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IR DARBININKŲ ŽINIOS
VOKIEČIAI PRIE KO RUSIJA VIS REIKA-

*

NORS RENGIASI

STREIKAI IR RIAUŠĖS
Milwaukee, Wis. ■— Allis 

Chalmers Mfg. Co. dirbtu
vėje netoli čia, strei kerių 
riaušėse sužeista 13 darbi
ninkų.

Flint, Mich. — Birželio 
12 d. apie tuzinas asmenų 
sužeista General Motors 
išdirbystėse Saginaw.

Streikas tęsiasi is Flinte, 
tačiau čia riaušių ir muš
tynių neįvyko.

Streiką General Motors 
darbuose iššaukė Homer 
Martin, nesenai prisidėjęs 
prie ADF.

Martin deda pastangas 
ardyti CIO, nuo kurios jis 
vos nesenai pasišalino at- 
plėšdamas desėtkus tūks
tančių automobilių indus
trijos darbininkų.

PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgho statybos ama
tų taryba nutarė iššaukti 
į streiką visus viešų darbų 
statybos darbininkus.

PLIENO darbai pradėjo 
šiek-tiek atsigriebti, per 
pastaras tris savaites paki
lo 8 punktais. Šį mėnesį 
gerėjimas dar pasirodys ir 
toliau.

Plieno darbai eina maž
daug sekančiai: Clevelande 
53 nuoš.; Pittsburghe 43; 
Youngstowne 51; Wheel- 
ing 73; Birmingham 67; 
Cincinnati 68; Naujojoje 
Anglijoje 40; Buffalo 44; 
Detroite 57.

New York. t— Nutarė 
baigti streiką laivų jurinin
kai kurie streikavo nuo 
Balandžio 18 d. prieš ketu
rias kompanijas ir apėmė 
keletą uostų.

PENKI UŽMUŠTA. Ty- 
desdale, Anglija. — Kasyk
los sprogimuose pereitą sa
vaitę užmušta penki darbi
ninkai.

1944 METŲ tarptautinė 
olimpijada nubalsuota lai
kyti Londone. 1940 metų 
olimpijada turėjo atsibūti 
Japonijoje, bet Japonija, 
dėl karo su Kinija, atsisa
kė nuo to, ir olimpijada pa
vesta Suomijai.

Paryžius, Birželio 14. — 
Lenkijos ambasadorius Lu- 
kaszewicz šiądien įteikė 
Prancūzijos vyriausybei 
pareiškimą jog Lenkija ži
no apie Vokietijos kariuo
menės sutraukimą prie Slo
vakijos sienos ir yra pasi
ruošus sutikti Vokiečių už
puolimą, taipgi tikisi kad 
Prancuzija ir Britanija lai
kysis savo pažado gelbėti 
Lenkijai jeigu kiltų karas.

V ą;

Bratislava, Slovakija. — 
Neramus gandai kad Vo
kietija susitarė su Vengri
ja suplėšyti kiek dar liko 
ir pasidalinti, surūpino Slo
vakijos valdžią ir visuome
nę.

Baime pasididino dar dėl 
to kad Hitleris ruošiasi ap
silankyti Budapešte, Ven
grijoje ir dėl Vokiečių ka
riuomenių atsiradimo prie 
Lenkijos-Slovakijos sienos.

Y* *A

Berlinas. — Po susušau- 
dymų Danzigo teritorijoje, 
šiomis dienomis įvyko su
sišaudymai Čekijoje, kur 
nušautas vienas ' Vokietis 
policininkas ir vienas Če
kas.

Naziai pasiuntė į Prahą 
savo Gestapo (slaptos poli
cijos) atkaklų vadą, kuris 
“įvedė tvarką” Austrijoje, 
Sudetijoj ir Klaipėdos kra
šte (žiauriais baudimais 
gyventojų).

Pats Hitleris buvo nuvy
kęs į Vieną, kur be abejo 
ką nors tokio suplanavo 
prieš Slovakus ir gal Len
kiją.

Sakoma kad apie 18,000 
Čekų ir 4,000 Slovakų per
ėjo į Lenkijos pusę, gatavi 
kariauti prieš Vokiečius.

Iš Čekijos pabėgo į Len
kiją ir Votja Beneš, buvu
sio Čekoslovakijos prezi
dento brolis.

Lenkijon perskrido trys 
dideli Slovakijos kariški 
lėktuvai, pasklidus gandui 
kad Vokietija gali užimti 
Slovakiją.

LAUJA BALTIJOS
ŠALIMS SAUGOS

Maskva, Birž. 13. — So
vietų Rusija savo derybose 
su. Londonu vis stato reika
lavimus kad Anglija-Pran- 
cuzija kartu teiktų užtik
rinimą apsaugos Latvijai, 
Estijai ir Suomijai, kaip 
pažada teikti Rumanijai ir 
Lenkijai, jeigu nori gauti 
Sovietų sutikimą stoti į mi- 
litarišką sąjungą.

Britų pasiuntinis Strang 
šiomis dienomis pasiekia 
Maskvą taryboms tęsti.

Ar Britanijai pavyks pri
kalbėti Suomiją, Estiją ir 
Latviją priimti jų pažadą 
užstojimo prieš Vokietiją 
diplomatai nežino, bet nuo 
to priklausys Sovietų pri- 
stojimas arba ne į trilypę 
sąjungą.

Lenkija Danzige Lai
kosi Griežtai

Varsa va. — Lenkų vy
riausybė pareiškė savo nu
sistatymą nenusileisti Dan
zigo nazių senato sumany
mui sumažinti Lenkų mui
tininkų skaičių Danzigo te
ritorijoje.

Naziai Danzige suėmė 
Lenką muitininką, primes
dami jam špiegavimą, su
kėlimui didesnio nesusipra
timo. Danzige esą priva
žiavę daugybė jaunų Vo
kiečių didesnei suirutei ir 
trukšmui kelti.

CHICAGO, III. — šymet Birželio 22-25 d. 
Kaune įvyks Lietuvos šaulių Sąjungos ju- 
bilejinis 20 metų sukaktuvių minėjimo su
važiavimas. šia proga Amerikos Lietuvių 
Sporto Komiteto valdyba nutarė paaukoti 
Lietuvos šauliams po šautuvą, šis vaizdas 
simbolizuoja šautuvų įteikimą. Iš kairės į 
dešinę: Jonas Juška, komiteto iždininkas; 
Antanas J. Valonis, sekretorius; Kun. Ani
cetas M. Linkus, vice pirmininkas; Dr. Ste

ponas Biežis, vice pirmininkas; Adv. Jonas 
Bagdžiunas-Borden, pirmininkas, ir 'Petras 
Daužvardis, Lietuvos Konsulas Chicagoje. 
Komiteto valdybos nariai sumokėjo konsu
lui atitinkamas sumas, kurios bus pasiųstos 
Lietuvos šaulių Sąjungai nupirkimui paau
kotų šautuvų, kurie įteikti jubiiejinės šven
tės metu Kaune. Komitetas šia šaulių ju- 
bilejinės šventės proga taipgi padovanojo 
Šaulių Sąjungai imponuojančią trofeją, apie 
kurią bus plačiau aprašyta kitą kartą.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Iš . VOKIETIJOS buvo 
išvaryta 70 Žydų ir paleis
ta per sieną į Lenkiją. Bet 
Lenkija juos pasiuntė at
gal į Vokietiją. Keli tų Žy
dų gavo leidimą likti Len
kijoj, kiti turėjo vėl gryž- 

r ti į Vokietiją.
Vokiečiai nori išvaryti iš 

savo žemių visus Žydus ku
rie paeina iš Lenkijos. Iki 
Birželio 20 jie visi turi ap
leisti Vokietiją.

MARSAS, raudona dide
lė vakarinė žvaigždė, šiuo 
tarpu artinasi labiau ir la
biau prie žemės. Liepos 27 
d. ii bus tik 36,030,000 my
lių atstumo.

JAPONIJA SUSIGIN
ČIJO SU BRITAIS

Tientsin, Kinija, Birž. 14. 
— Japonų kareiviai pradė
jo apsupti Britų ir Pran
cūzų valdomas sritis šiame 
mieste, kai Britų pasiūly
mas sutaikyti ginčą dėl sa
komų Kinų teroristų veiki
mo prieš Japonus nepavy
ko.

Japonija ėmėsi to žygio 
kuomet Britai savo terito
rijoje atsisakė išduoti kelis 
nuspėtus Kinus teroristus.

Japonų reikalavimai Bri
tams paduota tokie:

Turi liautis proteguoti 
anti-Japoniškus ir komu
nistiškus elementus.

Liautis remti Kinijos pi
nigus.

Leisti naudoti Japonų 
paruoštas mokykloms kny
gas mokyti Kinų vaikams 
Britų koncesijose ir tt.

VENGRIJOJE bus atim
ta žemės iš Žydų, aprūpi
nimui žeme Vengrų kurie 
yra bežemiai.

BRITŲ karalius su kara
liene viešėdami Suv. Vals
tijose, atsilankė Jurgio Wa- 
shingtono dvare, Mt. Ver- 
non, ir ten jų privatinėse 
kapinėse padėjo vainiką 
ant Jurgio Washingtono 
kapo. Jurgis Washingto- 
nas buvo vyriausias Ame
rikos revoliucijos vadas ir 
įsteigėjas šios šalies respu
blikos, atsimetus . nuo Ang
lijos 150 metų atgal.

Birž. 10 jie apsilankė Pa
saulinėj parodoj New Yor- 
ke, iš ten išvyko į Prezi
dento Roosevelto privati
nius namus, Hyde Parke, o 
Birželio 11 naktį apleido ir 
gryžo į Kanadą, iš kur iš
plaukė atgal Anglijon.

PREZ. ROOSEVELT bu
vo pasiryžęs išvažiuoti j 
vakarines valstijas pasilan
kyti. Tą kelionę atidėjo to
lesniam laikui, nes dar rei
kalingas Washingtone ju
dinti Kongresą kad dirbtų. 
Prezidento kelionė reika
linga patyrimui kaip šalis 
žiuri į manomą trečią jo 
terminą.

KEIČIA SOCIALĖS 
APDRAUDOS ĮS

TATYMĄ

Washington, Birž. 10. — 
Atstovų Rūmai 361 balsais 
prieš 2 nubalsavo pakeiti
mą Socialės Apdraudos įs
tatymo, kuomi praplečiama 
pašalpos, sumažinama tak
sai ir apėmimas į tą pro
gramą dar apie milijono 
asmenų daugiau.

Senatvės pensija padidi
nama nuo $15 iki $20 mė
nesiui, su tokia pat suma 
prisidedant valstijoms ir 
savo fondų.

Senatvės apdraudos mo
kėjimas pagreitinama nuo 
1942 iki 1940 metų. Prie 
to padaroma kiti to įsta
tymo pagerinimai.

Bilius pavestas Senatui.

STATYS JIEGĄ 
PRIEŠ JIEGĄ

Londonas. — Britų val
džios užsienių reikalų sek
retorius Halifax paskelbė 
kad Britanija sutinka tar
tis su kitomis valstybėmis 
Europos taikos klausimais, 
tačiau yra pasiruošus prieš 
jiegą išstatyti savo jiegą.

Birželio 9 d. Chamber- 
lain vėl viešai pasiūlė Hit
leriui ir Mussoliniui išsi
žadėti kaimynų užpuldinė
jimų ir taikiu budu tartis 
dėl savo reikalavimų.

KYLA PRIEŠ VIEŠŲ
PINIGŲ AIKVOTO- 

JUS

LONDONE kalbama kad 
Anglai gal kvies Prez. Roo- 
seveltą atsilankyti Angli
joje, sugrąžinimui vizito 
kurį padarė Britų karalius 
ir karalienė Amerikoje.

BRITANIJAI anglies iš
teks dar penkiems šimtams 
metų, kaip skelbia anglies 
tyrinėjimo vadovybė.

Anglijos salose randasi 
200,000,000,000 tonų žino
mos anglies, kuri nueina 
iki 4000 pėdų gilumo.

VOKIEČIAI pareiškė vi
sam pasauliui kad nesitikė
tų trūkimo ryšių tarp Vo
kietijos ir Italijos. Tos dvi 
šalys tik savo susiplakimu 
į draugingumą atsiekia ne 
tik blogo bet ir gero sau. 
Nutraukusios draugingu
mą jos butų bejiegės.

PRANCUZIJA pasiryžus 
sudaryti su Rusija ir Bri
tanija militarišką sutartį, 
nežiūrint visų pastangų. 
Jei to nepavyktų, sako ka
ras yra neišvengtinas.

Boston, Mass. — Šiame 
mieste, kur 1775 metais gy
ventojai sukilo prieš Angli
ją protestuodami prieš au
kštus taksus, dabar vėl pa
kilo bruzdėjimas prieš val
džią dėl aukštų taksų ir di
delės daugybės tų taksų 
aikvotojų.

Suvirš 60,000 namų, dirb
tuvių ir kitokių biznių nuo
savybių atsidūrė Mass. val
stijos taksų rinkėjų ranko
se dėl to kad jų savininkai 
nepajiegė išsimokėti nuo
lat didėjančių taksų.

Kovą prieš aukštus tak
sus ir valdžios pinigų aik- 
votojus vadovauja Regi- 
nald Bird, buvęs industria- 
listas.

ITALIJA ir VOKIETIJA 
dirba visomis pastangomis 
patraukti Ispaniją į savo 
sąjungą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

NAUJAS REKORDAS 
©KAUNAS, Biržleio 6. — Lie

tuvos šaudymo pirmenybėse 
Policijos Klubas sumušė Ame
rikiečių 1937 metų rekordą. Iš 
2000 galimu tašku išmušė 
1962.

—Birželio 4 d., didingose
šaulių šventėse dalyvavo šie 
vyriausybės nariai: K. Bizaus
kas — Ukmergėje, Musteikis 
— Utenoje; Raštikis — Rokiš
kyje, Tamošaitis — Lazdijuo
se; Krikščiūnas — Kretingoje; 
Skučas — Marijampolėje. Vi
suomenė gausiai aukoja šau
liams ginklų fondui.

—Birželio 8 d., skaitlingame 
savanorių kongrese dalyvavo 
Valstybės Prezidentas, Minis
tras Pirmininkas ir Krašto Ap
saugos Ministras.

Sudegė Užventis
® KAUNAS. —- Birželio 9 su

degė Užvenčio miestelis. Be 
to, Merkinėje sudegė 300 hek
tarų miško.
• KAUNAS, Birželio 9. — Da

lyvaujant Prezidentui ir Vy
riausybei, prasidėjo Baltijos 
šalių kongresas manifestuo
jant vienybės reikalą. Daly
vauja šimtai Latvių ir Estų.
DARBO TALKA
• KAUNAS, Birželio 6. — Sa

vivaldybių Departamentas įs
teigė Jaunimo .Darbo Talką. 
Sportiškoje ir draugiškoje nuo
taikoje Darbo Talka ties Pa- 
langos-šventosios plentą. Be 
to, ta pati Jaunimo Darbo Tal
ka statys Raudonės tiltą.

—Latviai nutraukė su Lie
tuva sporto santikius.

REPUBLIKONAI ruo
šiasi 1940 metų prezidento 
rinkimams gudraudami ■— 
jie įieško kandidato kuris 
sutiks kandidatuoti “tiktai 
vienam terminui”. Tai yra 
pasukimas balsuotojams ko 
naujo, tikslu rinkimus lai-

LIETUVOJE norima sunor- 
muoti ir privatinių įstaigų tar
nautojų darbas. Yra labai 
daug Įstaigų kur tarnautojai 
dirba nuo 8 ryto iki 8 vakare. 
Paprastų darbininkų darbas 
jau reguliuojamas Įstatymais, 
bet nėra sutvarkytas dar pri
vatinių įstaigų tarnautojų dar
bo laikas.

•
BIRŠTONE atidaryta Kau

no Apygardos Ligonių Kasos 
didelė sanatorija darbininkams 
sveikatai pataisyti. Sanatori
ja kaštavo 370,000 litų. Turi 
24 kambarius, kur nuolat gali 
gydytis ir ilsėtis apie 150 ligo
nių.

LENKŲ spauda skelbia kad 
Maršalas Smigly-Rydz Lietu
vos kariuomenės vadą Gen. S. 
Raštikį revizituos Rugsėjo 8 
dieną.

•

VILNIEČIAI Lietuviai laik
raštininkai gavo leidimą vykti 
į Kauną, taigi Gegužės 22 d. 
atvažiavo jų 15 asmenų keleto 
dienų paviešėjimui Lietuvoje.

•
KRAŠTO Statybos Komite

tas plačiai apsvarstė plytinių 
statymo ir aplamai plytų ga
mybos planą. Dabar plytines 
stato kur kas sugalvoja. Pa
sitaiko kad viena plytinė nuo 
kitos gana arti, o tuo tarpu 
vra rajonų kur plytinei veikti 
sąlygos yra palankios, bet ply
tinės ten nėra.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ. Vil
niaus policija suėmė už nusi
kaltimus pilietį černiakovą, 
Per padarytą pas jį kratą pa
aiškėjo kad jis yra Aleknavi
čius, kuris už nužudymą mo
ters apiplėšimo tikslu, Lietuvos 
policijos buvo pajieškomas ir 
kituose kraštuose. Jis gyveno 
Vilniuje pasidaręs dokumentus 
Černiakovo pavarde.

®

LENKIJOS studentų atsto
vybė daro žygių ineiti į Bal
tijos studentų (Suomijos, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos) są
jungą. Jau anksčiau Lenkai 
buvo bandę į tą sąjungą inei
ti, tačiau tada jiems kliudė ne
sutvarkyti Lietuvos - Lenkijos 
santikiai. Dabar, padėčiai pa
sikeitus, Lenkai rengia specia
lų tuo reikalu pasiūlymą.

LIETUVOS valdžia svarsto 
specialų įstatymą, kuriuo bus 
tvarkomas ūkininkų skolų že
mės Bankui nurašymas. Atsi
žvelgiant į skolų dydi ir mokė
jimo. tvarką, bus numažinta iki 
20 nuoš. visos skolos žemės 
Bankui.

•

DARIAUS IR GIRĖNO pa
minklui statyti Kaune sutartis 
jau pasirašyta. Paminklas bus 
baigtas statyti Birželio 1, 1940 
metais. Tiems musų didvy
riams paminklas bus statomas 
Ąžuolyne, Vytauto kalno sri
tyje.

•

KAUNO miesto taryba nu
tarė statyti Kaune turizmo na
mus, pirtį ir plytinę. Miesto 
valdyba vis tęsia kovą su mies
tui apšviesti elektros gaminimo 
bendrove už permokėjimus už 
elektrą 1928-33 metais.

•

SUŽEIDIMAI prie darbų per 
šių metų pirmus tris mėnesius 
Lietuvoje padidėjo lyginant su 
paskutiniu ketvirtdaliu metų 
pernai, šymet draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų kasos 
poliklinikoje pirmus tris mė
nesius gydėsi 1,196 susižeidė 
darbininkai.

•

SILKIŲ importas i Lietuvą 
yra nemažas: per metus įve
žama apie 70,000 statinių sik 
kių ir už jas sumokama api< 
3,800,000 litų.
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PENNSYLVANIJOJE Laiškas Aero Klubui iš Lietuvos
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PITTSBURGH
NUSIMINĘ IR NEPATEN

KINTI
Mūsiškiai cicilikai vaikščioja 

nusivylę ir nosis nuleidę kad 
jiems nepavyko padaryti gišef- 
tas — nupirkti SLA. centrui 
namas ir centrą perkelt į Pitts- 
burghą. Jiems rodėsi kad jau 
va tuoj viskas ir stosis — bet 
tas nevidonas komisijonierius 
Harrisburge visą biznį suga
dino: jis įsakė SLA. centrą iš 
New Yorko kelti i Wilkes-Bar- 
re, o apie Pittsburghą nei ne
svajoti.

Nusiminę labiausia Mažuk- 
na, Dargis ir Bakanas, kurie 
turėjo būti tais “kupčiais”, jie 
neprisileido į pirkimo komisiją 
daugiau nieko iš vietinių, bi
jodami kad niekas daugiau ne
žinotų kokį gišeftą jie pada
rys. Vietiniai žinantieji dalyką 
sako kad tas namas kurį jie 
Susivienijimui turi aprinkę ne
vertas pusės tiek kiek jie pa
sirengę už jį SLA._ pinigais mo
kėti — tik visa bėda, jų gišef- 
tas ėmė ir užkliuvo.

SLA. Narys.

PIVARONAS PADIDINO 
DUONOS BIZNĮ

Petras Pivaronas, žymus vei
kėjas tautinėje dirvoje, ir duo
nos kepėjas, pastaru laiku iš
didino savo duonos kepimo biz
nį iki to kad jau užkariavo žy
miai platesnę rinką rugines, 
kvietinės ir baltos duonos bei 
šiaip bandukių pardavime.

Jo kepykla įrengta su moder
niškomis mašinomis. Mašinos 
duoną minko, kepa, pjausto, 
vynioja. Pivaronas kepa baltą 
pjaustytą, vyniotą duoną, va
dinamą “Superior’,’ kuri smar- 
kliai plinta, įgaudama daugiau 
ir daugiau valgytojų.

Petras Pivaronas daug pade
da pastangų prie kėlimo fondo 
Lietuvių Kambariui, kurio pir
mininku jis yra. Komitetas 
baigė sukelti $5,000 Lietuviams 
paskirtą sumą, $5,000, bet da
bar paaiškėjo kad reikės dar 
$2,500. Rep.

Policininkas Nušovė 
Mergaitę

MAUCH CHUNK, Pa.—Val
stijos motorciklinis policininkas 
Corp. B. Franklin nušovė 14 
metų mergaitę, Joan Stevens, 
aiškindamasis buk ji grąsinus 
jam ir kitam policininkui šau
tuvu, kuris buvo tik žaislinis 
šautuvukas. Dalykas yra la
bai supintas. Policininkas su
imtas ir traukiamas atsakomy
bėn.

Jis aiškino buk ta mergaitė 
pažadėjus jį ir kitą joVlraugą 
užvesti ant plėšikų gaujos, ir 
kuomet jie su mergaite važia
vę, ji savo šautuvu pradėjus 
jiems grasinti šoviniu. Frank
lin tada išsitraukęs savo šautu
vą ir tą mergaitę keletu šūvių 
nušovė.

Tardytojai jo pasakojimui 
netiki.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS AVIACIJOS 
BŪRIO PADĖKA AMERIKIEČIAMS

TRYS NAUJI KUNIGAI
Trys jauni Lietuviai baigė 

kunigų seminarijas ir tapo Ry
mo katalikų kunigais. Jie yra 
sekanti:

Antanas B. Graužlis, paskir
tas Į Scranton, Pa.

Jurgis A. Andriuška, paskir
tas į Plymouth, Pa.

Mikas C. Ožalis, paskirtas į 
Dunmore, Pa.

VEIKLIOS MOTERYS
Wyoming Valley Lithuanian 

Women’s Club (Moterų Klu
bas) yra tai pavyzdinga ir vei
kli Lietuvių moterų organiza
cija, kuri kelia Lietuvių vardą 
Amerikonų tarpe. Jos plačiai 
yra žinomos, nes visos beveik 
yra profesionalės moterys, ki
tos gerai pasiturinčios, visos 
čia gimusios. Apie jų veiki
mą kas savaitę rašo Ameriko
niška spauda, ir laikas nuo lai
ko toje spaudoje telpa tų mo
terų atvaizdai.

Klubo tikslas yra labdarybė, 
našlaičių šelpimas. Jos susi
rinkimus ir savo pramogas ren
gia YWCA salėse, kurias gau
na nemokamai. Jų pramogose 
lankosi Amerikonai prefesijų 
žmonės. Garbė joms.

VIS DIRBA NAMINĘ
Inkerman, Pa. — Pas du Lie

tuvius valstijos alkoholinių gė
rimų kontrolės agentai rado 
naminės degtinės. Tai yra Juo
zas Gilvickas ir Kazys Macei
na. Dėl to jiems prisieis ne
pigiai atsiskaityti.

SLA. APSKRIČIO EKSTRA 
SUVAŽIAVIMAS

SLA. 7-tas Apskritis šaukia 
savo kuopų nepaprastą suva
žiavimą SLA. Centro kėlimo 
klausimu. Suvažiavimas atsi
bus Birželio 18 d., Wilkes-Bar- 
re, Pa.

Centre dedasi kas nors nepa
prasto. nes organas Tėvynė ne
patalpino šio Apskričio suva
žiavimo. protokolo jau septyni 
mėnesiai. Jonas J. Nienius.

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

Pastabos prie Wyoming 
Klonio Aprašymo

Kuomet jau baigėsi mano 
aprašymas Wyoming Klonio 
Lietuvių istorijos sutraukos, 
noriu pastebėti kad rašinyje 
praėjo keletas korektūros klai
dų, kas buvo neišvengtina Dir
vos redakcijai esant už 500 
mylių nuo Wyoming Klonio.

Atsiprašau jeigu ne visų 
veikėjų vardai aprašyme tilpo. 
Aš mėginau aprašyti visą šią 
apielinkę sulyg man geriausia 
žinomų faktų.

Galiu pasakyti kad aprašy
mas nenuėjo taip jau niekeno 
nepatėmytas. Gavau keleto 
veikėjų ir poros žurnalistų lai
škus, kurie pareiškia jog tai 
yra pirmas toks platesnis nu- 
švietimos šios pirmaeiles musų 
išeivijos istoriškos kronikos.

Jeigu sveikata leis, sekančią 
žiemą aprašysiu dar plačiau 
tas vietas kurios likosi dabar 
praleistos. Jonas J. Nienius.

Patogumui ir privatumui įsigykite
Privatinės Telefono Linijos

Patarnavimą
Ji užsimoka už save patenkinimu.

BROOKLYN, N. Y. — Da-
riaus-Girėno Aeroklubas gavo 
šitokio turinio padėką iš Lie
tuvos Šaulių Sąjungos Aviaci
jos Būrio:

tolimųjų užjūrių bro
liai, DARIAU-GIRĖNO 

TESTAMENTO VYK
DYTOJAI

Teikitės priimti musų giliau
sios padėkos žodžius už ypa
tingai nuoširdžius Jūsų parei
kštus linkėjimus musų, Lietu
vos šaulių Sąjungos, aviacijai. 
Mes esame laimingi ir sujau
dinti Jūsų nuoširdumu ir tuo 
prisirišimu prie brangios Tė
vynės Lietuvos, kuri matosi iš 
Jūsų rašyto laiška mums, ir 
darbų kuriuos klubas nuveikė 
Amerikoje per taip trumpą lai
ką. Tačiau mes apgailestauja
me ir su kartumu širdyse mi
nime kad negalėjome Jums pa
reikšti padėką asmeniškai už 
taip brangią Jūsų suteiktą do
vaną — lėktuvą, o galėjome at
silyginti tik kuklia padėka per 
Jūsų šaunų lakūną Povilą Šal- 
tenį, kuris susilaukė didžiau
sių simpatijų visų šauliškosios 
aviacijos narių ir visų tų su 
kuriais jam teko susitikti ir 
Jums pasiųsti menkavertę do
vanėlę, mažą albumėlį, bet ti- 

| kėkite kad musų visos simpa
tijos ir karščiausia padėka 
jums ir tos brangios dovanos- 
lėktuvo rėmėjams.

Jūsų, brangus vienminčiai, 
dovana-lėktuvas yra musų pa- 

j sididžiavimas: jis, “Sakalas” 
1 sukėlė Lietuviškoje visuomenė
je sąjūdį, kuris šauliškai avia
cijai daug žada, ir atrodo kad 
dar šiais metais turėsime su 

i “Sakalu” penkis lėktuvus, nes 
' vieną pažadėjo tuojau nupirk
ti Kauno pramonininkai, vieną 
žada padovanoti karo aviacija 
ir vieną visuomenei paremiant 
pinigais, pirksime patys. Ta
čiau atrodo kad ir tiek lėktu
vų negalės patenkinti šauliškų 
masių, nes musų skaičius auga 
dienomis ir šiuo metu turime 
arti penkių šimtų asmenų ku
rie dega noru skraidyti, nardy- 

i ti mėlynųjų erdvių okeane ir 
! ruoštis nepalaužiama energija 
i ginti nuo priešo Lietuvos erd- 
1 ves.

Siųsdami šauliškos aviacijos 
sveikinimus ir linkėjimus Jū
sų Aeroklubui ir linkėdami 
Jums asmeniškos laimės, mes 
dar kartą nuoširdžiai dėkojame 
Jums už linkėjimus ir reiškia
me Jums giliausią padėką.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Aviacijos Būrio Taryba: 

šaulys Kap. Krasnickas, 
Būrio Vadas ir Trvbos 

Pirmininkas;
šaulys ats. j. ltn. Petrauskas, 

Vice Pirmininkas;
Šaulys lak. Pūras,

Švietimo vadovas;
Šaulys lak. Goberis, sekr. 
šaulys Tovianskas, ižd. 

» ¥ *
šį laišką Brooklyno Dariaus- 

I Girėno Aeroklubas gavo šiaip:
Kai gryžo lakūnas P. šalte- 

| nis iš Lietuvos, iškilmingai įtei
kęs Amerikos Lietuvių dovaną- 
lėktuvą Lietuvos šaulių Sąjun- 
čos Aviacijos Buriui, Dariaus- 
Girėno Aeroklubo valdyba, už 
šaulių nepaprastai nuoširdų 
priėmimą atstovo lakūno Šal
tenio ir per jį įteiktas dovanas 
musų Aeroklubui, pasiuntė pa
dėkos laišką ir linkėjimus ug
dyti šauliškus sparnus.

Lietuvos šaulių Sąjungos A- 
viacijos Būrio vadovybė, prieš 

i tūlą laiką, atsiuntė Dariaus- 
I Girėno Aeroklubui laišką, ku
ris be abejo yra įdomus ne tik 

1 lėktuvo fondo rėmėjams bet ir 
! plačiajai Amerikos Lietuvių vi
suomenei. Už tai atsiųstą lai- 

j šką paduodame spaudai, kad 
visi suprastų kokį kilnų ir gar
bingą darbą atlikom pereitais 
metais Amerikos Lietuviai pa

dovanodami pirmus sparnus 
Lietuvos šauliams.

Antanas Alekna,
• D.-G. Aeroklubo sekr.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• CHICAGO, III. — Chicagos 
dienraštis Tribūne paskyrė

$100 dovaną už drąsą Lietu
viui policininkui William Phil- 
lips-Pilipavičiui, iš Hyde Park 
nuovados. Jis statydamas sa
vo gyvastį pavojun Bal. 19 d. 
alinės susišaudyme vieną plė
šiką nušovė, kitą sužeidė.

—Tautiškos Kapinės Chica- 
goje jau nustoja būti “laisvo
mis”. Čia irgi įsiviešpatavo 
viena politinė sekta, kuri ban
do Įsteigti savo diktatūrą mi
rusiųjų pasaulyje. Gal neuž
ilgo ta grupė pasisavins ir vi
sus tuos kurie jau palaidoti, o 
paskiau pasigirs: žiūrėkit kiek 
mes turime pasekėjų! Vienok 
toks vienpusiškumas ilgainiui 
pasirodys kenksmingu ir pa
čioms kapinėms.
• WAUKEGAN, III. — Trau

kinys užmušė Juozą Petrai
tį, 45 metų. Elektriškas trau
kinys užlėkė ir sudaužė jo au
tomobilį ant kryžkelės, užmuš
damas jį vietoje.
• CHICAGO, III. — Pradeda

ma statyti Amerikos Legio
no Lietuvių Dariaus - Girėno 
Posto namas. Tai bus salė ir 
sueigoms kambariai.

—Evelyn Maskoliūnas baigė 
dantų slaugės mokslą ir gavo 
laipsnį H.D (Dental Iiygiene).

—Sandaros jubilejinis 25 
metų sukakties paminėjimo 
piknikas rengiamai Birželio 
25 d., Sunset Parke. Tai bus 
iškilminga Joninių šventė.
• OMAHA, Nebr. — Antanas

Klimas, sugryžęs iš darbo į 
savo namus, rado miegamame 
kambaryje savo žmoną, Petro
nėlę, ir sūnų Edvardą, 15 me
tų, negyvus. Nusižudymą su
rengė žmona, kuri paliko vyrui 
laiškutį, pažymintį tai.
• RAGINE, Wis. — TMD. Wis- 

consino Apskritis Birželio 11
d. turėjo savo metinį išvažiavi
mą. Dalyvavo plačios Wiscon- 
sin valstijos ir nuo Chicagos 
Lietuvių.

t

• NEW YORK, N. Y. - Bir
želio 8 d. įvyko išleistuvės į

Lietuvą p-lei M. Avietenaitei, 
Lietuvos komisarui Lietuvos 
Paviljone New Yorko Pasauli
nėje Parodoje. P-lė Avietėnai- 
tė sutvarkius Lietuvos Pavil
joną ir jį atidarius, gryžta į 
Kauną.
• BROOKLYN, N. Y. — Bir

želio 3 d. į Ameriką atvyko
Vytauto Did. Universiteto pro
fesorius, Kazys Pakštas. Jis 
aplankys nekurias Lietuvių ko
lonijas ir važiuos į Kalifornijos 
universitetą duoti paskaitas.
• CHICAGO, Illinois. — Juozas 

Prielgauskis automobiliu su
važinėjo žmogų ir pabėgo. Vė
liau buvo policijos sulaikytas.

—Birželio pirmomis dieno
mis Chicagoje mirė Antanas 
Vaitkus, tėvas lakūno Felikso. 
Laidotuvėms atvyko Feliksas, 
kuris studijuoja Bostono Tech
nologijos Institute.
• AURORA, III. — Lietuvis

Jurgis Cibulskis susivaidijo 
su Vokiečiu, būdami išsigėrę. 
To pasekmėje Cibulskis smogė 
kirviu Vokiečiui i galvą ir vie
toje užmušė. Cibulskis nutei
stas nuo 1 iki 14 metų kalėj i- Į 
mo, nes Vokietis buvo atėjęs į 
Cibulskio namus ir pakėlė vai
dus.
• VVORCESTER, Mass. — Bir

želio 4 d., Clark Universite
tą baigė Ptras Jonaitis, Meno 
Bakalauro laipsniu. Petras yra 
sūnūs Jono ir Marės Jonaičių.
• SO. BOSTON, Mass. — Lie

pos 3 d. čia pradės veikti
Lietuvių kalbos vasarinė mo
kykla. Mokyklos vedėjas D. 
Pilka yra Lietuvių kalbos mo
kytojas prie Mass. valstijos 
mokslo departamento. Pagel- Į 
bininkais jam bus: Adv. A. O.l 
Shallna, Adv. F. J. BagoČius i 
ir kiti.

KELIAVIMO ŽINIOS

NORINTIEMS ATSIKVIESTI 
GIMINES, IR NORINTIEMS 

VYKTI Į AMERIKĄ
Suv. Valstijų Pasiuntinybė 

Kaune praneša kad asmenys 
gimę Lietuvoje, jau vėl gali re
gistruotis imigracijos vizoms 
gauti. Tačiau, tie asmenys 
kurie jau yra kartą įsiregis
travę, neturi registruotis iš- 
naujo. Nauji asmenys kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, ne
gali tikėtis sulaukti savo eilės 
laukiančiųjų sąraše anksčiau 
kaip už vienerių metų ar dau
giau.

Prašymai įsiregistruoti (tai 
liečia visus norinčius regis
truotis, nepaisant kur jie gi
mę) gali būti pateikti tiktai 
raštu ir siunčiami paštu kartu 
su adresuotu sau voku ir paš
to ženklu registracijos blankui 
grąžinti.

Turintieji gimines Lietuvo
je kurie norėtų atvykti į Ame
riką, patartina parašyti jiems 
laišką nurodant kad platesnių 
informacijų kreiptųsi į Švedų 
Amerikos Linijos _ atstovybę, 
Kaune, Laisvės Alėja 11.

Kada norintis atvykti į Ame
riką užsiregistruos Amerikos 
konsulate, kai bus pakviestas 
atvykti vizos reikalu, tada gi
minės Amerikoje galės pasiųs
ti atitinkamus dokumentus A- 
merikos imigracijos vizai gau
ti, kuriuos parūpina visi Šve
dų Amerikos Linijos autori
zuoti agentai ir š. A. L. rašti
nės. Turizmo žinios.

YOUNGSTOWN, O.

LAUKIA VESTUVIŲ. Visi 
Youngstowno Lietuviai laukia 
šeštadienio, Birželio 24, kuo
met įvyks vestuvės plačiai ži
nomos vietos dainininkės. Ro
žės Lukošėvičiutės, kuri dabar 
gyvena Clevelande, bet par- 
vvks vestuvėms pas savo tė
vus. Ji išteka už Edvardo Bal
trušaičio, iš Pittsburgho, ku
ris. turi tarnybą prie aliejaus 
kompanijos ir gyvena Saginaw, 
Mich. Koresp.

• PER SIBIRĄ keliaujantie
ji traukiniu turi pasiimti su 
savim arbatai imbrikus, nes 
kelionė ta vienatine geležinke
lio linija tęsiasi septynias die
nas ir keleiviai patys, turi pasi
rūpinti savo maistu. Pirmos 
klesos keleiviai gauna virto 
vandens savo arbatai, o kiti tu
ri patys atsinešti iš tam tikrų 
vietų sustojimo punktuose.

MIR M
MIRĖ AMERIK _ LIETUVIAI

NORVAINIS Kazys, 23 metų, 
mirė Gegužės 30, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

MAKEVIČIUS Vytautas, 23 
metų, mirė Gegužės 29 d., 
Minneapolis, Minn.

BARTULIS Jonas, mirė Gegu
žės mėn., Pittsburgh, Pa.

BITKAUSKAS Jonas, mirė Ge
gužės mėn., Herrin, III.

RAULINAVIČIUS Jonas, mi
rė Gegužės mėn.. Philadel- 
phia, Pa.

KUPSTAS Jonas, mirė Gegu
žės 10, Swoyersville, Pa.

BEKAMPIS Juozas, mirė Ge
gužės 13, Luzerne. Pa.

BUTKUS Kazys, pusamžis, mi
rė Gegužės 28, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Viduklės kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

ZAROMSKAS Feliksas, pus
amžis, mirė Gegužės 25 d., 
Chicagoje. — Kėdainių ap., 
Baisogalos par., Valatkonių 
k. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

GRIKŠAS Nikodemas, pusam
žis, mirė Gegužės 25, Chica
goje. — Kėdainių par. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

JANONIS Adomas, pusamžis, 
mirė Gegužės 28, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Ramygalos 
par., Garuckų k. Ameriko
je išgyveno 30 metų.

MASČINSKAS Kazys, mirė 24 
Gegužės, Wilkes-Barre, Pa. 
— Marijampolės ap., Degi
mų k. , Amerikoje išgyveno 
31 metus.

BENEDIKTIENĖ Magdė, mi
rė Gegužės 24, Maspeth, N. 
Y. — Prienų par., Dabrava- 
lės kaimo.

BRAŽINSKAS Antanas, 50 m. 
mirė Gegužės 28, Chicagoje. 
— Kretingos ap., Kartenos 
par., šatilgų k. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

GALECKAS Pijus, pusamžis, 
mirė Gegužės 27, Chicagoje. 
— Vilkaviškio aps., Pajevo
nio paf., Sausininkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

STRAIGIENĖ-Karauskienė Ag
nieška, mirė Gegužės 25 d., 
Edwardsville, Pa.

MACEINA Martynas, mirė Ge
gužės m.. Sebastopol, Pa.

GLUODENIS Pranas, mirė Ge
gužės 27, Waterbury, Conn. 
Gimęs Kauno mieste. Ame
rikoje išgyveno 41 metus.

I
I

PALENGVINIMAS. Finansų 
Ministerija Įsakė muitinėms 
kad Lietuvos piliečiai atvykstą 
su savo manta, už *tą mantą 
Įvežamo muito nemoka. Sve
timšaliai šiuos muitus moka, 
bet jei jie gyvena ilgiau metų, 
tuos Įmokėjimus gali atgauti. 1

B

ALEKSIUNIENĖ Juzė, mirė 
Gegužes men., Worcester, 
Mass.

KONDRATAS Antanas, mirė 
Gegužės 28, Frackville, Pa.

TŪBA Steponas, 53 metų, mi
rė Gegužės 25, Brooklyn, 
N. Y.

VAICKAS Andrius, 42 metų, 
mirė Gegužės 16, Brooklyn, 
N. Y.JARMALIENe Viktorija, mi
rė Gegužės 10, Edwardsville, 
Pa.

KAZOKAS Alertas, 21 metų, 
mirė Gegužės 20, Luzerne. 
Pa.

PALLIS Petras, 58 metų, mi
rė Gegužės 20, Plymouth, 
Pa

IŠGANAITIS Pranas, 3V2 m., 
mirė Gegužės 26, Plymouth, 
Pa.

GVOZDAS Juozas, mirė Gegu
žės 23, Sebastopol, Pa.

MICKEVIČIENĖ Cecilija, mi
rė Gegužės 27. Utica, N. Y.

MATULEVIČIENĖ Pranė, 74 
m., mirė Gegužės 21, Chica
goje. Kilus iš Suvalkijos. 
Amerikoje išgyveno 57 me
tus.

NORKUS Petras, 25 metų, mi
rė Gegužės 20, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

ALELIUNAS Petras, pusam
žis. užmuštas sunkvežimio 
Gegužės 20, Chicagoje. — 
Panevėžio ap. ir par., šilga- 
lio k. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

KAY STUDIOS
1136 East 79th St.

ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA 
YRA ATMINTIS ATEITYJE 
VESTU V11 FOTOG RAFIJOS 

VAIKU FOTOGRAFIJOS

Mes einam fotografuoti ir į 
namus. (31)

Susitarimui skambinkit

ENdicott 3503

Fumiture Clinic
MODERNIŠKI, SENOVIŠKI 

IR BIZNIO RAKANDAI 
TAISOMI

Apmušame visokiomis 
medegomis.

8111 Wade Park Avė.
J. A. McDonald, Mgr. (31)

M S

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

i ĮL

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Sa rininkas Vedėjas

1

THE FINEST VACATION RESORT
ON THE GREAT LAKĘS

One ihousand comforiable, ouiside rooms at 
HOTEL BREAKERS. Moderaie raies. Excellent meals.

OPEN JUNE lOih to SEPTEMBER 4ih. Ask for FOLDER.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO

Dane e nightly in beautiful nerv BaUroom 
to such famous Bands as Don Bestor 
e. Shep Fields, Russ Morgą?: and others.
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Lietuvos Nauja Sutartis 
su Vokietija

visais atžvilgiais. Vokietija, 
kaip didelis Europos vartoto
jas, galinti pirkti labai didelę 
Lietuvos gamybos dali ir Lie
tuva galinti pirktis 
pramonės gaminių, 
prekybos sutartis 
grindas glaudžiam
bendradarbiavimui tarp abiejų 
valstybių.

Sutartis 
to esanti 
glaudžiam 
biavimui.
pėdos klausimas nuodijęs san- 
tikius tarp abiejų kraštų, da
bar Klaipėda jungsianti Vokie
čių ir Lietuvių tautas.

Politiniai Vokietijos-Lietuvos 
santikiai esą patikrinti 
tarpio nepuolimo pakto,
kieti j a pageidaujanti dar 
biau pagerinti draugiškus 
kiečių-Lietuvių santikius. 
bar Kaunas galįs pasitikėti 
Vokietijos draugyste.

Vokietijos 
Naujoji 

esanti pa- 
ukiškam

dei Klaipėdos uos- 
antras pagrindas 

ūkiškam bendradar- 
Per ilgus metus Klai-

1

Sutartis galios
Veterinari- 

taip pat

susisieki- 
taip pat

savi-
Vo-
la-

Vo-
Da-

Kelione po Musų Lietuvą
(Tęsinys iš pereito nr.)

Rašo ONA KARPIUS.

KAUNAS. — Lietuvos Ai
das Gegužės 14 d. apie Lietu
vos-Vokieti jos prekybos dery
bas paduoda sekančiai:

Derybų pagrinde buvo dvie
jų rūšių klausimai, būtent to
ki kurie išplaukia iš šių metų 
Kovo 22 dienos Lietuvos su
tarties su Vokietija, ir reika
lai normalios Lietuvių-Vokiečių 
prekybos sutarties, kurios ter
minas turėjo baigtis šių metų 
Rugpjūčio mėnesi.

Iš susitarimų. matyti kad 
Lietuvių-Vokiečių prekybos su
tartis pasilieka maždaug ta pa
ti. Numatyta kad Vokietijai 
teks apie 30 nuoš. visos Lietu
vos prekių,
dvejiems metams, 
niai nuostatai lieka 
beveik tie patys.

Mažasis pasienio 
mas bus tvarkomas
senaisiais dėsniais; jis bus tik
tai pritaikytas prie naujų sie
nų.

Sutarties atsiskaitymu lieka 
clearingas.

Uosto komisijos darbai buvo 
daugiau bendro pobūdžio.

Nustatyta laisvosios Klaipė
dos uosto zonos planai, numa
tyta vieta ir susisiekimo lini
jos su uostu. Kaip atrodo, Lie
tuvos reikalam^ bus pastaty
tos naujos prieplaukos tose 
vietose kuriose Klaipėdos uos- 

. tas bus išplėstas.
Darbai Lietuvos uosto zonai 

pastatysi busią netrukus pra
dėti, bet kol jie bus baigti, 
IĮ praeiti visi metai laiko, 
to laiko Lietuvos laivams
sianti paskirta atitinkama vie
ta sename uoste. Svarbiausia, 
lieka tai kad yra numatyta su
daryti specialią laisvai uosto 
zonai mišrią technikos komisi
ją, kuri, nuolat posėdžiaus ir 
reikalą ištirs vietoje.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministras von Ribbentrop ry
šium su sutarties pasirašymu 
Eltos atstovui pareiškė, esą 
sureguliavus Klaipėdo proble
mą, daugiau jokių ginčų tarp 
Lietuvos ir Vokietijos nebesą. 
Priešingai, ateityje abi valsty
bės papildysiančios viena kitą

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

KON-

ga- 
Iki 
bu

LIETUVOS GENERALINIO 
SULATO NEW YORKE 
AUKŲ PAKVITAVIMAS 

Nr. 8 
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS 

Kanados Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Liaudžiai Ginti, 
Montreal $25.00

SLA. 359 kuopa, Dorchester, 
Mass.

Lietuvos N e p r i klausomybei 
Ginti Komitetas, Kanada 
(šią sumą suaukojo: Mon- 
trealo Lietuvos Sūnų ir 
Sūnų Paš. Dr-ja $25; LLD. 
137 kp. $5; LLD. 47 kp. 
$5; LLD; $10; atskiri as
menys $15.)

Liet. Piliečių Klubas, Hud- 
son, Mass. . - ’

Liet. Sūnų. ir Dukterų D-tė 
Lcnvell, Mass.

LDS. 84 skyrius, Wheeling, 
W. Va.

Ant. Tvaranavičius, Philadel- 
phia, Pa. ! '

SLA. 3 Apsk., Pittsburgh 
APSIGYNIMO FONDUI 
Nepriklausomybei Gin- 
I__ Montreal, iš

Liet.
ti Komitetas.
atskirų asmenų surinko

SLA. 169 kp., Ambridge, Pa.
(Šią sumą suaukojo kuopos 
nariai: B. Gramba $10; P. 
Pivaronas $5; M. Grambie- 
nė, Ad. Gramba. Miliukai, 
Urbanai, Kinderienė, K. Ge
gužis, J. Briedis, Evolgai, 
J. Kinderis po $1; smulkių 
aukų — 3.32.)

Ant. Tvaranavičius, 
delphia, Pa.

VISO

Phila-

5.00

55.00

25.00

10.00

2.00

2.50
25.00

3.00
27.32

V. Mučinskas

2.50
$182.32

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Moderniškam M. S. “Gripsholm” Laive

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną
Per Gothenburg—Stockholm, Švediją, iš čia laivu S. S. Marteholm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją va<k>vauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai Iš Nevv Yorko
24DROTTNINGI1OLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos
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Krcipkitės i vietinį agentą, arba
SWEDIŠII AMERICAN LINE, 4 W. Slst Street, New York, N. Y.

Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourga

QUEEN Mary .... Birž. 21 AQUITANIA ......... Birž. 28
QUEEN MARY .Liepos 5 AQUITANIA .... Liepos 15

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

ClJNARD
Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio

Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
Metz Foreign Exchange Bureau, 9128 Oakland Avv Detroit, Mich.

NIDOS SKLANDYMO MO
KYKLA — KELIONĖ AT

GAL Į KLAIPĖDĄ IR 
PALANGĄ

Čia mes nusifotografavom 
su pasienio policininkais, pasil- 
sėjom biskelį, ir džiaugėmės 
kad atgal gryžtant galėjom ei
ti jau kietu žvyro keliu kuris 
tiesėsi iš anos pusės Vokieti
jos sienos ir vedė per pušyną. 
Tuo keliu buvo smagu eiti, bet 
kiek paėjus mes nusisukom į 
Baltijos juros pakraštį ir ke- 
liavoin pavandeniu, kur akme
nukai ir sudarė kietą pagrindą 
ėjimui, nors ten eidami sušla- 
pom kojas. Šiuo laiku visas 
musų būrys buvo nuvargę ir 
išlėto žygiavo, sustodami pa
rankioti šmotelių gintaro esan
čio tarp akmenukų po musų 
kojų.

Po ilgo žygiavimo, vėl pasi- 
sukom nuo pavandenio ir ke
liavom per mišką, už kurio' ra
dosi plikas smėlynas, o ten pri
ėjom Lietuvių sklandymo mo
kyklą. Tai buvo ' nepaprastai 
įdomi vieta apžiūrėti; studen
tai ir viršininkai buvo labai 
nuoširdus, net padarė demon
stravimą kaip tie bemotoriniai 
lėktuvai veikia, ištempė sklan
dytuvą į orą, o mes visi tėmi- 
jom kaip jis sklandė ir saugiai 
nusileido. Tas mums davė ge
rą progą pasilsėti, taipgi pa
kvietė mus užsiregistruoti jų 
prilaikomoje didelėje 
lankytojų knygoje.

Nuėjus užsirašyti 
prisiminiau kad trys 
gal Čia lankėsi mano 
dėl pamaniau. bus smagu rasti 
knygoje ir jo parašą. Kuomet 
visi užsiregistravo aš priėjau 
prie knygos ir pavarčiau 1935 
metų puslapius, iš Rugpjūčio 
mėnesio; tiesiog pradžiugau 
užtikdama keletą vardų asme
nų kuriuos aš pažystu, kurie 
buvo toje kelionėje su juo; čia 
buvo parašai pono Vitaičio, 
Tėvynės redaktoriaus, iš New 
Yorko, Dr. J. Baltrušaitienės, 
iš Pittsburgho, p. B. K. Balu
čio, Lietuvos Ministro Londo
ne, ir keleto kitų, ‘tačiau nega
lėjau rasti K. S. Karpiaus pa
rašo, taigi pamaniau kad jis 
nebuvo atvykęs kartu su jais.

Ši visa kelionė užtruko ištisą 
dieną, ir mes sugryžom į tą sa
lę prie savo daiktų apie septin
tą valandą. Pravaikščiojom 
kokias penkiolika mailių, kurios 
mus visai nualsino, tačiau bu
vo taip Įdomu ir naudinga kad 
esu tikra darytume tą viską 
vėl išnaujo, jeigu butų reika
las, net tose pačiose sąlygose.

Vėl persivilkom geresniais 
rūbais, ir viešbučio valgykloje 
pa vakarieniavom, po ko ėjom 
aplankyti Nidos muzejų. Ten 
patyrėm kad šie smilčių kalnai 
nuolat keičia vietas, eina iš vie
tos į vietą. To priežastis nė
ra dar ištirta ir nėra būdų iš
vengti to, tačiau kokiu tai kei
stu oro srovių veikimu smėlis 
slankioja tiek kad vietomis už
neša ištisą kaimą. Muzejuje 
matėme žemėlapius ir braiži
nius kaimų ir pastatų kurie 
buvo po smėliu palaidoti ir vėl 
atkasti, ir prie to daug kitokių 
liekanų ir padargų kurie buvo 
surankioti šioje apielinkėje.

Man pasidarė įdomu kaip ši 
smėlis persineša, taigi paklau
sus patyriau kad oro srovė ko
kiu tai paslaptingu budu trau
kia smėlį nuolat į vieną pusę 
iki per tam tikrą laiką visas 
smėlio kalnas persineša į kitą 
vietą. Toks smėlio persineši- 
mas yra laipsniškas taip kad 
natūraliai ima eilę metų, bet 
nieko negalima padaryti sulai
kymui to.

Muzėjus stovi ant kalno, pa
statytas iš rąstų, ir turi savo 
paprastumo gražumą. Aplin-

svečių ir

i knygą 
metai at
vyrąs, to-

kui jį supa dailus darželis, ku
riame mes susėdom pasilsėti 
ant vieno iš ten esančių suolų.

Smagu buvo pavaikščioti ir 
pasidairyti po didžiąją Nidos 
gatvę, kur taip pat yra dauge
lis langų užkrautų gintaru, ką 
apžiurėdamos gėrėjomės, taip
gi apžiūrėjom daugelį gražių 
vilių, kur vasarotojai atvyksta 
lygiai taip kaip į Palangą. Pa
jūris ir smėlio kopos labai tin
kamos pasilsiui ir atsigaivelio- 
jimui.

Pagaliau atėjo laikas vykti 
Į priestotę ir palikti Nidą savo 
pačios likimui jos kovoje prieš 
slankiojantį smėlį. Gryžtant Į 
prieplauką, oras apsiblaivė ir 
turėjom labai gražų vakarą. 
Turėjom keletą minutų palau
kti, nes laivas buvo pavėlavęs, 
tačiau ištolo matėsi jis atei
nant, gražus baltas garlaivis, 
kuris nuveš mus atgal į Klai
pėdą į keletą valandų.

Prieplaukoje vėl pasitikom 
Majorą Dagį, kuris gryžo į 
Kauną, atlikęs savo pasiunti
nystę Nidoje. Kuomet garlai
vis prislinko priestotėn, mes 
turėjom' malonią nuostabą, nes 
jame atvažiavo musų brangi 
draugė, Barbora Darlys, kuri 
atvyko į Nidą koncertuoti ki
tą vakarą. Su ja trumpai pa
sikalbėję mes sulipom į laivą 
ir neužilgo išplaukėm.

Kelionė atgal į Klaipėdą bu
vo labai sunki mums nuvargu- 
siems ekskursininkams, tai^i 
norėjom tik būti gyvos iki su- 
gryšim ten. Kuojnet pamatėm 
tolumoje blyksint Klaipėdos ži
burius labai pradžiugom, nes 
tai jau reiškė kad jau esam 
daugiau negu pusiaukelyje iki 
musu vadinamų namų. Klaipė
dos prieplaukoje musų laukė 
busas gabenimui Į Palangą. 
Atsisveikinom su musų kompa- 
nijonais Majoru Dagiu ir Lei
tenantu Stankevičium, kurie 
palaikė mus nuo užmigimo sa
vo Įdomiomis kalbomis, ir pa
vaišino gaivinančia kava.

Kai pasiekėm Palangą buvo 
jau beveik vidurnaktis, bet ka
dangi tai buvo musų paskuti
nė naktis čionai, mudvi norė
jom dar atsisveikinti su neku- 
riais musų draugais ir dar pas
kutinį kartą pabuvoti toje vie
toje kur praleidom tiek sma
gių vakarų, taigi vietoj eiti na
mon gulti, nes buvom labai nu
vargusios, mudvi užsukom į 
Kurhauzą. Ten radosi vos ke
letas žmonių, tarp jų nekurie 
Pirmyn nariai. Pabuvom ten 
valandėlę laiko, pasipasakojom 
apie savo nuotikius šią dieną, 
ir tuoj išėjom, nes man rūpė
jo sekančios dienos programas. 
Aš buvau prižadėjus savo pus
broliui Kuršėnuose pasitikti ji 
Šiauliuose Liepos 15 d., taigi 
nenorėjau išlaikyti savo priža
dą, nes žinojau jis bus tenai ir 
lauks manęs. Rytą išeina tik 
vienas busas, 4:30 valandą, iš 
Palangos į Kretingą, kur rei
kalinga paspėti į traukinį at
einantį 6 vai. ryto. Kretingo
je prisieina laukti virš valan
da laiko, bet nėra kito budo 
į traukinį nuvažiuoti. Bronė 
nutarė pasilikti Palangoje iki 
vakaro ir išvažiuoti traukiniu 
kuris eis šeštą valandą, kurį 
aš iš Šiaulių paimsiu ir tokiu 
budu mudvi susitiksim ir kartu 
parvažiuosim į Kauną, nes 17 
dieną jau prasidės Olimpijada.

Buvo beveik beprasminga ei
ti gulti, nes aš bijojau pramie
goti ir praleisti susisiekimą, 
taigi tik gulinėjau per tas ke
letą likusių valandų ir kas ke
lios minu tos tėmijau į laikro
dėli. Nors buvau taip nuvar
gus bet negalėjau miegoti; ra
minausi tik ta mintimi kad su- 
grvžus į Kauną galėsiu atsimie
goti už visą nedamiegotą laiką. 

(Bus daugiau)
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietą.

¥ V ¥

MUSŲ TĖVŲ TĖVAI
- IR MES

Vienas musų “pažangus“ ra- 
sėjas liūliuodamas fraternali- 
nės organizacijos narius apsi
pylė krokodiliaus ašaromis. 
Esą, “Kodėl mes pamiršome 
Lietuvišką nuoširdumą ir ar
timo meilę, kuri taip bujojo 
pas musų tėvų tėvus? Kur 
žmoniškumas? Kur prieglau
da mylimam tautiečiui?” ir tt.

Reikia pripažinti rašėjui tū
lą gabumą, nes iš tokių frazių 
nelengva išskaityti tikrąją pra
smę.

Jeigu tu sugebėjai patirti 
jog mes pamiršome Lietuvišką 
nuoširdumą tai tu gali ir per
matyt tas priežastis dėl kurių 
prisieina klausinėt: “kur žmo
niškumas?” .

Kalbant apie tėvų tėvus, rei
kia atsiminti tą kad jie gyve
no savo tėvynėje, Lietuvoje, 
jautėsi esą Lietuviais, dirbo 
dėl Lietuvystės, kentėjo ir mi
rė už Lietuvos laisvę. Matote, 
jie nepažinojo Marksą, nebuvo 
matę Stalino nei Hitlerio at
vaizdų; o apie Romą tik girdė
jo kad tenai yra organizuoja
mos gaujos žmogžudžių ir siun
čiamos į Lietuvą žudyt tų žmo
nių kurie savo širdyse turėjo 
artimo meilę — o jais buvo 
Lietuviai.

Dabar, kokiems perkūnams 
jus, vieni pasekėte Marksą, ki
ti nurėpliojote į, Maskvą, treti 
šliejatės prie Hitlerio, o ket
virti per Varšavą žygiuojate į 
Romą?

Reiškia, patys einate su ke
turiais vėjais, ir patys zurz- 
giate, “kur prieglauda myli
mam tautiečiui?”

Kaip senai 
“tautiečiais” ? 
sakėte 
vynės. 
turite 
galite

Pasirodo kad jus esate pla
taus pasaulio palaidais (ar “pa
žangiais”) tvariniais, todėl nei 
negali jumis suvaikyti Lietu
viškas nuoširdumas — jus be 
jo, ir be paprasto žmonišku
mo ! Bernadukas.

jus vadinatės 
Juk jus visada 

kad jus neturit savo tė- 
Ir jei taip tai jus ne- 

nei tautos, ir dėlto ne- 
vadintis tautiečiais.

Neringos vaizdai — siauro ilgo žemės ploto, kuris sudarytas 
vien iš smiltynų. Arčiau į Klaipėdą nuo Nidos, ten užželdinta 
pušynais ir prisilaiko plačiaragiai briedžiai. Nuo Nidos j pie
tus, prasideda nuogi-pliki smėlio kalnai, nuo kurių viršūnės į 
rytus matosi Kuršių Marės, Į vakarus — Baltijos jura. To ilgo 
Neringos pųsiausalio pusė priklausė Vokietijai, kita pusė Lietu
vai. Klaipėdą užgrobus, ‘ viskas atiteko Vokiečiams.

LIETUVOJE ruošiama kva
lifikuoti amatninkai kaimui, 
kurių pareiga bus atlikti kai
muose statybos ir kitokius dar
bus sulyg nustatytų planų. Iki 
šiol Lietuvoje veikia eilė ama
tų mokyklų, kurias lanko virš 
5,000 mokinių. Kaimų amat
ninkai bus specialiai paruošti 
murininkystės, pečių statybos 
ir medžio apdirbimo srityse. 
Prie to, bus plečiama ir papras
tas metalų apdirbimo amatas.

Su vyrų lavinimu ir švieti
mu rūpinamasi ir moterų ama
tais.

DARBO ŽVAIGŽDĖS. Lie
tuvos Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmai yra numatę tei-
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kti dovanas — garbės ženklus, 
medalius bei diplomus nusipel
niusiems įmonininkams, tar
nautojams, darbininkams ir 
kitiems asmenims bei Įmonėms 
jų nuopelnams atžymėti'ir ska
tinti juos dirbti 'Lietuvos ūkio 
gerovei kelti.

PASITARIMAI KAUNE. Vo
kiečių-Lietuvių mišri komisija 
susirinks Kaune Birželio mėn. 
ir spręs technikinius klausimus 
liečiančius laisvos zonos Klai
pėdoje, buvusios Čekoslovaki
jos ir Klaipėdos kurortų lanky
mo klausimus ir kt. Iš Klaipė- 
dose krašto vykstanti Į Lietu
vą asmenys nebus be vizų Įsi
leidžiami.
ixiiiiuiiiiii^iiiihiiuhhjiiiii
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DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

.. ...............................................................................................................

h
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai' pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
Y tęs į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
a įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
£ Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 

mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip-
4 kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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| APDRAUDOS REIKALE | 
E Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
E sokiosApdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

| . P. P. MUBIOBIS |
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate

E ir Apdraudos Agentūra E
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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PATYRINĖKIME OHIO
Ohio Indijonai—No. 1

Ohio valstija buvo tikras Indijo- 
nų rojus.

Ši valstija buvo gausi medžiokle, 
ežerai ir upes žuvimis. Erie Eže
ras ir Ohio upė, sujungti neskaitant 
nedidelio protarpio, į šiaurę ir pie
tus tekančiomis upėmis, buvo pato
gus susisiekimas greitomis Indijo
nų valtelėmis. Prie to, žiemos re
tai buvo tokios didelės kad trukdy
tų medžioklei ir keliavimui.

Taigi buvo natūralu kad Ohio 
valstija buvo užpildyta Indijonais. 
Apskaitliuojama kad šioje valstijo
je gyveno apie 15,000 Erie gentės 
Indijonų. Lyginant prie šių dienų 
šios valstijos gyventojų tas skai
čius buvo visai mažas, nes išpuolė 
po vienų Indijonų kiekvienoms trims 
ketvirtainėms mylioms. Tačiau di
džiausia dalis Indijonų maisto buvo 
iš medžioklės, taigi reikėjo didelių 
plotų jiems maistui rasti. Per tai 
sulyg Indijonų populiacijos gausu
mo, Ohio valstija buvo tirštai ap
gyventa.

Dauguma Erie arba Kačių gentės 
Indijonų kaimų radosi šiaurinėje 
Ohio dalyje, o į pietus, kur nusi
driekė upėst buvo rečiau, čia šei
mos gyveno per nežinomai gentkar- 
čių eiles. Jie medžiojo buffalus, 
kurių kitados radosi Į rytus nuo 
Allegheny kalnynų, briedžius, lau
kinius kalakutus, ir kitokius paukš
čius ir gyvūnus. Jie turėjo nedide
lius daržus aplink savo 
augino kukuruzus, kurių 
gavo iš pietinių valstijų.

Ohio Indijonai taipgi 
delius ginklų sandėlius šios valsti
jos ribose. Nuo Flint Ridge (trys 
mylios šiaurėn nuo Brownsville, ne
toli Route 40) paeina titnagas iš 
kurio daryta jų strėlių galvutės, 

| akmeniniai kirvukai ir kiti ginklai

sodybas ir 
sėklas jie

turėjo di-

kokius Indi jonai 
žmonių atėjimo, 
ležinius Įnagius.

Aplink Flint 
Kalną) sueidavo 
plačių apielinkių. 
vadinamas neutralus plotas, ir ten 
nebuvo leistina kariauti, visi turėjo 
užsilaikyti taikoje. Net ir šiądien 
Indijonų darbų pasekmės matosi 
Titnago Kalno srityje, kur daugybės 
žmonių suvažiuoja pažiūrėti.

Erie gentės Indijonai valdė Ohio 
valstijoje iki vidurio 17-to šimtme
čio, kuomet juos užpuolė Iroųuois 
gentė, karingiausia ir geriausia su
organizuota iš visų šiaurinių- gen
čių, ir išnaikino tą pirmesnę Indi
jonų tautą beveik iki vienam.

Tais laikais kai baltieji žmonės 
atėjo Į Ohio valstiją Erie Indijonai 
buvo jau tik tradicija.

vartojo
kurie atnešė ge-

Ridge (Titnago
Indijonų gentės iš

Ten buvo taip

C0URT6$y-STANDARD OILCO.(OH|Oj

Likusią dalį 17-to šimtmečio Ohio 
valstijoje Indijonų radosi visai ma
žai. Medžiotojų būriai pasiekdavo 
tolimus plotus didelėmis giriomis, 
bet vėl gryždavo atgal Į savo kai
mus kai medžioklė pasibaigdavo. 
Baimė žiaurių Iroąuois pasiliko vi
suose kituose kurie apie juos žinojo.

Ankstyvoje 18-to šimtmečio daly
je baltųjų kolonistų tirštėjimas ry
tinėse valstijose ir karai su tenai- 
tiniais Indijonais atstume naujas 
Indijonų gentes i šios valstijos plo
tus. Taigi šiuos ateivius Indijonus 
baltieji žmonės ir užtiko šioje vals
tijoje gyvenant kuomet pradėjo at
sikelti i derlingą Ohio ir steigti sa
vo. sodybas.

SEKA: Kur pirmieji balti žmo
nės apsigyveno Ohio valstijoje.
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ANGLIJOS karalius apsilankė pas Suv. Valstijų prezi- 
2 dentą. Buvo iškilmingai priimtas, pavaišintas, ir 
išvažiavo savo keliais.

Lietuvos kariuomenės vadas Gen. Raštikis lankėsi 
Var savoje. Musų nekuri spauda darė spėjimus jog jo 
kelionė buvus kokiems nors susitarimams su Lenkija.

Ir Lenkijos kariuomenių Maršalas Smigly-Ridz ža
da apsilankyti Kaune, ir gali prisieiti Prezidentui Roo- 
seveltui vykti į Londoną re vizituoti Britų imperatorių.

Taigi, spėliojimai kad tie valdovų arba aukštųjų ka
ro vadų vizitai daromi tikslu kokioms sutartims užmeg- 
sti neturi pagrindo.

Sutartis daro diplomatai. Kai reikėjo su Hitleriu 
tartis, į Munichą vyko ne Karalius Jurgis VI, bet Mi
nistras pirmininkas Charnberlain. Sutartis su Vokieti
ja daryti nuvyko ne Prezidentas Smetona ar Gen. Raš
tikis, bet Užsienių Reikalų Ministras Urbšys.

Tokie valdovų ir karo vadų vizitai įvyksta tik to
kiais atvejais kur jau diplomatai yra atlikę draugingu
mo santikių suderinimo darbą tarp valstybių.

Kas antras asmuo kuris šiądien šį skaito, kuris yra 35 me
tų amžiaus, dalauks 70 metų amžiaus, sulyg Amerikos sveika
tos tarybos ištyrinėjimų davinių.

NELAIMINGŲ ĮVYKIŲ 
NUOSTOLIAI

Nelaimingos mirtys, su
žeidimai ir nuosavybių su
gadinimas vieškelių nelai
mėse 1938 metais šiai ša
liai kaštavo $1,500,000,00, 
skelbia nacionalė saugumo 
taryba. Tačiau pernai bu
vo pirmas metas iš 30 me
tų kad trafiko nelaimės 
visais atžvilgiais sumažė
jo.

Taryba skelbia kad viso
kiose nelaimėse pernai bu
vo sutaupyta 11,000 gyvas
čių, iš kurių 7200 paėjo dėl 
pagerinto trafiko saugu
mo.

Trafiko mirčių sumažė
jo 18 nuoš., darbuose už
mušimų 13 nuoš., 
vietose užsimušimų 
mingais atsitikimais 
žėjo 8 nuoš., namų 
mių mirčių 2 nuoš.

viešose 
nelai- 
suma- 
nelai-

BRITŲ Imperijos Universi- 
tų Biuras ir Britų Taryba pa
skyrė Vytauto Did. Universi
teto matematikos gamtos fa
kulteto katedros vyriausiam 
asistentui Adolfui Juciui 1939- 
40 mokslo metams stipendiją 
vykti į Cambridge Universite
tą (Anglijoje) gilinti fizikos 
studijų. Tai jau ne pirma Bri
tų skiriama Lietuviui stipen
dija.

KAD Lietuvos žmonės gydy
tis nevažiuotų į užsienius ir 
ten neišvežtų savo pinigų, va
roma propaganda už gydymąsi 
savame krašte. Biržų apskri
ties valdyba ragina ir kviečia 
Lietuvos piliečius vykti gydy
tis į Likėnų-Smardonės kuror
tą, kur gydoma sąnarių ir rau
menų chroniškas reumatizmas, 
chroniškos moterų ligos, ner
vų sistemos susirgimai ir tt.

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)

C LA. prezidentas, Adv. F. J. Bagočius, prisiuntė kopi- 
ją savo straipsnio, “Dabartinė S.L.A. Padėtis”, ir 

Dirvos redakcijai. Tame rašinyje, kuris tinka daugiau 
SLA. organui (jis organe jau ir tilpo), p.. Bagočius da
ro keletą išvadų apie SLA. stovį ir vėl įmaišo S'LA. Cen
tro j Pittsburgho kėlimo reikalą. Bagočius ir dabar pri- 
vedžioja buk Penna valstijos apdraudos departamentas 
“neuždraudžia SLA. Centrą kelti į Pittsburghą, nei į 
bent kokį kitą miestą Pennsylvanijoje”. Kaip kitais sa
vo rašiniais taip ir šiuo jis tą patį kartoja, nors tame 
pat rašinyje jis pats pasako apie jau esamą Luzerne ap
skrities teismo patvarkymą kuris nusako jog SLA. cen
tras tegali būti tiktai Luzerne apskrityje.

SLA. prezidentas nepasako nariams kad Penna val
stijos apdraudos departamento komisijonieriaus “nesi
priešinimas” kelti SLA. centrą “į Pittsburghą ar į kurį 
kitą miestą Pennsylvanijoje” yra vienas dalykas, o ga
vimas Luzerne apskrities teismo sutikimo kelti centrą 
kitur negu j Wilkes-Barre — kitas dalykas.

Ir SLA. prezidento ir Naujienų Grigaičio, neoficia- 
lio SLA. “diktatoriaus”, ta pati pasaka apie komisijo
nieriaus “nesipriešinimą” parodo tiktai vieną dalyką — 
musų socialistų galvų apsivylimą kad kam nors nepasi
sekė padaryti “gišefto” iš SLA. centro kėlimo į Pitts
burghą....

Kadangi šis p. Bagočiaus straipsnis tilpo SLA. or
gane ir jis liečia tik SLA. narius, Dirvoje jo netalpiname.

DRAUGAS PRUSEIKA ai
manuoja kad “pereitais metais 
Vilnis pardavė knygų ir bro
šiūrų tiktai už $490. Baisiai 
mažai. Daugelis mūsiškių li
teratūrai tur būt neišleidžia 
nei dešimtuko”.

Patarčiau draugui Pruseikai 
pažiūrėti į tos “literatūros” 
turinį. Kad ir tamsus darbi
ninkas kada nors dasiproti 
ta “literatūra” verta.

ko

dėl
sa-

VISI LIETUVIAI pyko 
vartojimo žodžio “ponas”, 
kė jis yra Lenkiškas.

Bet Lenkai, norėdami grąžin
ti savo senovės papročius, nu- 
tarą “poną” (pan) atmesti ir 
vartoti savo tikrą senovišką 
žodį, “kniaz”.

Tai Lietuviams ir reiks pri
siimti tą žodį atgal, nes jis 
tikrai nėra Lenkiškas....

NEMIšKINGOSE L i e tuvos 
vietose ūkininkams tenka susi
durti su malkų stoka. Kadan
gi malkas galima lengvai pa
keisti durpių kuru, ir kadangi 
durpių Lietuvoje užteks ilgam 
laikui, žemės Ūkio Rūmai pra
dėjo ruošti durpių kuro gamy
bos kursus. Šie kursai bus 
rengiami Panevėžio, Šiaulių, 
Trakų, Ukmergės, Utenos ir 
Ukmergės apskrityse.

NUSAUSINTOS pelkės pa
verčiamos į pievas. Jų užsė- 
jimui reikalinga daug sėklų. 
Numatyta kas met sukultūrin
ti po 30,000 ha tokių nusausin
tų pievoms tinkamų plotų. Iš 
užsienio šymet bus parvežta 
pašarinių žolių sėklų už apie 
320,000 litų. Lietuvoje nespė
jama savo žolių sėklų priaugin
ti, nes pievų užsėjimams parei
kalavimų iš ūkininkų gauna
ma labai daug.

VIDAUS Reikalų Ministerija 
išsiuntinėjo aplinkraštį visoms 
įmonėms kad jos per atitinka
mą laiką svetimšalius specia
listus pakeistų . Lietuvos pilie
čiais. Pasirodo, daug įvairių 
rusių specialistų atvyko iš Klai
pėdos krašto.

t f^LEVELANDE šios savaitės pradžioje įvykusiame 
' Nacionaliame Katalikų Sočiai ės Akcijos Kongrese 

apimti platus visuomeniniai ekonominio gyvenimo ir so- 
cialio teisingumo klausimai, kurie rodo Amerikos kata
likų užsibrėžimą krypti į naujas vėžes — “Krikščionišką 
Demokratiją”. Kongresas sprendė darbininkų klausi
mus, darbo ir valandų sistemą, darbininkų vadovavimą 
industrijose, ir tt. Visuomenėje kylant didesniam indi
ferentiškumui link religijos apeigų bažnyčiose, katalikų 
vadai mano kad žmones prie save galima bus palaikyti 
dirbant už jų žemiškus reikalus, jų gerovę. Iki šiol dar
bininkų reikalais rūpinimosi skraiste dangstėsi Mark
sistai, kurie tarp savęs susiskaldę ir tą skraistę kiek
vienas į save tempia.

Tai bus pastangos išstumti iš darbininkų vadovy
bės radikalus, komunistus ir socialistus. Komunistams, 
kurie tiesė katalikams savo ranką, katalikai šiuomi at
kiša labai didelę kumštį.

DRAUGAIŠ MES BUVOME

Danija turi geriausia suorganizuotą agrikulturinę industri
ją pasaulyje. Danija yra ūkio šalis.

IZAIP iš Lietuvos pranešimai sako, Vokietija sutarčiai 
su Lietuva teikia didelės reikšmės. Vokiečių spau

da apie tai rašius su apsidžiaugimu, ir Vokiečių politi
niai sluogsniai tos sutarties pasirašymui teikia didelę 
svarbą. Geistina kad Vokiečiai ir toliau laikytųsi tokio 
gražaus atsinešimo į Lietuvą, o nedangstytų savo kokių 
nors pasalingų siekių gražiais susitarimais.

z

Atsimeni, draugai mes buvom: 
Dienų dienas, naktų naktis. 
Sutikdavom tekančių saulę 
Ir lydėjom kol nusileis.

Atsimeni, kaip vyšnioms žydint, 
Slapsteis! tu tarp jų žiedų, 
Kaip gaudei tu plaštakę mažą, 
Atsimenu ir aš ir tu.

Paskui praėjo dešimts metų: 
Neliko vyšnių nei žiedų;
Kaž kur balta plaštakė dingo
Ir sodą palikom abudu.

Tu gaudei daug baltų plaštakių, 
Ir vieną rodos pagavai — 
Paskiau rašei man ilgą laišką, 
Kad teko laimė tau vienai.

Bet greit paliko tave laimė, 
Paliko obelių žiedai,
Ir pravažiuodamas pro sodą
Rudens gelsvus lapus matai. 

Atsimeni, draugai mes buvom: 
Dienų dienas, naktų naktis. 
Kad nepagavom mes plaštakės, 
Nei kaltas tu, nei kaltas aš.

“J.L.” A. Venys.

po trumpo laiko ramumos, Europa vėl pradeda justi 
1 įtempimą. Tas lyg įrodo kad Hitleris pasiryžęs ne
palikti Danzigo Lenkijai. Tam pradėjo savo naują te
rorą. Jis apsilankė Vien no j e, kur ką nors nepaprasto 
surengė. To jo atsilankymo vėjus pajuto net Slovakija, 
kurios karo lėktuvai ir daug jaunų vyrų perbėgo į Len
kiją. Jie bijo patekti Vokiečių naujam užgrobimui.

Išrodo kad Hitleris pasiryžęs pradėti terorizuoti 
Lenkiją iš Čekijos ir Slovakijos pusės, suskaldymui jos 
spėkų pusiau. Per tą trumpą tylėjimo laiką jis ką tokio 
suruošė ir imasi vykdyti.

TYIENRAŠTIS Draugas, paminėdamas Vinco Nagar- 
nausko mirtį, pažymi jog jis buvęs “Amerika Pir

tyje” autorius. Nagarnauskas tačiau rašė tik istorinius 
veikalus, nieko su šia komedija bendro neturėjo. “Ame
rika Pirtyje” autorius yra miręs seniau, jis pasirašė 
“Keturakis”. "

tėvynėn sugryžus

Vai, toli aš buvau — užu marių, 
Gyvenau ašen aukso šalyj, 
O visti ek buvo ilgu gintarų — 
Siela skundės: Tėvynė toli....
Ir sapnavosi gimtosios vietos: 
Tos smėlėtosios kalvos ir gojai....
Taip norėjos sugryžt ir dėvėti
Vėl sermėgas kartu su vargo jais.... 
Ir kodėl nepatenkino turtas, , 
Dangun kylantys muro namai — 
Koks viliojo gryžt tėviškėn burtas 
Ir gyventi pirkutėj savoj?
.... Iš savosios žemelės pramisti 
Daug meiliau, daugel kartų geriau; 
Daug lengviau net per vargą, čia bristi 
Nei svetur didį turtą sukraut. — — 

“K.” Myk, Linkevičius.

XLVI.
LIUBARTO LAIDOTUVĖS

Kai pirmieji saulės spinduliai pažvelgė pro 
atdarus pilies langus, Albrechtas, jau pasirengęs 
į kelionę — su odiniu koletu ir ilgomis pušnimis, 
nukopė į kiemą. Čia jau visi bruzdėjo: vedė 
ir balnojo arklius, dėjo maisto ryšulius, žvan
gino kardus.

Amulis prižiūrėjo besirengiančius. Dviem 
tarnam liepė įsidėti dar porą trumpų geležinių 
laužtuvų, kelis kaltus ir kirvį, gal bus reikalingi 
Kęstučiui išleisti iš kalėjimo.

— O kame sūnūs? miega? — paklausė jis, 
pamatęs tik vieną Albrechtą.

— Keliasi, — atsakė Albrechtas: — aš pa
žadinau jį!

— O kaip nutarei pasakyti jam apie neregį?
Albrechtas sutraukė antakius.
— Kam čia švelnumas, — pasakysiu kaip 

yra, ir tiek! Tegu pripranta: kasdien žmonės 
miršta!

Amulis pažvelgė riteriui į veidą ir, nieko 
neatsakęs, pradėjo paskutinis apžiūrėti pareng
tų žygiui arklių kojas: Lietuviams buvo svetimi 
tie žiaurus riterių papročiai.

Netrukus kieme pasirodė Henrikas; tarp 
arklių, kardų, jiečių ir saulės nudegtų, geležiniais 
šarvais, šalmais apsigaubusių vyrų jis atrodė 
menkutis.

— Henrikai! — sušuko Albrechtas, jį pa
matęs, — eik čia!

Vaikas tekinas atbėgo pas tėvą.
— Tu vyksi drauge su mumis,—pąsakė Al

brechtas. — Ar dar neatpratai raitas jodinėti?
Nuo netikėto džiaugsmo vaiko skruostai 

iškaito.
— Ne, neatpratau! — gyvai atsakė jis. — 

Visą kelią aš su jumis raitas josiu?
— Taip.
— Iki pat kunigaikščio Kęstučio?
— Taip.
Henrikas pašoko ir pliaukšterėjo delnais.. 

Degančiom akim pažvelgė jis į atvestus prie 
tėvo du pabalnotus arklius ir tuojau pamatė 
kad vieno kilpsaiciai buvo labai trumpai sutrauk
ti, matyti labai trumputėm kojom paskirti.

Albrechtas mostelėjo į jį; virpančia širdimi 
vaikas pakėlė kairę koją, stengdamasis įkišti ją 
į kilpą, bet ji buvo perdaug aukštai nuo- žemės. 
Žirgininkas, laikęs Albrechto arklį, kilstelėjo 
Henriką, ir jis, visas išraudęs nuo susijaudini
mo, vienu šuoliu atsidūrė balne; dar sutraukė 
kilpsaičius, kad tiktų vaiko kojom, ir visas rai
telių būrys ilga vingiuota gyvate pasisuko pro 
vartus; kaip sidabras tviskėjo ežeras, per tiltą 
sudundėjo arklių pasagos; iš patiltės pakilo 
laukinių ančių pulkas.

Vaikas linksmai žvalgėsi į šalis. Jis jojo 
su kariais į tikrą žygį, ir ši mintis pripildė jo 
širdį kupiną neapsakomos laimės ir džiaugsmo. 
Albrechtas, jojęs greta Amulio, ženklu liepė jam 
laikytis arčiau.

— Štai ką, — pradėjo jis, kai Henrikas sa
vo kilpa palietė jo kelią. — Aš nesikalbėsiu su 
tavimi taip kaip tavo motina: ji viską tau suš
velnindavo, paversdavo į tyrę. Tu dabar jau esi 
vyras ir tyrės nereikalingas. Tavasis neregys 
mirė! ...

Vaiko veidas pasikeitė, ir jis įbedė į tėvą 
dideles akis.

— Jį nežinia kas nužudė ... — tęsė Al
brechtas. — Tas, brolyti, dažnai atsitinka šioj 
žemėj!

Henriko sieloj pradėjo virti baisi kova. Jis 
norėjo paklausinėti tėvą apie neregį dėduką, norė
jo prikišti jam, kad vakar nepaklausė jo — ir 
nei vieno žodžio neištarė: jis juto jog, pravėręs 
burną, tuojau apsipils ašaromis.

Amulis sutempė savo arklį prijojo prie Hen
riko iš antros pusės.

— Bet tu pamatysi jį, aš ketinau tau ir da
bar išpildysiu!—prabilo jis prisilenkęs prie vai
ko.—Mums taip pat gaila neregio: niekas taip 
gražiai nesudėdavo giesmių kaip jis; deja, kas 
daryti? Ne musų galia jis apsaugot.

— Vadinas ... jis ne ant laužo ... — mirė ?
— sukandęs apatinę lupą paklausė vaikas. .

— Ne! Iš kur tu girdėjai apie laužą?
Henrikas išpasakojo visa kas buvo prieš 

trejetą dienų atsitikę. Amulis klausėsi kaip 
užburtas.

—■ Ta-ip ... — patęsdamas pasakė jis, kai 
vaikas pabaigė savo pasakojimą. — Dabar su
prantu ! . . .

Jis atsigręžė balne į Albrechtą ir puse bal
so, kad nenugirstų Henrikas, jam tarė:

— Dabar aišku už ką buvo nužudytas Liu
bartas . . .

— Už ką taip?
— Už tavo sūnų.
Amulis atkartojo jam ką buvo iš Henriko 

girdėjęs.
Albrechtas nustebusiom akim pažvelgė į jį. 
— Dabar supranti?

— Ne, — atsakė Albrechtas. — Koks tiks
las žudyti žmogus, pasiryžęs gyvas susideginti?!

Raudoną ir strazdenų išbertą Amulio veidą 
aptraukė susirūpinimo ir liūdesio šešėlis.

— Tikslas didelis! — atsakė jis. — Neregys 
sulaužė priesaiką ir nespėjo savo kaltės ugnyje 
numazgoti: su ja jis nukeliavo pas Aukapirmą 
— to ir norėjo jo nukovė jas. Negerovė Liu
barto vėlei!

Raiteliai jau buvo išjoję iš Trakų ir paskui 
Amulį pasuko per laukus.

Nors dar buvo ankstyvas rytas, jau aplink 
kalnelį, vienų vieną pasistiepusį viduryje plačios 
lygumos, mirguliavo žmonių būreliai; iš visų 
kraštų žmonės vis plaukė ir plaukė.

Keli arkliai vežė į kalnelį ąžuolinius rąstus, 
ir dvidešimt vyrų traukė juos į viršūnę ir krovė.

— Kas ten? Kur mes pasukome? — apsi
dairęs paklausė Albrechtas.

— Ten yra Liubartas, — atsakė Amulis. 
—■ Reikia su juo atsisveikinti: rytojui jam lau- < 
žą krauja. žiūrėk: dievaitis Pikulas tiesą pa
rodo — taip musų sakoma. Matai, kiek žmonių 
pas neregį plaukia — jį visi mylėjo.

Tikrai, ne tik Trakų gyventojai, bet ir at- ■ 
skirų sodybų, kur spėjo nuskristi žinia apie 
Liubarto mirtį, skubėjo atvykti ir su juo atsis
veikinti. Giminių neregys neturėjo, bet jų pa
reigas, palaidoti jo kūną, pasiėmė kaip vienas, 
visi žmonės. Kiekvienas nešė kokią beįmany
damas auką dievams už mirusiojo vėlę: vieni 
vedė juodus ožius ir ožkiukus, kiti nešė gėrimų 
ir šiaip daiktų, kurie turėjo palydėti Liubarto 
vėlę į aną pasaulį. Laužą sukrovė milžinišką; 
margi moterų ir vaikų būreliai rinko gėles ir 
žoles ir iš jų pynė vainikus ir bruzgulus nere
gio mirties guoliui papuošti.

Amulis jojo liūdnas, apsiniaukęs; jis mylė
jo neregį atsiskyrėlį, ir ta mintis kad neregio 
vėlė neišvys palaimos šalies ir amžinai klajos 
tamsoje, sunkiu akmeniu prislėgė jo širdį.

Kalnelio apačioje baltavo ištiesta lininė pak
lodė; apie ją sprauste spraudėsi žmones. Pa
matę atjojančius, jie prasiskyrė; Amulis nušoko 
ir iškėlęs iš balno Henriką, drauge su juo priėjCC 
prie neregio kūno; kariai, išskyrus Albrechtą, 
pasilikusį arklyje, skubiai susigrūdo paskui A- 
mulį. Neregio kūno nebuvo matyti: jis visas 
buvo apibertas gėlėmis; tarp jų dar juodavo 
kankliai — neatskiriamas neregio draugas.

Veidas jo buvo nudengtas: Liubartas gulė
jo išblyškęs, bet jo veide liko tokia šypsena, to
kia laiminga išraiška, jog šiurpas ėmė; žiūrė
damas į jį, kiekvienas juto tarsi bežengiąs jau 
į aną pasaulį. Viršuje jo, ant gėlėmis apkaišy
tų karčių dengė žalių šakų stogynėlį mirusiam 
nuo saulės apsaugoti.

— Tai dėdukas? — mirštamu balsu tyliai 
paklausė vaikas, ištiesdamas kaklą, norėdamas 
geriau Įžiūrėti neregio lavoną: prieš Henriką 
gulėjo nebe anas Liubartas.

— Taip, — atsiliepe Amulis. — Prieik ir 
atsisveikink su juo!

Vaikas atsargiai prisiartino ir pasilenkęs 
pabučiavo neregį į lupas, bet tuojau atsikniau- 
bė ii- nejučiomis prie savo lupų priglaudė ran
ką.

Amulis išsitraukė iš už juostos ilgą peilį 
ir, padėjęs jį šalia Luibarto, atsisveikino su juo 
ir nuėjo į šalį, užleisdamas vietą kitam.

Minios užpakalyje sustojęs žmonių būrelis 
ginčijosi; Amulis nugirdo kelis žodžius: 
čionis! Aš žinau kad jis krikščionis!” 
sklido vis skardesni ir jaudresni.

— šitam žmogui nebus palaimos! — griež
tai ištarė kažkas už Amulio. Jis t atsigręžė ir 
pamatė du pažystamus vienuolius: abudu žiurė
jo kas dėjosi aplinkui.

“Krikš-
Balsai

(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ
LIETUVOS KRONOLOGIJOS

1279 LDK Traidėnas nugalėjo Totorius Vil
kaviškio lygumose.

1287 Skumantui vadovaujant Sudavai sukilo 
prieš Vokiečius.

1282 Vokiečiai suvaldę sukilusius Sudavus pri
vertė juos krikštytis.

1283 Sudavai vėl* sukilo prieš Vokiečius.
1285 Lietuvių karas su Lenkais ties Likow, 

Lublin ir Sandomyr.
1286 Tvero Gudai nužudė Lietuvių kunigaikš

tį Daumantą.
1286' Nežinomu myriu mirė Lietuvos Didis ku

nigaikštis Traidėnas.
1286 Lietuvos didžiu kunigaikščiu apšaukta Vi- 

tėną vieton mirusio Traidėno.
1287 Lietuviai prie Rygos nugalėjo Vokiečius; 

žuvo jų mistras Schanenberg, 35 komtū
rai, 15 vyčių ir daugybė paprastų karei
vių.

1290 Kryžiuočiai paveržė Lietuviams Kalaines, 
o Gudai Vilkaviškio pilis.

1291 Numirė Lietuvių Didis kunigaikštis VI- 
tėnas.

-*



DIRVA

ĮĮIPPODROMĘNAUJAS CLEVELAND RAILWAY MODERNIZUOTAS GATVEKARIS

f

“Young Mr. Lincoln”
Po virš metų dirbimo, Darryl F. 

Zanuck’s nauja filmą “Young Mr. 
Lincoln’4 jau gatava. Tai yra at
vaizdavimas gyvenimo to garsaus 
žmogaus taip kaip dar niekad ne
buvo padaryta.

Ši filmą vaizduoja jauną Abrao
mą Lincolną per septynis metus jo 
suaugusio gyvenimo, jo santikius 
su pirmutine mylimąją, Ann Ruth- 
ledge; jo pasirinkimą teisių mokslo 
kaip savo gyvenimo karjeros, ir su
sipažinimu su Mary Todd.

Vaizduoja vieną garsią žmogžudy
stės bylą, kurioje du vaikinai apkal
tinti, o Abe Lincoln yra jų gynė
jas.

Šį veikalą, kurio filmą pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre šeš
tadienį, Birželio 17, parašė Lamar 
Trotti. Henry Fondą vaidina Lin- 
kolną, prie jo vaidina Alice Brady, 
Marjorie Weaver ir Arleen Whelan.

Veikalas apima Linkolno gudry
bes ir sumanumą, ir vaizduojama 
jo jaunystė, romansas, kas viskas 
žiūrėtoją tiesiog žavėja.

ARENA

Tublika turės progą pamatyti ir 
pasivažinėti naujai įrengtame gat- 
vekaryje, nesenai sumodernizuota
me The Cleveland Railwav Compa- 
ny dabar vykdomu programų, kuo
met tas gatvekaris pradės vaikščio
ti Euclid Avenue linija pradedant 
šiomis dienomis.

Šis gatvekaris apima visas nau
jenybes kurios randasi kitame vi
same šimte šios kompanijos naujau
sių gatvekarių, kurie perdirbami 
ir kaštuos apie ketvirtdalį milijono 
dolarių.

Iš lauko, sena gelsva spalva ko
kia nuo 1906 metų visi Cleveland 
Raihvav gatvekariai buvo maliavo- 
jami bus panaikintą. Jie bus nu- 
maliavoti pilkai ir dviem tonais ža
lios spalvos.

Vidus taip pat bus gražiai išbaig
tas, sėdynės išmuštos žalia oda, bal- 
tai-gelsvos lubos, o šonai pilkai ir 
gelsvai nudažyti; grindys bus kar- 
buotu gurnu nuklotos.

Vidaus apšvietimas bus naujai iš
dirbta sistema, ištobulinta Nela 
Park dirbtuvėse, kas duos kiekvie
nam keleiviui daug šviesoj taip kad 
lengviau bus sėdint skaityti laikraš-

tį, šviesa palyginamai bus tokia 
kaip gerai apšviestų namų arba įs
taigų.

Naujieji gatvekariai bus labai ty
lus. bildesio kaip ir nesigirdės, nes 
jų ratai bus naujo išdirbimo.

Šių gatvekarių sumoderni žavimas 
bus atlikta taip greitai kaip jie bus 
paduoti Į dirbtuves perdirbimui. Bė
gyje 1939 metų numatyta perdirb
ti ir sumodernizuoti 100 gatvekarių, 
o vėliau bus sumodernizuota visi 
206 gatvekariai.

Šis darbas yra tik dalis kompa
nijos numatyto programo, kuris ap
ima pirkimą 100 naujų motorinių 
kočų, kurie bus gatavi šį rudeni.

SMAGI UŽEIGA
ALUS, VYNAS, DEGTINĖ 

Užkandžiai
Užkviečiaine musų kaimynus at
silankyti musų valgykloje ir gė- 
rykloje. Geras patarnavimas.

Lucky Leaf Cafe
1099 EAST 79TH STREET 

Stanley Jablonskį, Prop. (31)

* v *
RENGIA IŠKILMIN
GĄ LIEPOS 4 MI

NĖJIMĄ
■Liepos 4-ta, Amerikos Nepri

klausomybės šventė, šymet bus 
apvaikščiojama didesnėmis iš
kilmėmis negu kuriais kitais 
metais. Iškilmę rengia Come- 
To-Cleveland Komitetas kartu 
su miesto valdyba. Liepos 4 
d. milžiniškame stadione, kur 
gali sutilpti virš 80,000 žmo
nių, atsibus patriotiški vaizdai, 
tautų vėliavų demonstracija, 
ugniagesių ir policijos paradai, 
ir programas baigsis su didin
gais šaudymais (fireworks).

Apvaikščiojime kviečiami da
lyvauti ir Lietuviai.

KOMARAS IŠŠAUKĖ 
LENKĄ IMTYNIŲ

Juozas Komaras, Pietų Ame
rikos imtikų čampionas, iššau
kė imtynėms Lenką stipruolį, 
Talun’ą, persitikrinti su juo.

Imtynes rengia Walter Tay- 
lor, Arenoje, ant Euclid avė.

Taigi bus įdomios imtynės, 
persitikrinimui kuris iš šių 
dviejų garsių imtikų yra stip
resnis.

Diena paskirta pirmadienio 
vakare, Birželio 26.

Į

Išpardavimas
tęsiamas!

• NUO BIRŽELIO 30, Cleve- 
lande iš parkų darbų bus pa
leista apie 6,000 darbininkų, 
nes tam tikslui valdžia neski
ria daugiau pinigų.

/■

priversta apleisti be persergėjimo — savininkai išnuo
mavo tą visą namą kitokiam bizniui.

KELIŲ SAVAIČIŲ BĖGYJE

TITE KRAMER V REICI4 CO. TURI TUOJ

Is sip Iraudtt
Viskas turi būti išparduota iki paskutinio 
dolario esančių Prekių tuojau, nežiūrint 

Kaštų ’r Nuostolių!

Viską turim Išparduoti
ATEIKIT PASINAUDOTI ŠIUO PAPIGINIMU KO
KIS PASITAIKO JŪSŲ GYVENIME! Pasirinkit 
ko tik reikia iš musu didelio 20,000 dalykų sandelio 

puikiausių VYRIŠKŲ RŪBŲ ir REIKMENŲ!

SUTAUPYSIT IKI PUSĖS KAINOS!

7007 SUPERIOR AVĖ.
Kampas Giddings Rd. Atdara kas vakaras

I CEDAR POINT VASAR
VIETE ATSIDARĖ

Cedar Point-on-Lake Erie at
sidarė vasaros sezonui praeitą 
šeštadienį. Daugybė linksmų 
žmonių, jaunų ir senų, atvyko 
iš tolimų apielinkių.

Visame rezorte matėsi dide
lis gyvumas. Hotel Breakers 
sulaukė daug ankstyvų svečių 
kurie pradeda atostogauti.

ALUS I NAMUS
ATVEŽA M ALŲ i VISAS M TESTO 

I)A LIS
Duodam ant kredito.

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

Albert N. Marks
4520 SUPERIOR AVĖ.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Ąlus iš Kranų 
šešios Bowling
John

5325-27
Prie E.

Alleys
Schweizer, Prop.

SUPERIOR AVENUE
55th St. (14)

ENdicott 8908

jmiiniHmminimmiiHnmimmiiiimiimiiiiniiimmiiiimiiimmmmimmnin

Laikrodininkas
Taisymas mano spcciališkumas.

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

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

I

I.
J

6704

SPORTININKU PA
GERBIMAS 

Ketvirtad., Birželio 22
Clevelando Lietuvių visuome

nė pagerbs savo sportininkus 
atsižymėjusius šį pavasarį, ati
tinkama vakariene, 
giama Birželio 22 d., 
salėje.

Ne tiktai vietiniai 
žino apie Clevelando 
Sporto Klubo narių 
bet ir vietiniai svetimtaučiai 
pripažysta kad mes turim ga
bių žaidikų, nes per du metu 
žaidžiant Inter-Lodge Lygoje 
laimėjome antros vietos taurę.

Clevelando sportininkus ge
rai žino ir kitų miestų Lietu
viai, nes čia buvo surengta du 
krepšinio (basket bąli) turna- 
mentai. Toliau, vietinis klu
bas ir klubo nariai lošia svar
bią rolę Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungoje ir dalyvauja 
kiekviename Sąjungos sureng
tame turnamente. šis klubas 
pirmą metą laimėjo “soft bąli” 
čampięnatą, ir dabar yra meis
teris basket bąli pirmenybių.

šis klubas yra suorganizuo
tas vienu tikslu: Duoti progą 
Lietuviams sporte, platinant 
sportą Lietuviu tarpe. Obalsis 
yra: “Viskas Sporte Dėl Musų 
Lietuviško Jaunimo”.

Kviečiame visus vietos Lie
tuvius sporto mylėtojus daly
vauti šioje sportininkų pagerbi
mo vakarienėje ir praleisti va
karą drauge su jaunimu.

Bilietai tik po 60c., galima

kuri ren-
Lietuvių

Lietuviai
Lietuvių 
gabumą,

gauti Dirvos administracijoje 
ir pas klubo narius.

KLUBO SUSIRINKIMAS
C. L. Sporto Klubas laikys 

mėnesinį susirinkimą pirma
dienį, Birželio 19, Lietuvių sa
lėje, nuo 8 vai. vakare. ' Turin
tieji banketo bilietus prašomi

! priduoti pinigus tą vakarą. Vi- 
j si nariai ir rėmėjai prašomi 
■ dalyvauti. Valdyba.

• PRAKAITO dėmes galima 
prašalinti pamarkinant drus- 

i kos tirpinyje pirm skalbimo.

DABAR LAIKAS PIRKTI
NUOSAVĄ GYVENAMĄ NAMĄ 

MES TURIM DAUGYBĘ NAMŲ PASIRINKIMUI 
štai keletas kurie parsiduoda visai prieinamai

E. 84TH prie Superior, 7 kamb. pavienis namas garažius, geras 
pirkinis už šią kainą $3700.00

GARFIELD 1ITS—turim pavienių ir 2: šeimų namų kurie galima 
įsigyti įmokant tik $300, likusieji išsimoka kaip nuoma.

78 AKRŲ FARMA, 10' karvių, 2 arkliai, visi įrengimai, mainysis 
j nuosavybę mieste.

CORLETT dalyje 2 šeimų namas, 5 ir 5 kamb., moderniškas, du 
garažiai. Parsiduos pigiai arba mainais į mažą pavienį namą.

* ir 6 kamb., furnasai, 3 ga- 
Padarykit

J. F.
3088

E. 66 prie Superior, geras 2 šeimų, 6 
rašai. Savininkas parduos pigiai.

JUOZAS SKUSKIS
Telefonas MI.

6821 Fleet Avenue

savo pasiūlymą.

ROGERS

MI. 5759

STATĖ WIND0W SHADEĮ
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami s 

Visoki Langams Užtraukalai (Shades) . = 
žemos kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c

E ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. 
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.

Ę Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška isdirbystė.
Į HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street ® Cleveland |
MimumiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiniiiiimiiiiiHiiiiiiimnmiHHiuiminimHHHy:

• CLEVELANDO Stadiume 
sekmadienį atsibuvo didele ka
talikiška iškilmė, kur įvyko vi
sų katalikiškas mokyklas bai
gusių mokinių vienu kartu iš
kilmingas mokslo baigimo ak
tas. Ta iškilmė surengta są
ryšyje su čia prasidėjusiu Ka
talikų Socialės Akcijos Kon
gresu. i

Kongresan suvažiavo aukš
tieji Amerikos katalikų bažny
čios ir jų palaikomų mokslo įs
taigų vadai.

Šis Katalikų Socialės Akci
jos Kongresas yra tai. pradžia 
katalikų pastangų eiti į darbi
ninkų reikalus, rūpintis jų ge
rove. unijų vadovavimu ir tt.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
SPECIALIS PARDAVIMAS

Keleto rūšių Stipraus Alaus — 
$1.65 už ' 
6 bonkos
Pasirinkit

dėžę (case). 
šalto — 49c.
kokio norit.
•
TAIPGIMES

duodam alų senovišku budu prie 
stalų uzbonais arba išsinešti — 
2% sv. už 25c. Svoris tikras.

•
Visokių rūšių CALIFORNIA vy- 
nuo 20% stiprumo nuo 95c gal. 
ir brangiau.
tik

7205
1934
2355

V yno
šeštadieniais.
Wade Park A v.
Payne Avė.
E. llh Street

išpardavimas
(27)

ENd. 9276
ENd. 8762

PR. 9627

ZM

• Po išmazgojimo muilo putose, plauk savo indus tikrai KARŠ
TAME vandenyje. Jos beveik pačios išdžius. Bet reikia bū
tinai išplauti KARŠTAMU vandenyje, tokiame kokį gauni su 
modernišku automatišku gasiniu vandens šildytoji!.
Su automatišku gasiniu vandens šildytoji! jus visada turėsit 
karšto vandenio kada tik reikės ir kiek reikės. Karštas van
duo anksti rytą tėvui skustis—ir kiek tik jo reikia skalbimui, ir 
valymui. Ir jus sutaupysit laiką ir kurą su gasiniu automatiš
ku vandens šildytoji!.
Šie nauji autamatiški gasiniai vandens šildyto jai yra lengva įsi
gyti, ir jie užsimoka patys savaimi patogumu ir parankumu ko
kį gauna visa šeima. Lengvi mėnesiniai išsimokė j imai sutvar
komi su jūsų gaso bila. Leiskit mums paaiškinti kaip patogu 
yra turėti karšto vandens tiek kiek reikia, kada tik reikia.

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios
WASHERS SlVEEPERS

Atvykstam į jūsų namus ir pa
darom apkainavimą dykai.
20 metų patyrimo. (26)

HARRY’S
Radio Servicing Company 

6919 WADE PARK AVĖ.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI S ALIUKUS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budvveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

M A 4 dideliems
^^^^darbams

Virimui • Vandens šildymui 
šaldytuvui • Namo šildymui

DYKAI
SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentą — 
akordioną, sax. darinėtą, banjo, 
gitarą, ar bubną dykai, viskas 
ką mokėsit tai už mokymą. 
“Learn to play the Harmony 
Way”. — Mes taisom ir parduo
dam muzikalius

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

instrumentus.
(26)

Shoppe
EN. 5297 

. - SH. 7621

S AMAS
E W E L E R 
Superior Avenue

(Atdara iki 2:30

Harmony
7727 Superior
2419 Dennison

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

o •
NEW DEAL 
B A K E R YBLACK CAT

A F E 
Night Club • 

4058 ST. CLAIR

C r oss town 
Upholstery Shoppe 
Repairing, Remodeling 

Refinishing
Mes finansuojam visą darbą 

jei neturit gatavų pinigų. 
Darbo kainą suteikiam dykai

1001 E. 79th St. (28)
Barchi, Mgr. E. Martin, Rep.

HEnderson 1973

duodame išAtsakantiems žmonėms
ilgesniam laikui.simoke j imu AVE.

ryto)’

Muzika Penktadienio ir
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

šeštadienio
J.

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse 

nUIlIliUlIlBnilIlHHIIlllllllllIlllllllIMlIlIlIllM

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

IXW
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KUN. E. ŠTEIGMA- j 
NUI NUPJOVĖ

KOJĄ

Iš Kun. A. M. Karužiškio, 
naujos parapijos klebono, pa
tyriau kad pereitą savaitę Šv. 
Jono Ligoninėje Kun. E. šteig- 
manui nupjauta koja. Kun. 
Šteigmanas per tūlą laiką bu
vo antroje Clevelando Lietuvių 
parapi j o j e pade j ė j u.

Reikia labai apgailėti kad to 
amžiaus žmogui kaip yra Kun. 
šteigmanas, prisiėjo panešti 
tokia nuoskauda.

Kun. šteigmanas įsišventino 
į kunigus, apie 10 metų atgab 
Clevelando katedroj. Kelis me
tus klebonavo Youngstowne, 
po to parvyko atgal į Clevelan- 
dą ir prisilaikė naujoje para
pijoje.

Koją jis buvo susižeidęs dar 
nebūdamas kunigu. Dabar gi 
pernaują užsigavus, žaizda pa
sidarė pavojinga ir taip prasi
plėtė kad reikėjo koja nupjau
ti aukščiau kelio. Rep.

ONOS KASKAS KONCERTO RENGIMO KO-
APYSKAITAM1TETO GALUTINA
BALANDŽIO 21 D., RENGI- 
DARŽELIO SĄJUNGAI SE- 
1R APYSKAITĄ:

ONOS KASKAS KONCERTO, ĮVYKUSIO 
M O' KOMITETAS PATIEKĖ LIETUVIŲ 

i KANČIO TURINIO LAIŠKĄ

Sąryšyje su artistės Onos Kaskas koncertu, kuris buvo surengtas pa
sidarbavimu Lietuvių Moterų ir Lietuvių Universiteto Klubų, turime gar
bės čia priduoti pilną finansinę apyskaitą, iš kurios matysite jog gryno 
pelno liko $600.00 Darželio naudai.

Artiste Ona Kaskas instruktavo koncerto rengimo komisiją kad jos 
auka butų suvartota sulyg geriausios nuožiūros koncerto rengimo komisi- 

Pasiteiravus, pasirodė kad at- 
Musų 

Kaskas

jos Lietuvių Kultūrinio Darželio reikalams.
mokant $600.00 Donwell Nurseries gaunama kredito nuolaida $280. 
komisija vienbalsiai nutarė šia proga pasinaudoti, todėl panelės 
pasidarbavimas suteikia Darželiui $880.00.

Todėl įdedame atmokėtą kontraktą ir pakvitavimą iš Domvell 
ries, po kuriuo pasirašo ponas Kallay, savininkas.

Prašome mums suteikti oficiali priėmimo pareiškimą dėl painformavi- 
mo p-lės Kaskas ką padarėme su jos auka.

ONOS KASKAS KONCERTO RENGIMO KOMISIJA.

Nurse-

* *

ONOS KASKAS KONCERTO1
INE1GOS:

Bilietai: 110 po 1.50 $165.00
116 po 1.00 116.00
126 po .75 94.50
326 po .50 163.00
678

Viso $538.50

¥

RAPORTAS

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

CULTURAL REVIEW
By Zoe Decatrice

(Continued from lašt week)

DIRVOS PIKNIKAS
PAVYKO

Praeitą sekmadieni Dirvos 
piknikas puikiai pavyko ne
žiūrint atvėsusio oro ir debesi
mis nukarusio dangaus, kuris 
visą dieną išrodė į lietų. Kiek 
palijo vėlai pavakare, bet pik
nike įsismaginusių svečių ūpo 
nesugadino. Tuoj nustojo, ir 
visi vėl pradėjo linksmintis.

Jei ne toks oras, be abejo 
butų atvažiavę į pikniką sve
čių dar daugiau, tačiau pikni
kas reikia skaityti pilnai pasi
sekusiu, už ką atsilankiusierps 
ir dovanas davusiems biznie
riams nuoširdus ačiū.

Komitetas ištraukė sekan
čius dovanų numerius, kuriuos 
turintieji ateikit į Dirvos ad
ministraciją pasiimti dovanas:

Penki iš tų numerių gauna 
metines Dirvas, o septyni gau
na šiaip daiktais.

$538.50
19 komplimentarinių bilietų išduota už

VISO 1NEIGŲ UŽ BILIETUS
24.75

513.75 513.75
Už 37 skelbimus programe gauta
16 Garantorių po $5.00 kiekvienas, viso

152.00
80.00

Aukos: Schultz Drug Company
Koncerto Komitetas

1.00
1.26
2.216

VISO INEIGŲ
2.26

748.01

IŠLAIDOS
Nuoma Mažojo Teatro (su 25% nuolaida) 
Atsakomybės apdrauda už 619 dalyvių po $.05 
Programų spauda (700) 20 pusi.
Akompanistams:
Onos Kaskas klišė ir 5 matricos
Bilietų spauda

VISO IŠLAIDŲ 148.01

GRYNAS PELNAS LIETUVIŲ DARŽELIUI

148.01

$600.00

Raportą pateikia Koncerto Komitetas: Ona Mihelich, Ona Stapulionienė. 
Ona Kąrpienė, Ilelen Pečkaitis, Beatriče Urbšaitė, Aldona Wilkelis, 

Dri A. J. Kazlauekas. Juozas
Nikodemas

P. Ditchrnan, Jurgis Arbuckas 
A. Wilkelis.

ALDONA WILKELIS, Pirmininkė.

Viršuje paduota apyskaita buvo 
1939 m., ] ’ ' \ ” ' ’ ’ ~
S. T. Tamošaitį ir iždininkę L.

96 -- 131 — 786 — 457
907 -- 749 — 704 — 848
608 -- 761 — 1058 — 1077
PADĖKA PAGELBININKAMS

Piknike darbuotis pagelbėjo, 
šie: Ignas Visockas, Zambliau- 
skas, Edvardas Rumbutis, Ju
lė Salasevičienė, Vladas židžiu- 
nas, Slankauskas, A. Ališaus
kas, Juozas Blaškevičius, Ona 
Blaškevičienė, V. Katkauskie- 
nė, M. Galdikienė, Juozas Vil
činskas, Justinas Miščikas, ir A. 
Zdanis kuris buvo viso biznio 
vedėjas.

Visiems pasidarbavu s i e m s 
Dirvos administracija dėkoja.

Muzika buvo Jono Apanai- 
čio.

NELAIMĖS
Sekmadienį, gryžtant iš Dir

vos pikniko, dviejų Lietuvių 
automobiliuš patiko nelaimė: 
automobilis kuriuo važiavo Ba- 
nionių šeima susimušė su kitu, 
bet jie sutrenkti lengvai.

Antanas Zdanis su šeima ir 
pora su juo važiavę pikniko 
pagelbininkai susižeidė sun
kiau, kuomet per lietų vėlai 
vakare gryždami atsimušė į 
stulpą. Jie norėjo išsisukti iš 
kelio kitai mašinai kuri galėjo 
į juos įvažiuoti.

Baigė Ohio Statė Uni
versitetą

Juozas P. Muliolis šiomis die
nomis baigė Ohio Statė Univer
sitete Biznio Administracijos 
mokslą su .B.S. laipsniu.

Juozas yra 25 metų amžiaus 
ir jau kelintas metas darbuo
jasi Amerikos politikoje.

Jo mokslo baigimo apeigų pa
žiūrėti į Columbus buvo nuva
žiavę Muliolių šeima.

Tą patį universitetą baigė ir 
Lietuvaitė iš Clevelando, Irene 
Matylde Kellz-Kazlauskaitė.

Ohio Statė Universitetą lan
ko ir daugiau Lietuvių ne tik 
iš Ohio bet ir iš kitų valstijų.

• ROTARY organizacijos pa
saulinis suvažiavimas Clevelan
de prasidės su pradžia sekan
čios savaitės. Dalyvaus at
stovai iš 40 tautų. Lietuvoje 
taipgi yra Rotary Klubas, bet 
ar iš Kauno atvyks koks de
legatas nežinia. Rotary yra 
tai pasaulinė biznio ir profesi
jos žmonių organizacija.

) peržiūrėta ir patvirtinta Birželio 5, 
per Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjungos vice pirmininką Dr. 

Šukienę.
šiuomi reiškiame nuoširdų ačiū visiems kurie prisidėjo ir gelbėjo Onos 

Kaskas koncerto surengimo reikale, kuris buvo skirtas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio naudai, kaipo jos dovana.

Ypatingai tariame ačiū visiems koncerto dalyviams, gąrantoriams, 
garsintojams. patronams, laikraščiams, rengimo klubų nariams, publikai 
ir visiems kitiems kurie šiokiu ar kitokiu budu prisidėjo prie pasekmin
go įvykio. RENGIMO KOMISIJA.

LANKĖSI STASYS
PIEŽA

Katalikų Akcijos Kongrese, 
kuris Įvyko Clevelande šios sa
vaitės pradžioje, buvo atsiųs
tas kaipo spaudos atstovas di
delio Chicagos dienraščio, Chi
cago American reporteris Sta
sys Pieža.

Stasys Pieža, plačiai dalyvau
damas Chicagos Lietuvių tar
pe, nuolat aprašo tame laikraš
tyje apie savo kolonijos Lietu
vių veikimą. Apsilankęs Cle
velande, atsilankė Dirvos re
dakcijoje, taipgi apžiurėjo Lie
tuvių Darželi ir pažadėjo apra
šyti jį Chicago American.

ATSARGA TURI BŪ
TI PIRMIAUSIA

Ar jus bijot važiuoti orlai
viu? Daugybė žmonių kurie 
nei nepamanytų važiuoti į Chi
cagą ar New Yorką lėktuvu ta
čiau neturi jokios baimės at
likti tą pačią kelionę automo
biliu.

Vienok gi rekordai parodo 
kad pasažieriai orinių linijų 
lėktuvais skrenda 115 kartų 
greičiau už kiekvieną mirtiną 
nelaimę negu važinėja pasažie
riai automobiliais.

Priežastis tokiam nuosta
biam skirtumui saugume guli 
tame fakte kad lėktuvų pilotai 
yra griežtai išlavinti būti at
sargiais ir jie niekad nedaro 
jokių rizikų. Jiems saugumas 
yra pirmutinė svarba, greitu
mas antra. Kodėl nepasimoky
ti iš pilotų?

ATVYKSTA TAUTIŠ
KU ŠOKIŲ MOKY

TOJA
Už keleto dienų Clevelande 

lankysis p-lė M. Baronaitė, iš 
Vytauto Didžiojo Universiteto, 
kuri atvyko į Ameriką pamo
kinti Lietuvių jaunimą gražių 
tautiškų šokių. Tais šokiais 
Lietuvos jaunimas pragarsėjo 
visoje Europoje. Proga yra ir 
Clevelando Lietuvių jaunimui 
išmokti.

Patartina visoms musų jau
nimo grupėms susieiti į vieną, 
pasiimti kurią nors salę — pa
rapijos ar Lietuvių — ir visi 
išvien, p-lės Baronaitės vado
vybėje, tuos šokius išmokti.

Turime Čia ir skautų, ir so- 
daliečių, ir Lietuviškos mokyk
los, ir bažnytinio choro, ir vy
čių ir kulturiečių grupes, ku
rie visi pramokę tų šokių turės 
juos ant visados. Po pasimo- 
kinimo vėl gali eiti kas nori 
savais keliais, bet bus daug 
lengviau mokinti jeigu visi su
eis į vieną, negu mokytojai po 
paskiras grupeles lankytis.

Moterų Sąjungos 36 kp. 
Išvažiavimas

Draugiškas M. S. 36 kuopos 
ir jų draugų išvažiavimas bus 
šį sekmadienį, Birželio 18 d., 
Sankalų ukėj. prie Chesterland, 
Ohio. Pietus po 50c., viskas 
kitkas ekstra. Pietus bus duo
dami 1 vai. Kurie nežino kaip 
nuvažiuoti susirinkit prie Kun
drotų namų, 1035 E. 140 st., 
arti St. Clair avė. Iš ten visi 
važiuos kartu. Komisija.

• MIESTO auditorija bus pa
versta į žaliuojantį sodą, kur 
su Liepos mėnesiu prasidės vi
sa eilė viešų koncertų. Pirmu
tinis koncertas bus trečiadienį, 
Liepos 12.

• MARTIN L. SWEENEY, iš 
Clevelando, Kongreso atstovas 
Washingtone, prieš atvykimą į 
Washingtoną Anglijos kara
liaus, Atstovų Rūmuose iškėlė 
reikalavimą kad karalius pa
sakytų kada atmokės Britani
jos karo skolas S. Valstijoms. 
Sweeney yra. Airių kilmės ir 
kovoja prieš Britų valdžią, ku
ri laiko pavergus dalį Airijos.

LANKĖSI Clevelande ir da
lyvavo Dirvos piknike, tarp ki
tų apielinkes miestų svečių, A. 
P. Slavinskas su žmona, ir Du- 
ųuesne, Pa.

Svečių matėsi iš Lorain, Ak- 
ron, Youngstown ir kitų apie- 
linkių.

APSIVEDA
Panelė Alena Sheporaitis ap- 

siveda su jaunikaičiu, Boris 
Kovacic, šeštadienį, Birželio 17, 
šliubas bus 9 valandą, P-įės šv. 
Nesiliaujančios Pagalbos para
pijoje.

Here we took some pietures with 
the officers on guard, rested a bit 
and thank goodness started back 
by this gravel road that came from 
beyond the German border, and led 
through the pine vvoods. It was 
a pleasure to walk on, though after 
a time we turned off, tovvards the 
beach, on the Baltic Sea side and 
continued on clcse to the waters- 
edge where a layer of pebblcs and 
stones gavę us ą firm footing even 
though we got our feet wet. By 
this time the whole crowd was tir- 
ed and Jagged along, stopping now 
and then to gather bits of amber 
froip among the pebbles and stones 
at our feet.

After what again seemed miies, 
we turned off the beach and went 
back through the woods beyond 
which were the sandy wastes, and 
here we came to the Lithuanian 
School of Aero-Gliding. It was a 
most interesting place to inspect; 
the students and officers were most 
gracious, and gavę a demonstration 
by taking a glider up and we all 
watched him glide and alight in 
sąfety. This also gavę us a chance 
to ręst, and we were invited to 
register in a big- book with signa
tares of visitors and guests.

A s I went to register I remem- 
bered that three years before mv 
husband had been here, so I thought 
it would be fun to find his signatare. 
When everyone had registered I 
went back to the book and turned 
back the pages to the year 1935, 
in August, and searched, I was 
delighted to find Severai narnės I 
recognized. of the people I knew 
went on the trip with him, there 
was Mr. Vitaitis, editor of Tėvynė, 
from New York, Dr. Johanna Bal
trušaitis, of Pittsburgh, Mr. B. K. 
Balutis, Ministcr of Lithuania in 
Lo.ndon, and Severai others, būt alas, 
I could not find K. S. Karpius, so 
I decided he' probably did not get 
there with them.

The whole trip lasted all day and 
we got back to the hąll for our 
belongings about seven o’clock. We 
had y/alked about fifteen miles — 
that were exhaųsting, būt so in
teresting and worth while that I 
am sure we would do it over again 
if need . be, even under the šame 
circumstances. t

We ehangsd back into presentable 
appearances, and had supper in the 
Hotel restaųrant, after which vze 
went to visit the Museum of Nida. 
Here we learned that these sand 
dunes are continually shifting. The 
reason has never been learned nor 
a way to prevęnt it has ever been 
found, būt through some freak of 
air eurrents the sands shift so 
that so much aff a whole village iš 
buried. Here in the Museum we 
looked at maps and charts of vil
iūges and buildings that have been 
buried. and again uncovered, and 
of course any old relies and imple- 
ments been found in such vicinities.

I wondered how this sand shifts, 
and on inųuiring learned that an 
air eurrent in some mysterious way 
gradually blows the sand constant- 
ly in one direction and of course 
in time the entire hill of sand is 
shift ed to another position. This 
shifting is so gradual that' it na
tūrali y takes perhaps years, būt 
nothing can be done to prevent it.

The Museum is on a hill, built 
of logs,, and is charming in its 
rustic simplicity. A lovely garden 
surrounds it, vvhere we stopped to 
šit on one of the benches to ręst.

We enjo.yed seeing the main 
street of the village, where shops 
windows displayed amber, which we 
stopp.ed to admire, and many charm
ing pieces and ornaments were on 
display. Also there were many vil
ias for vacationists who come here 
the šame as they do to Palanga. The 
beaches and sand dunes are ideal 
for ręst and relaxation.

And now it was time to depart 
for the pier and leave Nida to its 
own destiny in the battle against 
the shifting sands. The weather 
had cleared and it was a lovely 
evening, as we made our way to 
the pier. VZe had a few minutes 
to wait for the boat. was late, būt 
we could seė it coming, the lovely 
white steamer that would take us 
back to Klaipėda in a few hours.

On the pier we again met Major 
Dagys who was returning to Kau
nas having fulfilled his errand in 
Nida. When the Steamer docked 
we had a very pleasant surprise. 
for on it was our dear friend Bar
bara Darlys, she had come to Nida 
to give a concert the next evening. 
And so after exchanging a few 
words we embarked, and in a short 
time sailed away.

The trip back to Klaipėda was 
very trving to us exhausted sight- 
seers, and we hoped to be alive 
when we arrived. When we saw 
the lights of Klaipėda flickering in 
the distance we were m ore than 
happy for then we were more than 
haif way .to what we called home. 
At the dock in Klaipėda a bus was 
waiting to retam us to Palanga. 
We bid farewell to our companions,. 
Major Dagys and Lieutenant Stan
kevičius, who kept us awake with 
their interesting conversation, and 
treated us to stimulating coffee.

When we got back to Palanga it 
was olose to midnight, and as this 
was our lašt night here, we štili 
wanted to say goodbye to some of 
our friends and have one lašt look 
at the place where we spent so 
many happy hours, so, instead of 
going home to bed, as tired as we 
were, we stopped at the Kurhauzas. 
There were very few people there, 
among whom were members of the

Pirmyn chorus. We stayed for a 
vhile and told about our experiences 
of the day, būt soon departed be- 
cause I worried about the next day’s 
program. I had promised my cousin 
in Kuršėnai ‘to meet him in Šiau
dai on .Taly 15th, 1 dared not break 
my promise for I knew he would 
be there at the station waiting for 
me There was only one bus that 
left Palanga at 4:30 in the morn- 
ing for Kretinga, where I would 
mąke connections with the train at 
six o’clock. It was over an hour’s 
wait in Kretinga, būt there was 
no other way, and I had to make 
these eonneetion. Bernice had de
cided to rėmam in Palanga and 
take the evening six o’clock train, 
which I was to meet in Šiauliai, 
thereby joining with her and con- 
tinuing on to Kaunas together, for 
on the 17th the Olympics would 
begin.

It was almost useless for me to 
retire, for I feared to oversleep and 
miss these connections, so I just 
relaxed and every few minutes dur- 
ing the few hours left, looked at 
my watch. A s tired as I was I 
could not sleep; however I con- 
soled myself with the thought that 
back in Kaunas I would make up 
for all the lošt sleep.

(Continued)

Cleveland Lithuanian
A. C. News

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: 
Banųuet and Dance honoring Soft- 
Ball and Basket Bali Champions, 
Thursday, June 22, in the Lithuan
ian Hali at 7:45 p.m. Tickets only 
60c, get yours at the office of this 
newspaper or from any club mem- 
ber.
CLEVELAND LITHUANIAN A C 

MEETING
The next regular meeting- of the 

club is to be. held Monday nite — 
June 19 in the Lithuanian Hali at 
8:00 p.m.

Many injfportant an,nouncements 
are to be made and every member 
should be in attendance. We also 
invite, any other interested Lith- 
uanians to our meetings

At this time we also wish to 
make another matter clear, and that 
pertains to the membership of the 
club . . .

Yo.u do not have to be an active 
athlete to be a member. Any per- 
eon interested in sports, interested 
in Lithuanian youth,. interested in 
tournaments sponsored by and for 
Lithuanians may bccome a member.

We cordially invite you to come 
and get a'cųuainted with the work- 
ings of our club. We also seek 
your support in rnaking the banąuet 
and dance, that is to be held in 
the Lithuanian Hali, Thursday, June 
22nd a success. Boost the club, 
that is working for the Lithuanian 
youth.

“WHAT IS L1FE TO YOU?”
To the preacher life’s a sermon,

To the poker it’s a jest;
To the miser life is money,

To the loafer' life is ręst.
To the lavvyer life’s a trial,

To the poet life’s a song;
To the doctor life’s a patient

That needs treatment right alon.
To the soldier life’s a battle,

To the teacher life’s a school;
Life’s a. good thing to the grafter,

It’s a failure to the fool.
To the man upon the engine

Life’s a long and heavy grade;
It’s a gamble to the gambler,

To the merchant life is trade. 
Life’s a pieture to the arti s t,

To the rascal life’s a fraud;
Life perhaps is būt a burden

To the man beneath the hod.
Life is lovely to the lover,

To the player life’s a play;
Life may be a load of trouble

To the man upon the dray.
Life is būt a long vacation

To the man who loves his work; 
Life’s an everlasting effort

To shun duty, to the shirk.
To the earnest Christian worker

Life’s a story ever nevv;
Life is what we try to make it—

Brother, vvhat is life to you?
Mrs. John Alekna

Naturalism
Father Charles E. Coughlin, ec- 

clesiastically preconized adversary 
of “isms” and their underlving prin- 
ciples, in his address of lašt Sun- 
day, chanced to denounce natural
ism as well as international com- 
munism; therefore I think it ap- 
propriate to explain the significance 
of the term.

Naturalism, as defined in the stan- 
dard encyclopedia, refers to the mere 
statė of nature; the deniai of su- 
pernatural interference with nat
ūrai laws, and the theory that lit- 
erature and art should conform to 
nature. Incidentally I might here- 
in add that my personai views on 
any controversial subject will be 
subjugated to the interests of clear, 
impartial, unbiased presentation — 
the interpretation of the substance 
alone is mine.

The philosophy of naturalism is 
generally congeded to have acųuir- 
ed its maximum stimulus under 
Henry David Thoreau (1817-62), an 
American author, poet, naturalist, 
and philosopher. Thoreau, in accor- 
dance with his pagan philosophy, 
after living under the rigid con- 
ventions of ą cold, formai Nevv Eng
iami society, spent two years (1845- 
1847) living in a erude hut he 
built for himself on the shores of 
Walden Pond in Massachusettes in 
order to consummate his philosophy 
by living in intimate union with 
the outdoors.

In his essay, “Where I Lived, 
and What I Lived For,” Henry 
Thoreau refleets upon the advan- 
tages of living in etose accord with 
nature, and gives vent to his ex- 
pressions of the natūrai philosophy 
with which he was so completely 
imbued. He ųuotes Harivansa say- 
ing, “An abode vvithout birds is 
likę meat vvithout seasoning.” — 
Again, Thoreau expresses his in- 
telligent thoughts ųuoting Damo- 
dara: “There are none so happy in 
the vvorld būt beings who enjoy 
freely a vast horizon.”

That nature is a vital concern with 
Thoreau is further evidenced by his 
own statement: “I have been as 
sincere a vvorshipper of Aurora as 
the Greeks!” Supplementing the 
latter with, “All intelligences avvake 
with the morning”, which was tak- 
en from the Vedas, Thoreau de- 
clares, “Morai reform is an effort 
to throw off sleep.” His reason 
for believing in Nature is accurate- 
ly summed up as foiiotvs: “I went 
to the vvoods because I vvished to 
live deliberately, to front only the 
essential facts of life and see if 
I could not learn vvhat it had to 
teach and not, vvhen. I cam,e to d i e. 
discover that I had not lived.”

Regarding the nation •— Thoreau 
is of the eonvietion that the latter, 
in the broadest sense of the vvord, 
is brimming vvith superficialities and 
corruption, and that it is ruined by 
unscruplous exploitation. He says 
that nations governed by nevvs are 
an indication of man’s degenera- 
tion because, he c.'aims, nevvs is 
nothing more than gossip, and that 
a major evi.1 existent todav is that 
people be! i e ve that that is vvhat ap- 
pears to be. Propaganda is the al- 
lusion he refers to. Finally, Thoreau 
is a. confirmed realist.

Thoreau has been often severely 
criticized for his natūrai theology, 
and today is accepted as an ex- 
tremist. Many of his other vievvs 
have been bitterly contested and 
have resulted in almost complete 
oblivion. Some of his outdoor theo- 
ries have survived the ordeal and 
play minor roles in the problems 
of men today. He vvas consider- 
ably influenced by Emerson, his 
contemporary.

It is interesting to note the psy-

chological result of Thoreau’s life; 
he grevv up i n a very striet and 
limited society and vvas governed 
by conventions for a long time; 
then it happened! He turned from 
one extreme of intense proportion 
to the other — ųuasi-atheism.

PASKOLOS

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijoje
Pirmi mortgečiai:
1. Paskola perkant namą,
2. Taisymui arba pagerini

mui namų.
3. Statymui naujo namo.
4. Taip vadinama Mortgage 

Insured paskola, šiai paskolai 
gauti, perkant arba statant 
naują namą, reikia išpildyti 
aplikaciją dėl F.H.A. Tai yra 
valdiška įstaiga, kurioje, apkai- 
nuoja namą, arba planus nau
jam namui, ir jei yra vertas 
jie duoda apdraudą (insuran- 
ce) ant tos paskolos, o Lietu
vių Bankas padaro jums pas
kolą. Atmokėjimai eina į Lie
tuvių Banką, tiktai F.H.A. įs
taiga duoda tai paskolai užtik
rinimą kad paskola yra tiek 
verta.

Visos čia minėtos paskolos • 
daromos Lietuvių Banke. Pa
skolos reikale atsilankykit į 
musų ofisą platesnių žinių ga
vimui.

Jūsų depozitai Lietuvių Ban
ke kiekvienas yra apdraustas 
iki $5,000 per Federal Insuran- 
ce Corp.

čia mokama 3% ant depo
zitų.
THE LITHUANIAN SAVINOS 

and LOAN ASS’N.
6712 Superior Avė.

IŠSINUOMOJA KAMBARIS 
Lietuvių šeimoje, pavieniui 
vyrui, geras kambaris, Lie
tuvių centre, 6313 Dibble av.

K? STONIS
RESTAŲRANT*
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų 
_pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Feliksas Baranauskas
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ

RUBSIUVIS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
Darbą paima iš namų ir grąžina 

greitai. (26)
985 E. 128 St.
MUlberry 3549

Formai Cleaners lnc-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių. ‘

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St. Clevel md, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

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

A. Cypas
RFD § Chardon, Ohio

Į EVA’S | 

| Dry Cleaning ž 
r If Senas Drapanas padarom t 
f kaip naujas, išvalom ir 
t sutaisom. ❖
t i| EVA PETRAITIS |
t 6702 Superior Avė.
f CLEVELAND, OHIO t 
į v

Vyriškų 
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS
PATARNAVIMAS

•
Painiam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

On

Dantų Laboratorija

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

T3

We are not al- 
lowed to adver- 
tise pricest būt 

you will be 
pleased ivhen 

you come here.

aE- Dental Platės
CREDIT

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 
on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novocain Gas

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. IIEnderson 3157
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