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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAI PLIENO 
DARBUOSE

Gegužės 27 d. prasidėjo 
plieno darbininkų streikai, 
kurie apima plieno išdir- 
hystes penkiose valstijose.

Užsidarė dirbtuvės Re- 
public Steel Corp., Youngs- 
town Sheet & Tube Co. ir 
Inland Steel Corp. Ohio. II- 
linois, Indiana ir kitose 
valstijose.

Ohio valstijoje streikuo
ja Clevelande, Elyria, Can- 
tone, Massillon, Youngs- 
towne.

Tas streikas paliečia apie 
89,500 darbininkų.

Youngstown, O. — Pra
vesta balsavimai Sharon 
plieno kompanijos darbi
ninkų tarpe, diduma bal
sų pasireiškė už prisidėji
mą prie SWOC.

Pittsburgh, Pa. — Kaip 
tik pasekmingai pravesta 
balsavimas tarp Jonės & 
Laughlin plieno darbinin
kų unijos naudai, unijos 
vadai tuoj ėmėsi dirbti iiį- 
kovojimui unijos teisių ki
tose nepriklausomose plie
no kompanijose.

Pittsburghe pirmą kartą 
kaip gyvuoja Heinz Co. 
korservų kompanija su
streikavo jos darbininkai 
pareikalaudami pripažini
mo unijos ir daugiau mo- 
kesties.

NORI KARO DARBO 
EILĖSE

Cincinnati, O. — Ameri
kos Darbo Federacijos ta
ryba savo posėdyje atsi
šaukė į Federacijos ištiki
mas unijas padidinti uni- 
jistų narių mokestis dvigu
bai kovojimui prieš “suki
lėli” John L. Lewis.

Taryba taipgi nutarė at
sišaukti j Federacijos uni
jų atstovus užgyrimui iš
metimo iš Federacijos vi
sų CIO skyrių.

Federacijos vadai skai
čiuoja kad padvigubinus 
unijų narių mokestis susi
darytų kas mėnesi po apie 
$35,000 daugiau Federaci
jos karo fondan.

Taigi, darbininkai, reng- 
kitės vieni kitus mušti, dėl 
to kad jūsų vadai taip nori.

REIKALAUJA $8. Det
roit. — Automobilių dar
bininkų organizatoriai iš
kėlė obalsj reikalauti For
do automobilių ūšdirbystės 
darbininkams mokėti po 8 
dolarius dienai ir už įve
dimą šešių valandų darbo 
dienos, tokiu budu norėda
mi suorganizuoti didumą 
iš 140,000 Fordo dirbtuvių 
darbininkų. Fordo darbi
ninkų organizavimo darbas 
pradėtas.

ORGANIUOJA AUDĖ
JUS. Lavvrence, Mass. — 
Gegužės 23 d. čia lankėsi 
ir kalbėjo j 15,000 audėjų 
vyriausias CIO. vadas John 
L. Lewis. Čia pradėta va
jus suorganizuoti Naujo
sios Anglijos audėjus.
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ISPANIJOJE
Bilbao, Gegužės 24 d. — 

Miestas stengiasi laikytis 
prieš sukilėlių puolimą ir 
gynėjai neužsileidžia iki 
nenukertami nuo kojų.

Bet sukilėlių vadas Gen. 
Molą pasekmingai kerta: 
800 Baskų išmušta kuomet 
juos užklupo 100 sukilėlių 
lėktuvų. Baskai buvo už
klupti slėnyse aplink mie
stą.

Gen. Molą vis artyn ir 
artyn apsupa Bilbao.

Iš Katalonijos skrenda
mus lojalistų lėktuvus gin
ti Bilbao, sukilėlių lėktuvai 
pasitiko, vieną jų numušė, 
o penkis kitus kairiųjų lėk
tuvus sukilėlių lėktuvai nu
sivijo tolyn į jurą.

Lojalistai skrisdami nau
dojasi Prancūzijos kampu, 
ir Prancūzijai jiems nieko 
nesako. Sukilėliai užpro
testavo, nes tai jau trečias 
kartas toks pasielgimas.

Lojalistai pradėjo smar
kų puolimą sukilėlių prie 
Madrido, norėdami priver
sti juos atitraukti kariuo
menę nuo Bilbao.

Valencia, Geg. 25 d. — 
Pranešimai sako kad Ispa
nų anarkistų kilimas prieš 
socialistų vyriausybę didė
ja ir reikia jau kariuome
nės jų malšinimui. Bata- 
lijonas anarkistų vadovau
jamų lojalistų kareivių su
kilo, atsimetė nuo valdžios 
ir nuėję atgal užėmė Bar- 
bastro miestelį, kur išžudė 
100 žmonių.

Londonas. — Italija ir 
Vokietija praneša sutinka 
Ispanijos civilinio karo pa
liauboms ir sutinka ištrau
kti savo kareivius iš Ispa
nijos jeigu ir kitos šalys 
tai padarys.

Kalbos dėl paliaubų plin
ta labiau, betgi paliaubos 
sidarė negalimos kai patys 
kairieji ėmė kariauti savo 
tarpe.

REIKALAUJA ŽYDU 
IŠTIKIMYBES

Milanas, Italija. — Mus- 
solinio laikraštis pareiškė 
Italijos Žydams reikalavi
mą pasmerkti “tarptautinį 
Hebraizmą”, arba išsižadė
ti Italijos pilietybės ir gy
venimo vietos.

Laikraštis sako kad Žy
dų sinagogos ir įstaigos, 
kurios pareiškė ištikimybę 
Italijai, jos karaliui ir Mus- 
soliniui, tuo pat laiku rodo 
savo prijautimą tam kas 
yra priešinga Italijai.

Rumanijoje, ištikus po- 
tviniams šiose dienose žuvo 
apie 18 žmonių Moldavijos 
distrikte.

NAZIAI NETYLI. Vo
kietijos nazių vyriausybe 
pasiuntė popiežiui griežtą 
protestą prieš Chicagos 
Kardinolą Mundelein, dėl 
jo kalbos pasakytos Gegu
žės 18 d. prieš Hitlerį ir jo 
vyriausybę.

SULAUKĖ SUNAUS
Londonas. — Gegužės 24 

d. lakūno Lindbergh žmo
na pagimdė trečią sūnų. 
Tai lyg atmintis 10 metų 
sukakties nuo to kai Pulk. 

I Lindbergh perskrido At- 
llantiką 1927 metais.

22nd YEAR (22-ri Metai)

. . tz • i ---------------- ----------- ------------- r” Įnunuiild. Įrifl'
je Lieetuvos Karininkų Ramovėje, Kaune, kuri tik ėiau apie tai ant 3-čio pusi.) Tuo.

Pakeitė Roose- 
velto Programą

Washington, Gegužės 25 
d. — Atstovų Buto nariai 
susidalinę į tris blokus, vi
sai pakeitė administracijos 
viešų darbų programą, at- 
kirsdami nuo jo $500,000,- 
000 sumą kitiems būtiniems 
darbams.

Prezidento buvo nusta
tyta viešiems darbams se
kančiam fiskaliam metui 
$1,500,000,000 suma. Buto 
nariai iš tos sumos pasky
rė $55,000,000 potvinių re
guliavimui ir sausros ven
gimui, $150,000,000 vieške
lių gerinimui ir $300,000,- 
000 PWA.

PRAŠO DARBO REI
KALAMS REGULIUO

TI ĮSTATYMO
Washington. — Prezi

dentas Roosevelt kreipėsi 
į Kongresą prašydamas 
pravesti lankstų įstatymą 
kuris nustatytų minimum 
algas, maksimum valandas, 
uždraustų vaikų darbo pro
duktų pardavimą ir drau
dimą produktų kurie nėra 
organizuotų darbininkų iš
dirbami.

RUSAI TYRINĖTO
JAI APSIBUVO 
Š. AŠIGALYJE

Maskva, Gegužės 21 d.— 
Sovietų lakūnai nuskrido į 
šiaurinio ašigalio sritį ir 
nugabeno ten būrį tyrinė
tojų iš 11 asmenų, kurie 
ten žada pasilikti metams 
laiko. Tie tyrinėtojai nu
sileido ant ledų apie 13 
Angliškų mylių atstu nuo 
šiaurinio ašigalio. Kiti ke
li lėktuvai atnešė jiems vi
sas reikmenis.

Gegužės 25 d. užėjo di
delė šiaurės audra ir pū
gos ir vėjas pradėjo nešti 
tą ledo lydį ant kurios jie 
apsistojo, tolyn nuo ašiga
lio.

Šią ekspediciją vadovau
ja Prof. Otto Schmidt. Jo 
tikslas ištirti galimybę oru 
susisiekimui su Amerika 
skrendant tiesiog per že
mės “kepurę”.

Dabartiniu laiku šiauri
niame ašigalyje yra dienos 
šviesa be paliovos.

DAR 55 SU
ŠAUDYTA

SOCIALĖS APSAUGOS 
AKTAS PAREMTAS 
Washington. — S. Vals

tijų Aukščiausias Teismas: 
pripažino konstituciniu so
cialės apdraudos akto be
darbės apdraų įjos ir senat
vės pensijų pro'vizijas.

Iki šiol Aukšč. Teismas 
gąsdino kad visas Socialės 
Apdraudos Aktas yra ne- 
konstitucinis.

KOVA SU BULIUM
E. St. Louis, Mo. — Po-’ 

licininkai Pr. Kurelaitis ir į 
Michael Schvvartz per va
landą laiko vaikė ištruku
sį iš skerdyklų bulių. Pas
kui bulius atsisuko ir pra
dėjo vytis juos. Jie bėgo 
bėgo iki pagaliau pamatę 
pavojų turėjo bulių nušau
ti.

Vengrijos sostinėje Bu
dapešte, po tvirtovės kal
nu, yra urvai, kurių ilgis 
apima 11 mailių. Juos da
bar išvalė ir leis turistams 
žingeiduoliams ten landyti 
apžiurinėti.

Vokietijoje darbininkų ir 
įstaigų tarnautojų žmonos 
vedžiojamos po dirbtuves 
ir raštines, parodymui ko
kiu budu sunkiai dirbdami 
jų vyrai pelno duoną, kad 
ir moterys mokėtų supras
ti reikalą ekonomijos, ne
būtų aikvotojos ir nežinė- 
lės tikrojo gyvenimo.

Žydų populiacija Lenki
joje skaitliuojama 2,829,- 
546, arba arti trys milijo
nai.

Lenkai pradėjo smarkiai 
rūpintis Žydus iš savo ša
lies iškelti kitur.

Plieno industrija bėgyje 
šių metų paskyrus praleis
ti apie $10,300,000 savo iš- 
dirbysčių gerinimui, didi- 
mui, plėtimui ir tt. Tai yra 
12 nuoš. daugiau negu tam 
tikslui praleista pernai.

Nukirsdino. Berlinas.— 
Otto Ktropp, 29 m., buvęs 
komunistų vadas, rastas 
kaltu šalies išdavystėj, ta
po nukirsdintas.

PARYŽIAUS 
PARODA

______
Paryžius. — Gegužės 24 j 

d. atsidarė Tarptautinė Pa
roda, nors dar ne visiškai 
baigta įrengti. Joje daly
vaują 42 valstybės, jų tar
pe if Lietuva. Parodą ati
darė Prezidentas Lebrun, 
dalyvaujant įvairių valsty
bių atstovams.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Maskva. — Gegužės 20 
d. Sovietų vyriausybė pa
skelbė jog įvykdė didžiau- 
sį masinį špiegų sušaudy
mą koks buvo pastarų tri
jų metų bėgiu, kuomet su
šaudyta 43 vyrai ir viena 
moteris. Jie rasti kaltais 
dirbime prieš Sovietus Ja
ponijos naudai. Jie sušau
dyti Gegužės 9 d.

Gegužės 25 sušaudyta 
dar vienuolika tokiais pat 
apkaltinimais nuteistųjų.

Jie visi suimti ir nuteisti 
Sibire.

DIDELIS GAISRAS 
SKAUDVILĖJE

Gegužės 3-4 naktį Skaudvilė
je, Tauragės apsk., prie Tur
gaus aikštės, antrapus plento 
nuo bažnyčios, kilo gaisras. 
Mediniai namai ir sausra pa
dėjo gaisrui greitai plisti.

Per kelioliką minutų ugnis 
apėmė 8 didelius ir apie tiek 
pat mažesnių namų. Buvo di
delis pavojus ir paštui, kuris 
yra netoli aikštės, Nemakščių 
gatvėje. Gaisrą gesino Skaud
vilės, Tauragės miesto, Tau
ragės kariuomenės įgulos ir 
Kelmės ugniagesiai. Po dide
lių pastangų pavyko ugnį su
stabdyti. Nuostolių padaryta 
per 200,000 litų. L.A.

PATIEKĖ UŽGYRI
MUI AMERIKOS 
ŠALIŲ SUTARTI

Washington. — S. Val
stijų Senatui patiekta už
tvirtinti aštuonios sutar
tys su 21 Amerikos konti
nento valstybe, šiame kon
tinente taikos palaikymui.

Tai yra pasekmė taikos 
konferencijos kurią sušau
kė Roosevelt pereitą Gruo
džio mėn. Buenos Aires, 
kur buvo ir pats nuvykęs.

Anglijoje dirbdina nau
jus didelius pasažierinius 
lėktuvus, kurie neš po 40 
keleivių, galės skristi iki 
200 mylių į valandą.

Londone padaryta strei
ko paliaubos, 25,500 auto
busų konduktorių ir mo- 
tormanų sutiko gryžti dir
bti, galutinos derybos bus 
vedamos toliau.

LIETUVOS valstybės lėšų 
biudžetą šiam metui seimas 
vienbalsiai priėmė, prieš išsi
skirstymą. Biudžetas, siekia 
303,440,109 litų. Ministerių 
kabineto buvo pasiūlyta 288,- 
895,256 litų. Vadinasi, seimas 
valstybės biudžetą padidino 
apie 4 milijonais litų. Tačiau 
seimas kai kurias ministerių 
kabineto biudžeto projekte nu
matytas išlaidų pozicijas iš
braukė, gi labai padidino iš
laidas mokyklų namams sta
tyti, susisiekimo reikalams ge
rinti, ir tt.

“LIETUVOS AIDO”, Lietu
vos tautininkų ir valdžios or
gano redakcija, norėdama pa
skatinti moksleivius vasaros 
atostogų metu keliauti ir pa
žinti savo kraštą, paskelbė ke
lionių aprašymų konkursą. Ke
lionės aprašymas turi liesti 
arba budingas gamtos vietas, 
piliakalnius, istorines, žymių
jų žmonių gyvenamas vietas 
arba žmonių būdą. Už geriau
sia parašytus kelionių aprašy
mus redakcija skiria tris pre
mijas: 150 litų, 100 litų, ir 
50 litų. Ptemijuoti dalykai 
bus spausdinami “Lietuvos Ai
de” ir autoriams bus mokama 
honoraras.

MAŽAI KAS MATYS 
TAS VESTUVES

Mons, Prancūzija. —Ed
vardas Windsor pasiskyrė 
apsivesti su Wallis War- 
field Birželio 3 d. Angli
jos valdžia uždraudė savo 
didžiūnams ir net jų žmo
noms tose vestuvėse daly
vauti. Taigi vestuvės bus 
privatiškos, dalyvaus gal 
koks tuzinas asmenų.

Iš daugelio vietų jiem 
pradėjo ateiti įvairių ves
tuvių dovanų, bet Edvar
das įsakė visas dovanas su
grąžinti siuntėjams.

Edvardas pasidarė labai 
nervuotas, jis ėmėsi mėg
sti, nes tą darbą gerai mo
ka iš karo dienų.

ARTISTO K. GLINS
KIO JUBILEJUS

KAUNE, Valstybės Teatre, 
Gegužės 11 d. buvo iškilmingas 
minėjimas artisto Kastanto 
Glinskio 30 metų scenos veiki
mo. Paminėjimas atsibuvo iš
kilmingai.

Košt. Glinskis, gimęs Jur
barke 1886 metais, faktiškai 
galėjo minėti 30 metų veiklos 
sukaktį jau keliais metais an
ksčiau, nes jis dar Kauno gim
nazistu būdamas, atostogų me
tu jau vaidino Rusų mėgėjų 
spektakliuose. Jį scenos me
ną studijuoti pastūmėjo Jur
barko kunigaikštienė Vasilči- 
kovienė. Po karo, V. Biržiškos 
atkviestas į Vilnių, jis ten pra
dėjo organizuoti Lietuvių tea
trą. Teatrui persikėlus į Kau
ną, Glinskis visą laiką prie jo 
darbuojasi kaip vaidintojas ir 
režisorius.

LIETUVOS sportininkai, ku
rie dalyvaudami Rygoje Euro- 
gos krepšinio (basket bąli) 
turnamente laimėjo Europos 
čampionatą, Kaune iškilmingai 
sutikti, ir įvairios firmos ir įs
taigos juos visokiais budais 
apdovanojo.

Lietuviai Rygoje gražiai su
sidraugavo su Egipto lošikais, 
ir juos parsikvietė j Kauną. 
Kaune atsibuvo lošimas, bet 
ir Kaune Lietuviai juos nuga
lėjo. Egiptiečiai pirmą kartą 
apsilankė ir pažino Lietuvą. Iki 
to jie manė kad Lietuva yra 
bolševikiška šalis ir Rusiškas 
kraštas.

Tie patys Europos čampio- 
nai atvyksta ir j Ameriką.

(Kitame “Dirvos” numeryje 
tilps paveikslai ir aprašymas 
apie Lietuvių laimėjimą ir iš
kilmingą sutikimą sugryžus 
nugalėtojams į Kauną).

LINŲ UKIUI plečiantis, Lie
tuvos ūkininkai keleris pasku
tinius metu: i linus surenka 
į><> 20 . us litų. Vy
riausybė rūpinasi pagerinti li
nų sėklą ir gamintojus išmo
kyti gerai parengti linų pluoš
tą įtaisant moderniškas apdir
bimo priemones. Pernai buvo 
eksportuota 13,530 tonų linų 
ir 6,355 tonų pakulų. Valsty
bės iždas iš linų šymet tikisi 
turėti 500,000 litų mokesnio 
pajamų.

PANEVĖŽIO šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios bokšte du 
mokiniai rado sidabrinių pini
gų apie 900 litų. Mokyklos 
vadovybei patėmijus kaip jie
du staiga “pralobo”, jie papa
sakojo kur pinigus rado. Iš
syk manyta kad pinigai bus 
seno tos bažnyčios varpininko, 
kuris irgi ten pinigus slėpė, 
bet jis savo pinigus rado. Ta
da nuspręsta kad ten pinigus 
buvo paslėpęs kuris nors elge
ta. Nuo to į bokštą pradėjo 
laipiot ir daugiau vaikų pini
gų jieškoti....

VOKIETIJOS jaunimas ren
giasi apkeliauti Klaipėdos kra
štą. Gal tas išrodo į Vokie
čių draugingumą iš paviršiaus, 
bet gal būt Vokiečiai turi kito
kį tikslą: “O Klaipėdos krašto 
neužmiršk, Vokieti!” ir siun
čia savo jaunimą ten lankytis. 
Lietuva turėtų jų neįsileisti.

SVIESTO iš Lietuvos per 
šių metų keturis mėnesius iš
vežta į kitas šalis 48,916 stati
nių. Praeitais metais per tą 
patį laiką buvo išvežta 44,100 
statinių. Tuo budu šių metų 
pirmo trečdalio sviesto eks
portas yra didesnis už pernyk
štį 4,816 statinių.

Kiaušinių iki Gegužės 1 d. 
iš Lietuvos eksportuota 19,- 
419,000.

LIETUVA rūpinasi apsigii ti 
nuo gaisrų, kurie kas met p - 
daro nuostolių už dešimts m 
lijonų litų ar daugiau. Geg 
žės 8 iki 17 dienos visoje Lie
tuvoje buvo rengta priešgais
rinės propagandos savaitė. Pa
sekmingai propagandai praves
ti buvo suorganizuota apie 400 
komitetų. ___ j
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
NUTEISTAS MIRTI

Sullivan, 73 metų 
Duąuesne miesto 

Gegužės 22 d. at- 
pirmo laipsnio žu-

Martin J. 
senis, buvęs 
policininkas, 
rastas kaltu
dystėje ir jam rekomenduota 
elektriška kėdė.

Tas senis pereitą Gruodžio 
mėnesį nužudė penkis asmenis 
keršydamas savo kaimynams 
už tai buk jie “įpainioję” jį į 
valdžios pinkles apkaltindami 
jį lindime prie 12 metų mer
gaitės. Jis pats yra tėvas 12 
vaikų ir 23 anūkų.

Jis norėjo išsisukti nuo mir-i 
ties bausmės nuosprendžio gy
nėjų apšaukimu netekusiu pro
to, kuomet jis tą dieną, veda
mas po areštu, pasiprašęs jį 
vedusio konstabelio leisti jam j 
užeiti į porą vietų pasimatyti 
su žmonėmis, ir tuo tarpu įbė
gęs į tas vietas jis atliko savo 
žudystes. 
simetimas atmesta.

Išgirdęs 
senis pasakė: “Aš nieko nepai
sau. Aš esu senas, ir man vis- 
tiek. Tik tas nuosprendis už
trauks gėdą mano šeimai.”

Jo beprotystės pri-

savo nuosprendį

gražiai sumokytas.
Dvi moterys, p. Zinkienė ir 

Keldušienė, gražiai padainavę 
duetą, ir toliau dainavo dvi pa
nelės, Kuizinaitė ir Marcinio- 
nytė.

Pabaigoje kalbėjo pats kle
bonas, padėkojo žmonėms už 
atsilankymą, ir programą bai
giant sugiedota Lietuvos Him
nas. Paskiau tęsėsi šokiai iki 
vėlai, žmonių dalyvavo gau
siai ir visi buvo patenkinti.

PHILADELPHIA, PA

Stato Naujas Plieno 
Dirbtuves

Pittsburgho srityje pradėta 
statydinti daugiau plieno dirb
tuvių, kuomet Carnegie-IHinois 
Steel Corp. prakasė žemę nau
jai Irvin Works dirbtuvei, ne
toli Clairton.

Ta dirbtuvė statydinama ant 
600 akrų ploto tos kompanijos 
įgytos žemės, ir užims 150 ak
rų. Toliau, kompanijos vedė
jai sako, bus užstatyta ir 
giau dirbtuvių’ ' te plote 
Monongahela

APIE I)R. E. G. KLIMO 
LAIDOTUVES

Kaip jau buvo pranešta, Ge
gužės 12 d. negailestinga mir
tis ištraukė iš gyvųjų tarpo 
veiklų Lietuvį, Dr. Enochą G. 

| Klimą, senokai įsigyvenusį 
Philedelphijoje. Jis buvo 49 
metų amžiaus.

Velionis Klimas buvo Tem
ple Universiteto medicinos mo
kyklos lektorius.

Aštuonis metus jis buvo S.
L. A. Centro Daktaras Kvotė- 

Į jas. Kaip žmogus, kaip dak
taras ir kaip veikėjas buvo 
pirmaeilis musų išeivijoje. Dėl 

į to jį paskutinį kartą atsisvei- 
į kinti suvažiavo iš visų Ame- 
Į rikos dalių veikėjai, kurių tar
pe buvo: buvęs SLA. preziden
tas Gegužis iš Mahanoy City, 
Pa.; iš New Yorko: Vinikas, 
Vitaitis, Valaitis, Strimaitis ir 
kiti.
nės: 
ville, 
tėvai

dau- 
prie

Nubalsavo už Uniją
Steel Workers Organizing 

Committee, kuri yra John L. 
Lewis CIO dalis organizavimui 
plieno darbininkų, praeitą sa- 

didelę 
Laug- 
darbi- 
balsų

prisi-

buvo

vaitę laimėjo dar vieną 
pergalę kuomet Jonės & 
hlin Plieno Korporacijos 
įlinkai didele daugtima
nutarė prisidėti prie SWOC.

Savaitė prieš tai, toje plie
no išdirbystėj e SWOC organi
zatorius iššaukė darbininkus į 
streiką. Streikas tuoj baigta 
ir abi pusės sutarė, prisilai
kant Wagnerio Darbo Santi- 
kių Akto, leisti darbininkams 
nusibalsuoti ar jie nori 
dėti prie unijos ar ne.

Balsavimo pasekmės 
tokios:

Už SWOC 17,028
Prieš SWOC 7,207
Tuoj po to kai pasirodė dar

bininkų palinkimas prie unijos, 
prasidėjo tarybos tarp unijos 
vado Philip Murray ir kompa
nijos viršininko, pagaminimui 
raštiškos sutarties.

Tie balsavimai, pravesti su
lyg Wagner Akto parodo kaip 
darbininkų reikalus galima iš
spręsti ramiu budu, be strei
kų ir muštynių.

L. T. ŠV. JURGIO PARA
PIJOS SUKAKTIS

Gegužės 23 d. įvyko iškil
mingas apvaikščiojimas Liet. 
Tautinės Šv. Jurgio parapijos 
14 metų sukaktuvių. Apvaik
ščiojimas prasidėjo iš ryto, su 
iškilmingomis pamaldomis. Po 
to, žmonės susirinko į salę ir 
choras padainavo keletą dainų 
vadovaujant vargoninkui J. 
Rakiečiui. Po dainų buvo už
kandžiai.

Vėliau prasidėjo prakalbos: 
kalbėjo parapijos pirmininkas 
J. Zinkus, P. Paulonis, J. Vir
bickas, Adv. Schultz. Paskiau 
padainavo antras choras, mo
terų ir vyrų, vadovaujamas 
klebono Kun. J. Aučiaus. šis 
bendras choras yra didelis ir

Lietuvos Atstovas Pietų Amerikai, Ministeris Auk
štuolis; įteikia Lietuvos Valstybės Prezidento apdo
vanotiems už pasižymėjimų kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės Lietuviams Šauliams Vytauto Di-

džiojo ordenus Antanui Kirviui, Karoliui Cunui, 
Petrui Raubai ir kitiems. Pasiuntinybės sekretorius 
Blavieščiunas Įteikia garbės diplomus, šių dovanų 
įteikimas Buenos Aires Lietuvių kolonijai padarė 
labai gražų įspūdį. (Tsb.)

STRIMAITIS PERTO- 
LI IŠĖJO IŠ KRAŠTO

Dalyvavo artimi gimi- 
brolis Klimas iš Miners- 
Pa., ir našlės Klimienės 
Grigai iš Clevelando.

Į amžinastį jį palydėjo 32 
automobiliai pilni draugų. Pa
laidotas Laurel Hill kapinėse, 
Philadelphijoje.

Tebūnie velioniui lengva Dė
dės Šamo žemelė! Buvęs.

RENGIAMA PRAMOGA
Philadelphijos L. T. K. Baž

nyčios komitetas ir parapijo- 
nai energingai dirba klebono 
Kun. J. J. Zitto vadovybėje, 
rengia visokias pramogas, pa
silinksminimus, teatrus. Ku
rie lankose šiuose parengimuo
se tautiškoje parapijoje visi 
džiaugiasi.

Vėliausias parapijos paren
gimas buvo banketas Gegužės 
16 d.; žmonių buvo daug ir vi
si buvo patenkinti.

Dabar L. T. K. parapija vėl 
rengia gražų pasilinksminimą, 
su apvaikščiojimu Tautiškose 
kapinėse, pirmadienį, Gegužės 
31 d. Tą dieną, 11 vai. ryto, 
atsibus iškilmingos mišios, ti
kima turėti ir svetimų kunigų. 
Po visų bažnytinių ceremoni
jų, tuojau prasidės balius baž
nytinėje salėje, 331 Reed St.

Tautietis.

“Vienybės” redakcijai negai
lint vietos (dienraštis jo turi 
apsčiau), p. A. B. Strimaitis 
ir pasinaudoja ta vieta nešyk
štėdamas.

Jis pradėjo rašinėti naujai 
iškeltu Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos gaivinimo reikalu, bet tuo 
rašinėjimu ne tiek pagelbėjo 
kiek pakenkė tikslui.

Ponas Strimaitis privalėjo 
dasiprotėti kad pastangos T. 
M. D. atgaivinti buvo daugiau 
kaip ir pastangos pradėti vis
ką išraujo. Jis irgi turėjo ta 
prasme darbą pastūmėti, o ne 
senais praeities archivais va
duojantis rašyti nereikalingas 
išvadas ir privedąs.

Nauja TMD. privalo būti 
organizuojama naujais pagrin
dais — o tie nauji pagrindai 
yra davimas’ naujų, gerų da
bar leidžiamų Lietuvoje kny
gų. Kokią praeitį TMD. turė
jo ta praeitis lai lieka jos isto
rijai, bet p. Strimaitis, lyg is
toriją rašydamas, o ne draugi- 
giją atgaivinti padėti norėda
mas, savo raštais išėjo į lau
kus.

Lai pasižiūri jis į praeitos 
pusės ar daugiau metų savo tų 
rašymų vaisius ir pamatys kad 
jie yra bergždi.

Strimaitis nuolat prisimena 
pirmiau išleistų TMD. knygų 
vertę, visokias jų sąskaitas ir 
kitas smulkmenas, lyg Atsta
tymo Bendrovės “assetus”, ku
rie taip pat tik skaitlinės, su 
tik su maža dalimi turinčių 
tikrą vertę.

Ponas Strimaitis ir kiti ku
rie bando dirbti ant TMD. at
gaivinimo turi užmiršti senas 
TMD. išleistas knygas, kurių 
ir niekas jau nepirks ir Lietu
voje jų nepriims ir už j-as 
ko mainais neduos.

Vienatinis kurinis kurio 
tuvoje pageidaujama tai
vynės Mylėtojų Draugijos iš
leistų Dr. Vinco Kudirkos raš
tų. Už tuos raštus galima bus 
gauti mainais knygų puslapis 
už puslapį, ir tai ne iš visų 
įstaigi/ arba naujų knygų au
torių.

Taigi, nuo Kudirkos Raštų 
ir reikėjo darbą pradėti: rei
kėjo paskelbti kiek jų turima, 
kas ir ką už juos duoda, tuoj 
imti gaunamas naujas knygas, 
skelbti Amerikos Lietuviams 
jų vertę ir naudingumą, ir 
raginant mokėti duokles, pra
dėti tverti naujas TMD. kuo
pas.

Dabar TMD. turės būti nau
jais pagrindais: padėti platin
ti Lietuvoje leidžiamus nau
dingus pamokinančius raštus.

Šitą žmonėms primenant ir 
i įrodinėjant kokių puikių nau

jų knygų gaus, butų buvę ga
lima daug daugiau entuziazmo 
sukelti negu senus, supe’ėju- 
sius archivus maišant ir juo
se “fukso” ar pelnų jieškant.

Kalbama apie šaukimą Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mo Liepos 4 dieną, Chicagoje.

Ar ne geriau butų palaukus

kokios nors tautinės konferen- 
rijos, kuri gal bus reikalas 
šaukti ateinantį rudenį kitais 
svarbiais musų tautinės srovės 
reikalais.. Kartu butų galima 
atlaikyti ir pasekmingas T. M. 
D. seimas.

šitas savo mintis' siulau pa
svarstyti p. Strimaičiui ir ki
tiems užsiimantiems žadinimu 
šios draugijos atbusti.

T. M. Dietis.

V. UŽDAVINYS AP
LEIDO AMERIKĄ

Uždavinys, Vilniui 
Sąjungos delegatas, 

26 d. išplaukė atgal 
laivu “Queen Mary”.

Vincas 
Vaduoti 
Gegužės 
Lietuvon
Gryžta per Angliją, be abejo 
sustos kokiam laikui ir Angli
joje.

V. Uždavinys Amerikoje iš
buvo visus njetus laiko ir su
rinko Vilniui Vaduoti Sąjungai 
gražią sumą pinigų. Užrašė 
dikčiai ‘‘Musų Vilniaus” pre
numeratų.

nie-

Lie-
Tė-

AKRON, OHIO
Tragingai Žuvo Jaunas 

Lietuvis
Gegužės 21 d., tragingai su

tiko mirtį jaunuolis Vytautas 
Matukonis, 26 metų amžiaus, 
Joro Matukonio sunus.

Jis tą vakarą parėjęs iš dar
bo su pirmu uždarbiu po strei
ko, sumanė aplankyti savo 
seserį Clevelande. Išvažiavo 
automobiliu į Clevelandą su 
savo draugu, svetimtaučiu.

Clevelande gyvenanti jo 
su yra ligoninės slaugė.

Sesers neradę, netrukus 
žiavo atgal namon, ir jau 
ti Akrono kelyje susidūrė
kitu automobiliu, ir Vytautas 
likosi užmuštas vietoje. Jo 
draugas išliko gyvas. Velio
nis buvo rimtas vaikinas, ge
ras Lietuvis. Paliko trys se
serys ir seni tėvai, kurie labai 
nusiminę iš

Palaidotas 
pamaldomis 
čioje.

se-

va-
ar-
su

tokios nelaimės.
Gegužės 24 d. su 
Šv. Povilo bažny-

J. Ramoška.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Savo

Side da-
Franeis

Sunus Nušovė 
Motiną

Pittsburghe, North 
lyje, Gegužės 22 d.,
Brookman, 21 metų vaikinas, 
dviem šūviais nušovė savo mo
tiną ir sužeidė jos namuose 
gyvenantį teismo reporterį.

Vaikinas, kuris gyveno pas 
savo dėdę IVashington, Pa., 
ir atsilankęs pas savo motiną 
atliko tą žiaurų darbą, suim
tas.

PUMPUOJA VANDE
NĮ IŠ UŽLIETU 

KASYKLŲ
Westmoreland apskrityje, Pa., 

yra užtvinusių minkštos 
lies kasyklų, 
sausinimas,
gtais pumpais. 
išpumpuojama po 
vandens kasdien.

Tokiu pat budi 
tuštinti vandenį iš
!ų, Fayette apskrityje, Pa., kur 
vanduo randasi 450 pėdų gilu
moje.

ang-
Pradėta jų n li

tam tikrais įrer- 
Iš tų kasyklų 

53,930 tonų

manoma s- 
kitų kasyk-

i

B.RIGHTON, MASS.
SUSIŽEIDĖ. Antanas Vėb

ra, dirbantis kiaulių skerdyk
loje, sunkiai susižeidė: jis ka
bino didelę kiaulę 30 pėdų au
kštumoje, kiaulė gi krito jam 
ant nugaros ir labai sužeidė 
pečius. Gydosi ligoninėje. Lin
kėtina jam greitai pasveikti.

Pranas Bučelevičius persikė
lė į kitą vietą, 68 Market St., 
kur atidarė didelę valgomų 
produktų krautuvę. Čia jis 
užlaiko iš Lietuvos importuo
tus kumpius ir kitus dalykus 
prieinama kaina. Lietuviai ga
li pas jį gauti pirkti, 
tina 
joje

Spring- 
galima 

savaitė- 
2 iki 4

Linkė- 
jam gero pasisekimo nau- 
vietoje. Braitonietis.

LENGVA ĮSIGYTI 
NUOSAVUS 

NAMUS

savo 
Jonu 
išva- 
savo 
Kazį 
labai

Suvirs pusė šeimų kurios 
perkasi sau namus suiyg Fe- 
deral Housirg Administration 
plano turi ineigų tik po $2,500 
ar mažiau j metus, sako Ste- 
wart McDonald, Federal Hous- 
ing Administratorius.

Dabartiniu budu, su pagal
ba Housing Administracijos 
apdrausto mortgečio, namų įsi
gijimas pasidarė daug lengves
nis daugeliui šeimų kurių per- 
mažos ineigos seniau neleisda
vo joms būti savo namų savi
ninkais.

Šeimos kurių ineigos yra po 
$1.500 iki $3,C00 į metus, įsi
giję sau gyvenamus namus 
moka mėnesinių mokesčių po 
$39 ar mažiau, kiti moka net 
'to $15 mėnesiui už sau atitin
kama įsigytą namelį. Tie mo
kesčiai apima mėnesinę dalį 
mokesties, nuošimti, aptarna
vimo kaštus, ir viską kas lie
čiasi išsimokėjimo už namą.

Tm namai finansuojami ne 
vnJdžios pinigais, bet grynai 
.privatiniu kapitalu, banku, sta
tybos ir paskolos draugijų ir 
kitu pinigų skolinimo ištaigu. 
Federal Hdusing Administraci
jos rolė tams reikale yra tik 
apdraudimas _ tų įstaigų duoda
mų paskolų nuo nuostolių.'

Senas “Dirvos” skaitytojas 
Alekas Lumpickas senai serga, 
gydėsi miesto ligoninėje, da- 
bargi liko perkeltas į 
field Sanatorium. Jį 
atlankyti tik du kartu 
je: sekmadieniais nuo
po pietų, ir ketvirtadieniais 
nuo 2:30 iki 4 vai. po pietų. 
Linkėtina jam pasveikti.

LRKSA. 178 kuopa Birželio 
5 d. šv. Petro bažnytinėje sa
lėje rengia Susivienijimo 50 m. 
sukaktuvių paminėjimą. Sa
ko bus programas ir kalbos. 
Kuopa tikisi vietinių Lietuvių 
gauiingesnio dalyvavimo tame 
parengime.

Gavęs atostogas Good rich 
išdirbystėje, kur ilgus metus 
dirba, Antanas Rudis su 
žmona Veronika, sunum 
ir dukrele Malvina buvo 
žiavę į Pittsburghą pas 
seserį Marę ir švogerį 
Cygelius. Sako turėjo
malonų priėmimą. Cygeliai 
yra “Dirvos” skaitytojai ir ge- 

i Lietuviai.
Ta pačia proga p. Rudžiai 

atlankė ten kaimynystėje Do- 
noroj savo seserį Petronėlę ir 
švogerį Jakštus. Gryždami ap
žiurėjo Lietuvių katalikiškas 
kapines, sako kapinės rūpestin
gai prižiūrimos dėka Lietuvių 
ir Kun. M. Kazėno.

Rudžiai sako patėmijo Pitts- 
,burghe stato daug naujų na
mų, ir darbininkai dirbtuvėse 
dirba gerai.

Taip pat Pittsburghe pas 
savo savo pusseserę Gumbulus 
ir Cygelius lankėsi Akronietė 
p. Jankauskienė. Sako turėjo 
gerą laiką, gryžo patenkinta.

Šiose dienose ištekėjo Juzė, 
Verckunaitė, duktė Miko Ven- 
ekuno, vyrą gavo svetimtautį. J

Taip pat Gegužės 19 d. ap-į 
sivędė Vladas Novickis, su sve-1 
tirr taute. Jie 
lumbus, Ohio.
Jono Novickio, 
tytojo, stihUs.

apsigyveno Co- 
Jis yra žinomo 
“Dirvos” skai-

Kalnas.

BRASKEY Jurgis, 66 metų, 
mirė Gegužės 9, Pekin, Md. 
Prieš šešis metus jis su šei
ma gyveno Clevelande, iš 
kur išsikėlė ir apsigyveno 
Nikep. Liko žmona, Uršulė, 
ir keturi vaikai: Mrs. Tho- 
mas Powers, Lanoconing, 
Md., ir Pranas, Jonas ir Ele
na lamuose.

KUMŠTIS Petras, 43 m. am
žiaus, mirė Bal. 26, Miners- 
•ville, Pa., užmuštas kasvklo- 
loje. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

ERUSOKIENĖ, užmušta auto
mobilio beeinant į bažnyčią, 
Brooklyn, N. Y.

KAITIS Jonas, 46 metų, mirė 
Bal. 12, Southbury, Conn.

ŽELION1ENĖ Marė, mirė Ba
landžio 16, Old Forge, Pa.

JASONIS Jurgis, 74 metų, mi
rė Bal. 19, Wilkes-Barre, Pa.

BALTRUŠAITIENĖ Marcijona 
(Puidokaitė), 47 metų, mi
rė Bal. 27 d., Chicagoje. 
Raseinių ap., Girkalnio par., 
Mišiunų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

KLIMAVIČIUS Juozas, mirė 
Bal. 27, Chicagoje, išgyve
nęs pusę amžiaus. Ameri
koj išbuvo 45 metus.

K AIRIS Juozas, mirė Bal. 27 
Chicagoje, pusės amžiaus. 
Panevėžio ap., Velykių par., 
Kuodžių k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

TRINKA Vincas, mirė Bal. 26 
d., Dorchester, Mass.

SHEIKIS Juozas, 66 metų, mi
rė Bal. 26 d., Chicago, III. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

KREGŽDĖNAS Stasys, mirė 
Balandžio mėn., New Phila- 
delphia, Pa.

i TAUKUS Jurgis mirė (nepa- 
kyta kada) Denver, Colora- 
do. Jeigu randasi kur nors 

i jo giminių atsišaukite šiuo 
antrašu: 4673 Pearl Street, 
Denver, Colo.

VAITKEVIČIUS Petras, pu
sės amžiaus, mirė Gegužės 1 
d., Chicagoje. Gimęs Ažu- 
nario par., Kakliniškių kai
me. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

MANKAITIS Laurynas, pusės 
amžiaus, mirė Balandžio 30, 
Chicagoje. Tauragė apskr., 
Žvingių par., Stukaičių k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

RADZEVIČIUS Petras, mirė 
Bal. 24, Broooklyn, N. Y.

CIVINSKAS Jonas, mirė Bal. 
28, Brooklyn, N. Y.

VITUKYNIENĖ Juzė, mirė 23 
Balandžio, Hartford, Conn.

RAČIŪNAS Jonas, 54 m. am
žiaus, mirė Gegužės 1 dieną, 
Brooklyn, N. Y.

SANAVAITIS Andrius, 61 m., 
mirė Gegužės 2, Brooklyn, 
N. Y.

PŪRAS Ignas, 50 metų, mirė 
Gegužės 1, Brooklyn, N. Y.

PAŽARECKIS Pranas, 44 me
tų, mirė Bal. 29, Chicagoje. 
Raseinių aps., Jurbarko m. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

ČERKAUSKUTIS Povilas, mi
rė Gegužės 4, Wilkes-Barre, 
Pa.

TAMULINAS Jonas, mirė Ge
gužės 7, Wilkes-Barre, Pa.

SLOKIŠIENĖ J., palaidota 7 
Gegužės, Swoyersville, Pa.

PURICKAS Ignas, mirė Gegu
žės 1 d., Blissville, N. Y.

KAUKERIS Vincas, 38 metų, 
mirė nuo susižeidimo pulda
mas nuo trepu. Gimęs Ame
rikoje.

STRUNGIS Julius, mirė Geg. 
10 d., Chicagoje. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

VITKAUSKIENĖ Pranė, mirė 
Gegužės 9 d., Chicagoje, su
laukus pusės amžiaus.

PETROŠIUS Jonas, 44 metų, 
mirė Geg. 11, Chicagoje. Iš 
Raseinių par. Amerikoj iš
gyveno 24 metus.

JANAUSKAS Antanas, mirė 
Geg. 5, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Panevėžio 
ap., Ramygalos par., Prei
džių k.

KRASAUSKIENĖ Uršule (po 
tėvais Gulbinaitč), išgyvenus 
pusę amžiaus, mirė Gegužės 
11, Chicagoj. Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Pavarsėdžių 
k. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

KUZMICKIENĖ Morta, mirė 
Geg .6, Wilkcs-Barre, Pa.

GUDAITIENĖ Barbora, mirė 
Gey. 4, Wilkes-Barre, Pa.

SILKEVIčlENĖ Agnieška, mi
rė Geg. 8, Mahanoy . City, 
Pa.

KUSTARA Ona (Stasiulienč), 
mirė Geg. 7, Scranton, Pa.

VALIŪNAS Kazys, 25 melų, 
mirė Gegužės m. Scranton, 
Pa.

URBANAVIČIENĖ, mirė Geg. 
mėn., Scranton, Pa.

GARY, Indiana, mirė šie Lie
tuviai :
Mažeikytė, 29 mėn. amžiaus, 
mirė suvalgius žiurkių nuo
dų.
Paulauskienė Eleonora 
Nemekšienė Katrė,
Vašeikis J., užmuštas tro- 
ko.

KLUSIS Petras, 54 metų, mi
rė Geg. 6 d., Chicagoje. Bir
žų par., Dir.vonakių k. Ame
rikoj išgyveno 26 metus.

BALAIKA Vincas, mirė Kovo 
11, Dixon, Pa. Amerikoje 
išgyveno 40 metų. Marijam
polės apsk. Buvo 60 metų 
amžiaus.

WEDEIKIS Mary (Maliauskai- 
tė), mirė Bal. 27 d.,

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

“DIRVOS” AGENTAS

Conn. valstijoje “Dirvųs” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
VVaterbury, Conn.

PAJIEšKAU brolį Antaną 
Giedravičių, paeina iš Kybartų 
k. ir v., Vilkaviškio ap. Pra
šau jį patį atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti, dalykas 
eina apie jam priklausantį 
turtą Lietuvoje.

Frank Vištartas 
1328 E. 55 St. Cleveland, O.

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

“MARGUTIS"
6812 So. VVestern Avė. 

Chicago, III

Naujausias Išradimas
• v 
IS

Pietų 
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

No. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliuosuos nuo Exzemos, Dedervi
nių, Atdarų Žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo įvairių 
odos ligų. Pasekmės į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartų bus praša
linta šiuo vaistu ji daugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitų paskui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo, Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimentas — 
nuo Gėlimo, Skausmų ir Išsisuki
mų, taipgi Reumatizmo ir tt.

No. 5. IMPORTUOTA EURO- 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemų ir duoda apetitų, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio. Kataro, Mainerių Dusulio, 
Gallstones, Skilvio ir Inkstų nege
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St., Cleveland, O.
(Prie Superior avė. (7)
(Už patarimus mokesties nėra)
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Iškilmingas Naujos Kariniuku Ramove Atidarymas Kaune
♦ * *

Naujieji Karininkų Ramovės Rūmai Kaune, iš lauko 
pusės, nuo Mickevičaus gatvės.

KAUNAS. — Balandžio 23 
d. Lietuvos kariuomenės kari
ninkų šeimai buvo nepaprasta 
diena — jos sena svajonė tu
rėti savo visai didžiulei šeimai 
atitinkamą židinį buvo visiš
kai įkūnyta: iškilmingai ati
daryti ir pašventinti naujieji 
Ramovės Rūmai.

Rūmų atidarymo ir šventi
mo iškilmės buvo pradėtos prie 
Karo Muzejaus, per vėliavos 
nuleidimą pagerbiant Nežino
mo Kareivio Kapą ir žuvusius 
nepriklausomybės karius, čia 
susirinkę Ramovės atstovai ir 
gausus Kauno įgulos karinin
kų buris prisiminė žuvusius 
dėl laisvės- karžygius ir prie 
nežinomo kareivio kapo Kau
no įgulos viršininkas Div. Gen. 
E. Adamkavičius ir Pulk. Sa- 
ladžius Ramovės seniūnų tary
bos vardu padėjo vainiką.

Po iškilmių prie Karo Mu
zejaus, karininkai pradėjo rin
ktis į naujuosius rumus. Rin
kosi ir kviesti aukštieji sve
čiai: vyriausybės nariai, dip
lomatinio korpuso nariai, vi
suomenės veikėjai, svetimų 
valstybių reziduoją Kaune ka
ro atašės ir kt.

į iškilmes teikėsi atsilankyti 
ir Valstybės Prezidentas-Tau- 
tos Vadas Antanas Smetona su 
ponia, taip pat su poniomis mi
nisteris pirmininkas J. Tūbe
lis ir seimo pirmininkas Inž. 
K. Šakenis. Taip pat atsilan
kė Arkivyskupas Metropolitas 
J. Skvireckas, Kauno burmis
tras Merkys ir kiti vyriausy
bės nariai.

Iškilmingą Ramovės atida
rymo aktą pradėjo Karininkų

Ramovės seniūnų tarybos pir
mininkas Brig. Gen. V. Nage
vičius, papasakodamas rūmų 
statybos istoriją, jų statybos 
eigą, ir pažymėjęs jų reikšmę 
karininkų šeimai, padėkojo 
Prezidentui A. Smetonai už 
dovaną, ministeriui pirminin
kui J. Tubeliui už suteiktą iš 
taupomųjų kasų paskolą rū
mams statyti, ir visiems ki
tiems bent kuo prie rūmų sta
tybos prisidėjusiems.

Po jo kalbos tarė žodį Vals
tybės Prezidentas A. Smetona. 
Pasidžiaugęs naujais rūmais, 
palinkėjo jų savininkams juo
se gražiai įsikurti, jų aplinko
je stiprėti. Prezidento kalbą 
Karo Muzejaus orkestras pa
lydėjo Tautos Himnu.

Tarė žodį ir krašto apsaugos 
ministeris Brig. Gen. Inž. St. 
Dirmantas. Jo kalba buvo or
kestro palydėta: “Lietuviais 
Esame Mes Gimę’’.

Burmistras Ats. Pulk. Mer
kys sveikino Kauno miesto ir 
atsargos karininkų vardu nau
ją karininkų židinį, pažymėda
mas kad naujas statinys taip 
pat graži ir viso Kauno mies
to puošmena.

Po iškilmingo Ramovės rū
mų atidarymo akto, jie buvo 
pašventinti, šventinimo apei
gas atliko Ark. Metropolitas 
J. Skvireckas.

Po oficialės rūmų atidarymo 
ir šventinimo dalies, buvo me
niška dalis — suvaidinimas 
specialiai šioms apeigoms pa
rašytos poemos “Musų Auku
ras”.

Be aukštųjų valdžios ir dva
siškuos narių ir su Ramove 
surištų karininkų, į Ramovės

* * *

VYTAUTO DIDŽIOJO SEKLYČIA naujoje Lietu- įrengtas maždaug taip kaip buvo įrengiami kam-
vos Karininkų Ramovėje Kaune. Tas kambarys bariai Vytauto Didžiojo laikais.

JŪSŲ SVEIKATA

Asmeniniai Lydima

Ekskursijos į Lietuvą

Kooperuojant
Lietuvių Laivokorčių Agentų Są

jungai Amerikoje, Ine.
Iš Gothenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu trauki
niu į Kalmarą, iš Kalmaro moder
nišku laivu MARIEHOLM j Klai
pėdą. Iš Gothenburgo iki Klai
pėdos važiavimo apie 24 valandas.

Laivorkorėių kainos:
Turistine klase ... $134.50 
Trečia Klase ........... $97.50

Valdžios mokesčiai atskilai 
Sutaupysite pinigą pirkdamas 

laivorkortę ten ir atgal
Ekskursija vadovaus

Vladas P.' Mučinskas
Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivo
korčių kreipkitės j savo vietinį 
laivokorčių agentą, arba j švedų 
Amerikos Liniją.
Kiti išplaukimai iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM Liepos 10. 
GRIPSHOLM _____ Liepos 24.
KUNGSHOLM .. Rugpiučio 19. 
DROTTNINGHOLM Rugpiučio 26.

Swedish American Line
636 Fifth Avė., New York, N. Y.

atidarymo iškilmes, dėl vietos 
stokos, buvo kviesta tik aprėž
tas skaičius Kauno įgulos ka
rininkų su jų žmonomis.

Į balių, kuris buvo Ramovė
je Balandžio 24 d., buvo kvies
ti, be jau minėtųjų, Kauno
įgulos karininkų kiek daugiau, 
o nevedę karininkai su jų pa
kviestomis panelėmis.

Karininkams uniforma į ati
darymo iškilmes ir į balių ir 
vienu ir kitu atveju — išeigi
nė su didžiuoju ordinu, o civi
liams — frakai (su ordinais) 
ar smokingai.

Ponioms pirmą dieną — va
kariniai (ne baliniai) apdarai 
ar tautiški drabužiai, o antrą 
dieną — baliniai ar tautiški.

šie Ramovės rūmai kainavo
1,270,000 litų.

“L.A.”

(Nuo Redakcijos: Karinin
kų Ramovė yra tai karininkų 
klubas, turi sales, skaityklą, 
valgyklą ir tt. Naujoji Ramo
vė pradėta statyti 1935 metų 
vasarą, tuoj po Pasaulio Lie
tuvių Kongreso užsibaigimo.)

UKMERGĖJE

Teisėjas klausia vagį:
— Kuo užsiimi pragyveni

mui ?
— Kam dar klausti: ugi 

tamstai duodu darbo. Jei nie
kas nevogtų tai jus, teisėjai, 
liktumėt be darbo, o paskui 
be duonos..

AKYS IR AKINIAI
* * *

Rašo DR. F. M. LAIT.

Akis yra regėjimo prietai
sas. Savo konstrukcija ji yra 
panaši į kamerą ėmimui pa
veikslų. Užpakalinė akies da
lis vadinama retina. Ji susi
deda iš nervų galūnių. Ant 
retinos puola paveikslas ir duo
da mums matomo daikto įs
pūdį.

Jeigu spinduliai susirenka 
ant retinos, pasidaro normalis 
regėjimas. Jeigu spinduliai 
susirenka nepasiekę retinos, 
pasidaro trumpas regėjimas. 
Jeigu spinduliai susirenka už
pakalyje retinos, mes gaunam 
tolimą regėjimą.

Pasitaiko tankiai kad spindu
liai renkasi nevienodai: vieni 
patenka perarti, kiti pertoli. 
Tokis akies stovis vadinasi as- 
tigmatizmas. Tokiame atsiti
kime paveikslas būna neaiškus, 
akis pavargsta, žmogus gauna 
galvos gėlimą. Jeigu neduo
di pagalbos, iš to kyla visokios 
akių ir nervų ligos.

Sustokime pakalbėti apie to- 
lyreges akis. Tolyregė akis 
yra trumpesnė už trumparegę. 
Kūdikiai yra tolyregiai. Su
augant žmogui, akis pavirsta 
į normalę. Daugelio žmonių 
akys pasilieka tolyregės. To
kios akys yra naudingos pri- 
mitivėse aplinkybėse, kuomet 
žmogus gyvena medžiokle ir 
kariauja su kaimynais. Jis 
toli mato, lengvai įžiūri gyvu
lį ir savo priešą žmogų ištolo. 
Turbut dėl tos priežasties dau
gelio žmonių akys pasiliko to
lyregės.

Artimam matymui tokios 
akys reikalauja nervų įtempi
mo. Mat, reikio kontroliuoti 
visą akies mechanizmą gavi
mui paveikslo ant retinos. To
kios akys greitai pavargsta, 
nervai ima gelti, jaučiasi skau
dėjimas galvoje, sprande, vir
šuje akių arba pats akies o-

buolys pasidaro jautrus. Po 40 
metų amžiaus tas kontroliavi
mo mechanizmas apsilpsta, ir 
tokios akys artimam regėjimui 
pradeda visai netarnauti.

žmogus mato į tolį taip kaip 
visada matė, Liet nemato arti 
savęs.

Tokis akies nedateklius gali
ma pasekmingai pataisyti su 
pagalba stiklų. Abipusiai iš
gaubti stiklai surenka spindu
lius tiesiai ant retinos ir pa
verčia tolyregę akį į normalę, 
prašalina nervų įtempimą, at
ima galvos skaudėjimą ir ap
saugoja akis nuo sugedimo.

Ištikiu jų akys su pagalba 
akinių-stiklų gali matyti iki 
giliai senatvei.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, Gary, Ind.

DARIAUS IR GIRĖNO 
NERANDA 

PAMINKLUI VIE
TOS KAUNE VIS

KAUNAS. — Kauno miesto 
tarybos posėdyje buvo svars
toma ir Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo klausimas.

Klausimą miesto tarybos na
riams referavo aeroklubo ir 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymo komiteto pirmininkas 
Prof. Z. Žemaitis.

Prof. žemaitis miesto tary
bos nariams išdėstė kodėl pa
minklo statymo komitetas yra 
sumanęs paminklą pastatyti 
ąžuolyne, netoli Kūno Kultū
ros rūmų. Nurodė kad, apskri
tai, Dariaus ir Girėno pamink
lo statymo klausimas yra se
nas. Paminklą jau senai rei- 
kėjo pastatyti. Senai tam pi
nigai iš visuomenės surinkti. 
Tik vis nebuvę galima rasti 
tinkamos vietos arba rastosios 
gauti. Buvo aktualus ir pa
čios paminklo formos klausi
mas, kai kurie siūlė vietoje 
įprastų formų paminklo pasta
tyti kokį nors naudingą pa
statą. ' Tačiau1 tas klausimas 
buvo vieningai išspręstas ir 
nutarta statyti tikrą paminklą.

T Dienos Į LIETUVĄ
* ANT

BREMEN- EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

COLUMBUS 
HANSA r DEUTSCHLAND 
HAMBURG era NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos.

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
^NORTH GERMAN LLOYDr© 

1430 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.

JAUNUOLIŲ BALSAI SPOR
TO REIKALE

KADA IR KURIOSE KOLONIJOSE JIE
LANKYSIS:

Antradienį, Liepos 3 — atkeliauja į New Yorką. 
Trečiadienį, Liepos 7 — Washingtone ir Baltimorėje 
Liepos 8 ir 9 — Pittsburghe.
Liepos 10 iki 22 — Sporto šventė Chicagoje.
Liepos 23 ir 24 — Detroit, Mich.
Liepos 25 ir 25 — Cleveland, Ohio. Iškilmė Lietu

vių Darželyje sekmadienį, Liepos 25.
Liepos 27 ir 28 — lanko Niagara Falls.
Liepos 29 — Scranton ir Wilkes-Barre.
Liepos 30 — gryžta į New Yorką.
Ameriką svečiai apleis Rugpjūčio 4 d.

★ ★
Ką Reiškia Lietuvos Sportininkų Atvykimas

Pas Mus į Ameriką?

Per porą pastarų mėnesių 
daug kalbama ir rašoma apie 
atvyksiančius Lietuvos sporti
ninkus, kurie pasieks Ameriką 
pradžioje Liepos mėnesio. Tai 
didelią džiaugsmas visiems A- 
merikos Lietuviams.

Mums kiekvienas svečias iš 
Lietuvos sukelia nemaža ma
lonumo. Iš jų mes gauname 
įdomių žinių apie musų tėvų 
kraštą, apie jų gyvenimą, jų 
vargą ir džiaugsmus.

Jaunieji Lietuvos sportinin
kai mums bus ne tik nepapras
ti svečiai, bet taip pat ir ge
ros valios ambasadoriai — pa
sveikinti išeivius ir pareikšti 
kad Lietuva juos dar neužmir
šo. Todėl visi Amerikos Lie
tuviai dideliu nekantrumu lau
kia jų atvykimo ir mąsto apie 
jų vizitos pasekmes. Nesvar
bu ar jie apleis Ameriką tapę 
sporto laimėtojais ar ne, bet 
jų čia pas mus atsilankymas 
pasieks tam tikrą tikslą.

Atvykimas ir pasirodymas 
Lietuvos sportininkų, tų nau
jos Lietuvos kultūros atstovų, 
suinteresuos čia gimusį Lietu
vių jaunimą ir privers jį susi
domėti jų tėvų gimtiniu kraš
tu. Jaunuoliai pamatys kad 
jie turėjo visai klaidingą nuo
monę apie Lietuvą, kurią tai 
nuomenę jie įgijo iš savo tėvų, 
senai apleidusių savo Tėvynę. 
Jie pamatys kad Lietuvos jau
nimas nėra atsilikęs savo išsi
lavinimu sporto, moksle ir ki
tose srityse, nuo musų Ameri
kos jaunuolių. Matydamas tai 
Amerikos Lietuvių jaunimas 
įsitikins kad verta save vadin
tis Lietuviais, kilusiais iš Lie
tuvių tėvų. Tada Amerikie
čiai jaunuoliai galės atsiskirti 
nuo čia veikiančių svetimtau
čių ir sudaryti vieną galingą 
Amerikos Lietuvių sporto są
jungą.

Dar vienas dalykas tai kad 
Amerikoje sportas užima svar
bią vietą ir .sutraukia šimtus 
ir tūkstančius publikos, tai at
vykimas ir pasirodymas gerai 
išsilavinusių ir išsimiklinusių 
Lietuvos sportininkų gerame 
stadione, dikčiai prisidės prie

pakėlimo ir išgarsinimo Lie
tuvos ir Lietuyių vardo sve
timtaučių tarpe. Be to gi, 
Amerikos Lietuviai ir čia au
gę Lietuviai jaunuoliai maty
dami išsilavinusius sportinin
kus iš tolimo's Tėvynės ir pri
sižiūrėję jų tinkamam išauk
lėjimui, ypatingai jaunimas 
tuomi užsiinteresavęs panorės 
atlankyti ir pačią Lietuvą. O 
glaudus bendradarbiavimas a- 
biejų šalių jaunuomonės gali 
pasireikšti sudarymu Olympia- 
dos rungtynių kaip pastovaus 
dalyko. Toks Lietuvos sporti- 
tininkų atsilaikymas ir pasi
darbavimas gali dikčiai pasi
tarnauti sustiprinimui ryšių 
tarp išeivijos ir Lietuvos.

Todėl dar padirbėkime kaip 
kas galime, ir padėkime Ame
rikos Lietuvių Sporto Komite
tui tinkamai prisirengti tuos 
atvykstančius geros valios 
ambasadorius pasitikti, priim
ti ir supažindinti su Amerika, 
kad jie gryždami j Lietuvą iš
sivežtų kuogeriausius įspū
džius apie Amerikos Lietuvius.

J.’-nna Bučinskaitė, 
’ Chicago, III,

BIBLIJA dar ir dabar tebė
ra daugiausia skaitoma knyga 
pasaulyje. Ji išversta į arti 
tūkstantį pasaulyje esančių 
kalbų. Pagarsėję rašytojai ir 
poetai daugiau skolingi biblijai 
negu bent kuriai kitai knygai. 
Net tokie rašytojai kaip filo
sofas Nietzsche, Victor Hugo, 
Swinburne ir Emerson prisigė
rę Senojo ir Naujojo testa
mento rašė savo kurinius. Ir 
šiandien viso pasaulio dalyse 
rašytojai dar vis iš Biblijos 
semia savo raštams inspiraci
ją.

SENOVĖJE karališkų šeimų 
namuose svarbus asmuo buvo 
karaliaus lovos prižiūrėtojas. 
Prieš karaliui gulsiant, jis tu
rėdavo visaip šokinėti ir lovoj 
pagulėti, ištyrimui ar kartais 
priešai ką nors karaliaus lovai 
pavojingo neužtaisė, ar peilių 
neprikišo.

ASMENIŠKAI LYDIMA
DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Milžinišku Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
BIRŽELIO 19
Išplaukia iš New Yorko per Cherbourgų 

Puiki proga keliauti vienų pasaulio didžiausių laivų. Gražus 
kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3- 

čiosios klasės keleiviams. Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursijų užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga

Informacijų kreipkis pas:
Cosmopolitan Travel Service 
Prop. J. Ambraziejus
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Vienybė Travel Bureau
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
A. S. Trečiokas
314 Walnut St., Newark, N. J.
John Sekys
433 Park St., Hartford, Conn.
A Ą7o pu eina
206 All Nations Bank Bldg. 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Lithuanian News Publ Co. 
Naujienos
1739 Halsted St., Chicago, III. 
Ohio Lith. Publ. Co. - Dirva 
K. S. Karpius,
6820 Superior Avė., Cleveland, O. 
Paul Molis
1730—24 St., Detroit, Mich. 
Petras Bartkevičius
678 N. Main St., Motelio, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis 
14 Vernon St., Worcester, Mass.

CUNARD WHITE STAR
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

gį IūliuiL,Hirūniu7i7iiū'iiiiį|j,y^iiiirnTnii'i»irTmfTTTnniTTnBininLBjmTii»^"ff7Įnūn;
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

.mm,/: ....... n -

kunigais ir jų viso esama 
31,649.

Gale 1936 metų buvo 18,- 
526 katalikiškos bažnyčios.

KAS NUO TO NUKENTĖS?
__________ ♦------------------—------------------------------- -

RUSIJOJE NEGERAI
Kuomet Sovietų Rusijoje 

žmonės šaudomi desėtkais, 
nuo pačių aukščiausių va
dų, tai ištikro ten jau ne
gerai. Stalino viešpatavi
mui gręsia pavojus. Geis
tina butų kad tas pavojus 
ateitu tuoj ir pereitų, nes 
jeigu ilgiau užsitęs, turės 
žūti šimtai, tūkstančių ne
kaltų žmonių. Jeigu sovie
tuose žmonės nenorėtų pa
mainos valdžioje, Iš kur 
rastųsi tie desėtkai žmo
nių sugavimui ir sušaudy
mui? Ir jie turi būti jau 
labai aiškus nusistatėliai 
prieš, kad juos gali pama
tyti, ar sulyg jų darbų su
sekti.

Rusija didele, jeigu ran
dasi desėtkai priešininkų, 
tai randasi jau ir desėtkai 
ar gal šimtai tūkstančių.

Taigi, Rusijos komunis
tų pačiu viešpatavimas ga
li baigtis garsiu jų kovos 
džiaugsmu: “Juo blogiau, 
tuo geriau”.

Juo žiauriau Stalinas ir 
jo lojalistai persekios ir 
smaugs savo opoziciją, tuo 
greičiau ji galės privesti 

• _y.

Č^INCINNATI mieste šios 
savaitės pirmomis die

nomis įvykusiame Ameri
kos Darbo Federacijai iš
tikimų unijų vadų suvažia
vime, Am. Darbo Federa
cijos prezidentas Green pa
reiškė.:

“Kai mes sugryšim į sa
vo namus, darbininkų min
tyse ir širdyse nebus klai
dos kad Amerikos Darbo 
Federacija randasi kovos 
lauke”.

Tuomi Green paskelbė 
atvirą karą kitam darbi
ninkų vadui, John L. Le- 
wisik kuris yra angliakasių 
lunijos prezidentas ir va
das visuotino industrialio 
organizavimo.

Lewis ir angliakasių di
delė unija buvo Darbo Fe
deracijoje, bet Green pasi
rūpino ją išstumti, dėl to 
kad Lewis pasiėmė vado- 
vaut Organizavimą visokių 
industrijų darbininkų.

Darbams Amerikoje pa
gerėjus, ir pradėjus viso
kių industrijų darbininkų 
organizavimą, kas pradėjo 
sektis, darbininkai labai 
plačiai laimėjo. Bet jie, tie 
nekalti padargai už vado
vybę besivaržančių vadų, 
bus pirmutiniai nukentėti.

¥ ¥ ¥

Darbininkai nori ramy
bės ir darbo, tačiau ramy
bės neduoda jų vadai.

Green paskelbė “karą iki 
pergalės”. Kas tame kare 
tariaus? Niekas daugiau 
taip darbininku;

Green pasfiL sukelti 
“milžinišką kovos fondą” 
apkraunant sau ištikimų 
unijų darbininkus dvigu
bais mokesčiais. Reiškia, 
patys darbininkai turės dė
ti pinigus kad jų vadai ga
lėtų švaistyti juos kovai ne 
prieš ką kitą tiktai pačių 
darbininkų minias stovin
čias užpakalyje kitų vadų.

Tiesa, tikro karo nebus, 
bet tie kurie garsiai kalba 
už Amerikos demokratiją 
ir laisves, pasiryžo kėsin
tis atimti laisvę ir demo
kratines teises kitiems ku
rie kitaip mano ir kitaip 
savo reikalus tvarko.

¥ * ¥

Gaila, bet reikia pasaky
ti kad darbininkai savo 
unijose neturi jokios savo 
laisvės: juos tuoj užvaldo 
tie kurie atsistoja unijos 
priešakyje ir jiems diktuo
ja, kaip kur net visu žiau
rumu/

Kad tarp ADF. ir CIO.
* šalininkų ištiks ir mušty

nių ir kraujo praliejimo 
nereikia nei abejoti. At
mename kas darėsi kuomet 
keli metai atgal buvo kai
riųjų sudaryta kita unija 
angliakasių tarpe. Mušty
nių ir net žudynių buvo 
įvalias.

Darbininkams kitos išei
ties nebus kaip tik eiti pas
kui savo vadus ir daryti 
tai ką jie lieps. Vadai tik 
ištolo žiūrės, o darbininkai 
mušis.

Dar niekad nebuvo kad 
visi vienaip manytų ir su
ėję laikytųsi vienoje pusė
je, taip bus ir dabar: vieni 
guldys galvas už Green, 
kiti už Lewis.

Roosevelt sušauktų ginklų 
ribavinjo konferenciją, nes 
tik Roosevelto šaukiama 
konferencija turėtų pasi
sekimo.

Toliau Mussolini pareiš
kė kad, jo nuomone, Eu
ropa turi rasti kokį nors 
rimtą būdą sulaikymui to 
beprotiško ginklavimosi, o 
jei ne tai kada nors gali 
kilti rimtas krizis, kuris 
gali privesti prie karo.

Italija nori taikos, pasa
kė Mussolini. Jis nekalba 
apie nusiginklavimą, sako, 
bet apie ginklavimosi apri- 
bavimą.

Mussolini taip kalba da
bar, kada daug užkariavo 
ir jaučiasi kad užtenka to 
ką Italija turi. Bet Vokie
tija, kuri turėjo ir iš ku
rios daug kas atimta, tiki 
tik kad ginklavimąsi atneš 
jai išganymą.

Lietuva susirupinus stip- 
j rinimu savo aviacijos. Tai 
| būtinas reikalas.

Kiek daugiau naudos bu- 
i tų buvę civilinei aviacijai 
jei tuos desėtkus tukstan- 

! čių litų ką suaikvoįo rėmi
mui vieno Grigaičio skridi- 

i mo rėmimui ir sudužusio 
Vaitkaus lėktuvo pirkimui 
butų sunaudojus savo civi
linės aviacijos parėmimui!

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

SKAITYMAI

LINDBERGHO SKRIDIMO SUKAKTIS

sali ir pačią valdžią 
rimtų pasekmių.

laik-

MUSSOLINIO 
PASIŪLYMAS

Vienam Amerikos 
raščių atstovui Romoje pa
simatyme Italijos premje
ras Mussolini pare’iškė jog 
jis sutiktų kad Prezidentas

Holandijoie atsibuvo vi
suotini parliamento rinki
mai. Balsavimuose laimė
jo vidurinėji srovė, nors 
iš vienos pusės naziai, iš 
kitos komunistai dėjo di
džiausias pastangas.

| TNEšIMTS metų atgal, Gegužės 21 dieną, 1927 
t metais, visa Amerika išsižiojo išgirdus ži
nią kad jaunas lakūnas, Charles E. Lindbergh, 

’ iki tol mažai žinomas, pakilo vienas ilgon kelio
nėn — Skersai Atlantiką. Kiti jį net vadino 
“jaunu pamišėliu” kad pasikėsino vienas tokion 

I pavojingon kelionėn, visai tuoj po to kai žuvo 
du Prancūzai lakūnai, kurie iš Europos skrido 

į į Ameriką ir dingo be žinios iki šiai dienai.
Gegužės 22 dieną visą pasaulį padengė ži

nia: Lindbergh Perskrido Atlantiką! Jis, po 
33 valandų skridimo, pasiekė Paryžių, kur buvo 
jo kelionės tikslas.

Tai buvo pirmas perskridimas Atlantiko iš 
i New Yorko j Paryžių. Visos didžiosios tų die- 
i nų žinios buvo nustumtos į užkampį, Lindbergho 
i kelionė užėmė pirmą vietą. Lindbergh tapo pa- 
sausio didvyris No. 1.

Pasauliui, kuris prieš dešimts metų atgal 
buvo prispaustas apsivylimų po pasaulinio ka
ro, ta žinia buvo didelė naujenybė ir visai kito
kia pramoga, kuri sutvėrė net naują didvyrį.

Jaunas, šviesiaplaukis, 25 metų vaikinas, 
savo atkaklumu nugalėjo 3,600 mylių kelionę — 

i kokios niekas oru nebuvo atlikę. Jisai atlikęs 
j savo žygį net atsisakė priimti visokius jam siū
lytus komercinius pelnus, kuriais jį apipylė vi- 

! šokių biznių vedėjai, norėdami jo vardu skelb
ti savo įvairius produktus.

Tie Prancūzai, Nungesser ir Coli, skrido 
brangiu tais laikais lėktuvu, norėdami laimėti 
skirtą $25,000 dovaną pirmam perskridimui iš 
Paryžiaus į New Yorką be sustojime, tačiau 
jų pasikėsinimas baigėsi tragingai.

Buvo žinoma kad iš rytų skristi į vakarus 
yra daug sunkiau negu iš vakarų į rytus, betgi 
tiedu Prancūzai kėsinosi ir pralaimėjo.

Jų pasikėsinimas perskristi Atlantiką buvo 
ne pirmutinis: 1919 pietais Birželio mėnesį du 
Anglai lakūnai perskrido patį siauriausį Atlan
tiko plotą tarp New Foundlando ir Airijos.

Kai tiedu Prancūzai žuvo ir iš Amerikos 
net keli lakūnai norėjo skristi į Prancūziją, 
Amerikos Ambasadorius Paryžiuje, Clevelandie- 
tis Myron T. Herrick pranešė Amerikos valdžiai 
neleisti Amerikonams skristi, kuomet visa Pran
cūzija liūdėjo savo žuvusių vyrų, tačiau pra
ėjus porai savaičių Lindbergh sėdo į savo lėktu
vą ir išskrido.

Jis buvo lakūnas per šešis metus, taigi bu
vo patyręs, viskas ko jam reikėjo tai gero lėk
tuvo ir laimės, ir abu jam gerai pasitarnavo.

Lindbergh išskrido su 425 galionais gąsdi
no, 28 galionais aliejaus ir pora sandvičių už
kandžiui. Gegužės 26 d. 6:52 vai. ryto jo lėk
tuvas pakilo nuo žemės New Yorke, ir už 36 va
landų nusileido Paryžiaus aerodrome. Jaunas 
lakūnas jautėsi gana gerai po tokios ilgos ke
lionės. Paryžius žinojo kad jis atskrenda, tai
gi vakarui atėjus leido oran spalvuotas rakie- 
tas-ugnis, parodymui jam nusileidimo vietos. 
Pusvalandis nuo Paryžiaus, Lindbergh ore pa
matė rakietas iš Le Bourbet aerodromo. Pri
sileisdamas gana arti žemės, nuo šviesų auto
mobilių ir kitų šviesų jis suprato kad tai yra 
ta vieta kur jo laukia, ir nusileido.

Po pusantros paros, pasaulis turėjo naują 
didvyrį, kurio nejučiomis geidė. Niekas nenu
jautė kaip toli eis tas naujo didvyrio garbini
mas. Nusileisdamas jis galėjo užmušti daug 
Prancūzų, taip neatsargiai visi puolėsi artyn jo 
lėktuvo. Penkiasdešimts tūkstančių minia pa
sitiko jį. Po tokios sunkios kelionės, Lindbergh

balkone 
pasitiko

didesniu

buvo paimtas į Ambasadoriaus Herrick’o na
mus, kur ilsėjosi iki sekančio vidurdienio.

Kuomet išsimiegojęs jis pasirodė 
Amerikos Ambasados name, minios jį 
ir sveikino didžiausiomis ovacijomis.

Du kiti jo žygiai padarė jį dar
Prancūzų akyse: sekančią dieną jis aplankė žu
vusio Prancūzo lakūno Kapt. Nungesser motiną, 
ir iškilmingai atlankė Prancūzijos Nežinomo Ka
reivio kapą.

Per septynias dienas Paryžius jį vaišino, 
ir jo laukė didelės iškilmės Brusselyje, kur jį 
priėmė Belgų karalius; Londone, ir Cherbourge.

Tuo tarpu pati Amerįka vos iškentėjo be
laukdama jo pargryžtant, kuri taipgi buvo pa
sirengus jį sutikti kaip didžiausį tų dienų did
vyrį. Lindbergh gryžo laivu, parsiveždamas 
kartu ir savo lėktuvą.

Jį parvežė Amerikos kariškas laivas Mem- 
phis, kurį pasitiko kiti laivai, 40 lėktuvų ir du 
balionai. Lindbergh nuvežtas tiesiog į Washin- 
gtoną, kur jį priėmė prie Jurgio Washingtono 
paminklo Prezidentas Coolidge. Coolidge buvo 
žinomas kaip žmogus su mažai žodžių, bet pa
sveikindamas Lindberghą jis pasakė ilgiausią ir 
nuoširdžiausią kalbą. Po to prezidentas užka
bino jam Pasižymėjusio Lakūno Kryžių. Jis 
jau buvo pakeltas į Pulkininkus Amerikos Re
zervistų Karininkų Korpuso ir gavo gana gar
bės ženklų kitose šalyse kad jų užtektų paden
gimui milžino krutinės.

Washingtonas buvo pirmutine vieta kur 
jį iškilmingai sutiko. Po to sekė priėmimai dau
gelyje Amerikos miestų.

Dindbergh vėliau apsilankė Meksikoje, ten 
susipažino su Amerikos ambasadoriaus dukte
ria, ją vedė, ir ją padarė lakūne. Kai sulaukė 
sunaus, sulaukė ir tragedijos, nes jų sūnelis 
buvo iš namų pagrobtas ir nužudytas.

Dabar Lindberghai gyvena Anglijoje, daug 
skraido Europoje ir toliau rytuose.

★ 'ŽYDŲ LIETUVOJE ne
mėgo istorikas S. Daukantas, 
Vyskupas Valančius, Dr. Ku- 
dirba, ir Voldemaras. Nemėgo 
ne dėl jų nelietuviškumo, bet 
dėl tos žalos kurią, tam tikro
se ekonominėse sąlygose gy
venti prispirti žydai 
viams darė.

Tačiau, Lietuvių ir 
santikiuose nepastebime 
kulturiškumo ir tiesiog 
rinio, puslaukinio žiaurumo ku
riuo pasižymi Lenkų ir Vokie
čių žygiai prieš žydus. Lietu
viai neigiamas žydų įtakos pu
ses nugalės ramiu, kulturiniu 
budu, tautiniu susipratimu ir 
žmoniškumu. Lenkai, be po
gromų, žydus nori iškrausty- 

| ti kur į Afriką, Aziją, ar Pie
tų Ameriką. Aną dieną į Af- 

' rikos salą Madagarcar atvyko 
trijų Lenkų komisija, kuri tirs 
bene ten busią galima apgy- 

I vendinti pustrečio milijono. 
I Lenkijos žydų. Sala Mada- 
gascar priklauso Prancūzijai, 

I kurios vyriausybė sakoma šįo 
sumanymo nesibaido.

Lietu-

žydų 
to ne- 
barba-

KATALIKŲ SKAIČIUS 
AUGA

Amerikoje išleista kata
likų direktorija už 1936 
metus pažymi kad Suvie
nytose Valstijose ir joms 
priklausomose salose Ro
mos katalikų skaičius per
nai paaugo 436,080 parapi
jonų, ir viso dabar skaito
ma katalikų 20,959,134.

Tame padaugėjusių pa
rapijonų skaičiuje 62,062 
yra persikrikštijusieji iš 
kitų tikybų.

Suv. Valstijų ribose Ro
mos katalikai turi 4 kardi
nolus, 14 arkivyskupų ir 
107 vyskupus. Kunigų ei
lės padaugėjo pernai 1399

PAVASARIS
Jau kyla, jau kyla švelnučiai daigeliai, 
Prižadinti saulės skaisčių spindulių; 
Nušvito pavasario laukę"kalneliai, 
Paskendę gėlynuos melsvųjų gėlių. 
Linksrnučiai upeliai, laisvai atsikvėpę, 
Džiaugsmingai čiurlena miškų dauburiuos, 
Vėjelis, paskelbęs pavasario epą, 
Aistringai plevena kvapsniuosiuos baruos. 
Pašlaitėm su paukščių dainų sutartinėm, 
Darbščiųjų bitelių ramiu dūzgimu, 
Beržai baltmarškiniai ir pievos patvinę 
Alsuoja tyruoju dienos skambumu. 
Laukuos sujudėjo visi, kas tik gali, 
Su plūgais artojai jau verčia bangas 
Ir prašo Aukščiausį palaiminti šalį, 
Sodybų likimą ir darbo vagas.
J r džiaugias Lietuvis pavasariui skleidžiant 
Tėvynės arimuos jaunystės žiedus. 
Pavasariui žengiant visi išsiaudžiam 
Saviesiems troškimams laimužės kelius.
Sujudo, sukruto darbingi kvartalai: 
Tėvyne, Tėvyne, tai Tavo skliautams 
Pavasariu žėri Tautos idealai, 
Lyg rytmečio aušros bešvintant rytams! 
Pavasario metas—tai darbo troškimas, 
Pavasario metas—tai džiaugsmas visų, 
Pavasarį vyksta širdžių atgimimas 
Prie gėrio, prie grožio, prie meilės žmonių.

“Tr.” Kazys Sabutis.

SAULĖTA KELIONĖ
(Išeinant kariuomenėn)

Žaluma aplietos juokėsi pašlaitės, 
Vyturiai dainavo dainą iš dainų. 
Palydėję mojo sesės Lietuvaitės, 
Palydėjo akys tėviškės namų.
Motinos dar lupas jautėme ant lupų, 
O širdyje vartės jausmas neramus.... 
Susiraitė kelias tarp žalumo upių 
Nešinas jaunyste į karių namus?
Niekad neužmiršiu to spalvingo ryto, 
Isnudžių, svajonių ir širdies dainos, 
Rodės, aukso saulė žemėn nusirito, 
Rodės, visi medžiai ims ir uždainuos!

“Karys”. . Jonas Docius.

★METAS rieda po meto ir 
musų spaudai neša pažymėti 
vertas sukaktuves. ‘Margutis’ 
žurnalas, štai, gražiai paminė
jo 10 metų sukaktuves.

Gegužės 17 d. suėjo 20 me
tų LRKSA. organui “Garsui”, 
kurį redagavo L. šimutis (1918 
iki 1926 metų) ir M. Zujus po 
Šimučio redaguoja iki dabar.

Be to, susidomėjimas spau
dos gerumu musų visuomenėje 
nesilpsta: SLA. kuopos pra
deda protestuoti ir prieš “Tė
vynės” visu trečdaliu sumaži
nimą ir prieš pastangas ją pa
versti mėnesiniu žurnalu.

Tik nepamirškime savo pa
grindinės pareigos — kas me
tą užsimokėti prenumeratą už 
bent vieną tautinės krypties 
Lietuvių laikraštį!

★SPAUDOJE p a š i d a iręs 
žmogus visados rasi musų “iš- 
tautėjusio” jaunimo gražių 
darbų. Lillian Stilsonaitė jau 
pora sykių Nevv Yorko Ame
rikonams parodė musų gra
žius tautinius šokius, kurių 
aprašymai pateko į New Yor
ko “Times” ir kitus laikraš
čius.

Inž. J. Baltus “Amerikos Lie
tuvyje” sumini net penketą 
musų jaunų inžinierių, kurie 
daugiausia savo lėšomis moks
lus išėję, dabar dirba milžiniš
koje Edison kompanijos įmo
nėje.

Chicagoje būrelis pasišven- 
tusio jaunimo leidžia Angliška 
kalba dvisavaitinį “Jaunimas”, 
kuriame tautinę sąmonę ugdo 
ir musų jaunimą organizuoja.

P i 11 s b u rgho Universitete 
ruošiamas Lietuviškas Kam- 
baris, Clevelande Lietuvių Kul
tūrinis Darželis, Lietuvos spor-1 
tininkų laukimas ir sutikimas, 
gyvas susirašinėjimas su Lie
tuvos jaunimu ir studentais — 
tai vis žymės kad musų jauni
mo dalis eina gražiu tautiniu 
keliu ir išaugs naudingais šio į 
krašto piliečiais ir gerais Lie
tuviais.

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jj vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG .JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

šis

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams ir

mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus Vai
kams. Šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Reikalaukit “Dirvoje

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą ........... tik 35c.

KAUNQ SKAUTAI iškilmingai mini šv. Jurgio' ir radą; (2) Apačioje: Skautai klauso Valstybės Pre-
MntinoS dieną. (lj Viršuje: . Lietuvos Valstybės zidento kalbos; (3) Dešinėje: Skautai iškilmingai
Prezidentai. Antanas Smetona priima Skautų pa- žygiuoja pro savo šefų ir kitus svečius. (Tsb.)
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TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

LIETUVOJE PASO
DINTA’ DAUGYBĖ 

MEDELIŲ

“Dirvos” Redaktoriaus Įspūdžiai U. S. Sostinėj
K. S. KARPIUS

Antra diena — Balandžio 2
(Tęsinys iš pereito num.) Ame-

įsakė 
šimt-

LAIMĖJO $68,000. Ray- 
mond E. Senkus, Midwest Pub. 
Co. manageris, 1934 m. Spalių 
17 dieną, išlipęs iš traukinio 
Yorktown Heights, N. Y., ei
damas per bėgius, traukinio 
parmuštas ir jam nupjauta 
ranka. Jis išbuvo ligoninėje 
5 mėnesius. Dabar, Gegužės 
16 d., Bronx, N. Y., teismas 
Senkui priteisė iš New York 
Centrai linijos $68,000. 
yra 30 metų amžiaus.

Ten

KUR SPAUSDINA POPIERINIUS PINIGUS. 
LINCOLNO PAMINKLAS.

Kaip sakiau, nuo Jurgio Washingtono pa
minklo į vakarus, kitame gale to “Atspindėjimo 
Ežero”, matosi puikus baltas paminklas-koply
čia Abraomui Lincolnui. Tačiau visai netoli 
nuo Washingtono paminklo į pietus randasi ta 
įstaiga kur spausdinama Amerikos pinigai — 
Printing ir Engraving Biuras, taigi pirmiau ėjau 
apžiūrėti tą įstaigą. Priešais tą įstaigą sker
sai 14-tą gatvę stovi dideli Suv. Valstijų Agri
kultūros rūmai, šalę jų, skersai gatvę nuo 
spausdinimo ir graviravimo biuro, statydinama 
dar priediniai dideli rūmai tam pačiam tikslui, 
lyg butų permaža vietos, nors pinigai jau su
mažinti ir didumu ir verte.

Už šitos įstaigos, kuri užima dįdelį plotą, 
į pietus prasideda jau pietinis ir žemes mies
to kraštas — ten yra jau paupių slėnis,
pavasariais laike didelių pakilimų ir vanduo 
užsemia. Ten miestas jau baigiasi, bet ten 
matosi ir tas be ko Amerikos mieątai negali ap
sieiti — prastas pakraštis, su visokiomis seno
mis lūšnomis, dirbtuvėlėmis ir tt.

Pinigų spausdinimo įstaigon ineinama svar
biausia per apdengtą tiltą-karidorių. Viduje 
yra vadovai, kurie būrelius po 25 žmonių paėmę 
veda per visą įstaigą aprodinėdami.

Pats paprasčiausias ir įdomiausias šios įs
taigos darbas yra popierinių pinigų spausdini
mas, ir tai yra didžiausia pinigų dirbykla pa
saulyje. Kasdien čia išspausdina naujų notų po 
3,000,01)0 apie $14,000,000 vertės. Bet pinigų 
spausdinimas yra tik vienas iš 70 kitų įvairių 
darbų kurie toje įstaigoje atliekami. Čia spaus
dinami pašto ženkleliai, visokie akčyžių mokes
čių ženklai, bondsai, notos, patentų certifikatai 
ir tt. ir tt. šioje įstaigoje pinigai gaminama 
ir Kubai ir Filipinų saloms.

Pinigai ir kiti pinigų vertės dalykai, kaip 
tik išeina iš spausdinamų mašinų, siunčiama į 
egzaminavimo skyrių, kur jte patikrinami ir su
skaitomi. Kuomet dienos darbas užsibaigia* vi
sos pinigų formos paimamos ir saugiai užraki
namos j plienines šėpas, kad niekas negalėtų 
prieiti ir kokiu nors budu padaryti jų tikrų nuo
spaudų. Ypatinga apsauga popieriniams pini
gams duodama tuoj kaip tik antspauda ir nu
meris prispausdinama, nes tada jie jau pasida
ro gatavi naudojimui. Užbaigtos pinigų notos 
sudedamos į pakelius, stipriai plieno juostomis 
apjuosiamos ir laikomos gatavai išsiuntimui kur 
reikia. Popierinių pinigų gamybos kaštai ap- 
skaitliuojama šitaip: 140 bent kurios vertės 
piniginių notų atsieina vienas dolaris. Tas ga
lima todėl kad automatiškais budais juos gali
ma padaryti labai greitai.

Daugiausia darbo yra tai prie gaminimo 
naujų dolarinių notų, pakeitimui į senas; dola- 
rinės notos amžius tėra 9 iki 10 mėnesių. Penk- 
dolarinės notos laiko 1 iki 2 metų; 20-dolarinės 
iki 5 metų. Senos piniginės notos ir sugadinti 
spausdinamieji lakštai sutarpdinami į 
nę puip-masę.

Sužiūrėjimo ir suskaitymo skyrius 
są atsakomybę kaip už pinigus taip ir
kitus ten pagaminamus vertybinius ženklus; jis 
turi atsiskaityti už nesunaudotas ir sugadintas 
notas, ir atsako iš savo uždarbio už pradingimą, 
nors tas yra labai retas atsitikimas. Darbinin
kai šioje įstaigoje nei vienas nėra reikalauja
mas duoti kokį nors užstatą, ir beveik nėra at
sitikimo kad koks nors tikslus nusižengimas 
butų buvę papildyta.

Darbo dienos bėgiu jokis darbininkas nega
li iš šios įstaigos išeiti negavęs specialio leidi
mo. Viduje yra valgykla ir ligoninė ir pasi
linksminimo kambariai, taip kad nėra reikalo 
išeiti nebaigus darbo valandų.

Be to, viduje laikoma slaptos tarnybos sar
gyba ir gabus Šovikai, kuriems yra sudėta eilė 
šautuvų tam tikroje vietoje, kas’ laikoma ko
kiems nors netikėtinumams, kaip užpuolimui 
apiplėšti ir tam panašiai.

Nuo čia keliavau prie Linkolno paminklo. 
Bet norėdamas sutaupyt pusvalandį laiko, nė
jau pėkščias per pievą tiesiog, bet pasiėmęs 
taksi nuvažiavau į apie 10 minutų prie pat to 
garsaus prezidento paminklo.

Kiek aplink Jurgio Wąshingtono paminklą 
viskas plikai be jokie papuošalo, tiek aplink šį 
paminklą gausiai išpuošta visad žaliuojančiais 
krūmais, žydinčiais gėlynais, ir gražiais akme
niniais takais ir laiptais.

žemės plotas ant kurio stovi Linkolno mo
numentas nėra perdidelis, apvalus, o pats mo- 
numentas-koplyčia pailgai keturkampė. Iš ry
tų pusės, iš ten kur matosi Jurgio Washingtono 
paminklas ir dar toliau į rytus Kapitolius, į 
Linkolno koplyčią veda eilės aukštų laiptų, pir-

popieri

turi vi- 
už visus

LINKOLNO PAMINKLAS-KOPLYČIA 

mutinė dalis tų laiptų iš granito, o aukštutinė 
dalis laiptų, įvedančių jau į pačią koplyčią, yra 
balto marmuro, kaip ir visas tas pastatas. Už 
to paminklo, vakarų pusėje, tuoj teka Potomac 
upė, per kurią eina Paminėjimo Tiltas, vedantis 
į Arlington Valstybines kapines. Kitaip sakant, 
viskas ineina į vieną planą, pradedant nuo Ka- 
pitoliaus, iki pat kapinių, ir tame plane, einan
čiame lygia linija, viskas matosi.

Linkolno paminklas, stovintis dideliame tuš
čiame plote, kur arti nėra jokių pastatų, kaip 
tik Jurgio Washingtono paminklas rytuose ir 
tas tiltas ir kapinės vakaruose, pasirado lyg 
koks valdovas viso didelio ploto. Ta balto mar
muro koplyčia iš visur labai puikiai matoma, ir 
kuo arčiau prie jos eini tuo labiau pradeda aiš
kėti puikumas. Tas paminklas yra nuostabaus 
didumo ir nepaprasto gražumo. Nors labai pa
prasto plano, be jokįų iškraipymų, jis daro įs
pūdį ir žmogaus sielai.

Kaip to pastato architektas, Henry Bacon, 
pareiškė, jo tikslas buvo Linkolno paminklą pa
daryti tokį kad atvaizduotų keturias žymiausias 
Linkolno gyvenimo ypatybes: stovyla paties 
Linkolno, pilnas turinis Linkolno pasakytos kal
bos Gettysburge, laike revoliucinio karo, jo kal
ba pasakyta laike jo antro inauguravimo, ir 
simbolis Suvienytų Valstijų, kurias Linkolnas 
buvo pasiryžęs išgelbėti nuo suplyšimo, ir išgel
bėjo.

Valstijų Unija išreiškiama kolonadomis-pi- 
lioriais stovinčiais aplink visą pastatą, ant ku
rių remiasi koplyčios stogas. Tų kolonadų yra 
36, nes tuo laiku Unijoje buvo 36 valstijos. 
Kolonadų viršuje, pastogės plote aplinkui visą 
pastatą eina ženklai visų 48-nių valstijų, dabar 
esančių Unijoje, kurioms liko tikresnis gyveni
mas, po to kai Linkolnui pavyko Uniją išgelbė
ti, už ką jis ir gyvastį padėjo.

Paminklas-koplyčia yra 188 pėdų ilgio ir 
118 pėdų pločio. Iš abiejų šonų stovi po 12 ko
lonadų, iš galų po 6. Pilioriai yra 7 pėdų 4 co
lių diametre apačioje ir 44 pėdų aukščio — tai 
yra didžiausi savo rūšies pilioriai pasaulyje.

Inėjimui į koplyčios vidų nėra jokių durų, 
iš rytų pusės šonas atdaras nuo apačios iki lu
bų. Perėjus per dvigubą eilę kitų piliorių vi
duje, ineini į centralinę salę, kuri yra 60 pėdų 
pločio, 70 pėdų ilgio ir 60 pėdų aukščio. Čia 
viduje prie vakarinės sienos priglaustas Linkol
no pavidalas, sėdintis. Ši Linkolno stovyla ta
šyta iš žėrinčio Georgijos marmuro. Linkol
nas, milžiniška figūra, sėdi ant didelės kėdės, 
ir žiuri į priešakį, į tolį, tiesiog per tarpus pi
liorių į Washingtono monumentą ir Kapitolių.

Linkolnas yra toks didelis kad kaip jis sė
di, pro apačią jo sulenktų kelių praeina vidutinio 
didumo žmogus stačias. Stovyla yra net 19 pė
dų aukščio.

Viduje salės lubos yra stiklinės, per kurias 
gaunasi ir dienos šviesa, ir naktį iš po tų stiklų 
eina dirbtina šviesa. Tos lubos paremtos ant 
eilės kitų piliorių po 50 pėdų aukščio. Ant sie
nos kairėje išrašyta visa Linkolno Gettysburgo 
mūšio lauke pasakyta kalba. Dešinėje sienoje 
išrašyta Linkolno kalba pasakyta jam užimant 
prezidento pareigas antram terminui, kuris bu
vo laike Amerikos Civilinio Karo. Palubyje ap
link sienas nupiešta vaizdai simbolizuojanti ne
kurtuos to laiko istorijos nuotikius. Tarp jų 
vienas vaizdas yra Angelas jungiantis rankas 
Pietų ir šiaurės — kas reiškia pietinių ir šau- 
rinių valstijų sąjungą, kuri pavyko išlaikyti 
nugalėjus pietines valstijas.

Kitą metą sueina 75 metai nuo to garsaus 
mūšio prie Gettysburgo, kur Linkolnas pasakė 
savo kalbą, ragindamas savo pusės ištikimuo
sius kareivius gelbėti Uniją. Paminėjimui to 
mūšio, Suv. Valstijų iždas ruošia išleisti sidab
rinius pusdolarius.

Kaip jau pačioje pradžioje, aprašydamas 
Generolo Grant paminklą, esantį priešakyje Ka- 
pitoliaus, kur prasideda ši ilgoji aikštė ir bai
giasi Linkolno paminklo užpakalyje, Amerikos 
Naminis Karas kilo dėl Linkolno paliuosavimo 
Amerikos juodųjų baudžiauninkų, kam buvo la- 

i bai priešingos pietinės valstijos, nes jose tų 
baudžiauninkų-vergų buvo daugiausia, jie ten 
dykai apdirbdavo visus darbus, iš ko dvarinin- 
kai-ponai labai praturto ir patys dykinėjo, be 
aarbo gyveno.

SMUIKININKAS Raišys šio
se dienose Nevy Yorko Univer
sitete baigė smuiko ir dirigavi
mo skyrių Master of Arts lai
psniu. Greitu laiku jis vyks
ta į Lavvrence, Mass., pas sa
vo tėvus, o rudenį persikels 
gyventi į Bostoną. Raišys sa
vo pasirodymu puošė daugelį 
New Yorko 'Lietuvių ir 
rikonų koncertų.

ALBANIJOS karalius 
panaikinti savo šalyje
mečių senumo paprotį — mo
terims dangstyti savo veidus. 
Dėl to buvo net smarkus pa
sipriešinimas, kurį reikėjo su 
kariuomene malšinti. Tą pa
protį Albanai gavo nuo Tur
kų, kurie savo šalyje tą jau pa
naikino. Albanija yra maža 
Mohametoniška valstybėlė pie
tų Europoje.

FEDERALĖ valdžia i 
kad pereitais metais iš 
mokesčių į valdžios iždą 
150 milijonų dolarių!

DR. LINK raportavo 
tetui Tikybai ir Labdarybei 
Atgaivinti kad Suv, Valstijo
se 44 nuoš. žmonių yra nuomo
nės jog Amerikoje tikyba nyk
sta; 34 nuoš. mano kad tikyba 
plečiasi; 13 nuoš. mano kad 
tikyba nei nyksta, nei plečiasi. 
Ištyręs, Komitetas stengsis ti
kybai ir labdarybei saugoti 
daugiau padirbėti.

NEW YORKE apsistojo Al- 
lan S. Haywood, iš Peoria, III., 
per 33 metus žinomas darbi
ninkų judėjimo veikėjas. Jis 
įsteigė CIO organizacijos sky
rių ir pareiškė kad stengsis su
organizuoti bent du milijonu 
darbininkų. Pirmiausia orga
nizuos susisiekimo, raštinių, 
laivų darbininkus ir viešbučių 
tarnautojus. Tuo pat kartu 
atidarytas CIO skyrius ir Ne- 
warke, N. J., kurį vadovaus 
William Carney, buvęs gurno 
pramonės darbininkų unijos 
vadas.

įBALTIMORĖJE į policinin
kus kvotimus geriausia išlaikė 
du Lietuviai: Kundrotas ir Ža
ras.

VISOJE Lietuvoje šymet la
bai gyvai varyta medelių sodi
nimo darbas. . Gal nei vienais 
metais nebuvo taip užsiimta 
medelių sodinimu kaip šį pava
sarį. Ypač sukruto ūkininkai, 
plačioji visuomenė ir jaunimas.

Miškų administracija miškų 
želdinimo darbus pradėjo dar 
Balandžio pradžioje. Svarbiau
si želdinimo darbai valstybi
niuose miškuose beveik visur 
baigti Gegužės pradžioje.

Pažymėtinas ūkininkų bei 
visuomenės didelis susidomė-

1.1 1.— 
jimas medelių Sodinimu, sų 
pavasarį buvo nemaža tokiijĮ 
ūkininkų kurie pasisodino po| 
tūkstantį daigų. Valstybiniųį 
miškų medelynuose buvo tik-« 
ras turgus >—• vežimai stovėję 
eilėmis. Visi norėjo medelių^ 

Šis pavasaris Lietuvos apžels 
dinimui bus ištikro reikšmine 
gas. Pasodinta šimtai tuks* 
tančių medelių. t|

Jeigu kurie pargryžę rasit} 
savo tėvus gyvenant jums ne* 
pažystamame' miške, žinokiti 
kaip tas atsitiko..... ?

LIETUVOS vyriausybė nib 
traukė Panevėžio Lenkų gimt 
nazijai pašalpą. Senai reikėjei 
taip padaryti! .

skelbia 
; alaus 

gauta

Komi-

Medelių sodinimo menuo Lietuvoje — jaunieji dirba sodindami sau ateičiai medelius.

Prisiminus baudžiavos panaikinimą Lietu
voje, ir bendrai Rusijoje, ką caras Aleksandras 
II padarė pirmiau negu Linkolnas Amerikoj e, 
gali būti kad Linkolnas mintį apie baudžiau
ninkų paliuosavimą gavo iš Europos, net iš Ru
sijos. ,

Despotiškoje Rusijoje, vieno žmogaus, ca- 
įsakymu, baudžiava pradėjo būti panaikina- 
keletu metų prieš Linkolno tapimą preziden- 
Ten niekas dėl to nenukentėjo. Visai kas

ro, 
ma
tu.
kita dėjosi demokratiškoje Amerikoje: kilo ke
turių metų karas, žuvo desėtkai tūkstančių vy
rų, sunaikinta už daug milijonų dolarių turto ir 
pats karas brangiai kaštavo, o jo pabaigoje žu
vo ir pats tas žmogus kuris sumanė nekaltus 
juodus baudžiauninkus išlaisvinti: Linkolnas 
buvo nušautas ir mirė Balandžio 15 d., 1865 m

Dar kas keisto demokratiškoje Amerikoje 
tai kad prieš kelioliką metų vienoje pietinėje 
valstijoje pastatyta paminklas pačiam Linkolnc 
žudikui.... Daugelis pietinių valstijų ir dabai 
neapkenčia Linkolno ir nemini jo jokių sukak
tuvių.

aus daugiau)

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiąusių iki puošniausių pokilių.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. • .Cleveland, Ohio

kaip

'.i

JAU GATAVA

šios knygos kaina 50c., kadangi knyga yra 
didoka, 128 puslapių, tačiau “Dirvos” skai
tytojai .gaus ją tik už 25c. Prisiųskit tuoj 
25c vertės pašto ženklelių ir knygą gausit.
“DIRVA”, 6820 Superior av. Cleveland, O.

Šią įdomią, naują, lengvai skaitomą 
istorinę apysaką jau galit gauti
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P.-T. A. MITINGAS
Trečiadienį, Birželio 2, nuo 

1:30 vai. po pietų, Willson Jr. 
High mokykloj, ant E. 55th 

' Street, įvyksta mėnesinis tarp
tautinis Tėvų-Mokytojų Sąjun
gos susirinkimas. Šiame su
sirinkime bus Itališka diena, 

. kalbės Italas Teisėjas Frank 
Celebreze, kuris nesenai gryžo 
iš Italijos.

Lietuviai tėvai prašomi atsi
lankyti kuriems laikas leidžia.

IŠVAŽIAVO PAS SUNŲ
M. Barzdaitienė šiose dieno

se išvažiavo pasisvečiuoti pas 
savo sūnų, kuris turi vasaro
jimo vietą Kanados miškuose.

LANKĖSI ROCHESTER
Vincas ir Elena Baltruko- 

niai su Bill Hasfele lankėsi 
New Yorko valstijoje, Roches- 
ter ir kitur.

ATVYKO IŠ LIETUVOS '
Praeitą savaitę atvažiavo 

Lietuvos Amilė Lazdauskaitė 
pas savo tetą, C. Šidlauskienę. 
Ji atvyko kaip imigrantė.

Šiose dienose atvyko Jonas 
Jurgelevičius, pas savo seserį. 
Jis yra Clevelande gimęs.

Abiem laivakortės 
mentai parūpinta per 
agentūrą.

iš

ir doku- 
“Dirvos”

(LAIT)
jog jis

DR. MATULAITIS 
praneša Lietuviams _ __ .
egzaminuoja regėjimą ir pri
skiria akinius. Dabokite savo 
akis kaip didžiausią gamtos 
dovaną. Reikale kreipkitės po 
numeriu 1155 E. 79th Street.

BAIGĖ SLAUGĖS MOKSLĄ
Viena vietos Lietuvaitė, Emi

lė Palilionytė, duktė Louisės 
Palilionienės, baigia St. Alexis 
Ligoninėje slaugių mokykloje 
mokslą. Baigimo 
sibus Birželio 2 
koplyčioje.

Emilė su savo 
dentėmis Gruodžio 
žiuos į Columbus laikyti vals
tijos kvotimams. Ji tikisi 

. stoti slaugės pareigoms šį ru
denį.

Emilė studija v St. AJęxis 
ligoninėje per pastarus tris 
metus.

apeigos at- 
d. ligoninės

klesos stu- 
menesį va-

Nauja Amato Mokyk
la Mergaitėms

Mokyklos mergaitės kurios mo
kosi kokio nors amato įsitėmykit 
kad ateinantį rudenį West Side da
lyje bus atidaryta mokykla panaši 
kaip yra plačiai žinoma Jane Ad
liams School. Ta mokykla bus an
trašu 4800 Detroit avė.

Tarp daugelio amatų ko mokina 
Jane Addams mokykla yra siuvi
mas, patarnavimas valgyklose ir 
arbatinėse, grožio kultūra, kūdikių 
priežiūra, kojinių taisymo aptarna- 
virimas. Tokio amato merginų labai 
reikalaujama, ir todėl kurios nori 
mokytis naudingo amato prašomos 
jau dabar pasirūpinti įsirašyti į 
tą naują mokyklą West Side, ka
dangi Jane Addams mokykla jau 
užpildyta sekančiam mokslo metui.

Priimamos į tas mokyklas tokios 
kurios baigusios 8 skyrius mokyk
los ir turi būti nemažiau 14 metų 
amžiaus.

Į-j[IPPODROMg
įsivaizduoti kokis vei- 

kuriame sudėti j vieną 
artistai iš nepaprastų

Bandykit 
kalas yra 
pažymiausi 
veikalų, kaip Bette Davis iš “Mar-
ked Woman”, Edward G. Robinson 
iš “Little Caesar”, ir Humphrey 
Bogart iš “Black Legion”, kurie 
visi sutaikyti j vieną naują filmą 
“KID GALAHAD”, iš kumštininkų 
gyvenimo.

“Kid Galahad” pradedama rody
ti Hippodrome Theatre šeštadienį, 
Gegužės 29. Veikalą parašė Fran
cis Wallace. Dalykas einasi apie 
du kumštynių rengėjus, kuriuos 
vaidina Robinson ir Bogart, ir jų 
pastangas vienas kitą apgauti.

Robinson’o kumštininkas yra “Kid 
Galahad” — taip pramintas dėl jo 
mandagaus atsinešimo į moteris. 
Miss Davis yra Robinsono mergina, 
bet ji įsimyli j “Kid Galahad’, ku
rį vaidina naujas pasižymėjantis 
artistas Wayne Morris, didelis gra
žus šviesiaplaukis vyras, kuris tik
rai jums patiks. Visame veikale 
yra tokių ypatingų painiavų kad 
žiūrėtojas tikrai jaučiasi sėdi kaip 
ant adatų laukdamas veikalo galo.

Nei vienas nesijaus apsivylęs šį 
veikalą matydamas.

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

DIRVA

Mirė Senasis John D. Rockefeller
BUVO CLEVELANDIETIS

ORMOND BEACH, FLA. — 
Gegužės 23 d., 4:05 ryto Cle
velando laiku, pasimirė John 
Rockefeller senasis, įsteigėjas 
vieno iš didžiausių privatinių 
turtų, kurio vardas per pasta
rą pusę šimto metų buvo žino
mas visame pasaulyje kaip ka
pitalisto ir labdario-filantropo.

Rockefeller baigė jau 98-tus 
metus — Liepos 8 dieną butų 
jam suėję 98 metai. Jis buvo 
pasiryžęs sugyventi visą šim
tą metų, taigi kuoatsargiausia 
užsilaikydavo ir nepaisė jokių 
kaštų savo 
jimui.

Mirtis jį 
lintį lovoje, 
skundėsi ir 
tarnui kad 
Gydytojui neišrodė jokio pa
vojaus senuko gyvasčiai, taigi 
nei artimi giminės nebuvo pa
šaukti. Mirė giminėms nepri
buvus paskutiniam pasimaty
mui.

BUVO CLEVELANDIETIS
Kadangi John D. Rockefeller 

buvo Clevelando gyventojas, ir 
čia pakilo į turtus ir pragarsė
jo, taip pat ir Clevelande pa
laidotas ketvirtadienį, Gegužės 
27 d., šiuomi matome reikalo 
plačiau pažymėti apie tą įdomų 
asmenį.

Clevelande, jo padovanotame 
miestui parke, žinomame jo 
vardu, Rockefeller Park, ran
dasi ir Lietuvių Kultūrinis 
Darželis. Prie to, iš jo ir jo 
sunaus įsteigto mokslo fondo 
laikas nuo laiko gauna pinigų 
ir vienas-kitas Lietuvos pažy
mesnis studentas ‘eiti aukštes
nius mokslus Amerikoje. Dar 
tik šį pavasarį Lietuvoje lan
kėsi Rockfeller Foundation at
stovas Kaune patyrimui neku
riu dalykų ir gal būt sutarė 
duoti pinigų ar moksleiviams, 
ar kokiai sveikatos įstaigai.

Clevelande, Lake View kapi
nėse, prie Euclid Avenue, ilsisi 
jo žmona, kuri mirė 22 metai 
atgal. Nors ji mirė jų pasku
tiniuose namuose jau New 
Yorko valstijoje, bet palaidota 
Clevelande greta kitų jų gimi
nių, kurių ten ilsisi jau apie 
pora desėtkų.

Pranešimai apie jo 
kartu priminė draugams 
gti siųsti gėles laidotuvėms. 
Laidotuvės atlikta privatiškai, 
be viešų ceremonijų.

Iš Floridos lavonas pirmiau 
nuvežta šermenų apeigoms į 
Rockefeller’ių dvarą Pocantico 
Hills, Nėw Yorko valstijoje, 
kur dabar gyvena sūnūs ir vi
sa jų šeima.

Iš ten atlydėtas į Clevelan
dą palaidojimui.

John D. Rockefeller paskuti
nį kartą atsilankė Clevelande 
Liepos mėnesį, 1917 metais; 
praleido tris savaites laiko il
sėdamas ir golfuodamas. Tas 
namas, Forest Hill dvare, su
degė tą patį metą Gruodžio m.

Ant Euclid Avenue ir E. 40 
gatvės dar ir dabar stovi vie
nas namas, kuriame Rockefel- 
ler’iė • šeima gyveno kuomet 
jie jau buvo turtingi.

VOKIŠKOS KILMĖS
Rockfeller’io giminė suseka

ma iš 300 metų atgal, kurie 
gyveno Vokietijoje. Jo protė
vis Diell Rockefeller atvyko į 
New Jersey apie 1740 metus. 
Iš jo paėjo visa Rockefeller’ių 
giminė.

Iš tolimos senovės ta šeima 
sako buvus Prancūzai, gyveno 
apie Languedoc, bet turėjo iš
bėgti į Vokietiją, kuomet .ten 
Huguenotai pradėta persekioti 
ir žudyti.

John D. Rockefeller gimė 8 
d. Liepos, 1839 metais, mažoje 
ukėje, netoli Richford, Tioga 
apskrityje, New Yorko valsti
joje.

1853 metais, kuomet John D. 
buvo 14 metų amžiaus, jo tė
vai atsikėlė gyventi į Clevelan
dą._________________________
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| visokios! 
I APDRAUDOS-INSURANCE^ 

X reikalais kreipkitės į mane X 
Gyvasties Apdraudai (Life Ins.)X 

X patelefonuokit paaiškinimui. X 
X Apdraudžiu namus nuo ugnies,* 
X tornados, taipgi namų baldus irT 

automobilius; prie to apdraudžiu? 
X nuo sužeidimų ir parūpinu kito-X 
Xkią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-X 
X sų apdrauda ant namo ar kitko? 
įduokit man ją atnaujinti. į

X C. F. Petraitis £
16702 Superior Av. (viršuje)? 
X Telefonas HEnd. 5699 X į

gyvasties prižiurė-

paėmė ramiai, gu- 
Diena prieš tai jis 
savo gydytojui ir 
jaučiasi pavargęs.

mirtį 
ven-

PALAIDOTAS CLEVELANDE
IŠDALINO MILIJONUS

Labdarybei, bažnyčioms ir 
mokslui velionis Rockefeller iš 
savo didžių turtų išdalino net 
$530,858,632.

Vienai Clevelando bažnyčiai, 
kurią Rockefeller’io šeima lan
kydavo senesniais laikais, se
nis ir sūnūs Rockefeller’iai pa- 
davanojo $255,000 1925 metais, 
išgelbėjimui jos nuo finansinio 
susmukimo.

Tai yra Euclid Avenue Bap
tistų bažnyčia. Tą parapiją 
jis pats padėjo įsteigti ir glo
boje per eilę metų. Jis tikėjo 
į bažnyčios ekonomiją, taigi 
žiūrėdavo kad nebūtų jokių ne
reikalingų išlaidų. Po pamal
dų daug kartų pats užgesinė
davo bažnyčioje šviesas, nega
lėdamas pakęsti 
gaso aikvojimą.

Net kada buvo 
savo bizniąis jis 
mosi bažnyčiai 
1870 m. jis tapo

bereikalingą

labai užimtas 
nuo darbavi- 
nepasitraukė. 
Standard Oil 

Co. prezidentas, o 1872 m. bu
vo vyriausiu vedėju sekmadie
nio tikybinių pamokų mokyk
los savo parapijoje. Prie tos 
parapijos reikalų jis darbavo
si iki 1905 metų.

Rockefeller’io ir jo sunaus 
pastarų desėtkų metų dalini
mai pinigų labdarybei ir mok
slui buvo atliekama gerai su
planuotu budu. Beveik visi 
jų labdarybei skiriami pinigai 
ėjo per penkis didelius šalti
nius, kiekvienas jų buvo su
tvarkytas taip kad loštų tik
rą rolę suplanuotiems tyrinėji
mams, šelpimams ir civilizaci
jos kėlimui.

Gal net perdaug pinigų iš
dalinta religiškoms organizaci
joms, bažnyčioms ir misijoms, 
tačiau tas parodo kad jis buvo 
giliai religiškas žmogus. _

Norėdamas padovanoti Cle- 
velandui parką, jam reikalingą 
žemę supirkinėjo per savo pa
skirtą agentą patylomis, nieko 
viešai neskelbdamas. Tam a- 
gentui užėmė devynis mėnesius 
laiko viską supirkti.

Parkas padovanota miestui 
1896 metais, į kurį Rockefeller 
įdėjo virš $900,000, iš tos su
mos $225,000 
mui Superior 
tiltų.

PRADĖJO

išleista pastaty- 
ir Wade Park

GYVENIMĄ
IŠ NIEKO

John D. Rockefeller atsira
do Clevelande 1853 metais kai 
jo tėvai apsisprendė atsikelti 
gyventi į Clevelandą, tada dar 
mažą miestą. Jis tada buvo 
14 metų amžiaus berniukas ir 
pradėjo lankyti mokyklą. Ne
užilgo jo tėvai nutarė duoti 
jam bizniško mokslo ir leido 
į tuolaikinę biznio kolegiją.

Pats Rockefeller savo atsi
minimuose rašė kad tas biz
nio kolegijos mokslas, nors bu
vo tik keleto mėnesių ilgumo, 
buvo jam labai svarbus. Ta
čiau buvo labai sunku gauti 
koks nors darbas. Norėdamas 
gauti darbo, dar visai jaunas 
berniokas, jis sako pravaikš- 
čiojo po Clevelandą savaičių 
savaites, siulydamasis krautu
vių ir šiaip bizhių vedėjams. 
Pagaliau vienas žmogus Cleve
lando prieplaukoje paėmė jį 
dirbti savo prekių sandėlyje. 
Kai jis pastojo dirbti, sako, jo 
samdytojas nesakė jam nei žo
džio kiek jam mokės. Tai bu
vo 1855 metais, jam einant 
16-tus metus. Tai buvo He- 
witt ir Tuttle firma.

Sausio mėnesį 1856 metais, 
už trijų mėnesių darbą, Tuttle 
užmokėjo jam ‘ $50, arba po 
apie $4 savaitei. Sekantį me
tą gavo mokėti po $25 mėne
siui, išsidirbo knygvedžio vie
tą, ir toliau gavo $500 me
tams. Dar toliau, jis reika
lavo $800 metinės mokesties 
už savo darbą, bet jam davė 
tik $700, taigi nesusitaikęs_ su 
savo samdytojais pasitraukė iš 
jų firmos. ..................

Rockefeller inejo į biznį kai 
pametęs savo darbo vietą su
sipažino su jaunu Anglu, de- 
sėtku metų už jį vyresniu, M. 
B. Clark, kuris turėjo $2,000 
ir jieškojo partnerio bizniui. 
Rockefeller turėjo susitaupęs 
$800. Pasitaręs su savo tėvu

?FOUR STAR CAFE$ 
i ★ ★ ★ ★ t
^DEGTINĖ, VYNAS, ALUSŽ
< Duodama Geras X 
I valgis. t

MUZIKA PENKTADIENIO Į 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. į

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 Ž 

6512 Hough Avenue j

jis gavo ir tėvo pagalbą ir sto
jo į savo biznį, abu turėdami 
$4,000 kapitalo. Biznis pasise
kė. Jie pradėjo gabenti į mie
stą maisto produktus, pirmą 
metą padarydami apivartos už 
pusę milijono dolarių.

1859 metais, visą metą jiem 
taip prekiavus daržovėmis ir 
ūkio produktais, paskilbo ži
nios apie užtikimą aliejaus šal
tinio prie Titusville, Pa. Pra- 
plito kalbos apie nuostabias 
galimybes aliejaus biznyje.

Prasidėjo puolimai aliejų tu
rinčių žemės sričių.

John D. Rockefeller, ta.da 
būdamas 20 metų amžiaus, 
apie tai ilgai svarstė ir laikėsi 
atsargiai. Biznieriai kurie jį 
pažinojo laikė jo nuomones ir 
sprendimus rimtais, taigi pa
siuntė jį į Pennsylvaniją išty
rinėti ar verta dėti pinigus į 
aliejaus šaltinius. Jam buvo 
duota $75,000 pasižadėjimų in
vestuoti į tą biznį jeigu jis pri
pažins galimu.

Rockefeller sugryžo ir pa
sakė kad rizika butų perdide- 
lė. Jo nuomonė buvo kad tik 
tada iš aliejaus bus naudos kai 
bus atsiekta geras jo išvaly
mo būdas ir prastas aliejus 
bus galima atskirti nuo gerojo.

Kada už metų laiko atsirado 
kitas jaunas Anglas, Samuel 
Andrews, kuris žinojo kaip 
aliejų distiliuoti, tada Rocke
feller ir Clark nusprendė eiti 
į aliejaus biznį prisiimdami ir 
Andrews.

Nuo to laiko Rockefeller ir 
inėjo į aliejaus biznį, kuria
me aktiviai darbavosi iki 1895 
metų. Pasitraukė iš aktivio 
biznio būdamas 56 metų, bet 
aliejaus industrija buvo jau 
išauginta į šimtų miljonų do
larių vertės bipnį.

Iš to jis padarė savo milijo
nus, kovodamas prieš paskiras 
mažas kompanijas, jas išpirk
damas arba išvarydamas iš 
biznio. Ne jis vienas tada bu
vo to biznio vadas, buvo didelė 
korporacija. Kuomet 1911 m. 
Suv. Valstijų Aukščiausis tei
smas įsakė likviduoti Standard 
Oil Co. of New Jersey, kuri 
buvo aliejaus trustas, jos tur
tas siekė kelių šimtų milijonų 
dolarių.

Vėliau Rockefelleriai — se
nis ir jo sūnūs — apėmė ir ki
tas industrijas: geležies, ka
syklų, ir net turėjo savo lai
vus angliai ir geležies rudai 
vežioti, kad nereikėtų niekeno 
malonės prašyti.

Tuo laiku, darydamas dide
lius pelnus, Rockefeller pradė
jo savo labdaringą darbą.

1892 metais suorganizavo ir 
paskyrė milijonus dolarių Chi
cagos 'Universitetui.

1903 metais inkorporavo di
delę švietimo tarybą, kuriai 
paskyrė milijonus dolarių.

1914 metais įsteigė Rocke
feller Foundation, kuriai pa
skyrė $100,000,000.

Clevelando įstaigoms palai
kyti Rbckefelleriai padovanojo 
per $3,000,000.

Apie 1914 metus skelbta kad 
jo asmeniškas turtas siekia vi
są bilijoną dolarių.

Jo sūnūs, taipgi John D. 
vardu, yra jau 63 metų am
žiaus.

Nežiūrint savo turtų, jis bu
vo apvienėjęs žmogus, negali
ma pasakyti kad su tuo ar tuo 
jis buvo artimas draugas. Jis 
turėjo vidurių negerumą, dis
pepsiją, labai prastai jautėsi 
dėl savo plikos galvos, ir nuo
lat saugojosi tokių kurie no
rėjo gauti is jovpinigų.

Savo duosnumu mokslui ir 
bažnyčioms jis sakoma norėjo 
parodyti pavyzdį kitiems vi
siems turtuoliams.

Numiręs, su savim nepasi
ėmė nei vieno dolario, nes jam 
aname pomirtiniame gyveni
me pinigai nereikalingi.

to- 
yra 
Tas

Elektriškų Refrigera- 
torių Spektaklis

Kaimyniški elektriškų refrigera- 
torių pardavėjai surengia savo apie
linkės gyventojams didelį Elektric 
Refrigerator Tent Show, kur publi
ka gali ineiti nemokamai.

Lietuviams patogiausia vieta 
kį linksmą programą matyti 
ant Chapman ir Euclid avenue.
programas tęsis nuo Gegužės 31 iki 
Birželio 5, ir rodymai bus du kar
tu per dieną: nuo 2 iki 3, ir nuo 
8 iki 10 vakare.

šie Electric Refrigerator Tent 
programai bus vadovybėje WTAM’s 
Uncle Bill ir jo “Talento Jieškoji- 
mas”. Tarp vaidintojų bus patys 
žymiausi jauni Amerikos artistai.

Prie tų žinovių jaunamečių artis
tų, dar bus bandoma rasti ir dau
giau, taigi bus užkviečiami daly-

Great Lakęs Ekspozicija Atsidaro
Rytoj, Geg- 29

CLEVELAND, OHIO, Geg. 25.— 
Billy Rose, mažiukas milžinas nuo 
garsaus New Yorko Broadway, pra
neša kad jam pavyko susitarti su 
Metro-Goldvyn-Meyer Pictures, ku
rie sutiko leisti savo garsų artistą 
ir plaukiką, Johnny (Tarzan) Weis- 
muller, dalyvauti kaip “Aųuadonis 
Number One” spektakliškame ati
daryme Aąueeado pirmą Didžiųjų 
Ežerų Parodos atidarymo dieną Ge
gužės 29 d. Clevelande.

Weismuller dalyvaus su pragar
sėjusia Eleanor Holm, buvusio eam- 
pione Olympic žaislų plaukime, ku
ri atsisakė iš amatorių eilių ir pa
sirašė dalyvauti Aųuecade.

Rose taipgi praneša kad Stubby 
Krueger, pragarsėjęs vandeninis 
šposininkas-klaunas, sutiko dalyvau
ti šiame paežerio vandeniniame 
spektaklyje.

“Gavimas tVeismuller’io, įžymiau
sio asmens plaukikų tarpe, kaip ir 
užbaigia suruošimą Aųuecade pro
gramo”, sako Rose.

Tas vandeninis spektaklis atsibus 
ežere Didžiųjų Ežerų Parodos ri
bose, ištisą vasarą, kur jau dirbdi- 
nama 160 pėdų didumo scena, o 
dalyviams artistams gaminama įdo
miausi kostiumai.

Šiame paveiksle matote tik vieną 
mažą Ekspozicijos ploto kampą. 
Kairėje (1) yra inėjimas į tą plotą

per Prezidentų Kortą; (2) Cleve
lando stadium, kur atsibus beisbolo 
lošimai; (3) Hortikulturos Namas 
ir $275,000 vertės daržai; (4) Bil
ly Rose’s Aųuacade; (5) Progreso 
Salė ir Federalės Valdžias išstaty
mai; (6) Visokių Industrijų Na
mas, kur vaizduojama transportaci- 
ja; (7) uždengta vieta kur sėdės 
žiūrėtojai Winterlando, ledo karni- 
valo; (8) Higbee bokštas; (9) Flo- 
ridos Namas ir (10) priedinis įren
gimas $500,000 vertės orandžių au
ginimo vietos; (1) ineiga į naują 
Midway ir pasilinksminimų ruožtą; 
(12) Firestone Ūkė; (13) Dainuo
janti Fontanai ir (14) žibintas ir 
Erieside ineiga iš ežerų laivų.

ATIDARYME DALIVAUS JAMES ROOSEVELT
‘Lygiai vidurdienį, šeštadie

nį, Gegužės 29-tą, atsidarys 
dar didesnė 1937 metų Didžių
jų Ežerų Paroda, kuomet su 
specialėmis ceremonijomis bus 
atidaryta vartai į Clevelando 
spektaklinę Ekspoziciją.

Ceremonijų garbės svečias 
bus James Roosevelt, Preziden
to Roosevelto sūnūs.

Formalėse apeigose dalyvaus 
U. S. Infanterijos 11-ta kuo
pa, kuri bus laikoma per visą 
Ekspozicijos laiką ekspozicijos 
plote. Tikimasi kad šią vasa
rą per visą 101 ekspozicijos 
dienų atsilankys Clevelande 
penketas milijonų svečių iš vi
sų šalies .dalių.

šiose dienose didelė armija

darbininkų dirba visu smarku
mu užbaigimui visų parodos 
pastatų ir visų įrengimų ant 
150 akrų žemės ploto.

“Viskas atidarymui jau ga
tava”, pareiškė Lincoln G. 
Dickey, generalis vedėjas visos 
Ekspozicijos.

Spektakliškas Aąuacade, vi
sai naujas dalykas, vandeninis 
teatras Erie Ežere, kurį vado
vauja Billy Rose, pagarsėjęs 
teatrininkas iš N.ew Yorko, 
jau užbaigtas svečių priėmimui 
ir palinksminimui.

Ant didelės 160 pėdų plu- 
kančios scenos atsibus persta
tymai iš 500 plaukikių, šoki
kių ir dainuojančių gražuolių. 
Scena bus žavejanti todėl kad

jos užpakalyje į orą mušis 
srovės vandens iki 40 pėdų 
aukščio ir tas vanduo bus nu
šviestas įvairiomis spalvomis.

Muzikos mėgėjai galės pasi
gėrėti gražiais muzikos progra- 
mais kuriuos išpildys puikiau
si šalyje žinomi scenos ir ra
dio benai Sherwin-Williams Ra- 
diolande, pačioje Ekspozicijos 
širdyje.

Tarp naujenybių bus Rip- 
ley’s “Believe It Or Not Oddi- 
torium” ir Tony Sarg’s Mario- 
nettės.

Pasaulio Gatvėse dalyvauja, 
ir Lietuviai, kur yra įrengta ir 
Lietuviška užeiga, žymiai di
desnė ir gražesnė negu buvo 
pernai.
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Great Lakęs Exposition
APLANKYKIT

Lietuvišką Užeigą
PASAULIO GATVĖSE
• /

■ v

*

(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 101 dieną

GEG. 29 IKI RŪGS. 6
LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 

LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.
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Juozas Blaškevičius •
.. ......................... ............................. .......
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vauti vietiniai kuo nors užsiimanti 
mažieji ir iš jų pasirodymo bus 
galima išspręsti kurie galės būti 
panaudojami plačiam perstatymui 
radio programe iš WTAM šeštadie
nio vakarais nuo 5:15 vai.

Gaukit sau tikietus į tą progra
mą iš savo kaimyniškų pardavėjų 
elektriškų refrigeratorių.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.
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Dabar Laikas Užsisakyti sau

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. CIair Avė,

s

VASARINIUS RUBUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai populiarės.
• /

BRAZIS TAILORS
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

Č E D A S A I

Čedasai yra Rokiškio 
Panemunėlio valsčiaus.

apsk.. 
Mies

telis pasinėręs medžiuose, ypač 
kapinės ir klebonija apaugę 
dideliais medžiais.

Čedasai yra šiaurinėje Lie
tuvos dalyje, keturi kilometrai 
nuo Latvijos sienos.

Netoli į šiaurę, vieno kilome
tro atstume, randasi gražus 
Čedasų ežeras, apsuptas miš
kais, kalnais, liūnais ir žaliuo
jančiomis lankomis.

Per patį miestelio vidurį te
ka upelis i Vyžuoną.

Bažnytkaimis nėra didelis. 
Prieš karą butą didesnio. Mat, 
buvęs valsčius. Dabar, tvar
kant žemės ūkį Lietuvoje, dau
guma ūkininkų yra išsiskirstę 
į vienkiemius, išsikėlę savo so
dybas. Bet jų vietoj pradėjo 
statytis nauji namai.

Visas Čedasų papuošalas yra 
graži aukšta nauja mūrinė 
dviejų bokštų Gotikos stiliaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 
kuri jau ištolo duoda suprasti 
kad čia bažnytkaimis. Bažny
čia baigta statyti 1913 metais, 
parapijiečių ir Kun. J. Kuz
micko kaštais ir rūpesčiu. Ji 
gana didelė ir erdvi. Viduje 
lengvai gali tilpti apie pora 
tūkstančių žmonių. Ji taip 
pat ir graži, su savo aukštais 
bokštais, kurių ne viena para
pija pavydi.

Miestelis palengva statosi ir 
taisosi. Kasmet vis atsiranda 
naujų namų, šiaudiniai sto
gai jau baigia nykti; juos pa
keičia gontiniai, skardiniai ir 
čerpiniąi.

Nesenai pastatyta nauja me
dinė dviejų aukštų pradžios 
mokykla. Senoji pradžios mo
kykla perleista vietos šaulių 
buriu!, kurie patogiai įsiren
gia.

Per eilę metų čia mokytoja
vo Jonas Kumpauskas, veiklus 
tautiškų organizacijų narys.

Pro pat miestelį, pietų pu
sėje, teka nemaža ir gana 
srauni upė, Vyžuona, nuo ku
rios ir gretimas kaimas, Pavy- 
žoniai, ėmė vardą. Kaimas vi
sai gretimas miesteliui.

Upė pradžią ima gana toli 
nuo Čedasų į rytus. Tekėda
ma pro šalį miestelio teikia 
jam gražų vaizdą.

Abipus upės žaliuoja vasarą 
trąšios lankos, auga krūmai ir 
miškai, žaliuoja laukai užsėti 
javais.

Pati upė taip pat teikia savo 
naudą. Vasarą joje gaudoma 
žuvis, ir žmonės maudosi.

Pora metų atgal upė dar 
prakasta, praplatinta, nes pas
kutiniu laiku buvo jau gerokai 
užžėlus.

Seniau upė buvus gana di
delė. Rusų valdymo laikais 
ja plukdydavo medžius net į 
jurą, į Rygą. Mat, ji įteka į 
Nemunėlį, o šis susijungia su 
Muša ir išteka į Baltiją. Bet 
Vyžuona dar ir dabar kartais 
gana smarkiai užtvinsta, ypač 
pavasariais laužimo laiku,- ir 
padaro nemaža nuostolių.

Miestelis randasi prie gerų 
kelių. Vienas kelias eina į Su
vainiškį ir į Latviją, kitas į 
Onuškį ir Juodupę. 
Rokiškį, ketvirtas 
nį. žodžiu, keliai 
puses.

Miestelis stovi
kalniuko, aplink gražus apie- 
linkės vaizdai.

Šiaip žymių įmonių ar įstai
gų Čedasuose nėra. Yra ko
operatyvo “Galybė” skyrius, 
kuris aptarnauja plačią apie- 
linkę. Be to yra dar viena-ki- 
ta krautuvėlė ir pašto agentū
ra, kuri aptarnauja apielinkę 
korespondencija ir telefonu.

Prie to visko veikia pieno 
punktas, svarbiausias šių lai
kų ūkininkų pragyvenimo šal
tinis.

Žmonės Čedasų apielinkėje 
yra gana apsišvietę, sukultu- 
rėję. Skaito daug laikraščių 
ir tautiniai susipratę.

Ūkininkai’ jau visi išsiskirt 
stę į vienkiemius ir gana ge
rai ūkininkauja, žemės šioje 
srityje yra neblogos, ir gyven
tojai gali gana gerai laikytis 
prieš įvairius sunkumus.

Pastarais laikais dar padidės 
jo apsišvietimas ir susirūpini
mas atskiromis ūkio šakomis.

Bendrai pasakius Čedasai ir 
neperprasčiausias iš tos rūšies

Treęias j 
į Panemu- 

eina į visas

labiau ant

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Kampas St. Clair ir Ontario 

Namų KEnmore 1740-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar na 

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimų.

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

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMRARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro, 
musų patarnavimas, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
modemiškas.

Vienok 
užjauta ir prielankumas yra visiems lynus, 

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais
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j REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS : 
S Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi- «
•’ tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale ’il- J

'. Todėl pi. ■ •
mus negu ugniagesius (firemonus). ■’
Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra

P. MUETOETS J
r Avė. Cleveland
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J sakios Apdraudos (Insurance) visai dykai. 
S minu šaukite
J Vienatinė

HEn. 67ri»
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I. SAMAS JEVVELRY
6704

:
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir 
ktl iš graždaikčių •— deimantų it 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę 
kur rasit didžia.usj rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių it 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

tt

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS Š1ON KRAUTUVĖN.
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Aukštaičių bažnytkaimių. Vis 
tik yra dalis Lietuvos valsty
bės.

Iš Čedasų yra kilę nemaža 
ir apsišvietusių šių laikų žmo
nių, ir buvo jų pirmiau, kurie

Ilgą šimtmetį Lietuvą alinę 
Lenkai, Rusijos carai ir apsuk
rus Vokiečiai ir pagaliau bol
ševikai, paliko Lietuvą tik lyg 
išdžiūvusį grobią.

Kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę ir kai jos nukan
kinta liaudis atsikvėpė laisvės 
oru, tuoj šoko tuos grobius už
pildyti gyvu kunu. Metai po 
meto stiprėjo ekonomiškai ir 
kultūriškai.

Ūkio kultūros atžvilgiu jau 
baigiama prisivyti kulturingus 
kraštus. Kiekvienam Lietuviui 
jau žinoma kad Lietuvos ūki
ninkai nuveikė milžiniškus dar
bus kiaulių ir pieno ūkyje.

Dabar einama 
sodų kultūros.

Ąpšvieta ir 
sparčiai auga, 
daug priklauso i 
apskričių valdybų.

čia pavaizduosiu 
Rokiškio apskritis, 
jetą metų čia buvo 
zdas. Tuo laiku visos pastan
gos buvo dedama tik vieškelių 
gerinimui, kas mažai būdavo 
naudos, nes didieji vieškeliai 
einanti per žemesnes vietas ir 
miškus ir būdami ant pavers
mių, rudenį ir pavasarį vistiek 
būdavo neišbrendami. Praktiš
kai pasirodė kad tokiems ke
liams reikalingas plentas. Bet 
visgi apskrities valdyba daug 
lėšų padėjo, nes buvo supirk
ta įvairios mašinos, kurios pa
sirodė netinkamos musų ke
liams taisyti.

Tos mašinos buvo išparduo
tos su dideliais nuostoliais.

Atpjus naujam apskrities 
viršininkui, Rozmanui, pirmo
je eilėje buvo pastatyta moky
klų statymas, sveikatos reika
lai ir socialė globa. Jei prieš 
trejetą metų visas šis apskri
tis neturėjo nei vienos žmoniš
kos mokyklos, nes visos buvo 
sutalpintos kaimo seklyčiose, 
tai dabar jau plačioje apielin
kėje žydi naujos moderniškos 
mokyklos. Pastatytos ir sta
tomos mokyklos šiose vietose: 
Obeliuose, Rokiškyje 2, Pane
munėlyje, Bryliuose, Vaduvo- 
se, Rageliuose, Svėdasuose, Se- 
lynuose, Rokiškio gelžkelio st., 
žiobiškyje, Kazliškyje, ir dar 
trejetui metų praėjus visos 
mokyklos bus išimtos iš sek
lyčių.

Apskritis visiems biedniems 
kurie negali pilnai sau duonos 
užsipelnyti teikia pašalpą nuo 
5 iki 20 litų mėnesiui. Naš
laičiams ir pamestinukams įs
teigė prieglaudą, prie kurios 
yra ir amatų mokykla.

Seneliams pavedė Škėmų 
dvarą ir ten juos žmoniškai 
užlaiko.

Ligoninei 
aukštas ir 
vų, kurios 
užimtos ligoniais, nes žmonės 
pradeda ligoninėmis naudotis.

Apskritis turi savo vaisti
nę, plytinę, durpių gamyklą ir 
kulturinį vaisinių medelių dai
gyną.

Apskričiuose ūkininkai 
varomi su vežimais, 
atlieka samdyti 
užsidirba.

Valsčiai turi 
gynėlius.

Gimdančioms 
mokamai 
pagalba.

Paskutiniu laiku jau yra

pric grudų ir

socialė globa 
kas, 

nuo
žinoma, 

darbštumo

kaip 
Prieš 

kitoks

kilo 
tre- 
vai-

dastatyta antras 
įrengta dar 20 lo- 
beveik visos būna

o
žmonės,

nuosavus

nebe- 
viską 
kurie

kny-

motinoms ne
teikiama akušerinė

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas mašinas, toasterius, 
prosus, vaeuum valytojus ir 
visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus. (17)

PRANAS URBŠAITIS
1525 Lakefront av. PO. 9548

turi atsakomingas vietas da
bartiniame Lietuvos gyvenime. 
Vadinasi, Čedasai yra vienas 
iš mažų pažangių Lietuvos baž
nytkaimių šiaurinės Lietuvos 
dalyje. Juozas Mikšys.

sumanyta pirmos rūšies vieš
keliai paversti plentu, ir dar 
per apskritį Zarasus pravesti 
siaurąjį gelžkelį.

Tas parodo kad Lietuva vie
toje nestovi, o milžiniškais 
žingsniais eina pirmyn.

P. Kriukelis.

DIDELI DARBAI 
KLAIPĖDOS 

UOSTE
'KLAIPĖDOS uostas vėl 

dūlamas. Nuo Balandžio 15 d. 
pradėta naujos krantinės plė
timo darbai. Krantinė pradė
ta statyti jau pernai. Naujo
ji krantinė turės &pie 543 me
trų. Tuo budu naujoji kran
tinė tiesia linija atskirs visą 
nenaudojamą uosto vandenų 
plotą iki žvejų uosto, ši vie
ta bus užpilta, bus gauta apie 
3 ha sausumos plotas. Kran
tinė bus užbaigta 1938 m. ir 
1939 metais bus tiesiama tos 
krantinės geležinkelių šaka.

Naujoji krantinė bus skiria
ma gilesnės gremzlūs laivams 
sustoti. Be to, netrukus bus 
statomi du nauji kranai, 
čiama 
ka,
reikalams 
modernus 
je nuo 
sandėlių.

Bus padaryta mažesni ir di
desni remonto darbai Nidos ir 
Juodkrantės uostuose. Be to, 
Klaipėdoje ir Smeltėje bus bai
gta statyti jachtų uostas, kur 
laisvai galės tilpti apie 40 lai
vų. ' Tsb.

di-

Jau- 
ir didelė sandėlių sto- 

todel netrukus muitinės 
bus pastatyti nauji 
sandėliai pietų pusė- 
dabartinių muitinės

FLORIDOS PADANGĖJE
Rašo C. F. PETRAITIS.

* * *

GRYŽTANT ATGAL 
CLEVELANDĄ 

Balandžio 9 d. apleidau 
mi, nes maniau jau bus laikas 
gryžti į namus.

Pro šalį važiuojant, suma
niau sustoti Hollywood mieste. 
Maniau 
miestas Hollyvvood, Kaliforni
joje, tai 
įdomus, 
ir atrodė, 
miestą 
lenktynių traktą: 
giai apvalus ir aplink jį eina 
kelias. Kaip tik prisiartini 
prie to skvero prieš akis pasi
mato didelė elektriška iškaba, 
HOLLYWOOD.

Bet įvažiavus į “miestą” ra
dau vienos gatvės miesteli su 
3355 gyventojų. Sakau vienos 
gatvės miestelis dėl to 
jį einanti viena gatvė 
ma Main Street, kuri 
bus plačiausia viso 
miestų gatvių, taip bent sako 
šio miestelio gyventojai. O ki
tos kelios gatvukės tokios siau
ros kad vos du automobiliai 
gali apsilenkti.

Tą pačią dieną atvažiavau į 
kitą žinomą Floridos miestą, 
Palm Beach ir West Palm 
Beach. Pirmasis yra ant pat 
Atlantiko kranto, o antrasis 
skersai ežero, tiltu privažiuo
jamas.

Palm Beach apgyventas vien 
tik aristokratais ir vieta ištai
syta labai gražiai. Niekur ne
su matęs tiek daug privatinių 
laivų jachtų ir tokių puikių 
kain Palm Beach 
Milijonai dolarių pluko 
vandenio.

Vienas žmogus 
kad milijonierius Du Pont tu
ri net šešis didelius jachtus. 
Mat. milijonieriai kitaip nega
li išbėgti nno darbininkų. Jie 
nirkosi didelius automobilius, ir 
darbininkai pradėjo pirktis ne 
ką mažesnius automobilius, r 
visi tais pačiais keliais važinė
ja. Bet kada kapitalistai pra
dėm pirktis didelius pasivaži
nėjimo jachtus, darbininkai ši
tuo atžvilgiu turėio pasilikti. 
Darbininkui nepatogu turėti 
jachtą, nes juomi į darbą va
žiuoti negali.

West Palm B'ach yra tik

*

i
Mia-

sau, jeigu išgarsėjęs

ir šis bus gražus ir 
Privažiuojant jį taip 

Pirm negu dasieki 
reikia apvažiuoti lyg 

skveras ly-

kad per 
vadina

mai būt 
pasaulio

vandenyje. 
ant

man sakė

tai darbininkų miestas, namai 
prasti, o kai kurie ir visai tik 
lūšnos.

Važiuojant pro šalį sustojau 
apžiūrėti ir Fort Pierce mies
telį. Miestelis visai mažas, 
bet namai užlaikomi švariai 
ir gatvės plačios.

Apsistojau Daytona Beach, 
prie Atlantiko, jau šiaurinėje 
dalyje Floridos, šis miestas 
taip pat žinomas plačioje A- 
merjkoje. Miestas perskirtas 
į dvi dalis: viena dalis miesto 
vienoje pusėje Halifax upės, 
kita kitoje pusėje.

Šis miestas yra labai Euro- 
piško stiliaus, gatvės siauros 
ir namai mažiukai.

Daytona turi vieną dalyką 
ko visame pasaulyje nėra — 
tai labai platų ir lygų, ilgą pa
jūrio plotą, labai smulkaus 
smėlio ir be jokio akmenuko, 
rodos kad išsijota.

Pajūriu eina puikiausias bul- 
'aras automobiliams važinėti, 

kurio ilgis apie 35 mylios ir 
apie 230 pėdų pločio, o kada 
vanduo nueina pasidaro apie 
339 pėdų pločio.

Čia atsibuna reguliarūs ir 
žymiausios automobiliu lenk
tynės, sako čia tam tinkamiau
sia vieta, šiame pajūrio kely
je buvo padaryti didžiausi pa
sauliniai automobilių greitumo 
rekordai. Net Europos garsie
ji automobilistai atvažiuoja čia 
savo greitumo rekordams da
ryti naujausiais automobiliais.1

ROCKEFELLER’IO 
VASARNAMIS

Būnant čia, kur netoli ran
dasi vasarnamis mano kaimyno 
pono John D. Rockefeller, su
maniau jį aplankyti. Važiuo
ju pro jo namą, žiūriu, geleži
niai 
gas. 
tai. 
gal 
ten, ir ten taip pat sėdi sargas. 
Priėjęs paklausiau sargo ar 
negalima pasimatyt su ponu 
Rockfelleriu. Atsakė kad iki 
po pietų niekas negali jo ma
tyti, o buvo vos vienuolikta 
valanda, taigi reiktų ilgai lau
kti.

Sargo butą iš Clevelando, tai 
išsišnekus jis man labai plačiai 
apie tą senuką milijonierių pa
pasakojo. Atsigėriau skanaus 
vandenio iš sierinio šaltinio, 
kuriuo Rockefeller visus savo 
svečius vaišina. Rockefeller 
gyvena Ormond Beach, labai 
paprastoje apielinkėje ir pa
prastame name.

(Bus daugiau)

vartai atdari, bet sėdi sar- 
Kitur vėl matosi kiti var- 
Manau sau, eisiu tenai, 

ten nėra sargo. Nueinu

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numeri kurio neturit.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

V

KIETU VISK A UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St Clair Avenue Kampas E. 174th St.

Linksma bus ta Nuataka
Linksmas bus Davėjas irgi 
KUOMET DOVANA

BUS ELECTRISKA
Kas gali būti labiau pageidaujamo kaip dovana 
Birželio nuotakai — arba žmonai kurios vestu
vių sukaktuvės ateina Birželio mėnesį — kaip 
viena iš daugybės Elektriškų Dovanų taip popu
liarių šiais metais!
Elektriškos Dovanos yra puikios, moderniškos ir 
gražios —- taipgi ir naudingos! Jos geriausia iš
reiškia davėjo prijautimą, nes jos tarnauja per 
eilę metų ateityje — jos bus nuolatinės primin- 
tojos jūsų meilės ir gerų linkėijmų.
Kaipo tėvų dovana nuotakai, arba nuo vyro do
vana žmonai, Elektriškas Refrigeratorius arba 
Elektriškas Pečius bus maloniausia dovana — 
arba galit parinkti kitokias Elektriškas Dovanas 
— dovanas /kurias pajiegsit duoti ir kurios 
teiks nuotakai džiaugsmą ir pasididžiavimą.

THE E L E C T R I
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicoIt 1763
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DAUGIAU UŽ PINIGUS 
Elektriškos Dovanos visada labiau 
mėgiamos ir vertesnės DABAR ne
gu kada nors ikšiolei. Visi padargai 
ir Akis-Taupančios Lempos, žymiai 
pagerinta, ir kaštuoja mažiau; prie 
to numažinus e.ektros kainą ir jų 
operavimas pigesnis. Padarykit sa
vo pasirinkimą iš šio dovanoms tin
kamų dalykų sąrašo.

REFRIGERATORIUS 
PEČIUS 
ROASTERIS 
CASSEROLE 
TOASTERIS 
PERCOLATOR 
KAVOS VIRĖJAS 
MAIŠYTOJAS

laikrodis
RADIO 
AKIS-TAUI’A NTI

— StUdijavmo Lempa
—T.ijų Šviesų Lempa 

SKALBTUVAS 
RANKINIS PROSAS 
PROSYTOJAS

L E A G U E
M I D L A N D B U I L D I N G CHERRY 25351 8 T H F L O O R
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VISOKIOS
ŽINIOS •

LORAIN, O., šiose die
nose atsibuvo Clevelando 
diocozijos katalikų Eucha
ristinis kongresas, dalyva
vo apie 25,000 žmonių.

PAKLIUVO už banditą. 
Federaliai agentai susekė 
kad prieš metus laiko, kuo
met banditas Alvin Karpis 
nuo valdžios slapstėsi, vie
nu tarpu jis buvo ir Cleve
lande ir gavo prieglaudą 
pas Harvard Klubo savi
ninkus. Šiose dienose tie 
klubo savininkai tapo areš
tuoti už prilaikymą krimi
nalisto. Kožnas padėti po 
$20,000 užstato iki teismo.

Karpis randasi federa- 
liame kalėjime.

ATIDARYMUI Cleve
lando Ekspozicijos šviesų, 
šį šeštadienį, Gegužės 29, 
bus panaudotas tą pat die
ną gimęs kūdikis. Ekspo
zicijos vedėjai šeštadienio 
rytą po 12 valandos nak
ties sėdėdami ofise lauks 
telefono pašaukimo iš li
goninės ar iš namų, ir iš 
kur pirmiausia bus praneš
ta apie naujagimį kūdikį 
tam bus pavesta tas “dar
bas”. Kūdikiui bus patiek
ta tam tikras lengvai vei
kiantis prietaisas, kurį jis 
rankutėse krutindamas už
degs šviesas. Clevelande 
bendrai kas parą gema po 
apie 40 kūdikių, taigi ne
truks reikalingo kūdikio.

Clevelando Ekspozicijoje 
matyti viską kas įjk ten 
yra įrengta už apmokamą 
įžangą, kartu su inėiimu Į 
pačią Ekspoziciją, sakoma 
atsieis $9.61.

VIEŠŲ darbų darbinin- 
ninkų eilės Clevelande su
mažėjo dėl to kad daugelis 
darbininkų gavo darbus 
privatinėse industrijose.

MIESTO taryba kovoda
ma su gatvekarių kompani
ja dėl jos sumanymo pa
naikinti savaitinius pasus, 
pravedė tarimą steigti sa
vus autobusus žmonėms va
žinėti.

Gaso kompanijos pagąs
dinimui kalba apie įvedimą 
miesto gaso tiekimo, kad 
gaso kompanija nereika
lautų daugiau mokesties.

HOOVER, buvęs prezi
dentas, pereitą savaitę kal
bėjo Clevelande apie reika
lingumą pradėti organizuo
ti Amerikos jaunimo klu
bų. Visoje Amerikoje to
kie jaunimo klubai prade
dama organizuoti.

JOHN T. DeRIGHTER, 
Lietuvis Ohio valstijos at
stovas, buvo pagerbtas ir 
savo miesto, East Cleve
land dalies, D e m ok r a t ų 
partijos veikėjų. Dalyva
vo dikčiai svečių, pasakyta 
gražių kalbų ir linkėjimų. 
Banketas buvo praeitą sek
madienį.

APIE 10,000 darbininkų 
Clevelande šymet gavo pa
kėlimą mokesčių, kuomet 
pradėta darbininkų orga
nizavimas ir reikalavimas 
didesnio užmokesnio.

TYMAI šj pavasarį tarp 
kūdikių prasidėjo Kovo 
mėnesį ir pusėtinai prasi
platino. Apie 1,000 susir
gimų pranešta Gegužės m.

IŠŠOKO per langą. Ge
gužės 21 d. iš Fenwav ho- 
telio 8-to aukšto per langą 
iššoko ir užsimušė slaugė, 
Pearl Cohen, 36 m.

DIDELIS VAKARAS LIETU
VIŲ DARŽELIO NAUDAI

Šv. Jurgio Parapijos salėje, Antradienį, Birž. 1. 
Dalyvaukit Visi — Darželiui Reikia Pinigų!

EKSTRA PARENGIMAS mo baigimui! Toliau liks tik 
DARŽELIUI BIRŽ. 1 reguliarės skolos.

šv. Jurgio parapijos Soda- 
lietės, kurios plačiai pasižymė
jo vaidindamos po Clevelando 
katalikiškas įstaigas savo lin
ksmą juokų programą "SHOW 
BOAT”, pasiaukauja tą veika
lą pastatyti ir Lietuvių Darže
lio parėmimui.

Tas veikalas bus statomas 
Šv. Jurgio parapijos salėje jau 
ateinantį antradienį, Birželio 1 
dieną, nuo 8 vai. vakare, Sa
lės durys bus atdaros nuo 7. 
Įžanga bus tik 25c. Po pro- 
gramo bus pasišokimas.

Šiuomi kviečiu visą vietos 
tautinę visuomenę atsilankyti 
šiame vakare? Iš šio parengi
mo peino galėsim padengti lė
šas nupirkimo pačių paskuti
nių reikmenų Darželio įrengi-

MIRIMAI
MIKOLAS VIKNIUS 

mirė Gegužės 20 d., 52 metų 
amžiaus, nuo 1569 E. 41 St. 
Palaidotas Gegužės 24 d., su 
pamaldomis Šv. Jurgio bažny
čioje. Liko žmona, Ona, ir 
penki vaikai.

Velionis paėjo iš Varnių p., 
Telšių ap., Amerikoje išgyve
no 34 metus, Clevelande 27 m.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius N. A. Wilkelis.

MARGARĖTA RUDZEVI-
ČIUTĖ

19 metų amžiaus, mirė Gegu
žės 22 d., palaidota Gegužės 
26 d. Buvo Clevelande gimus.

VERONIKA MARTINKEVI
ČIENĖ

nuo 3140 W. 43 St., 50 metų 
amžiaus, mirė ketv. Gegužės 
20, palaidota su pamaldomis iš 
Šv. Jurgio bažnyčios Geg. 23.

URŠULĖ STEPŠIENĖ
43 metų, nuo 7016 Hęcker av. 
26, su bažnytinėmis apeigomis 
mirė Geg. 21, palaidota Geg. 
iš šv. Jurgio bažnyčios.

'Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borė Adelė Jakubauskienė.

OHIO valstijos senelių 
pensijoms mokėti per Ge
gužės mėnesį jau paskirta 
$818,153 iš socialės apsau
gos fondo. Bedarbės ap
draudos fondui paskirta 
$159,819 Ohio valstijai.

OHIO valstijos legislatu- 
ros posėdžiui pasibaigus, 
šelpimo klausimas liko ne
išspręstas ir matomai jis 
liks taip iki rudens. Gu
bernatorius nori galutinai 
atsikratyti tokių kurie ima 
pašalpą nors ji jiems nerei
kalinga, ir sako šelpiamųjų 
eilės žymiai sumažėsią kai 
išsibaigs miestų fondai pa
laikymui tokių kurie nori 
be»darbo gyventi ir pašal
pą imti.

SUSTREIKAVO apie 500 
darbininkų White Sewing 
Machine Co. dirbtuvėj ant 
Main Avė. prie Elm St.

American Steel and Wire 
kompanija paskyrė 4 mili
jonus dolarių pagerinimui 
savo dirbtuvių esančių E. 
42 st. ir Harvard avė. sri
tyje. Ten dabar dirba su
virs 3,000 darbininkų.

Ohio gubernatorius no
rėdamas sukelt daugiau pi
nigų iš degtinės, pasiryžo 
suvaržyti svaiginančių gė
rimų aktą. Taipgi rengia
si pabranginti svaiginančių 
gėrimų bizniui leidimus.

Ohio valstijos universite
to meno mokyklos modelis 
graži panelė, Virginia Dil- 
lon, 18 metų amžiaus, Ge
gužės 22 d. rasta nušauta 
Columbus mieste jos na
muose. Išnešta nuospren
dis kad ji pati nusižudė.

Youth’s Forum
AMONGST OUR 

LITHUANIANS

Phone: SNdicott 4486

SKETCHES
B Y P. W. URBAN

6820 Superior Avė. Cleveland. O.

AMERICAN LITHUANIAN

Baigimui Darželyje paskuti
niųjų darbų būtinai reikia mu
su Darželio Sąjungai nupirkti 
nekurtuos dalykus prie laisty- Į 
mo sistemos. Tuo tarpu Dar
želio fondas visai tuščias, nes! 
pinigai išmokėta už paimtas 
skolon kitas reikmenis Darže
liui pereitą rudenį.

šymet darbai eina geriau, 
visi turit liuosesnių dolarių-— 
paaukokit vėl savo šių metų 
dalį Darželiui. Dolaris - kitas 
jus nenubiednins, o mums pa
gelbės baigti mokėti Darželio 
skolas ir užbaigti jo išpuošimą.

Aukos priimamos paprastu 
bildu.

K. S. Karpius, 
Darželio Sąjungos Sekr.

LIETUVOS SPORTI
NINKAI LANKYSIS 

LIEPOS 25-26

GRADUATES
One of our Lithuanian girls, E.nily 

Palilomute, daughter of Mrs. Louise 
Paliloniene, is being graduated from 
ilic School of Nursing at St. Alexis 
Hospitai on June 2nd. The com- 
meneement exercises of the grad- 
uating class are to be held in the 
hospital chapel.

Emily vvill go to Columbus for 
the statė : examinations this Decem- 
be.- vvith other students of her 
class. She expects to begi n her 
nj.-s.'ng liūties this fall. Emily 
vvas in training at St. Alex's for 
three years in vvhich she studied 
and practised nursing.

be staged by the

should be given 
the dance floor

AUTHORS FAMILY FOUNDED 
IN LITHUANIA

John Gielgud, autor of stories 
dealing vvith Vilnius, the Vytis and 
Eagles, is a dcscendant of a fam- 
ily founded in Lithuania in the 16th 
century. Some years ago one of 
his stories appeared in the ‘Cleve
land Plain Dealer’, bearing the title 
"White Eagles.”

ON THE ORIGIN OF A SURNAME
The old Lithuanian name Ožkinis 

(also 0želi3) is derived from ožis, 
and goes back to the grey past 
of Asia Minor and the Balkan Pen- 
insula where the forebearers of the 
Lithuanians tended their flocks of 
sheep and goats. One who tended 
the latter naturally was call Ož
kinis with some variation in the 
ending of the name. In the Aegean 
Worl<l of old, one comes upon “ož
iai” very freųuently. And likevvise 
in this age it is an omnipreseni 
name
I. J. 
titled 
deals 
Lodz
Jankauskas of Nevv York has writ- 
ten an interesting monograph on 
this svidespread name and has for- 
vvarded it to the Vytautas Museum 
as a bit of Lithuaniana. He points 
out that the Lithuanians spread to 
various parts of the vvorld. The 
name Ashkenazi, he stresses, is 
even found in Mexico and othei' 
far-flung corners of che earth.

echoing in different tongues. 
Sįnger has written a story 
“Brothers Ashkenazi,” vvhich 
with tvvo brothers living in 
of Russia Poland. Vincas F.

OLYMPICS IN CH1CAGO
ARTICLE NO 3.
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Lietuvos Sportininkai, Avia
toriai ir Seimo Atstovai — vi
so apie 20 svečių iš Lietuvos 
— Clevelandą lankys dvi die
nas —, Liepos 25 ir 26.

Priėmimą jiems ruošia visa 
vietos visuomenė vadovystėje 
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos.

Darželio Sąjungos komisija 
dirba su vietos Katalikų Spor
to klubu, ir trumpu lauku bus 
sukviesta visuotinas Clevelan
do Lietuvių veikėjų susirinki
mas išdirbimui plataus priėmi
mo programo.

Kituose miestuose tame rei
kale dirba tautininkai ir katali
kai gražiausioje vienybėje, ir 
ten Lietuvos svečiai bus pri
imti visai puikiai. Reikalinga 
tas padaryti ir Clevelande, ir 
nuo to darbo privalo nesikra- 
tyti ąei vienas veikėjas nei 
musų draugijų vadai. Kada 
visa gražiai dirbsim, po svečių 
išvažiavimo turėsim gražią at
mintį sau, o jiems įduosim iš
sivežti puikiausius atsimini
mus apie musų didelį miestą 
ir veiklią Lietuvių koloniją.

KOKS BUS PROGRAMAS
Vietinė Lietuvos sportininkų 

priėmimo komisija kai sužino
jo kad Clevelande tie svečiai 
lankysis Liepos 25 ir 26, kar
tu patyrė kad tuo pat laiku, 
Liepos 25-tą, įvyksta vietos Šv. 
Jurgio parapijos piknikas....

Išrodė kad bus sugadintas 
biznis ir vieniems ir kitiems.

Bet dirbo kiek galėdama da
lykų sutaikymui: gavo šv. Jur
gio parapijos klebono sutiki
mą pakeisti savo pikniko die
ną į Liepos 18. Bet pasirodė 
kad Liepos 18-ta užimta kitų. 
Surado kas turi tą dieną pasi
ėmę savo piknikui tą pačią 
vietą, pasirodė kad tą dieną 
piknikui turi užsiėmus čekų 
katalikų parapija. Komisija 
susinešė su čekų klebonu, ga
vo jo sutikimą pasikeisti pikni- i 
ko dienas su šv. Jurgio parą- j 
pija, ir taip viskas išlyginta. 
Lietuvių šv. Jurgio parapijos 
piknikas bus Liepos 18, čekų 
gi Liepos 25, ir niekam nepa
kenkdami galėsim surengti di
delį priėmimą ir iškilmę Liepos 
25 ir 26 d. savo garbingiems 
svečiams iš Lietuvos.

Komisija yra numačius, bet 
dar galutinai nenustačius pro
gramo svečių priėmimui Cle
velande. Tarp kitko manoma 
rengti didelis banketas, sekma
dienio pavakarį didelis progra
mas Lietuvių Darželyje, taip
gi vienas ar kitas sporto žai
dimas su vietiniais.

Tėmykit “Dirvą”, nuo da
bar bus pranešama plačiau a- 
pie programą.

Iš Kauno atvyksta tie patys j 
sportininkai kurie Gegužės 7| 
d. Rygoje nugalėjo kelias Eu
ropos tautas ir laimėjo Euro-1 
pos basketbolo čampionatą.

“.JUNE JAMIJOREE”
The choir of the New Parish is 

giving a- June Jamboree, Sunday, 
June Gth, beginning at 3 P. M.

This very novel and entertaining 
affair is to be held at the parish 
hall and grounds. All the societies 
are cooperating vvith this energetic 
group of Sodai ity members. Those 
cooperating are: Moterų Labdary
bės; the Sąjungą, .and the .Tunior 
Choir. With all these people coop
erating and assisting it is sure to 
be one of the liveliest, most delignt- 
ful event ever to 
New Parish.

Especial notice 
to the fact that
has been scraped and waxed till it 
virtually looks likę one of our larg- 
er ballrooms. Music will be fur- 
nished by Johnny Apanaite’s entire 
orchestra.

As grand prize a $200 Electric 
Refrigerator is going to be given 
avvay. The entire grounds will look 
likę a miniature ‘Mardi Gras’. The 
vvhole yard will be beautifully il- 
luminated vyith various assortments 
of lights and gay decorations.

Don’t come if you merely have 
the idea that you are aiding the 
parish. Būt if you're out for a 
jolly good-time, plūs assisting the 
parish a bit — COME!

ACTIVE JUNIOR LITHUANIAN 
DIES

Miss Margaret Roger (Rudzevi- 
ciutė) an active Lithuanian giri 
and member of the 13th Ward Base- 
ball Team,1 died at her home, Sat- 
urday morning, May 22nd. She 
is the daughter of Mrs. Schneider 
and sister to Ann, Blanche and Nel- 
lie. Dying at the age of 19 after 
an illnes of three week, she was 
buries Wednesday, May 2(>th.

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų namas, po 5 kamba
rius ir maudynę, beveik nau
jas. Ant E. 79 St. netoli Lin- 
wood avė. Klauskit (24)

A. Effron, PO. 9663
IŠSINUOMOJA 5 MODERNIŠ

KI KAMBARIAI 
ant E. 174 gatvės, prie St. 
Clair avė., Nottinghame. Krei
pkitės į savininką

6815 Zoeter Avė. (viršuje)

PARSIDUODA KARČIAMA 
6704 Wade Park Avė.

Lietuvių apgyventoje vietoje, 
kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj, geras pirkinis. (22)

Vienatinis Lietuviškas 
Naktinis Klubas Loraine

BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

BROADWAY (Main St.)
LORAIN, OHIO

VYNAS, ALUS, DEGTINĖ 
Duodam visokį valgį — taip
gi muzika Penktad. ir šešta, 

vakarais.
.Juozas ir Laura Danevičiai.

_★
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DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE

ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti 
nebrangiai ūkio produktų— 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far- 
moje. (21)

T. NEURA
2047 Hamilton Avė,

ŠILK IN LITHUANIAN FABLE 
AND SONG

no other nation possesses 
mention of šilk in 
as the Lithuanians. 
to believe that šilk 
into Europe by the

Perhaps 
so much 
folk-songs 
leads one 
introduced 
bearers of the Lithuanians, 
even gavę it the name. Šilk reac- 
ed Percia and Syria first and then 
spread westward. For a long time 
the Chinese sent their šilk to the 
Persians who carried it to the oth
er nations. The Persians knew 
not hovv or from what it vvas pro- 
duced, In thg Occident, Aristotle, 
was the first person to learn of its 
origin, nature. Būt he called šilk, 
“borr.bykia”. The common theory 
among the G rėks and Romans plac- 
ed šilk as being a kind of fleece 
growing on a tree or a fibre found 
beneath the bark of a tree.

Others believed t originated from 
a plant or flovver. History credits 
tvvo Nestorian monks tvith the in- 
troduction of gilk into Europe dur
ing the time of Justinian, A. D. 555. 
Logan Pearrall S.nith in his vvork 
“The English Language”, says — 
‘Šilk’ is believed to have come all 
the wav from China, and to have 
reached us from Grcece and Rome 
through some Slavjnic language, 
and by means of early traders in 
the Baltic provinces.”

Although it is commonly believed 
'that the Anglo Saxon name for it, 
vvhich is “stale”, :s direetly connect- 
ed tvith the Latin “sericum”, Seres, 
couldn’t the Lithuanian tvord “sli- 
kas,” tvhich has something to do 
tvith the hair of a living creature, 
meaning it is glossy, etc., be given 
due consideration 1 Simply for the 
sake of euphony “šlikas” changed 
to “šilkas.” A similar process has 
occurred in the tvords “reiškia” and 
“reikšti”. In a certain old fable 
reference is made to “šilkų tinklai” 
for catching fish, while in the songs 
“šilko skaros” are mentioned most 
freųuently.

its 
This 
was 
for- 
who

EIKIT 
PIRKT

X

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Avė.)
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles puo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
JU)tiek« atdara 7 dienas aavaiUje

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

X
į fi

krautuves 
savo skel- 
ląikraštyje 
Nuėję ko

f tik j tokias
•f kurios turi 

bimus jūsų 
“Dirvoje”,
pirkti, priminkit jog 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

The American Lithuanian Olympic 
Gamės tvhich are to take plaee this 
summer tvill serve adeųuately enough 
to engender much good tvill on the 
part of non-Lithuanian Amerieans 
.tovvard the Lithuanians and to give 
much desired publicity to Lithuania, 
būt more important than this is 

.the effect the games should have 
in Lithuanian America.

The visit of 
uanian athįetes 
in the American 
er consciousness
bring into Lithuanianism 
those who novv stand so much apart 
from their people.

This Lithuanianism is no 
tie nationalism. It is būt 
cognition <>f one’s self as belong
ing, not notvhere nor to no one, 
būt to the Lithuanian natiūn and 
having the desire to see that na- 
tion happy, prosperoųs and free. 
contributing everything it is able to 
the development of our civilization 
that our world becomes less a world 
of barbarism and strife and more 
a vvorld of refinement and unity. 
It is as much for the good of the 
individual as it is for the group 
as a whole that vve should vvant 
every Lithuanian to knovv himself 
for vvhat he is. Unless the Lith
uanian does know himself and makes 
no effort to sacrifice his nationality, 
he and his nationality suffers a 
spiritual loss for tvhich no 
gains can compensate. He 
less happiness in his life 
meaning in his vvork It 
he were nothing, belonging to no 
one and belonging notvhere.

W e mušt make a concentrated 
effort to shotv the American Lith
uanians tvho attempt to 
themselves 
iousness of 
selves and 
cannot see 
themselves.
the realization that shortening and 
anglieizing a Lithuanian surname 
is not the magic power to obliterate 
from their blood the blood of their 
fathers and how foolish it is to 
attempt this. It is much to be 
regretted that the American way 
should create the ignorance of mind 
and avariciousness for pūrely ma
terial gain to make so many of us 
want to disassociate ourselves from 
our people. If our fathers vvere for 
centuries denied the right to profit 
by the vvorld’s material and mental 
advances, vve should not feel asham- 
ed of them and of the nation to 
which they belong. Rather, vve

fascis- 
the re-

material 
can find 
and less 
is as if

sterilize 
the ser- 

do them-
If they

of their origin 
the harm they 
their people.
and understand it for 
vve mušt help them to
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GARDEN
FLOWER SHOP

Gėlės visokiems reikalams 
VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710
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“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

tVaterbury, Conn.

t
4*
Į

tx
i
’l.
i
i

j EAST 79TH ST. 
T G A R A G EI

VISOKIS AUTO TAISY
MAS ir REIKMENYS

Mes turim gerą aliejų, ir 
aptarnaujam — parvežam 

nelaimei ištikus.
$ O. Tullar. Savininkas 
Ž 1238 EAST 79TH ST.
f ENndicott 2887 (27)
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should bend our every effort 
vvipe out this shame of the vvorld. 
Būt in Lithuania there is no 
for this. In Lithuania there 
free people who have made 
few brief years centuries of
gress. We can ehovv our admiration 
for this merely by talįing a pride 
in our nationality that will stimu
late our people to even greater 
things.

The ignorance of the young A- 
merican Lithuanian that makes him 
ashamed of his people can be vvip- 
ed out by the simple expedient of 
making it easy for him to learn 
something of his people and their 
accomplishments in the past and 
in the present. This is the work 
that we mušt do. Būt there can 
be no good in attracting to Lith- 
uanianiem the attention of the dis- 
interested if that attention is not 
fixed. When the person who knows 
nothing of his people becomes in- 
terested in them, we who are Lith
uanian conscious mušt be prepared 
to tell him of them and mušt be 
able to provide him with means 
for learning more by himself. This 
means that more concern mušt be 
given to the printing in a language 
he well understands the story of 
the Lithuanian

Let those vvho 
tion to do this 
sideration. Let 
w4io find in young American Lith
uania a body for only adverse criti- 
cism, be moved from their lethargy 
to emulate the public spiritedness 
of the men of the American Lith
uanian Olympic Committee and help 
the young Lithuanians of America 
to an active interest in Lithuan
ianism. Let us hope that the A- 
merican Lithuanian Olympic games 
will be the beginning of a lively 
intercourse in every phase of cul
tural life between the Lithuanians 
of Lithuania and the Lithuanians 
of America. Albin Ažukas.

people.
are novv in a posi- 
give it some con- 
the many elders,

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit vpatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland. Ohio.
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EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 

Telef.
Superior Avė.
HEnderson 5699 ::

Vasarinių Skrybėlių Laikas
JAU ATĖJO

MES ESAM GATAVI parodyti jums visą 
rinkinį puikiausių naujų Vasarinių Skrybė
lių visokių pavidalų kokios jums tinka — už

Kainas nuo $1.45 — $1.95 — $2.45

PUIKIOS TIKROS $Q.95 
PANAMA 

SKRYBĖLĖS

GRAŽIOS SLACKS $1.50
(ir daugiau) * 

Vasarinės skalbiamos kelinės

BROADCLOTH SHORTS 
apatinės kelnaitės 3 už $1.00

POLO MARŠKINIAI
įvairiose spalvose

oo

KAKLARAIŠČIAI
Gražus šilkiniai

2 už $1.00
65'

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c
Pasirinkimas visokiausių 

spalvų ir marginių

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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