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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

RIAUŠĖS IR UŽMU
ŠIMAI STREIKUOSE

Massilon, Ohio. — Liepos 
11 d. įvykus susirėmimui 
tarp policijos ir streikuo
jančių plieno darbininkų ir 
jų simpatizatorių užmušta 
vienas asmuo, keli kiti su
žeista. Riaušės kilo kuo
met streikeriai ėmė mėtyt 
akmenais vieną vietos po
licijos viršininką.

Alcoa, Tenn. — Liepos 8 
d. streikerių riaušėse už
mušta du asmenys ir pora 
desėtkų sužeista. Riaušės 
kilo kai į Alluminum Co. 
dirbtuvę pradėjo nekurie 
darbininkai gryžti dirbti, 
o streikuojantieji jiems pa
stojo kelią.

V

William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, skelbia kad John 
L. Lewis vadovaujami plie
no darbininkai streiką pra
laimi ir tuomį Levyis pa
kenkiąs darbininkų 'veika- ’ 
lams. Žiaurus ir nedemo
kratiški budai kurių Le- 
wis ir jo unijos laikosi, ne 
pagerino darbininkų reika
lų, bet pablogino, sako jis.

Darius

CHICAGOJE rengiama gra
žios iškilmės prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Liepos 17 d., 
paminėjimui keturių metų jų 
žuvimo sukakties. Ta proga 
bus turiningas programas.

Seimo prezidiumo nariai, Lie
tuvos sportininkai, Lietuvos 
skautai, Lietuvos lakūnai.

Programe bus išpildyta ati
tinkamos dainos, muzika, ir pa

sakyta Įvairios kalbos.
Programas prasidės 6 vai. 

vakaro.
Dalyvumą ims Dariaus-Girė

no Legionas, vyrai, moterys ir 
vaikai su daugeliu kitų Legio

nų postų Chicagoje.
Darius ir Girėnas, išskridę 

Liepos 15, 1933 m., rasti žuvę 
Vokietijoje Liepos 17.

Viršuje matomas paminklas 
pastatytas visuomenės auko-

Girėnas

mis Chicagoje, Marųuette Par
ke.

Visus dalyvauti kviečia Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
komitetas.

B. F. Simons-Simokaitis.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

New Yorke sustreikavo 
35,000 rubsiuvių 1500 siu
vyklose. Streikas kilo ne
pasidalinant darbais: kuri 
unija turi siūti moteriškus 
vyriško stiliaus žiponėlius.

8 MILIJONAI BEDAR
BIŲ. Amerikos Darbo Fe
deracija skelbia kad šiuo 
laiku šalyje yra su virš aš- 
tuoni milijonai bedarbių, 
nors nuo Sausio 1 dienos 
šymet industrijos paėmė į 
darbus 1,497,000 žmonių 
daugiau.

Detroit. — Surinkta ži
nios sulyg kurių pasirodo 
kad 1936 metais automobi
lių ir jų visokių reikmenų 
buvo padirbta už $3,959,- 
248,656. Darbininkai tuose 
darbuose uždirbo $676,000,- 
000, ir viso dirbo apie 460,- 
000 darbininkų.

Detroite valdžios atsto
vai veda tardymus darbi
ninkų paliuosavimo iš dar
bų Fordo dirbtuvėse už tai 
kad nekurie jie Įsirašė Į 
uniją.

Medžio apdirbimas šioje 
šalyje šymet pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Per savai
tę lentpjūvės pagamina po 
iki 290,000,000 pėdų minkš
tų ir kietmedžio lentų. Dir
ba apie 580 lentpjūvių.

PRANCŪZIJA, norėda
ma išlyginti deficitą, ir at
sistoti stipriau ant kojų, 
žymiai padidino gyvento
jams taksus. Turės sukel
ti 10,500,000,000 frankų, iš 
kurių 8 bilijonai eis paden
gimui deficito.

Tas parodo kad komunis- 
tų-socialistų bendro fron- 
valdžia negali apsieiti be 
pinigų.

DAR SUŠAUDĖ 24 
SOVIETŲ CARAMS 

“NEIŠTIKIMUS”

Maskva. — Liepus 10 d. 
Khabarovske, Sibire, so
vietų ištikimieji komisarai 
nusmerkė sušaudymui dar 
24 asmenis, kuriuos apkal
tino “ardymu sovietų Ru
sijos gelžkelių”. Jie su
šaudyti. Viso tokiu budu 
Sibire jau nužudyta 241 
“išdavikai”.

Liepos 13 d. kitas pra- 
šimas iš Maskvos sako a- 
pie sušaudymą dar septy
nių asmenų Sibire.

"KITI RUSAI LAKŪ
NAI ATSKRIDO

San Jacinto, Cal. — Lie
pos 14 d. ganykloje netoli 
šio miesto nusileido Sovie
tų Rusijos lėktuvas su tri
mis lakūnais, kurie atskri
do iš Maskvos per šiaurinį 
ašigalį — tuo pačiu keliu 
kuriuo virš pora savaičių 
atgal atskrido pirmutinis 
Rusų lėktuvas.

Šie trys vyrai padarė to
lumo rekordą, praskirsda- 
mi 6,700 mylių ir ore tru
ko virš 62 valandas.

Jiems skrendant kalny
nais, prakiuro jų gasolino 
tankas, tada pradėjo rūpin
tis rasti vietą kur nusilei
sti. San Jacinto yra 90 
mylių nuo Los Angeles.

Atskridę lakūnai, Gro- 
mov, Yumošev ir Danilin, 
Angliškai kalbėti nemoka. 
Juos pasitiko Amerikos ka
riuomenės majoras ir nu
sigabeno karišku lėktuvu į 
kariuomenės stovyklą neto
li San Diego.

Šiems lakūnams skristi 
sekėsi todėl kad pasitaikė 
geras oras, buvo paveju.

Pirmesni Rusai lakūnai 
Birželio 20 d. praskrido 
5,288 mylių kelio.

Industrial Rayon korpo
racija nutarė statyti naują 
$7,500,000 vertės audinyčią 
Painesville mieste. Darbo 
gaus keli šimtai darbinin
kų. Dirbtuvės sienos bus 
iš stiklo, bet neturės langų.

RIAUŠĖS LAISVĖS 
ŠVENTĘ MININT

Paryžius. — Liepos 14 d.
Prancūzija šventė savo 148 
metų sukaktuves nuo to 
kai Paryžiuje sugriauta se
nas kalėjimas Bastille. Ja
me buvo laikomi ir politiš
ki kaliniai, kurie kovojo su 
tų laikų Prancūzijos kara
liaus šalininkais.

Nuo Bastilijos sugriovi
mo skaitosi įsteigimas res
publikos. Prancūziją tada 
užvaldė žiaurus komunis
tai, kurie išžudė visus bur
žujus kuriuos tik pačiupo.

Taip tai gimė Prancūzų 
Respublika 1789 metais.

Dabar, Liepos 13 ir 14, 
šventės dienos išvakarėse, 
visoje šalyje, atsibuvo įvai
rių susirėmimų tarp komu
nistų ir “fašistų”.

PRAŠO UŽTARIMO 
LENKIJOS ŽYDŲ

Washington. — Čia įvy
kusiame Žydų veikėjų _ su
važiavime išnešta pageida
vimas kad Amerikos val
džia kaip nors imtųsi drau
giškai įtekmėti Lenkiją su
laikyti Žydų persekiojimą.

ŠEŠI UŽMUŠTI. Pales
tinoj, Hezireh distrikte iš
kilo riaušės kuriose užmuš
ta šeši asmenys.

Arabų nacionalė taryba 
išleido griežtą pasmerkimą 
Britanijos paskelbtą pada
linimą Palestinos į Arabų 
ir Žydų valstijas.

Arabai savinasi Palesti
ną ir Žydų nenori įsileisti.

8 UŽMUŠTA. Suomijo
je, netoli Helsinkų, viena
me forte ištiko sprogimas 
kariškų medegų sandėlyje. 
Užmušta 8 kareiviai, kilo 
dideli gaisrai.

ATMOKĖJO. Bellefon- 
taine, Pa. — Valstijos ka
lėjime, elektriškoje kedėje 
savo gyvastim atmokėjo 
jaunas 20 metų vaikinas, 
Alexander Meyer, už savo 
žiaurų darbą, nužudymą 
16 metų mokinės, Helenos 
Meyer, kurią pereitą žiemą 
išgėdinęs įmetė į šulinį.

ISPANIJOJE
Kariaus iki pergalės. Su

kilėlių generalissimo Fran- 
.csco Franco p. taškė jog 
jis su Ispanijos kairiaisiais 
neis į jokias taikos dery
bas — kariaus iki jie visiš
kai bus nugalėti.

* * *

Madridas. — Liepos 13 
d. lojalistų kariuomenė iš
siveržus iš Madrido, trijo
se vietose darė smarkius 
užpuolimus ant sukilėlių 
eilių..

Abi pusės, lojalistai ir 
sukilėliai praneša apie lai
mėjimus.

Sukilėliai apgulę Baskų 
miestą Santander nuolat 
bombarduoja.» * »

Londonas. — Anglijos 
užsienių reikalų sekreto
rius Eden turėjo paskirus 
pasitarimus su Vokietijos, 
Prancūzijos, Rusijos ir Ita
lijos ambasadoriais siūly
damas jiems naują planą 
išrišimui Ispanijon nesiki
šimo klausimo.

Prancūzija keršy dama 
Italijai ir Vokietijai, su
spendavo savo rubežiaus 
tarp Ispanijos kontroliavi
mą, nors sako neleis gaben
ti jokių’ karo reikmenų ir 
toliau.

POPIEŽIUS MELDĖ
SI UŽ TAIKĄ

Popiežius Pijus vėl kal
bėjo per radio i pasaulį, 
prašydamas Sutvertojo vi
sai žmonijai taikos ir ra
mybės ant žemės, ši po
piežiaus kalba buvo pasa
kyta Prancūziškai, sąryšy
je su inauguravimu naujos 
katedros Lisieux, Prancū
zijoje. Visa jo kalba buvo 
daugiausia malda.

Vasarai užstojus popie
žiaus ^veikata pagerėjo.

50 UŽMUŠTA
Meksikoje, netoli Dolo- 

les Hidalgo, banditų susi
rėmime su federale kariuo
mene užmušta virš 50 ban
ditų. Daugelis jų nušau
ta, kiti prigėrė bandydami 
pabėgti plaukimu per upę.

JAPONAI SUSIKOVĖ 
SU KINAIS PRIE 

PEIPINGO

Triping. — Tarp Japoni
jos kariuomenės esančios 
Kinijoje ir Kinų, kurie vėl 
ėmė kilti prieš jų žemes 
užgrobusius Japonus, kilo 
susirėmimai prie Peipingo, 
senos Kinų sostinės. Kinai 
Liepos 14 d. Japonus sumu
šė, Japonija griebėsi siųsti 
daugiau kariuomenės.

Šis susirėmimas gali nu
spręsti ar Japonai pasilks 
šiaurinės Kinijos valdovais 
ar bus išmušti laukan.

Europos valstybės rūpi
nasi sulaikyti šį karą kad 
neišplistų į didesnį.

LENKIJA SUSIRŪPI
NO DĖL ŽYDŲ 

POGROMŲ

Varšava. — Lenkai pra
dėjo rūpintis kaip sulaiky
ti išsivysčiusį šalyje įsiuti
mą prieš Žydus. Jau da
bar kalba kad jie nenori 
sekti Vokiečių nusistatymo 
išvyti Žydus iš savo šalies.

Lenkų vyriausybė skel
bia jog imsis visų būdų su
laikyti Žydų užpuldinėji
mus Lenkijoje, areštuojant 
ir persekiojant visus kur
stytojus prieš Žydus.

Vokietija turi pusę tiek 
Žydų kaip Lenkija, tačiau 
naziai kelia baisiausią' ler- 
mą dėl Žydų, lyg visi Eu
ropos Žydai gyventų ir 
smaugtų Vokiečius.

MIRĖ ROOSEVELTO 
RĖMĖJAS

Washington. — Liepos 
14 d. staiga mirė Senato
rius Joseph T. Robinson, 
64 metų, Demokratų parti
jos vadas nuo 1922 m. Jis 
buvo rastas negyvas rytą 
savo kambaryje.

Robinson, uolus Roose- 
velto politikos palaikyto
jas, mirė pačiu svarbiausiu 
laiku kai užvesta Roosevel- 
to administracijos vajus 
perorganizuoti Aukščiausį- 
jį Teismą. Prez. Roosevelt 
buvo davęs jam laisvą ke
lią varyti pakeistą bilių, ir 
varyti iki laimėjimo.

500 ŽUVO VULKANO 
IŠSIVERŽIME

Australazijos salose išti
ko ugniakalnio išsiverži
mas ir žemės drebėjimas, 
nuo ko sako žuvo apie 500 
Babaul miestelio žmonių.

NERANDA. Amerikietė 
lakūnė Earhart, kuri dingo 
Pacifiko vandenyne su sa
vo padėjėju virš dešimts 
dienų atgal, iki šiol dar ne
surandama. Jieško Ame
rikos kariški laivai ir lėk
tuvai. Išrodo kad jura bu
tų juos prarijus.

21 PRIGĖRĖ. Holandų 
valdomoj saloj Borneo po- 
tviniuose prigėrė 21 žmo
gus.

Amerikos didieji geležin
keliai Birželio 1 d. padavė 
užsakymų pagaminti 45,176 
prekinius vagonus. Per
nai Birželio 1 d. buvo užsa
kyta 25,748 nauji vagonai.

Šymet užsakyta jau 329 
nauji gelžkeliams lokomo- 
tivai ir elektriški trauki
niai.

Kinijos gelžkeliams užsa
kyta Amerikoje 20 naujų 
lokomotivų.

IŠSKRIDO CHICAGON
Elmira, N. Y. — Baigus 

tarptautinį sklandymą, mu
sų lakūnai Pyragius ir Ož
kinis oro traukiniu — savo 
sklandytuvais pririštais į 
motorinį lėktuvą — išskri
do į Chicagą.

Paskutinę dieną jie čia 
padarė įvairių oro šposų, 
atkreipdami visų dėmesį.

LIETUVOJE per penkis me
tus į privatinę statybą įdėta 
278 milijonai litų.

1931 m. į privatinę statybą 
buvo investuota 109 milijonai 
litų. Tada dar depresija Lie
tuvoje nebuvo pajausta. 1932 
metais — 55 milijonai litų;
1933 m. — 46 milijonai litų;
1934 m. — 36 milijonai litų;
1935 m. — 32 milijonai litų.
1936 metų statistika dar galu
tinai nesuvesta.

KAUNAS smarkiai gražina
mas. Mieste ir apielinkėje vis 
daugiau ir daugiau prisodina
ma medžių. Be mokyklų ir ki
tų, kasmet medžius sodina ir 
miesto savivaldybės sodininky
stė. Ji daugiausia sodina vie
šose vietose — gatvėse, aikš
tėse ir tt. šymet pasodino 
per 700 medelių.

Be medelių bei krūmų, Kau
no miesto savivaldybė jau yra 
pradėjus viešose Kauno vieto
se, aikštėse bei gatvėse, sodin
ti ir gėles. Viso šiais metais 
miesto sodininkystė yra numa
čius pasodinti apie 120,000 gė
lių krūmų. Tik puošimo dar
bui kenkia žmonių nekultūrin
gumas ; Kauniečiai daug gėlių 
išmina, išrauna, išneša.

TEKSTILĖS (audimo) pra
monė Lietuvoje išaugo nepa
prastai žymiai, kaip nei viena 
■kita pramonės šaka. 1927 me
tais Lietuvoj ’jo buvo 55
tekstilės pra Įmonės, ku
riose dirbo vy darbininkai,
šių metų Sar.t^v 1 d. tekstilės
įmonių buvo 7'1, su 6,629 dar
bininkais.

Maisto produktų pramonėje, 
kuri iki 1935 metų buvo pirmo
je vietoje, šymet Sausio 1 d. 
dirbo 5,120 samdomų darbi
ninkų.

CUKRINIUS runkelius šią 
vasarą Lietuvoje augins arti
5.700 ūkininkų. Rudenį numa
toma pagaminti 270,000 maišų 
cukraus. Marijampolės cuk
raus fabriko rajone runkelius 
augins 2,993 ūkininkai. Pa- 
venčio fabriko rajone — 2,683 
ūkininkai. Visi ūkininkai į abu 
cukraus fabriku turės prista
tyt 159,924 tonų cukrinių run
kelių.

Praeitą rudenį pagaminto 
cukraus kiekio iki naujos ga
mybos, atrodo, pilnai užteks.

Taigi, Lietuva pašiliuosavo 
nuo naudojimo svetimo cuk
raus.

GYVULIŲ skerdimas Lietu
voje kyla aukštyn, šymet per 
pirmą ketvirtį metų visose 
skerdyklose (Kaune, Panevė
žyje, Tauragėje ir Klaipėdoje) 
paskersta 70,140 galvijų, 3,898 
avys ir 114,662 kiaulės. Viso
188.700 gyvulių.

KAUNE pernai pastatyta 
560 naujų namų, šymet bus 
pastatyta virš 670. Taigi Lie
tuvoje statyba vis tebekyla.

LIETUVOS ūkininkai šian
dien jau specializuojasi smul
kiose ūkio šakose. Daleiskim, 
daugelis ūkininkų augina run
kelius cukrui, kiti gyvulius mė
sai eksportuoti, dar kiti tam 
tikras daržoves, ir^tt. Ir at
rodo kad konkurencijai išlai
kyti, reikia gerų darbininkų, o 
gerus ekspertus savo srityje 
reikia gerai išlaikyti. Dėl to 
kaimuose atskiriems specialis
tams statomi klubai, salės, na
mai, kuriuose jie po darbo va
landų studijuoja savo sritis, 
dalosi informacijomis ir taip 
tobulina save ir kitus. Kraš
tui, žinoma, kelia kultūrą ir 
ekenominj gerbūvį.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH PHILADELPHIA, PA.

Lietuvos Sportininkai Chicagoje
LIETUVIAI NUGALI AMERIKIEČIUS - SAKO REPORTERIS

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI
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SVARBUS PIKNI
KAS

Lietuvių Vaizbos Butas ren
gia svarbų pikniką sekmadienį, 
Liepos 25 d., Lietuvių Ukėje.

Štai kodėl aš sakau svarbus: 
dėl to kad visi biznieriai duo
da savo pirkėjams tikietus, ku
riais visi galės ineiti į pikniką 
nemokamai. Mat, kur vieny
bė ten ir galybė. Visi biznie
riai susitarė, sudėjo po penki
nę, pasamdė 35 autobusus nu
vežimui į pikniką žmonių iš 
visų Pittsburgho dalių. Tai 
yra dovana savo pirkėjams, ir 
gera proga tiems kurie kitaip 
mažai gali išvažiuoti į laukus.

Kurie biznieriai dar norėtų 
prisidėti prie šio pikniko gali 
tai padaryti priduodami savo 
mokestį komisijos nariams: P. 
Pivaronui, Adv. Schultz, S. Si
manavičiui arba F. Gedrimui.

Visi gi Lietuviai kurie nori 
gauti nemokamai tikietus į šį 
pikniką, eikit pirkti sau reik
menis pas tuos Lietuvius biz- 

' nierius kurie turi tikietų.
Juozas Virbickas.

išvažiavimais j paju-

Darbai ir Užmokestis 
Žymiai Pakilo

Pittsburgho srityje darbi
ninkai šią vasarą uždirba dau- 

' giau negu uždirbdavo 1929 me- 
' tais, kada buvo 
laikai.

Darbingumas 
siekė 99 nuoš. 
metais laipsnio, 
kų užmokesniai 
nuoš. tais metais buvusių už
darbių.

Nuo 193T' ***' r, kada darbai 
buvo nukritę žemiausio šių 
laikų laipini^ • .bal palengva 
kilo ir kilo. 3 metais dirb
tuvėse dirbo tik 61.6 nuoš. 
normalio, o algos nupuolė iki 
31 nuoš.

Dirbtuvėse Gegužės mėnesį 
darbininkų skaičius pasiekė 
net 110.2 puoš, ir algų laips
nis pakilo iki 120.9 nuoš.

Birželio ir Liepos mėnesį da
lykai pakitėjo prasidėjus di
deliems plieno ir kitų išdirby
sčių streikams.

skaitoma geri

šiuo laiku pa
buvusio 1929 
bet darbinin- 
pasiekė 101.5

BROOKLYN, N. Y
SPORTININKAI IR KITI 

LIETUVOS SVEČIAI 
PASITIKTI

Liepos 6 d. atvyko į Nevv 
Yorką Lietuvos sportininkų 

. grupė ir kiti svečiai.
Laive sutikome ir kalbėjo

mės su šiais: “Lietuvos Aido” 
vyriausiu redaktorium Vytau
tu Alantu-Jakševičium, sporti
ninkų vadu Vytautu Augus- 
tausku ir jo žmona, kuri atvy- 

. ko kartu Ameriką pamatyti; 
. Seimo vice pirmininku Gilvy- 

džiu ir sekretorium Kvikliu; 
studente Povilonyte ir sporti
ninkais.

.Viso atvyko 21 asmuo. Jie 
.sėdo į autobusą ir tą pat -die- 
jią iškeliavo į
New Yorke liko tik p. Gilvy- 
dis. ir Kviklys, 
■Lietuviškas redakcijas ir 
taigas ir sekančią dieną iške
liavo į Washingtoną.
' Iš Elmira, N. Y., gauname 
žinių kad Lietuvos sklandyto
ji iki šiam laikui nepadarė 
jokių rekofflų. Bet Leit. Oš- 
kinis stebino visus žiūrėtojus 
savo sklandytuvu “Rūta”, vi
saip ore išsivartydamas. Oš- 
kinis, pasak Amerikonų lakū
nų nuomonės, gali padaryti 
ore tokias kilpas kokių moto
rais kiti lakūnai negali.

Jonas Valaitis.

Washingtoną.

kurie aplankė
i«-

Už $3 metuose pralinksminsit 
yjsą kaimą — išrašykit ‘Dirvą' 

saviškiams į Lietuvą.

Rašo
“Dirvos” Korespondentas.
Liepos 9, vakare, apie 10 va

landą, autobusu iš Pittsburgho 
Chieagon atvyko ilgai laukti 
Lietuvos .svečiai, kurių grupę 
sudaro 19 žmonių: 13 sportinin
kų, jų direktorius su žmona, du 
Lietuvos Seimo nariai, du laik
raštininkai (V. Jakševičius nuo 
“Lietuvos Aido” ir Petronis 
nuo “Lietuvos žinių”). Visi jie 
atvežti prie Shorelar.d viešbu
čio, ir čia apsistojo visam Chi
cagoje pabuvimo laikui.

SUTIKTUVĖS. Prie viešbu
čio svečius pasitiko Amerikos 
Lietuvių Sporto Komiteto na
riai, draugijų įgalioti atstovai ir 
šiaip Lietuviai iš Chicagos ir 
artimų kolonijų, atvykę svečius 
pamatyti ir juos pasveikinti. 
Greitomis vieniems su kitais 
susipažinus, kiek užkandus ir 
šaltu alum atsivėdinus, svečiai 
nuėjo pasilsėti, nes kelionėje 
buvo labai nuvargę.

SUSIPAŽINIMAS. Sekančią 
dieną popiečiu į Lietuvos Kon
sulatą prisirinko apie šimtas 
Chicagos Lietuvių, Konsulo P. 
Daužvardžio sukviestų artimes- 
niam susipažinimui su atvyku
siais svečiais. Prie Konsulato 
visus svečius laikraščių repor
teriai nufotografavo. Paskiau 
visi nuėjo į Lake Shore Atletų 
Klubą, kuriame p. Konsulas bu
vo. surengęs pavakarius, čia 
susirinkusieji pavaišinta užkan
džiais, Lietuvišku krupniku, vy
šnine, ir papirosais.

KALBOS. Čia pasakyta visa 
eilė trumpų prakalbėlių, kuriose 
visi reiškė savo pasitenkinimą 
atsilankymu Lietuvos jaunuolių 
pas Amerikos Lietuvių jaunimą. 
Iš svečių kalbėjo tik Lietuvos 
Seimo vice pirmininkas Gilvy- 
dis, AugUstauskas ir Jakševi
čius. Kalboms pasibaigus, Lie
tuvos sportininkai sutartinai 
sugiedojo Lietuvos Himną, vi
siems susirinkusiems pritariant.

AMERIKIEČIAI, jaun o s i o s 
kartos Lietuviai, pabaigus Lie
tuvos Himną, atgiedojo savo ša
lies himną, “Liberty”, kuriam 
Lietuvos svečiai pritarti nega
lėdami dėl kalbos nemokėjimo, 
su pagarba stovėdami giedoji
mo išklausė.

PRIIMTUVĖS. Tos pačios 
dienos vakare, Olympic Balroom 
(Ciceroj) įvyko svečių priėmi
mo viešas vakaras. Publikos 
susirinko apie 700. Vakare 10 
valandą, atvykus Lietuvos sve
čiams, Lietuvos sportininkus pa
sitiko trylika rinktinių Chica
gos Lietuvaičių, kurių kiekvie
na ėmus jauną svečią vedė sa
lėm Visą šitą eiseną poromis, 
p. Konsulas su savo ponia atve
dė j estradą ir pavedė scenos 
mistrui Komp. A. Vanagaičiui, 
kuris mokėjo svečius gražiai 
scenoje sugrupuoti.

SUSIPAŽINIMAS. Atgiedojus 
Lietuvos Himą, Am. Liet. Spor
to Komiteto pirmininkas Adv. J. 
Bagdžiunas-Borden trumpa kal
ba atidarė vakarą, kurio įžan
ginę kalbą pasakė Konsulas p. 
Daužvardis. Sportininkų di
rektorius p. Augustauskas sa
vo kalboje prisiminęs nuovar-

i

Lietuviai kaip tai ne
vienoje išvažiavimo 
O gal vadovavimas

LIETUVIŠKOS EKSKUR
SIJOS

Kiek matyt iš skelbimų tai 
šymet bus dvi Lietuvių eks
kursijos j pajūrį, Wildwood, 
N. J. Iki šiol kas met būdavo 
tik viena. Gerai, kuo daugiau 
tai geriau. Be abejonės, kas 
met vis daugiau Lietuvių inte
resuojasi 
-i-

šymet 
sutilpsta 
dienoje,
tų didelių išvažiavimų ne vi
siems patinka ir kiti nori pa
tys vadovauti ir rengia kitą 
išvažiavimą. Dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių, šymet tik
rai bus dvi Lietuvių ekskursi
jos, skirtingomis dienomis. Ge
rai kad skirtingomis. Ir jei 
oras bus gražus tai abi ekskur
sijos bus skaitlingos ir pasek
mingos. Dėl paskirų dienų ne
turėtų būti pavydo ar blogos 
valios mirčių ii- konkurencijos.

Musų ekskursijos nėra ren
giamos pragyvenimui daryti, 
bet geram laikui, gerai sveika
tai ir Lietuvių vardo kėlimui. 
Taigi pavydui ar neapikantai 
čia neturėtų būti vietos. Da
lyvaukime abiejuose išvažiavi
muose Skaitlingai. Ir jei bus 
rengiama trečias panašus Lie
tuvių išvažiavimas, dalyvauki
me ir jame, kas laiko ir centų 
turi. - F. P.

AKRON, OHIO
%

Smulkios Žinios
i NEW YORKE važinėjo poni 

Kuprienė su savo dukteria, 
Nellie. Ten viešėjo pas savo 
brolį Simą Višniauską, ir at
lankė 
kuris
N. Y. 
kitas

1 vietas
PAS A. Aleknavičių lankėsi 

Ketvirtis ir Jaseliunas iš Cle
velando. Jie aplankė J. Motu- 
konį ir kitus pažystamus Ak- 
roniečius.

JONINIŲ vardodienio pami
nėjimui. buvo surengtas vaka
rėlis Akrono Lietuvių mylimam 
Jonui Salasevičiui. Surengimu 
rūpinosi jo artimi draugai Fe
liksas Jankauskas ir biznierka 
Ona šimkevičienė. Vakarėlis 
surengtas Antano ir Veronikos 
Rudžių namuose. Suėję sve
čiai Joną pasveikino ir įteikė 
jam dovanas. Paskui sekė lin
ksmos vaišės. Svečiai gražiai 
Lietuviškai pasidainavo, ir iš
siskirstė linkėdami Jonui Sa
lasevičiui ilgiausių metų.

Jonas Salasevičius yra užsi
pelnęs: jis rėmė 
riantis Lietuvos 
visur prisideda 
veikime aukomis

Jis žymiai rėmė 
prieš keliolika metų steigtą 
Lietuvių parapiją Akrone. Da-1 
bar priklauso SLA. 354 kuopo
je. Jis mėgsta skaityti ir pa
remti Lietuviškus laikraščius, 
“Dirvą” ir kitus kurie Lietuvy
bę kelia.

KRIKŠTYNOS. Adelė Daru-i 
lis su savo vyru surengė krik
štynų pokilį savo šuneliui, ku
riam vardą davė Juozas. Ku- i 
mas buvo jaunuolis Jurgis 
Stukas, Jurgio ir Monikos Stu- 
kų sūnūs; kurna buvo svetim
tautė, nes Adelės vyras yra ne 
Lietuvis, bet su Lietuviais su
sigyvenęs ir Lietuvius mylin
tis. Krikštynose tarp kitų sve- f 
čių dalyvavo Adelės tėvai ir 
brolis mokytojas, Vincas.

CHICAGON pasisvečiuoti iš-' 
važiavo Julė Balsiutė. Ten vie
šės pas savo motiną, p. Balsie-1 
rę.

AKRON AS padidėjo nauju 
biznierium: Adomas Gutaus
kas, “Dirvos” skaitytojas, pri-

jo sūnų, Dr. Višniauską, 
gyvena Coney Island, 
Jodvi taipgi apvažinėjo 

įdomesnes New Yorko 
ir gryžo patenkintos.

aukomis Lve- 
valstybei, ir 
Lietuviškame 
ir darbu.

pinigiškai

i

sidėjo ir stojo dirbti Superior 
Taverne. Ten užlaiko geriau- 
sį alų bei vyną. Ta vieta ran
dasi 1441 Andrus str., netoli 
Firestone gumų dirbtuvės.

Kalnas.

Kviečiu Akrono 
Lietuvius

šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš bunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikėm 
gerą alų, vyną, cigarus. Kvie- 

! čiu visus savo draugus ir pa
žystamus atsilankyti, o jums 
kuogeriausia patarnausime.

Adomas Gutauskas 
1441 Andrus Street 

ir Brighton Ave. Akron, 
Arti Firestone dirbtuvės.

O.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, 
nia patalpinti šia kaina:

50'- už vieną kartą 
3 ka.tus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

gali-

I .1. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O

gį kelionėje, prašė atleisti jei 
rytoj dienos rungtynėse Lie
tuvos sportininkai nieko nelai
mės, nes atletai yra labai pa
ilsę. Paskui išeflės kviesda
mas visus savo sportininkus, 
supažindino su publika: pasa
kė vardą, pavardę, kokią spor
to ša'čą ,kuris žaidžia, ir tt.

ĮSPŪDIS. Vakarui pridavė 
gražaus įspūdžio mažytė mer
gaitė, Violetta Sink, 5 metų 
amžiaus, kuris ant kėdės pa
statyta prie mikrofono, padai
navo tam vakarui tyčia sumo- 
kytą dainukę. “O, Kaip Daug 
Svečių iš Lietuvos Atvažiavo” 
ir “Aš Mergytė Kaip Rožytė”. 
Už tai ji gavo už save didesnį 
raudonų gėlių bukietą, už kurį 
mandagiai paačiavus, nuėjo 
sau kaip sene.

SPORTO ŠVENTĖ. Sekma
dienį, Liepos 11, įvyko sporto 
programo atidarymas Chicagos 
Universiteto stadione. Vieta 
labai graži ir milžiniška, tal
pinanti iki 50,000 žmonių. To
kioje vietoje susirinkus Lietu
vių publika atrodė kaip uodas 
ant dramblio nugaros. Kiek 
tos publikos čia buvo nespėlio- 
siu, bet tiesiog pasakysiu kad 
buvo daug mažiau negu kas 
galėjo tikėtis. Tai nedovano
tina “šimtatūkstantinei” Chi
cagos Lietuvai.

PROGRAMAS. Progra mas 
pradėta Lietuvos Himnu, bet 
Lietuvos vėliavą čia niekas ne
parodė. Iš žadėtų didžiųjų 
chorų dainų ir muzikos, pasi
rodė tik vienas diktas ir gerai 
vedamas Lietuvos Vyčių kuo
pos choras. Vieton žadėtos di
delės parodos ir uniformuotų 
eisenų, atletus į stadioną atve
dė tik Dariaus-Girėno Legiono 
jaunuolių korpusas su bubnais 
ir keli uniformuoti- legionieriai 
su šautuvais, vedant USA ir 
Dariaus-Girėno Legiono vėlia
vom.

UNIFORMOS IR ŽENKLAI. 
Lietuvos sportininkai civiliniai 
apsirengę, pilkom kelinėm ir 
tamsiai mėlynais švarkais, žen
klais prie švarko kairėje pusė
je, prie kišenuko, prisiūta em
blema: raudoname dugne rai
dės “Lietuva”, po tuo baltas 
Vytis, nukreiptas dešinėn pu
sėn. Atletikos žaisluose uni
formą turi: žalios kelnės ir bal
ti marškiniai, ant krutinės ža
liom raidėm užrašas “LIETU
VA”, po to apskriti emblema 
raudoname dugne su baltu Vy
tim nukreiptu dešinėn pusėn. 
Amerikiečiai neturėjo specia- 
liškos uniformos, tik kostiu
mus, kokį katras turėjo nuo 
seniau.

RUNGTYNĖS. Lengvosios 
atletikos rungtynių programą 
sudarė žaislai: lenktynės 100, 
120, 220, 440 jardų.

Šokimas tolin, šokimas auk- 
štin, metimas “diskos”, svai
dymas jiešmo (jėties), stum- 
dymas ritinio (jie savo “rutu
lio”) ir dar šis-tas.

žaislų tvarką ir tekniką ne
aiškinsiu smulkmeniškai, nes 
tai butų perdaug pasakojimų. 
Gana to kad žaislai užsitęsė 
pusketvirtos valandos, kepi
nant saulės karščiui, kurį kiek

suvaldė urnai iškilę debesiai su 
griaustiniu; karštis sumažėjo; 
bet ir publikos dalis iškriko.

LAIMĖJIMAI. Kad smul
kiai apipasakoti visus laimėji
mus ir pralaimėjimus reiktų 
labai daug aiškinti. Sutrumpi
nimui pasakojimo užteks pasa
kius suglaustai kad Lietuva 
Amerikiečius, taip sakant, su
varė į ožio ragą. Reiškia, Lie
tuva laimėjo.

Amerikiečiai gavo daugiau 
taškų tik todėl kad jų skait
lius buvo didesnis prieš Lietu
vos 5 atletus.

Amerikiečiai Lietuvą pralen
kė tik šokime aukštin ir tolin, 
kame daugiausia atsižymėjo 
vienas atletas iš Ohio valsti
jos. Jis nemoka Lietuviškos 
kalbos, tik iš Angliškų laikraš
čių sužinojęs apie šias rungty
nes, liuosnoriai atvyko į Chi- 
cagą ir įstojo Amerikiečių ei
lėn.

GALUTINAS NUOSPREN
DIS. Laimėjimo klausimą iš
rišo paskutinės lenktynės, ar
ba taip vadinamas “bėgimas 
pamainomis”. Tai buvo gra
žiausia scena. Lietuvos bėgi
kai Amerikiečius paliko užpa
kalyje labai toli, ir tuo išėjo 
laimėtojais visų rungtynių.

ENTUZIAZMAS. Nepratus 
prie sporto musų publikai ma
žai domės kreipė į kitus žais
lus, bet lenktynėse kiekvieno 
žiūrovo akys buvo įsmeigtos į 
Lietuvos bėgikus. Sustoję vi
si didžiausia atida tėmijo ir 
savo simpatijas siuntė greitie- 
tiems Lietuvos vyrukams, ypa
tingai moterys, net ant suolų 
sustoję džiūgavo ir plojo ran
kom ir šaukė balsu.

LIETUVIŠKUMAS. Aš, kaip 
Duonelaitis sako, buvau šian 
ir ten, mačiau įvairius Lietu
viškus susirinkimus, ir gerai 
žinau kad šiais laikais Lietu
vių visur priimta džiūgavimuo
se vartoti Lietuvišką “Valio”. 
Chicagoj dabar betgi įsitiki
nau kad šio Lietuviškumo čia 
nėra. Užtai ir entuziazmuose 
jo negirdėti. Vieton to, šauk
ta kaip kas išmano: “Ura!” 
“Urėj!” ir panašiai.

Be to atsilankiusiai publikai 
dalinta spausdintas programas, 
bet jį niekas neskaitė, nes su
sirinkusieji Lietuviai Angliš
kai spausdintą raštą ir skaity
ti nemokėjo. Programas at-. 
spausdinta tik Angliškai, su 
klaidomis žmonių pavardėse ir 
be jokio Lietuviško akcento 
Lietuviškų pavardžių origina
luose, ko vengia net patys 
svetimtaučiai, svetimiems ori
ginalams vartodami reikalingus 
akcentus.

NETAKTAS. Adv. Lapins
kui prie garsiakalbio pailsus, 
jį pavadavo kitas šauklys, ne
mokantis taisykliškos Lietu
viškos kalbos. Matydamas kad 
Lietuva Amerikiečius įveikia, 
ėmė nemandagiai elgtis., žino
ma, jis geriau nesupranta, bet 
tokio asmens turėjo visai ne
prisileisti, publikoje reikalinga 
taktiškas žmogus.

(Bus daugiau)

MIRĖ KUN. BISTRAS

Vasarą Mirimai Apma
žėjo

KUN. SIMONAS A. BISTRAS, 
63 metų amžiaus, mirė Lie
tuvoje Birželio 6 d. Prieš 
išvyksiant Lietuvon jis buvo 
Dayton, Ohio, Lietuvių pa
rapijos klebonu per 7 metus.

AMBRAZAITIS Juozas, Liepos 
4 d. užmuštas automobilio 
nelaimėje Dayton, Ohio.

ŽILINSKIENĖ Marijona, 58 
m., mirė Birželio 30, Day
ton, Ohio.

ŠIMANIS Anastazija (šuma- 
naitė), pusės amžiaus, mirė 
Birželio 25,- Chicagoje. Pa
ėjo iš Švenčionių ap., Dau
gėliškio par. Amerikoje iš
gyveno 23 metus.

MICKEVIČIENĖ Ona, palaido
ta Birž. 23, Gary, Ind. Ame
rikoje išgyveno 23 metus.

ŽIOGIENĖ Julijona, 24 metų, 
mirė Birželio 25, Chicagoje. 
Gimus Joliet, III.

SONGAILIENĖ Elzė, palaido
ta Birželio 25, Westville. III. 
Mirė nuo vėžio ligos, būda
ma 32 metų amžiaus.

VAICEKAUSKAS Juozas, pu
sės amžiaus, mirė Birž. 25, 
Chicagoje. Raseinių apskr., 
Žvingių par., Palovičių k.

GREBLIKIENĖ Antanina, mi
rė Birželio mėn., Schuylkill 
Haven, Pa.

KARVOJUS Petras, mirė Bir
želio mėn., Shenandoah, Pa., 
sulaukęs senatvės.

SAROKIENĖ Ona, mirė Birže
lio 29 d., St. Louis, Mo., su
laukus 41 metų. Gimus Pa- 
dumblių kaime.

LAPINSKAS Jurgis, 10 mėne
sių amžiaus, mirė Birželio 
27, Chicagoje.

PRIŠMONTIENĖ Petronėlė, 
pusės amžiaus, mirė Birže
lio 26, Chicagoje. Tauragės 
apsk., Naujamiesčio mieste
lio.

KROTKUS Jonas, 58 metų, mi
rė Birželio 28, Chicago, III. 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Raukštonių k. Amerikoj iš
gyveno 36 m.

DELAUSKIENĖ Bernice (Ma- 
slauskaitė), 23 metų, mirė 
Birželio 28, Chicagoje, kur 
buvo ir gimus.

ZABULIONIS Jonas, mirė Ge
gužės 31 d., Montevideo, Ar
gentinoj. Jį nušovė jo mei
lužė, svetimtautė.

ČEFUKIENĖ Elzbieta, 53 m. 
amžiaus, mirė Clevelande 24 
d. Birželio. (Daugiau apie 
ją vietinėse žiniose .

PAC'EKONIENĖ, mirė Birže
lio ’1, Tamaųua, Pa.

DAMBRAUSKAS Tadas, mirė 
Birželio 12, Donorą, Pa.

BUKIT ATSARGUS 
VANDENYJE

Vasarą žmonės bėga į pajū
rius, paežerius ir paupius atsi
vėdinti — ir nepaiso į kokį 
vandenį ir kaip puolasi, bi tik 
sušlapti. Daugelis prigeria to
dėl kad eina maudytis į neži
nomas vietas.

Kiti prigeria iš kokio nors 
netikėto prietikio, bet daug nu
skęsta per neatsargumą arba 
net išdykumą, kvailiojimą po 
vandenį, arba bandymą “pasi
rodyti”.

štai kokie yra penki “Nie
kad” patėmijimai maudymosi 
mėgėjams iš vandens nelaimių 
žinovų, ką privalo atsiminti ir 
paprasti ir patyrę plaukikai:

1— Niekad neik maudytis į 
vandenį tuoj po valgio.

Reikia praleisti bent porą 
valandų iki maistas susivirš
kins.

2— Nekad nešok į vandenį 
skubomis kuomet nuvargęs ir 
perkaitęs. Vaikščiok arba gu
linėk smėlyje ar žolėje iki at
ilsėsi ir atvėsi.

3— Niekad neplauk pertoli 
nuo krašto.

4— Niekad neplaukiok tiek 
kad nusilstum.

5— Niekad neimk nereikalin
gų rizikų. Buk atsargus vi
sais laikais.

BALTASISSVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

Nevv York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
GRIPSHOLM ______ Liepos 24
KUNGSHOLM ______ Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26
GRIPSHOLM ______ Rugsėjo 4
Sutaupysit pinigų pirkdami 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Swedish American Line
636 Fifth Ave. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago, III. 181 N. Michigan A. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

PATAISA
Pereitame numeryje, musų 

korespondento pranešime apie 
iš Lietuvos atvykusius svečius, 
apačioje įsivėlė eilutė “Liet. 
Pasiimt. Washingtone”> Ta ei
lutė prie to pranešimo visai 
nepriklauso ir tas pranešimas 
neturi nieko bendro su Lietu- 
Vos Pasiuntinybe.

ARGENTINA
LIETUVIS KUNIGAS UŽ

MIRŠO SAVO KALBĄ
Buenos Aires tautininkų lai

kraštis “Išvien” talpina laišką 
Misijonieriaus Kazimiero In- 
kratos, važinėjančio Pietų A- 
merikoje, kuriame jis rašo iš 
Lima miesto, Peru respublikos:

“Peru valstybėje esame du 
Lietuviai: Kun. Augustaitis ir 
aš. Su Kun. Auguštaičiu jau 
susitikau keletą kartų Cuzco 
mieste, bet jis vargšelis jau 
virš 39 metų kaip čia būna, 
tat Lietuvių kalbą jau visiškai 
pamįršęs, ir visuomet kai su
sitikdavau jį, stengiausi kal
binti Lietuviškai, bet nežiūrint 
visų mano pastangų, jis nei žo
džio Lietuviškai nepratarė.”

Name.

Address

Send, without obligation, to me, 
your latest literature.

MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje”
▼ JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai. I vTl

TENISUI iošt geriausios aikštės. i
ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace. \ j/

▼ PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai- 11 /
kui praleisti užsiėmimų ir sportų. 'A I

HOTEL BREAKERS IR BON AIR — VfiSfJS — \1 Ii
PATOGUS — VISI KAMBARIAI NEBRANGUS \V/

Prie Ohio No. 2, U. S. p, tik 53 mailės į vakarus 
nuo Clevelando.. .privažiuojama traukiniais, bu- ■
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit šį Kuponą gavimui platesnių smulkmenų

I CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 

SANDUSKY, OHIO.
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Lietuvių Tautines Jaunuomenes Sąjungos ‘Jaunosios Lietuvos’ 
Dešimties Metų Sukaktuves Rašo p r. Razma

“Spalių 8 d. 1927 pas Lietu
vos laikinos sostinės Kauno ap
skrities viršininką buvo įregis
truoti Lietuvių Tautinės Jau
nuomenės “Jaunosios Lietuvos” 
Sąjungos įstatai, šymet ta są
junga mini savo dešimties metų 
sukaktuves, visoje Lietuvoje 
rengdama rajoninius ir apylin
kių sąskrydžius. Toms sukak
tuvėms paminėti Birželio 27, 
28 ir 29 Kaune buvo “Jauno
sios Lietuvos” didingas sąskry
dis, į kurį suvažiavo iš visos 
Lietuvos per 20,000 Jaunalie
tuvių (taip vadinami tos są
jungos nariai). Pirmąją sąs
krydžio dieną buvo pamaldos, 
paradas, kariuomenei dovanų 
įteikimas, o vakare eisena pas 
Sąjungos šefą Valstybės Prezi
dentą Antaną Smetoną ir apsi
lankymas Karo Muziejuje Ne
žinomojo Kareivio kapo pagerb
ti. Antroji sąskrydžio diena 
— kultūrinė diena. ‘Tą dieną 
dainavo jungtinis Jaunalietu
vių meninis choras iš 3,000 dai
nininkų ir liaudies dvibalsių 
chorų jungtinis choras iš 7,- 
000 dainininkų. Be to, tą die
ną buvo didelis skudutininkų 
pasirodymas, kuriame dalyva
vo per 300 žmonių.

Birželio 29 d., trečią sąskry
džio dieną, atlikta sportinė pro
grama. Masinę mankštą atliko 
per 12,000 sportininkų. Tą i 
buvo didingas vaizdas, nemen- 
kesnis už čekoslovakų sporti
ninkų pasirodymus. Galėtų ir 
daugiau sportininkų atvažiuoti, 
tačiau Kaune nėra tam tinka
mos aikštės. Be to, pradeda
mas naujas dalykas — atgai
vinami tautiški šokiai, kurie 
Lietuvoje buvo baigiami už
miršti. Tautiškus šokius šoko 
600 porų šokėjų, apsirengę tau
tiškais drabužiais. Be to, prieš 
sąskrydį taip pat Kaune buvo 
Jaunalietuvių sportininkų jyai- 
rioš varžybos, kuriose dalyva
vo 500 sportininkų.

Dešimties metų sukaktuvių 
ir didžiojo sąskrydžio proga, 
laikau sau malonia pareigą su
pažindinti brolius užsienio Lie
tuvius. su “Jaunosios Lietuvos” 
Sąjunga, jos užsimojimais ir 
nuveiktaisiais darbais. “Jauno
sios "Lietuvos” Sąjungos tiks
las — laisva Lietuva, vieninga 
tauta, sava tautiška kultūra ir 
stipri asmenybė. Savo tikslo 
siekdama, Sąjunga telkia Lie
tuvių jaunuomenę į tautišką 
darbą, žadina ir stiprina jos 
tautinę ir valstybinę sąmonę, 
auklėja jaunuomenę tokią kad 
mėgtų šviestis ir mokytis, kad 
butų darbšti, blaivi, atspari, 
drausminga, ryžtinga ir aps
kritai, kad butų doro budo, 
stiprios dvasios ir sveiko kū
no. Savo darbe Sąjunga va
dovaujasi dorovės dėsniais, pa- 
grystais Kristaus mokslu. Są
jungos darbas yra suskirsty
tas į tokias pagrindines šakas: 
(1) Idealogijos ir organizaci
jos; (2) švietimo ir meno; (3) 
Kūno kultūros ir auklėjamų 
žaidimų; (4) Drausmės ir ka
rinio parengimo; (5) Ūkinio 
parengimo ir (6) spaudos ir 

propagandos. Kaip matome, 
Sąjunga stengiasi užmokykli
nį 'Lietuvos jaunimą parengti 
gyvenimui, visapušiškai auklė
dama ir lavindama jo kūno ir 
dvasios pajėgas. Sąjungos na
riais gali būti visi Lietuviai 
jaunuoliai ir jaunuolės, nežiū
rint jų tikybos, sulaukę 16 me
tų amžiaus. Kaip matome Są
jungos eilėse gali būti visi Lie
tuviai. Darbui ir veikimui sa- 
cionalizuoti, atskirai organizuo
jami jaunučių (jaunų jaunalie
tuvių) būreliai, o mergaitės tu
ri savo ratelius.

Reikia pasakyti kad “Jauno
ji Lietuva” yra žymiausia ir 
stipriausia Lietuvos jaunimo 
organizacija, susilaukus dide- 
liausio pritarimo ir sutraukus į 
savo eiles didžiausią narių skai
čių. Lietuvos jaunimo organi
zavimosi istorija tėra dar 
trumpa: pirmieji diegai pasi
rodė tik apie 1912 m., kai Lie
tuvoje buvo pradėta leisti jau
nimui vienas kitas laikraštis, 
o Mažojoje Lietuvoje buvo 
įkurta jaunimo draugijų susi
vienijimas, pavadintas “San
taros” vardu. Tas susivieni
jimas, 1934 m. persitvarkęs, 
šymet švenčia savo 25 metų 
sukaktuves.

Savaime suprantama kad jau
nimui, ir apskritai, Lietuviams 
prieš karą buvo sunku organi
zuotis: varžė okupantai Rusai, 
be to, maža tebuvo šviesuolių 
Lietuvių kurie butų energingai 
ėmęsi to darbo. Vienur—kitur 
buvo atskiri jaunimo būreliai, 
daugiausia slapta veikią.

Vokiečių okupacijos metu or
ganizavimosi ir veikimo sąly
gos dar pasunkėjo. Ir tiktai 
nepriklausomybę atgavus buvo 
sukrusta gyviau ir aktyviau 
organizuotis. Atsirado kelios 
ir jaunimo organizacijos, kai 
kurios jų savo veikimą net la
bai smarkiai buvo išvysčiusios. 
Tačiau, deja, tų organizacijų 
vadovai, nepaisydami savo tau
tos reikalų, grūdo į jaunimo 
galvas iš svetur atsineštas idė
jas, maža ką bendro su Lietu
va teturinčias. Reikia atsi
minti kad pokarinė Lietuvos 
šviesuomenė, susirinkus į Lie
tuvį- iš viso pasaulio, kartu su 
savim atsinešė ir visokių sve
timų idėjų, kurios tik kiršino 
ir kurstė Lietuvos gyventojus 
vienas prieš kitą; Net svetim
taučiai jaunimo organizacijoms 
vadovavo.

Kai senieji inteligentai varė 
Lietuvos skaldymo darbą, vis 
daugiau ją veldami ir į par
tinius tinklus, priaugo jaunoji 
šviesuomęnės karta, kuri kitaip 
auklėta, daugiau Lietuviškai 
susipratus nebemokanti Rusiš
kai keiktis ir nebesiilginti Ma
skvos ar Petrapilio. Ta nau
joji, jau Lietuvos mokyklos 
mokiusis, šviesuomenė pradėjo 
bodėtis to dirbtinio tautos skal
dymo, ir ryžosi organizuotis 
visai kitais pagrindais. Jie 
sakė kad mes visi esame Lie
tuviai, todėl pirmiausia ir tu
rime tuo pagrindu burtis, ug
dydami ir stiprindami tautiš-

* * *

JAUNALIETUVĖS ŽYGIUOJA. Dešinėje — Jaunosios Lietuvos Sąjungos vadas Adv. B. Grebliauskas

Masinės mankštos pratimų dalis 1934 metų sąskridyje Kaune

kurną, kurio dar taip daug tru
ko ir net dabar tebetrūksta Lie
tuviams.

žinoma, pradžią turėjo duo
ti visada judriausioji jaunuo
menės dalis, studentai. 1922 
m. Kauno universitete įsistei
gė studentų tautininkų “Neo- 
Lithuania” korporacija. Vė
liau tautiškumo pagrindu buvo 
organizuojami gimnazijų mok
sleiviai. Galiau ir kaimo jau
nuomenei nusibodo gausiai be- 
siamos svetimos idėjos. Ir jau 
1925 ir 1927 m. atsirado kai
muose jaunimo būrelių, kurie 
organizavosi moksleivių pavyz
džiu. Tokiu budu pat gyveni
mas, pati kaimo jaunuomenė 
davė mintį kurt naują jauni
mo organizaciją, kurios tikslai 
butų remiami tautiškumu. Iš 
kaimų pradėjo plaukti į Kau
ną prašymai tokią organizaci
ją steigti.

1927 metais tam tikra stu
dentų komisija parengė įstatus 
ir Spalių 8 d. juos įregistravo. 
Pirmuoju Sąjungos pirmininku 
buvo išrinktas studentas B. 
Grebliauskas, kuris ir iki šiol 
jai sėkmingai tebevadovauja. 
Naujoji jaunimo organizacija, 
savaime aišku, šuoliais nežengė 
pirmyn, nes buvo nemaža ir 
kliūčių. Nebūva tinkamų vadų, 
gerai įpratusių į organizacinį 
darbą, be to, smarkiai trukdė 
ir esamos jaunimo oiganizaci- 
jos, išvystydamos didelę agi
taciją prieš ją. Tačiau “Jau
noji Lietuva” kad ir pamažu 
vis žengė pirmyn. Pirmiau
sia buvo sujungti buvusieji bū
reliai, paskiau pamažu steigėsi 
nauji.

Pirmasis Sąjungos penkme
tis buvo daugiausia organiza
cinis — idealoginis. Pirmiau
sia buvo siekiama įsistiprinti, 
įsigyventi, o paskiau veikimą 
teplėsti, nes plačiai veikti te
galima tik turint gerų, prity

rusių, savo išauklėtų vadovų, 
šiais 1937 m. skyrių skaičius 
pasiekė 1071, o narių skaičius 
išaugo iki 40,000. Per dešimtį 
metų pamažu augdama, "Jau
noji Lietuva” išaugo Į didžiau
sią Lietuvos jaunimo organi
zaciją. Didesniam ir našesniam 
darbui jau( 1928 m. buvo pra
dėtos steigti rajonų vadovybės, 
kurios padeda skyriams aktin- 
giau ir gyviau veikti, o kartu 
yra tarpininkai. Dabar rajonų 
vadovybės yra visuose apskri
čių centruose ir didesniuose 
miestuose. Tokių rajonų va
dovybių dabar yra 37, kuriose 
yra 316 narių. Tai jauni švie
suoliai, pasiryžę padėti kaimo 
bei miestelių jaunimui švies
tis, tobulintis ir stiprėti tau
tišku susipratimu.

1929 m. sąjungą savo šefu 
išsirinko Valstybės Preziden
tą Antaną Smetoną. 1935 m. 
buvo pakeisti sąjungos įstatai. 
Tikslai ir siekimai buvo palik
ti tie patys, tik įstatai buvo 
praplėsti, pertvarkyti, be to, 
įvestas naujas dalykas: sky
rių, rajonų ii- centro valdybos 
neberenkamos, bet skiriamos.

AMERIKOS LIETUVIAI PAGERBIA TAUTOS 
ATSTOVUS, LAKŪNUS IR SPORTININKUS

Spaudoje pasirodžius žiniai 
kad iš Lietuvos atvyko sporti
ninkai ir Tautos Atstovai, 
Marksinio sindikato spauda ir 
raudonasis bendras frontas su
riko : “Gevalt! atvyko Fašis
tai!” Ir toliau jie pradėjo 
Amerikos Lietuvius šaukti boi
kotuoti atvykusius Lietuviams 
mylimus brolius svečius....

Girdi, jie čia atvyko Smeto
nos režimą sustiprinti!

Kitokios. pastabos ir nebu
vo galima-tikėtis iš Marksinio 
sindikato. Ta pasakaitė taip 
sena kaip sena yra Marksizmo 
liga Lietuvių tautos kūne!

Tie East Sidės žydelių diri
guojami Maskvos vergai ne
gali pakęsti Lietuvių tautos 
pažangos ir greitai kylančios 
Lietuvių sąmonės, dėl to jie, 
lyg tas Don Kichotas prieš 
malūnus rėkauja, skerečioja ir 
fašizmo baubu baugina Lie
tuvius nuo to kas jiems yra 
sava, artima ir mylima.

Tačiau tie vėjagaudžiai ir 
pasiliks tik vėjagaudžiais, o 
Amerikos Lietuviai mielai su
tinka ir pagerbia lygiai savo 
sportininkus, Lietuvai laimė? 
jusius Europos čampionatą, su 
jais atvykusius Tautos Atsto
vus ir pagaliau lakūnus ir sa
vu keliu atvykusius Lietuvos 
skautus, visai nepaisydami jų 
politinių nusistatymų.

Nežiūrint Marksistų ir viso 
to raudonojo fronto puolimų 

Be to, tais metais sąjunga vy
riausiuoju globėju išsirinko 
ministerį pirmininką Juozą Tu- 
belį. Buvo taip pat sudaryta 
taryba, į kurią ineina vyres
nieji tos idealogijos žmonės. 
Sąjungos vadu paliko B. Gre- 
bliauskas, kuris iki tol vis bu
vo išrenkamas jos pirmininku. 
Dabar B. Greblauskas yra ad
vokatas. Vadinas, vadas nėra 
samdomas žmogus, kaip nėra 
samdomi ir kitų vadovybių na
riai, kurie Sąjungoje dirba iš 
pasišventimo ir pasiaukojimo.

Be to 1934 m. įvesta nariams 
uniforma, kurią sudaro: juo
dos kelnės ir sijonėliai, juodi 
batai, žali frenčai ir palaidinės 
ir pilotė kepurė. Uniforma 
įvesta tam kad butų galima 
gražiau pasirodyti, lengviau or
ganizacinę drausmę ir susiklau
symą palaikyti. Dabar jau 
pusė sąjungos narių turi uni
formas. Dėl savo uniforma 
įvestas kariškas sveikinimas ir 
tankinės rikiuotės mokymas. 
Tuo budu sąjunga kiek prisi
deda ir prie prieškarinio jau
nuomenės parengimo.

(Bus daugiau)

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

\ ________

Iš PASKELBTO Lietuvos 
biudžeto matome kokia milži
niška pinigų suma yra skirta 
užlaikymui bažnyčių, kurios 
valstybei kaip valstybei nėra 
reikalingos, o Lietuvos pilie
čiams tai sunki našta.

Anksčiau ar vėliau Lietuvos 
piliečiai pradės kratytis tos 
sunkios ir nereikalingos naš
tos, pareikalavimu atskirti ba
žnyčią nuo valstybės.

KAIP SAU NORITE, man 
biskį keistokai atrodo kad A- 
merikos Lietuvių tautinė spau
da —r “Dirva”, “Vienybė” ir 
“Amerikos Lietuvis” — virto 
Lietuvos propagandiniais laik
raščiais. Juose greta sausų 
militariškų raštų viskas imama 
tik. iš gerosios pusės, blogoji, 
kurios nestoka, paslepiama. 
Kritikos nei už centą, o svei
ka kritika Lietuvai dabar yra 
reikalinga ir būtina, nes ten 
apart gero nestoka nei blogo, 
kuris reikia ir pakratyti.

LIETUVOS TRUSTAI: Lie
tūkis, Maistas, Pienocentras 
kyla kaip ant mielių. Jų va
dai jau kandidatai į milijonie
rius. Bet kaip su Lietuvos 
ūkininkais ir mažažemiais, ku
rių prakaitu tie trustai krau
ją sau lobius? Lietuvos ūki
ninkai ir mažažemiai už savo 
produktus gaudami mažą atly
ginimą ir nešdami sunkią mo
kesčių naštą negali išbristi iš 
vargo klampynės ir pamatyti 
šviesesnę dienelę.

Lietuvos aukštesnieji valdi
ninkai ima perdaug dideles al
gas; kiti turi ir po dvi vietas. 
Pavyzdžiui, Kauno miesto bur
mistras nuo 135,000 gyvento
jų ima algos 60,000 litų me
tuose. Prie to dar yra ir Sei
mo nariu, už ką be abejo gau
na atlyginimą.

Paimkime pavyzdin Ameri
kos miestų burmistrus, kurių 
nuo milijono gyventojų algos 
neviršija $12,000 tai bus aiš
ku kokia sunki mokesčių naš
ta spaudžia Lietuvos žmonelius.

MES laikraščių skaitytojai 
savo laikraščiuose matom vien 
tik gerąją medalio pusę, o blo
gosios pusės tik dalelę sužino
me iš laiškų, kuriuos gauname 
iš Lietuvos, arba iš kairiųjų 
spaudos.

Ir aš čia drystu pasakyti kad 
mes šiandien neturime bešališ
kos Lietuvos reikalais spau
dos.

Kairiųjų ir dešiniųjų spau
da perdaug šališkai persūdy
tos.

NUO REDAKCIJOS: Kad 
spauda “persūdyta” tai teisy
bė: kairiųjų spauda gina ir 
garbina tiktai sovietų valdo
vus ir viską kas ten yra gero 
kelia į padanges. Kas gero 
Lietuvoje, kairieji užslepia ir 
tik patį aršiausi blogą — net 
nebūtus dalykus — kelia vie
šumon, musų žmonelius mul
kindami.

Lietuva yra musų šalis, mu
sų dar naujai atsisteigus val
stybė. Mes visi geri Lietuviai 
ją stengiamės palaikyti, gel

ir šmeižtų, sąmoningi Lietu
viai momentaliai susiorgani
zavo visose įžymesnėse Lietu
vių kolonijose į tam tikrus ko
mitetus, tikslu savo tėvų kraš
to garbingus ir mielus svečius 
sutikti ir pagerbti. Ir galima 
drąsiai pranašauti kad visi tie 

. Lietuvos svečiai, neišskyrus 
nei Tautos Atstovų, bus visur 
taip nuoširdžiai ir šauniai pri
imami ir pavaišinami kaip jie 
būna vaišinami pas savo tėvy
nės tikrus gimines ir kaimynus 
priimami.

Sąmoningi Amerikos Lietu
viai vis daugiau ir daugiau mo
ka įvertinti savo brolius, ku
rie kuo nors prisidėjo ar prisi
deda ar pasižymi pakėlime sa
vo tautos garbės, pažangos, ge
rovės ir apgynimui jos laisvės. 
Susipratę Lietuviai žino kad 
yra labai svarbu auklėti savo 
tautos valstybinių įstaigų, tau
tos pagarbą, nes žino kad jei 
tauta nori išlaikyti savo laisvę 
ir užimti garbingą vietą tautų 
šeimynoje, ji turi turėti savi
stovią valstybę; būti savistivi 
ir Nepriklausoma, ji turi mo
kėti gerbti valstybės įstaigas, 
nepaisant kokios partijos žmo
nės eina tose įstaigose parei
gas. D. Klinga.

i “Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

\ NOTARAS 

j 130 Congress Avenue 
3 - JVaterbury, Conn. 

bėti, pastūmėti kad įsigyven
tų ir atsistotų ant stiprių ko
jų. Mes esame taip kaip dori 
tėvai, kurie išėjusius į gyveni
mą savo sūnų ar dukterį trok
šta matyti gražiai įsigyvenan
čius. Jeigu tėvai savo dukterį 
ir žentą, vietoj pagirti, pagel
bėti jų gerose pastangose, tik 
pašieptų, kritikuotų ir neigtų 
už menkas jų klaidas, jie butų 
jų gyvenimo žudytojais.

Taip ir mes savo valstybę, 
kurios atsisteigimas buvo mu
sų tautos atsikėlimas ir mirti
no patalo, privalome visais bu
dais remti, palaikyti, pastūmė
ti, o ne už trukumus barti.

Trukumus mato ir jie patys, 
ir labai sunkiai dirba jų taisy
mui. Mato ir skurdą ir vargą 
ūkininkų, bet juk rojų Lietu
voje sutverti negalima, kaip 
negalima ir kitose, net senose 
ir turtingose šalyse. Kas at
sitiko su ūkininkais ir visa ša
lies ekonomine sistema Vokie
tijoje? Ten tikrai turėtų bū
ti rojus, nes tauta kultūringa.

Tie minėti “trustai” nėra 
trustai bet pačių ūkininkų ko
operatyvai., Jie gelbsti ūki
ninkams rasti pasaulyje rin
kas ūkio produktams, moka už 
jų produktus nustatytą kainą, 
nors pasaulinėje rinkoje kar
tais kainos nupuola daug že
miau. Gelbsti ūkininkams pa
gerinti veisles ir sėklas, ir su
ima visą derlių, kiek tik ūki
ninkas sutinka atiduoti, vietoj 
kad kaip seniau žydai pas kož- 
ną paskirai užpirkdavo, arba 
kaip reikėdavo vežti į turgų po 
biskelį kas savaitę ir laukti ar 
kas nupirks ar ne.

Daug yra gerų argumentų 
pateisinimui musų nekritikavi- 
mo naujai besikuriančios ir be- 
sistiprinančios Lietuvos vals
tybės. Užkabinėdami ją už 
jos trukumus, padėtume musų 
išgamoms varyti jų planingą 
Lietuvos neikimo ir musų išei
vių demoralizavimo darbą.

Prie to, musų jau kelintas 
metas ba’ a apsiriboti ne
sikišti į I ’ .vos vidaus tvar
ką. Jie st„ t.iasi viską ką ga
li geriausio pasidaryti. Turi 
net kainų tvarkytoją, ko kitos 
šalys neturi.

Pagaliau, butume nedori sa
vo tautos vaikai jeigu stengtu- 
mes užslėpti viską ką gero jie 
ten gyvendami per taip trum
pą laiką padarė. Iš to galime 
pasidaryti išvadų kaip daug pa- 
žingėta į gerąją pusę, į page- 
rųiimv padėties visiems, ir ti
kėtis kad visi trukumai su lai
ku bus sumažinti.

Pateisinimą galima rasti ir 
bažnyčioms pinigų skyrime: 
jauna valstybė, vos pradėjus 
savistoviai gyventi, jeigu butų 
tuoj atmetus žmonių tikybinius 
reikalus, kuriuose Lietuviai iš
augę, tikybų vadai žmones su
kurstytų iki to kad fanatiško 
jausmo apimti žmonės padėtų 
visokiems niekšams valstybę 
suplėšyti. Taigi, kolei kas rei
kalinga remti tikybas (ne tik 
vieną kurią bet visas), iki iš
augs mokytesnė gentkarįė, ku
ri patriotiškai tautiškai išauk
lėta pati atskirs bažnyčią nuo 
valstybės.

Suaugus Lietuva į didesnį 
amžių, mokėti pasidaryti tvar
ką.

LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais 
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AR NE PERSIAURAI 
PAŽIŪRĖTA?

KOMUNISTŲ VALDOMOJ BARCELONOJ
*------------------- —---------------------------

William F. McDermott, 
“Cleveland Plain Dealer” 
dienraščio atstovas, kuris 
1935 m. lankėsi Sovietuose 
ir Lietuvoje, dabar lanko
si Ispanų lojalistų lizde — 
Bareelonoj.

Apžiūrėjęs visą ten vieš
pataujančią “tvarką”, pra
neša kad Bareelonoj tvar
ka aršesnė negu komunis
tų tvarka Rusijoje: mieste 
išdeginta visos bažnyčios, 
nekuriose jose susigrūdę 
gyvena anarkistų gaivalai; 
visos šventenybės išniekin
tos. Kunigas, sako, nepa
eitų gatvėn išėjęs 20 žing
snių kaip butų nušautas. 
Kunigai iššaudyti; išbėgio
ję, taip pat ir padoresni 
piliečiai, visi išnaikinti.

Miestą visą valdo komu
nistų ir anarkistų unijos. 
Ir viršininkas ir batų valy
tojas gauna lygų užmokes- 
nį už savo darbą. Maisto 
miestas dar turų, gauna iš 
laukų, bet visus kitus daly
kus vartoja padarytus dar 
pirmesnės valdžios tvarko
je. Dievai žino iš kur jie 
ims reikmenis kada tos iš
sibaigs.

Niekas nieko negali sa
vintis, viskas yra ‘valdžios’ 
— tos gaujos kuri valdo. 
Visi kas ką dirba ar biznia- 
voja turi priklausyti arba 
prie komunistų arba prie 
anarkistų unijos ir pasi
duoti jų kontrolei.

» *
“Plain Deale ’ištikiinaš 

Amerikos denk* 'Sijai, ne 
kartą pareiškę ,_ražių žo
džių už Ispanijos “demo
kratiją”, paneigdamas te
nai tinius “fašistus”. Keis
ta kaip Amerikonams sun
ku atskirti Ispanijos ko
munistų kauksmo “demo
kratijos” vardu ir bent tos 
demokratijos kokią Ameri
konai turi savo šalyje.

McDermott, kuris nuvy
ko dalykus patirti vietoje, 
aiškiai nušviečia kokia ta 
Ispanijos raudonųjų “de
mokratija”.

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA POPU- 

LIARIŠKESNĖ
New Yorke, Viešos Opi

nijos Instituto pravestame 
balsavime pasirodė -dides
nis palinkimas į Amerikos 
Darbo Federaciją ir jos va
dą Green: už jį išėjo balsų 
67 nuoš. Už Lewis ir jo In- 
dustrialinio Organizavimo 
Komitetą 33 nuoš. balsų.

Prie to, šiuo laiku pra
dėjo pulti visuomenės ge
ras atsinešimas į unijas, 
dėl unijų vadų akiplėšiško 
varymo savo darbo, neat- 
sižiurint tvarkos ir įstaty
mų.

Šiuo karštu unijų įvedi
mo laiku daugelis unijų 
vadukų pasidarys ne tik 
nesuvaldomais' karaliukais 
bet ir kapitalistais, iš dar
bininkų sumokami} mokes
čių į unijas. Mažai kur dar
bininkai gauna patirti uni
jos skyrių atskaitas.

“Mokėk ir tylėk” yra di
dumos tų karaliukų įsaky
mas darbininkams.

visų šios šalies kriminališ- 
kų darbų. Taigi, jaunimas 
padaro nuostolių už 5,000,- 
000,000 dolarių.

Iš mokyklų išėjusio jau
nimo, neturinčio darbų, ša
lyje esama apie 4,500,000. 
Neturėdami kuo užsiimti, 
daugelis jų nulinksta į blo
gąją pusę.

Nekurie pradėjo plačiau 
kelti klausimą parūpinti 
jaunimui užsiėmimų, kurie 
pastatytų juos į geresnį ir 
naudingesnį kelią.

AMERIKOJE kas metą 
visokiais kriminaliniais bu
dais žmonės praranda apie 
15,900,000,000 dolarių, sa
ko žinovai. Toliau patyri
mai rodo kad jaunimas že
miau 25 metų yra atsako- 
mingas už 37 nuošimčius

BULVĖS nekaltos. Pla
čiai įsigyveno nuomonė kad 
nuo bulvių žmogus tunka, 
ir moterys ir panelės norė
damos išlaikyti savo “mer
gaitės figūrą”, nuo bulvių 
valgymo kratosi.

Nesenai Suv. Valstijų 
valdžios valgių-dietos eks
pertai darė bandymus ir 
priėjo išvados kad bulves 
už tukimą nėra ko kaltinti. 
Paprasto didumo bulvė, sa
ko jie, neturi daugiau mai
sto kalorijų kaip paprasto 
didumo obuolys ar apelsi
nas. Kurie nenori tukti, 
sako tie tyrinėtojai, priva
lo kuomažiausia naudoti 
cukrų, riebalus ir aliejus, o 
ne bulves, nes bulvių mine
ralai ir vitaminai žmogui 
reikalingi.

Myslė: Marti stuboje,
papai lauke.

Balkių galai.

Birželio 25-tos “Dirvos” nr. 
Baltimorės Dainietis, kažin ar 
tik ne bergždžiai Baltimorės 
veikėjams prikiša ką kitų ko
lonijų Lietuviai ir visuomenė 
pavadintų, politinį “žlibimą” ? 
Sako, Baltimorės veikėjai ne
sutikę stoti į komitetą “Vieny
bei” pikniką rengti, nes šis 
laikraštis pradėjęs šliburiui 
“organauti”, o šliburis tik “už- 
kabinėjąs” jam nepatinkamus 
asmenis, bet jokio tautai nau
dingo darbo nedirbąs.

Sunku įtikėti kad Baltimorės 
veikėjai, kurie šį miestą per 
visas socializmo, aidoblizmo ir 
komunizmo atakas išlaikė vie
na tautiškiausių Lietuvių ko
lonijų Amerikoje, dėl vieno as
mens staiga suktųsi savo tauti
nei spaudai kenkti! Yra ki
tokių būdų redakcijai savo ne
pasitenkinimą pareikšti, daug 
kultūringesnių.

Jei, pagaliau, nenorima “Vie
nybei” rengti tai ar reikia tau
tiškos spaudos dieną bergž
džiai praleisti? Kodėl ne pik
nikas “Dirvai”, “Sandarai” ar 
“Amerikos Lietuviui” ?

šliburis musų spaudai dirbo 
kiek mokėjo ir galėjo. Jis, 
kaip vienas musų redaktorius 
teisingai pareiškė, “literatiniai 
fotografavo” musų gyvenimo 
silpnybes. Tai rašytojo prie
volė, neš silpnybių nepažinę, 
stipriais nebusime. Aišku, to
kis rašytojas draugų negali 
įsigyti. Bet dėl to, tikiu, jo- 
kis sąmoningas Lietuvis tau
tininkas neis tiek toli kad sa
vo tautinei spaudai, tautinės 
minties auklėtojai, kenkti.

Vyt. Sirvydas.

GENEROLAS S. ŽUKAUSKAS
______ ' ■ *

LIETUVIŠKAJAI SESEI

INDUSTRIJA IR 
MOSKLAS

Gal kiti nei nesapnavot 
kokius didelius pinigus iš
leidžia Amerikos industri
jos moksliškiems tyrinėji
mams.

Kiek jau žinoma, 1937 
nietais Amerikos industri
jos turi paskyrusios 250 
milijonų dolarių įvairiems 
tyrinėjimams. Industrijos 
užlaiko laboratorijas ir jo
se dirba, trusiasi tūkstan
čiai žmonių.

To neužtenka, dar Kon
grese įnešta bilius prašan
tis skirti $125,000 įsteigi
mui pietinėse valstijose la
boratorijos tyri nėjimams 
ką galima daugiau pada
ryti iš vatos, šalip dabar 
žinomų produktų. Vatos 
auginimas yra pietinių val
stijų pasilaikymas, tačiau 
dabar nepajiegiama ją vi
są sunaudoti tiktai audi
mams ir kitiems papras
tiems dalykams.

Iš anglies dabar padaro
ma daugybė pašalinių pro
duktų, kurie suima labai 
daug anglies. Išsyk anglis 
buvo naudojama tik kuri- 
nimui, iki chemikai patyrė 
apie anglį daugiau.

1936 metais plieno indus
trija praleido $9,200,000 ty
rinėjimams savo srityje, 
suradimui dar ką naujo iš 
plieno galima padaryti. I

Kol jaunystė liepsnoja akyse, 
Verda kraujas aistria šilima — 
Šviesiai laimei — tik laimei dainuosi, 
Nors ji daug kam yra svetima....
Širdį žavinčia meile vilioji,
Bet ar ilgai daina ta skambės? 
Ji nutils, patikėk, mylimoji, 
Kada astrai rudens pražydės....
Amžinybėn išskridus jaunystei, 
Vėlu — verkiančiai gryžti atgal!
Žavios gėlės tik kartą nuvysta — 
Atgaivinti jų niekas negal....
Miela sese, Lietuviškų klonių, 
Sese garbanų, puošnių kasų, 
Buki angelu Šaliai maloniu, 
Buki .Lietuvė — naujųjų laikų!
Kiek ramumo Lietuviškai sielai 
Teikia lauko vosilka melsva;
Taip kasomis pasipuošus miela 
Senos protėvių žemės dukra!

“Jaun. Karta” Klemensas Jura.

MOTINA
Motina, mano miela sengalvėle,
Kiek daug sunkaus vargo kentei dėl manęs! 
Kada Tu mane supdama lopšelyj 
Guodei ir raminai miela dainele.
Ašaros ne kartą vilgė Tavo skruostus, 
Ne kartą skaudėjo Tau jautri širdis. 
Ne kartą bejiegiai jau rankas nuleidus 
Tu žvelgei taip liūdnai į mano akis.
Motifta, Tavo likimas sunkiausias,
Kas Tavo meilę, vargą įkainuos, 
Dvasios prakilnumo ir pasišventimo
Kas tiek parodys nelaimėj-varguos....
Nors sunku Tau buvo pakelti tas vargas, 
Ir daug iškentėti reikėjo skausmų, 
Bet Tu nesiskundei ir kantriai kentėjai, 
Tėvynės gerovei ir laimei vaikų.
Tu troškai matyti laimingą sūnelį 
Tarnaujant tėvynei ir labui žmonių,
O sau tenorėjai turėti paguodą
Sulaukus senatvės dienų....

Šiauliai, 1937 m. A. Maksvytienė.

ARTISTĖS MAE 
WEST VYRAS 

LIETUVIS
■■—

Tarp įvairių niaišatienių šio
je garsioje maišatienių šalyje, 
šiose dienose iškilo dar viena, 
kuri įvelia ir Lietuvių tautą.

Pasirodo kad dabar pragar
sėjus filmų artistė Mae West 
buvo ištekėjus už Lietuvio vai
kino Prano šatkaus, 26 metai 
atgal, bet jiedu tuoj pasimetė, 
nors legalio persiskyrimo ne
perėjo. Matyt vienas apie ki
tą daugiau ir nemanė ir neži
nojo. Šatkus vadinasi Walla- 
ce.

Tada kai jiedu vedėsi, abu 
buvo niekam nežinomi. Dabar 
gi, šatkus-Wallace yra teatrų 
šokikas, Mae West pasiekė au
kštybes filmų žvaigždžių erd
vėje.

Mae West praturtėjo. Šat
kus, kaip legalis, nes neatsi- 
skyręs, jos vyras taikosi prie 
jos turtų. Kaip moteriai taip 
ir vyrui priklauso visokio vie
no ar kito turimo turto treč
dalis.

Mae -West savo turtą pasta
romis dienomis ėmė pervedinė
ti į kitų globą, kad šatkus ne
prisikabintų. šatkaus advoka
tai, norėdami irgi pasipelnyti, 
kimba* prie jos, žadėdami iš
kovoti jam dalį jo žmonos tur
tų.

Kaip tas pasiseks parodys 
teismų sprendimai. Tuo gi 
tarpu Mae West pragarsės la
biau ir tarp Lietuvių: visi no
rės matyti tą riebukę, šviesia
plaukę koketę, kuri filmose vi
sada vaidina kokios nors vilio
kės rolę. Skaitęs.

Žiurkės tapo naudingos. 
Montanos valstijoj, kasyk
lose žiurkės ne tik nežudo
mos bet ir palaikomos. Pa
tirta kad žiurkės greičiau
sia nujaučia jeigu kasykloj 
ištiks įgriuvimas: žiurkės, 
slankiodamos po kasyklas, 
kur darbininkai dirba, kai 
tik nujaučia įvyksiant že
mės įgriuvimą tuoj skubiai 
bėga šalin. Darbininkai ir
gi paskui jas iš tų vietų 
pasišalina ir išlieka gyvi.

Šymet didžiajam Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų dalyviui, buvusiam kelis sykius Lie
tuvos kariuomenės vadui Divizijos Generolui 
Silvestrui Žukauskui suėjo 50 metų kaip jis 
eina garbingas karininko pareigas. Jis gimė 
1860 metais Gruodžio 31 d. Panevėžio apskr. 
Doveikionių kaime. Mokėsi Šiaulių gim. ir Vil
niaus karo mokykloje, kurią pabaigęs 1877 
metais Gegužės 15 d. buvo pakeltas į pirmąjį 
karininko laipsnį. Daug metų tarnavo Vilniaus 
karo apygardoje, 1904 dalyvavo Rusų-Japonų 
kare, kur pasižymėjo narsumu ir 'sumanumu.
1914 metais į didįjį karo išėjo kaip pulko vadas.
1915 metais buyo paskirtas brigados vadu ir 
pakeltas į general-majoro laipsnį. 1917 m. bu
vo paskirtas I-sios pėstininkų divizijos vadu. 
Be to, kurį laiką ėjo ir 13 korpo vado pareigas. 
Per didįjį karą jis buvo kelis sykis sunkiai su
žeistas ir už narsumą apdovanotas visais Rusų 
ordenais.

Nors gen. Žukauskui daug metų teko tar
nauti Rusų kariuomenėje, tačiau jam rūpėjo ir 
Lietuvos reikalai. Prasidėjus Rusijoje revo
liucijai, jis ragino Lietuvius karius stoti j Lie
tuvių karių organizuojamas dalis. Kaip tik 
buvo galima, jis tuojau sugryžo į Lietuvą ir 
pasisiūlė tarnauti Lietuvos organizuojamoje 
kariuomenėje. 1918 m. pabaigoje Gen. Žukaus
kas, atvykęs į Vilnių, tuojau prisistatė pirma
jam musų Valstybės Tarybos pirmininkui An
tanai Smetonai, kuris Gen. Žukauskui pavedė 
eiti krašto apsaugos ministerio pareigas. Ta
čiau jis sunkiai susirgo ir tų pareigų eiti nega
lėjo. 1919 m. pradžioje Gen. Žukauskas buvo 
paskirtas gen. štabo viršininku, o vėliau kariuo
menės vadu, šiuo kritišku musų tautai laiku 
Gen. Žukauskas labai daug nuveikė. Jo vado
vaujama kariuomenė išvijo iš Lietuvos bolševi
kus ir net pasiekė Dauguvą. Musų jaunos kariuo
menės laimėjimai labai sustiprino jos dvasią 
naujoms kovoms. 1919 m; rudenį Gen. žukau- 
kas, pasitraukęs iš kariuomenės vado vietos, 
dirbo Gen. Nieselio komisijoje, kuri prižiūrėjo 
Bermontininkų pasitraukimą. Bermontininkams 
sumanius pasilikti Lietuvoje Gen. Žukauskas 
pasiūlė planą kaip juos išvyti, šis jo pasiūly
mas buvo priimtas ir iš dalies įvykdytas.

Nuo 1920 m. Vasario 23 d. iki Birželio 14 
d. Gen. Žukauskas vėl buvo kariuomenės vadas, 
o tų pačių metų rudenį, kai Želigovskio vado
vaujamos Lenkų jįegos ryžosi okupuoti visą 
Lietuvą, Gen. Žukauskas trečią kartą paėmė 
musų kariuomenės vadovavimą. Pagaliau, Šir- 
vintų-Giedraičių laukuose Lenkai gavo miršta
mą smūgį ir buvo galutinai sutriuškinti. ‘Tai 
buvo svarbiausias musų nepriklausomybės is
torijos momentas,” — apie Giedraičių laimė
jimą savo prisiminimuose yra pažymėjęs pats 
Gen. Žukauskas.

1921 m. Gegužės 29 d. Gen. Žukauskas vėl 
išėjo į atsargą, o 1927 m. Birželio 5 d. ketvirtą 
kartą gryžo į kariuomenę ir jai vadovavo iki 
1928 m. Sausio 26 d. Už nuopelnus Lietuvai 
Gen. Žukauskas apdovanotas net trimis Vyties 
Kryžiaus ordinais, taigi, ir aukščiausiu I-jo 
laipsnio ordinu. Be to, jis yra apdovanotas 
Latvių Lapčplešio ordinu ir Čekoslovakų “Va- 
lečny Križ” ordinu.

Taip pat ir Amerikos Lietuviai yra atitin
kamai pagerbę šį musų karo žygių vyrą ir vadą, 
1926 m. padovanojant jam aukso kardą. Gen. 
Žukauskas šią brangią dovaną laikydamas ne 
vien sau, bet ir visai Lietuvos kariuomenei, pa
vanojo Lietuvos Karo Muziejui.

1934 m. Lapkričio 23 d. Kariuomenės ir 
Vyčio Kryžiaus ordino švenčių proga, vyriausy
bė ats. Gen. Žukauską, kaip buvusį pirmąjį 
kariuomenės vadą, Vyčio Kryžiaus ordino pir
mojo laipsnio kavalierių už nuopelnus musų ka
riuomenei,. įrašydino į 2-jo ulonų Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštienės Birutės pulko karinin
kų sąrašus.

Gen. Žukauskas yra senas ir prityręs karys. 
Jis kaipo kariuomenės vadas yra labai aukštai 
vertinamas ne tik pačių Lietuvių, bet ir svetim
taučių. Vokiečių ats. Gen. Majoras Schroeder, 
1919 m. buvęs Lietuvoj, savo atsiminimuose 
apie Gen. Žukauską taip rašo:

“1919 m. Balandžio mėnesį mažos Lietuvių 
kariuomenės priešakyje pasirodė tikras vadas 
Gen. Žukausko asmenyje. Gen. Žukauskas buvo 
tikras karys. Į didįjį karą jis išėjo kaip pulko 
vadas ir iškilo iki Rusų kariuomenės I pešt, di
vizijos vado. Gen. Žukausko narsumą rodo 6 
sužeidimai, gauti per karą. Jis buvo energin
gas, nieko nepaisė, aštriai griebdavo jei kur 
patėmydavo ar rasdavo tinginiavimo ar ne
veiklumo” . . . Toliau tas pats Vokiečių į
•ats. Mjr. Schroeder reikšmingai pabrėžia: “Lie-|

Gen. S. Žukauskas

tuvių kariuomenės varomoji dvasia buvo vyriau
sias vadas Gen. Žukauskas. Jo nenuilstamo 
veikimo, jo pastovaus veržimosi dėka, atsitrau
kus Vokiečių kariuomenei, maža Lietuvių kariuo
menė nenustojo spaudusi Bolševikų fronto ir 
persekiodama juos vis veržėsi pirmyn, kol galu
tinai 1919 m. Rugsėjo mėn. Bolševikų kariuo
menę išvijo už Dauguvos ir tuo apsaugojo Lie
tuvos nepriklausomybę. Nors ir buvo ypačiai 
patogios operacinės aplinkybės, tačiau nieku bu- 
du negalima mažinti šio energingo vyro nuo
pelnų. Gen. Žukauskas, vis dėlto, su labai neto
bula Lietuvos kariuomene pasiekė visai nepa
prasto dalyko. Jo vardo Lietuvos kariuomenė 
niekad neturi pamiršti.”

Gen. Žukauskas didele meile suaugęs su 
kariuomene. Tai liudija jo paties prieš pusan
trų metų pareikšti žodžiai: “Turbut, kol gy
vas busiu, mano širdis ir siela bus su kariuo
mene. Man tenka tik džiaugtis žiūrint i musų 
kariuomenę, su kuria aš iki šiol dar nenutrau
kiau širdingų santikių. Aš senas karys. Ma
tau kokia pažanga yra padaryta šioje srityje. 
Aš matau daug karininkų su aukštuoju mok
slu. Jų vadovaujama musų kariuomenė stovi 
tokiame aukštyje kaip ir bent kuri sena kariuo
menė. Garbė jiems. Pasilieka tik palinkėti kad 
darbas tuo pačiu spartumu eitų ir toliau ir nu
vestų mus į musų senąją sostinę Vilnių. Kiek
vienas turi nepamiršti šio dalyko” Tsb.

TAUTINES MINTYS
Iš Dr. Jono šliupo įvados

jo pirmam tomiij “Lietuvių Tauta”)
“Kada aš buvau jaunas, mano širdis ir pro

tas jieškojo žinių apia gyvatą Lietuvių tautos, 
ir turėjau pasilikti neužganėdintas, nes tuomet 
Lietuviai dar nebuvo patys Lietuvių tautos is
torijos Lietuviškai atsispausdinę. Istorija gi 
suteikia mums drąsą gyventi, padilgina tautos 
pajėgas, įkvepia pasitikėjimą ateičia, sudruti- 
na savystovumo idealą ir neprigulmybę nuo 
svetimtaučių persvaros ir valdžios. O ‘visose 
gadynėse ir visoms tautoms, savystovurrias tai 
būtina sąlyga darniam ir pasekmingam tautiš
ko susipratimo išsiplėtojimui’ (taip sakė Rusas 
rašytojas B. Lamanskis) . . .Ir musų pri
augančiai Lietuvių kartai galiu drąsiai kartoti 
Herderio žodžius: ‘Tegul musų klaidos tave pa- 
sergsti ir pamoko! Laikai kuriuose tau prisieis 
gyventi, pareikalaus daugiau negu paviršinio 
mokslo. Reikės žmonių: žmonių su tikra įžiūra 
ir sveiku supratimu.”_______________ _

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma. įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA

LIETUVOS SKAUTAI IR SPORTININKAI
WASHINGTONE

Ką matė ir patyrė ‘Dirvos’ Redakto
rius atsilankęs pasitikti Lietuvos 

Sportininkus, Svečius ir 
Skautų Atstovus

IVASHINGTON, D. C., Liepos 7. — Atva
žiavę iš Baltimorės automobiliu, su pora Cle
velandiečių, šį rytą stengėmės pasiekti Lietuvos 
Pasiuntinybę, kur tikėjomės rasti Lietuvos sve
čius ir sportininkus — ir kaip tik laiku patai- 
kėm nuvykt» nes jie jau rengėsi automobiliais 
važiuoti apžiūrėti miesto ir aplankyti Lietuvos 
Skautus.

Tuoj pradėjom susitikti su svečiais: pir
miausia, lyg taip likimo buvo pataikyta, inėjęs 
Atstovybės naman, pro atdaras duris _  nes vi
sos durys buvo atdaros, svečių pilnas namas, _
susitikau su savo pažystamu kolega, Vytautu 
Alantu-Jakševičium, “Lietuvos Aido” redakto
rium, žymiu Lietuvos žurnalistu ir rašytoju, su 
kuriuo Kaune susipažinau laike Pasaulio Lietu
vių Kongreso 1935 metais.

Netrukus pasirodė ir ponas Ministeris, P. 
žadeikis, Pasiuntinybės šeimininkas, pas kurį 
buvo susirinkę virš dvidešimts svečių. Visas 
Pasiuntinybės namas tik kibždėjo naujais sve
čiais iš Lietuvos, kurių tiek daug vienu kartu 
čia niekad nėra buvę. Tie svečiai, pasijutę sos
tinėje šios šalies, vienas už kito bandė tarti ko
kį jau nugirstą Amerikonišką žodį, kiti sakėsi 
kokį žodį jau išmokę, ir tuo žodžiu bandė juo
kų krėsti. Buvo ir tokių kurie jau mokėjo po 
vieną-kitą ir tų žodžių kuriuos kitados pirmiau
sia mokindavo ištarti musų jaunus grinoriukus.

Palengva pradėjus susipažinti su svečiais 
ir patyriau kas tokie atvažiavo:

Jau minėtas Vyt. Alantas-Jakševičius ir p. 
Petronis, “Mokslo žurnalo” redaktorius ir “Lie
tuvos žinių” atstovas. Taigi atvyko du spau
dos atstovai.

Vytautas Augustauskas, sportininkų vadas, 
Kūno Kultūros Rūmų direktorius, Kaune, su sa
vo žmona. Prie jų atvyko dar viena viešnia pa
nelė Kaunietė, kuri važiavo pamatyti Ameriką.

Mečius Kviklys, Tautos Seimo sekretorius, 
Alfas Gilvydis, Seimo vice pirmininkas, šiedu 
svečiai važiavo taip sau kaip ir viršminėti laik
raštininkai ir tos dvi moteriškos. Taigi pasi
daro net šeši kurie atvyko grynai kaip svečiai, 
nesurišti su sportininkais. Tas padidino svečių 
grupę.

Sportininkai jaunuoliai atvyko šie: šačkus, 
Kraučiunas, Talzunas, Žukas, Baltrūnas, Puzi- 
nauskas, Andriulis, Cenfeldas (visi krepšinin
kai; Tamulynas, Puskunigis, Bakunas (lengva- 
atletai); Jakutis, Giedrys (tenisininkai).

Lakūnai Pyragius ir Oškinis, kurie atvyko 
anksčiau, ir’ dalyvauja Elmira, N. Y., sklandy
mo rungtynėse, čia neatsilankė, bet lankys kitas 
visas kolonijas gryžtant nuo Chicagos.

Su svečiais buvo ir p. Jonas Juška, Chica- 
gietis, kuris atvyko į pat New Yorką sportinin
kus pasitikti ir vežtis Chicagon, taigi jis ir da
lyvavo kartu su jais. Juška 1935 metų vasarą 
buvo visas vadas Amerikos sportininkų, kuo
met jie buvo pakviesti į Lietuvą sąryšyje su 
sporto Olympiada rengta Kaune laike Pirmo Pa
saulio Lietuvių Kongreso.

Tarp sportininkų buvo trys Amerikiečiai 
Lietuviai, nuo pirmiau apsibuvę Lietuvoje ir 
ten ėję mokslus.

Visi sportininkai yra universiteto studen
tai, tik vienas ar du yra gimnazistai. Taigi vi
si mokyti .vaikinai, inteligentai.

Su svečiais iš Nevv Yorko į Washingtoną 
atvažiavo ir “Vienybės” redaktorius Juozas Tys
liava, ir filmininkas Kazys Motuzas, kuris fil
mavo juos Nevv Yorke ir Washingtone, o kitą 
žiemą, kai gryš iš Lietuvos su naujais paveiks
lais, prie visko parodys ir šiuos svečius.

Svečių reikalais apsirūpinimu dalyvavo Pa
siuntinybės raštininkė p-lė Adžgauskaitė ir Dr. 
Jonas Brazinskis, Lietuvių Draugijos Washing- 
tone pirmininkas.

EKSKURSIJA PO MIESTĄ. Prie Pasiun
tinybės buvo keli automobiliai svečiams vežti ap
rodyti miestą, bet mes pridėjom ir savo auto
mobilį, priimdami laikraštininkus ir filmininką 
pas save. Jeigu šis automobilis butų nuvažia
vęs kur nuo tilto į upę — visi spaudos atstovai 
ir filmininkas butų nugarmėję, ir šis įvykis bu
tų likęs Lietuviškam pasauliui nepaskelbtas ir 
neparodytas....

Pirmiausia važiavom palankyt kitus Lietu
vos svečius, Skautus, Amerikos Skautų Jambo
ree. Davažiavus tą aikštę apie kurią jums pir
miau aprašiau, esančią tarp Washingtono ir 
Linkolno paminklų — tą didelę tuščią pievą, nu
stebau pamatęs palapinių miestą. Jau pro šalį 
važiuojant pamatėm vienoj vietoj gana aukšto
kame stiebe Lietuvos vėliavą. Taigi be jieško- 
jimo pažinom kur yra Lietuvių Skautų stovyk
la. Vos gavę vietos pasistatyt automobilį, pir
miausia ir ėjom pas savuosius.

Skautai bendrai visi yra vienodos discipli
nos ir mandagus, išmokyti kitiems pasitarnau
ti, taigi kaip tik kitų skautų paklausėm per kur 
galima prieiti prie Lietuvių Skautų stovyklos, 
jie tuoj mus ėmė vesti prie ineigos, kuomanda- 
giausia pasitarnaudami.

Prieinant artyn prie Lietuviškos palapinės, 
kur plevėsavo Lietuvos vėliava, radom ant že
mės išdaryta du pavidalu: Amerikos vėliavą ir 
atvaizdą šv. Kazimiero, kuris yra Lietuvos 
Skautų patronas. Tiedu atvaizdai padaryti iš 
daugelio medegų, surinktų čia pat Washingto- 
ne ir iš kaip kp atvežto iš Lietuvos. Darbas ar
tistiškas, ir visus stebina. Visi čia lankosi ir 
žiuri į tą nuostabų padarą. Visas darbas atlik
tas 
vas 
dai 
nai 
spalvai, ir samanos ir kiti dalykai pavartota 
padarymui tų paveikslų.

Radom stovykloje tik vieną Lietuvių gru
pės viršininką, Leitenantą Laucių, kuris mus 
priėmė, daug ko apipasakojo, ir apžiūrėjom jo 
atvežtą parodėlę. Viduje jie turi išstatę tikrai 
gražių Lietuvos išdirbinių: ir mezginių, ir au
dinių, ir juostų, ir medžio dalykėlių, ir gintaro, 
ir piešinių, ir literatūros keliomis kalbomis, 
kė kad tų meniškų dalykų, audinių ir kitų, 
lėtas jau ne jų, jau nupirkti, ir bus atimti 
jų stovykla baigsis.

Kiti skautai buvo išsivakštinėję įvairiais 
reikalais ir šiaip pasivaikščiojimui.

Tas Skautų Miestas bendrai daro puikų įs
pūdį, o jo gyventojai dar ypatingesnį įspūdį.

Tai tūkstančiai jaunimo sutraukti čia vie
nų minčių — skautiško programo ir taisyklių. 
Visi vienodos maždaug uniformos, su tam tik
romis savomis ypatybėmis, savotiškais ženklais 
ir pažymiais kas iš kur paeina. Lietuviai turi 
dešinėje virš marškinių kišenuko užsiūta Lie
tuvos vėliavos spalvų juostelę su žodžiu LIT
HUANIA. To jau ir užtenka. Prie to turi vi
sokius ženklus ir medalius, sulyg savo laipsnių.

Mes iki šiol buvom susipažinę su skautais 
tik kaip su vaikų organizacija. Tankiai savo 
miestuose matom būrelius mažų vaikų skautų 
ar skaučių, ir manėm kad tame viskas ir bai
giasi. Toli nuo to. Pereitame numeryje apra
šiau bendrai Skautų Brolijos įsikūrimą ir jos 
tikslą. Tikslas gražus — vykdyti pasaulyje bro
liškumą tarp visų tąutų, susidraugauti vieni su 
kitais, pamylėti vienas kitą. Pasidalinti savo 
kultūra. Taigi kiekvienos šalies ir kiekvienos 
Amerikos valstijos Skautai atsivežė ką nors 
savo tipiško, savo padaro ar produkto, iš ko ga
lima pažinti jų savybes. Skautai eina vieni pas 
kitus, dalijasi įvairiais savo daktais. Renka vie
ni kitų parašus-autografus, ir taip begalo.

Maži jauni skautai ar skautės nėra tai taip 
sau suburta organizacija: jie yra po griežta 
prežiura ir disciplina suaugusių, vyrų ir mote
rų kurie pritaria tai įdėjai. Jie taip kaip ka
reiviai, ilgu savo priklausymu tai organizacijai, 
sulyg savo gabumo užsitarnauja paaukštinimus 
į savo būrelių vadus, ir taip aukštyn. Jie turi 
savo štabus, visokius viršininkus, taip kaip ka
riuomenėje, bet tuo tarpu jie vienas kitam yra 
broliai ir draugai.

Organizacijai svarbą ir prakilnumą priduoda 
būdami jų aukščiausiais vadais-šefais kiekvie
nos valstybės prezidentai ar kas nors tokio. 
Paveizdan, Amerikos Skautų Vyriausiu šefu 
skaitosi Prezidentas Roosevelt. Lietuvos — 
Prezidentas Smetona.

Bet jie turi ir veikiančius savo aukštuosius 
mokytojus ir vadus, kurie yra, kaip paveizdan 
Lietuvoje, Lietuvos kariuomenės Pulkininkas 
Juozas šarauskas, kuris yra ir Generalinio šta- 
vo Spaudos ir švietimo skyriaus narys, taigi 
visapusiai patyręs asmuo. Toks gali komanduo
ti ir mokyti jaunuosius, tokį pagerbia ir jo klau
so visi skautai nuo visų po juo žemesnių virši
ninkų iki pačių mažų vaikų. Jis jiems yra vi
sas valdovas, lyg koks “imperatorius”: jie visi 
net trokšta jį pamatyti kada būna koks skautų 
susiėjimas, kur aukštieji skautų vadai lankosi.

Pulk, šarauską mačiau dalyvaujant Kaune, 
Pasaulio Lietuvių Kongreso laiku 1935 metų 
vasarą, kuomet Kauno pilies griuvėsiuose buvo 
surengtas Skautų laužas Kongreso delegatams. 
Jis tada dėvėjo Skauto uniformą, lygiai kaip vi
si, ir su jais apsiėjo ne kaip jų komandierius, 
bet kaip mokytojas ir brolis. Ten buvo maišy
tas skautų ir skaučių suėjimas, taigi mačiau ir 
pačią vyriausią mergaičių viršininkę, kuri su 
Pulk, šarausku vadovavo to laužo iškilmę. Vė
liau, prieš išvažiavimą iš Lietuvos, gavau pro
gą pažinti juos abu asmeniškai. Jie skautus 
ir skautes vadovauja todėl kad patys persiėmė 
ta idėja ir turi tą norą ir sugabumą jaunuolius 
prie savęs palaikyti, juos mokyti ir auklėti.

Kiti Lietuviai Skautai kurie Washingtone 
dalyvavo, be paties Leit. Lauciaus, yra taip pat 
aukštesnieji jų brolijos viršininkai, ne šiaip sau 
vaikinukai. Taigi, skautų organizacija 
saulinės brolijos vykdymo organizacija, 
kik ji plėsti ir palaikyti.

VAIŠĖS. Apžiūrėję Skautus, dar

spalvomis, taigi sunkus yra darbas tas spal- 
surinkti. Ir keistos jos: ir trinti anglys juo- 
ar mėlynai spalvai, ir geltonas molis gelto- 
ir rudai spalvai, ir varlių lukšteliai baltai

Sa- 
ke- 
kai

yra pa
tik rei-

turėjom 
laiko apvažiuoti kelias kitas Washingtono vie
tas iki paskirto laiko užkandžiui, kurį p. Minis
teris surengė svečiams Willard viešbutyje. Ten 
susirinko visi apie 1 vai: Dalyvavo pora Lietu
vių skautų, visi sportininkai ir svečiai, prie to 
Latvijos Ministeris Dr. Bilmąnis, p. Cunning- 
ham, buvęs Amerikos konsulas Kaune 1928-29 
metais, Kongreso Užsienio Reikalų komisijos■

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

LIETUVIAI VALDO RUSUS’
IIKI TAMĘA SUŠAUDYTI t

NE VELTUI ir Prancūzijoje 
finansinis krizis, kad Prancū
zų valdžia socialistai rūpinasi 
svetimais reikalais. Kai prem
jeru liko Camile Chautemps, 
jo sušauktas naujojo ministe- 
rių kabineto posėdis vietoje 
kalbėtis Prancūzijos finansinio 
krizio reikalais, kalbėjosi apie 
Ispanijos reikalus, kaip atmuš
ti Vokietijos ir Italijos kiši
mąsi į Ispaniją.

Iš PALESTINOS gauname 
keistų žinių. Kaip žinia, ten 
Arabai su žydais nesutinka ir 
visą laiką pešasi. Kadangi Pa
lestiną valdo Britai, jie iš to 
daug pasinaudoja. Ir štai, Bri
tų karo laivas nuvežė įsaky
mą Palestiną padalinti į tris 
dalis: vieną žydams, kitą Ara
bams, trečią — Britams. Jei 
dėl to padalinimo kiltų nesu
sipratimų, Britai čia pat turi 
kariuomenės ir karo laivą ne
susipratimams numalšinti.

Bandymai

automobiliai, gasolino 
užsipildęs tunelis bus 
gas.

dujomis 
pavojin- 

Tarp Šveicarijos ir Ita
lijos esantis vienas kelias žie
mą nuo sniegų apvalyti kaš
tuoja po $20,000.

AMERIKOJE esančių ti
kybinių sektų narių skaičius 
sako siekia virš 63 milijonus. 
Didžiausia grupė yra katalikų, 
arti 21 milijono. Antra di
džiausia bažnyčia yra baptis
tų.

DAŽNAI girdime šiandien 
minint milijonus. Kas tas mi
lijonas yra patirsit štai iš ko. 
Jei norėtumėt suskaityti mili
joną, kas sekundą ištardami 
po vieną, kasdien prie skaičia
vimo dirbtumet po 8 valandas, 
per savaitę 6 dienas ir 50 sa
vaičių per metus, tai vieną mi
lijoną suskaityti truktų net aš
tuonis metus!

SOVIETŲ lakūnams, kurie 
atskrido iš Maskvos į Ameri
ką per šiaurinį ašigalį, Sovie
tų Ambasadorius Washingto- 
ne, surengė vakarienę puikiau
siame New Yorko viešbutyje, 
Waldorf Astoria. Tie narsus 
vyrai pirmą kartą gyvenime 
gavo paragauti to kas yra tik
ra buržujiško ir puikaus pa
saulyje.

IŠMĖGINTA oru kelionė iš 
Amerikos į Europą ir iš Eu
ropos J Ameriką, 
pavyko gerai. Vienas lėktuvas
skrido į Europą, Airijon, ki
tas iš Airijos į Ameriką, ke
lionę atliko per 12 valandų 40 
minutų.

AIRIJOS rinkimuose De Va- 
leros partija ir vėl pralaimė
jo rinkimus.

VOKIETIJOS kunigus kurie 
stengiasi nubaustuosius kuni
gus išlaisvinti, pradėjo irgi 
bausti. Taip tai tikybininkai 
Vokietijoje šiandien pradeda 
daugau persekioti negu bent 
kuri kita valstybė.

ALPŲ KALNUOSE 12-kos 
mylių ilgio tunelyje, kuris yra 
ilgiausias pasaulyje geležinke
lio tunelis, iš Šveicarijos į Ita
liją po kalnais, vieną skylę no
rima perdirbti ir pritaikyti au
tomobiliams. Kita skylė liktų 
traukiniams. Visas blogumas 
tik su ventiliacija. Traukiniai 
ten vaikšto elektra varomi, tai
gi dūmų nėra, oras pakenčia
mas. Bet kai per tunelį eis Į greit bėgantis padaras.

TARP LENKŲ valdžios ir 
Romos katalikų bažnyčios san
tikiai taip pablogėjo kad nesu
sipratimą išrišti imasi pats se
nukas popežius.

PROF. SILBERSTEIN, To
ronto Universitete, tyrinėjęs 
laiką kas jis yra ir kaip jis bė
ga, padarė išvadą kad laikas 
susideda tarytum iš mažulyčių 
dulkelių, kurios eina greitumu 
per sekundą tris milijonus mi
lijonų kartų. Jei tą skaitlinę 
norit parašyti, reikia, prirašy
ti prie 3 net 18 nulių! Ir taip 
jis bėga be galo, be krašto. 
Beje, kulka lekia tik 328 jar
dus per sekundę? Tai greičiau
sias žmogaus galimas paleisti

narys Bloom ir kiti.
Kalbų programą pradėjo p. žadeikis, Ang

liškai ir Lietuviškai, ir vėliau perstatė kalbėti 
pp. Bloom, Cunningham, Dr. Bilmanį, kuris kal
bėjo Latviškai; ir vietinį Dr. Brazinskį. Lietu
vos svečiai kalbėjo: A. Gilvydis, V. Augustau- 
skas, V. Alantas-Jakševičius. Lietuviškas ir 
Angliškas dalyvių pasakytas kalbas p. žadeikis 
po kiekvienos kalbos išaiškino tiems kurie jų 
nesupranta kita kaip tik savo kalba.

Po pietų važiavom į Arlington kapines pa
dėti nuo Lietuvos vainiką prie Amerikos Neži
nomo Kareivio Kapo.

Ten atlikta graži ceremonija, nors ne tokia 
graži kaip atliekama Kaune prie Lietuvos Ne
žinomo Kareivio Kapo. Tuo tarpu ten buvo su
važiavę keli šimtai Amerikiečių lankytojų, tai
gi jie buvo liudininkais gal būt pirmą kartą pa
dėjimo vainiko prie to reikšmingo kapo, 
nešant vainiką iš puikaus Amfiteatro, 
buvo nustatytas abiem šonais kareivių, 
jus vainiką, p. žadeikis pasakė kalbą.

Iš kapinių vieni važiavo dar į Mount Ver- 
non, musų automobilis nevažiavo, gryžom į mie
stą, ir neužilgo atėjo laikas išvažiuoti į Balti
morę.

šeštą valandą visi susirinko stotin ir sėdom 
traukinin. Už 50 minutų jau buvom Baltimo
rėje, kur Lietuviai suėjo pasitikti su muzika.

Seka: BANKETAS BALTIMORĖJE.

Prieš 
takas 
Padė-

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje .— įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Pradėjus Sovietų Rusijoje 
aukštų komunistų vadų žudy
mą, tarp tų 
ir Lietuvių, 
kad Sovietų 
Lietuviai.

Tame nieko stebėtino, nes 
Lietuviai buvo ir yra gabus, 
ir jie kaip prie caro mokėjo 
užimti aukštas vietas taip pa
teko j aukštas vietas ir komu
nistų imperijoje.

Prie caro, Lietuviai pasiekė 
aukštas vietas savo mokslu ir 
gabumais. Tačiau to negali
ma pasakyti apie dabartinius 
Lietuvius užimančius aukštas 
vietas Sovietų valdžioje.

Ne visi tie kurie dasigavo į 
aukštas vietas Sovietų Rusijo
je yra mokyti vyrai. Ne visi 
ir Rusai ir žydai ir kitokie ku
rie po caro susibruko Rusiją 
valdyti yra aukštesnio mokslo 
žmonės. Tokie 
buvo komunistas, 
vo komunistas tą 
ei jos komunistai 
ir juos beveik visus išnaikino.

Lietuviai aukšti valdininkai 
kariuomenės vadai vienas 
kitam skubėjo gryžti į sa- 
tėvynę ir Lietuvoje pradė- 
dirbti savo valstybės kuri-

žudomų pasitaiko 
Iš to sužinome 

Rusiją valdo ir

retas kuris 
o kas nebu- 

laike revoliu- 
žudė, šaudė,

ir
PO 
vo 
jo
mo darbą.

Rusijoje liko tik tie užside- 
gėliai komunistai. Jie ir sto
jo palaikyti Lenino ir Trockio 
steigiamą komunistinę respub
liką.

Vieni jų smarkiai pakilo, ir 
kai šiuo laiku pradėta šaudyti 
iš pačių viršūnių asmenys, pa- 
tyrėm kad į budelių rankas 
patenka ir tie musų smarkuo
liai Lietuviai.

Jau sušaudyti Generolas Vy
tautas Putna ir Gen. Jeroni
mas Uborevičius ir kiti.

Tarp suimtų, be abejo, yra 
ir daugiau Lietuvių.

Abu minėti sušaudyti Lietu
viai paeina nuo Utenos.

■Uborevičius yra kilęs iš An- 
tandrėjos kaimo, Daugailių v. 
Jis ir Putna buvo pamokyti.

Dabar paaiški kad ir kitas 
žymus Sovietų karo viršinin
kas, Vorošilovas, tikras ir vie
natinis Sovietų'viešpats po Sta-

KYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

Štai Kas Naujo!

i lino, yra Lietuvis. Jis yra daij 
gyvas. j >4

Štai kaip rašoma apie Voro* 
šilovą:

“Vorošilovas — didysis, ge* 
nialusis, nepalyginamas, nenu* 
galimas vadas 1 Vorošilovuj 
pasirodžius sovietų kongresuos 
se, jis sveikinamas Internacio* 
nalu ir jam ploja publika sto* 
vedama; jis yra neabejotinas 
raudonosios armijos viešpats.

“Prieš 40 metų, busimasis 
maršalas Vorošilovas, septyne* 
rių metų emigrantas iš Lietu
vos, Klimas Epremavičius, pa
stojo dirbti į kasyklas. Visas 
jo įgautas mokslas — buvo gir
dėti keiksmai, plūdimas...-.; 
Turėdamas jau 20 metų, Kli
mas dar nemokėjo skaityti. Bet 
ir be mokslo, Klimui puikiai 
sekėsi orgarfizuoti streikus po 
streikų. Jis pateko į kalėji
mą, pabėgo, vėl pateko ir ga
lop liko ištremtas į Sibirą. 
Toks buvo gyvenimas darbinin
ko revoliucijonieriaus Klimo. 
1905 m. Klimas įstojo social
demokratų partijon ir pasida
rė Lenino šalininkas. Po dar
bo fabrike, Klimas mokėsi 
skaityti ir net leido laikraštį. 
Iš Sibiro sugryžo jis jau Rusų 
revoliucijos metu.

“Staiga, Ukrainoje, prieš pa
siųstus Lenkų pulkus, Klimas 
pasireiškia kaip geras karys. 
Čia jam pavedama generolo 
pareigos. Vėliau, žengia į ka
ro komisaro postą ir pagaliau 
maršalas, už tai kad palaikė 
Staliną kovoje su Trockiu, —i 
Maršalas Vorošilovas 1”

Daug yra tokių Lietuvių šių 
dienų Rusijoje kurie ne savo 
mokslu, bet savo gabumu ar, 
atkaklumu pasiekė aukštas vie
tas. Pas komunistus nereikia, 
būti mokytu, tik atkakliu ir ąe- 
ru pakaliku aukštųjų carų.

Nekurie Lietuviai čia ir Lie
tuvoje apgail^ja tų sušaudy
tų vientr 
gailauja: 
pagailos. 
Lietuvos 
tų gavę 
ir butų 
jie svajojo, jie butų išžudę vi
sus tuos kurie steigė Lietuvoj 
valstybę, kartu ir tuos kurių 
šiandien jų apgailauja.

Už pasivergimą svetimiems 
■■dievams jie atsiima savo bau
smę. Ir dar daug jų bus pa
vaišinti švinu iki Stalinas Ru
siją valdys. Darbininkas.

Gaila kad ap- 
\ neverti jokios 

‘•Jeigu jie pirmose 
kūrimosi dienose bu- 
įsibriauti į Lietuvą^ 

įsteigę sovietus^ kaip.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų) 
“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Šioje- knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos’.’ preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., het “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 
kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

Reikalaukit “Dirvoje”

musų

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio |

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

DIDELE LIETUVIŠKA;

VAISTINĖ |
C. Pakeltis Phiarmacy

• 1117 U. 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)’ I

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaipį 
tai nuo aštriojo užsisenėjusią 
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 Aptieka « 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8584 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

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:

“M ARGUTIS” J
6812 So. Western Avė.

Chicago, III j, J
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ŠV. JURGIO Parapijos 
Piknikas įvyksta šį sekma
dienį, Liepos 18, žinomoje 
vietoje, Basta’s Grove.

Lietuvis Neužauga Pa
saulio Gatvėse

Clevelando Ekspozicijoj, Pa
saulio Gatvių skyriuje, netoli 
nuo Blaškevičiaus užeigos, yra 
trupė mažų žmonių neūžaugų 
(midgets), tarp kuriu vienas(midgets), tarp kurių 
yra ir Lietuvis.

Jis pats užeidamas į 
višką Užeigą užvalgyti, 
jo kalbinti Lietuviškai, 
jo prašyti šaltų barščių, karš
tam orui užėjus, ir pasisakė 
kad jo vardas yra Vladas Mil- 
leris.

“Dirvos” reporteris apsilan
kė ir pasikalbėjo su Vladu. Jis 
yra visai mažas, ir sakė kad 
galim pasakyti jog jis yra 
“Lithuanian Midget”.

Amžiaus yra apie 30 metų, 
ir visai rimtas, suaugusio žmo
gaus proto, kalba apie įvairius 
reikalus taip kaip ir visi.

Lietuviškai kalba neperdau- 
giausia, nes plačiai važinėja ir 
su Lietuviais mažai susieina.

Jo motina gyvena Worces- 
ter, Mass., ir sako jis ten gi
mė. Jo broliai ir seserys yra 
pilnai suaugę.

Vladas įdomauja ir Lietuva 
ir net Lietuvos istorija, apsi
lankęs knygyne pusėtinai apsi
skaitę apie Lietuvos istoriją, 
kaip tik Clevelande pradėjo su
eiti Lietuvių, kad nebūtų pasi
likęs žinojime jeigu kas klau
sinėtų apie Lietuvą.

Lietu- 
pradė- 
pradė-

~ D I R y A

Tuoj už Daržo, j ežerų išsikišęs yra Bil
ly Rose’s Aųuacade. Dešinėn matosi Hall of 
Progress ir šalę jos dar dešiniop yra Visokių 
Industrijų Parodos namas. Toliau eina link
smoji vieta, kur tęsiasi daugybė įvairių vaidi
nimų, pamatymui įdomybių, ir už to — jau 
ta garsi ir svarbi dalis, Pasaulio Gatvės.

Didžiųjų Ežerų Ekspozicijos Clevelande Vaizdas iš Oro
•••' K • • ...» ....

(vairi ir gerai sutvarkytta 150 akrų plote Great 
Lakęs Ekspozicija, kuri tęsis iki Rugsėjo 6 die
nos, randasi Erie paežeryje, kur visų vasarų 
oras yra vėsus ir kur malonu pasivaikščioti. 
Šiame vaizde darytame iš oro matyti prieš
akyje didysis Clevelando Stadium ir šalę jo 
prie pat vandens puikus Hortikulturiškas Dar-

SVEČIA VIM AISI

JUSU SVEIKATA
besivystant, besikalsifikuojant 
toj vietoj minkšti audiniai ne
veikia normališkai, tas ir su
laiko kalsifikacijos procesą."

Krapštinėdamas blogai susi
dariusį Jonuko dantį aštriu 
krapštuku, dentistas toliau aiš
kino:

“Dabar biskį iškrapštysiu,

išvalysiu tuos ravukus, o pas
kui keletą kartų uždėsime 
ver nitrate’, kas šiek-tiek 
gins nuo puvimo. Vėliau 
lėsime- ir visai užtaisyti, 
dabar turite labai tankiai 
žiūrėti vaiko dantukus.
tingai tuos vos išdygusius, krū
minius.”

‘sil- 
: ap- 
i ga-

Bet 
pri- 

Ypa-

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

STATOMAS NAUJAS MILŽINAS LAIVAS

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
■- ’"į' \_________

STO.IS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansei Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

•A

1 r ’ 
•>
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HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

' k 7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

j FOUR STAR CAFeI 
Į ★ ★ ★ ★ ?
t DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
I; Duodama Geras ;; 
I: valgis. ;;
i; MUZIKA PENKTADIENIO 
t IR ŠEŠTADIENIO VAK. X

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 ?

6512 Hough Avenue ;;

Sugryžo iš rytinių valstijų 
“Dirvos” redaktorius Karpius, 
kuris buvo nuvykęs į Washing- 
toną, Baltimorę ir Pittsburghą 

, pasipažinti ir aprašyti Lietu
vos skautus ir tik ką atvyku
sius sportininkus ir kitus Lie
tuvos svečius.

Kartu gryžo iš J. V. Mitchell 
ir Martinas Vilčinskas, kurie 
apsilankė New Yorko valstijo
je, Pennsylvanijoje, ir kartu 
su “Dirvos” redaktorium va
žinėjo Washingtone ir Balti- 
morėje. Kelionę atliko J. V. 
Mitchell’o automobiliu.

Porai dienų į Clevelandą su 
redaktorium atvyko K. Motu
zas, kuris nufilmavo Lietuvių 
Darželį ir kitus Clevelando vai
zdus, kuriuos parodys Lietuvo
je, nes tuoj vyksta į Lietuvą 
naujų filmų gaminti. Kai žie
mą sugryš į Ameriką, kartu 
parodys ir tas Amerikoje da
rytas filmas.

Clevelande lankėsi svečiai iš 
kitur:

Kun. A. Ežerskis iš Wilkes- 
Barre, Pa., pas V. Brazauską. 
Aplankė Darželį, Parodą ir ki
tas vietas.

Elena Klimienė-Grigiutė bu
vo parvažiavus keletui dienų 
paviešėti pas tėvus. Ji gyve
na Philadelphijoje.

L. jBanionienė ir paskiau V. 
P. Banionis išvažiavo paviešė
ti Detroite, praleido ten . kele
tą dienų.

Iš Youngstowno lankėsi p-lė 
Rožė Lukoševičiutė.

Iš Ambridge, Pa., — Anta
nas ir Simas Kųzai-Cousins.

Iš Shenandoah Heights, Pa., 
pas Verbylus viešėjo jų gimi
nietis Juozas Blewis, aplankė 
Ekspoziciją, Darželį ir “Dir
vos” redakciją. Darželiui pa
aukavo $1:00.

Iš Chicagos lankėsi J. Pū
kis su žmona. Per p. štaupie- 
nę paaukavo Darželiui $5.00.

Darželis jiems labai patiko. 
Liepos 4 d. pas Praną Kun

drotą lankėsi svečiai iš Detroi
to: A. Kundrotą su šeima, Ma- 
rie Kundrotaitė, Dr. J. Fran
ka, studentas B. Babiskas. Jie 
aplankė Didžiųjų Ežerų Paro
dą, Lietuvių Darželį ir daug 
kitų įdomių vietų Clevelande 
ir apielinkėje.

Iš Detroito buvo atvykę: 
Antanina Rapolavičienė, viešė
jo pas Viktorą Valius.

Iš Dąytono lankėsi: Jurgis 
Augaitis su žmona ir sunum, 
ir p-le Marie Aržuolaityte.

Augaičiai aplankė savo gi
mines ir draugus, Kundrotus, 
Vaškelius, ir kitus. Pasigerė
jo Lietuvių Darželiu.

Augaičių šeima yra seni 
“Dirvos” skaitytojai.

Iš New Haven, Conn., lankė
si pas popierninką F. Samuolį 
Samuolienės brolis Silvestras 
Makauskas su šeima. Jis kita
dos gyveno Clevelande ir buvo 
vienas iš pirmutinių Clevelan
do Lietuvių muzikantų. Ap
lankė kitą seniausį Clevelan
do Lietuvių muzikantą Joną 
Mušinską.

Apsilankė ir apžiurėjo Lie
tuvių Darželį ir Parodą.

K A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

I

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė ■— Vynas

į 17320 St. Clair Avenue * Kampas E. 174th St

Iškeliaudamas prašė pasvei
kint visus jo senus draugus 
Clevelandiečius.

Iš Duryea, Pa., Clevelande 
pas savo tetą K. Miliauskienę 
viešėjo James Brennon.

šiose dienose J. ir K. Miliau
skai su dukteria Adelaide iš
važiuoja keletui dienų pasiva
žinėti į Detroitą, Kanadą, Nia
gara Falls ir kitur.

CLEVELANDO LIE
TUVIU DARŽELYJE
Per šventes, nuėjęs į Cleve

lando Lietuvių Darželį, susto
ju netoliese Dr. Basanavičiaus 
paminklo, žiuriu, žmonių daug, 
nepažystami, jie kalbasi Lie
tuviškai ir Angliškai. Visų 
veiduose matosi pasigerėjimas.

Prie paminklo prieina ketu
rios jaunos panelės, žiuri ir jos 
į didų musų Tautos Patriarką, 
kalbasi Lietuviškai. Viena ku
ri labiausia įdomavosi pradėjo 
aiškinti Angliškai. Priėjęs ar
tyn prakalbu į jas Lietuviškai, 
išgirstu gryną Lietuvišką kal
bą. Jaunuolės pasisako kad 
paeina" iš Detroito, Kun. Bo- 
reišio parapijonės. Jos daug 
girdėjusios apie šį Darželį ir 
dabar viešėdamos pas Ūselius 
atėjo pasižiūrėti Darželio, ku
ris jas tikrai sužavėjo, čia 
jos pamatė ką nepaprasto, iš
statyto Lietuvių vardu vieša
me miesto parke, ir čia girdi 
žmones Lietuviškai kalbant, ko 
jų klebonas nuoširdžiai jas 
mokino. Sako, priklauso prie 
Vyčių kuopos Detroite, kuri 
turi arti 300 narių. Klebonas 
ir Matas J. Šimonis uoliai dar
buojasi, organizuoja vyčius, ir 
kalbina jaunimo tėvus kad sa
vo vaikus leistų į vyčių kuopą, 
kur jaunimas mokinamas būti 
Lietuviais, mylėti savo tėvų 
kalbą ir Lietuvių tautą. Sako, 
ta kuopa daug ir darbuojasi, 
ypač žiemos laiku, rengdama 
visokius Lietuviškus vakarus.

Malonu buvo susipažinti su 
Detroito jaunuolėmis, kurios 
buvo: seselės Smalikiutės, M. 
Brock ir Shermanaitė.

Alekas Banys.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius 

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

MIRIMAI
53ELZBIETA ČEPUKIENĖ, 

metų amžaus, mirė Birželio 
24 d., savo namuose, 3604 E. 
53rd St., Clevelande. Ji buvo 
gimus Kovo 4 d., 1884 m., pa
ėjo iš Kurklių miestelio. Liko 
sūnūs, Boleslavas čepukas čia 
Clevelande, o Lietuvoje gyve
na dvi seserys.

AUKOS DARŽELIUI
$5.00J. Pūkis, Chicago, III. 

Juozas Blewis,
Shenandoah Hghts, Pa. 1.00

PADĖKA
Gryžus po linksmos kelionės 

ir gražaus pasiviešėjimo pas 
p. Zykus Pottsville, Pa., šiuomi 
kartu išreiškiu padėką už vai
šingumą p. Zykams ir Juozui 
Grabauskui su žmona, kurie 
taip nuoširdžiai mane priėmė. 
J. Grabauskas turi duonkepy- 
klą, kurioje kepa skanią Lie
tuvišką duoną. M. Keršienė.

DARŽELIO KOMISIJOMS
Ketvirtadienio vakare, Lie

pos 22, Lietuvių salėje, nuo 
8 vai. vakare bus svarbus su
sirinkimas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos ir Sporto 
Klubo komisijų aptarimui visų 
planų Lietuvos Sportininkų ir 
svečių priėmimui.

Tą vakarą visi kas norės 
nusipirkti, tikietus į Lietuvos 
svečių priėmimo pramogas — 
banketą ir basket bolą — atsi
lankykit Lietuvių salėn.

Taipgi, trečiadienį, Liepos 
21 d., Lietuvių salėje atsibus 
susirinkimas vietos Lietuvių 
K. Sporto Klubo aptarimui lo
šimo basket bolo su Lietuvos 
sportininkais. Nariai prašomi 
dalyvauti.

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O DIS T A S 
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 St Clair Avenue

(viršuje) (31)

PIRMAS KRŪMINIS
* ¥ ¥

Rašo DR. G. I. BLOŽIS.

Jonas Negalįs, šeštadienį bū
damas liuosas nuo' kasdieninio 
užsiėmimo, atsisėdo sau ramiai 
minkštoj kėdėj ir retkarčiais 
putė kamuolius durnų iš pajuo
dusios ir karkiančios pypkės. Jo 
visa mintis buvo sukoncentruo
ta į laikraščio špaltas.

Mažasis Jonukas, kartais pri
siglaudžia prie tėvo, tai vėl at
sitolina: ypatingai kuomet tė
vas pažiūri į sūnų, tai šis grei
tai traukiasi ir lyg slepiasi nuo 
tėvo. Pastebėjęs tėvas, ką to
kio nepaprasto ir paklausė:

“Kas su tavim, Jonuk? Ar 
jau peržiurėjai tuos savo Ame
rikoniškus juokų puslapius?”

Vaikas atsakė “taip,” bet 
laikėsi nusisukęs nuo tėvo.

Negalis suprato kad su vai
ku kas-nors negero ir pradėjo 
jo daugiau klausinėti,
ir, pagalios surado kad vaikas 
turi priešakinį klibantį dantį, 
bet bijosi pasisakyti, nes 
kad reikės ištraukti.

Galų gale, matydamas 
nėra išsisukimo, pasakė ir 
rodė išklibusį dantuką. Vai
kas tuoj buvo nuvestas pas 
dentistą ir klibantis dantis iš
trauktas visai be jokio skaus
mo, be vargo. Mat žindukai 
dantys neturi šaknų, tokiu bu- 
du Jonuko baimė buvo veltui.

Tėvas matydamas kad vaiko 
neužgavo, o ir pats vaikas už
ganėdintas, paprašė dentisto pa
žiūrėti ir kitus jo dantis. Per
žiurėjus visus vaiko dantukus, 
kaip pirmus taip ir pastovius, 
krūminius ir suranda kad vie
nas iš keturių yra blogas. Tė
vas labai nustebo. Sako:

“Na, kaip čia gali būti? Vos 
spėjo išdygti, ir jau kiauras, 
kaip tai? Ar jau butų spėjęs 
suputi? Turbut negerai išdy
go?” '

Dentistas pradėjo, aiškinti: 
“Ne supuvo ir geroj vietoj 

išdygo, bet štai kame dalykas: 
Vienas dantukas yra prastai 
susiformavęs-susikalsifikavęs.”

Negalis lyg ir sarkastiškai 
pastebėjo dentistui:

“Ir kaip čia gali būti, trys 
geri išdygo, o ketvirtas pras
tas? Lyg 
noj. Man 
terija.”

Daktaras 
“misterija”, bet tikras faktas. 
Tada paėmęs ploną, smailą plie
ninį krapštuką parodė Nega
liu! kaip tas krapštukas leng
vai lenda į vieną dantį, o 
nelenda į kitą.

Pastebėjęs tai Negalis 
pažino, kad vienas vaiko 
tis yra negeras ir paprašė pa
aiškinti kodėl taip yra ir ką 
reikia daryti. Dentistas mie
lai sutiko.

“Priežastis blogo susiforma
vimo šio dautuko galėjo būti 
užgavimas toj vietoj minkštų 
kūno audinių; gali būt, kad ne
gerai dirba vietinė liauka, ar
ba limfiliko audiniai. Vienu 
žodžiu sakant, jeigu dantukui 
iiimiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiimiiuiiiiimi
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Clydebank, Škotijoje, staty
dinama naujas milžinas laivas, 
kuris 1940 metais bus užbaig
tas ir tada dabartinis jurų mil
žinas “Queen Mary” turės sau 
brolį laivą, gal būt didesnį už 
save, šis Cunard White Star 
laivas, vadinamas No. 552, sta- 
dydinamas John Brown and

Company laivų išdirbystėse.
Viršuje telpantis paveikslas 

parodo kaip toli statyboje jau 
paeita. Sulyg dabartinio nusi
statymo, naujasis laivas bus 
paleistas ant vandens ateinan
tį metų, o bus užbaigtas įren
gti ir pradės vežioti keleivius 
anksti 1940 metų vasarą.

ne toj pačioj bur- 
tikrai atrodo mis-

aiškina kad ne

visai

pri- 
dan-

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

Pasipuoškit Vasarai
VYRAMS IR VAIKINAMS

VASARAI KELNĖS ?150
ir aukščiau.

Visokių gražių pavyzdžių, kryžiuotos, languotos, 
šviesių ir tamsių spalvų.

POLO MARŠKINIAI
Balti ir kitokių spalvų, visokių 

stilių — $1.00
Taipgi visokios kitokios reik

menys vyrams ir vaikams.

Šiaudinės 
SKRYBĖLĖS 

kurios jums patiks — kaina 
visai maža — $1.45 ir aukš.

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

| 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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ORO TVARKYMAS 
TAPS BŪTINAS 

žmonių būdas persikeis kai 
bus priimta visuotinas naudo
jimas oro nustatymo namuose 
ir darbavietėse, sako Dr. Ale- 
xis Berestneff iš New Yorko, 
kuris lankėsi Clevelande per
eitą savaitę.

“Tyras oras, nustatyta tem
peratūra, ir oro tirštis nuga
lės ligas ir perkeis žmonių pa
žiūrą j gyvenimą taip labai 
kad žmonių būdas ateityje bus 
visai kitokis negu jis yra šian
dien”.

Dr. Berestneff sako kad jau 
200 industrijų Suv. Valstijose 
įtaisė savo darbavietėse nusta
tymą oro ir tuomi išvengė ne-

laimių, pagerino darbingumą, 
pakeldami ir savo produktų 
gerumą. “Be oro nustatymo 
tokios išdirbystės kaip rayon 
industrija galėtų veikti tiktai 
tam tikrais sezonais”, sako jis.

Dr. Berestneff ištyrė kad 
temperatūra, oro tirštis ir ty
rumas turi ypatingai didelę į- 
taką į žmonių sveikatą, gi ne
nustatytas oras namuose ir iš 
dirbystėse yra priežastimi vi
sokių ligų ir mirties.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.
L E.. n

■
■
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292
irt¥

NAMAI GRIŪVA
ANT JUSU - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

| VISOKIOS
APDR AUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 

“ automobilius; prie to apdraudžiu g 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito
kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju- | 
sų apdrauda ant namų ar kitko 
duokit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 Superior Av. (viršuje) | 

Telefonas HEnd. 5699
^iiliniiiiinuiiuiiiiuiiwiuuitniiuiuuuiiuiiiuiiniiuiiinliiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiuBi>.
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P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau -šeimų —• turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausanti 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ii- antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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atpiginto 
skundžiasi 
uždarytas,

ATVYKO MARIJO
NA RAKAUSKAITĖ DAYTON, OHIO

ROKIŠKIO ŽIEDAI VASAROS SAULĖJE

Bažnyčios Bokštas Išsklaido 
Lietų. — Provincijos Meteo
rologai — Vagių Gaudymo 

Specialistai. — Drama 
Dvaro Maudyklėse.

Užtraukęs stipriausios ma
chorkos durną, Rokiškio abori
genas gražia Rokiškėnų tarmo 
paaiškina daug įdomių vietos 
istorijų. Pirmiausia, jis tvir
tina, kad Rokiškis — sausiau- 
sia vieta Lietuvoj. Ot, va Pan
dėlyje, Obeliuose, Kvietkuose, 
Kriaunose lyja, šliaukia, o Ro
kiškyje nei lašo. Ir taip būna 
veik kiekvieną vasarą, 
da jau Rokiškyje 
ti, tada žinok kad 
parapijose žmonės 
mes kad atitolintų
teklių. Nesgi, anot Rokiškėno, 
šita apylikė panaši į Sacharą, į 
Raudonosios juros pakraščius. 
O kai kurie seneliai tvirtina kad 
čia kaltas esąs aukštasis Rokiš
kio bažnyčios bokštas. Seniau 
ir Rokiškis gaudavęs lietaus 
kiek tik reikia. Bet kaip tik 
grafas Tizenhauzas pastatė nau
ją bažnyčią ir aukštą bokštą— 
lietus ir užtruko. Bokštas iš- 
sklaidąs visus lietaus debesis, 
neleidžiąs čia jiems susitelkti...

rometras ilgėja, 
vingiuojasi. šie 
tina kad plaukas 
atspėjus orą.

atsileidžia ir 
senukai tvir- 
labai tiksliai

O ka- 
pradeda ly- 
apylinkinese 
gieda gies- 
lietaus per

Ir bendrai Rokiškėnai bai
siai išradingi. Jie net vagis 
moka sugauti, nes iš įvairių 
ženklų atspėja kada niekda
riai mano aplankyti jų turtą. 
Štai vienas stambus prekybi
ninkas iš kažkokių ženklų su
prato kad vagys rengiasi nuk
niaukti jo spyruoklines akė
čias. Tyčia paliko jas kieme 
ir laukia. Ir tikrai, vidurnak
tį vagis jau žengia į kiemą, 
ima akėčias. O savininkas •— 
capt už apikaklės ir — marš 
į nuovadą. Pigu ir patogu. Ro
kiškio turgaus makleriai turi 
savo senas tradicijas. Jei vie
nas dera ar pigiai perka — 
kitam nevalia lysti artyn. Ar
ba turi nustatytus rajonus kur 
kuriam prekiauti. Neklauža
das, niekinančius tuos nuosta
tus, muša akmenimis ir paga
liais. Ir jei kada tvarkdarys 
veda į nuovadą kruvinomis no
simis pirkliško tipo piliečius 
tai žinok kad įvyko kautynės 
dėl prekybos rajonų ribos per
žengimo.

Karščiai gimdo troškulį, o 
šis iššaukia alaus krizę, žiūrėk, 
vaikščioja nubudę 
alaus mėgėjai ir 
nusiminę. Baras
alaus nėra—kuo suvilgyti go
murį. Turgavietėje šauni po
nia kovoja su kaimiete dėl viš
tos. Viena šaukia nupirkusi 
už du litu, antra rėkia nepar
davusi be trijų. Viena laiko 
už kojų, antra traukia už spar
nų. “Ntf palauk,” spiegia po
nia, aš tau parodysiu! Tu ži
nai, kas yra mano vyras!? Bet 
kaimietė nesijaudina. Nebijau, 
sako, aš tavo vyro, o vištos 
savininkė aš esu. O miestie
tės ponios šypsosi ir patenkin
tos kaimietės laimėjimu. Nes 
šaunioji ponia ir joms dažnai 
pagrasina savo
mu... 
štaičių 
nuvytę 
je...

(Musų Specialio Koresp.)

NEW YORK. — Liepos 1 
vakare, laivu “Washington” 

atvyko iš Lietuvos Marijona 
Rakauskaitė,. Lietuvos Operos> 
solistė. į P-lė Rakauskaitė yra 
musų Amerikos Lietuvaitė. Ji 
išbuvo Lietuvoje 14 metų ir 
dabar ajtvyko aplankyti savo 
tėvelius,! o prie tos progos, kai 
kur ir koncertuos.

Liepos 2 d. ji išvyko į Chi- 
cagą ir viešės čia Amerikoje 
iki Naujų Metų. Sako kad jai 
taip patinka gyventi Lietuvo
je jog kitur gyventi nenorėtų.

d. >!

vyro aukštu- 
Smulkųs, prozaiški Auk- 

miesto vaizdeliai, lyg 
žiedai vasaros karšty- 

J. Sakalas.
“Sekm.

LIETUVOJE YRA 
40,000 PRAMONĖS

IR 160,000 ŪKIO 
DARBININKU

Savotiškų meteorologų Rokiš
kyje taip pat nestinga. Senieji 
ūkininkai ir daržų savininkai 
vietoje barometrų vartoja gyvą 
avį arba moters plauką. Todėl 
meteorologai kiekvieną rytą ir 
vakarą čiupinėja avies vilnas. 
Jei tik avies vilna drėgna, reiš
kia, greitai bus lietaus. Jei 
net lietaus butų po trijų dier.ų 
vilnos jau rodančios drėgmę. O 
su plauku daroma šitaip: pai
ma ilgą, šviesų (tamsus, sako, 
netinka) moters plauką ir iš
tempia jį tarp dvišakos alksnio 
šakelės. Jei oras yra sausas, 
tai plaukas vis daugiau išsi
tempia. O jei tik ore atsiranda 
drėgmės tai šitas nuostabus ba-

ir' kitų maudy- 
Rokiškėnai nesi- 
tokių dalykų čia 
vandens mėgėjai 
jieško šlapių vie- 
nnt to pagrindo 

Dvi šau-

Ann’s Used Furniture
Store

7892 Superior Avenue
Mes turim pasirinkimą pil
nai įrengtų lovų ir kitų ra
kandų, mažai naudotų, už 
žemas kainas. Kėdės ir ki
tokį reikmenys. (30)

Ateikit pasidairyti.

W. C. LOEHR 
WATCHMAKER and 

J E W E L E R
Per 40 metų esu tame biz
nyje, garantuoju atlikti 

darbą kuogeriausia. 
Kainos nebrangios.

2063 East 4th Street
501 Frederick Bldg. (30)

Dėl maudyklių tvarkos, plia
žų patogumo 
mosi dalykų 
jaudina, nes 
nėra. Užtat 
ištisas dienas 
telių. Antai
tikra tragedija įvyko, 
nios panelės ir viena šiaip sau 
moterėlė nuėjo į N. dvaro'tven
kinį ir patenkintos pradėjo 
maudytis poniškame baseine. 
O čia pakyšt pono įgaliotas už
vaizdą. Surinko nuo kranto 
viešnių rūbelius ir nusinešė. Aš 
jus, sako, pamokysiu kaip terš
ti musų vandenį. O moterims 
skandalas! Dvi dar su kostiu
mais lengvučiais, o trečioji — 
kaip motinos pagimdyta. Nei 
bėgti rūbų atsiimti, nei laukti 
pagelbos. Ašaros, aimanos, de
javimai. Laimei čia pasisuko 
padorus kaimiškas bernas. Tas 
pagailėjo panelių ir — marš 
pas rūbų grobiką. Tuojau: ati
duok man panelių sukneles, ar
ba aš tau visus dantis išretin
siu ! Išsigando dvariškis, už 
krutu nutvertas, ir grąžino sa
vo grobį. O dėkingos panelės 
tam džentelmenui po du litų 
išmetė ant papirosų. Bet da
bar vandens mėgėjos iš tolo bi
josi poniško tvenkinio. Juk ne 
visada surasi tokį kultūringą 
bernioką, kuris apgintų vasariš
kas maudykles....

DEJLJLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

»

KAUNAS. — Gegužės 12 d. 
Darbo Rūmų suvažiavime pa
aiškėjo kad Darbo Rūmai per
nai turėjo 742,241 lt. pajamų, 
o išlaidų butą 481,041 lt., taigi 
metus baigė

Į plenumo 
kęs vidaus 
ats. Gen. J. 
kė trumpą 
darbo ir tvarkos vertę, 
teris pripažino darbininkų tei
sę reikalauti kad jie už savo 
darbą butų tinkamai atlygin
ti, bet priminė ir darbininkų 
pareigą, kad pasiimtas darbas 
turi būti sąžiningai atliktas. 
Toliau, ponas ministeris pasa
kė kad dabar vyriausybė dau
giausia rūpinasi parengti ir 
įgyvendinti platų socialės glo
bos įstatymą ir darbininkus bei 
tarnautojus aprūpinti žemės 
sklypeliais ir namais. Tikima
si kad šis reikalas iki rudens 
bus išspręstas, ir rudens sesi- 
jon susirinkęs Seimas jau ga
lės svarstyti vyriausybės pa
siūlymus.

Toliau, suvažiavime paaiškė
jo kad Lietuvoje yra apie 40 
tūkstančių pramonės darbinin
kų ir 160,000 lauko darbinin
kų. Pramonės darbininkų rei
kalams tvarkyti išleista kele
tas įstatymų, įsteiga ligonių 
kasos ir draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasa, sutvar
kyta atostogų, atlyginimo ir 
kiti reikalai, tuo tarpu žemės 
ūkio darbininkų reikalams su
tvarkyti dar nedaug tepadary
ta. Be bendrojo samdos įsta
tymo, kitų įstatymų jų reika
lams tvarkyti dar nėra. Jie ir 
socialės globa neaprupinti. O 
darbininkai visi lygus ir visais 
lygiai reikia rūpintis.

Paaiškėjo kad i vyriausybė 
paskuti: iu laiku daro įvairių 
žygių ūkio darbininkų tinka- 
mesniam aprūpinimui.

“L. A.”

MIRĖ LIETUVIAI. Birže
lio 30 d. staiga širdies liga mi
rė Marijona Žilinskienė, 58 m. 
amžiaus, nuo 2205 Kensington 
avė. Palaidota Liepos 3 d. su 
pamaldomis iš Lietuvių bažny
čios, Kalvarijos kapinėse. Iš. 
Lietuvos paėjo Garlevos para
pijos. čia liko vyras, Jonąs, : 
du sunai ir keturios dukterys.

Velionė buvo linksmo budo, 
su visais gerai sugyveno, įkai
tė Lietuviškas knygas ir laik-! 
raščius, ir per ilgus metus su 
savo vyru prenumeravo “Dir
vą”. Taip pat mėgo vaidinti 
veikalus, kai pirmiau čia būda
vo rengiami vaidinimai, juose 
velionė užimdavo; svarbesnes 
roles.

Lai Aukščiausis suteikia jai 
amžiną atilsį, o šeimai lai bū
na užjauta jų liūdnoje valan
doje.

LIEPOS 4 vakare, automo-

Amerikos 
ir 

Demokra-

parapijos, 
metų. čia 
trys? duk-

bilio: nelaimėje mirtį sutiko 
vietos veikėjas Juozas Ambra
zaitis. Jis buvo veiklus Lietu
vis, daug darbavosi Lietuvių 
parapijos naudai. Buvo pir
mininkas Lietuvių
politiško klubo, darbavosi 
šios šalies politikoje, 
tų partijos naudai.

Paėję iš’ Jurbarko 
Daytdne išgyveno 40 
liko jo žmona, Morta,
terys, trys sunai ir trys sese
rys, Lietuvoje gyveno motina 
ir vienas brolis.

MIRĖ
. lio 6 d.
Simonas 
Lietuvių 
jos klebonas per septynis me
tus. Iš čia išvažiavo į Lietu
vą du metai atgal. Mirė su
gyvenęs 63 metus. Palaidotas 
Bagaslaviškio bažnyčios šven
toriuje.

SVEČIAI. Per šventes, iš 
Scranton, Pa., lankėsi Kazys 
Urbonas pas brolį L. P. Urbo-

LIETUVOJE. Birže-* 
Lietuvoje mirė Kun. 

A. Bistras, buvęs čia 
Šv. Kryžiaus parapi-

I

na. K. Urbonas pernai vasa
rą penkis mėnesius viešėjo Lie
tuvoje, sako kad Lietuva ne 
ta kai yra buvus 25 metai at
gal. Dabar Lietuva yra tikra 
Lietuviška, ir tvarkingai patys 
Lietuviai valdosi. Taip pat ir 
gyvenime didelė pažanga ma
tosi. Padavė ir pavyzdžių.

Šiaulių miestas, sako, yra 
tris sykius puikesnis negu bu
vo pirmiau. Lietuvos valdi
ninkai yra mandagus ir teisin
gi; jokių persekiojimų ten nė
ra. Tiesa, sako, niekšams ir 
išgamoms yra blogai dabar.

Amerikos Lietuviai kurie 
turi pinigų ir proto, sako K. 
Urbenas, Lietuvoje gali sukur
ti gerą gyvenimą.

Kitas svečias, Jonas Kinta, 
iš Waterbury, Conn., aplankė 
savo seserį Oną Augustauskie- 
nę. Jiedu nesimatė per 38 me
tus. J. Kintos sūnūs yra ku
nigas, kuris klebonauja Lietu
vių parapijoje Paterson, N. J.

“D.” Rep.

■

NUGABENA

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

Reumatizmų, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimų, diabeto, dropsy, nervų, 
dieglių strėnuore. džiovos, inks
tų ir kepenų ligų, vėžio, pilvo 
nesveikumų, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Mineral Fume Baths
2981 West 25th St. ncąr Clark Av.

Telcfon9s — SHad^side 2747 
Cleveląnd, Ohio

IZ i * teKvietimas
Visus savo draugus kviečiame į atidarymo Baliu

= HAMILTON CAFE ir TOP HAT 1NN

261,199 lt. pelnu, 
posėdį buvo atvy- 
reikalų ministeris 
Čaplikas ir pasa- 

kalbą, iškeldamas 
Minis-

TIESIOG I
EKSPOZICIJA

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiūrėjęs ligonį 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydjmu

Gydau jau dvyleką metų.

Dr. Edwin C. Whit?
Chiropractor & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O

šeštadienį, Liepos- July 31
Lietuvių Salėje

šokis ir vakarienė už 35c. Salė atdara nuo 7 vak.

Tikietus įsigykite 

- Hamilton Cafe 
2301 Hamilton Avc.

F. Tulauskas
Taipgi “Dirvoje”

SAUGU, PATOGU, 
IR PIGIAU ATSIEI
NA GATVEKARIU

gal būt vykstat tan- 
į naują ir didesnę DL

Ežerų Ekspoziciją 
Kai vykstat,

15 METŲ IŠTIKIMO . DARBO

Smilkinime — Išnaikinime 
Blakių, vabalų.

Laisnuoti, apsidraudę — Moderniai 
budai

DARBAS GARANTUOJAMAS
Vabalus ir žiurkes - peles nai

kinti milteliai — Kainos sąžiningos.

Harvey A. Curry Company
8116 WADE PARK AVENUE

GArfield 3013 — Cleveland, Ohio
Pasiteiravimas dykai

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

r i
I
I
i
•i.
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“DIRVOS” AGENTAS

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau 
cininkas Jonas Tareila, kreipki 
ės

ir Ontario 
4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į Ynane telefonu arba asmeniškai.
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| APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MUEIOLIS
: Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

ir Apdraudos Agentūra
: 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiin
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prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

{GALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi 
lankykit ypątiškai

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland. Ohio.
TB'B ■■■■!■■ ■ III

dus 
kiai 
džiųjų 
šią vasarą.
štai ką prisiminkit. Visos 
didžiosios Cleveland Rail- 
way Company linijos susi
eina j Public Skverą—tik 
minuta ėjimui iki didžiųjų 
vartų. Tos didžiosios lini
jos pasiekiamos skersinė
mis ir dapildomomis lini
jomis, taip kad į Ekspozi
ciją galima atvažiuoti ka
rais iš visų didžiojo Cleve
lando dalių, taipgi motor- 
kočais ir bebėgiais karais. 
Visą laiką važiuojat pato
giai. Išvengiat trafiko su
sigrūdimo ir gaišavimų. 
apsilenkiat automobilio pa
sistatymo kaštų ir nepato
gumų j ieškant vietos pasi
likti automobilį. Važiuokit 
gatvekariais ir motor ko- 
čais, ir sutaupysit pinigų 
ir energijos ir turėsit ge
resnį laiką Ekspozicijoje.

Renduojas 6 kambariai su 
rakancfeis ant 68 St. po 
No. 1348. Arba parduodu 
rakandus. Kreipkitės pas 

savininkę
Ona Janušaitienė 

1318 E. 68 St. (Žemai)

Taisom ir Naujinam 
Rakandus

SPECIALIAI 2 šmotų setą 
uždengiam naujai už $35 ir 
aukščiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (30)

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

AN ELECTRIC ROASTER PAYS FOR ITSELF

išanksto šiose vietose:

Top Hat Inn
1498 East 66th Street

Jonas čečeta 
ir Lietuvių Salėje
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GAMINKI! VALGIUS
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EIKIT 
PIRKT

vi

NEI KAITINANT VIRTUVĘ

tik j tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
“Dirvoje”, 
pirkti, priminki!, jog t 
matėt jų biznio skelbi- | 
mą “Dirvoje”, gausit < 

fJ
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krautuves i 
savo skel- $ 
laikraštyje f 
Nuėję ko f

I

Net karštu vasaros oru, 
reikalingi virti šilti val
giai sveikatos atžvilgiu. 
Su Electric Roaster jus 
galite pasigaminti mais
tą be įkaitinimo virtu
vės! Elektriškas Roast-
er kepa maistą — 
nekepa pačią virėją.

betitX geresnį patarnavimą.
J»’F*1**1**Z**Z**Z**>*Z**Z**Z*

Vienatinis Lietuviškas 
Naktinis Klubas Loraine

BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

BROADWAY (Main 
LORAIN, OHIO 

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

vakarais.

St.)

Elektrišmu Roaster, jus 
galit pagaminti pietus 
dėl astuonių — jis ke
pa, šutina, spirgina ir 
tušina. įsigykite Elek
trišką Toaster DABAR!

THE ELECTRICAL
18th Floor • Midland Building

PINIGUS 
DAUGIAU 
UŽ JUSV

Visoki Elektriški Pa
dargai — ar tai Elek
triškas Roa.' ter, ar Re 
frigeratorius, ar Pečiui 
ar koks kitas padar
gas, arba Ak's Saugo
janti Lempa — tinka 
ir yra reikalingi da
bar labiau negu kita
dos 
gai

kada. Visi padar- 
ir Akis Saugojan- 

čios Lempos, imant jų 
pagerinimus, kaštuoja 
mažiau; o prie naujų, 
nupigintų kainų, re.ka
linga jų operavimui 
jiega taipgi daug pi
gesnė.

LE AGUE
• CHerry 2535

AN ELECTRIC ROASTER PAYS FOR ITSELI
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Susitikus su Lietuvos Sportininkais
Kaip Jie Išrodo Clevelande bus Liepos 25-26 — Gaukit Tikietus Banke

tui Ruoškitės j Darželio Iškilmes — Dalyvaukit Basket-Bolo žai
dime Lietuvos su Ohio Sportininkais East High Mokykloje

★ ★ 
KOKS PROGRAMAS BUS

CLEVELANDE

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland, O.

LITHUANIAN CHAMPIONS
IN CLEVELAND JULY 25-26

PENNED BY EM
(K. J. M.’s Secretary)

By P. W. URBAN.
group of representative sports- 
of Lithuania will be in Cleve- 
July 25th and 26th For tvvo

•Y « ?.
Papasakoja K. S. KARPIUS, 

“Dirvos” Redaktorius.

Liepos 7 dieną atsilankęs j 
Washingtoną pasitikti ir pasi
pažinti su Lietuvos svečiais ir 
sportininkais, inėjęs Lietuvos 
Pasiuntinybės naman, kur vi
si jie buvo susirinkę, pradėjau 
matyti vieną po kitam jaunus 
vaikinus, milžinus, kurių didu
ma yra po apie 6 pėdų aukš
čio, kiti perviršija šešias pė
das. Man į juos žiūrėti reikėjo 
galvą užversti.

Ne veltui prieš juos neatsi
laikė Europos lošikai.

Čia patyriau kad atvažiavo 
į Ameriką visi tie narsuoliai- 
čampionai, kurie Gegužės 7 d. 
Kygeje supliekė Latvius, Egip
tiečius, Italus, Lenkus ir vėl 
Italus ir parnešė Lietuvai Eu
ropos krepšinio (basket bolo) 
čampionatą. štai tie vaikinai 
čampionai, kurie atvažiavo:

šačkus, Kraučiunas, Žukas, 
Talzunas, Baltrūnas, Puzinau- 
skas, Andriulis, Cenfeldas — 
jie visi yra krepšininkai. Jie 
loš prieš Clevelando ir Youngs- 
towno geriausius -Lietuvius 
krepšinius pirmadienį, Liepos 
26, nuo 7 vai. vakare, EAST 
HIGH mokyklos auditorijoje, 
E. 82nd St., prie Superior av.

Kiti sportininkai yra šie: 
Tamulynas, Puskunigis, Baku- 
nas (lengva-atletai). Jakutis 
ir Giedrys, , ‘ininkai.

Viso 13 y;. kaip ąžuolų — 
visi jie yra Lietuvos Vytauto 
Didžiojo Universiteto studen
tai, kurie siekia įvairių profe
sijų savo ateičiai. Vienas ar 
du šių sportininkų yra jaunes
nio amžiaus ir yra gimnazis
tai. Visi jie paeina iš įvairių 
Lietuvos dalių, ne iš kurio vie
no miesto.

Jie visi dainuoja, ir padai
nuos programuose, o vienas— 
Puskunigis—yra kanklininkas, 
pakankliuos.

KAIP PASIRENGĘ
Sportininkai visi pasirengę 

vienodai: pilkos kelinės, tam
siai mėlyni švarkai, ant švar
kų kairėj pusėj prie kišenukų

LIETUVOS SPORTININKAMS IR SVEČIAMS ATSILAN
KIUS LIEPOS 25—26 D.

* * *
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 25:

4 vai. po pietų visi Clevelandieeiai ir apielinkių Lie
tuviai automobiliais renkasi ant Superior avenue 
Lietuvių salės srityje, važiavimui į Darželį. (Au
tomobiliams vėliavukes gausit pirkti čia pat.)

Pėkstieji renkasi tiesiog į Darželi. (Tik prašomi 
neužstoti takų ir perėjimų kur reiks svečiams ir 
komitetui eiti.)

Darželyje dalyvaujantieji privalo nusipirkti ženkle
lius vietoje įžangos mokesnio (nepamirškit na
mie pinigus.)

Darželyje programas prasidės apie 5 vai. Bus kal
bos, dainos ir tt., Lietuvos svečių ir sportininkų.

Banketas. — Po ceremonijų Darželyje, šv. Jurgio 
parapijos salėje bus banketas (apie 8 vai. vak., 
tikietas tik $1.00. Gaukit tikietus išanksto.)

Bankete bus parodyta Lietuvos judami paveikslai, 
naujai atvežami iš Lietuvos.

PIRMADIENI, LIEPOS 26:
Dienos metu svečiai aplankys Miesto Mayorą, Cle

velando Ekspoziciją ir kitas įdomesnes vietas.
7:00 vai. vakare — BASKET-BALL rungtynė: Lie

tuvos Sportininkai su Clevelandiečiais. Vieta: 
EAST IIIGH SCHOOL, E. 82nd St. prie Supe
rior avenue. Įžanga tik 25c.)

8:00 vai. vakare — Lietuvių salėje — Išleistuvių 
vakaras: šokiai, dainos, etc. (Įžanga 25c.)

Kas pirks Basket-bolo ir Išleistuvių tikietus į abu paren
gimu išsyk, gaus 50c vertės tikietų už 40c.

jie turi prisiūtą savo emble
mą: raudoname dugne viršuje 
telpa raidės “LIETUVA”, po 
tuo žodžiu matosi baltas Vy
tis, nukreiptas dešinėn.

Kuomet jie dalyvauja loši
me, jie dėvi atletiškas unifor
mas tokias: šalios kelnaitės ir 
balti marškiniai, ant krutinės 
žaliom raidėm žodis “LIETU
VA”, po to apvali emblema 
raudoname dugne su baltu Vy
čiu nukreiptu dešinėn.

KITI SVEČIAI

Kiti Lietuvos svečiai kurie 
su sportininkais atvyks į Cle
velandą yra šie:

Sportininkų vadas Vytautas 
Augustauskas su žmona, ir p. 
Povilonytė, studentė.

Mečius Kviklys, Tautos Sei
mo sekretorius,

Alfas Gilvydis, Seimo vice 
pirmininkas,

Pyragius ir Oškinis, lakū
nai.

Laikraščių atstovai: Vytau
tas Alantas- Jakševičius, “Lie
tuvos Aido” vyriausias redak
torius, ir Petronis, “Lietuvos 
žinių” atstovas, “Mokslo žur
nalo” redaktorius.

Gauta žinių iš Chicagos kad 
žada atsilankyti Konsulas P. 
Daužvardis, Adv. J. B. Borden, 
Komp. A. Vanagaitis ir kiti.

Jie visi dalyvaus programe 
Lietuvių Darželyje.

Apie visas pramogas Cleve
lande žiūrėkit šiame numery; 
j e telpantį programą.

A
men 
land
days, marked with gala fetes and
receptions, the Lithuanians of Cleve
land and surrounding towns will have 
a rare opportunity to see, meet and 
greet these exchange sportsmen— 
vhose visit to America is būt an 
act of reciprocity, for in 1935 Amer
ican Lithuanian athletes paid Lith
uania a visit. The interest ereated 
then was so lively that M r. Borden 
of Chicago, Chairman of the Ameri- 
can-Lithuanian Sp>orts Committee, 
lašt year went to Lithuania to make 
a personai invitation to the sports
men to come to Ame.’ica. 
tation was 
soon 
irip.

In 
who
Basket Bali team holds the Euro- 
pean Championship, recently won in 
Ryga, Latvia. It is composed of 
the follovving players — šačkus, 
Kraučiunas, Talzunas, Žukas, Baltrū
nas, Puzinauskas, Andriulis, Cenfel
das.

Those that will take part in the 
light athletics are — Puskunigis, 
Bakunas, šaškus, Cenfeldas.

Tennis players — Jakutis, Gied
rys.

Glider pilots — Pyragius, Oškinis. 
Accompanying the sportsmen will 

be a distinguished educator in phy- 
sieal culture, V. 
is director of the 
mai in Kaunas.

Besides there
the group, V. Alantas, editor of the 
“Lietuvos Aidas”, Kviklys and Gil
vydis, Lithuanian Government offic- 
ials. All of whom are making a 

•good-will visit to America accom
panying the i sportsmen.

The sportsmen are all university 
men — tall, blond giants, enviable 
specimehs of humanity from the an- 
cient land of Lithuania. Indeed, it 
is a distinet honor to have them 
visit us. So whil’e they are here lef 
us give them a big hand by particf- 
pating in the various fetes.

m. — Basket bąli game— 
Ohio Lithuanians, 
High School, East 
Superior Avė. Ad-

vs. 
East 
near

in the Expo and other places of in
terest.

7:Q0 p. 
Lithuania 
Place — 
S2nd St.
mission 25c.

8:C0 P.M. — Farewell Evening at 
Lithuanian Hali, dancing, singing, 
etc. Admitsion 25c.

Those who purchase tickets 
the game and the farewell party 
teeeive both tickets for 10c.

COME ONE, COME ALL!

for 
will

thar woods, mushrooms grew pretty 
wild, I found. Meeting up with Sev
erai of the giri members, after the 
pienie, they all tell me they can 
hardly movė about — that oughta 
prove their time wasn’t wasted. They 
must’ve had plenty exercise. All 
possess a pleasant memory of this 
pienie.

I noticed that Vince Enzulevlce 
and Vince Grečius were not there. 
Vince No. 1 better hand in a good 
excuse whereas Vince No. 2 is in 
the hospital. Leg trouble caused 
him to miss a grand time. Hurry 
and get well Vince, there are more 
pienies comin’l

His invi- 
cordially accepted and 

a group wa;; seleeted for the

the group vve find sportsmen 
are tops in their lines. Tlie

Augustauskas, who 
Kūno Kultūros Ru-

will be others in

THE PROGRAM
SUNDAY, JULY 25th —
At 4:00 p.m. a procession of auto- 

mobiles will leave the vicinity of the 
Lithuanian Hali and head for the 
Lithuanian Cultural Garden, where 
there will be a grand program of 
speeches and songs. Decorations for 
cars can be obtained where the cars 
tvill be lined.

All participating in the Garden 
gathering can obtain souvenir but- 
tons for a trifling sum.

The Garden Program begins at 
5:00.

Banųuet — After the Garden cere- 
mony a banąuet tvill be given in 
honor of the guests, at St. George’s 
Hali. — (About 8:00). Admission is 
$1.00 per person. Tickets sold in 
advance.

McGUFFEY OF 
LITHUANIA

BY L. P. URBAN

JUOZAS KOMARAS 
TURKIJOJE

Imtikas Juozas Komaras va
žinėja su imtynėmis plačiai po 
Europą ir gal atsidurs Azijo
je, nes dabartiniu laiku randa
si prie pat vartų į Aziją, Is- 
tanbul mieste (Konstantinopo
lyje).

Komaras rašo “Dirvos” re
daktoriui iš Istanbul:

“Aš ęsu gražiausiame Tur
kų mieste, apsistojau čia kele
tui mėnesių. Miestas ir žmo
nės man labai patinka. Tur
kai svetimšalį priima kaip ge
riausią svetį. Visa bėda kad 
su jais negaliu susikalbėti.”

Juozas Komaras su imtynė
mis apvažinėjo Pietų Ameriką, 
keletą Europos šalių, dabar at
sidūrė garsios Rytų Imperijos 
sostinėje. Lietuvą jam nepa
vyko aplankyti, nes važinėja 
jų visas buris su savo mana- 
džeriu, kuris tvarko kelionių 
programą.

SAKO IMS VAIKINUS 
MOKYTIS AMATŲ

Seniau daugis dirbtuvių pri
imdavo pradines mokyklas bai
gusius vaikinus (kitur mergi
nas) mokytis paprastų darbų 
ir amątų. Bet! po karo tas be
veik Visoje šalyje tapo panai
kinta. Jei priėmė tai labai re
tai kur. Todėl pastaroji gent- 
kartė išaugo be progos išmok
ti darbą.

Tas pats buvo ir Clevelan
de. Dabar gi, kai pradėjo ge
rai darbai eiti, visur trūksta 
išlavintų darbininkų.

Clevelande kas metą baigia 
pradines mokyklas apie 4,000 
jaunuolių. Apie 1,600 iš jų 
stoja į aukštesnes mokyklas. 
Kiti 2,400 kad ir norėtų dirb
ti negauna darbo, nes nieko 
nemoka, o industrijos neima 
nemokančių.

Dabar keli desėtkai Cleve
lando didesniu išdirbysčių su
tiko priimti jaunuolius moky
tis darbų.

diečius ir Youngstowniečius.
Svečių programą — atsilan

kymo dienas ir viso veikimo 
valandas įsitėmykit gerai pla
tesniame skelbime telpančiame 
ant 8-to pusi.

SLA. 14-TOS KUOPOS pik
nikas pereitą sekmadienį G. 
Martinkos farmoje pavyko vi
dutiniai. Dalyvavusieji turėjo 
gerą laiką.

APVOGĖ KLUBĄ
Praeito pirmadienio naktį 

plėšikai įsigavę į Lietuvių sa
lėje esančias Piliečių Klubo pa
talpas išvogė degtinės, cigarų 
ir kitų dalykų.

Tai jau antras apiplėšimas 
šį metą.

Klubo kambarin šoninis inė- 
jimas yra tamsus ir atskirtas 
nuo žmonių matymo einant 
gatve, taigi tie kurie apsipra
tę ir žino visą padėjimą Klube, 
išlaužę duris ineina ir apva
gia.

MONDAY, JULY 26th —
During the day the sportsmen will 

visit Mayor Burton, and then take

WHLIE the folks of Ohio. 
erecting monuments commemorating 
deeds of McGuffey, author of fam- 
ous “McGuffey Readers” it be- 
hooves us Lithuanians to at least, 
remember that Lithuania had a peda- 
gogue whose acliievements not on
ly eųualled, būt jnayhap exceeded 
(bose of McGuffey’s.

This illustrious and unusually tal- 
ented Lithuanian was the late Paul 
Vishinskas (Višinskas) who while 
suffering great privations, hard 
Czarist persecutions and iii health, 
wrote and published the first mod
ern reader in the Lithuanian lan
guage, thus opening a path for the 
Lithuanian youth to aųuisition of 
the “three R’s”. Before appearance 
of the aforementioned reader there 
were no suitable books for teach- 
ing Lithuanian children to read and 
vvrite.

Paul Vishinskas’ method paralell- 
ed that of the celebrated European 
professor’s Montessore’s and was an 
eminent success — children acųuir- 
ed a good reading knovvledge after 
ten weeks of study.

Son of a poor farmer, Paul Vis- 
hinskac earned his way through the 
then famous University of St. Pe- 
tersburg by tutoring in the homes 
of aristoerats and noblemen; it is 
evident that in such circumstances 
he had to know and apply the most 
advanced methods of pedagogy.
. Paul Vishinskas was truly a man 

of deeds — under his guidance his 
next door neighbor the late Žyman
tiene (Žemaite) who was then 50 
years of age took up short story 
writing and became eminent in Lith
uanian literature. A vietim of a 
malignant m a 1 a d y Pečkauskaitė- 
Šatrijos Ragana also took up writ- 
ing under his persuasion and be
came a foremost novelist of that 
decade.

The very first series of archeo- 
logical explorations of the historical 
mounds in Lithuania were also con- 
dueted and financed by him.

Paul Vishinskas died while very 
young in the city of Vilnius. There 
he rests, forgotten, perhaps, būt 
his deeds will forever live after 
him.
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Edison invented 
the eleetrie lite, 
Marconi invent
ed the wiręless, 
and Fui ton the 
steamboat. Men 
have contributed 
generously and 
greatly to this 
world of inven- 
tion. One in- 
ventor couldn’t 
have done with-

out another. I marvel at all of 
the inventions — the modern in- 
ventions of today are indeed clever 
and it seems as tho we couldn’t 
live vvithout them. Now when I 
speak of inventions you no doubt 
think of big things, such as tele- 
phone, telegraph, radio, etc. Today 
I am deeply indebted to a small — 
yet an invention we could not be 
vvithout — it consists of two kinds 
of wire equaling the fly svvatter. 
Are you not indebted to its inven- 
tors ? He has made it possible for 
us to kili every pesky fly that ap- 
proaches us. 
whom

NEW ARRIVAL
It’s another bouncing baby boy 

at the “Chateau de Hollish” in Ak
ron, Ohio. Congratulations, Fran- 
ces and Hank Hollish! Yes siree, 
the Hollish heirs now number two 
when you read this — the young- 
ster will be a few days short of 
a week old, so eonsider this news 
fresh from the matemity ward. The 
aunt Mary Sharkus is kinda disap- 
pointed, she wanted a niece. Only 
has one compared to five nephews.

Three cheers to him 
ever he was.

ANNUAL PICNIC
St. George’s Choir has a 

once a year — that provides
The 

pienie 
everything for the choristers and 
it also calls for the elosure of its 
funds, in other words — no more 
money in the bank. Būt a thing 
likę that didn’t worry anybody — 
they just went ahead and had a 
swell time. Borrovving Youngs- 
town’s, Joe Derin’s expression, “Man 
I mean to tell ya!” — they did 
have fun! If they didn’t, something 
mušt have been wrong with ’em. 
The pienie grounds provided a place 
vvith grass 3 feet high, to play 
bąli in. Plenty of places to be 
hiked thru were there and in them

INTRODUCING
Miss America of 1955! — Three 

cheers for the beautiful and charm- 
ing miss —- I beteha that title goes 
to the present day sweet 22 month 
old daughter of Mr. and Mrs. Niek 
Wilke!is. Proud they are indeed of 
their heiress of long, soft, golden 
curls, clear sky blue twinkling eyes, 
and the eutest smile. It’s all Mar- 
sha’s. Miss Marsha Wilkelis wili 
be in circulation in about 1950 — 
so mothers who have sons, elip this 
artiele out for him, — when he can 
read, show it to him.

Till I pen again — Adios.

“THE GONDOLIERS”

Gordon Parke, ten kur atsi- 
buna beno muzika, šio penkta
dienio vakare, nuo 8:30 vai., 
stotoma Gilbert ir Sullivan len
gva opera, “The Gondoliers”. 
Ik šiol jau statytas pirmas tris 
atvirame ore operas matė apie 
10,000 žmonių.

SVEČIAS. Pas J. Pauluke- 
vičius atvažiavo svečias iš Lie
tuvos, p. Pauliukevičienės se
sers sūnūs Jonas Adamonis, 18 
m. amžiaus vaikinas. Jo tė
viškė yra Panevėžyje, kur bai
gė gimnaziją,

AR RUOŠIATĖS 
DALYVAUTI?

Kitos kolonijos įvairiomis 
iškilmėmis priėmė Lietuvos 
svečius ir sportininkus. Susi
rinko šimtai žmonių banketuo
se.

Kaip bus pas mus: ar ruo
šiatės dalyvauti Clevelandie- 
čiai ?

čia svečiams rengiama gra
žus banketas, programas Dar
želyje, ir basket-ball lošimas.

Po Chicagos, Clevelande tik 
vienatinėj vietoj bus surengta 
basket-bolo lošimas, kame gau
sime pamatyti Europos čam- 
pionus lošiant prieš Clevelan-

50 VEDYBŲ SUKAKTIS
Liepos 10 d., Mikolas ir Teo

filė Sacevičiai, seni Clevelando 
gyventojai, minėjo savo 50 me
tų vedybų sukaktuves. Poki- 
lis buvo Lietuvių salėje, daly
vavo daug jų senovės draugų.

šymet suėjo ir 50 metų kaip 
p. Sacevičius gyvena Clevelan
de: atvyko Sausio mėn. 1887 
metais. Paeina iš Jočiunų k.. 
Raguvos par., Panevėžio apsk.

Sacevičius gimęs 1865 me
tais, p. Sacevičienė 1868 m.

Buvo vieni iš pirmutinių 
Clevelando Lietuvių kolonijos 
įsteigėjų.

M. W. KUDZIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės:

1186 East 82nd Street

REIKALINGA DARBININ
KAS DARBUI FARMOJE

Turi būti gerai apsipažinęs su 
lauko darbais. Kreipkitės
K. šležius, 10204 Garfield av. 

Telef. GLen. 3823

K A M B A R I S
Miegomas Kambaris ant 
Rendos Visi patogumai. 

$2.00 Savaitei.
1277 EAST 60th STREET

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaispm.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

JIEŠKAU Juozą Martinonį, 
paeina Kavarsko parap., Tau
jėnų vai., Ukmergės aps., Ži
bučių k. Amerikoje gyvena 
apie 23 m. Pirmiau buvo Mc- 
Kees Rocks, Pa. Norėčiau siu 
sižinoti. Jis pats ar apie jį 
žinantieji atsišaukit:

A. Oleknavičius
693 Douglas st. Akron, O.

■

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

"jus ištisą metą.
III A

SAMAS JE WEKRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės i musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTU VĖN.

■
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■
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Padidink Savo Ineigas
LIETUVIŲ BANKE už Taupymo Padėlius mokės 
Jums nemažiau kaip 3-čią nuošimtį.

Pradėk Taupymo Sąskaitą DABAR!
Lai jūsų pinigai duoda jums nepaprastų ineigų.

LIETUVIŲ BANKE padedami pinigai kiekvieno 
indėlininko yra apdrausti nuo $1.00 iki $5,000 per 
Federal Deposit Insurance Corporation. ,

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Avė. Telef. HEnd. 2498 
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Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
APLAN KY KIT

Lietuvišką Užeigą
PASAULIO GATVĖSE

(STREETS OF THE WORLD)

Tesis per 1 01 dieną —
IKI RUGS.-SEPT. G

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.

■

Juozas Blaškevičius

TVi

■
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