAS KOMARAS.

kai-
50c.
vir-

K E L L E R 
SHOE REPAIRING

AVALŲ TAISYMAS
DARBAS GARANTUOJAMAS 
Vienatine Įstaiga kaimynystėje 

turinti paskiausio išradimo 
mašinerija.

Darom ir taisom avalus viso- 
Greitas patarnavimas. (19) 

kioms kojom sulyg reikalo.

8125 Superior Avė.

i

Formai Cleaners lnc-
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pa
statom gatavą atgal.

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

UŽEIGOS
K. STONIS

RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
ANSEL ROAD

C A F. E
1066 Ansel Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį. 

Budvveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:1 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAf, Sav.

•PLAUKŲ KIRPIMUI 
na sumažinama nuo 65c iki 
Nauja kaina gavo unijos 
šininkų užgyrimą_ ir pradės 
galioti nuo Gegužes 1 d.

• CUYAHOGA apsk. Demo
kratų tąsynė už partijos vado
vybę atsidūrė teisme. Tąsynė 
eina" tarp vadų Ray T. Miller, 
naujosios kartos, ir W. B. Gon- 
gwer, senosios.

• OHIO legislatura nubalsa
vo įvesti įstatymą, kuriuo bus 
sunkiai baudžiami valstijos po
litikieriai sugaunami kaip nors 
išnaudojant valstijos iždą.

• LENKAI Clevelande sukė
lė jau $15,000 savo šalies rė
mimui. Vajus tęsiamas.

• CUYAHOGA apsk. valdy
ba paliuosavo mėnesiui laiko 
iš apskrities įstaigų 400 tar
nautojų, taupymui pinigų.

• OHIO valstijoje iš viešų 
darbų paleista 6,500 nepiliečių.

• OHIO 
gauna iš 
tamento 
reikmenų.

M. L. DRAUGIJOS VEIKIMAS
Moterų Labdarybės Draugi

jos susirinkimas įvyko Garmų 
namuose Balandžio 2 d. Kor- 
tavimo raportą išduodant, pa
sirodė pelno liko $20. Kuopa 
dėkoja p. Cicėnams už pavedi
mą savo namų tam tikslui.

Antras raportas buvo apie 
surengimą kortavimo vakarė
lio Kun. šteigmano naudai. Ko
misija pranešė kad vakarėlis 
buvo pasekmingas.

Komisijoms už pasidarbavi
mą širdinga padėka.

Taipgi draugija dėkoja vi
siems aukojusiems, kurie taip 
gausiai prisidėjo Kun. Šteig
mano vakarėlio rengime.

Koresp. A. Navickienė.

Nuo Redakcijos: Pragarsė
jęs Amerikoje Lietuvis imtikas 
Juozas Komaras, gryžęs iš sa
vo ilgos kelionės po Pietų Ame
riką, kur laimėjo sunkaus svo
rio imtiko čampionatą, ir Eu
ropoje, kur aplankė daugelį ša
lių ir net Turkiją Azijoje, pa
sižadėjo parašyti Dirvai savo 
kelionės įspūdžius. šiuo nu
meriu jo kelionės aprašymas 
ir prasideda.

* « ¥
KELIONĖ Į PIETŲ AME

RIKĄ

ką žmones užpuola atplaukda- 
mos j pakraštį ir sukramto — 
jos neina į valgyklą pasiprašy
ti pietų kai būna alkanos, kaip 
ta beždžionė.

Atvažiavom Į tą vietą kur 
yra visas jų biznis ,ir viešbu
čiai bei didesni namai, čia gy
vena daugiausia turtingi žmo
nės, jų tarnai ir darbininkai 
yra juodukai, labai mažas nuo
šimtis baltų žmonių.

Išdirbysčių čia galima sakyt 
visai nėra.

Pasižvalgėm po restoranus, 
gražiai išpuošti, net skanu val
gyt tokiose vietose. Viešbu
čiai taip pat gražiai įrengti. 
Pažiurėjus į viešbučių kamba
rių įrengimą ir puošnias lovas 
rodos saldžiai butų galima jo
se miegoti.

Visa salos valdžia susideda 
iš baltų žmonių, ir policija ku
ri užžiuri tvarką yra balti žmo
nės. Juodukams čia jokių tei
sių neduodama, gal bijo kad 
juodukai nesusigiminiautų su 
beždžionėmis. .. .

Taip ir atėjo laikas gryžti į 
laivą. Turim važiuoti toliau.

Iki pasieksim kitą laivo su
stojimo vietą ims 13 dienų.

(Toliau bus apie Braziliją.)

Skautų H D a 1 i s
Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr.

SKAUTŲ VAKARAS
GERAI PAVYKO

Sklt.

savo

J. Jurgelis ,

prdgramais pasiro-

nekurios dirbtuvės 
valdžios karo depar- 
užsakymus įvairių

• SUMANIUS įvestų 40 va
landų darbo savaitę miesto įs
taigų tarnautojams, pasirodo 
kad dėl 11,000 tokių tarnauto
jų pasidarytų $200,000 dau
giau algų metuose. Taigi su
manymas atmetamas. Jie dir- 
ba po 44 valandas savaitėje.

Skrybėlės
Specialiai .. . 1 QC 
tiktai po

RANKŲ DARBO
šilko kaklaraiščiai 2 už 

vyrams ir vaikinams
BROADCLOTH

apatines kelnaites 3 už

1.25

1.00

Vyrams ir Vaikinams
Visų pavasarinių stilių ir

. pavidalų — taipgi puikių 
Spalvų

2.95 “ 3.95
VYRŲ GERI

išeiginiai marškiniai 1.00 
ir aukščiau

VYRŲ NAUJOS
trumpos kojinės 25c

TA\7 TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA W ĮZ Ą T 
L/ 1 l\A 1 ug centų ir aukščiau L^ * iv/A į 

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

Kampas Giddings Rd.

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brang- 
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk
snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

duodame iš

BERMUDOS SALA IR 
PROTINGA BEŽDŽIONĖ
Spalių 12 d. 1935 metais iš

važiavau iš New Yorko į Bue
nos Aires, Argentiną. Sėdau 
į laivą vardu “American Le- 
gion”. Laivas pradėjo plauk
ti 12 valandą. Už dviejų dienų 
pasiekėm Bermuda salą, gulin
čią Atlantike. kuri priklauso 
Anglijai. Laivas ten sustojo 
astuonioms valandoms. Taigi 
visi keleiviai lipo iš laivo ap
žiūrėti tą salą, kuri yra 30 
mailių ilgumo.

Išėjau iš laivo ir aš su savo 
kelionės draugu ant kranto ir 
dairomės kur galima gauti au
tomobilį arba taksi pavažinėti. 
Bet niekur nesimatė, tiktai 
buvo matyt arkliai pakinkyti į 
tam tikrus vežimukus, kuriais 
žmones pavežioja salą aprody
ti. Mudu su draugu ir kalba
mės kad tas arklys nepajiegs 
mus apvežti apie visą Bermu- 
dos žemyną. Sėdintis ant ve
žimuko žmogus, vežikas, to ar
klio savininkas, atsiliepė į mus 
sakydamas, ‘Tonai, sėskit į 
mano vežimą, aš jums apvešiu 
ir parodysiu kokie gyvūnai gy
vena šioje saloje”.

Mudu paklausėm to vežiko, 
susėdom į jo ratus ir pradėjom 
važiuoti. Dairomės mes į vi
sas puses. Aš pakėlęs galvą 
į viršų matau kokis gyvūnas 
medyje tupėdamas kutena sa
vo vilnas. Tai butą beždžio
nės. Klausiu to vežiko kaip ji 
čia maitinasi. Jis aiškina kad 
saloje yra daug riešutinių me
džių, taigi ši beždžionė ir ėda 
riešutus, o kai labai išalkus 
tai nueina į restoraną ir pasi
prašo valgyt. Vežikas sako, tai 
yra protinga beždžionė, tiktai 
nemoka kalbėt.

Toliau važiuojam, vėl pama
čiau nedideles 
klausiu musų 
budelėse yra. 
tai maudyklių 
žmonės maudosi, bet vandeny
je toliau nuo kranto yra vieli
nė tvora, kad žmonės toliau už 
jos nenueitų, nes tuose vande- 
nuose yra tos žiaurios žuvys

LRKSA. 178 KUOPOS VA
KARAS. Gegužes 6 d., šešta
dienio vakare, šv. Petn> para
pijos salėje, atsibus Lietuviš
kas vakaras, kuriame bus su
vaidinta veikalukas “Petro 
Pampalio Piršlybos”. Vaidin
tojai bus iš Clevelando. Pro- 
gramo pradžia 7 vai. Kalbės 
Kun. Angelaitis. Po programo 
šokiai. Komisija.

Praeitą sekmadienį, Lietuvių 
salėje įvyko vietos Lietuvių 
Vyresniųjų Skautų skyriaus 
metinių sukaktuvių ir Skautų 
Patrone Šv. Jurgio paminėji
mas.

Programas pradėta su Ame
rikos ir Lietuvos himnais, su 
orkestro akompanimentu.

Programą vedė vyresnieji 
skautai, Jonas Jurgelis ir Jo
nas Petrauskas.

Po himnų, Jonas Jurgelis 
padarė pranešimą apie skautų 
veiklą ir vietos skautus.

Po to sekė vaidinimas, sta
tyta scenoje Lietuvos rašytojo 
Petro Vaičiūno drama, “Su
drumstoji Ramybė”. Vaidini
me dalyvavo patys skautai ir 
jų draugai rėmėjai, sekanti: 
Kastas Savickas, Anelė Schultz 
(Jurgelytė), Antanas Zdanis, 
J. Jurgelis, Povilas Šukys, A. 
Zerembienė (šukytė), M. Trai- 
nauskaitė, V. Zambliauskas, I. 
Visockas, A. Lincevičius, Jonas 
Petrauskas.

Geriausia vaidino A. Schultz 
(Jurgelytė), A. Zarembienė, J. 
Jurgelis, V. Zambliauskas, ir 
po jų kiti, nes visi dėjo visas 
pastangas tokį didelį veikalą 
atlikti prideramai.

Prie veikalo režisavimo dar
bavosi ,S. Telksnis.

Po veikalo, buvo gražus vai
zdeliai, jaunų mergaičių plas- 
tika-šokiai; jas sumokino Ane
lė Schultz-Jurgely  te.

Ateityje skautai žada dar ge-

riau 
dyti.

Publikos
čiai, nežiūrint staiga atšilusio 
oro, kuomet visi stengiasi išva
žiuoti iš miesto.

Iš Pittsburgho buvo atsilan
kiusios į šį parengimą trys te- 
naitinės skautės Lietuvaitės.

buvo pusėtinai dik-

@ GERI PIRKIMAI
INVESTMENTUI

MURO NAMAS, garo šiluma, 6 šei
moms, po 5 kamb., maudynės; 1 

šeimai 4 kamb. maudyne, ir 2 šei
mų namas, 13 kamb., dvi maudy- 
ns, du anglių furnasai. Nuomų per 
mėnesi $264.50. Kaina $16,000, Įmo
kėti $1600, likusieji po $144 į mėn., 
5% procentai. Ant Addison Rd.
DU MURO NAMAI, 4 muro gara

žai; viena centralinė garo šiluma, 
4 didelės krautuvės, 9 šeimoms po 
4 ir 5 kamb.; nuomų per mėnesį 
$435; kaina $26,000, Įmokėti $3,000, 
likusieji po $230 mėn., su 5% proc. 
Ant East 156 street.
TAIP PAT turim daug po visų mie
stą mažų namų nuo $1800 aukšč.

Reikale pirkimo ar pardavimo na
mų ir bent apdraudos mano dauge
lio metų praktika bus naudinga tam 
kas pas mane kreipsis.

P. P. MULIOLIS
PASTOVUS NAMU PARDAVIMO 

IR APDRAUDOS AGENTAS
6606 Superior Avė.

HEnderson 6729.

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

I
I

Atsakantiems žmonėms 
simokėjimu ilgesniam laikui.

2\
s3j I. SAMAS Į

J E W E L E R |
6704 Superior Avenue

S
Nikodemas A. VVilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292

budeles, ir vėl 
vežiko kas tose
Jis atsako jog 

budelės, čionai

SLA. abi kuopos bendrai su
rengė pramogėlę Balandžio 22 
d. šv. Petro bažnytinėje salė
je. Programą vadovavo J. Pva- 
moška. 
kalelis 
gramo 
patiekė 
liauskas. 
čiai, visi

Akrone 
gyventoja 
gi-yžo iš Ohio valstijos moterų 
kalėjimo, Marysville. Buvo bau
sta už sudeginimą savo ukėje 
trobų, už kuriuos gavo apdrau- 
dos pinigus. Ji gavus atlygi
nimą, pasididžiuodama išsiple
pėjo kaip gerą darbą ji atliko, 
ir buk nemokėjo savo pagelbi- 
ninkui kuris padėjo trobas su
deginti. Jiedu susipyko, susi
barė, kaimynai išgirdę jų bar
nius pranešė policijai, ir taip 
abu trobų degė jai pakliuvo ka
lėjimam Dabar jie abu baus
mę atbuvo, gryžo ir apsigyve
no Ravenna, Ohio.

O. Bartkienė, mirus jos vy
rui, apleido Akroną ir apsigy
veno savo name Clevelande. 
Akroniečiai apgailauja netekę 
geros Lietuvių šeimos.

J. Pulkus lankėsi Clevelan
de pas savo švogerius Malonius 
ir Kazlauskus.

Susirgo E. Sketrienė, jai pa
darė operaciją. Randasi Peop- 
les ligoninėje.

Šie Jurgiai minėjo savo var
do dieną sekmadienį: Jurgis 
Rokus, Jurgis Stukas ir Jur
gis Pulkus. Kalnas.

Buvo perstatytas vei- 
“P'erskyros”. Po pro- 
buvo šokiai. Muziką 
jaunuolis K. Prospa- 

Publikos buvo dik- 
gražiai linksminosi, 
lankėsi buvus vietos 

B. Aidokienė. Ji

RūsedalB Paper Co 
6702 Superior Avė. ■ 
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai, 
Visoki šniūrai ir kt.

Feliksas Baranauskas
Rll BSIUVU

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 
PERSIUVIMAS.

SIUVA NAUJUS KUBUS
Darbą paima iš namų ir grąžina 

greitai.

985 E. 128 St.
MUlberry

<Ž«) ’
MU1. 3540SAM PONGONIS, Sav.

HEnderson 1919

17
31

Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą

QUEEN MARY .... Geg. 10 AQUITANIA ...... Geg.
QUEEN Mary .... Birž. 21 AQUITANIA . .. Gegužės

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

Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:
QUEEN MARY ... Liepos 5 AQUITANIA . Birž.
AQUITANIA ......... Birž. 28 AQUITANIA .... Liepos

14
15

‘Kaip

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

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

AKINTAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

STATĖ WINDOW SHADEl

j P. J. KERSIS
t 809 Society for Savings Bldg.
’« Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

1 Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki-
❖ tės Į mane, gausit už pigią kainų. Taipgi gausit patarnavimą 
X Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
❖ mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
4 kitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Vasarai Sutaupysit Pinigų |
E Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. s 
= ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. E 
= KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
š Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. s 

= IIEnd. 2149 • 1248 East 79th Street ® Cleveland E

jšl *1

♦I-

9.

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. W1LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sarininkas Vedėjas

&

Vyrams ir Moterims
Taipgi Vaikams Rūbai ir Parėdai

Pas mus rasite didžiau'sį pasirinkimą už mažas kai
nas visokiausių medžiagų, moteriškų ir vyriškų dė- 
vėjamų reikmenų, papuošalų, skrybėlių, vaikams ir 
mergaitėms rūbų, skrybėlių, taipgi namams patie
salų. Musų prekės geriausios rūšies. (17)

KVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI.

ANTON ANZLOVAT?
6202 St. Clair Avė. Kampas E. 62nd St.

Ik*

DEIŽLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
S621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

iri ■ i m ■ i ■ 8 b ririiTrHTTiTTm r■ ■ firyygi iirgirsTgb bis mTTi g rit ■ ■ ■ ■ ■
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I APDRAUDOS REIKALE |
i Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
s sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
I P. P. MULIOEIS I
E Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= z ir Apdraudos Agentūra
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
rdmBmimmmEiHniiHHymimimnmmmmiHSiiiiiimiimimmmmimiimmiSb?
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Aukos Lietuvos Gynimui
DETROITIEČIAI DA

VĖ $335

Detroito Lietuviai kaip pa
skiri aukotojai savo tėvynės 
sukrėtimo valandoje pasirodė 
didžiausi aukotojai. Jie Balan
džio 23 d., savo šeimyniniame 
susirinkime iškėlė Lietuvos Gy
nimo Fondo parėmimo klausi
mą ir štai, kaip musu kores
pondentas praneša, pasiuntė iš 
savo kolonijos $235. Kiek pir
miau, vienas jų patriotas, J. J. 
Smailis, jau buvo pasiuntęs 
$100, taigi Detroitiečiai prisi
dėjo su $335. -

Korespondentas rašo:
* Sekmadieni, Balandžio 23 d., 
pp. Motuzų namuose įvyko pa
tiri j otingesnių Lietuvių susirin
kimėlis, kuriame kalbėta apie 
Lietuvos gynimo rėmimą. Ta 
proga paaukota Lietuvos Gyni
mo Fondui, taipgi išrinkta F. 
Motuzas ir J. Laukoms pama
tyti ir kitus gerus Lietuvius 
ir pakalbinti prisidėti su auka 
Lietuvos gynimui.

PATRIOTIŠKOS ŠIR
DYS IR AUKOS

Lietuvos Konsulas Chicago je 
P. Daužvardis gavo dvi tipin
gas ir patriotiškas aukas. Vie
ną iš Marųuette Parko gyven
tojo, Vinco Rudaičio, o kitą iš 
Chicago Heights gyventojos p. 
Elzbietos Samienės.

Vincas Rudaitis, Stockyardų 
darbininkas, pirmas atėjo su 
šimto dolarių auka ir pažadu 
daugiau aukoti. Jis paaukojo 
Lietuvos Apsigynimo Fondui 
ne tik šimtą dolarių, bet ir 
kiekvieną pas save turėtą cen
tą, nepasilikdamas sau nei už
kandžiui, nei gatvėkariui.

Ponia Samienė atsiuntė $-5■ 
auką ir štai kokį laiškutį:

“Siunčiu Tamstai $5. Tai 
mano trijų dienų uždarbis. Pra
šau juos persiųsti Lietuvos Ap
sigynimo Fondui.”

Šitokie žmonės ir šitokios 
širdys Lietuvių tautą per am
žius užlaikė ir per amžius už- i 
laikys.

IR DAR SAKOMA KAD VYRIŠKU RŪBŲ MADOS NESIKEIČIA!

Ikšiol aukavo sekančiai:
Dr. J. Jonigaitis $100.00 
J. Tamošiūnas 30.00
ALTS. 29 kuopa 25.00
J. J. Smailis 25.00
J. Laukoms 20.00
G. Kayaliauskas 10.00
F. Motuzas 5.00
A. Kizis 5.00
M. Smailienė 5.00
J. Klemerauskas 5.00
P. šuipis $5.00
Viso suaukota $235.00
Taipgi p. Smailis kelios die

nos pirmiau yra pasiuntęs Lie
tuvos Gynimo Fondui per Kon
sulą Daužvardį $100.

Korespondentas.

FALAMS
AUKOS LIETUVOS REI-

Chicagos Lietuvių Moterų
Klubas $50.00
(aukojo $20 iš iždo ir
$30 ineigų iš p. Pivaro-
nienės suruoštos narėms
pramogos)

P. Daužvėirdis 25.00
J. Daužvardienė 10.00
L„ Labanauskas 10.00
L. Norvaišaitė 5.00
Iš Vinco Rudaičio $103.25

IN OUR LITHUANIA

(Šitą sumą Konsulatui 
pristatė M. Šveikauskas, 
pareikšdamas kad Ru
daitis paaukojo $100 ir 
visus kišenėje rastus 
smulkius pinigus)

(Continued Irom page 8) 
chance to talk to our professor, 
būt just as the, day before, he was 
not around until we were all seat- 
ed and then he came in verv ser- 
iously went right to his desk, and 
the lecture continued. Two hours 
later, he picked his things up from 
the desk, and was gone.

Bernice and I had planned to 
niovė over here so we could be with 
the bunch, būt it seemed there was 
no one here we could talk to and 
make arrangements, and all of the 
others had registered and made ar
rangements in Kaunas at the head- 
ųuarters of D.U.L.R. and as long 
as we were already settled at the 
vilią “Igirda” we thought it would 
be too much trouble to movė, so 
we just decided to stay where we 
were.

We had our breakfast at nine 
^ro’clock, and Mrs. Prielgauskas in- 

structcd us to take our passports to 
the police station in town and re
gister, as this was a requirement. 
Everybody that comes to Palanga 
mušt register. Not onlv is th;s 
done in Palanga būt anywhere you 
go in Europe, any hotel, boarding 
house, or wherever you live, you 
mušt register, because they keep 
record of every citizen, whether he 
movės around or not. It is a law, 
and mušt be obeyed. If a hotel 
or boarding housekeeper neglects to 
do this, they are liable to a fine 
or jail or both, and everyone is 
vęry careful. Guests mušt be re
gistered with 24 hours So the 
ncxt thing we did, was go to town 
to the police station and register, 
here we had to pay 5 lies for this. 
We remembered that we had to 
register in Kaunas too, būt there 
we lived in a private home so we 
paid only 3 lits, After you once 
register in a town, you can leave 
town and come back hs often as 
you plcase v/ithout registering any- 
more. Hoįvever the students that 
had registered in Kaunas for these 
courses, did not have to pay this 
fee. While we were in town and 
the police station is so elose to the 
mayor’s office we took the oppor- 
tunity and paid Dr. šliupas a short 
visit.

(Continued)

Klaipėdos Komitetas, per
B. Jakaitį 51.83

SLA. Moterų 208 kp 25.00
jos pirm. M. Brenzaitė 10.00
kuopos nariai:

U. Rukštiėnė 5.00
Dr. E. Stakoff 5.00
Po $1: Dr. A Gyriotas, 
S. Narvidienė, Dr. S. Sla- 
kis, M. Kenutiėnė. S. 
Miškienė, Elena Lacity- 
tė. V. Byanskienė, A. 
Steponavičienė, J. Nor
kienė. Po 50c: M. Kupe- 
rienė, A. Jagelienė.

Visų aukos, kaip tik gauna
mos, tuoj pakvituojamos ir 
pervedamos į atitinkamą są
skaitą.

Mečys Šveikauskas $1.00
Vincas Jokubynas 1.00
Bridgeporto VVS. sk. 11.00
Dienraštis Draugas 12.00
Antanas Olševskis 5.00
Dr. A. Yuška 5.00
Elzbieta Samienė 5.00

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Flace 

Chicago, Illinois.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:
Priduokit gatavai parašę “Dir

vos” Administracijai.

. I Home Owners Service Co. j
JOE GRAFF — Lietuvis Amai įlinkas. =•

= 6804 Whitney Avė* HEnderson 3842 s

tį f

Nauji Furnašai — Naujos Paipos sudėdama
Išsimokant tiktai po $5.00 PER MĖNESĮ.

NAUJI STOGAI UŽDENGIAMI mažu išsimbkėjiniu 
tiktai po $5.00 PER MĖNESĮ.

Musu Nuobėgiai (Gutters) dabar yra didesni ir geresni. 
SHINGLE ' ’ ' .......................
SIDING
ATMINKIT: .. ....... .. .

taisysim bent kokio išdirbimo furnasą.
Dengianti ir taisom kiaurus stogus ®

Jūsų namus apkalame už visai prieinamai 
išsimokant tik po $10.00 per mėnesį.
Mes išvalysim jūsų seną furnasą, ir pa

INFORMACIJOS VA
ŽIUOJANTIEMS Į 
LIETUVĄ ŠVEDŲ 

AM. LINIJA

Šiais metais pirmutinė Ame
rikos Lietuvių ekskursija į 
Lietuvą švedų Amerikos Lini
ja išplauks iš New Yorko Ge
gužės 31 d. per Gothenburgą, 
Švediją, modernišku motorlai
viu Gripsholm. Keleiviai vyk
stanti šiuo laivu, bus persodin
ti tame uoste kuris bus paran
kiausias, iš ten pervežami į 
Kauną. ši ekskursija tinka 
tiems kurie nori parvykti pa
čiame gražiausiame laike Lie
tuvoje — pavasarį.

Antra ekskursija išplauks 1 
dieną Liepos, tuo pačiu laivu, 
Gripsholm, per Gothenburgą- 
Stockholmą, ir iš čia į laivu 
Marieholm į parankiausi uos
tą, iš kur' bus pervežami į 
Kauną. Antrą ekskursiją ly
dės Vladas Mučinskas, švedų 
Amerikos Linijos Lietuvių sky
riaus vedėjas Amerikoje. An
troji ekskursija atitinka tiems 
keleiviams kurie turi šeimas ir 
jų vaikai lanko mokyklą. Pa
vieniai keleiviai taipgi kviečia
mi dalyvauti.

PRANEŠIMAS .DĖL GIMI
NIŲ Iš LIETUVOS

Amerikos pasiuntinybė Kau
ne praneša kad nuo Kovo 31 d. 
nepriims naujų prašymų-regis- 
tracijų gauti Amerikos imi
gracijos vizas. Jau dabar yra 
užsiregistravusių užpildyti Lie
tuvos kvotą daugiau negu se
kantiems penkeriems metams. 
Vėliau bus paskelbta kada vėl 
bus registruojami.

Švedų Amerikos Linija pa
taria tiems kurie turi giminių 
Lietuvoje ir norėtų parsikvies
ti į Ameriką, dokumentų dabar 
nedaryti, bet persiųsti į Šve
dų Amerikos Linijos raštinę 
tiesiog ar per savo agentą var
dus ir pavardes savo giminių, 
mes persiusime i mušti skyrių 
Kaune, kad jie su minėtais as
menimis, norinčiais vykti į A- 
meriką, susisiektų ir kaip tik 
bus pranešta kada nauji pra
šymai dėl vizų bus priimami, 
apie tai bus pranešta giminėms 
Amerikoje, kad prisiųstų rei
kalingus dokumentus gauti vi
zai.

DĖL PARODOS NEW 
YORKE

Prašymai gauti laikinas tu
ristines vizas bus priimami tų 
keleivių kurie nori laikinai ap
lankyti Ameriką, Ncw Yorko 
Pasaulinę Parodą ir čia gyve
nančius gimines. Norintieji 
parsikviesti į svečius saviškius 
patariami kreiptis į bent kurį 
Švedų Amerikos Linijos agen
tą, jie painformuos kokius do
kumentus reikalinga pasiųsti 
turistams iš Lietuvos.

VYKSTA LIETUVON
Balandžio 15 d. švedų Ame

rikos Linijos laivu Drottning- 
> holm iš Nėw Yorko per Go
thenburgą. Švediją, išvyko Lie
tuvon sekami: Fenny TTirsch- 
bergienė, Jadvyga šimkaitė, 
Povilas Kvederas, Petras Bara
nauskas.

V. P. Mučinskas.
Š. V. L. Lietuvių Skyriaus 

Vedėjas.

SKAITYKIT!
. ; . % 4 

ir platinkit šiuos laikraščius:

KLAIPĖDA PRADĖ
JO SMUKTI

Lenkų spaudoje rašoma:
Klaipėdos prijungimas prie 

Vokietijos užbaigė Klaipėdos 
klestėjimo dienas. Klaipėdos 
progresu buvę suinteresuoti ir 
kitų šalių kapitalai, šie kapi
talai jau senai pabėgę į Lietu
vą. Ką darys Klaipėda be ka
pitalų ?

Bėrimas tikysis kad jam pa
vyksią sulaikyti visą Lietuvos 
eksportą, kuris susidėjo iš 
Lietuvoje apdirbamos Sovietų 
miško medegos, bekonų ir Lie
tuviškų žemės ūkio produktų. 
Tačiau Lietuviai stengsis pa
kreipti savo eksportą per šven
tosios uostą. Sovietai ir taip, 
jau sumažėję savo eksportą į 
Angliją. Be to, savaimi aiš- 
mi aišku, jie stengsis ekspor
tuoti savas prekes ne per Vo
kiečių bet per Lietuvišką uos
tą.

Kaune ir Klaipėdoje esą jau 
kalbama, kad Sovietai nuo Ba
landžio 1 dienos visai nesinau- 
dcysią Klaipėdos uostu. Taip 
pat nežinia kas bus ir su iš 
Lenkijos eksportuojamu mišku.

Esama nuomonės kad Klai
pėda tuo budu nustos mažiau
sia pusę savo apivartos.

Tačiau esanti dar ir kita šios 
problemos pusė. Visi jau pra
našauja Vokietijai deficitų, ką 
prisipažinęs ir pats Hitleris.

Visa tai pasitvirtinę ir už
imant Klaipėdą. Vokiečiai iš- 
tiesų esą išalkę ir metasi ant 
kiekvieno duonos kąsnio kaip 
išbadėję vilkai. Tas buvę Au
strijoje, Sudetuose, Bratislavo
je ir Prahoje. Tačiau Klaipė
dos kraštas niekad nebuvęs 
derlingas kraštas. Visa Klai
pėdos maisto atsarga Prūsijos 
Vokiečių buvus suryta per ke
lias valandas. O po to prasi
dėjęs formalus badas. Tuo 
tarpu per uždarytą Lietuvos- 
Vokietijos sieną nebuvęs pra
leidžiamas Lietuviškas mais
tas. Tada Vokiečiai turėję vei
kti prieš jų pačių išleistus įsa
kymus. Į Klaipėdą buvę at
siųsta apie 50,000 Vokiečių ka
reivių. Kad galima butų juos 
išmaitinti, reikėję juos leisti į 
Lietuvos pasienį. Tai buvęs 
tikras maršas alkanų žmonių, 
kurie metėsi ant maisto, di
džiausiais duonos ir lašinių ką
sniais užsikimšdami burnas.

Klaipėda baigus savo žydė
jimo metus. Dabar ji pradė
sianti nykti. Tai ir esąs trium- 
fališkas Trečiojo Reicho žygis,

Tiesa, vyrų stiliai nesikeičia taip 
greitai kaip moterų stiliai, bet jie 
tikrai keičiasi, kaip šie atvaizdai, 
paimti iš Richman Brothers Stylių 
katalogo, aiškiai parodo.

The Richman Brothers Co., rūbų 
išdirbėjai, šymet mini 60 metų su
kaktuves nuo savo įsisteigimo, ir 
šis vyriškų rūbų stilių figūrų at
vaizdavimas pateikiamas įrodymui 
jog tie kurie tikrina kad vyriškos 
mados nesikeičia ir neprogresuoja 
su laiku, klysta.

Kaip rūbų pardavėjai tikrina, vy
riški rūbai yra daugiau paprastes
ni, be Įvairių iškraipymų ir margi
nimų, todėl jų stilių pakeitimai ma
žiau patėmijami. Tačiau, palygi
nus vyrų šių dienų madas su eilės 
praeitų metų madomis, kaip šiame 
atvaizde matote, pasirodo jog vyrų 
rūbų madose atsibuvo didelis pro
gresas bėgyje pastarų trijų gent- 
karčių.

Žymiausios ypatybės vyrų rūbų 
keitimosi yra pakrypimas daugiau 
i atletišką ir švelnių linijų išvaiz
dą; taipgi į kombinaciją “funkci

ją— 

nių pavidalų”, kaip tą inžinieriai 
vadina, su pagerėjimu išvaizdoje.

C IT Y rpHEATEĮ^

Dvi Įdomios Filmos
City Theatre pradeda rodyti du 

dideliu laimėjimu filmą pasaulyje, 
“The Edge of the World” ir “Ma- 
yerling”.

Viena iš ypatingiausių ekskursi
nių filmų yra tai gamtos vaizdas, 
“Aplink Pasaulio Kraštą”. Ši fil
mą buvo fotografuota beveik išim
tinai aplink mažas salas prie šiau
rinės Škotijos, senovės raštuose 
vadinamoje “Ultima Thule” srityje. 
Vaizduojama tos srities Skotų Žu
vininkų gyvenimas. Tarp jų veikia 
keletas tikrų artistų, viskas kitkas 
apima tuos paprastus žmonelius.

Antra filmą, garsus romansas. 
“Mayerling”, bus jums malonu pa
matyti. Ji jau buvo rodoma Cleve
lande, bet daugeliui reikalaujant vėl 
pakartojama. Joje vaidina C'harles 
Boyer ir Danielle Darrieux.

JĮIPPODROMĘ

“Three Smart Girls 
Grow Up”

Penktoje savo pasekmingoje fil
mo je, ši 16 metų dainininke dar la
biau pasižymi savo gabumais. Jos 
atsiekiami rekordai net išrodo ne
galimybe. ši nauja filmą, “THREE 
SMART GIRLS GR0W UP” pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Balandžio 29 d.

Kuomet Diana vaidino pustrečių 
metų atgal filmoje “Three Smart 
Girls”, ji pragarsėjo netikėtai kaip 
žvaigždė Hollywoodo erdvėje. Jos 
filmą sukėlė daug diskusijų, kalbė
ta kad jai daugiau taip nepavyks.

Po to ji pasirodė filmoje “100 
Men and a Giri”, *bet čia ji pasi
žymėjo dar geriau negu pirmoje 
filmoje.

Dabartinėj filmoje Diana dainuo
ja keturias puikias dainas. Bet ne 
tik dainavimu jos paveikslas daro
si Įdomus. Ji tampa gabi vaidin
toja.

Su ja vaidina kitos jaunos jos 
amžiaus panelės ir vaikinai.

magumoDaugiau
kiu čarteriuotu koču.... 
visiems šiuose naujuose, 
se kočuose.

Tik geriausia patyrę vežikai 
mui čarteriuotų kočų. Vežikas S. Y. 
]>arinktas dėl jo atsižvmėjimų saugume, 
yra reputacija ir atsakomybė 
land Raihvay Company.

S

parinkti operavi- 
Jackson 

Už jo 
isos The Cleve-

įį- LayasariuŲ atėjus prasideda rengimai pikniku 
r. išvažlaviiąų. šymet ypač bus rengiami gru-

. • pių išvažiavimai čarteriuotais kočais. Važiavi-
^.į mo rūpesčiai pranyksta kai visi vyksta saugiai 

ir patogiai moderniais Cleveland Raihvay mo-
. - toriniais kočais kaip čia vaizduojamas.

:ai visas buris važiuoja sy- 
užtektinąi gerų sėdynių 
, švelniai važiuojančiuo-
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•
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AMERIKOS LIETUVIS
D I R V A

M A R G U T I S
V I E N Y B Ė
S A N D A R A

j EVA’S j 
t Dry Cleaning i
| Senas Drapanas padarom į
| kaip naujas, išvalom ir 4 
t sutaisom. 4t I
t EVA PETRAITIS I

v i
| 6702 Superior Avė. Į

CLEVELAND, OHIO į

Į Išvažiavimą, Pokilį, Pikniką, . . . Vakiuokit ŠAUKIT 
Cleveland Railway Chartered Coach MA. 9500

| Srf skanią Lietuvišką Duoną I
PR. KUNCAITIS |
Savininkas ir K e p e j a s =

o •

4023 E. 141 ST. |
Telefonas WAshington 3227

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

g VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS J 
Ež Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda i ūsą maisto krautuvėse =

NEW DEAL
BAKERY

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
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ONA KASKAS SU KONCERTO RENGIMO KOMITETU BAL. 21

PIPvMOJE EILĖJE:
ANTROJE: Ona Stapulionienė:

ONA VISUS SUŽAVĖJO 
SMUIKININKAS GERAI 

UŽSIREKOMENDAVO
Clevelando Lietuviai liko ne

paprastai pakeltu upu ir di
džiuojasi kad jie turėjo garbę 
girdėti koncertą garsios Ame
rikoje Metropolitan Operos or
ganizacijos iš New Yorko, Lie
tuvaitės naąės, Onos Kaskas- 
Katkauskaitės dainavimą savo 
tarpe, kur visi Lietuviai buvo 
jos svečiai.

Tiesa, koncerte atsilankė ke
li desėtkai ir svetimtaučių, ku
rie įvertina tokias dainos žvai
gždes.

P-lė 
taučių 
name
asmenybe, kaip 
dainų interpretavimu, sužavėjo 
visų luomų musų žmonelius.

Jos koncertu lygiai gėrėjosi 
ir musų profesijonalai, ir biz
nieriai ir visa dauguma “pilko
sios liaudies”.

Miesto auditorijos Mažasis 
Teatras, kuris talpina apie 700 
žmonių, buvo užpildytas. Da
lyvavo visa taip sakant parink
ta musų visuomenė, kuri įver
tina 
riko 
gi a u 
nieji 
vo išpirkti pirmiausia, 
rodo, jei kur ir kam nori

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

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

G O S S I P E R ’ S G R I D I R O N
® By Comma Dee ®

brother of the famous Lithuanian 
Statė Opera singers, Stasys, and 
Antanas Sodeika. I learned there 
are Severai brothers and thev are 
all musically inclined. The Sodeika 
that will teach us is an instructor 
a t the Conservatory i n Klaipėda.

After our morning class we hur- 
ried back to our vilią for breakfast. 
for by this time we were very hun- 
gry. The other residents v,'ere all 
out at the beach by this time so we 
had our breakfast alone. Then Ber
nice hurried out to Mrs. šliupas for 
thev had an ,engagėment to go bike 
riding this morning, vvhile I was 
anvious to write some letters. The 
morning hovvever was not very bright 
and soon it began to drizzle, and 
spoiled Bernice’s bicycle ride, so she 
returned shortly before dinner.

Just as we were finishing our 
dinner we had a visitor, it vvas our 
faithful friend and companion Pra
nas Rimkus with vvhom we spent 
much time in Kaunas. This month 
vvas his vacation too and he came 
to Palanga, and naturallv called on 
us so we vvould know he is here too.

At 4 o’clock the group of stu
dents from Romeo and Juliet, stop- 
ned by for u s on their way to school 
in tovvn, and vve all went d.ovvn to
gether. Here vve sang Severai old 
songs vve all knew and began to 
learn a nevv one. Mr. Sodeika is a 
verv young man vvith blond hair 
a fiiendly vvarm smile, and charm- 
ing personaiitv. This singing class 
^asted an hour, and then vve return
ed to our vilią for tea and delicious 
little stravv'berry cakes. I vvent to 
our room to continue my lettėr vvrit- 
mg vvhile Bernice vvent to the park 
to the concert. The day being very 
gloomy and after the rain it was 
ouite cold, so she returned dis- 
gusted and scoldmg at the miserable 
vveather it vvas our misfortune to 
have. We vvere both disgusted, and 
we vvere beginning to give up hope 
at having better vveather. After 
supper I finished my letters, vvhile 
she vvent to the pier, and just before 
it vvas time to retire I joined he1" 
and the company she vvas with for 
a few minutes only, because it vvas 
so cold and vvindv out there, by 
the sea that vve decided to go to 
bed. Imagine in July and Bernice 
was vvearning her vvinter coat.
THURSDAY — JULY 7

Six o’clock vve vvere up, and by 
seven we were in class again. Our 
digpa&itions were svveeter today, for 
the sun vvas bright and there is 
every indication that it vvill be a 
vvarm day. I had hoped to get a 

(Continued on page 7)

CONVIVIALLY indulging in fre- 
quent rapturous moonlight ridės, 
Miss Mary Tolickas, engaging young 
blonde, d-iccloses her proclivity for 
John — and his ‘34 “Chevvy.” In 
relegation to the “gruesome details” 
of each heart-rending parting from 
her “cavalier,” she merely verifies 
our opinion remarking" that her 
suitor is “only human.” As a bit 
of vvarning, Mary, let us remind 
you that, in order to avoid arterios- 
clerosis, it vvill be necessary that 
in the future you and Johnny re- 
frain from a repeated anatomical 
juxtaposition of the orbicular mus
eles, even though it be an excru- 
ciatingly exquisite contraction.

Hovv far has the blissful relation- 
ship ‘tvvixt Miss Ann Krebel, love
ly “punšą,” and Jimmy Schuster, 
ex-florist, progressed? These tvvo 
doves have been “billin’ and c-ooin’ ” 
together for quite some time. Ahh. 
me!

SYLVESTER Motuzas, American 
Steel and Wire Co. employee, in- 
forms us that, often hearing the 
expression “don’t give a Tinker’s 
dam,” he, desiring to appease his 
euriosity, inquired into its true 
meaning and found it to mean this: 
A Tinker’s1 dam is not and never 
has been a “damn.” It’s the small 
ring of lead solder a tinsmith uses 
as a dam around the hole in the 
pan he is mending. Thanks, Sylvy, 
that may be news to some of us. 
būt not to all.

ACCENTUATING her preference 
for baseball and movies, Miss Ann 
Grdinskas, vvinsome young maid vvho 
is in dire privation of employment, 
evidently, enjoys the presence of 
her “Conquistador”; Emily, Anna’s 
engaging youthful sister, prefers 
recognition as a non-baseball fiend. 
Oh vvell! We realize vve can’t all 
relish seolng Ferdinand tho Bull 
revelling in the position cf the trib-

sisterhood in order to get vvithin 
range to place her “telling effeets’7 
upon the hapless gallant-in-vvaiting. 
J'he ręst? Well — they v/e.-e just 
dancing inconspicuously.

MISS Vivian Martinas, enticing 
member of the eternal feminine, 
employed at the Kaases Baking Co., 
indubitably, deserves the rauk of 
qualified connoisseur of “vvokalber- 
ry” as shovvn by her stirring letter:

Today I am so filled vvith a con- 
glomeration of philosophical epito- 
mizątions that I feel I mušt, of 
necessity, share this exhiiarating 
feeling vvith some such parvenue 
as yourself. Since you and I are 
congėners, I have assumed that you 
are fairly versed in non-pareil Eng- 
lish. By process of ratiocinatio-m 
personai obsc-rvation, and shrevvėd 
deduetion, I have been convinced 
of your somnambulistic tendencies 
and lovvly miscegeneration. — Sis
ter Rat. You’ve compietely over- 
avved and humiliated me, Sister Rat; 
compared to you I “yan't sėd nuth- 
in’ yit.” Whew! Where’s a trans- 
lator?

CATHERINE Gilkus, pretty svveet- 
heart of a scientist, mails us the 
follovving from “The Log” vvhich 
she says will give a true pieture 
of an engineer’s “gal”: Verity, I 
say unto you,' marry not an engi- 
neer. For an engineer is a strange 
being and is possessed of many evils. 
Yea, he speaketh eternally on par- 
ables he calleth formulae. He also 
shovveth alvvays a serious aspect 
and seemeth not to knevv hovv to 
smile, and he picketh a seat in the 
car by the springs therein and not 
by the damsels. Verily, though the 
damsel expecteth chocolates vvhen 
he calleth, she oponeth the pack- 
ages to firid samples of iron ore. 
Yes, he holdeth her hand, būt to 
measure the frietion thereon and 
he kisseth her only to tęst the vis- 
cosity of her lips. For in his eyes 
there shineth a far avvay look. that 
is neither love nor longing — rath- 
er a va i n attempt to recall a for- 
mula. Even as a boy, he pulleth. a 
girl’.s hair to tęst it elasticitv. Būt 
as man, he discovereth different 
devices, for he eounteth the vibra- 
tion of her heart strings. This 
marriage vvill be a simultaneous 
equation evolving tvvo unknovvns 
yielding diverse results.

Then we went to the vilią “Ro- 
mecV for information and to make. 
arrangements for our courses in 
Lithuanistica classes. There was 
a large group of young people there 
who were already registered, some 
of them we had m et i n Kaunas, and i 
others we were introduced to by 
mutual friends. We were told that 
class would start in the morning. 
So we registered too, and we were 
thrilled to think that we ceuld take 
advantage of this wonderful op- 
portunity. Ali of these olher stu- 
dents were housed in these two 
buildings and we planned to come 
over heie too, so that we could be 
together. Lodging and board and 
this education was free of any 
charge, in this lovely seaside re- 
sort, with all sorts of sports to 
enjoy on the side. Near the heach 
and bath house we saw a beauti- 
ful tennis court, then there is bicy- 
cling, svvimming, boating, and ev- 
erything an athletic or sporting per- 
son could wish for. It is all too 
v/onderful, and best of all during 
July, the best month of the sum- 
mer.

The students gathered here were 
from all over the world, and of a 
eertainty from the United Statės. 
One young lady was here all the 
way from Sao Paulo, Brazil, South 
America, Linda Majienė. The oth- 
e^s werc from Tilsit, Germany, Ri- 
ga, Latvia, Scotland, England. Erom 
the United Statės they were from, 
New York City, Brooklyn, N.Y., 
Woodhaven, L.I., Utica, N.Y., Pro- 
vidence, R.I., Detroit, Mich.. Pitts- 
burgh, Pa., Cleveland, Ohio, and 
three American bovs that are stu
dents in a Seminary in Brussel.s. 
Belgium. What a gathering, and 
how thrilling that heie we were 
from the far corners of the world, 
and we all špoke the šame Lithuan- 
ian language.

After our registratior. a group 
got together and we went‘ to the 
park to listen to the concert. Our 
new friends were very entertainmg, 
and we sang Lithuanian songs and 
had a graud timė. Especiaily en- 
tertaining was the young man from 
Detroit, Balys Ivanauskas, and his 
buddy, Anthony Kacevicius from 
Providence, R.L, whom I already 
špoke about. They are both study- 
ing fcr the priesthood at the Sem- 

,-v>
inary in Vilkaviškis.

After the concert in the park we 
returned to our vilią where we re- 
ceived a message that Mr. Zabors- 
kis had phoncd and was comirig out 
in the evening to bring us our suit- 
cases and evening dresses that had 
been stranded in Klaipėda since the 
Rambyno holidav, when we had so 
much excitement in getting them 
We didn’t get to the bąli, missed 
our train, and all that excitement 
was for nothing.

While wę were having our sup- 
per I had a visitor, it was my hus- 
band’s nephew Antanas Bubnys. 
His home and family live in Mari
jampole, būt he is employed at the 
small fishing haibor at šventoji, 
just a short distance from Palanga. 
I had written to him that I would 
be in Palanga, so he came to see 
me. After sųpper vvhile 1 visited 
with my relative, Bernice went out 
to call on Mrs. Šliupas. Shortly 
after eight o’clock after my visitor 
left, Mr. Zaborskis arrived with a 
friend, and our belongings. We all 
wcnt to the pier for a walk in 
keeping with the custom and ended 
the evening at the seaside restau- 
rant, with danei ng.
WEDNESD.VY — JULY 6

Starting with today we are school 
girls, so vve got up at 6:30 and as 
this is too early an hour for break- 
fast, we went without it. The Vil
ias Romeo and Juliet where our 
classes are hold are just about two 
short bleeks away, so we got there 
at seven o’clock. Class was be- 
gun at 7:15. One of the larger 
rooms of the house was used for 
a classroom, whcre there were tab- 
les around three vvalls, with bench- 
es behind them agąinst the wall. 
There were about 16 or 18 students, 
and we all went in and as soon as 
we were seated, our instructor Pro- 
fessor Kuzmickas came in and took 
his place at a table at the end of 
the room fac.ing the class, and the 
lect.ure was begun promptly, ser- 
iously and without ceremony. All 
of the students had pencils and 
notebooks, into which notes were 
taken. The subject was Lithuanian 
Literature, starting from the very 
beginning.

Trofessor Kuzmickas is a short 
man with thiek black wavy hair. 
He. speaks in a clear distinet voice, 
his enunciation is perfcct, and he 
speaks slowly, pausing freąuently, 
which gives the students time to 
digest and sėt the thought in their 
minds. It is all very interesting, 
and soon you feel the professor’s 
voice to be alniost musical, as he 
eontinues to lccture. After an hour, 
there is a recess of 10 minutes, and 
then the leeture in continued for an 
hour more, then the professor eloses 
his note book, pieks up his few arti- 
c’es from the table and with a ęor- 
dial word of departure leaves the 
room and disappęars until the fol- 
lovving morning, when the šame pro
cedūrą is gene t.hrough again. No 
ųuestions are asked, no diseussions 
are made by the students, all that 
the professor says is clear and un- 
derstoo/j.

At nine o’clock we were free to 
go and do as we pleased, and at 
four o’clock we had another class, 
an hour for folk songs, and we had 
to go. to town to the old grammar 
school building of Palanga. Here 
our teacher was a youngcr man, a

Beatrice Urbšaitė.
A. J. Kazlauskas, Helen Pečkaitis 

vedė iki 
misija iš 
bo: Ona 
Karpienė,
Elena Pečkaičiutė, Beatriče Ur- 
bšaitė, Aldona Wilkelienė; nuo 
Universiteto Klubo: Dr. A. J. 
Kazlauckas, Jurgis Arbuckas, 
Juozas Dįtchman, N. 
kelis.

Pelnas, kurio lieka 
clolarilj, skiriamas 
Darželio

žymesni Amerikiečiai svečiai 
koncerte dalyvavo: Miesto Ma- 
yoras Burton, Parkų Direkto
rius Varga, ponas ir poni C. M. 
Lemperly, viršininkas iš Sher- 
\vin-Williams Co. (šios kompa
nijos radio programe p-lė Kas
kas laimėjo dainavimo kontes- 
tą), dalyvavo keli p-lės Kas
kas draugai Amerikiečiai, jos 
dėdė Kaskas su žmona, ir iš 
Detroito ponia Stepanauskienė 
su pora savo draugių.

Reporteris.

Ona Karpius, Ona Mihelich, ONA KASKAS, Aldona VVilkelis, 
A.. VVilkelis, Jurgis Arbuckas, Dr.t.
Ii, nedirbtina, gestai, linktelė
jimai prigimti, ne artificialųs. 
kas ją žiūrėtojų akyse padaro 
pasigėrė j i mo atvaizdu.

Jos figūra yra aukštoka ir 
laiba, bet neperlaiba, kaip kar
tais matosi kitos moteriškos 
dainininkės.

Ona Kaskas patiekė gausų 
dainų programą Itališkai, Vo
kiškai. Lietuviškai, ir Angliš
kai. Viso dainavo virš 2) dai
nų. Lietuviškų padainavo gau
siai — apie . desėtką. Lietu
viškas dainas pasirinko: Dir- 
vianskaitės: “Lietus”, “Sap
nai”, “Varpai”. Antroje pro
gramų dalyje buvo: “Kur Ba
kūžė Samanota” (Šimkaus),. 
“Lopšinė” (šimkaus)> “Mano- 
Rožė” (Kačenausko). Priedui 
padainavo keliąs kitas.

Trečia jos daina šiame pro- 
grame buvo “O Mio Fernando” 
(iš . La Favoritą—Donizetti), 
kuria Ona Katkauskaitė laimė
jo radio audiciją ir vietą Met-j 
ropolitan Operoje.

Po kiekvienos dainos ji bu 
vo palydima gausiais plojimais, j 

Moterų Ratelis ir Moterų j 
Klubas padovanojo Onai po 
gražų raudonų rožių bukietą.

Smagu pažymėti kad Cleve- 
velande turim rimtą, klasišką 
muziką suprantančią publika, Į 
kuri moka kultūriškai užsilai
kyti. Kituose miestuose 
vių kad ir gražiausiuose 
ruošė išgirsi ir švilpimų 
jom trypimų. Mas 
ra.

Vincas Greičius, 
kas, taipgi pirmą 
užsirekomendavo i 
rimtoje publikoje, 
nu kartu tiek daug buvo suėję 
i vieną vietą. Clevelandiečiai 
pamatė ir gražiai įvertino tą 
savo talentingą jaunuoli.

Jis griežė dviem atvejais — 
“Concerto E Minor” (Mendelš- 
sohn) ir “i 
cou” (Wieniawskio), 
tas daugiau, pagriežė 
sau Laivelis”. '

Šį koncertą surengė ir pra-

N.

pasekmingo galo ko
šių: nuo Moterų Klu- 
G. Mihelichienė, Ona 

Ona Stapulionienė,

rei kalama.

A. Wil-

apie 600
Lietuviui

Kaskas tarp savo vien- 
Lietuvių pasirodė pil- 

savo žavėtinume. Savo 
ir dainavimu,

LITHUANIAN A. C.

ai shortstop. No ma’am! Būt we
do , earnestly hope Ann attains her
incentive, and that — soon.

FRANK Guzauskas, local red-
headed urchin, recently recovered 
from a sovere attach of pneumonia, 
demonstrates he is adequately cap- 
able of mėeting his urgent labor- 
problem demands; Fritzie is novv 
obliged to v.’ork on Sundays to sa- 
tiate the demands. You’ve the pro- 
per idea, Fritz; there is no sub
stitute for vvork.

dainos meną. Ir neapsi- 
nei vienas — gavo dau- 
negu. tikėjosi. Branges- 
bilietai į šį koncertą bu- 

Tas pa- 

su žmonės dar pinigų turi
Kadangi p-lė Ona Kaskas 

dainuoja kontralto balsu, Cle- 
velandiečiai Lietuviai, su kele
tu išėmimų, pirmą kartą gavo 
išgirsti kontralto artistės dai
navimą. Bet Onutė lygiai ge
rai valdo ir aukštąsias ir žemą
sias gaidas. Jos žemos gaidos 
kaip tik strigo klausytojams į 
ausis. Norėjo kad ji daugiau 
savo žemu balsu padainuotų, 
nes .jis toks žavėjantis, malo
nus.

Ona Kaskas yra šviesiaplau
kė, tiesiog šviesių linų spalvos 
plaukais, kurie yra ilgoki, nu
sidriekę jai iki pečių. Jos akys 
mėlynos, šypsą tokia natura-

m u-

mus

bi et u- 
vaka- 
ir ko
to nė-

, smuikinin- 
kartą save 

šioje musų 
kurios v i e-

:Souvenir de Mos- 
Iššauk- 

“Plaukia

KORTAVIMO VAKARAS
SU DOVANOMIS

Rengia LRKSA. 
tadienį, Balandžio 29, N. 
Wilkelio namuose, 
rior avė., pradžia 7:30 vai. v, 
įžanga 25c.

Visi esąt kviečiami dalyvau
ti, o ypač nariai 50 kp., visi 
privalot remti kuopos reikalus, 
nei vienas nepasilikit namie.

Kviečia Komisija.

šeš-
W.

6522 Supe-

50 kp.

APIE N. Y. PARODĄ
Kaip jau žinoma, Balandžio 

30 d. atsidaro New Yorko Pa
saulinė Paroda.

Dirvos specialis korespon
dentas Dzūkas, kuris nesenai 
aprašė, apie Kubos Lietuvius, 
pasižadėjo parašyti savo 
džius iš Parodos.

įspu-

KLAUSYKIT RADIO
Pirmadienį, Gegužes 15 

10 vai. vakare Clevelando 
ku, iš WTAM stoties bus Car- 
nation Contented Hour apie 
Lietuvą. Jokiu budu nepralei
skit to programo neišgirdę su 
visa savo šeima.

d., 
lai

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE

ir

C. Pakėltis Pharmacy 
1117 Kast 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigęs ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistinė 

1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd.8433 ENd. 8534 

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

Novv that. the basketball season 
has come to an end, vve turn to the 
finish of the bovvling leagtie’s sche- 
dule and the soon-to-be indoor base- 
ball season for sports thrills.

The Lithuanian A.C. Bovvling Lea- 
gue began tuning up for the Nation- 
al Tournament in Detroit, May 6 and 

i 7, by rolling tvvice lašt vveek, on 
Thursday and then again on Sun- 
day. Thursday night, the Grigaitis 
Clėaners took 2 of 3 games from 
the Lithuanian A.C.’s to retain a 
3 gante league lead over the Cleve
land Lettering Co. The Letterers 
vvon 2 of 3 games from the Coven- 
try Recreation. Angie Norbert, 
Lithuanian A.C. anchorman, took top 
individual honors vvith a big 611 
series vvhile Al Samolis of the Let
terers chalked up an even 600 score.

Sundąy the Lettering quintet vvas 
unable to gain on the Cleaners as 
they vvon only 2 of 3 games from 
the Lithuanian AC. vvhile Tony’s 
boys vvere also taking 2 of 3 from 
the Coventry Recreations. Augie 
Norbert again provided the fircvvorks 
in individual performances by vval- 
loping 220—183—193, a '600 series. 
This Sunday the finai matehes of 
the season vvill be rolled.

Saturday, May 5, three teams from 
the league vvill trek to Detroit to 
try for top prizes in the first Na
ilonai Lithuanian Bovvling Tourna
ment. The club novv ovvns national 
titles in softball and basketball. —■ 
Maybe, some of our bovvlers vvill 
bring back a title in bovvling. — 
Good luck, boys.

The Inter-Lodge League is hoid- 
ing a dance in honor of the tvvo 
titiists, Serbians and Lithuanians, 
champions and runnerup, respective- 
ly, at the Lithuanian Hali, Wed- 
riesday, May 3. Trophies vvill be 
presented to the tvvo teams d\įring 
the eveningls festivities. Everyone 
is invited to attend and enjoy an 
evening of fun.

LAŠT Thursday’s lodai dance re- 
vealed Miss Mildred Vaicunas in 
the secure custody of I-Ians Druck- 
er and dancing to “Could Be,” Pet- 
er Jekutis addir.g Miss Heler. Ras- 
kaskas to bis inereasing list of con- 
quests, Bctty Galco vvaxing senti
mentai in a eozy corner vvith the 
beau, and Miss Olga Yuskuritis 
deliberatelv reversing the customary 
procedurę of the “Robber’s Dance’’ 
by tappi'ng the dainty shoulder — 
not pork — of a member of the

NOTICE: Personai investigation
has recently disclosed that the per- 
nicious, execrable abasement of Roc- 
co Balaqua’s integritv and ’charact- 
er some time previously, vvas a mis- 
taken conseouence att’ributable to 
the uncrupulous, unfair delusion on 
the part of a certain T. S. There- 
fore, out of disdain for T.S.’s lovvly 
policy, and in fairness to you, Roc- 
co, I am obligated to petition your 
noble apology as vvell as that of 
kind Miss Lutkus; and as tvvo ‘svvell 
guys,” I thank you for your for- 
bearance.

ANNA KASKAS CONCERT MOST 
SUCCESSFUL

Brief Outline of Miss Kaskas’ Life

By A M ELT A ZILEN

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

nigu Metodą, 
tams.

Mes turim puiku Me
todą nuo Reumatizmo 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
iną’no". r‘ai jums pro
gą išbanily: i paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau }
ROSSE BRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farvvell Avė. Chicago, III.

Miss Kaskas vvas boru in Bridge- 
port, Connecticut in the year of 1910. 
Her musical career began at the 
blossoming age of fifteen in the 
city 6f Hartford, -Conn. The voice 
of Anna Kaskas vvas heard by some- 
one vvith influence and a trip to 
Lithuania, the birthplace of her par- 
ents, vvas financed for her studies 
abroad. After a year of musical 
culture in Kaunas, the Lithuanian 
Government sent the rapidly become 
artist to Milan for a tvvo year 
study of music.

Upon Miss Kaskas’ return to the 
1 United Statės, she sang in the Cath- 
olic Cathedral of Ilarford for four 
years.

In 1935, Anna Kaskas began a 
concentrat.ed study under the care- 
ful instructions of a famous teach
er, Enrico Rosati.

The spring before lašt vvas the 
turning point in the life of the 
beautiful American born Lithuan
ian singer. She entered the Metro
politan Opera contest and vvas proud- 
ly avvarded first prize over all the 
contestants. Seven hundred voices 
vvere heard and eight vvere chosen 
for the contest.

Since becoming a Metropolitan 
Opera singer, Anna Kaskas has 
sung the roles of Maddalena in 
“Rigoletto” and Lola in “Cavalleria 
Rusticana.” The title part in the 
revival of Gluck’s “Orpheus and 
Eur’d'ce,” has been sung by Miss 
Kaskas.

Her excellence in these parts 
brought hei’ a contract to appear 
in leading roles in the Metropolitan 
Opera’s regular vvinter season.

After a full season vvith the Met
ropolitan Opera in Nevv York City, 
she vvas invited to appear in Bos- 
ton and Cleveland.

ITer latest performance in Cleve
land vvas given lašt Friday evening 
in the Little Theatre. Miss Kas
kas kindly and graciously accepted 
to appear before the public to give 
a benefit concert for the Lithuan
ian Cultural Garden.

The large, enthusiastic audience 
vvas thrilled beyond vvords as they 
heard “America’s Glamorous con- 
tralto’s” voice vvhich is so rieh in 
ouality and melo in tone. Miss Kas
kas is also knovvn to have excep- 
tionally clear enunciation. lt vvas 
beautifully brought out in all of 
her seleetions for the evening. Her 
Lithuanian is perfect, she speaks it 
fluently and sings its songs most

effectively and all to the audiences 
great delight.

Mr. Vincent Greičius Jr’s. bri’ 
liant talent. as a violinist vvas very 
pleasing to the ears as he added 
his ręndition of tvvo musical pieces, 
a concerto by Mendelssohn and a 
melodic number by Wienavvski.

The benefit concert vvas very ex- 
cellently planned and arranged by 
the follovving capable committee: 
Mrs. Anna Karpius, Mrs. Anna G. 
Mihelich, Miss Beatriče Orpse, Miss 
Helen Pečkaitis, Mrs. Anna Staple, 
Mrs. Aldona Wilkelis, chairman; 
Mr. George Arbuckas, Mr. Joseph 
Ditchman, Dr. A. J. Kazlauckas, 
and Mr. N. A. Wilkelis. Such per
fect smoothness of the affair and 
the careful management deserves to 
be mentioned. The chairman and 
the committee are to be heartily 
congratulated.

tį.
BOVVLING TOURNAMENT TO 

BE — MAY 6—7
The Annual American-Lithuanian 

Bovvling Tournament vvill be held 
Mav 6 and 7 in Detroit, Michigan. 
Lithuanian bovvling teams through- 
out the entire United Statės are 
expected to participate in the spec- 
tacular event. There vvill be team 
rolling in addition to douį)los and 
singles rolling for honors.

Everyone is cordially invited to- 
attend — to cheer your home team 
on to vietory — help “your” boys 
bring home the trophy.

GUEST FROM ROCHESTER
Mr. Peter Derson just recently 

returned to his nątive statė after 
a very pleasant tvvo-vveek stay at 
the home of the "Citavices’ Mr. 
Derson vvas the guost of Miss Vic- 
toria Citavice, friends of long stand- 
ing.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

Namų Aptaisytojas

KAINOS PRIEINAMOS
Duokit man apkainuoti jūsų 

namų aptaisymo darbą.

9114 St. Clair Avė.
Telef. MUlberry 0744. (17)
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