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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKO MUŠTY- 
NE CLEVELANDE

Cleveland, O. — Liepos 
27 d. prie Corrigan-McKin- 
ney dirbtuvės, priklausan- 
C1OS. ĘePublic plieno kom
panijai, įvyko didelė muš- 
tynė streikerių ir jų sim- 
patizatorių su streiklau
žiais. Apie 60 žmonių su
žeista. Buvo šaudymų ir 
akis ėdančių dujų bombų 
svaidymų. Suvirs" 100 au
tomobilių sugadinta, kurie 
radosi arti muštynės vie
tos.

Muštynė prasidėjo sute
mus ir užsitęsė iki vidur
nakčio.

Dirbantieji streiklaužiai 
visi turėjo ant rankų bal
tas juostas, kad galima bu
tų atskirti. Visi turėjo 
kokius nors įnagius, ir tę
sė muštynes įvairiose sri
tyse dirbtuvės apielinkėje.

Plieno darbininkų orga
nizatorių raštinė tapo už
pulta ir suardyta.

Dideli nuostoliai. Ame
rikos Darbo Departmentas 
apskaičiavo kad pereitą 
mėnesį dėl streiko Ameri
kos darbininkai nustojo 
4,500,000 darbo dienų.

Birželio mėnesį buvo iš
kilę 575 streikai, pirm to 
buvo 300 streikų, kurie tę
sėsi Birželio 1 d., ir 530 
streikų sutaikyta per Bir
želį.

Gegužės mėnesį pradėta 
495 streikai.

Stiklo darbininkai gaus 
daugiau mokesties. Atlan- 
tic City, N. J. — Stiklo 
darbininkų unijai susitai
kius naujomis sąlygomis su 
stiklo išdirbėjais, 1500 dar
bininkų dirbančių tam tik
rus specialius darbus gaus 
10 nuoš. mokesties dau
giau. Tas paliečia tik ma
žą dalį iš apie 25,000 stiklo 
industrijos darbininkų.

Buffalo, N. Y. — Maisto 
produktų išvežiotojų strei
kas pradėjo suparaližiuoti 
maisto gavimą.

Sustreikavo ir mėsinin
kai trijose didelėse sker
dyklose.

San Francisco, Calif. — 
Po 88 dienų streiko prieita 
sutarimo ir atidaryta 29 
didieji viešbučiai. Darbi
ninkai ir viešbučiai panešė 
didelius nuostolius.

Paryžiuj sustreikavo di
džiųjų skerdyklų darbinin
kai.

Amerika pasilikus. Ge- 
neva, Šveicarija. — Tarp
tautinės darbo statistikos 
parodo kad daugelis Euro
pos šalių atsikratė depre
sijos ir darbingumas pra
virsi j o buvusį 1929 metais 
darbingumą. Tik Suvieny
tose Valstijose bedarbių ei
lės neišnyksta.

JAPONAI SMARKIAI MUŠA 
KINUS APLINK PEIPINGĄ

LIETUVOS SPORTININKAI IR SVEČIAI, ŠIOSE DIENOSE LANKĘ
SI SCRANTONE, WILKES-BARRE, IR NEW YORKO SRITYJE

Peiping, Liepos 29 d. — 
Pranešimai sako kad Kini
jos kariuomenė, Japonų iš 
visų pusių spaudžiama, bė
ga nuo Peipingo, tuo tarpu 
kai kita Kinų dalis pradė
jo Japonų puolimą pietry
čiuose, prie uosto Tangku.

Prie Peipingo Japonai 
iššaudė tūkstančius Kinie
čių, naudodami lėktuvus ir 
sunkiąją artileriją.

* * ¥
Tientsin, Kinija, Liepos 

28 d. — Kinai praneša at- 
mušę keturis Japonijos lai
vus vežusius amuniciją sa
vo kareiviams į Kiniją, ir 
laivai turėję trauktis at
gal nepasiekę Tangku uo
sto, kuris yra Japonų ži
nioje.

Kinai taipgi praneša su
mušę Japonus atvirame su
sikirtime lauke į vakarus 
nuo Peipingo.

Taip tai plinta tas nepa
skelbtas Kinų-Japonų ka
ras.

30 ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Meksikoje, Vera Cruz ir 
Pueblo valstijose, šiose die
nose įvyko žemės drebėji
mas,* kuriame žuvo apiė 30 
žmonių.

JAU TURI KANDIDATĄ 
ROOSEVELTO VIETON
Washington. — Šiuo tar

pu Demokratų partijos tin
kamiausiu kandidatu į pre
zidentus numatytas Sena
torius Alben W. Barkley iš 
Kentucky. Jisai bent da
bar išrodo turi geriausią 
progą būti nominuotu ne
gu kuris kitas. Preziden
tas Roosevelt nežada kan
didatuoti.

Gelžkelių veikimas šy
met pakilo, ką parodo per 
pirmus šešis mėnesius pa
naudojimas 34,187 prekinių 
vagonų daugiau. Tai yra 
didžiausias skaičius pusme
čio laiku nuo 1930 metų.

PRASTAS SUTIKIMAS
Belfast, Airija. — Lie

pos 28 d. į Airiją atsilankė 
naujasis Anglijos karalius 
su karaliene. Bet Airiai 
priėmė juos labai prastai— 
surengdami terorą: šaudy
mus, bombų sprogdinimą, 
padeginėjimą namų, ardy
mą tiltų.

Sudeginta 28 muitinės ir 
padaryta kitokių nuosto
lių, Airiams respubliko
nams kovojant prieš Ang
lijos viršenybę.

GERA PAGALBA!
Washington. —Liepos 27 

Atstovų Butas priėmė 260 
balsais prieš 88, bilių su
teikiantį teisę Prez. Roose- 
veltui pasiskirti sau šešis 
padėjėjus Baltajame Na
me, su $10,000 metinės al
gos kiekvienam!

Senate, sako, tas bilius 
vargu bus perleistas šį po
sėdį.

Nogales, Meksikoje, ka
talikai surengė klūpėjimo 
streiką, atsisakydami išei
ti iš bažnyčios, nors val
džia įsakė bažnyčią paves
ti valdiškam globėjui.

LIAUDIES FRONTUI 
GRESIA PLYŠIMAS

Paryžius. — Išrodo vėl 
kad turės plyšti komunistų 
ir socialistų bendras “liau
dies frontas”, kuomet pre
mjeras Chautemps pareiš
kė jog jis nekeis savo grie
žtos ekonomijos programo.

Socialistai atstovai prie
šinasi premjero visuotinam 
kapojimui valdiškų išlaidų.

ISPANIJOJE
Smarkus Mušfai Madri

do Apielinkėse
Valencia, IJepo:: 28 d. — 

Gen. Franco ruošiasi pra
dėti puolimą Katalonijos, 
atskyrimui tos provincijos 
nuo Valencijos. Valencija 
yra Ispanijos kairiųjų val
džios lizdas.

Kairieji praneša kad ap
leido gynimą Brunete, po 
U dienų laikymosi, kurią 
užėmė sukilėliai. Kairieji 
ten neteko apie 25,000 sa
vo geriausių vyrų.

¥ ¥ ¥

Madridas, Liepos 27. — 
Gen. Franco kariuomenė 
Rmsyj .... j,, ;
Villaneuva de la Canada 
šiandien sutriuškino dvi 
kairiųjų brigadas.

Iš 3,000 kairiųjų kareivių 
išliko tik apie 300.

Tai yra jau trečia diena 
atkaklių mūšių šioje srity
je. šiuose mūšiuose suki
lėliai su Italų pagalba lai
mėjo, užimdami Guadarra- 
ma kalnuose pozicijas, ku
rias nesenai kairieji buvo 
atėmę.

Šiose dienose abi pusės, 
pranešimai sako, ruošiasi 
dar smarkesniems susirė
mimams. Kairieji ruošiasi 
atmušti sukilėlius Madrido, 
Santander ir Aragon fron
tuose.

¥ ¥

Londonas. — Liepos 27 
d. Ispanai sukilėliai sulai
kė Anglijos prekinį laivą, 
ir lėktuvai smarkiai apšau
dė Anglų karo ligoninės 
laivą.

Rusija pradėjo burgstr 
dėl pranešimų kad Italai 
kareiviai naudojami Madri
do atakavime.

PASMAUGĖ MYLIMĄJĄ
New York. — Tūlas 27 

metų vyras palaikė slaptus 
santikius su vedusia mote- 
ria, 37 m. amžiaus. Lie
pos 27 d. jis su ja išvažia
vo automobiliu pasivažinė
ti, ir ją automobilyje pa
smaugė.

LĖKTUVU UŽSIMUŠĖ
15 ŽMONIŲ

Amsterdam, H o 1 andija.
— Liepos 28 d. nukritus 
Holandų komerciniam lėk
tuvui Belgijoje, užsimušė 
15 asmenų, tarp jų trys 
Amerikonai.

NAUJA KOMETA. As
tronomai sako kad prie že
mės artinasi kometa, kuri 
bus gerai matoma apie 1 
d. Rugpjūčio, apie 8—9 v. 
vakare, netoli Šiaurės žvai
gždės.

Vaizdas Chicagoje: Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis 
sveikina Lietuvoj, sportininkus 
ant Kunsdiąto lT-A IS* dešU 
nės kairėn: Konsulas Daužvar-

MINSKE SUIMTAS
DR. MATULAITIS

Sovietų žinių agentūra 
praneša kad šiose dienose 
Minske suimtas Dr. Stasys 
Matulaitis. Jis taipgi pa
puolė sovietų caro Stalino 
nemalonei.

Dr. S. Matulaitis yra 
Marijampolietis, 1925 me
tais išbėgo į Rusiją, norė
damas pasitarnauti komu
nizmui.

KANADA nukenčia nuo 
sausros ir dulkių — štai 
pastarų kelių metų bėgiu 
dulkės ir sausra privertė 
užleisti 60 milijonų akrų 
išdirbtų žemių. Šymet Ka
nados grudų derlius nu
puolė iki žemiausio laips
nio negu kada buvo.

ŽYDAMS pradėjus rei
kalauti kad Amerikoje bu- 
sų sudarytas krikščionių 
komitetas ištyrimui Lenki
joje Žydų persekiojimą, 
labai papiktino Lenkijos 
ponus. Lenkų spauda su
riko : “Jeigu Amerikonai 
neturi ką veikti lai ima ty
rinėti savo negrų lynčiavi- 
mo klausimą”.

KADA RUSAI APSIGA
VO

Suvienytos Valstijos nu
pirko iš carinės Rusijos di
delį plotą tuščios, sniegais 
padengtos žemės, Alaskos 
pusiausalį, 1876 metais, už- 
moėdamos $7,200,000. Tų 
laikų caras tikėjo kad gavo 
gerus pinigus, ir džiaugėsi 
atsikratęs to žemės ploto, 
kuris randasi skersai Sibi
rą, Amerikos kontinente, 
toli nuo pačios Rusijos.

Bet 1880 metais Alasko- 
je atrasta auksas, ir nuo 
to laiko iki dabar Alaska 
davė aukso ir kitų minera
lų už $722,222,000. 

chs, sportininkų vadas Vytau
tas Augustauskas, Seimo ątsto- 
vai M. Kviklys, A. Gilvvdis, ir 

~“Lie- 
os Aicur redaktorius.

RAGINA KONGRESĄ 
PRAVESTI SVAR

BESNIUS TARIMUS

Washington. —Preziden
tas Roosevelt turėjo ilgą 
konferenciją su Kongreso 
vadais, iš kurių reikalavo 
kad paskubintų praleisti 
įstatymą apimantį darbo 
valandas ir darbininkų al
gas, valdiškų gyvenamų 
namų tvarkymą, ir refor
mavimą žemesniųjų fede- 
ralių teismų.

Kongresas kalba apie iš
siskirstymą vasarai.

PACKARD automobilių 
kompanija iškilmingai pa* 
dovanojo trims sovietų la
kūnams po Packard auto
mobilį už jų narsumą at
skrendant per šiaurinį po
lių.

Butų gerai kad kas ap
rašytų kokiomis “ceremo
nijomis” sovietų valdžia iš 
jų tuos automobilius atims 
kaip greit jie parvyks į 
Rusiją. Automobilis tai 
buržujo reikmenis, ir tik 
aukštieji komisarai turi 
teisę automobiliais važinė
ti, ne kokie ten lakūnai.

DR. PICKARD PAKILO 
11,000 PĖDŲ ORAN

Lansing, Iowa. — Liepos 
19 d. Dr. Pickard, erdvių 
tyrinėtojas, pakilo į 11,000 
pėdų aukštį pasidarydamas 
sau lėktuvą iš 80 mažų ba
lionų. Bet kai jo gondola 
užsidegė, jis turėjo skubo- 
mis leistis žemyn, taigi sa
vo mažus balionukus visais 
budais plaišė, šaudė kad tik 
galėtų leistis. Nukrito ant 
medžio viršūnės nesusižei- 
dęs.

Jis žada keltis iki 15 my
lių aukštumon ir sako pa
naudos du tūkstančiu ba
lionėlių. 

šačkus, Taumlynas, Bakunas, 
Giedrys, mokytojas V. Petro
nis.

Trečioj eilėjJakutis., ,Cen- 
ielcfas, Andriulis, PuzmaGsBas, 
Puskunigis, Baltrūnas.

VOKIEČIAI VERČIA
MI TAUPYTI

Berlinas. — Naziai ver
čiami įvesti savo šalyje to
kią ekonominę tvarką ko
kia dabar viešpatauja So
vietų Rusijoje. Privatinė 
nuosavybė ir privatiniai 
bizniai pasilieka prie savo 
senovinių teisų. Bet Vo
kietijos kapitalas daugiau 
ir daugiau suvaržomas iki 
jis pasijus taip pažabotas 
kaip Rusijos kapitalas.

Nors Vokiečiai slepia, ta
čiau valdžia turi įvedus net 
mirties bausmę už nesilai
kymą patvarkymų liečian
čią šalies ekonominę kon
trolę.

Ūkės ir dirbtuvės, impor
tai ir eksportai, privatiniai 
investmentai, tarptautiniai 
pasikeitimai, bankų reika
lai, prekės, agrikultūros ir 
industrijos produkcija, al
gos, darbas, maistas ir rū
bai — viskas labiau ir la
biau paimama į nazių dik
tatūros globą.

DAR TRYS atskrenda. 
Iš patikėtinų šaltinių pra
nešama kad atskrenda dar 
trys sovietų lakūnai į Ame
riką tuo pačiu keliu kuriuo 
atskrido dviem atvejais po 
tris lakūnus pastarų savai
čių bėgiu.

AMATŲ MOKYKLŲ amato 
mokytojų ir instruktorių kur
sai. švietimo Ministerija šią 
vasarą nuo Rugpiučio 2 d. iki 
21 d. ruošia amatų mokyklų 
mokytojams ir instruktoriams 
pasitobulinti 3 savaičių kur
sus. Kursuose bus pedagogi
nis, metalo apdirbimo ir me
džio apdirbimo skyriai. Me
talo ir medžio apdirbimo sky
rių darbas pradedamas Rug
pjūčio 2d., padegoginio skyriaus 
paskaitos pradedamos Rugpjū
čio 9 d.

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

JUROS DIENA bus Rugpjū
čio 1 dieną. Lietuvos Vakarų 
Sąjunga nutarė Juros dieną 
surengti Rugp. 1 d„ sekmadie
nį. Tikimasi gauti papigini- 
mą nuo III kl. geležinkelio bi
lieto kainos. Toks papigini- 
mas prašytas visoms 10 žmo
nių ekskursijoms nuo Liepos 
1 d. iki Rugp. 1 d., tačiau tuo 
tarpu iš vyriausybės atsaky
mo negauta.

KLEBONIšKIO MIŠKE iš
niekinta ir nužudyta 13 m. 
mergaitė. Kleboniškio miške, 
turinčiame apie 500 ha, 145 
kvartale, Kleboniškio I eiguvos 
eigulis Jurgis žiūra, surado į 
pelkę įmestą ir šakomis už
dengtą negyvą mergaitę. Vė
liau nustatyta, kad tai yra žy
dų tautybės Taibala Cveiginai- 
tė, iš Kauno atvežusi vasaro- 
jantiems Kleboniškiuose savo 
tetos vaikams maisto produk

tą, ir tėvas Kaune 
h a.. prekiauja

ir maisto produk

tų. Jos mc 
.-St? jei" 
daržo vaitu, 
tais.

NORI DRAUSTIS nuo nelai
mingų atsitikimų ir melioraci
jos darbininkai. šiuo metu 
Lietuvoje prie melioracijos 
darbų dirba apie 6,000 darbi
ninkų, bet ligi šiol «jų drau
dimu nebuvo pasirūpinta. Da
bar atatinkamose įstaigose ke
liamas klausimas kad meliora
cijos darbininkai butų drau
džiami nuo nelaimingų atsiti
kimų.

MOKĖK Už “valdiška duo
ną”. Teisingumo ministerija 
jau pradėjo j ieškoti iš buvu
sių kalinių mokestį už išlaiky
mą kalėjime; skaitoma po 3 lt. 
parai. Šiomis dienomis už vie
ną pirklį, sėdėjusį kalėjime po 
pikto bankroto, tokį mokestį 
sumokėjo giminės.

SVARBUS TRIBUNOLO iš
aiškinimai. Vyr. Tribunolas 
šiomis dienomis išaiškino du 
svarbius juridinius klausimus: 
jieškant iš dvasininkų darbo 
pajamų mokesčius, į jų paja
mas reikalinga įskaityti ir bu
tus ką jiems reikia klebonija.

šaulys, padaręs nusikaltimą 
tarnybos metu turi būti bau
džiamas kariuomenės teismo.

SAVIVALDYBES RINKS 5 
metams. Vidaus reikalų minis
teris Gen. Čaplikas pasirašė 
ir perdavė Ministerių Kabine
tui svarstyti savivaldybių įs
tatymo pakeitimą. Įstatymo 
pakeitimo projektas kalba apie 
tai, kad miestų, apskričių ir 
valsčių tarybos renkamos pen- 
keriems metams.

KAUNO MIESTE yra apie 
135,000 gyventojų. Kauno 
mieste ir priemiesčiuose yra 
apie 135 tukst. gyventojų, iš 
jų Naujamiestyje ir Senamie
styje apie 43 tukst. gyventoju, 
Žaliakalnyje — apie 45 tukst., 
Šančiuose — apie 21 tukst., 
Vilijampolėje — apie 14 tukst. 
500, Aleksote — apie 6 tukst. 
500 ir Aukštojoje Panemunėje 
— apie 5 tukst. gyventojų, j
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PENNSYLVANIJOJE Lietuvos Sportininkai Chicagoje
PITTSBURGH SCRANTON, PA
Pittsburghiečiai Nuo
širdžiai Priėmė Lietu

vos Svečius

LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ PASI

BAIGĖ

Kaip jau plačiai žinoma, 
tuvos sportininkai ir kiti 
čiai lankėsi ir musų kolonijoje 
ir buvo širdingai priimti.

Sandaros kuopų sąryšiui at
sišaukus į Pittsburgho Lietu
vių draugijas likosi išrinktas 
svečių priėmimo komitetas iš 
šių: pirmininku — Adv. A. E. 
Schultz; vice pirmininkais —
J. Baranauskas ir P. Pivaro
nas; sekretoriais — H. Sakai 
ir J. Virbickas; iždininku —
K. Šinkūnas; komiteto nariais: 
A. Janulevičius, J. Duggars, 
H. Zaleduonytė, S. Simanavi
čius, A. Marčiulaitis, A. F. Zel- 
ler, J. Rūkas, A. Lelionis, C. 
J. Washner.

Lietuvos svečiai pas mus 
lankėsi Liepos 8-9 d.

Gaila kad susidėjo tokios 
aplinkybės ir Chicagos Sporto 
Komitetas pakeitė mums lai
ką. Buvo skirta Pittsburghui 
Liepos 27-28, kurioms mes bu
vom numatę surengti didelį ir 
visuomenišką programą. Da
bar gi viskas kas buvo galima 
svečių priėmimui surengti tai 
tik vakarienę.

Dėka vietos Lietuvių biznie
rių kurie nuoširdžiai prisidėjo 
ir parėmė tą darbą, pas mus 
Lietuvos sportininkai priimti 
tinkamai. Tik visas nemalo
numas kad jie suvėlino atva
žiuoti į Pittsburghą, nes sakė 
kelionėje gedo jų autobusas.

Svečiai atvykę į Pittsburghą 
buvo gražiai sutikti, miesto 
valdžios priin)^ o vietos Lie- 

’ų ?\ m’ięmė
J?*

Banketas atsibuvo Liet. Pi
liečių salėje, kur dalyvavo virš 
200 svečių.

LIETUVOS SKAUTAI. Ne
pamiršta ir Lietuvos skautai. 
Atsišaukus SLA. 3-čiam aps- 

_ kričiui ir sudarius komitetą, 
Lietuvos skautai atsilankė mu-

- su kolonijoje Liepos 18 d. ir 
buvo tinkamai priimti ir pa
gerbti. Dalyvavo apie 230 as-

” menų priėmimo pokilyje.
X Skautų vadas musų vietinei 
■; veikėjai Dr. J. Baltrušaitienei 
~. įteikė skautų garbės ženklą, 
", kas ją labai sujaudino.

Toks Lietuvos svečių priėmi-'
- . mas parodo kad Pittsburgho, 
1 Lietuvių širdyse didumoje žy- 
" • di tėvynės meilė pilnoje pras- 
“• mėje. Nors Rusijos agentai,

' Lietuviški komunistėliai ir bė- 
• giojo su “bendro fronto” pa

gamintais lapeliais smerkian- 
•' čiais svečius, bet Pittsburghie- 
" čiai raudonukams aiškiai paro

dė kur jų vieta ir kiek jie gali 
g sulaikyti Lietuvius nuo mėgi

nio to kas brangu jų patrioti- 
niams jausmams.

Kažin kaip bus su tais r,o- 
’ • cialistais kurie priklauso prie 

bendro fronto, o taip nuošir
džiai dirbo priėmime Lietuvos 
skautų ?

Teisybę S. Bakanas “Naujie
nose” nurašė, girdi Lietuvos 
sportininkų priėmimą rengė 
vieni sandariečiai.

J. Virbickas.

tuviai savi 
geriausia 1

Lie
syč

> 
• ♦
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PAREMKITE!
Kviečiame visus Lietuvius 
skaityti, rašyti, užsirašyti 
ir platinti “Lietuvių Nau
jienas”. Išeina 14 pusla
pių didumo, 2 sykiu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

“LIETUVIŲ NAUJIENOS” 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

io O T A R A S
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Svečiai Gra-
Priimti
Lietuvių kolonija

Lietuvos 
žiai

Scrantono
pasidarbavo gražiai priimti ir 
pavaišinti Lietuvos sportinin
kus su jų vadovu V. Augus- 
tausku, kurie čia atvyko vėlai 
Liepos 28 d. iš Buffalo.

Su sportininkais atvyko ‘Lie
tuvos Aido’ redaktorius, rašy
tojas V. Alantas-Jakševičius ir 
p. Petronis, mokytojas, “Lie
tuvos žinių” atstovas. Viena
tinė viešnia iš Lietuvos kartu 
lankėsi p. Augustauskienė.

Svečiai priimti Jermyn vieš
butyje, kur buvo surengta va
karienė ir dainos, paskiau šo
kiai. Dainuoti parvyko specia
liai iš Bostono vietinė žymi so
listė Elena Sadauskaitė.

Priėmimą rengė suvienytos 
Lietuvių organizacijos: Taurų 
Klubas, Lietuvių Politinis Klu
bas ir jo skyriai, Moterų Liet. 
Politinis Klubas, SLA. 30 kp., 
Sočiai T Klubas, Lietuvių Spor
to Klubas.

Komitetas, kurio pirmininku 
išrinktas uolus vietos darbuo
tojas tautininkas V. A. Karše- 
čius, susidarė iš šių asmenų: 
Juozas Mankelis, L. Savickas, 
Viktoria Strow, A. Kazukynie- 
nė, Margareta Udonis, Vikto
ria Yanoshat, p-iės A. Gegžnas, 
M. Grubliauskas, Leoną Gil- 
bert, P. Pėstininkas, J. Stepa
nauskas, Edvardas Yawars, I. 
Stelmokas, W. Meškunas, B. 
Mikulis, V. Yanish, A. Aukš- 
čiunas, A. Kubilius, W. Lauri
naitis, V. Palutis, Sally Šim
kus, M. Kamarauskienė ir kiti.

Vietinis.

BROOKLYN, N. Y

LIETUVOS SPORTI 
NINK.AI RYTUOSE
Štai paskutinės progos pa

matyti Lietuvos sportininkus 
pirm jų atsisveikinimo ir gry- 
žimo Lietuvon:

nuošeštadieni. Liepos 31,
1 v. po pietų, milžiniškos spor
to rungtynės tarp Lietuvos ir 
Nevv Yorko-Nevv -Jersey rinkti
nių atsibus tVingate Field, 
Averue K ir East lth St., pa
čiame Brooklyne. Inėjimas į 
tas rungtynes nemokamai.

Per septynis mėnesius reng
ta Amerikos Lietuvių Sporto 
Šventė pasibaigė aviacijos die
na praėjusį sekmadieny, Lie
pos 18 dieną, su geriausiomis 
pasekmėmis. Nors šitai šven
tei buvo daromos kliūtys iš ra
dikalų pusės, nors buvo ske’b- 
tas Lietuvos svečiams boiko
tas, tačiau Chicagos Lietuvija 
į visa tai atsake ignoravimu, 
jokios domės nekreipdama. 
Visose pramogose lankėsi tūk
stantinės minios, džiaugėsi Lie
tuvos svečiais, o šie rinkosi 
gražiausius įspūdžius ir pareiš
kė kad jie labai patenkinti pa
žinę tikraji išeivijos 
nuoširdumą.

DOVANAS DAVĖ. Bankinin
kas Justinas Mockevičius Lie
tuvos sportininkams dovanojo 
$150. Milda Auto Sales įstai
gos savininkas p. Kuraitis spor
tininkams davė $120, p. Brin- 
zaitė atletui Sačkui $100, p. 
Kirienė nuo Chicagos Lietuvių 
Moterių Klubo $25 atletui Sač
kui, Jonas Juška (neskelbtą 
sumą) Sačkui, bankininkas Jo
nas Brenza (neskelbtą sumą) 
lakūnams Pyragiui ir Ožkiniui, 
Komaiko (neskelbtą sumą) vi
siems Lietuvos sportininkams. 
Kiti pinigines dovanas davė 
pirm šios dienos, tad šiame va
kare jos ne skelbta.

Lietuvių

SVEčIŲ VIZITOS.
mogų atlikusiu laiku 
tei pasibaigus, Lietuvos sve
čiai apžiurėjo Chicagos miesto 
Lietuvių įstaigas, kaip moky
klas, tūlas bažnyčias, žymes
nes pramones ir panašias vie
tas. Jie stebėjosi kad Lietu
viai sugebėjo tokio gražaus 
turto ir pramonės užgyventi, 
ir žadėjo gryžę Lietuvon, kur 
galima, pritaikyti 
pavyzdį.

Nuo pra- 
ir šven-

čia įsigytą

Liepos 19 
speciališku 

j Kenosha,

Lie-

Rugpjūčio 1 — didelė gegu-| 
žinė-piknikąs Klasčiaus parke 
ir salėje, Betts ir Maspeth av., 
Maspethe. šokiai prasidės nuo 
3 vai. po pietų.

Vakare nuo 8 vai. ten pat 
prasidės basketbolo - krepšinio 
rungtynės tarp Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių.

Rugpjūčio 2 — Lietuvos sve- ■ 
čiams išeistuvių vakarienė Lie-, 
tuvių salėje, 180 New York j 
avenue, Nevv Yorke.

Seimo atstovai gryš į Nevv 
Yorką Rugpjūčio pradžioje. Jų 
išleistuvių banketas rengiama 
Hotel Victoria,

Spaudos 
Jonas 
Kastas 
Juozas 
Domas

Nevv Yorke,
Komisija:

Valaitis,
Jurgėia, 
Cinkus, 
Klinga.

DAYTON,OHIO

EKSKURSIJA.
dieną visi svečiai 
autobusu nuvyko
Wis., kur buvo kviesti Lietu
vių parapijos klebono Kun. An- 
driušio. Nors ir ten radikalai 
skelbė boikotą, tačiau vietiniai 
Lietuviai to nepaisė ir svečius 
priėmė kuogražiausia. Priim
tuvėse dalyvavo ir miesto ofi- 
cialai, kurie nesigailėjo Lietu
viams ir Lietuvai pagyrimų.

VAIŠĖS. Be Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto, Lietu
vos svečius Chicagoj daugel 
kas vaišino privatiškai: Pra
lotas Krušas, Vaidotas, Narvy
das, Kun. Skripka, Jonas Juš
ka, advokatas Bagdžiunas, ban
kininkas Jonas Brenza, “San
dara”, Kun. Albavičius, Kurai
tis, Balzėkas, Chicagos Lietu
vių Moterių KJiubas, seserys 
Juciutės, Teisėjas žiuris, ban
kininkas Mackevičius ir kiti. 
Jei ne laiko trumpumas, tai 
Chicagiečių vaišingumui kažin 
kada butų buvęs galas.

ATSISVEIKINIMAS.
pos 21 d. vakare atsisveikini
mui su Lietuvos sveteliais, vieš
butyje Palmer House įvyko iš
leistuvių banketas, į kurį su
sirinko rinktinės publikos virį 
200 asmenų. 10 valandą į sa
lioną atėjo ir Lietuvos svečiai. 
Lietuvos sportininkus kiekvie- 

j ną lydėjo rinktinė palydovė, 
i Prie stale visiems susėdus ir 
suvalgius vakarienę, prasidėjo 
atsisveikinimo kalbos, kurias 

' pasakė: Kun. Linkus, Lietuvos 
' Seimo vicepirmininkas Gilvy- 
, dis, lakūnas Pyragius, Juška, 
j Brenza, Kirienė, Kumskis, Au- 
j gustauskas, teisėjas Žiuris, Va- 
: nagaitienė, Konsulas Daužvar- 
dis, Gedimino ordeno kavalie
rius Komaiko, Šimutis, Pėža 

, ir p. Brinzaitė, kuri Lietuvos 
i svečius prašė parvežti Lietuvos 
i Prezidentui labas dienas nuo 
Chicagos Lietuvių, ir parsivež
ti iš čia tokius pat įspūdžius 
kokius Chicagos Lietuviai spor- 

! tininkai 1935 m. parsivežė iš 
! Lietuvos.

Rugpju-j
čia prasidės Lietuvos

VYČIŲ SEIMAS.
čio 3 d. i"
Vyčių, Amerikos jaunimo or
ganizacijos, seimas. Posėdžiai 
bus laikomi Lietuvių parapijos 
salėje.

Apart delegatų, dar daly
vaus daug svečių iš plačios 
Amerikos. Taip pat dalyvaus 
’esenai atvykęs iš Lietuvos 
Vysk. M. Reinys, iš Vilkaviš
kio.

Linkėtina seimo dalyviams 
geros kloties, ir naudingus nu
tarimus pravesti Lietuviu tau
tos labui. “D.” Rep.

DOVANOS. Greta visų vai- 
inimų ir gražiausių kompli

mentų Lietuvos svečiams, su 
gražiausiais linkėjimais, įteikta 

j nemažai ir dovanų. Dovanos 
duota ne vienodos: piniginės 

. ir ornamentinės. Dovanas ga
vo išimtinai Lietuvos atletai 
ir lakūnai, taipgi Kūno Kultū
ros Rūmai. Lakūnai ir Kultu- 

■ ros Rūmai atsimokėdami, ap- 
j dovanojo Amerikos Lietuvių 
I Sporto Komitetą, kurio inicia
tyva ir didelėmis pastangomis 
ši proga įvyko.

Buto, Lietuvos sporti- 
abelnai, dovanojo di- 
gražiai ornamentuotą

KITOS DOVANOS. Lakūnas 
Pyragius vardu Lietuvos Aero 
Kliubo įteikė Amerikos Lietu
vių Sporto Komiteto pirminin
kui Advokatui Bagdžiuni Da
riaus-Girėno bronzinį biustą. 
Vytautas Augustauskas, var
du Kūno Kultūros Rūmų, Amer- 
kos Lietuvių Sporto Komitetui 
įteikė didelį, dailininko Šileikos 
aliejinėmis spalvomis gražiai 
nupieštą pavekslą ‘Maluninkas’. 
Roosevelt Furniture Pirma Kū
no Kultūros Rūmams dovanojo 
vėliausio išdirbinio radio apa
ratą. Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas Kūno Kultūros 
Rūmams dovanojo trofeją. A. 
Kumskis, vardu Chicagos Lie
tuvių gportininkų, direktoriui 
Augustauskui įteikė pakabina
mą bronzinę trofėją; Teisėjas 
žiuris vardu Chicagos Lietuvių 
Vaizbos 
ninkams 
dėlę ir 
trofeją.

PROGRAMO UŽBAIGA. Duo
dant dovanas buvo sakomos ir 
prakalbos, kurių paskutirę pa
sakė Amerikos Lietuvių Spor
to Komiteto pirmininkas Advo- 
kas Bagdžiunas. Po jo kalbos 
Lietuvos atletai sustoję prie 
garsiakalbi# sudainavo tris dai
neles, ir publikai pritariant, su
giedota Lietuvos Himnas, kurį 
atgiedojus, publika pakilo nuo 
stalų, ir asloje prasidėjo šokiai, 
kurie užsitęsė dar porą valan
dų.

LIETUVOS SKAUTAI. Bai
giant himną, į salioną įpuolė 
Advokatas Lapinskas, vesda
mas kaž kur surastus du Lie
tuvos skautu (Kazį Laučių ir 
Juozą Vainauską), kurie atvy
ko iš Pittsburgh'o į šį vakarą. 
Jiedu pavėlavo laiku pribūti, o 
kadangi jau prasidėjo šokiai, 
tai jiems kalbėti nebuvo kaip. 
Trumpai su Laucium pasikal
bėjus patirta, kad Lietuvos 
skautai dabar pakrikę: vieni 
išvyko į Floridą, kiti į kitas 
valstijas, o vienas jau nuo sa
vaitės yra Chicagoje; šen ir 
ten randa giminių ir pažysta
mų, tai taip laiką ir praleidžia. 
Visi jie Lietuvon gryš kartu 
su sportininkais, pradžioj Rug
pjūčio.

APLEIDO CHICAGĄ. Lie
tuvos sportininkai su savo di
rektorium ir laikraštininkais, 
Liepos 22 dieną specialiu auto
busu išvyko į Detroit, Mich. Iš 
ten jie lankys kitas kolonijas: 
Clevelandą, Scrantoną, Wilkes- 
Barre, apžiūrės Niagara Falls 
vandenpuolį, ir vyks į New 
Yorką, o iš ten keliaus atgal 
į Lietuvą. Kitą metą Lietu
voj įvyks didelės iškilmės mi
nėjimui 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių ta : 
proga turės įvykti ir didelės 
sporto rungtynės, kuriose da
lyvauti žada ir buris Amerikos 
Lietuvių sportininkų.

SEIMO NARIAI. Lietuvos 
Seimo nariai, A. Gilvydis ir 
I'L Kviklys pasiliko Chicagoj 
ilgesniam laikui, ir iš čia iš
keliaus apie pirmą dieną sekan
čio menesio. Jie turi čia daug 
l:o patyrinėti ir daug ko su 
lietuviais veikėjais pasikalbėti, 
o kadangi tai nebuvo galima 
rtsiekti laiku rungtynių ir vi
sokių vaišiu, tai bus padaryta 
dabar, kada viskas jau nuri
mo.

Įspūdis. Lietuvos svečiai 
pasisėmė Chicagoje gilaus įs
pūdžio, bet nemažai dvasiškos 
naudos suteikė ir Chicagos Lie
tuviams. Ypatingai tenka pa
stebėti kad iš to daug pelnė 
Lietuvybė jaunoje kartoje. Vi
sose pramogose jaunimas da
lyvavo skaitlingai, ir broliškai 
draugavosi su Lietuvos jau
nuoliais. Amerikiečių didžiu
ma sunkiai Lietuviškai kalba, 
tačiaus su savo amžiaus sve- [ 
teliais kalbėjosi Lietuviškai 
kaip mokėjo. Kiti net ir pra
kalbas sakė tik Lietuviškai, ko 
pirmiau jie niekad nėra padaręs 
Lietuvos jaunuoliai su Ameri
kiečiais taip susidraugavo kad 
ir atsiskirti su šiais jiems bu
vo nelengva. Jei toki abiejų 
kontinentų Lietuvių jaunimoI 
susiėjimai įvyktų bent kas du | 
metai, tai tikrai Lietuvių tau
ta išeivijoj daug pelnytų.

Viso to naudą čia apipasako
ti ir išaiškinti negalima. Tą 
gali patirti ir tinkamai įsivaiz
dinti tik tas kuris turi progą 
tuos šitų jaunuolių Lietuvių 
susitikimus pats pamatyti. Už 
tai tenka didelis kreditas šios 
progos iniciatoriui Advokatui 
Bagdžiuui, kuris tikrai daug 
pasitarnavo Lietuvių tautybei. 
Apie tai man teks kita proga 
pakalbėti.

‘Dirvos’ Korespondentas.

‘DIRVA’ LIETUVO
JE LABAI MĖGIA

MA

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRUSIŲ SKAIČIUS 
PERĖJO 700

V AITEKUNIENė Paulina, 59 
m. amžiaus, mirė Clevelan
de Liepos 17. Paėjo iš Lin
kuvos parapijos. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

MATUZELIS Juozas, 54 metų, 
mirė Liepos 7, Pittsburgh, 
Pa.

RAMANAUSKIENĖ Anelė, 
palaidota Liepos 7, Larks- 
ville, Pa.

BIELIAUSKAS Mykolas, 65 
metų, mirė Liepos 7, Ply- 
mouth, Pa.

ZAPOLSKIS Kazys, 21 metų, 
mirė Liepos 7 . Užmuštas 
anglies kasykloj, Wanamie, 
Pa.

KASIULIONIENĖ Ona, mirė 
Liepos m. Lawrence, Mass.

KLIMAVIČIENĖ Petponė, 60 
metų, mirė Liepos 2. Brook
lyn, N. Y.

KAZLAUSKAITĖ Ona, 29 me
tų, mirė Liepos 7, Long Is- 
land City, N. Y.

KAMISKAS Juozas, 
mirė Liepos 12, 
Vilkaviškio aps.,
parapijos ir kaimo, 
koje išgyveno 34 metus.

RIMKUS Mikolas, 53 m., mi- 
I rė Liepos 14, Chicagoj. Sa

lantų vai., Kumpikų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 me- 
tlb

ANDRIJAITIS Liudvikas, pu
sės amžiaus, mirė Liepos

Šiaulių ap., Pa- 
Jonlaukių kaimo, 
išgyveno 28 me-

ŠVIEŽIKAS Vladas, mirė Lie
pos 17, Pittsburgh, Pa.

BANAITIENĖ Morta, mirė 16 
Liepos, Pittsburgh, Pa.

BARTKUS Jonas, mirė Liepos 
16, Detroit, Mich. 42 metų 
amžiaus. Tauragės apskr,, 
Stulgių k.

NOVIKAS J., mirė Liepos 16, 
Detroit, Mich.

MIKALAUSKAS Jurgis, mirė 
Liepos 20, St. CIair, Pa., kur 
išgyveno 31 metus.

NOVICKIENĖ Ona, mirė Lie
pos 15, Jersey City, N. J.

JUDIKAUSKAS Jurgis, 42 m., 
mirė Liepos 21, Chicagoje. 
Kėdainių ap., Josvainių p., 
Grasvos kaimo. Amerikoje 
išgyveno 31 m.

RUPŠLAUKIS Pranas, 52 m., 
mirė Liepos 17, Chicagoje. 
Tauragės ap., Šilalės v., Li- 
leikėnų k.

SIMONAITIS Juozas, mirė 16 
Liepos, Pittston, Pa.

ULEVIČIENĖ Agnieška, mirė 
Liepos. 19, Plymouth, Pa.

61 metų, 
Chicagoje. 
Pajevonio 

Ameri-

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REI

KALU

15,
LAIŠKAS Iš LIETUVOS

Gerbiamas “Dirvos” Redak
toriau, prašau patalpinti šias 
mano mintis “Dirvoje”, kurią 
aš skaitau ir visiems kas tik I 
moka Lietuviškai skaityti pa
tariu išsirašyti. Tai vienin
telis laikraštis kuris (dėka re
daktoriaus) gerai' pažysta mu
sų Tėvynę Lietuvą ir sugeba 
savo skiltyse ją atitinkamai 
pagerbti, ir apginti prieš Ame
rikos Lietuviškus raudonuo
sius, kuriems mažai arba ir vi
sai nerupi Lietuvos ateitis.

Broliai Amerikiečiai, neapsi- 
riksit kad jus skaitysit “Dir
vą” ir savo broliams ar šiaip 
giminėms ją į Lietuvą užsa- 
kysit.

“Dirva” Lietuvoje bus ne
pakeičiama dovana, kaip yra ir 
man.

Šiuomi dėkoju savo broliams 
Vincui ir Jurgiui Ambrazevi
čiams, gyvenantiems Bedford, 
Ohio, kurie man išrašo “Dir
vą”, o aš ją mielai skaitau ■— 
ne tik aš bet ir mano kaimy
nai skaito, ir labai džiaugia
mės kad musų tautietis “Dir
vos” redaktorius labai švelniai 
“glamonėja” Amerikoje Mask
vos internacionalistus, kuriems 
labai norisi įvesti Lietuvoje 
kolhozas ir bažnyčias išgriau
ti.

Broliams Amerikiečiams no
riu tarti sekantį: bukim arti
mi vieni kitiems, pasikeisdami 
knygomis bei laikraščiais dirb
kime visi išvien savo Tėvynės 
Lietuvos gerovei ir pavergto 
Vilniaus atvadavimui.

J. Ambrazevičius. 
Karklynai, Ūdrijos p. ag. 
Alytaus apsk.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton. O

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

-MARGUTIS”
6812 So. Western Avė. 

Chicago. III

Artėjant laikui velionio Juo
zo O. Sirvydo biografiją išleis
ti, tam tikslui auga ir fondas. 
Vis daugiau prisideda prenu
meratorių ne tik skirdami pi
nigų knygos išleidimui patys, 
bet ragina ir kitus prisidėti.

Prie pirmiau paskelbtų pre
numeratorių prisiuntė: 
V. Sirvydas !
Alfonsas Pundžius,

Montreal, Kanada 
Jonas šliburis, Baltimore 
J. Zeida, Brooklyn 
Moterų Draugija Vienybė

Brooklyn, N. Y. 
Jonas Baltus 
St. Pauža

Viso

$5.00

3.00
2.00
1.00

10.00 
5.00 
1.00 

$27.00
Norėdami prisidėti savo pre

numerata prie J. O. 
biografijos išleidimo 
siųskite šiuo antrašu:

Sirvydo Biografijos
336 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
J. Sagys, Pirm.
P. Narvydas, Ižd.

Sirvydo 
pinigus

Komit.

p-, 
iš-

pu-
19,

Chicagoje. 
pilės par., 
Amerikoje 
tus.

MAROZAS Karolis, 52 metų, 
mirė Liepos 15, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Raukštonių k. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

IVANAUSKAS IGNAS, 68 m., 
mirė Liepos 19, Chicagoje. 
Kaltinėnų par., šliūžių kai
mo. Amerikoje išgyveno 45 
metus.

KERUCKIS Antanas, pusam
žis, mirė Liepos 19, Chica
goje. Babtų par., Ošiškių 
k. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

SALPIS Bolesiovas, 49 metų, 
mirė Liepos 18, Chicagoje. 
Didžiasalio k., Tverečios 
Vilniaus gub. Amerikoj 
gyveno 25 metus.

BATČAITIS Augustinas, 
sės amžiaus, mirė Liepos
Chicagoje. Šiaulių parapijos, 
Gudelių k.

LASTAUSKAS Albertas, 23 
metų, užmuštas anglies ka
sykloje Liepos 16, Mahanoy 
City, Pa.

JANKAUSKAS Augustas, 71 
m., mirė Liepos 19, So. Bos

ton, Mass. Paėjo iš Puns
ko par. Amerikoje išgyve
no 40 metų.

GILIENĖ Ona, pusės amžiaus, 
mirė Liepos 20, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Spirakių par. 
Amerikoje išgyveno 27 me
tus.

GARRIUNAS Kazys, 65 metų, 
mirė Birželio mėn. Berisso, 
Argentinoj. Velionis turėjo 
valdišką vietą. Kilęs nuo 
Alizavos, Biržų ap.

MATULEVIČIUS Albinas, 37 
metų, mirė Liepos 7, New 
Britain, Conn.

JAROŠIUS Albertas, 40 metų, 
mirė Liepos 20, Chicagoje. 
Šiaulių ap., Akmenės parap. 
Amerikoje išgyveno 24 m.

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
KUNGSHOLM ............ Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26
GRIPSHOLM ______ Rugsėjo 4
KUNGSHOLM ______ Rūgs. 14
Sutaupysit pinigų pirkdami 

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

Svvedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, 
Chicago, III.
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Michigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford SU

Co*et. CEDAR POINT
ON LAKE

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

jus ištisą metą.

11

JUNE 12th TO SEPTEMBER 6th
NEW IMPROVEMENTS

Finest Bathing Beach in the World . 
Largest Hotels on the Great Lakęs .

1OOO outside rooms at reasonable rateS
... Boating ... Riding.. .Tennis... Dane-.

. .. and all recreational attractions 
Appetizing Meals .. Ample Garagcs 
. Free Parking Space . . . Idcai for a 

lay, a week-end or your entire vacadon.
SEND FOR FOLDER

Reached by rali, tnterurban or busset to Santfusky; 
o r b y auto, Ohio Route 2, U. S. 6, or by steamer.
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE

OVVNED AND OPERATEO BY
The G. A. Boeckllng Co., Sandusky. O.

(
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LIETUVOJE SMARKIAI PLINTA RAITŲJŲ SPORTAS - VAIZDAI Iš LENKTYNIŲ LIEPOS 4 KLEBONIŠKYJE JŪSŲ SVEIKATA

JAUNALIETUVIŲ IŠKILMĖSE DALYVAVO 
PER 40,000 ŽMONIŲ

Liepos 4 d. Lietuvoje įvyku
sių raitelių lenktynių vaizdai. 
Lenktynės įvyko Kleboniškyje, 
netoli Kauno. Viršuje iš kai
rės dešinėn: civilių lenktynės,

karininkas šoka per kliūtį, 
Valstybės Prezidento Antano 
Smetonos dovana laimėtojams, 
publika seka lenktynes.

Viduryje: Gusarų pulko sun-
KAUNAS, Birž. 28. — Tur

būt retai Lietuvoje vienu kar
tu yra buvę iš visų kampelių 
tiek keleivių kiek Birželio 26 
ir 27 d. Visos keleiviams vež
ti susisiekimo priemonės buvo 
pilnos j Kauną keliaujančiųjų, 
o Birželio 27, sekmadienio ry
tą, Kauno gatvėse skambėjo 
Jaunalietuvių galinga daina.

Kauniškiai, vertindami, tą 
didelį įvykį, prie savo namų iš
kėlė tautines vėliavas. Per 
kelias valandas jaunuomenė 
užpildė visų mokyklų patalpas, 
sales, žemės ūkio parodos pa
viljonus, arčiau miesto karei
vines ir vis dėl to nepakako 
visiems vietos, nes atvyko dau 
giau negu buvo numatyta.

Vileišio Aikštėje, kur įvyko 
pirmas viešas pasirodymas, 
prieš garbės tribūną buvo įren
gtas lauko altorius, kur įvyko 
Šv. mišios. Altorių iš dviejų 
pusių apsupę vėliavų eilė. Tų 
vėliavų buvo per 600. Nuo 
tribūnos kairėje sustojo šokė
jai, dešinėje sportininkai, prieš 
tribūną uniformuoti Jaunalie
tuviai. Tribūnai iš šonų per 
5,000 sėdinčių svečių ir kelis 
kartus tiek stovinčių. Bendrai 
su organizuotais šventės daly
viais Petro Vileišio Aikštėje 
ir aplink ją Birželio 27 d. bu
vo apie 40,000 žmonių.

GARBĖS SVEČIŲ tribūnoje 
užėmė vietas ministeris pirmi
ninkas ir Jaunosios Lietuvos 
vyriausias globėjas Juozas Tū
belis, Seimo pirmininkas Inž. 
K. Šakenis, užsienių reikalų mi
nisteris St. Lozoraitis, krašto 
apsaugos ministeris Gen. Dir- 
mantas, vidaus reikalų minis
teris ats. Gen. J. Čaplikas, ir 
eilė kitų aukštų valdžios narių 
ir diplomatų.

Prieš pat šventei praside
dant atvyko Jaunalietuvių še
fas Tautos Vadas A. Smetona 
su ponia Smetoniene ir palydo
vais. Prie garbės vartų su ra
portu sąjungos šefą pasitiko 
sąjungos vadas, sąskridžiui 
rengti komiteto pirmininkas ir 
kiti komiteto ir centro vado
vybės nariai.

Iškilmingas pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė Jauna
lietuvių garbės narys, vyriau
sias kariuomenės kapelionas 
Kun. VI. Mironas. Mišių metu 
griežė kariuomenės, policijos 
ir Karo Muzejaus orkestrai.

Tuoj po pamaldų, Sąjungos 
vadas Grebliauskas sąjungos 
šefui A. Smetonai pristatė vi
sus iš užsienių į sąskridį atvy

kusius svečius. Paskui sąjun
gos šefas, vyriausias globėjas 
ir vadas karietoje apvažiavo 
aikštę, išklausė vadų raporto 
ir pasisveikino su išsirikiavu
siomis Jaunalietuvių kolonomis.

GRYŽUS į tribūną, Tautos 
Vadas A. Smetona pasakė kal
bą. Tik pradėjus Tautos Va
dui kalbėti, Jaunalietuviai iš
girdę pirmus žodžius sukėlė 
griausmingas ovacijas. Lygiai 
taip pat ir kalbą baigus.

Sąjungos vadas Adv. B. Gre
bliauskas taip pat čia pasakė 
sąskridžio atidarymo ir sąjun
gos dešimtmečiui minėti skir
tą kalbą.

Sąjungos generalinis sekre
torius J. Paplauskas perskaitė 
sąjungos šefo aktą, kuriuo pa
sižymėję Jaunalietuvių vadai 
apdovanojami Sąjungos Trijų 
Liepsnų žymeniu.

KARIUOMENEI dovanos į- 
teikimas padarė didelį įspūdį. 
Jaunalietuviai šoferiai atvažia
vo prie tribūnos keturiais ka
riuomenės reikalams pritaiky
tais automobiliais.

VĖLIAU sekė paradas.
Garbės svečiams persikėlus 

į kitą tribūną, atsibuvo Jauna
lietuvių iškilmingas paradas. 
Pirmiausia pranešta vėliavos, 
paskui praėjo tautiškų šokių 
šokėjai, apsirengę kaimo audė
jų austais drobiniais marški
niais, juodomis ir pilkomis na
mų darbo kelnėmis, kojas ap
siavę naginėmis ir vyžomis, ant 
galvos užsidėję Lietuvos lau
kuose išaugintų šiaudų skry
bėles. Jiems sukelta griaus
mingos ovacijos. Toliau ėjo 
tautiškais rūbais pasipuošusios 
Jaunalietuvės, jų tarpe daugu
ma ilgomis kasomis, į kurias 
prikaišyta rūtų ir kitų darže- 
linių gėlių.

Sulaukė ovacijų Klaipėdiš
kiai Santariečiai ir Laisviečiai 
iš Latvijos.

Toliau atskirais rajonais ėjo 
uniformuoti Jauanlietuviai ir 
jaunalietuvės, taip pat Jauna
lietuvių sportininkai. Parado 
burius sudarė per 10,000 jau
nuolių, kurių tarpe nedidelį 
skaičių sudarė ir Jaunalietuvių 
jaunučiai.

Po neilgo poilsio, papietavus, 
iš savo bustynių išbarstytų vi
same mieste, apie 7 valandą 
vakaro vėl traukė su džiaugs
mu akyse ir galinga daina į 
miesto centrą, į Karo Muze
jaus sodelį, pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę karius, čia 
taip pat atvyko vyriausybės

SUSIDOMĖKIME “LIETUVIŠKA 
ENCIKLOPEDIJA”

Dar tebegyvena musų tarpe 
knygnešiai, kurie nešė karštą 
Lietuvišką žodį į šaltas prie
spaudos ūkanas. Dar tebečeža 
nebirėdami musų pirmųjų lei
dinių lakštai. Dar tebeauga 
kūdikis Spauda, Lietuvių tarpe 
žaisdamas ir rodydamas vis 
rimtesnių sugebėjimų ir palin
kimų. Dar pačios musų jau
nystės amžiuje atsirado didelė 
Lietuviška dvasia Lietuviškoji 
enciklopedija!

Knygnešį, maldaknygės iš 
Prūsų skaitytojau, musų pir
mųjų dienų regėtojau, ar tu 
tikėjaisi taip greitai tokią di
delę šviesą nušviesiant musų 
padange? šviesą, kuri kitiems 
jau senai švietė, bet vargo Lie
tuviams atėjo tik dabar, bet vis 
tiek greitai ir jėgingai, kai 
apmąstai musų rašyto žodžio 
tremtinių kelią!

Kaip daina, gimus kaime ir 
atėjus iki operos rūmų musų 
dienose, taip rašytas žodis, iš
lindęs pro visas kratas, suk
lestėjo savo aukščiausiame pa- 

nariai ir kiti sąskridžio atida
ryme dalyvavę garbės svečiai.

Prie Nežinomo Kareivio ka
pa padėta vainikas, o sąjungos 
generalinis sekretorius J. Pa- 
pauskas pasakė kalbą.

“L.A.”

vidale — “Lietuviškoje encik
lopedijoje”.

Lietuvi, kuriam musų val
stybingumas jau spėjo apnešti 
tam tikrą sluoksnį dulkių ant 
aiškaus regėjimų ploto, ar tu 
supranti kokį milžinišką Lie
tuviškos kūrybos plotą išjudi
no tas galingas arklas, tas mo
derniškiausias traktorius — 
Lietuviškoji enciklopedija?! Juk 
tai uostas, išėjimas į pasauli
nio žinyno vandenyną; juk tai 
dvasios Himalajai! Nesvarbu 
kas ir kaip papildys ateityje 
šį milžinišką užsimojimą, dar
bą, bet jis pradėtas šiandien— 
kada mes gyvenam! Juk tas 
turi mus jaudinti, būti daly
viais! Juk įdegtoji šviesa tu
ri paplisti gaiviais žiburėliais 
visur ten kur Lietuvių yra! 
Priimkime knygnešio vargo at
sidūsėjimus į savo dvasią, pa
remdami dabar tą ugniakurį, 
kurį degina ji — Lietuviškoji 
enciklopedija!

Gale — skaitlinėms žodelis: 
“Lietuviškoji enciklopedija” 

leidžiama sąsiuviniais, kad bu
tų lengviau ją įsigyti. 12 są
siuvinių sudaro tomą. Spau
da yra dviejų rusių — papras
toje ir geresnėje popieroje. 
Kainuoja “Lietuviškosios en
ciklopedijos” tomas paprasto
je popieroje 70 litų, geresnė-

kiųjų kulkosvaidžių būrio iš
važiavimas į poziciją. .

Apačioje: Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona lai
mėtojams įteikia dovanas.

je — 85 litai. Doleris dabar 
— apie šeši litai, be penkta
dalio lito. Amerikos Lietuvio 
lentynos dar negyvos, nes jose 
nematoma musų Lietuviškoji 
enciklopedija. Ją gauti patar
pininkaus ir šių žodžių rašy
tojas.

ARĖJAS VITKAUSKAS 
2138 W. Coulter St. 

Chicago, III.

CEMENTO BADAS praeina, 
šiais metais Lietuvoj ypač jau
čiama cemento stoka, nors pa
lyginus su pernykščiais metais, 
jau įvežta 15,000 tonų daugiau. 
Paklausos šiais metais pralen
kė, pasiūlas todėl kad cemento 
ypač sunku gauti iš Anglų, ku
rie patys jo dabar labai daug 
naudoja. Ryšium su tuo pa
daryti dideli užsakymai Dani
joj ir Vokietijoj, o be to, šio
mis dienomis atplaukė j Klai
pėdą SSSR laivas su dideliu 
cemento kroviniu. Dėl to ga
lima laukti kad vietos rinkoj 
cemento stoka išnyks.

VILNAS supirkinės “Drobė”, 
žemės ūkio rūmai, kuriems pa
vesta rūpintis avininkystės plė
timu, susitarė su “Drobe”, kad 
“Drobė” visoje Lietuvoje su
pirkinėtų iš ūkininkų avių vil
nas nustatytomis kainomis.

Vilnų supirkinėjimui tuojau 
numatoma įsteigti 20 punktų.

“Dirva” spausdinama aiškiomis, didelėmis raidėmis, lengva skaityti, ir 
paveiksluota, 8 puslapių didumo. I>OjJ

PUSEI METU
★“Dirvą” išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. Tik jdėkit laiške dolarj, įrašykit savo aiškų vardą ir adresą, 
ir “Dirva” jus lankys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija atdara va
karais iki 7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvą”.

DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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MOTERŲ PASIKAL
BĖJIMAS
* * »

Rašo DR. G. I. BLOŽIS

Kiekvienos apielinkės mote
rys tankiausiai turi savo tarpe 
kokį kliubą ar kitaip kaip už- 
vadintą draugijėlę, kur regu
liariai susirenka ir svarsto įvai
rius klausimus, o ypatingai žie
mos laiku.

Užpečkių miestelio moterys 
savo kliubą užvadino “Niekių 
Kliubu,” kur susirenka kas sa
vaitė. štai šią savaitę buvo 
nepaprastas susirinkimas. Kliu- 
bas susilaukė naujos narės, ku
ri atvyko iš kito miesto.

Po visų apeigų ir ceremoni
jų, Puodienė pastebėjo kad 
naujoji narė ko tai nerimauja, 
lyg kariauja pati savyje su 
priešingom mintim. Puodienė 
būdama kliubo pirmininkė, jau
tėsi už pareigą naująją narę 
pakalbinti, pralinksminti ir su
pažindinti su kitom narėm. 
Taigi, priėjusi prie viešnios ir 
užkalbino:

“Atsiprašau, ponia čeršgau- 
dienė, kodėl taip nuliudusi? Ar 
nepatinka musų narės, ar gal 
musų veikimas suteikia nesma
gumą, gal nesugebame tinka
mai priimti svečius-viešnias ?”

Užkalbintoji atsakė, kad, jos 
manymu, kliubo tvarka gera, 
bet nerodė noro toliau leistis į 
kalbą. Tad Puodienė praėjo 
dar daugiau klausinėti:

“Meldžiu neslėpti, nes aš 
matau iš jūsų veido ir apsiėji
mo, kad kas nors jum nepatin
ka.” Čeršgaudienė lyg ir pa
drąsinta prisipažino:

“Nieko ypatingo, tik turiu 
prisipažinti kad šeimynoj bis- 
kį negerai, tai apie tai ir už- 
simąsčiau.”

“O, atleiskite, kad aš taip 
ant jūsų užsipuoliau”, persipra- 
šinėjo Puodienė, “šeimynos da
lykai ir turi pasilikti šeimynos 
ribose.”

Čeršgaudienė tačiaus buvo ki
tokios nuomonės ir pradėjo pa
sakoti savo šeimynos nelaimę:

“Miela kaiminkšle, čia slap
tybės nėra. Musų sūnūs labai 
susirgo. Jau trečia naktis su

tėvu pasivaduodama daboju 
vaiką — gydome.” /

“Na ir kas per liga?” už
klausė Puodienė.

“Gana jau gana, kumutėlė, 
net gėda ir sakyti,” aiškino 
čeršgaudienė.

“Nuo tokio mažo dalykėlio, 
prasidėjo, o dabar ir labai už- 
sivietrijo. Pradžioj vaikui pra
dėjo skaudėti dantukus. Vai
kas paverkė kiek, o mes pra
dėjom dėti tai šį tai tą, kas 
ką patarė, o kaip negelbsti nie
ko, taip negelbsti. Andai Del- 
vinienė parodavijo dėti vitrio- 
lio. Na, ir kad matytum, iš
degino visą burną, smegeniu- 
kai ir liežuvis, net biauru žiū
rėti !”

“Na, tai nieko ir nedarėte, 
kad ištikro pagelbėti vaikui?” 
užklausė Puodienė.

“Gana jau gana, prietelkėlė,” 
atsakė susirupinusi motina. 
“Kur čia tau nedarysi. Dabar 
medicinos daktaras ateiną į na
mus po du kartu į dieną, o vai
kas kaip nelipa iš lovos, taip 
nelipa.”

“Gerai sako sena patarlė,” 
pastebėjo Puodienė; “Kuomet 
taupini nelaiku ir nevietoj, tai 
gal sutaupini biskį, o vėliau 
šimteriopai lėšuoja’.”

“Atsiprašau, ponia Puodie
nė,” lyg įžeista pertikrinėjo 
motina, “mes nebandome nie
ko taupinti. Mes tą vieną sū
nų teturime. Bet juk tas jo 
dantukas dar kris, tai mes ir 
nekreipėm atydos. Juk žinai, 
kad vaiko dantukų niekas ne
taiso, ar netaip?”

“Tamsta klysti, arba buvai 
klaidingai informuota,” kalba 
Puodienė. “Aš savo Jonuką 
jau nuo penkių metų vedžioju 
pas dentistą ir kas trys mė
nesiai duodu apžiūrėti jo dan
tukus.”

“Tai man naujanybė,” nusi
stebėjus čeršgaudienė tarė, “i- 
tikrųjų nf'T nojau kad galima 
ir reik . dantukus taisyti. 
Labai gail to musų vai
ko. Kiek ji» vargšas prisiken
tėjo ir kiek mudu su tėvu pri
vargome! Ir vis iš nežinystės.

“Na, lik sveika, kaiminkėlė, 
bėgsiu pas savo sūnelį.”

DAR GALIMA GAUTI - 
Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai. 
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais 

BREMEN »« EUROPA 
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN

EUROPA Bretnerhavene užtikrina 
patogių kelionę į Kauną.

Arba keliaukit populiariais laivais
COLUMBUS

HANSA »« DEUTSCHLAND 
HAMBURG »« NEW YORK 

Patogus gelžkelių susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo. Mes padėsime jums išgauti 
svečių ir imigracijos vizas jūsų giminėms 

atvažiavimui iš Europos.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą 

4— —. arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
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ISPANIJOS 
KARAS

TAS IŠEIS J NAUDĄ
u------------------------------------------------------------------------------ ------

AMERIKONŲ 
PROTAS

Įvedus naują išradimą— 
pristatymą Amerikos laik
raščiams paveikslų bevieliu 
fotografavimo budu, ta pa
tarnavimo sistema sutvar
kyta visiškai atsakančiai.

Visoje šalyje veikia 17 
tūkstančių mylių telefono 
vielų, ir svarbesniuose nu
skirtuose punktuose randa
si bevieliniai fotografijų 
perdavimo aparatai. To
kių punktų yra 26. Juose 
pasodinti asmenys per 18 
valandų kasdien tomis vie
lomis nuolat kalbasi, aptar
dami svarbiuosius tos die
nos nuotikius: žemės dre
bėjimą, vestuves, žudystes, 
streikus ir viską kitką kas 
žmonių gyvenime nutinka. 
Jie nusprendžia kokius tą 
dieną paveikslus perduoti 
spaudai, žmonėms matyti.

Ir štai koks nesenai buvo 
keistas nuotikis, kuris pa
rodė ką Amerikonišku pro
tu sprendžiant reikia duoti 
visuomenei, laikraščių pir
kėjams:

Tą dieną viename mieste 
buvo vienokių atsitikimų, 
kitur kitokių; iš Europos 
atvyko žymių žmonių New 
Yorke; kitur buvo sprogi
mas, kitur dar ypatinges
nis dalykas. O Clevelande 
sėdinčiam aparato vedėjui 
teko sužinoti štai kas: 

Zoologiško parko globė-

I IETUVOS sportininkai 
atvykę Amerikon, Chi

cagoje gerai pasirodė, bet 
lošiant krepšinį pralaimėjo 
prieš Amerikiečius.

Clevelande lošiant tą pa
tį, su Clevelando Lietuviais 
jaunuoliais, taip pat vienu 
punktu pralaimėjo.

Tas lošimas buvo drau
giškas, dėl to Lietuva ne
nukenčia kaip Europos 
krepšinio meisteris.

Kaip Chicagoje taip ir 
Clevelande Lietuvos žaidė
jai gerai pasirodė, padary
dami daug punktų. Tas 
reiškia kad jie nėra prasti 
ir neprastesni už Ameri
kiečius.

Bet Amerikiečių užsidir
bimas vieno ar poros punk
tų daugiau negu Lietuvos, 
paliko gerą įspūdį Ameri
kos Lietuvių jaunimo eilė
se: savo laimėjimu jie liko 
uždegti dar labiau dirbti, 
laikyti savo Lietuviškas 
sporto grupes ir trokšti 
gauti progą nuvažiuoti į 
Lietuvą dalyvauti sporto 
rungtynėse.

Jeigu jie butų pralaimė
ję, butų likę nuslugusiu 
upu, ir mintys apie vykimą 
Lietuvą nebūtų pasklijus 
bent tarp pralaimėjusių.

Jeigu kitą metą Lietuvo
je bus rengiama sporto 
Olympiada, galim būti tik
ri iš Amerikos vyks joje 
dalyvauti daug daugiau ne
gu butų vykę jeigu Ameri
kiečiai visais atvejais butų 
buvę Lietuvor >ortininkų 
nugalėti.

NEPRAŠYTI 
GLOBĖJAI

“Tėvynė” rašo kaip, 
tėjant SLA. nominacijoms, 
Susivienijimo nariams nori 
diktuoti neprašyti globė
jai, o tokiais Susivienijimo 
globėjais visuomet pasikiša 
komunistų laikraščiai.

Tie gaivalai ir jų laik
raščiai visur kišasi ir len
da kur gali suirutę kelti ir 
iš jos naudotis.

Toliau “Tėvynė” prime
na komunistams kaip “at
sižymėjo” komunistai Chi
cagos seime 1930 metais.

“Nejaugi komunistų lai
kraštininkai mano kad S. 
L. A. nariai užmiršo šitą 
jų ‘demokratybę’ Susivie
nijime ir dabar vėl be nie
kur nieko prisiims komu
nistų globą Susivienijimui? 
....Protaujantis žmogus 
supranta ir žino kad nega
lima jokiam žmogui tuo 
pačiu laiku būti kruvinos 
demokratijos (gal dikta
tūros? — “D.”) garbintoju 
ir užtarėju ir apaštalauti 
demokratijai. Tokią dvi
veidę politiką tegali lošti 
tik didžiausi veidmainiai.

“Todėl komunistai neap
gaus S. L. A. narių sukau
dami apie demokratiją, ku
rią jie patys suniekina sa
vo darbais — tarnaudami 
Rusijos diktatūrai.”

jas, neturėdamas ką veik
ti, paėmė aprengė tris sa
vo beždžiones, vieną jauni
kiu, kitą nuotaka, o trečią 
dvasiškiu, kuris atliko bež
džionių “šliubavojimą”.

Visi dvidešimts šeši be
vielių paveikslų punktų ve
dėjai pasikalbėjo tarp sa
vęs per tuoš 17,000 mylių 
telfono vielų ir nusprendė 
kad svarbiausias tos dienos 
paveikslas visos šalies laik
raščiams bus tos “beždžio
nių vestuvės”....

Tuoj paleido aparatus į 
darbą, kas padarė tūkstan
čius dolarių lėšų, ir Ame
rikonai tą vakarą skaitė ir 
gėrėjosi paveikslu “bež
džionių vestuvės”....

NELAIMINGI atsitiki
mai Suv. Valstijose sako
ma kaštuoja -po $120 kas 
sekunda. 1936 metais viso
ki nelaimingi atsitikimai 
šioje šalyje padarė nuosto
lių $3,700,000,000.

Kas trys sekundos kokiu 
nors budu sužeistas vienas 
asmuo; viso sužeista 10,- 
730,000; visiškai sužeistu 
liko 400,000.

Kas 5 minutos vienas 
asmuo užmuštas kokioje 
nors nelaimėje — viso žu
vo 110,000.

Nelaimingų mirčių skai
čius paliko iki 86.4 kiekvie
nam 100,000 gyventojų.

Pracuzija priėmė Angli
jos pasiūlytą planą tvarky
ti nesikišimą Ispanijon.

TĖVIŠKĖ
Čia prabėga vasara melsvoj padangėj, 
Čia girdi, kai naktį kalasi žiedai. 
Vakarais prasėdi tėviškės palangėj, 
Užmiršti, kad dirbant sunkiai pavargai. 
Čia šaukies j dangų, dangus balsą girdi, 
Čia už tave meldžias uosiai ir klevai. 
Rodos, išdalintum visą savo širdį, 
Jog dienų nelaisvėj džiaugsmą atradai. 
Kiekviena čia pėda amžinai kartojas — 
Taip stipriai suaugusi su gimta žeme! 
Kartais neberimsti, mostais užsimojęs, 
Antroj saulės jieškai juodam arime.
Čia kiekvienas veidas rūpesčiais kaišytas, 
Dienos čia prabėga dideliam darbe. 
Artojėlio da,rbo čia nesurašysi, 
Nes arimų broliai dirba kantrume.
Ir randi čia džiaugsmą, ir širdyje gera, 
Nors ir ilgos vagos ir siauri laukai. 
Nenurimsti, tūkstančius vagų išvaręs, 
Nes čia tavo laimė ir visi turtai.

“J. Karta” Balys Gaidžiunas.

NUO POTVINIŲ nuken- 
tėjusiems šelpti Amerikos 
Raudonasis Kryžius šymet 
praleido arti 21 milijoną 
dolarių.

VOKIETIJOJE tapo su
varžyta naudojimas rugių 
ir kviečių kitam kam negu 
duonai. Šios vasaros gru
dų derlius menkas.

Nužudė keturis. Flag- 
staff, Ariz. — Viena moti
na nužudė savo keturis vai
kus ir pati nusižudė.

GYVENIMO PLAUKSME
Išgeso jau, išblanko jau
O giedras, giedras rytas.
Vidudieni, vidudieni, greičiau, greičiau — 
Žaliai ir mėlynai dažytas!

O kas dabar, o kas gi čia,
Koks vęidas ūkanom apžliugęs?
O negrasinki dar nakčia, 
Tu nedalios, rusti daluže?!

Beaistrė sutema jau pažvelgė giliai 
Pro langą apsiblaususį.
Ir kas esi ir kur esi — nebežinai.
Užtemdė kas regėjimą ir klausą.

Meni lyg pasakoj kažką — 
O gaisrą didelį liepsnojusį!
Bet kur, bet kur šita dalia 
Panirusi rytojuose?

O gal nebuvo anei ryto, anci vidudienio 
gaisrų —-

Taip viskas, viskas apsiūkę.
O! — jau ir shiegti pamažu
Ir atliūliuoja šaltas, šaltas rūkas.

“J. Karta’’ K. Žirgulis.

(BARAVYKO FELJETONAS)

Gryžtu aš vieną dieną, bro
leliai, po darbo mano, sėdu va
karienės, siurbiu šaltus barš
čius, šluostau prakaitą ir klau
sau pašnekesio mano Agotos 
su sunum Viaduku. Jam de
vinti metai, bet jis didelis po
litikas. Netikite — paklausy
kite!

— Taip jiems ir reikia, tiems 
Ispanams, lai nelenda kur ne
reikia! — sako Vladas.

— Kaip tai? Kur jie len
da? — klausia Agota.

— Nagi, paskaityk: Prane
šimas iš Ispanijos. Generolas 
Franko telegrafuoja: didelis 
mušis ties Madridu baigtas. 
Mes laimėjome. Musų pusėje 
žuvo tūkstantis Italų, šeši šim
tai Vokiečių ir trisdešimts Ma
rokiečių Arabų. Iš vyriausy
bininkų pusės: trys tūkstan
čiai Rusų, Amerikiečių ir trys 
Ispanai. Taigi, ir sakau — 
taip tiems Ispanams ir reikia. 
Lai nelenda į svetimą reikalą! 
Stovėk ir žiūrėk, kaip kiti mu
šasi ...

— Argi tai svetimas reika
las? Juk tai Ispanija.

— Tai kas iš to kad Ispa
nija. Toks galvojimas jau pa
seno. štai, susidarė nauja 
valstybė Madžu-ko. Gyvento
jai Kiniečiai ir Kinijoje tie pa
tys Kiniečiai. Užpuls juos Ru
sas ar Kinija — atsiliepia Ja
ponija. Taip ir čia. Vokieti
ja, Italija, Rusija, kiša milijo
nus į ginklus, naujus išradi
mus, išgalvoja naujus meto
dus kariauti, o neturi kur iš
bandyti ar jie geri,
karui, gal neverta jų tiek ga
minti. Italai pabandė Etio
pijoje, bet ką su juodukais be
pradėsi, jie nedaug supranta, 
štai ir sugalvojo . . . Vokie
čių vienas generolas sako: Is
panams jau nusibodo žiūrėti 
j bulių kautynes, reikia jiems 
duoti kitokių pramogų, ir' ka
ro jie jau senai nematė. Tas 
patiko visiems ir pasamdė jie 
Ispaniją savo bandymams. Žiu
rėjo, Ispanai, bet karštas krau
jas, kur čia susilaikysi, ir pa
tys ėmėsi muštis. Vokiečiams 
ir kitiems jau nusibodo, bet 
pamėgink juos dabar sutaikyt, 
tas sunkiau negu buvo pradėti. 
Neįgali — taip ir mušasi to
liau!

— Na, o klausimą, kodėl Vo
kiečiai nešioja rudas 
mas, ar išrišai ? — 
Vlado, — kada tai juk 
iš manęs sužinoti.

— Jau žinau, mokytojas pa
aiškino. Sako, Senovės Romė
nai buvo labai narsus kariai, 
tai eidami į mūšį dėvėdavo rau
donus rubus, togomis vadina
mus, kad būdami sužeisti, ne
parodytų kraujo savo priešui. 
Taigi, dabar suprantu kodėl 
Vokiečiai dėvi rudas kelnes.

Baravykas.

ar tiks

unifor- 
klausiu 
norėjai

sveikinasi 
pakeldami 
iš liemens 
vienas ki-

PASISVEIKINIMAI
Lietuvos žmonės 

paduodami ranką, 
kepurę, linktelėdami 
ir žiūrėdami į akis 
tam.

Vokiečiai sveikinasi: paduo
da ranką ir nulenkia galvą iš 
kaklo, akis į žemę.

Tai ženklas klastos.

prape-VIENAS darbininkas
ša kad jo išskaičiavimu plie
no streikeriai, 85,000 darbinin
kų, turėjo net 10 milijonų do
larių nuostolių algomis. O jų 
vyriausias vadas, John L. Le- 
wis, visada valgė reguliariai, 
ir po senovei skaniai ir sočiai 
valgo, nors streikas tęsiasi.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

SKAITYMAI

GAMTA ŽMONĖMS PADĖJO 
ATRASTI UGNĮ

Gamta padarė ugnį pirmiau negu žmogus 
išmoko ją pasidaryti. Ugniakalniai sviedė lavą 
ir karštus pelenus, ir žaibai uždeginėjo miškus. 
Gal būt kad žmogus pirmiausia patyrė apie ug
nį žiūrėdamas kaip dega žaibo uždegtas miškas, 
žmogus be abejo nuo to nusigando ir bėgo kiek 
pajiegdamas šalin, kuomet tas keistas apsireiš
kimas plito nuo medžio ant medžio ir sužeidė 
tuos kurie nespėjo pasprukti nuo ugnies palie
timo.

Laikui bėgant, betgi, žmogus panorėjo per
sitikrinti kas ta ugnis yra, kuomet ji pradėjo 
apgesti ir jis galėjo arčiau prieiti. Palengva 
prislinkę prie nuodėgulių, vyrai pradėjo apžiu
rinėti, ir nešėsi nuodėgulius parodyti kitiems. 
Benešant, gal būt, nuodėgulis nukrito į sausą 
žolę ir ji užsidegė. Nuo to žmonės patyrė kad 
prie mažos ugnies galima sušilti, 
laikė degančią dėdami daugiau 
ant jos.

Akmens gadynėje Europos
nimo budai pasikeitė kai žmonės pradėjo gamin
tis sau gyvenimui urvus. Gal būt tuo laiku jie 
išrado kaip galima pasidaryt ugnį patiems, be 
laukimo kada žaibas uždegs mišką.

Kas tą paslaptį išrado padarė didelį išra
dimą žmonijos gerovei. Ugnį galėjo išrasti kad 
ir tokiu paprastu budu. Trindamas savo ran
kas patyrė kad darosi šilta. Slysdamas iš me
džio gal būt nusidegino sau rankas arba šlaunis 
nuo trynimosi. Galėjo pamanyt: jeigu medis 
degina rankas, gal jame yra kokia paslaptis, ir 
pradėjo trinti medį į medį. Trinant medis pra
dėjo rūkti, paskui ir užsidegė! Taip išrasta pa- 
sigaminimas ugnies kada jos reikėjo.

Vėliau žmonės pradėjo išrasti kad ugnį ga
lima pasidaryti skiliant tam tikrus akmenis į 

buvo ilgus 
būdas, 
atrasta

Ugnį jie pa- 
žolių ir šakų

žmonių gyve-

priėmė

NAUJI LEIDINIAI
VISUOMENĖS KOVA SU NUSIKALTIMAIS

Parašė Petras Ruseckas, “Baudžiavos” ir kitų 
raštų autorius, 60 pusi., išleista Kaune 1937 m.

Kaip leidėjo žodyje toje knygelėje sako
ma, Valstybės Saugumo Departamentas 1935 
metais buvo paskelbęs konkursą parašyti kny
gai, kaip visuomenė turi kovoti su nusikalti
mais. Konkursą laimėjo vertingų knygų — 
“Baudžiavos” ir “Knygnešio” — autorius, lai
mėdamas pirmą premiją. Veikalas taikytas 
Lietuvos visuomenei, medega gi parinkta iš ke
leto šalių, nuosekliai paruošta, lengvai skaitoma.

LIETUVOS STATISTIKOS METRAŠTIS 
1936 M.

Finansų Ministerijos Centralinio Statistikos biu
ro leidinys, Kaunas, 1937 m. Tai yra jau 9-tas 
tomas išeilės. Knyga išleista Lietuviška ir 
Prancūziška kalba. 298 pusi, didumo.

KĄ KRIKŠČIONYBĖ NUVEIKĖ BENDRUO
MENĖS LABUI

Parašė Juozapas McCabe, spaudai paruošė ir iš
leido D-ras Jonas šliupas. Išspausdinta “Titna
go” spaustuvėje, Šiauliuose, 1937 m. 120 pusi. 
Knyga padalinta j šiuos skirsnius: Mythai apie 
pirmykščių bažnyčią; Kaip senovinė vergija už
sibaigė; Auklėjimas ir moteriškės padėtis; Tam
siųjų amžių baudžiauninkai; Gildijų ir ricieriš- 
kumo amžius; Liaudis grožio gadynėje; Socia
linė reformacijų vertė; Religija ir Francuzų re
voliuciją; Kautynės XIX metašimtyje; Ar baž
nyčia padeda mums šiandien? Ką krikščionybė 
davė Lietuvai: Reformacija; Kontra-reformaci- 
ja, smurtas ir fanatizmas; Raganoms dekretai; 
Mokyklos ir literatūra; Papročiai; Naujovinin- 
kai; Polonizacija. Krikščionybės vaisiai.

pa
tik

be

vienas kitą — titnagas. Titnagas 
amžius tikriausias ugnies įskilimo 
siekęs net musų laikus. Degtukai 
šimtas metų .atgal.

Maisto kepimą senovės žmonės
abejo nuo to kai eidami mišku po gaisro rado 
iškepusius žvėris ir paragavę jų šiltą iškepu
sią mėsą patyrė kad ji yra skanesnė ir lengviau 
valgosi negu žalia.

Ugnies išradimas i 
kilimą aukštyn.

Viskas geriausio i 
šiandien pasidarom — 
aukščiausių namų, didžiausių laivų, 
geležinkelius, laivus, lėktuvus ir fabrikus ug
nies pagalba.

smarkiai pakėlė žmonijos

ir naudingiausio ką mes
■ nuo mažytės adatos iki 

ir varom

DINGUS LIETUVIŲ DAILĖ

Vienas rankų darbas kuris senovėje buvęs 
Lietuvių dabar randasi Suomijoje. Tai tūlo ta
ko išaudimas, kuris vadinasi “rya”. Jis tiesia
mas ant grindų, rakandų arba kabinamas ant 
sienos ir yra visai skirtingas nuo Orientališkų 
patiesalų. To tako pavadinamas Suomiškai yra 
kilęs iš švedų “ryor” ir atsirado tais laikais 
kuomet švedai valdė Suomius.

Ankstybiausių Ryų raštas buvęs geometri
nis. Vėlesnių gi jau kitokis, ir turi ženklus su
vestus į lauko vidurį, su apvedžione geometri
nių pavidalų, ir šiuos ženklus: tulpes, palmes la
pų, ir žvėrių, didumoje liūtų, ir paukščių.

Suomių mokslininkas Hbrhammer, kuris 
yra Ryų ekspertas, prirodo kad Ryos atsiradu
sios Lietuvoje.

Kai kurių žmonių manoma kad tie takai- 
patiesalai kilę iš pietrytų Europos ar pietvaka
rių Azijos ir atsiradę Suomijoje per tautų krau- 
stynes. Esą Suomiai atsigabenę šią dailę Vol
gos slėniu nuo Saratovo.

Sakau, Ryos gali daug šviesos duoti ir mu
sų istorinei instancijai. Suomių susidurta su 
Lietuviais kur nors pietrytų Europoje, ir išro
do jog tais Suomių bastymosi laikais ir Lietu
vių genčių pasiekta Pabaltmaris.

Būgos tvirtinimas kad šiaurėje Suomiai 
skolinosi žodžių iš Lietuvių kalbos, gali būti tik 
antraip — pietrytuose. Taigi, Trakiška Lietu
vių kilmės teorija dar galioja. P. W. Urban.

SENIAU PRANAŠYSTĖS IŠSIPILDYDAVO

Rytų Romos Imperatorius Flavius Valens, 
valdęs 364-378 metais, išžudė savo valstybėje 
visus vyrus ir vaikus kurių vardai prasidėjo 
su “THEO”, nes buvo išpranašauta kad jo sos
tą užims žmogus kurio vardas prasideda tomis 
raidėmis, “Theo—”. Betgi pranašystė turėjo 
išsipildyti. Flavius Valens buvo nuverstas nuo 
sosto ir Theodosius I tapo imperatorium.

VALSTYBĖS STATISTIKOS KALENDORIUS 
1937 M.

Finansų Ministerijos Centralinio Statistikos 
Biuro leidinys, Lietuviška ir Angliška kalba, 
virš 500 puslapių didelio formato knyga. Iš
leista Kaune, “Spindulio” spauda. Labai pla
čiai informuojantis veikalas apie Lietuvos vy
riausybės sąstatą, pradedant nuo Prezidento A. 
Smetonos žemyn, apie visas ministerijas, jų ša- • 
kas; toliau apima šalį ir gyventojus; Vilniaus 
klausimą; žemės ūkis; Pramonė; Užsienių pre
kyba, Vidaus prekyba; Finansai; Susisiekimas; 
Statyba ir daug kitų informacijų apie Lietuvą 
abiejose kalbose. 

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

KAINA TIK 25c.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. ------------------- 100

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”

LITHUAN1A
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — jgykit 
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”

Superior Avė. Cleveland, Ohio6820
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ALTIMORE, MD
VALSTIJA KURI PRIPAŽINO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DIENĄ SAVO LEGALIŠKA ŠVENTE. - MIESTAS KUR GIMĖ 

SUVIENYTU VALSTIJŲ HIMNAS

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus patyrimai Baltimorėje

ŠIAULIETIS LIETUVIS IŠRADĖJAS PARY
ŽIUJE SUDOMINO UŽSIENIEČIUS - 

APDOVANOTAS MEDALIU

MIRĖ MINISTERIS 
V. VILEIŠIS PASIŽVALGIUS

Balandžio 3 dieną, baigę savo ekskursiją po 
Amerikos Sostinę Washingtoną, su trimis bro
liais Motuzais išvažiavom į tą seną, Amerikos 
ir Lietuvių istorijoje daug reikšmės turintį mie
tą, BALTIMORĘ.

Baltimorę yra MARYLAND valstijos di
džiausias miestas, su virš milijonu gyventojų, 
įskaitant priemiesčius, ir yra vienas iš keleto 
Amerikos didžiųjų jūrinių uostų. Iš Baltimorės 
laivais prekyba eina su visu pasauliu, ir per čia 
daug Lietuvių yra atvažiavę į Ameriką anais 
laikais kada visos linijos ir visoki laivai gabeno 
grustinai prigrudę Europiečius į šią aukso šalį.

Atvykęs į Baltimorę patyriau daug to ko 
nežinojau, tai yra, žinojau tuos dalykus iš es
mės, bet nebuvau įsitėmijęs kad jie įgijo savo 
vietą Amerikos istorijoj ištikdami šiame mieste.

Atvažiavę į miestą, pirmiausia bandėme su
sirasti tą garsų Baltimorės Lietuvių Namą, ku
rio puikumą ir didumą man daug kas įkalbėjo. 
Prie to, tame name susitinki Lietuvius.

Taigi, pribuvus į Lietuvių Namą, Motuzai 
tuoj rado savo pažystamų, pirmiausia p. S. Mi- 
kuckas, kuris patyręs kad svečiai atvyko pradė
jo rūpintis kad mes gautume valgyt ir gert, — 
tikrai kaip Lietuvoje kai žmogus kur nukeliau
ji: pirmiausia rūpinasi ar svečias pavalgęs.

Clevelande Lietuviai daug skirtingesni, nė
ra gana svetingi, kiti net perdaug saumyliai.

Taigi, Baltimoriečiai yra iš tokių kurie iš 
kitur atvažiavusiu žmogum, pažystamu ar ne, 
stengiasi apsirūpinti.

Paskiau susiradom ir kitus geros širdies 
žmones — mano kolegą Advokatą Nadą Raste- 
nį ir buvusią Clevelandietę jo žmoną, Julę, Bal- 
trukonių dukterį. Taigi jaučiausi kaip namie.

Ponai Rasteniai mane apnakvydino pas sa
ve, Motuzai apsinakvojo pas Mikuckus. 
dangi jau buvo vėlyvas vakaras, šį vakarą 
leidom apkalbėdami tautinius reikalus.

Ka- 
pra-

‘Vienybėje’ Tys-

Kaunas. —< Liepos 7 Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Latvijai 
inž. V. Vileišis Kauno kapinėse 
palaidotas.

Laidojimo iškilmės buvo pra
dėtos 4 vai. Įgulos bažnyčioje,
kur, kaip ir rytą per pamaldas 
už velionies vėlę, susirinko 
daug aukštųjų svečių, buvu
sių velionies artimųjų bendra
darbių, pažįstamų ir kitų. Vi
so jų prisirinko pilna Įgulos 
bažnyčia. Atsilankė specialiai 
į laidotuves iš vasarojimo vie
tos atvykusi ponia S. Smeto
nienė, Valstybės Prezidentui 
atstovaująs Prezidento Kance
liarijos viršininkas Dr. Biels-
kus, Latvijos Valstybės Prezi
dentui ir Latvijos vyriausybei 
atstovaująs specialiai į laido
tuves atvykęs Latvijos užsie
nio reikalų ministeris Munte- 
ras, ponia Munterienė, ministe
ris pirmininkas Juozas Tūbelis, 
Seimo pirmininkas inž. K. Ša
kenis, užsienio reikalų minis
teris S. Lozoraitis, susisiekimo 
ministeris Stanišauskis, teisin
gumo ministeris St. šilingas, 
ir tt.

V. Vileišis mirė staiga, vie
šėdamas Kaune.

yraPaskutinysis išradimas 
masiškai praktiškas ir jį iš
radėjas numato artimiausioje 
ateityje pradėti eksploatuoti. 
Tam, kaip tenka patirti, yra 
norima sudaryti specialę ben
drovę. L. A.

Pasaulinės Paryžiaus paro
dos proga Paryžiuje buvo su
rengtas ir pasaulinis išradimų 
konkursas. Jame su savo išra
dimais, jų modeliais bei apara
tais dalyvavo ir Lietuvis B. 
Vaicekauskis iš Šiaulių. Su sa
vo išradimais, kaip gaunamos 
žinios, jis Paryžiuje gana pla
čiai sudomino užsieniečius.

Svarbiausieji jo nusigabenti 
ir ten parodyti išradimai yra 
prietaisai kurių pagalba galėtų 
išsigelbėti transatlantiniai la
kūnai ir keleiviai, lėktuvą išti
kus nelaimei ir krentant jam 
į vandenis ir išradimas saugiai 
vandenyje išsilaikyti nelaimei 
ištikus vandenyse laivą.

Pirmajam išradimui parody
ti buvo išstatytas atitinkamas 
lėktuvo modelis. Išradimas yra 
labai daug ką sudomino. Rim
tai, išradimas gali būti viena 
iš priemonių padaryti galimes- 
niam ir saugesniam transatlan
tiniam susisiekimui. Pagal jį 
hidroplaną ar šiaip lėktuvą, 
skrendantį per vandenis, išti
kus nelaimei, keleiviai automa
tiškai, paspaudus vienam ku
riam mygtuką, atsiranda spe
cialiuose maišuose, kuriuose 
patogiausiai gali laikytis ant 
vandens. Už šį išradimą B. 
Vaicekauskis gavo net medalį.

Antrasis išradimas buvo pa
demonstruotas pačiu aparatu. 
Juo yra pavadintosios “gelbė
jimosi 
nės”). 
kad su 
keleivis
patogiausiai sausas gali ant 
vandens laikytis, šį išradimą 
pats išradėjas pademonstravo 
Viduržemio juroje. Bandymas 
visiškai pavyko. Tai pripažino 
vietos valdžios organai, surašę 
apie tai atitinkamą aktą.

dabar nubaltinamas.
Taigi, tais pačiais metais Britai atakavo 

ir šią McHenry tvirtovę.
Davažiuoti arba daeiti į tą tvirtovę reikia 

praeiti pilną laivų uostą, nuo kur po kairei tę
siasi visas dabartinis miestas. Taigi, ta tvir
tovė sergėjo priešų inėjimą j miestą.

Uostas pilnas laivų, čia dabar Europos pa- 
sažierių beveik kaip neatveža, bet prieš karą 
šiame uoste yra išlipę tūkstančiai Lietuvių, ku
rie dabar norėdami gauti sau pilietybės popie- 
ras arba važiuodami į Lietuvą pasižiūrėt, tu
rėdami pasakyt per kokį uostą į Ameriką atva
žiavo, sako “per Baltamorę”.

Tame uoste yra milžiniški grudų elevatoriai, 
iš kurių Amerikos grudai išsiunčiami į pasaulį, 
kada jų gana turima.

Privažiavę prie forto vartų tiek kiek gali
ma, pasistatę automobilį ėjome pėksti apžiuri
nėti pačius fortus.

Šis fortas lyginant su Kauno didžiaisiais 
fortais išrodo tik žaislas, tačiau jis atitarnavo 
savo tikslui atsakančiai. Bevaikščiojant po for
tą ponas Rastenis priminė man kad šis fortas- 
tvirtovė buvo priežastimi gimimo Amerikos 
Tautinio Himno — “The Star-Spangled Ban- 
ner”. Kokiu budu šis himnas atsirado ir kas 
buvo jo autorius senai žinojau, bet kad tas bu
tų įvykę Baltimorės ribose mano mintyje nebu
vo įsisėdę.

Lietuvos Himnas atsirado keliolika metų 
pirm Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, gi 
Suvienytų Valstijų Respublikos himnas — ke
liolika metų po nepriklausomybės įgijimo. Pir
ma to Amerikos respublika naudojosi Anglijos 
himno gaida, pritaikyta savotiškais žodžiais. 
Tą gaidą panaudodami, ir Lietuviai prieš porą 
desėtkų metų tankiai giedodavo tautišką gies-

kuriai buvo pritaikyti šie žodžiai:

“Lai gyvuoj’ mus tauta, 
žemelė prigimta,

Tėvynė mus!
Tauta didžių galių, 
žemė miškų žalių, 
Ten iš visų šalių 

Jaučiuos galiu!”

Tie žodžiai prie gaidos “My Country ‘Tis 
of Thee” pritaikyta tais laikais kada dar Lietu
viai Amerikoje turėjo labai mažai savo liaudies 
ir kitokių dainų, kada dar Amerikoje nebuvo 
įsigalėję Miko Petrausko kompozicijos, ir kada 
organizavosi Lietuviški chorai neturėdami dai
nų. Tais laikais buvo populiarus tokie “kompo
zitoriai” kaip Leonas Ereminas, pažymus chor- 
vedis New Yorko apielinkėje. Jis ėmė Vokiš
kas, Latviškas, Rusiškas, Lenkiškas ir kitokias 
gaidas, pritaikė prie jų Lietuviškus žodžius, lei
do muzikos knygas, ir visi tuolaikiniai Lietuviš
ki chorai jas dainuodavo.

“Star-Spangled Banner”, tikroji Amerikos 
Himno gaida, yra persunki ir jau neprielanki 
Lietuvių ausiai, taigi rodos niekas nebandė pri
taikyti šio- himno gaidai jokių Lietuviškų žo
džių, net niekas neišvertė pačių Amerikoniškų 
žodžių kad kas nors Lietuviškai Amerikos Him
ną giedotų. Tikrai sakant, ta gaida sunki ir 
patiems Amerikonams, o himno žodžiai yra to
kie ilgi (himnas labai ilgas) kad iš 100 Ameri
konų vargu penki moka tuos žodžius atmintinai.

Tačiau gaida graži ir įspūdinga: kuomet 
dūdų orkestras Amerikos Himną griežia, klau
sančiam per kūną eina šiurpas. Patys žodžiai 
yra reikšmingi, bet kaip himnui parinkti žodžiai 
laikas nuo laiko iššaukia Amerikos muzikos ži
novų kritiką, žodžiai kalba daugiau apie šią 
tvirtovę, nors netiesioginai, ir liečia šią tvirto
vę, o ne visą šalį ar tautą, kaip tai yra su Lie
tuvos Himnu.

štai kaip atsirado Amerikos Himnas.
Kai Britų karo laivai buvo užpuolę Baltimo

rę, viename laive jie turėjo imtinį Amerikos pi
lietį, Mafylando valstijos advokatą Francis Scott 
Key. Britų laivai bombardavo miestą ir tvir
tovę ištolo per visą nakį, bet iš McHenry tvir
tovės nebuvo visai šaudoma į laivus. Mat, tvir

mę,

ANNAPOLIS — FORT McHENRY 
KITOS ĮDOMIOS VIETOS

Sekmadienis, Balandžio 4 d. — Gaila 
Baltimorėje nebuvo laiko praleisti keleto dienų 
ir nuodugniau patyrinėti miesto.

šiandien ryte, papusryčiavus, patyriau kad 
mano apžiūrėjimams šio miesto ir net valstijos 
įdomybių yra gatavai surengta ekskursija. At
važiavo savo gražiu automobiliu Baltimorės tau
tinio gyvenimo stulpas, Petras P. Jaras, ir mu
du su p. Rasteniu išsivežė.

Sužinojau kad mes važiuojam į Annapolis 
— tai yra Maryland valstijos sostinę, kur taip 
pat yra Suvienytų Valstijų Kariško Laivyno 
Akademija — aukštoji karo jurininkų mokykla.

Oras šį rytą buvo vėsokas ir dangus debe
suotas, bet kadangi lietus negrąsino tai ir ke
liavimui ir apžiūrinėjimams nekenkė.

Annapolis yra tai vieta kurią lanko ir Wa- 
shingtono turistai: iš ten autobusai eina kas
dien su pulkais žmonių - įdomaujančių šiuo mies
tu ir tuo kas jame yra. Miestas, tiesa, mažiu
kas, visa jo svarba tai istoriškas kapitolius ir 
Karo Laivyno Akademija.

Apvaikščiojom Akademijos plote kiek ga
lima juose vaikščioti — vietomis inėjome į vi
dų. Akademijos pastatai yra dideli ir imponuo
janti. Viskas moderniška, pavyzdinga, švaru. 
Sekmadienio rytą jokios veikmės nebuvo, taigi 
matėsi tik vienur-kitur karininkai vaikščiojan
ti su savo panelėmis ar sesutėmis, ar tėvais, ku
rie atvyksta jų palankyti.

Aplankėme ir Lietuvių medį, pasodintą ant 
valstijos rotušės plotmės gražų ąžuoluką. šis 
ąžuolas čia pasodintas pažymėti Maryland vals
tijos padarymą legale valstijos švente Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos, Vasario 16-tos. Me
delis pasodintas su didelėmis iškilmėmis Gegu
žės 17 d., 1936 m.

Annapolyje, valstijos rotušėje, užsibaigė vi
si formalumai Amerikos Kolonistų karo — šio
je rotušėje Gen. Jurgis Washingtonas 1783 me
tais formaliai rezignavo iš naujai įsteigtos Res
publikos kariuomenių vadovybės, karą pasek
mingai baigęs, čia tais metais posėdžiavo nau- 
vos valstybės kongresas.

FORTAS McHENRY, KUR GIMĖ AMERIKOS 
HIMNAS

Iš Annapolis gryžome atgal į miestą, ir ma
no palydovai pasuko į vieną svarbią istorišku 
atžvilgiu vietą — McHenry tvirtovę, kuri lošė 
reikšmingą užduotį Amerikos respublikos kare 
su Britais 1814 metais. Tais metais, kaip at
mename iš aprašymo apie Washington miestą, 
Britai įsiveržę į Atlantiko pakraščio uostus už- 
atakavo žymesnius miestus, padegė net Baltąjį 
Namą, nuo ko tas namas ir sau tokį užvadinimą 
gavo. Pirmiau prezidentų namas neturėjo to 
vardo, bet po to kai Britai tą namą apdegino, 
namas taip nuo ugnies pajuodo kad kitaip ne
buvo galima jo išvaizdos palaikyti patraukian
čia kaip tik nutepant baltai. Nuo to laiko jis 
ir liko Baltuoju Namu. Laikas nuo laiko jis ir Į

kad

kelnės”, (“costumebo- 
Jos yra tuo įdomios, 

jomis įsokęs į vandenį 
nė kiek nesušlampa ir

gaisrai, išdegė

IŠEINA 148
Šymet iki 26

MIŠKŲ GAISRAI. Lietuvo
je iki Liepos mėnesio vidurio 
buvo 66 miško 
215 ha miško.

LIETUVOJE 
LAIKRAŠČIAI.
d. Birželio Lietuvoje, be Klai
pėdos krašto, yra išleidžiama: 
13 dienraščių, 35 savaitraščiai, 
26 dvisavaitiniai, 43 mėnesi
niai ir 31 įvairiais laiko tar
pais, viso 148 periodiniai lei
diniai. Iš jų Kaune išleidžiami 
126, kiti kituose Lietuvos mie
stuose.

Iš tų laikraščių 122 yra Lie
tuvių kalba, 15 žydų, 1 Vokie
čių, 5 Lenkų ir 4 Rusų.

PERNAI APŽELDYTA 4,100 
ha miško. Pernai buvo apžel- 
dyta 4,100 ha miško. Tokio 
ploto per visą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį dar nė 
vienais metais nebuvo atželdy- 
ta.

Paskutiniaisiais metais miš
kų želdymui vyriausybė skiria 
vis daugiau dėmesio. Miškams 
želdyti kreditai vis didinami. 
1934 m. miškams želdyti buvo 
skirta 167,000 lt. zir apželdyta 
2,800 ha, o 1935 m. jau buvo 
skirta 204,000 lt., apželdyta 3- 
300 ha ir 1936 m. — buvo skir
ta 257,100 lt. — 4,100 ha. šy
met miškams želdyti paskirta 
dar daugiau — 307,000 lt. ir 
numatoma apželdyti dar dau
giau miško.

PRADEDAMI K O N T R 0- 
LIUOTI pasėliai, žemės ūkio 
tyrimo įstaiga Liepos 5 d. pra
deda kontroliuoti pasėlius. 
Anksčiau būdavo kontroliuoja
mi pasėliai maždaug 200 ūkių, 
o šymet reikės kontroliuoti jau 
400 ūkių. Kontrolės darbas 
padidėjo dėl to kad padidėjo 
cukrinių ir pašarinių runkelių 
bei pašarinių žolių sėklų augi
nimas. Geros sėklinės medžia
gos šymet tikimasi gauti ke
leriopai daugiau kaip kitais 
metais, o cukrinių runkelių 
sėklos tikimasi pasiauginti net 
tiek kiek sunaudojama.

SKAIČIAU
liavos šitokį išvirožijimą:

“Pravda rašo kad Sovietų 
Sąjungos medikai išradę bū
dą kuriuo busią galima ‘gim
dyti be skausmų.”

Butų daug geriau, — sako 
Tysliava, jeigu bolševikai iš
rastų būdą kuriuo butų gali
ma valdyti be skausmų. Tiesa, 
Prof. Pašukanis nurodė kad 
tariamoji proletariato dikta
tūra pavertė šimto tautų Ru
siją vergų šalimi. Dėl to jis 
dabar.... kalėjime.

Tuo tarpu Stalinui nesvar
bu kad Sovietų Sąjungoje mo
terys gimdytų be skausmų. 
Jis turi kitą, labai patogų ir 
jam naudingesnį būdą, kuriuo 
siunčiami į “aną pasaulį” žmo
nės beveik be skausmų.

—Kulka.

tovės kanuolės buvo permenkos ir negalėjo lai
vų pasiekti. Francis Scott Key buvo labai su
sirūpinęs likimu miesto ir tvirtovės, manė kad 
gal jau tvirtovė išgriauta. Jam rūpėjo ar dar 
tvirtovėje tebeplevesuoja jo šalies vėliava — 
ir sekantį rytą anksti jis ištolo pastebėjo kad 
žvaigždėmis iškaišyta vėliava — jo šalies vė
liava — dar tebeplevesuoja! Nudžiugęs jis ra
šė eiles, sušukdamas (laisvas vertimas): “O, so- 
kyk, ar matai, ankstyvo ryto aušroje, tą ką mes 
taip išdidžiai gerbėm paskutiniams vakaro spin
duliams nykstant?” Tas reiškia: jis matė iš- 
vakaro savo vėliavą plevėsuojant, bet rūpėjo ar 
ji ten tebeplevosuoja ilgą bombardavimų naktį 
perleidus.

Tuos žodžius jis rašėsi ant užpakalių kele- 
tos senų vokų, kitokio popierio neturėjo.

Kaip tik jis buvo išlaisvintas, tie žodžiai ir 
gaida buvo pagiedota ir jie greit prigijo.

Baltimorę išvengė to likimo kokis teko Wa- 
shingtonui, kuris buvo Britų dikčiai apdegintas.

Prie ineigos į šią tvirtovę yra išstatytas 
puošnus monumentas himno autoriui. Pamink-’ 
lą atidengė Prezidentas Harding.

Baltimorėje gimę ir tūlos kitos nemirtinos 
Amerikos dainos: Dr. Oliver Wendell Holmes 
parašė savo kelias geriausias poemas Baltimo
rėje; Edgar Allan Poe parašė savo poemą “Var
nas” šiame mieste, ir garsi daina “Mąryland, My 
Maryland”, parašyta James R. Randall’o, 
čionai.

Tas tragiškas rašytojas, Edgar Allan 
ir palaidotas Baltimorėje, vidurmiestyje 
vienos bažnyčios senose mažose kapinėse,
paminklą man parodė mano palydovai, ir aš 
vėl nustebau: nors apie Poe labai plačiai žinau, 
tačiau kad jis čia gyveno ir čia palaidotas ne
buvau į mintį įsidėjęs.

Prie progos turiu pridėti dar vieną daly
ką ką aš-žinau, o ką Lietuviai nežino apie Bal- 

'timorę: čia gyvendamas musų poetas Adv. Na-

kilo

Poe, 
prie

Jo

das Rastenis išvertė į Anglišką kalbą vieną ne
mirtiną musų tautos poemą — Vyskupo Bara
nausko “Anykščių šilelis”. Kaip iš anksčiau 
jau žinojau, ir iš kitų girdėjau kurie gerai pa
žysta Anglišką kalbą, vertimas yra labai pui
kus, tiesiog stebinančiai artimas originalui, kas 
ne visiems poetams duodasi, vertimus darant, 
darant.

Ši tvirtovė dabar paversta j viešą muzejų, 
kuriame užlaikoma anų laikų įvairus ginklai, 
dokumentai ir tt.

STEBUKLAI IR UTĖLĖS
Draugas L. Pruseika “Vilny

je nuporina: “Madrido fronte 
musų orlaiviai daro stebuklus”*

Gi draugas J. Bimba sakyda
mas kalbą “Laisvės” piknike 
Mass. valstijoje nuaimanavo 
kad “Sovietų Sąjungą užpuolė 
utėlės”.

Broliuk Bimba, paprašyk 
Leono tiegul jis pasiunčia savo 
steubklingus orlaivius į Sovie
tų Sąju ' 
taškys. _ 

t;; J

visas utėlės iš-

Bus daugiau)

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele 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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

V. ANDRIULIS neranda ga
lo savo džiaugsmui dėl sovie
tų militarizmo ir raudonosios 
armijos galybės, ir magary
čioms prideda: “Sovietų Są
junga taipgi tapo demokratin- 
giausia šalis — suteikė visiems 
balsavimo teises”.

Išgelbėk Aukščiausis nuo to
kios “demokratijos” kur žmo
nės yra šaudomi už tai kad jie 
kitap mano negu banditas 
Stalinas ir jo šaika.

Po to kaip sušaudyta Rusi
joje aštuoni generolai ir keli 
desėtkai kitų buvusių vadų, 
Amerikos laikraščiuose pasiro
dė straipsniai korespondentų iš 
Europos, kurie atvirai sako 
kad Rusijoje šaudomi ne kokie 
šalies išdavikai, bet geri ko
munistai, opozicijos nariai, ku
rie dryso pareikšti savo min
tis kitaip negu diktatorius Sta
linas nori.

Jeigu taip tai aišku kad dik
tatoriaus Stalino durtuvais pa
remtas ir kanuolėmis aptver
tas sostas labai braška, ir grei
tai gali subirėti.

“Dirva” dabar yra pigiausia^ 
darbininko liuoslaikio draugas, 
platinkit ją tarp savo draugą.

ir dalyvavęs, Liepos 5 d. mirė 
Lietuvos Ministeris Latvijai 
Vytautas Vileišis.' Tsb.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris S. Lozoraitis.

šiame vaizde, viduryje sto- Šion konferencijon atvykęs

KAUNE, Liepos pirmose die- ir Latvijos — užsienių reikalų liečiančių net visos Europos 
nose, įvyko Baltijos valstybių ministerių konferencija. Joje politiką ir taiką, 
sąjungos — Lietuvos, Estijos aptarta daug svarbių dalykų

. . t ♦ - . • 1 * '



6 'DIRVA

VISOKIOS
I APDRAUDOS-INSURANCE 

J reikalais kreipkitės j mane 
į Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
Ipatelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 

B automobilius; prie to apdraudžiu 
(nuo sužeidimų ir parūpinu kito

kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju- 
= sų apdrauda ant namo ar kitko 
j duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HEnd. 5699
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiini

Lietuvos Svečiai Clevelande Mayoras Burton “Pavažinėjamas” Senovišku Automobiliu ,

Atvyko Sekmadienį, Liepos 25 d., apleido Clevelandą Liepos 27 rytą

Ann’s Used Furniture 
į Store

7802 Superior Avenue
Mefe turim pasirinkimą pil
nai įrengtų lovų ir kitų ra
kandų, mažai naudotų, už 
žemas kainas. Kėdės ir ki
tokį reikmenys. (30)

Ateikit pasidairyti.

paren-

Seimo 
Gilvy- 
Chica-

musų svečių, kurie aukavo se
kančiai :

Vyt. Jakševičius $15.00
Margučio M-Peratorius

A. Vanagaitis 15.00
Alfas Gilvydis 25.00
V. Augustauskas 20.00
Sportininkai 20.00
V. Petronis 5.00
Inž. Byanskas 5.00
K. S. Karpius 5.00

Viso $110.00

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

Skaitykit ★ Skaityki
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

K A I M Y N ' *. K O S
UŽEIGOS

STEVE LEDEIKA 
-• atidarė draugišką užeigą 

GĖRIMAI IR SKANUS 
UŽKANDŽIAI

'• Kviečiame draugus 
atsilankyti.

LEDEIKA CAFE 
6908 Superior Avė.

(33)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

ATVYKIMAS. Sekmadienį 
Liepos 25 d., Clevelandiečiai iš
kilmingai pasitiko savo tėvy
nės Lietuvos žymių svečių bū
rį Greyhound autobusų stoty
je. Visa eilė vėliavomis pa
puoštų automobilių .nuvyko į 
stotį, kur sulaukę savo svečių 
gražiu paradu pervažiavo Su
perior gatve iki šv. Jurgio pa
rapijos salės, kur buvo 
gta pietus.

Atvyko šie: Lietuvos 
Vice Pirmininkas Alfas 
dis (M. Kviklys pasiliko
goję); V. Augustauskas spor
tininkų vadas, ir ponia Augus- 
tauskienė, Vytautas Alantas- 
Jakševičius, rašytojas ir “Lie
tuvos Aido” redaktorius; Vin
cas Petronis, gimnazijos mo
kytojas, “Lietuvos žinių” at
stovas; aviatoriai Jonas Pyra
gius ir Leit. Bronius Oškinis.

Sportininkai atvyko šie: S. 
šačkus, A. Cenfeldas, A. Ta- 
mulynas, A. Jakutis, L. Bal
trūnas, Z. Puzinauskas, A. An
driulis, L. Puskunigis, F. Gie
drys, V. Bakunas, F. Krau- 
čiunas, Juozas Žukas, ir Chi- 
cagietis Connie Savickas, kuris 
Lietuvos svečius lydėjo iki 
Clevelando ir paskui toliau.

KITI SVEČIAI. Į suruoštą 
programą — pamatyti Lietu
vos svečių — į Clevelandą su
važiavo daugybė Lietuvių iš 

; kitų miestų: iš Akrono, Lorai- 
no, Youngstowno, ir kitų, bet 
dalyvavo keletas ir tai žymių 
svečių, iš šių miestų:

Iš Chicagos: Lietuvos Kon
sulas P. Daužvardis su žmona, 
kompozitorius A. Vanagaitis 
su žmona, inžinierius ir muzi
kas Byapgkas su žmona;

Iš Pittsburgho — Petras Pi
varonas ;

Iš Detroito — J. J. Smailis.
Gaila kad negalima buvo su

žymėti visus kitus svečius, nes 
jų butų ir perdaug surašymui.

PARADAS DARŽELIN. Pa
pietavus, visi svečiai buvo nu
vežti į tuos namus kur kuriems 
buvo paskirta apsistoti, ir po
rą suvirš valandų pasilsėjo.

Prieš 5-tą pavakare, apie 
Lietuvių Salę, “Dirvos” redak
ciją, Lietuvių Banką, šv. Jur
gio bažnyčią, “Lietuviškame 
skvere”, rinkosi automobiliai 
paradui į Lietuvių Darželį. 
Dalyvavo keli desėtkai auto
mobilių.

Tuoj po pietų pradėjo lyti, 
bet atėjus laikui į, Darželį va
žiuoti, tūlą tarpą lietus nusto
jo lyti ir net žemė spėjo ap
džiūti.

Sportininkams ir kitiems 
Lietuvos svečiams ir komitetui 
vedant, automobilių paradas 
nuvažiavo į Darželį. Ten bu
vo susirinkus didelė minia 
žmonių.

Sportininkų vadas p. Augus
tauskas ir Tautos Atstovas A. 
Gilvydis padėjo prie Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo vaini
ką. Ir prasidėjo programas.

VĖL LIETUS. Darželyje 
programą pradėjus, vėl pradė
jo užeiti baisus juodas debe
sis, ir programas reikėjo nu
traukti.

Komisija išanksto buvo nu
mačius kad atsitikime lietaus 
tą dieną, visas Darželiui reng
tas programas butų išpildytas 
Lietuvių salėje. Taigi, iš Dar
želio svečiai gryžo į salę ir ten 
tęsė programą.

žmonių dauguma iš Darže
lio atvyko į salę, čia išklausė 
įdomios kalbos iš svečio A. 
Gilvydžio, po jo kalbėjo Ona 
Mihelich, Lietuvos Konsulas 
Chicagoje, P. Daužvardis, Ohio 
gubernatoriaus įgaliotas 
T. DeRighter, valstijos 
vas.

AUKOS DARŽELIUI. 
Clevelandiečių žinomas ir my
limas svečias, kompozitorius 
A. Vanagaitis kalbėjo sekan
tis, kuris norėdamas paremti 
Clevelando Lietuvių Darželį pa
ragino dalyvius prisidėti pini- 
giškai. Ir prasidėjo aukavi- 
mas, kuris nustebino mus Cle- 
velandiečius. Aukos pasirodė 
pat scenoje, tarp garbingų

Jonas 
atsto-

Visų

A WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
t Stiprus Alus — Degtine — Vynas

[ 17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

Tuo tarpu buvo renkama au
kos ir salėje tarp publikos, bet 
kiek suaukauta dar nepatirta. 
Žymesnių aukotojų vardai bus 
paskelbta kitame numeryje.

Po aukų, buvo perstatytas 
kalbėti sportininkų vadas, Kū
no Kultūros Rūmų direktorius 
V. Augustauskas, kuris supa
žindino sportininkus, lakūnus 
ir kitus svečius, perstatydamas 
juos.

Lietuvos sportininkai padai
navo keletą savo naujų iš Lie
tuvos atsivežtų 
gramas baigta 
nu.

BANKETAS.
sales svečiai pradėjo palengva 
rinktis į Šv. Jurgio parapijos 
salę, kur buvo surengta ban
ketas Lietuvos svečių pager
bimui.

Banketas buvo palyginamai 
didelis, dalyvavo apie 250 sve
čių ir vietinių.

Vakaro toastmasteriu buvo 
Jurgis K. Venslovas. Kalbas 
pasakė p. Gilvydis, Kun. Vil
kutaitis, V. Jakševičius, Ma- 
yoro atstovas, Chicagos Kon
sulas Daužvardis, Mihelichie
nė, Jonas T. DeRighter, P. V. 
Česnulis, K. S. Karpius, A. Va
nagaitis, ir V. Augustauskas. 
Ir čia sportininkai tapo persta
tyti publikai, pasisakė iš kur 
kuris pareina, paskiau jie pa
dainavo, ir vakaras baigėsi su- 
giedojimu Lietuvos Himno.

PAS MAYORĄ. Pirmadienį, 
po to lietaus, oras buvo žymiai 
vėsus, taigi visi jautėsi daug 
smagiau, atsigaivinę.

Apie 11:30 vai. ryto, susi
rinkus visiems pas šv. Jurgio 
bažnyčią, čia atsiskyrė ir išva
žiavo atgal į Chicagą pp. Dauž- 
vardžiai ir Vanagaičiai.

Lietuvos svečiai su vietos 
komitetu vyko oficialiniam vi
zitui pas miesto mayorą Bur- 
toną, kur buvo gražiai priim
ti. Mayoras įteikė sportininkų 
vadui p. Augustauskui simbo
linį Miesto Raktą. Visus sve
čius p. Mayoras pakvietė pasi
rašyti į svečių knygą.

Ponas Gilvydis padovanojo 
mayorui savo iš Lietuvos at
vežtą išdirbinėlį-bloknotą.

PARODOJE. Iš miesto ro
tušės, svečiai inėjo pažiūrėti 
Clevelando milžiniškos audito
rijos. Iš auditorijos paskiau 
visi nuvyko į Didžiųjų Ežerų 
Parodą, kurioje buvo svečiai 
Parodos valdybos.

Artinosi pietų laikas, taigi 
komiteto narių vedami svečiai 
palengva žygiavo link Pasau
lio Gatvių, kur Lietuviškoje 
Užeigoje jiems buvo suruošta 
pietus.

Prie ineigos į Pasaulio Gat
ves Lietuvius pasitiko dūdų 
orkestras, pervedė per neku
rtas gatves, ir paskiau nuvedė 
į Lietuvišką užeigą. Tenai gi 
sugrojo Lietuvos Himną, ir 
pietaujant daugiau Lietuviškų 
ir Amerikoniškų dalykėlių.

Lietuviškos Užeigos savinin
kas Juozas Blaškevičius su 
savo padėjėjomis Ona Karpie- 
ne, Ona Myhlingiene, ir pane
lėm Ramanauskaite ir Naun- 
čikaite svečius gražiai priėmė 
ir pavalgydino.

Iš mayoro ofiso buvo pada
ryta pasitikimas musų lakūnų

dainų, ir pro- 
Lietuvos Him-

Iš Lietuvių

Oškinio ir Pyragiaus didžiame 
Clevelando airporte.

Taigi tuoj pavalgius, lakū
nai ir p. Mihelichienė su p-le 
Ivinskaitė išvyko atgal j ma- 
yoro ofisą, kur miesto auto
mobilis juos nuvežė aprodyti 
airportą. Clevelando aerodro
mu Lietuvos lakūnai gėrėjosi.

Popietis buvo liuosas, taigi 
svečiai išsiskirstė kas sau — 
vieni žiurėjo parodos, kiti vy
ko namon pasilsėti, kiti ėjo į 
teatrą ir tt.

DRAUGIŠKA RUNGTYNĖ. 
Apie 7 vai. vakare Clevelando, 
aplinkinių miestų Lietuviai ir 
sportininkai pradėjo rinktis į 
East High mokyklos audito
riją, kur turėjo įvykti Lietu
vos su Ohio Lietuvių sporti
ninkais basket bolo (krepšinio) 
rungtynė.

Nors publikos buvo apie 500 
ir tai reiškia nedaug, bet sulyg 
Clevelando Lietuvių daug, čia 
jau keli metai kaip bažnytinė
je salėje būna basket bolo lo
šimai, tačiau žinantieji sako 
kad niekad tiek Lietuvių nėra 
buvę pirmesnuose žaidimuose.

Daugybė dalyvavo tik pirmą 
kartą ir mažai suprato apie šį 
žaidimą, tačiau ir vietiniams 
pirmiesiems lošėjams ir pas
kiau Lietuvos ir vietinei ko
mandoms parodė didelio entu
ziazmo, o kai prasidėjo žaidi
mas publika rodė nepaprasto 
gyvumo.

Tarp Clevelandiečių žaidė 
vienas Youngstownietis, Anta
nas Daraškevičius (Derin).

Abi komandos smarkios, ir 
abi gražiai išrodė.

Lietuvos komanda pasiren
gus buvo baltais marškiniais, 
žaliom kelnaitėm, geltona juo
sta nusiūta žemyn kelnėm iš 
abiejų šonų. Ant krutinės ža
lios raidės “Lietuva”.

Vietinė komanda turėjo rau
donus marškinius ir kelines, 
ir turėjo užrašą ‘Brazis Bros.’

Pačioje pradžioje Lietuva 
smarkiai pralenkė vietinius ir 
rodės kad vietiniai nepasivys. 
Bet vienas Lietuvos komandos 
lošikas susižeidė koją ir pasi
traukė iš veikmės. Jo vietą 
užėmė kitas. Tik apie pabai
gą Lietuva prądėjo eiti lygio
mis, o kai suėjo laikas baigti 
vietiniams teko viena proga 
gauti vieną punktą daugiau, 
ir tuo baigėsi tas įdomus žai
dimas.

IŠLEISTUVĖS. Po rungty
nių, Lietuvos svečiai pavaka
rieniavę bažnytinėje salėje, su- 
gryžo į Lietuvių salę išleistu
vių vakaruškoms.

Čia žmonių buvo prisigrūdę 
pilnai, taip kad buvo sunku ir 
šokti. Daugiau negu pusė da
lyvių buvo jaunimas.

Šokiai, vaišės tęsėsi iki vė
lai. Clevelandiečiai paprastai 
iš parengimų skirstosi anksti, 
šį vakarą, nors šiokis buvo va- 
karas^ visi uže, vaišinosi, šoko 
iki vėlai nakties.

SUDIEV! Liepos 27 d., ry
te apie 10 vai. Lietuvos svečiai 
buvo išlydėti į autobusų stotį 
ir išleisti į Niagara Falls, kur 
jie buvo pasiryžę aplankyti.

Išvažiavo dainuodami, o iš
lydė jusiej i Clevelandiečiai gai
lavo kad reikia skirtis su taip 
brangiais sveteliais.

Pirmą kartą jie apsilankė— 
pirmutinė tokia žymi ekskur
sija. Kada vėl tiek svečių tu
rėsime?. ...

Ponas Gilvydis, atsisveiki
nęs su savo kelionės draugais, 
išvažiavo tūlam laikui į Chica
gą, nes ten turi dar tūlų reika
lų atlikti.

BENDRAS ĮSPŪDIS
Clevelando komitetas ir Lie

tuvos svečiai bei sportininkai 
laiko musų visą programą pa-

Didelis Išpardavimas
VASARINIŲ DALYKŲ
Šiaudines Skrybėlės 

$1.19
POLO MARŠKINIAI

97c
VILNONĖS PLAUKIMO 

KELNAITĖS
97c

Skalbiamos Kelinės 
$1.19 ir $1.94 

VAIKUČIAMS SKALBIAMI 
SIUTUKAI 

89c 2 už $1.75
VAIKAMS BALTI SIUTUKAI

79c 2 už $1.50
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

vykusiu nuo pradžios iki galo.
Viskas ėjo kaip suplanuota, 

ir niekur neįvyko nemalonumų 
ir kokių nors stambių klaidų.

Nors lietus sutrukdė progra
mą Darželyje, tačiau paradas 
į Darželį, vainiko padėjimas ir 
miesto mayoro sveikinimas, po 
to Amerikos Himnas, atlikta 
Darželyje. Visas kitas Darže
lyje numatytas kalbų ir dainų 
programas atlikta salėje.

Iš finansinės pusės, Darže
liui gauta gražių aukų, sporti
ninkų ir svečių priėmimo kaš
tai padengta iš banketo, pro
gramo knygos, basketbolo ir 
išleistuvių vakaruškų ineigų.

Visos Darželiui duotos aukos 
iki cento tenka Darželiui, o 
iš kitų ineigų komitetas dar 
davė kelis desėtkus dolarių 
sportininkams jų išlaidoms.

Komisijos darbas pravesta 
pasekmingai ir pelningai.

Clevelando ir visų kitų mie
stų Lietuviams šis svečių atsi
lankymas paliko gilų įspūdį.

Gal kiek prastesnį atsimini
mą apie Clevelandą turės patys 
jaunuoliai sportininkai, nes ki
tose kolonijose komitetai pa
rūpino jiems po panelę, o Cle
velandiečiai to nepadarė, taigi 
patiems 1 vaikinams prisiėjo da
ryti sau pažintis.

Clevelando komitetas svars
tė ir panelių klausimą, bet ne
žinodamas ar Lietuvos jauni
kaičiams patiks tokia ar tokia 
pristatyta vietinė panelė, pali
ko jiems patiems paneles išsi
rinkti. Jeigu rado Ameriką, 
čia Clevelande galėjo rasti sau 
ir panelę — ir tai tokią kokia 
į akį puolė, o ne kokią komi
tetas priskirs....
.. AUTOMOBILIAI IR 

BUTAI
Svečiams pasitikti ir vežio

ti sekmadienį automobiliais 
pasitarnavo šie: Stella Ivins- 
kaitė, Aldonas Zubinaitė, Jur
gis Salasevičius, Kl. Višniaus- 
kas, Mikas Morkevičius, Juo
zas Antanavičius, Juozas But
kus, Kazys Liutkus, Vincas 
Baltrukonis, P. P. Muliolis, B. 
Velička, Jonas Brazauskas, N. 
Wilkelis, Alekas Višniauskas, 
P. V. česnulis.

Pirmadienį ir antradienį au
tomobiliais pasitarnavo: Zubi
naitė, Baltrukonis, Muliolis, Sa
lasevičius, Brazauskas, Wilke- 
lis, A. Višniauskas, P. V. čes
nulis.

Svečiai buvo priimti šiose 
šeimose:

Pas 
Blvd.)

Pas 
vičius,

Pas
Superior avė.) Andriulis, Jaku
tis.

Pas Salasevičius (892 Paxton 
rd.) — A. Gilvydis.

Pas Venslovus (1267 E. 
st.) — V. Augustauskas 
žmona.

Pas Martišauskus (1203 
71 st.) — Puzinauskas, Cen
feldas.

Pas Vilimaičius (1000 Linn 
dr.) — Baltrūnas, Bakunas.

Pas Baikauskus (1568 E. 70 
st.) — Tamulynas, Puskunigis.

Pas Ivinskus (8400 Medina 
av.) — Pyragius, Oškinis.

Pas Rameikus. (1253 E. 89 
st,) — Kraučiunas, Savickas.

BUKETAI PONIOMS
Lietuvos svečių proga, turė

jome tris žymias ponias, ku
rioms patiekta gražiai sutaisy
tų gėlių pluokštės, tai: p. Au- 
gustauskienė, p_. Vanagaitienė, 
p. Daužvardienė.

Šias gėles padovanojo gėli
ninkas Ignac Slapnik, Sr., Flo
rist, 6102 St. Clair Avenue, už 
ką komitetas taria jam nuo
širdų ačiū.

Jimmy Melton, Sherwin-Wil- 
liams Radiolando žvaigžde Di
džiųjų Ežerų Ekspozicijos pro- 
gramuose, didžiuojas savo 1910 
metų White automobiliu. Kai 
jis atvyko j Clevelandą, jis pa
ėmė miesto mayorą Harold H. 
Burton pavažinėti su nekurto
mis panelėmis iš Billy Rose’s 
Aąuacade.

Rugpjūčio 14, Ekspozicijoje 
.ruošiama milžiniška diena — 
kuri bus žinoma kaip Didžiojo 
Clevelando Jubilejus.

Visą tą dieną tęsis progra
mas nuo 10 ryto iki 2 ryto se
kančią naktį. Bus visokiausių 
demonstracijų, lenktynių, gra
žuolių kontestų, jachtų para
dų, šokiai, lenktynių, tautiniai 
programai ir daug kitokių di-

pramogų.dėlių
Kiekvienam patartina reng

tis tą šeštadienio vakarą pra
leisti Ekspozicijoje ir atlanky
ti Lietuvišką Užeigą Pasaulio 
Gatvėse.

AKINIAI

E V, A’S. |
Dry CIeaning « » 

Senas Drapanas padarom !! 
kaip naujas, išvalom ir ;; 
sutaisom.

Jankauskus (10115 N. 
— šačkus, Giedrys.
K. S. Karpius — Jakše- 
Petronis.
p. Jakubauskienę (7028

82
su

E.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ 

(Lait)
1155 East 79th St.

EVA PETRAITIS |
T6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

.......... .. *«■ . ............................................................... ...........................................

SAMAS .JEKELRY
Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

rnmimnni
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės 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. _ _
T

HEnd. 9292
TTI ■'

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

B A R (IE X AI
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

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 ir 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



DIRVA
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

'a
0
1
I

0

JONINIŲ IŠKILMĖS 
RAMBYNE

Apylinkės kaimų 
negalėdami drauge 
nebuvo galima pa- 
namus, sustoję bu-

Ram-

įvyko10 vai. vakaro 
paruošto laužo progra- 
Čia prisikėlęs senovės 
užkopė į kalną iš Ne-

Senovės Lietuvių šventovėje 
Rambyno kalne šiais metais 
Joninių iškilmė vėl gražiai pra
ėjo kaip ir per daugelį metų. 
Šių metų Joninių šventę Ram
byno kalne ruošė Santaros va
dovybė, kad paminėtų savo 25 
metų sukaktį. Birželio 19 va
karą apie 9 vai. Rambynas suš
vito elektros šviesomis, suple
vėsavo jame keliasdešimt tau
tinių vėliavų ir visi keliai ve
danti į kalną buvo užkimšti 
važiuojančiais vežimais, dvira
čiais, autobusais ir lengvomis 
mašinomis, 
gyventojai 
vykti, nes 
likti vienus
riais žiurėjo į Rambyno sve
čius. Per keletą valandų 
bynas turėjo jau kelis tūk
stančius svečių.

Apie 
gražiai 
mas. 
vaidyla
muno pusės ir pasišviesdamas 
fakelu atėjo prie Vyriausio 
Krivų-Krivaičio Rambyno kal
ne, Martyno Jankaus ir jam 
padavęs kalelą prašė įįžiebti 
vėl ugnį, uždegant laužą. Mar
tynas Jankus vaidylos lazda 
pasiramsčiodamas padegė lau
žą ir pasakė kelius žodžius at
vėrimui Rambyno šventės iš
kilmių. Po jo kalbos tūkstan
tinės minios balsų ir orkestro 
garsų lydimi aidai skambėjo 
per pušyną Lietuvos Himno. 
Po to kalbėjo Santaros Vadas 
Gelžinis, nupasakodamas kul- 
turinius jaunimo siekius ir 
šaulių Rinktinės Tarybos na
rys Juodkazis nupasakodamas 
Rambyno kalno reikšmę Lie
tuvių tautai.

Laužą vedė Santaros genera
linis sekretorius Šukys. Jis 
taip mokėjo suįdominti tūkstan
tinę minią, kad dviejų valan
dų laikotarpis atrodė visai 
trumpas.

Užsibaigus laužo programui

pereita prie aukuro ir čia San
taros steigėjas Aušra pasakė 
keletą žodžių. Visas vakaro 
laikotarpis buvo paįvairintas 
paleistomis raketomis ir įvai
riomis ugnimis. Daugelis va
karo svečių, užsibaigus progra
mai vyko į namus ir jie ma
nė kad tuo Rambyno šventė 
baigėsi.

Bet sekmadienio rytą vėl 
prasidėjo visais keliais važia
vimas į Rambyną. Keturi di
džiuliai pašto autobusai ir dar 
keletas privačių sunkvežimių 
nespėjo vykstančius į Ramby
ną iš Pagėgių vežti. 11 vai. 
Kun. Dagys atlaikė pamaldas, 
kuriose dalyvavo apie 3000 
žmonių. 13 vai. Santariečių 
gausios eilės išsirikiavo sutikti 
atvykstantį p. Gubernatorių. 
Aukčiausis Rambyno svečias 
pasisveikinęs su išsirikiavusių 
eilėmis, Santaros Vado buvo 
pakviestas tarti kelis žodžius. 
Ponas Gubernatorius vaizdžiai 
nupasakojo Rambyno praeitį, 
dabartį ir kokia svarbi ta vie
ta Lietuviams. Suskambėjo 
vėl per miškus Lietuvos Him
no garsų aidai. Santaros Va
das Gelžinis padėkojo p. Gu
bernatoriui ir pasakė kelis žo
džius apie Santaros įsikūrimą, 
veiklą ir jos užsibrėžtus tiks
lus. Ponas Gubernatorius įtei
kė apdovanuotiems trijų lieps
nų žymenius. Apdovanotų bu
vo apie 20 žmonių. Jų tarpe 
ir Martynas žvilius, kuris at
stovavo Lietuvių Organ. Ko
mitetą. Po to sekė sveikini
mai Santaros jos 25 metų su
kakties proga. Sveikino įvai
rių organizacijų atstovai ir pa
vieniai asmenys. Po to sekė 
Pagėgių Duonelaičio gimnazi
jos, “Vaidilutės” 
chorų koncertas, 
užsibaigus apie 100 
jaunučių išsirikiavę

Ui
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ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirk' 
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
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Rašykit laiškais arba atsi 
lankykit ypatiškai

ir bendrų 
Koncertui 

santariečių 
gražiai pa

demonstravo keletą sportinių
pratimų. Užsibaigus progra- 
mui Aukštieji Rambyno sve
čiai prie smilkstančio aukuro 
pasirašė į Amžinąją Rambyno 
knygą. čia pat pasirašė ir 
daugelis ekskursijų vadovų ir 
visų Lietuvos kampų. Ekskur
sijos buvo net iš Panevėžio. 
Orkestro garsams skambant di
deli jaunimo būriai šoko įvai
rius tautinius šokius, kiti gi 
vaikščiojo po kalną ir apžiū
rinėjo ypatingai gražius Ram
byno kalno šlaitus ir tekantį 
po kalno kojomis musų Nemu
nėlį.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland. Ohio.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

DEI.LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—I.aisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

TriTfriT

Kampas St. Clair 
Namų KEnmore

ir Ontario
4740-W i

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

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

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

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

t
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiimmiiinnrp.? 
APDRAUDOS REIKALE Į 
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. MULIOLIS
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 2
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
............................... .

Kas pirmą kartą buvo Ram- 
byne neatsigerėjo jo gražiomis 
apielinkėmis ir šventės paruo
šimu. čia skambėjo aikštėse 
garsiakalbiai, švietė elektra, 
tvarkingas susiekimas, kurį 
palaikė pašto autobusai, kalno 
tvarka ir tūkstančiai žmonių 
kėlė kiekvienam pirmą kartą 
tą visą matančiam didelio su
sidomėjimo. Gi visų apielin
kės t kaimų gyventojai suvežė 
savo visus produktus ir čia jie 
galėjo parduoti už gerus pini
gus. Taip kad Rambyno šven
tei ne vien ta organizacija ruo
šėsi kuri tą šventę ruošė, bet 
įsitraukė veik pusė Pagėgių 
apskričio. Daugiausia tais rei
kalais teko rūpintis Rambyno 
kalno saugotojui Mažosios Lie
tuvos Atgimimo Patriarkui 
Martynui Jankui. Pas jį visi 
kreipėsi visokiais reikalais ir 
patarimais. Pas ji kas naktį 
per šventę nakvojo po kelis 
šimtus žmonių. Čia ir šeimi
ninkei Elzei Jankytei teko ge
rokai pagalvoti kaip tokias ar
mijas pašerti. Bet reikia pa
sakyti kad ta šeima yra nuo 
senai prie to pratus, tai nei 
vienas 
kintas. 
gausus 
Jankui
širdingus valio ir linkėjo jam 
geros sveikatos, šį 
silankė ir kelį seni 
švenčių rengėjai ir 
iš Tilžės. Tai Dr.
Jagomastas, Mačiulaitis ir kiti. 
Jie taip pat buvo širdingai 
pažystamų sutikti ir pasveikin
ti. Dr. Vydūnas dar keliems 
pažįstamiems pasakojo kaip 
kartą jį Rambyno kalne barsu
kai gąsdinę. Bet tas buvo jau 
prieš daug metų. Skaisčiai 
saulutei šviečiant su gera nuo
taika 
metų

ŠYMET NUMATOMA
NUSAKINTI 140,000 

PUŠŲ

MIRIMAI pjIPPODROMg

iš jų neišeina nepaten- 
Užtai ir kalbėtojai ir 

svečių būriai Martynui 
daugelį kartų šaukė

kartą at- 
Rambyno 

lankytojai
Vydūnas,

taip baigėme švęsti šių 
Rambyno šventę.

Arūnas.

BALTIJOS TAUTŲ 
AGRONOMŲ KON

FERENCIJA
ŠEŠTASIS BALTIJOS agro

nomų kongresas. Estijos sos
tinėj Taline atsibuvo šeštasis 
Baltijos agronomų kongresas. 
Kongresą ilgesne kalba pasvei
kino Estų žemės ūkio ministe
ris Taltsas, tarp kitko, nurody
damas kad Baltijos agronomų 
kongresai yra virtę tradicija. 
Kongreso proga Estija savo 
svečiams parodyti savo aštuo- 
nerių metų laikotarpio darbo 
vaisius. Visos Baltijos valsty
bės pergyveno ir nugalėjo di
dįjį ūkio krizį. Kriziš priver
tė visas tas valstybes pertvar
kyti visą savo ūkį. Estija ėmė
si intensyviau naudoti savo 
gamtos turtus ir ypatingo pa
sisekimo sulaukė degamojo ak
mens pramonėje. Estų žemės 
ūkyje dabar jau jaučiamas žy
mus sveikimas.

Po ministerio kongresą svei
kino iš Latvių pusės Dr. Ap- 
sitas ir iš Lietuvos pusės — 
docentas Vitkus. Kongresas 
gavo sveikinimų ir telegramo
mis, tarp kitko, iš Lietuvos ir 
Latvijos žemės ūkio ministeriu.

L. U;

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvarguc ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiųrėjęs ligonį 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydimu

Gydau jau dvylekį metų.

Dr. Edwin C. Whits
Chiropractor & Electro-Thcrapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O.

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

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

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Minėtai Fume Baths
2981 West 25th St. near Clark

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

šymet iš viso bus nusakina- 
ma 140 tukst. pušų, iš kurių 
numatoma gauti 175 tonas sa
kų.

Terpetino ir kanifolijos fa
brikas į produktus perdirbo 
1933 m. — 817 kg sakų. 1934 
m. — 5,713 kg. sakų, 1935 m. 
— 100,250 kg ir 1936 ra. — 
119,892 kg sakų.

Pagamintų produktų Dkvida- 
vimas eina gerai. Iki Balan
džio 10 d. iš pagamintos kani
folijos 157 tonų jau parduota 
121 tona ir iš pagaminto ter
pentino 32 tonų jau parduota 
12 tonų.

Taigi pušų nusakinimo dar
bai musų miškuose visiškai pa
siteisino. Tuos darbus įvedus, 
suteikiama apie 200 darbinin
kų darbo, o pasigaminant savo 
krašte terpentiną ir kanifoliją, 
nereikia kasmet į užsienius iš
leisti apie 150 tukst. It.

Nusakinamas pušų skaičius 
taip pat kasmet didėja: 1935 
m. buvo nusakinta 81,845 
šys ir 1936 m. — 111,634 
šys.. šymet, kaip matome, 
sakinimas gerokai pašokęs

Iš ankstybesniųjų metų
šų nusakinimo bandymų priei
ta išvada kad praktiškas nusa
kinimo vykdymas musų miš
kuose visiškai apsimoka. Di
džiausi pušų nusakinimo dar
bai vyksta Prienų, Mokomosios, 
Dzūkų, Varėnos, Seinų ir Kaz
lų Rudos miškų urėdijose. Per
nai nusakinimo darbai buvo 
praplėsti Jūrės, šakių ir Kau
no urėdijų miškuose,
nusakinimo darbų miškuose
1935 m. dirbo 92 darbininkai,
1936 m. — 149 ir šymet dirbs 
apie 200 darbininkų.

šiais metais nusakinimo dar 
bai plečiami. Jūrės ir šakių 
urėdijų miškuose bus nušali
nama po 5,000 medžių daugiau. 
Naujai įvestas sakinimas Žal
girio urėdijos miškuose, kur 
bus sakinama 10 tukst. pušų, 
Labunavo, Kaišiadorių ir Tra
kų urėdijų miškuose bus saki
nama po 5 tukst. pušų.

L. U.

pu- 
pu- 
nu-

pu-

Mirė Juozas Garmus
Liepos 27-28 naktį mirė se

nas žinomas Clevelando Lietu
vių 
mus. 
apie

Iš 
nio.

Iš 
buvo uolus Lietuvis, ir iki jo 
sveikata leido darbavosi tau
tos reikalais.

Garmus buvo apie 59 metu 
amžiaus.

1935 metais jis lankėsi Lie
tuvoje, buvo delegatu Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos Pasau
lio Lietuvių Kongrese. Pirmą 
kartą aplankė Lietuvą po apie 
25 metų.

Clevelande visada darbavosi 
Sandaros, Tėvynės Mylėtojų ir 
Susivienijimo kuopose. Daug 
rėme Lietuvą pirkdamas bo
nus ir šiaip duodamas įvairių 
aukų. Buvo taupus ir lėto bu
do žmogus, labai mėgo skaity
ti, buvo “Dirvos” skaitytojas 
nuo pat jos įsisteigimo, ir ėmė 
laikraščius leidžiamus Lietuvo
je.

Pašarvotas pas N. A. Wiljce- 
ij, laidojamas iš tenai šešta
dienio rytą.

Sekmadienį Juozas dar buvo 
atsilankęs Lietuvių Darželyje 
pamatyti Lietuvos svečių ir 
iškilmių, paskui vėl pasidavė 
į ligoninę, ir ten atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, be abejo links
mas kad gavo pamatyti atsto
vus savo brangios tėvynės, ku
rią jis taip karštai mylėjo.

Lai jis turi atilsį amžinai 
šios šalies žemelėje.

Prie

Kviečiu Akrono 
Lietuvius

Šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš bunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikom 
gerą alų, vyną, cigarus. Kvie
čiu visus savo draugus ir pa
žystamus ^.tsilankyti, o jums 
kuogeriausia patarnausime.

Adomas Gutauskas 
1441 Audrus Street 

ir Brighton Avė. Akron, O.
Arti Firestone dirbtuvės.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
R u b u š

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVĖ.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

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

50'- už vieną kartą 
3 kaitus už $1.00

Dabar Laikas Užsisakyti sau

B R A Z I S T A I L O R S 
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Ąvę.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Pelei. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

“EVER SINCE EVE”
Su Marion Davies ir Robert 

Montgomery v a d ovaujančiose 
rolėse, ir su žinomais padėjė
jais komedijantais kaip Frank 
McHugh, Patsy Kelly, Louise 
Fazenda ir Allen Jenkins, the 
Warren Bros. komedija “Ever 
Since Eve” (Nuo Jievos Lai
kų), bus pradėta rodyti Hip
podrome Teatre šeštadienį, 31 
d. Liepos.

Tai yra didžiausi juokai ko
kius kada auksaplaukė 
Davies ir gražus Bob 
gomery vaidino.

Montgomery vaidina 
paikšio rašytojo kuris 
apsistoti vietoje baigti savo ra
šomą veikalą, nes jis mintyse 
turi blondes. Panelė Davies 
gauna vietą kaip jo sekretorė, 
po to kaip ji pabėga iš dauge
lio vietų, kur jos samdytojai 
ją perdaug kibina dėl jos gra
žumo ir šviesių plaukų. Tar
naudama šiam, ji taip nusida- 
ro kad išrodytų kuošlykščiau- 
sia.

Vienu tarpu Montgomery su
sitinka ją vakare, nenusitai
siusią, ir nepažinodamas kas ji 
įsimyli į ją.

Komedija labai puiki.

veikėjas Juozas P. Gar- 
Clevelande. jis išgyveno 

30 metų.
Lietuvos paėjo iš Pakuo- 

netoli Kauno, Suvalkijoje, 
amato buvo siuvėjas, bet

STASYS VAIŠVILA
metų amžiaus, nuo 5699 

Clevelande, mirė 
Palaidotas Liepos

69
White avė., 
Liepos 23.
26 d., su pamaldomis, kurios 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. Liko' žmona, Ona, keturi 
sunai ir keturios dukterys.

Velionis buvo vienas iš se
nųjų Clevelando gyventojų.

MARĖ MARTIŠIENĖ
57 metų amžiaus, nuo 7699 
Decker avė., Clevelande, mirė 
Liepos 25. Palaidota Kalvari
jos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo naujos parapijos bažny-. 
čioje.'

Liko vyras, Antanas, penki 
sunai ir viena duktė.

Šių dviejų laidojimu rūpino
si graborė Della E. Jakubaus
kienė.

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

T. NEURA
2947 Hamilton Avė.

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
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G A R D E N
| FLOWER SHOP |
5 Gėlės visokiems reikalams ~ 
Ž VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.
| 8404 Superior Avenue Ę
= Atdara vakarais.

PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710 =
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VASARINIUS RUSUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medcgų 
Kainos labai populiarūs.

panelė 
Mont-

rolę 
negali

Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą' 

saviškiams j Lietuvą.

=

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

IFoUFsTArTaFfS
Į: ★ ★ -A-
t DEGTINĖ, VYNAS,

Duodama Geras 
valgis.

MUZIKA PENKTADIENIO
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN M E Y E R
Telef. ENdicott 9162

6512 Hough Avenue
’****«**l*******,I*****4**J,****i**»<*I',*J**I*Jt**J*<I**I**I',t
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Kvietimas
Visus savo draugus kviečiame į atidarymo Balių

HAMILTON CAFE ir TOP HAT INN

šeštadienį, Liepos-July 31
Lietuvių Salėje

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

Tikietus įsigykite i

- Hamilton Cafe
2301 Hamilton Avė.

F. Tulauskas
Taipgi “Dirvoje”

?4ii»iiiiiiiiiifliįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniįiiliii|j||iiiiiįii|[|||iiiiiiiĮiiij||i|||  ̂ niiiiiniuH liintiiįviid

s išanksto šiose vietose:

Tap Hat Inn
1198 Eaąt 66lh Street

Jonas čečeta
ir r* '-Lietumi' .‘Vilėje
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8 DIRVA

CLEVELANDO IR APIEL1NKES ŽINIOS į
j “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Clevelando Sportininkai 
Gali Nuvykt į Lietuvą

Youth’s Forum
Editor--Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland, O.

“Dirvos” Redaktoriaus Pasikalbę jimas su Jurgiu K. Venslovu
Lietuvos sportininkams ir ki

tiems svečiams apleidus Cle
velandą, “Dirvos” redaktorius 
turėjo platesnį pasikalbėjimą 
su Jurgiu K. Venslovu, Cleve
lando Lietuvių sporto vadovu, 
apie galimybes pasiųsti Cleve
lando ir visos Ohio Lietuvių 
sporto atstovus į Lietuva kitą 
vasarą, kuomet ten bus didelės 
iškilmės minint 23 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį 
ir žadama surengti Amerikos- 
Lietuvos Sporto Olympiada.

Kaip iš kalbėtojų sužinojo
me, ir pats Lietuvos sportinin
kų vadas p. Vytautas Augus- 
tauskas pasakojo asmeniškai, 
Lietuvoje kitą vasarą bus ren
giama platus sporto programas 
ir yra kviečiami dalyvauti ir 
Amerikos Lietuviai sportinin
kai.

Venslovas pareiškė, ir “Dir
vos” redaktorius numato galimu 
kitą metą iš Clevelando pasiųs
ti į Lietuvą keletą gerų Lietu
vių sportininkų dalyvauti rung
tynėse prieš Lietuvos sportinin
kus.

Clevelandas turi smarkių jau
nuolių savo pačių tarpe, bet 
Venslovas sako kad butų gali
ma parinkti ir siųsti sporti
ninkus ir iš kitų Ohio miestų, 
kad visa valstija butų repre
zentuojama.

Iš p. Augustausko sužinojom 
kad kitos kolonijos labai susi
domėjusios savo sportininkų į 
Lietuvą leidimu, na o Cleve
landas jokiu budu neužsileis 
kitoms.

Iš kur gausit pinigų?
Kelionei į Lietuvą reikalin

ga pinigų, bet jų daug nerei
kės, ypač sportininkams, nes 
viskas ką patiems reiks užsi
mokėti tai kelionę per vandenį, 
o Lietuvoje viską svečiams pa
rūpins tenaitiniai priėmėjai.

Clevelande galim surengt po
rą ar trejetą pramogų tam tik
slui — ir jaunuoliams kelionei 
pinigų sukelsime, o šiek-tiek 
galės prisidėti ir jų tėvai, duo
dami pinigų išlaidoms.

Karpius ir Venslovas numa
to kad Clevelande galima bus 
surengti vienas didelis basket- 
bolo žaidimas tarp Clevelando 
ir iš kitų miestų parkviestų 
Lietuvių, tas duos pusėtinai 
pelno. Kitą vasarą anksti bus 
galima surengti piknikas su 
tikrais sporto lošimais, tas at
neš nemažai ineigų, o paskui, 
surengtume išleistuvių banke
tą, kuris prisidėtų prie sporti
ninkų kelionės kaštų padengi
mo, ir musų gabiausi, tinka
miausi jaunuoliai tokiu budu 
pasieks Lietuvą ir dalyvaus 
Kaune surengtose sporto rung
tynėse.

Kaip su musų politikieriais?
Clevelande sunku ką gero 

padaryti be įsimaišymo tokių 
kurie nori visame kame savo 
siauras politikas varinėti.

Bet Venslovas ir Karpius sa
ko kad sporto klausime politi
kos turėtų būti padėtos į šalį, 
turėtų būti bandoma nors ka
da apsieiti be pavydo ir tąsy
mų, o dirbti tiktai Clevelando 
kolonijos pakėlimui, išrenkant 
geriausius vaikinus, neatsižiu- 
rint ar jie dirba su katalikais 
ar su tautininkais.

Komitetas turėtų būti išrin
ktas iš tokių kurie supranta 
reikalą ir kurie tam reikalui 
gali dirbti ir padaryti naudos.

Tikrai galim sakyti kad Cle
velando Lietuvių visuomenė šį 
reikalą gausiai parems, o tė
vai kurie turi sporte pasižymė
jusius jaunuolius privalo rū
pintis juos dar labiau pastū
mėti, ir būti gatavais reikalui 
atėjus prisidėti kad ir su ma
ža suma pinigų sportininkų į 
Lietuvą leidimui.

Gerai kad Clevelandiečiai 
laimėjo

Pasekmės krepšinio rungty
nėse, kokios buvo pirmadienio 
vakare, kuriose Clevelandiečiai 
dėdami visas savo pastangas 
padarė vieną punktą daugiau 
už Lietuvos sportininkus, yra 
geras akstinas Clevelando jau
nuoliams.

Clevelandui laimėjui viršų, 
29 punktus prieš Lietuvos 28, 
Clevelando Lietuvių jaunimas 
pasijuto pakilę dvasioje, labiau 
užsidegęs prie sporto. Juose

kuris teikėsi apsilankyti Cle
velande sąryšyje su Lietuvos 
svečių atsilankymu, ir daly
vavo parengimuose Daržely
je, salėje, ir bankete.

BASKET BALL 
RUNGTYNĖS

Rašo Jurgis K. Venslovas.
Niekados iki šiol pas mus 

nebuvo matyta tiek Lietuvių 
basket bąli (krepšinio) rung
tynėse kiek susirinko į East 
High mokyklą pirmadienio va
kare.

Daugelis Lietuvių buvo pir
mą kartą pažiūrėti basket bąli 
rungtynių ir jiems buvo nuos
tabu matyti tokius gerus loši
kus. Bet net ir veteranai, ku
rie tankiai lanko basket ball’o 
žaidimus stebėjosi iš žaidimo 
kurį jie matė pirmadienio va
kare tarp Lietuvos sportininkų 
ir vietinių. Stebėjosi ir sve
timtaučiai su kuriais buvo 
proga pasikalbėti po žaidimo.

Ne tik kad jie gavo “sur- 
prizą” iš gabaus svečių žaidi
mo, bet jie nemanė kad butų 
galima turėti tokią gerą ko
mandą vietinių Lietuvių bas- 
ketbolininkų. Tikrai mes ga
lim džiaugtis musų basketboli- 
ninkais, Lietuvos ir vietiniais.

Nežiūrint kas laimėjo šiuo 
atveju ■— Lietuvos arba vieti
niai vaikinai, — garbė jiems 
visiems, ir mes kurie sėdėjom 
salėje privalom tik džiaugtis 
jog turime tokio jaunimo.

Tie kurie atvyko į salę ank
sčiau, matė pradinį lošimą tarp 
vietinių lošėjų jaunesnės kar
tos ir senesniųjų. T'ame loši
me senesnieji laimėjo 32 taš
kus prieš 21.

Lietuvos su Ohio lošimas 
prasidėjo apie 8:30 vai. vaka
ro. Pasekmės tokios:

Ohio Lietuviai 29
Lošėjai G F Viso
Mažeika F 2 1 5
O’Braitis F 0 2 2
Kubilius C 5 2 12
Miliauskas G 2 0 4
Dubickas G ’ 0 1 1
Daraškevičius G 1 0 2
Rudinskas G 1 1 •3

Viso 11 7 29
Lietuva 28

Lošėjai G F Viso
Pužinauskas F 1 0 2
Cenfeldas F 4 2 10
Baltrūnas C 0 1 1
Andriulis G 3 1 7
Kriaučiūnas G 1 1 3
Savickas G 2 1 5

Viso 11 6 28

gims noras į Lietuvą važiuoti 
dalyvauti rungtynėse ir pasi
žymėti. Jeigu gi butų pralai
mėję nors vienu punktu, jų 
ūpas butų buvęs nuslopintas, 
jų draugai butų iš jų pasijuo
kę, ir padėtis butų likus visai 
kitokia.

Tautinei dvasiai ugdyti ir 
savuosius Amerikoje paremti 
Lietuva daro viską, taigi šis 
Lietuvos sportininkų gavimas 
vieno punkto mažiau pirmadie
nio draugiškame žaidime yrą 
vienas iš tokių Lietuvos pasi- 
aukavimų išeivijos Lietuvybės 
labui.

“Dirvos” Reporteris.

rf. "f1

Daugiau apie Lietuvos 
svečius visą progra

mą rasite ant 
G-to puslapio

KOMISIJOS VIEŠA
PADĖKA

Vietinė Lietuvos Sportinin
kų priėmimo komisija taria 
visiems Clevelando ir apielin- 
kės Lietuviams, širdingiausią 
ačiū už jų parėmimą ir patar
navimą laike vizitato Lietuvos 
sportininkų ir kitų svečių iš 
tėvynės Lietuvos.

Taria ačiū šeimoms kurios 
priėmė svečius į savo namus 
ir davė svečiams jausti kad jie 
yra vienas jų šeimos narys.

Taria ačiū tiems kurie davė 
savo automobilius svečiams ir 
kurie kiekvienu pakvietimu 
mielu noru važinėjo svečius.

Ačiū visiems dalyvavusiems 
automobilių parade važiuojant 
j Lietuvių Darželį ir tai tūks
tantinei miniai ką susirinko j 
Darželį.

Ačiū Lietuvių Salės Bendro
vės direktoriams ir salės šei
mininkui už patiekimą salės 
užbaigimui programo, kuris ne
buvo galima Darželyje baigti 
dėl užėjusio lietaus.

Ačiū šv. Jurgio parapijos 
vargoninkui V. Greičiui ir pa
rapijos chorui už jų dalyvavi
mą Darželio programe.

Ačiū ponioms, panelėms, vy
rams ir vaikinams, šeiminin
kėms ir visiems pasitarnavu
siems kaip Darželyje, banke
te, per krepšinio rungtynes, ir 
vėliau išleistuvių baliuje Lie
tuvių salėje.

Ačiū tiems kurie rinko pro
gramo knygai skelbimus, ir 
ačiū tiems biznieriams, profe
sionalams, draugijoms, įstai
goms ir asmenims kurie davė 
savo skelbimus ir pasveikini
mus į šią programo knygą.

Ačiū šv. Jurgio parapijos 
klebonui už davimą salės pir
madienio vakare, kur buvo pa
tiekta vakarienė svečiams po 
basketbolo žaidimo.

Ačiū parapijos salės prižiū
rėtojui už jo gražų patarnavi
mą toje salėje.

Ačiū Juozui Blaškevičiui ir 
Onai Karpienei už parupinimą 
muzikos svečių pasitikimui Di
džiųjų Ežerų Ekspozicijoje, 
kurie sugriežė Lietuvos Himną 
ir kitų Lietuviškų dalykų.

Ačiū vietiniams Lietuvių 
laikraščiams už jų aprašymus 
ir rėmimą viso musų darbo.

Darbas buvo didelis, komi- 
ja padėjo daug truso kad visi 
svečiai ir vietos visuomenė bu
tų patenkinti . Taigi jei mes 
ką nors apleidom šiuose ačiū 
pareiškimuose, tai ir tie visi 
priimkit musų paskutinį nuo
širdų AČIŪ visiems!

Komisija:
Jurgis K. Venslovas, Pirm. 
N. A. Wilkelis, Vice Pirm.
K. S. Karpius, Raštininkas, 
Stella Ivinskaitė, Fin. Rast. 
Alekas Višniauskas, Ižd.

Vytautas Kubilius, 
Juozas Slivinskas, 
Ona G. Mihelich. 
P. V. Česnulis.

Didžiausia Lietuvių 
Šeima Išrinkta

Didžiausia Lietuvių šeima 
kuri laimėje Cleveland News 
konteste yra Petro ir Marga- 
retos Šumsku, nuo 1552 E. 43 
street.

Jie turi aštuonis gyvus vai
kus, kurių amžius eina nuo 33 
metų iki 15.

Ona, duktė, yra vyriausia, 
33 metų, Edvardas, sūnūs, jau
niausias, 15 metų. Kiti jų vai
kai yra: Adelė, 31 m., Jonas, 
29 m., Julė, 25 m.; Vincas, 23 
m.; Teresė, 21 m., Povilas, 19.

Ona ir Julė yra ištekėjusios, 
ši Lietuvių. šeima yra di

džiausia Clevelande, kurios vi
si nariai čia pat gyvena.

Trečiadienį, ši šeima buvo 
gražiai pavaišinta Great Lakęs 
Ekspozicijoje. Visus kaštus

KNOWSEY KNOOS ‘cause her Rubbertovvn boy friend 
wasn’t there.

B Y
SUPER SNOOPER

Have you ever 
seen a child with 
sparkling e y e s 
and a radiant 
face, trying ever 
so hard i n his 
own immature 
way to describe 
something he’s 
just seen to his 
paronts — some
thing where 
and clovvns and

REFLECTIONS —
The remainder of this wdek and 

part of next will be sort of an 
epen seacon fo.- Brickbats and Bou- 
ąets being thrown by the I-told-you- 
so’s at the Sportsmen’s Affair. Wal, 
leave the erities, criticize and leave 
the f'.atterers, flatter, būt I my 
friends will merely give you būt a 
chittah and a chattah —

FROM Cleveland there was Bernie 
and Joesy and Emmy and Rose and 
Stella and Mary. And George and 
Pete and Stan and Steve and Bill 
and Joe. Why everyone was there 
at the Farewe>l Jamboree, for a 
good old-fashioned reunion.

its because 
typewriter 
the keys. 
because I

there were balloonc 
lotsa ice cream ?

Perhaps you haven’t had occasion 
to witneas just this, then how about 
the gossiping lady who meets a 
friend in the store, and is all het- 
up with anxiety to relate how Mr. 
Jugs had to sleep off a jag on the 
lawn swing before the Mrs. would 
allow him in the house? That alone 
isn’t so bad, būt when she wants 
to get in all the details before the 
buteher comes out of the cooler, 
so he won’t hear her . .
you really got somethin’.

What I’m tentatively working up 
to is — Likę the child, I have seen 
very much and am just as bewild- 
ered as how and where to begin to 
describe it. So there’s the set-up 
. . . as befuddled as the child,
with the time the gossiping lady 
has in which to tell my story. 
Visitors - pienies - Lithuanian Sport- 
men’s Day, etc. Let’s 
plunge —

pro-
was

even

then

TIIE MAYOR AND ME —
Due to unccheduled rain the 

S'.am at the Cultural Garden 
all wet, I mean tangled up,
Mayor Burton slipped in without 
a single committeeman to eseort 
him. So me and him gets ourselves 
in a chat, a regular tete,-a-tete. In 
confidence he related how ' on var- 
ious occasions he takes secret drives 
along the Boulevard to view the 
Garden, every time becoming more 
assuied that the Lithuanian Gar
den is just about the finest, 
lccation, construction, 
think its eleetion, 
leetion? Huh!

etc. Do 
or really his

for
ya 
se-

GREETINGS and salutations my 
dear friends. Yessir its none other 
than the Super Snooper back in 
print again. Why I’m back I real
ly don’t know. Maybe 
I enjoy sitting at the 
and pecking away at 
Then again, maybe its
get a certain amount of personai 
satisfaetion in seeing something I 
have written getting into print and 
knowing that a few people even 
take out enough time to read what 
it is. Būt on further thought may
be its because I believe that it 
would be quite interesting to sort 
of compare the days of yesterday 
with those of today. To look at 
the past and present to see what 
has been the toli of time. To find 
out how your friends and my friends 
may have changed. To see what 
they have done and what they are 
doing. In other words to stop and 
realize the effect of the march of 
time.

AND so my friends I won’t take 
up anymore of your time this week 
other than to again remind you 
that I am really back, so that you 
may have sufficient 
your subscription to 
thereby have your 
the Knowsey Knoos.

time to renew 
the Dirva and 
own copy of

LITHUANIAN
BASKET BALL

CUTCOME

just take a

Sometimes 
perfect dės

BEACON —
What’s in a name? 

nothing, sometimes a 
cription of the persons bearing it.
Take the name and the word “Bea- 
con” f’rinstance — the word means 
guiding light, or light of warning. 
The name Beacon is possessed by 
two affable young ladies that visit- 
ed our city from Pittsburgh. Julia 
and Alice Beacon, two guiding lights 
of minor and major activities among 
the Lithuanians of 
icall.v coincidental,

that city. Iron- 
eh what!

I DECLARE —
Jammed tikę a 

kettles in ė small cupboard on a 
nite when you don’t wish to disturb 
anyone, būt štili get at the bottom 
one, were the folks at the Saint 
George’s Parish Picnic. Two ket
tles that were boiling to a merry 
tune of alus were George Brazaitis 
and his eąually rotund pal, Walter 
Krause. Talk about silly anties — 
they went so far as to gather in 
a large group of 
folks and started 
around the rosey”.

bunch of noisey

old and young 
playing “Ring

If so, I wouldn’t 
Game of fun,

CAN IT BE —
A new game? — 

know what to call it. 
humor, love, be it what it may —
Marjorie Rubin was playing it. It 
consists of choosing a nice looking 
chap, that Sabe fellow in this in- 
stance and introdueing him to dif- 
ferent people when the occasion pre- 
sents itself. To one he is intro- 
duced as fiance, another husband, 
lawyer, rich uncle, etc. What’s the 
object of the game ? Dunno, the 
only one I could see was the man.

padengė dienraštis Cleveland 
News.

i 'Pasaulio Gatvėse, jiems pa
tiekta vakarienė Lietuviškoje 
užeigoje, su Lietuviškais val
giais, ir įvairiais gėrimais.

Petras šumskis, 63 metų am
žiaus, tos šeimos tėvas, atvy
ko į Clevelandą 1905 metais. 
Iš Lietuvos išvažiavo 1901 me
tais, keturis metus išgyveno' 
Anglijoje.

Cleveland News renka di
džiausias šeimas iš visų dides
nių Clevelande gyvenančių tau
tų, ne iš visų kiek tik čia ran
dasi.

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
CHIROPODISTAS 
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)

M. W. KUDZIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MĄLIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

UTOPIA —
Queen Victorias

WALLFLGWERS
Cinderellas and

all alike making a grand rush to 
be swayed by one of the much pub- 
licized Sportsmens, amid oh’s, ah’s 
and ah huh’s. Can’t help būt re- 
peat Mr. Victor Augustauskas, the 
shepherd in charge of the flock of 

just 
cow 
and 

goes

athletes. Says he: “They’re 
likę a large salt stone in a 
pasture, each giri comes up 
takes a look or a liek and 
away satisfied or otherwise”.

ME’N MOON —
Just likę the famous Dean broth- 

ers, Paul and Diz, are the Derin 
brothers, Joe and Moon. Joe, the 
guy who out-barks the barkers at 
the Exposition, out - cheers the 
cheer-leaders at the Basketball 
game. Brother Moon, the boy who 
really deserves credit, doesn’t leave 
out a peep. — Taking days off 
from work, traveling from Youngs- 
town, whipping 15 pounds off his 
avoirdupois in strenuous training, 
etc. Būt give Joe the. credit, on 
account of becose he’s the manager, 
ain’t it?
BRIEFS —

Yoo-hoo — Chickie, you have the 
next dance with me, remember?— 
that folks introduces Chick Praspol 
of Akron. The flirtatious guy who 
doesn’t have to be seen very often 
to hear a lot about. Just a second 
Gable and Taylor, in the minature. 
That’s Chick Praspol.

Now somewhere over in this cor- 
ner is a truly intelligent, humorous, 
gay, witty, clever gentlemen from 
Akron — Frank Rokus. Wait till 
I find him, I’Il give youse a knock- 
down. There he is, būt wait . . . 
what the___ 1, who-oo-oo’s he got
his arm tangled around? My own 
faithful secretary . . . why that
low-down, good for nuthin’, snake 
in the excelsior. That’s Frank Ro
kus.

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)

JUST look at my old pal K. J. M. 
A year ago he was just a simple 
unknown scribbler likę myself. Būt 
look at him today, a full pledged 
columnist known for many miles 
around. Now, even a valuable por- 
tion of the Youths Forum is taken 
up with a likeness of himself at 
the head of his column. Not only 
that būt he has obtained for him
self a pleasing young secretary, 
Miss Em, and what a young lady 
she really is. I chanced to meet 
her the eve of the Sportsmen’s 
affair and right there and then I 
said to myself, “Ole boy„ you’d bet- 
ter start writing again and get 
yourself a secretary too”. Maybe 
these are further reason why I’m 
back in print.

BŪT maybe the real reason why 
I’m back again was instilled in me 
during my visit in Cleveland at 
the Farewell Jamboree. It may 
have been a farewell jamboree for 
some, būt believe you me it looked 
more likę a good old happy reunion 
for many of my old friends. What 
with a representative group from 
Youngstown, from Cleveland, and 
from Akron mingling together again 
— singing, dancing, laughing, and 
drinking together again, it brought 
back many pleasant memories of 
the days gone by. It seemed likę 
it might be the beginning of an
other era of those good old times.

BILL Darulis was there, dignified 
and even more reserved than he 
used to be. Chick Praspol, that 
eute little kid, as*' romantic as ever 
and making a hit with all the girls. 
Frank Rokus seemed 
up his orange juice 
seen sipping away 
mugs of 3.2.

to have given 
diet and was 
a couple of

there was Mr.FROM Youngstovn
Joseph Derin, būt everyone knew 
that. Why that guy could put most 
any hog caller to shame with just 
one little yelp. Then there was 
Chuck Nevers, Jimmy Yurchison and 
Moon Derin Etrutting around the 
dance floor more than I have ever 
seen them before. Of course I 
musn’t leave out the Lucas sisters 
for they were there two. Helen a 
bit taller a half indi to be exact, 
būt just as full of fun as ever be
fore, and Rose, ah, was she making 
a hit with all those Loogan Lads 
from aeross the sea. Then there 
was that blond-haired Derin giri, 
būt she was a bit disappointed

For the first time in its history 
East High School’s Gym had a Eu- 
ropean team play ba'ketball on its 
floor. “Lietuva” vs. America was 
the game of the evening. A pre- 
liminary game put the anxious spec- 
tators in the mood. The main 
event followed immediately after the 
warming up shots and the intro- 
duetion of each individual player.

The handsome, fleet-footed Lith
uanian team played full heartedly 
and enthusiastically. The keen- 
minded American team was by no 
means shovved up either.

own 
wore 
wore 
gold 
time

The teams 
were distinguished by their 
kind of suits. The Americans 
red satan whereas the visitors 
green satan trunks with a 
stripe and white shirts. In no
the on-lookers were rooting and 
yelling for their favorite team and 
player.

Vito Kubilius, former student of 
East High, made some excellent 
plays. Pužinauskas and Krauciau- 
nas were the heros of the Lithuan
ian team. Splendid cooperation was 
shown both teams throughout the 
game, thrilling plays were made. 
The spectators cheered with all their 
might. Not a dūli moment, instead, 
the sportsmen provided for the spec- 
tators an hour of continuous fast 
play. The bąli flew around from 
one end of the gym to another.

Point after point was gained on 
both sides. At the ąuarter of the 
hour, the score was given and al- 
ways the “Lietuva” team was ahead 
būt trailed elosely by the Ameri
cans. The lašt ąuarter proved to 
be the most exciting and stirring. 
Suddenly the whistle blew conclud- 
ing the game at a near tie — 29 
for the Americans and 
Lithuanians.

By no means 
disappointed in 
Proud we were 
our fatherland,
we of our own American boys who 
won. After the game, a dance at 
the Lithuanian Hall followed. The 
crowd at both places was very 
large.

28 for the

the people 
Lithuanians.

were
the

of the boys from 
būt prouder are

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

$2.00 Savaitei.
1277 EAST 60th STREET

REIKALINGA DARBININ
KAS DARBUI FARMO.JE

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

Telef. GLen. 3823
■Ai

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
APLANKYKIT

Lietuvišką 'i!

įj\ Užeigą
PASAULIO GATVĖSE

(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 1 0 I dieną —

IKI RUGrS.-SEPT. 6
LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 

LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės,1 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

A

Juozas Blaškevičius ■
olmįiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinumnnfninnimm«mnm«iiTnr»rrnniiiiTnimTlbiil?

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.
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