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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATSISAKO ŠELPTI
Washington.— Preziden

tas Roosevelt išleido griež
tą pareiškimą valstijoms 
kurių legislaturos neranda 
būdų pačios rūpintis savo 
biednais negalinčiais dirb
ti, atsisakydamas duoti fe
deralės valdžios pašalpą.

VIEŠŲ DARBŲ DARBI
NINKAMS NORI MO

KĖTI DAUGIAU
Washingtcn. — Siūloma 

bilius prie viešų darbų pro
gramo’nustatyti viešų dar
bų darbininkams minimum 
mokesties $40 mėnesiui Jei 
tas bilius pereis, prasti dar
bininkai gaus po $19 dau
giau j mėnesį negu dabar 
gauna.

STATYBA DIDĖJA. Iš 
visos šalies surinktomis ži
niomis, pasirodo kad sun
kiosios statybos kontraktų 
per savaitę iki. Birželio 9 
buvo už $47,437,000, virs 
2 milijonais daugiau negu 
savaitė pirmiau, ir virš 4 
milijonais daugiau negu tą 
pat savaitę pernai.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA PAKILO. Detroit. — 
Praeitą savaitę automobi
lių industrijoje pasireiškė 
smagesnė dvasia, nes paga
minta 40,175 automobilių. 
Savaitė pirmiau buvo pa
daryta 26,980.

PLIENO gamyba visoje 
šalyje, bendrai imant, per
eitą savaitę dirbo su 25.5 
nuoš. normalio. Tuo tar
pu greitų pagerėjimo žy
mių nesirodo.

Kai kuriuose miestuose 
kaip Pittsburghe, Youngs- 
towne ir Buffalo darbai 
pakilo, bet kituose suma
žėjo.

SUSITAIKĖ. Pittsburgh, 
Pa. — Abiem pusėm nusi
leidus, baigėsi prekių išve- 
žiotojų trokų darbininkų 
streikas, kuris buvo sulai
kęs per porą savaičių tarp
miestinį prekių judėjimą 
iš Pittsburgho ir į čia.

KELIAS vidurvakarines 
valstijas grąso užpulti žio
gų debesiai. Tie jauni žio- 
gučiai šiomis dienomis iš
lenda iš žemės. Valdžia ir 
ūkininkai pasiryžo pašven
tinti juos nuodais pirmas 
kelias dienas, iki dar ne
suaugę jų sparnai ir jie ne
gali pakilti nuo žemės. Jie 
padaro milžiniškus nuosto
lius kai pradeda skristi ir 
nusileisdami ėsti. Jie taipgi 
prideda miriadus naujų sa
vo kiaušinių, iš kurių ki
tais metais vėl išsiperi nau
ji -žiogai. Taigi šymet jų 
perėjimosi vietos užklupta 
nuodais.

KANADA tikisi gauti iš 
Britanijos valdžios užsaky
mą kariškų lėktuvų ir kitų 
karo reikmenų už apie du 
šimtu milijonų dolarių.

Priimtas Darbo Valandų ir Algų Įstatymas
TAIP PAT PRAVESTAS VAIKU DARBO 

SUVARŽYMAS

Washington, Birželio 15. 
— Senatas vakar perleido 
algų ir darbo valandų' bi- 
lių ir perdavė jį Preziden
tui pasirašyti. Taip tai tas 
ilgai tąsytas reikalas ga
ilaus tampa įstatymu.

Tas įstatymas veiks ši
taip: (1) per 7 metus vi
soje šalyje turės būti pra
vesta mokėjimas pagrindi
nės (mažiausios) mokesties 
į valandą kad ir prasčiau- 
siame darbe nemažiau 40c. 
(2) Bėgyje trijų metų tu
rės visose dirbtuvėse būti 
įgyvendinta darbo savaitė 
ne ilgesnė kaip 40 valandų, 
taip kad daugiau darbinin
kų galės gauti dirbti. (3) 
Turės būti panaikintas ne
pilnamečių vaikų darbas.

Tas įstatymas ypatingai 
turės būti vykdomas visose 
industrijose kurios preky
bą varo tarp valstijų . Bet 
kadangi beveik nėra tokios 
išdirbvstės kurios prekės 
nebūtų gabenamos į kitas 
valstijas, taigi diduma iš
dirbysčių turės prie to įs
tatymu prisitaikyti:

Nuo 40 valandų darbo 
savaitės betgi paliuosuo-

BAISUS POTVINIAI 
NAIKINA KINUS

Hong Kong, Birž. 16. — 
.Japonų lėktuvai vėl bom
bardavo Kinų uostų Kan
toną, padarydami didelius 
nuostolius.

Geltonosios upės išsilieji
mai palietė milijonus Kinų 
gyventojų. Tarp nukentė
jusių apsireiškia cholera.
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šanghai, Birželio 15. — 
Šiaurinėje Honan provinci
joje ištiko baisus potviniai, 
išsiliejus Geltona jai upei. 
Šios gamtos rykštės negali 
sulaikyti nei Kinų nei Ja
ponų kanuolės.

Toje srityje yra žemu
mos ir upės pakraščiai ap
dėti užtvenkimais, bet van
duo juos išvertė.

Jąponų karo pranešimai 
sako kad be namų liko pil
nai 300,000 Kiniečių, ir kad 
apie 150,000 žmonių prigė
rė.

Vandenuose matosi šim
tai žmonių lavonų pluko- 
jančių.

Upės išsiliejimas sulaikė 
ir Japonų puolimus Kinų 
numatytose u ž p u olimams 
vietose.

Kinų vyriausias karo va
das Gen. Kai Šek paskelbė 
karo stovį Hankow srityje 
ir pasiryžo perorganizuo
ti savo vyriausybę pasiruo
šiant sutikti Japonų užpuo
limą šios laikinos sostinės.

PREZ. ROOSEVELT su
manė siųsti Amerikos ko
misiją į Angliją patirti te- 
naitinių darbo įstatymų.

Tačiau tam priešinasi C. 
I. O. vadas Lewis. Ameri
kos Darbo Federacijos va
das Green pritaria. 

jami įstaigų vedėjai, profe
siniai darbininkai, adminis
traciniai viršininkai, vieti
nių krautuvių, žuvininkys
tės, ūkio ir pieninių darbi
ninkai; jurininkai, aviaci
jos tarnautojai, gatvekarių 
tarnautojai ir nekurie kiti.

Kaslink vaikų darbo su
laikymo: išdirbystės nega
lės siųsti savo prekių į ki
tas valstijas jeigu tos pre
kės bus gaminamos vaikų 
darbu. Tame bus taip pat 
nekurios išimtys.

Bausmės nustatytos di
delės už šio įstatymo lau
žymą: piniginė bausmė iki 
$10,000 ir kalėjimo iki pu
sės metų, arba abi kartu.

Gina Ateivių Pilietybes 
Palengvinimo Bilių

Washington. — Senato
rius Bulkley ir Senatorius 
Cop.eland kovoja už prave- 
dimą Lanzetta biliaus, ku
ris palengvintų gavimą pi
lietybės svetimšaliams ku
rie yra, 50 metų amžiaus ir 
daugiau ir kurie teisėtai 
įvažiavo į Ameriką prieš 
Vasario mėn. 1917 metais.

KAIRIEJI VĖL DAUG 
PRALAIMĖJO

Hendaye, Birželio 15. — 
Pastaromis dienomis Ispa
nijos sukilėliai turėjo gerų 
pasisekimų prieš kairiuo
sius.

Birželio 13 d. užėmė pa
jūrio miestą Castellon de 
la Plata ir jo uostą Grao, 
pasidarydami daug" vietos 
pajūriu žygiuoti linkui Va- 
lencijos.

Birželio 14 d. sukilėliai 
galutinai išvaikė “paklydu
sią diviziją” Ispanų lojalis- 
tų, kurie 9,000 vyrų skai
čiuje, apdriskę ir prastai 
ginkluoti, bandė žygiuoti 
prieš sukilėlius Pyrėnų kal
nuose, netoli Prancūzijos 
sienos. Jie užpulti skubi
nosi perbėgti į Prancūzi
jos pusę, arba butų buvę 
apsupti ir suimti.

Birželio 15 d. sukilėliai 
'padarė netikėtus puolimus 
kairiųjų dviem paskirais 
frontais. Viena kariuome
nė ėmė stumti kairiuosius 
prie Mijares upės, o kita 
kariuomenė pažengė pir
myn pietuose Cordobos sri
tyje.

Gen. Franco ruošia ne
trukus apgulimą Valenci- 
jos. Tas pasisekimas visai 
paliktų Madridą be maisto.

Birželio 15 — sukilėliai 
padidino savo dvigubą puo
limą kairiųjų dviem paski
rais frontais. Cordoba pro
vincijoj pradėtas puolimas 
išstatė kairiųjų kariuome
nes tarp dviejų ugnių.

Valencijos uoste sukilė
lių lėktuvai sugadino du 
Prancūzų ir du Britų pre
kinius laivus atgabenusius 
kairiesiems reikmenų.

avasariskas laikinosios sostinės Kauno vaizdas 
miesto dalis žiūrint iš kalno nuo Marvelės pusės.

Vytauto tiltas per Nemuną ir senojo
(Tsb.)

BARNIAI DĖL ISPA
NIJOS ANGLIJOJE

Londonas. ~-z Britų val
džioje įvyko nesusipratimų 
ir nepasitenkinimų kuomet 
premjeras Chamberlain at
sisakė duoti Britų laivams 
apsaugą Ispanijos vande
nuose, kurie ten plaukia ir 
varo prekybą su lojalistais.

Premjeras pasakė nega
lįs duoti apsaugos jei pati 
Britanija nėra pasirengus 
stoti į karą.

RADO ŽUVUSĮ LĖK
TUVĄ SU DEVY
NIAIS LAVONAIS

Yosemite, Cal. — Birže
lio 12 d. jaunas vaikinas, 
išėjęs į kalnus, į savo nu
spėtą vietą, po keliolikos 
valandų užtiko sudužusį 
pasažierinį lėktuvą, kuris 
aukštuose kalnuose buvo 
nukritęs Kovo 1 d. ir din
gęs. Jame rado 9 žmones, 
visus negyvus. Lėktuvas 
užtiktas snieguose.

EUROPĄ SUKRATĖ 
ŽEMĖS DREBĖJI

MAS

Londonas. — Birželio 11 
gana smarkus žemės dre
bėjimas sukratė Britaniją, 
Belgiją, Prancūziją ir Ho- 
landiją. Išvartyta daug ka
minų, žmonės išgąsdinta.

Belgijoje buvo jaučiama 
labiausia, ten keletas žmo- 
nij sužeista. Žmonės išsi
gandę bėgo iš namų.

Nukirto galvas. Berli- 
nas. — Vyras ir jo žmona 
tapo nukirsdinti pripažinus 
juos kaltais išdavime sve
timai valstybei Vokietijos 
paslapčių.

VIENNOJE, Vokiečiai 
vykdydami savo programą 
persekioti Žydus, jau areš
tavę apie 2,000 Žydų, ir to- 
kis pat skaičius jų areštuo
ta kituose Austrijos mies
tuose.

NAZIAI LAIMI, STA
TO ČEKAMS REI

KALAVIMUS•’T - •. ■ /„į, Į,. •/ »
Praga. — Birželio 12 d. 

buvo treti paeiliui balsavi
mai Čekoslovakijoje. šie 
balsavimai vyko daugiau 
Vokiečių apgyventose sri
tyse. Vokiečių kandidatai 
gavo didelę daugumą bal
sų — iki 80 nuoš.

Tose vietose, nazių kurs
tomi, Vokiečiai dar labiau 
ėmė rėkauti ir reikalauti 
sau autonomijos arba sa
vivaldos.

Čekijos nazių vadas Hen- 
lein varo derybas su Čeko
slovakijos vyriausybe, siū
lydamas savo programą ir 
statydamas reikalavimus.

Gavę savivaldybę, naziai 
pirmiausia skubintų bal
suoti nuo Čekoslovakijos 
atsimesti.

Ir Berline Vokiečiai rė
kauja kad Čekoslovakijos 
atidėliojimas greitai išsprę
sti pietinių Vokiečių klau
simą “prives tiktai prie 
griežtesnės prievartos to 
klausimo išsprendimo”.

AŠTUONI ŽUVO. Dela- 
van, III. — Čia ore suspro
go didelis kariškas lėktuvas 
ir juomi nukrito ir užsimu
šė aštuoni lakūnai.

ŽUVO 12. Pereitą sa
vaitę Texas valstijos tor- 
nadoje užmušta 12 žmonių.

BANKŲ DEPOZITAI
‘ AUGA

Pranešimai iš 101 dides
nių Amerikos miestų paro
do kad pereitą mėnesį de
pozitai bankuose padaugė
jo $445,000,000 suma.

Kaizerio sukaktuvės. Bu
vęs Vokietijos kaizeris, gy
venantis ištrėmime Holan- 
dijoje, šiomis dienomis mi
nėjo 50 metų sukaktuves 
nuo to kai jis tapo Vokieti
jos imperatorium. Jis už
sėdo ant sosto visai neti
kėtai, kai jo tėvas, Frede
rikas, mirė nuo vėžio ligos, 
valdęs tik 100 dienų.

CHOLERA PRAŽUDĖ 
12,000 ŽMONIŲ

Indijoje pradėjo siausti 
didžiausia moderniškų lai- ' 
kų cholera, kuri bėgyje 7 
savaičių paėmė 12,000 gy
vasčių. Du tūkstančiai mi
rė tik vieną praeitą savai
tę.

Britų ir Indijos vyriau
sybės organizuoja šimtus 
gydytojų kovoti su ta liga.

PAKLIUVO UŽ ŽUDY
MĄ SAVO ŽMONŲ 

Los Angeles. — Čia tū
las Robert James, nuteis
tas mirties bausme už nu
žudymą savo šeštos žmonos 
gyvatės įkandimais, tikisi 
dar ištrukti nuo bausmės. 
Jis jau du metai kaip nu
teistas, bet dar bausmė ne
įvykdyta.

Seniui bėda. Wildwood, 
N. J. — Vieno 62 metų se
nio namuose rasta nušauta 
iš užpakalio 26 metų mer
gina, nuoga. Senis suim
tas.

MARIJAMPOLĖJE nutarta 
statyti naują ligoninę, kuri 
kaštuos apie 2 milijonu litų.

KAUNE šiomis dienomis at
sibuna Pavasarininkų (Lietu
vos katalikiško jaunimo organi
zacijos) suvažiavimas. Jiems 
į iškilmes atvykti padaryta di
deli papiginimai. Suvažiavo 
apie 50,000 Pavasarininkų.

GAISRAI, šios vasaros pra
džioje Lietuvoje buvo nemažai 
gaisrų. Be šiaip gaisrų, daug 
buvo gaisrų miškuose, kurie 
padarė daug nuostolių.

LIETUVOJE pradeda smar
kiai atlietuvinti savo pavardes 
turinčias svetimas galūnes. Il
gai nepravedant pavardžių at- 
lietuvinimo darbo iš valdžios 
pusės, patys žmonės savu no
ru tą daro, šiomis dienomis 
100 studentų, taipgi kariai, 
šauliai, Jaunalietuviai, net pra
džios mokyklų mokiniai, prašo 
atlietuvinti pavardes. Pavar
džių atlietuvinimas ypač pasi
skatino nuo pereito Kovo 17 
dienos Lenkų ultimatumo.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BIRŽELIO pabaigoje bus su
šaukta seimo sesija, kuriai bus 
patiekta ratifikuoti kelias su
tartis su Lenkija ir apsvarsty
ti eilę skubių įstatymų, tarp 
kurių bus įstatymas apie mies
tų ir miestelių tvarkymą.

Kauno miesto burmistras A. 
Merkys pakviestas į Maskvą 
susipažinti su Maskvos tvarky
mu.

•
TARPTAUTINĖ REGATA 

KLAIPĖDOJE. Birželio 17 iki 
21 Klaipėdoje atsibuna tarp
tautinė vėju varomų sportinių 
laivų regata. Joje dalyvaus ir 
17 pačios Lietuvos jachtų.

•
REKORDINĖ SAVAITĖ 

KLAIPĖDOJE. Klaipėdos uo
ste paskutinėmis Gegužės die
nomis per vieną savaitę atplau
kė ir išplaukė 84 prekiniai lai
vai — po beveik 13 laivų kas
dien. Tai skaičius kokio ne
buvo registruota niekada ank
sčiau.

•
ATVYKO KARIŲ EKSKUR

SIJA. Gegužės 27 d. į Lietu
vą atvyko Latvijos kariuome
nės Rygos įgulos liktinių pas- 
karininkių choras ir karinis or
kestras. Chorą sudaro 141, 
orkestrą 32 žmonės, vadovau
jami 6 karininkų ir civilio tar
nautojo chormeisterio. Eks
kursantai davė Kaune keletą 
Latvijos kariškų dainų ir mu
zikos koncertų.

•
LIETUVOS šauliu Sąjungos 

didingas, gerai išlavintas mai
šytas choras išvyko koncertuo
ti į užsienį. Chorą vadovauja 
p. Martinonis. Choro narės vi
sos dėvi naujausios mados mu
sų tautiniais rūbais.

•
LIETUVOS Ministeris Var

šuvai Pulk. Škirpa Gegužės pa
baigoje buvo apsilankęs pas 
Lenkų tautinės stovyklos vadą 
Gen. Skwardinskį ir turėjo su 
juo ilgesnį pasikalbėjimą.

•
DERYBOS SU VATIKANU. 

Lietuvos derybos su Vatikanu 
Kaune buvo pravestos labai 
įtemptai. Kai kuriais klausi
mais jau susitarta. Derybos 
perkeltos į Romą ir bus tenai 
baigtos.

•
STATYS RUMUS PREZI

DENTŪRAI. Kaune pristaty
ta daug puikių rūmų, bet pre
zidentūra tebėra sename dar 
iš caro laikų likusiame pasta
te, kuris prezidentūrai neatitin
ka. Taigi numatyta dar šiais 
metais parinkti tinkamą vie
tą ir pradėti statyti rumus 
Prezidentūrai.

PERKA TABAKĄ.. Lietuvos 
tabako apdirbėjai, tarpinin
kaujant Sovietų prekybos at
stovui Lietuvai, susitarė pirkti 
Sovietų Rusijoje tabako už 
milijoną litų.

•
PIENO SAVAITĖ LIETU

VOJE. Išraginimui Lietuvos 
žmonių naudotis pienu ir pie
no produktais, kaip sveikatos 
maistu, Birželio 8 iki 14 d. bu
vo surengta Pieno Savaitė..



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE CHICAGO, ILL.

PITTSBURGH SCRANTON, PA.

Kun. M. J. Kazėno 25 
Metų Kunigavimo 

Jubilejus
Praeitą savaitę buvo iškil

mingai paminėta South Side 
Lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos klebono Kun. Magnus J. 
Kazėno 25 metų kunigavimo 
sukaktis. Kun. Kazėnas šioje 
parapijoje klebonauja nuo Ge
gužės mėnesio, 1920 metų.

Sukakties rytą, atlaikyta iš
kilmingos mišios, paskiau kle
bonijoje per visą dieną buvo 
svečių priėmimas ir vaišės.

Kun. M. J. Kazėnas, gimęs 
Lietuvoje 1886 metais, atvyko 
į Pittsburghą būdamas 17 me
tų amžiaus. Kunigu įsišventi
no Birželio 7 d., 1913 metais, 
Orchard Lake, Mich., pirmas 
savo mišias laikė šv. Juozapo 

kur
per!

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)Važilouja Lietuvon 20 

Sportininkų
Chicagos Lietuvių Sporto 

Sąjunga, kuri rūpinasi išlei
dimu į Lietuvą Amerikos 
Lietuvių atletų, turi žinių 
kad į Tautinę Olimpijadą va
žiuoja jau 20 sportininkų, jų 
tarpe viena Lietuvaitė.

¥ * *

MAKSIMAVIČIUS Juozas, 53 
metų, mirė Clevelande Bir
želio 5, palaidotas Birželio 9. 
Iš Lietuvos Seinų apsk., Laz
dijų par., Greitelių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 36 me
tus.

toliau apra- 
vienas pas 
pasiskaityti.
Šv. Antano

parei- 
kuris 

Kučin-

NE VISAI TVARKINGAS 
SEIMO VAKARŲ PRO

GRAMAS
Tėmijant SLA. Seimo pro

gramą, gali matyt kaip vietinė 
Seimo Rengimo komisija nesu- 
maniai padarė seimo vakarų 
programą.

Visi ir visada pirmą vakarą 
stengiasi daryti susipažinimo 
vakarą: banketą ar ką pana
šaus, kad iš visos Amerikos su
važiavę seni ir jauni bei nauji 
de'egatai gautų progą susipa
žinti, susidraugauti.

Pirmą vakarą susipažinę, ir 
seime jaučiasi visi drauginges- 
ni. Politikieriai kolei dar sei
me nesusibarę, susitikimo va
kare būna vienas kitam drau- 
gingesni, nedrysta taip žiauriai 
kovoti, nors ir kovoja.

Dabar gi, delegatai turės ne
susipažinę būti per keturias 
dienas, iki ketvirtadienio vaka
ro, kuomet bus banketas.

Atsimenu kaip gražiai buvo 
paruošta Clevelando seime 1936 
metais: delegatai ir svečiai 
buvo supažindinti dar išvakaro 
prieš seimą, ir matėm kaip vi
si linksminosi, šoko, o sekančią 
dieną jau visi buvo pažystami.

Šita pastaba yra gera dabar
tinei seimo rengimo komisijai 
ir kitoms. Visada reikia sten
gtis delegatus ir svečius suves
ti į pažintį pirmiausią galimą 
vakarą ar dieną.

Busintis Delegatas.

dar-

kuris 
šis 

nuo

šv.

Bažnyčioje, Donorą, Pa., 
nuo to ir išbuvo klebonu 
keletą metų.

Vienas iš žymiausių jo
bų yra tai prisidėjimas prie įs
teigimo Seserų Pranciškiečių 
Lietuvaičių vienuolyno, 
randasi netoli Pittsburgho.
vienuolynas pradėjo veikti 
Liepos mėnesio 1922 metų.

Dabartiniu laiku pačioje 
Kazimiero parapijoje, Įsteigta
Šv. Kazimiero parapijos aukš
toji mokykla (high school). 
ši mokykla gavo savo akredita
vimus pora mėnesių atgal. Ji 
buvo pirmutinė Lietuvių vado
vaujama parapijinė aukštoji 
mokykla Amerikoje. Antra įsi
steigė DuBois, Pa.

Senas Parapijonas.

Duonos Išvežiotojų 
Streikas Baigėsi

PITTSBURGH. — Po desėt- 
ko dienų streiko kelių šimtų 
duonos išvežiotojų, kurie sulai
kė arba sutrukdė duonos kepi
mą ir pristatymą pietvakarinė
je valstijos dalyje, streikas pa
galiau baigėsi preitos savaitės 
pabaigoje.

1.400 unijistų duonos trokų 
vežiotojų sutiko gryžti dirbti 
kuomet kepyklos sutiko duoti j 
darbus tiems kurie anksčiau jo-! 
se dirbo. Kiti unijos reikalą-' 
vimai nepriimti, šiame strei
ke algų klausimas neapėjo.

P r i j autimui išvežiotojams, 
buvo sustreikavę apie 2,400 vi
daus’ darbininkų tų keptuvių 
kurių išvežiotojai streikavo.

Vargšas Paliko $400,- 
000 Turto

MASONTOWN, Pa. — Gegu
žės 31 d. Uniontown ligoninėje 
mirė tūlas Fred Schroyder, 72 
metų amžiaus. Jis gyveno ap
skurusiai, beveik skarmaluose 
vaikščiodamo. Niekam ir ne
užėjo į galvą kad jis galėtų tu
rėti pinigų.

Dabar, .Gegužės 11 dieną, jo 
palaikus apžiurinėjant, rasta 
geležinė dėžė, kurioje buvo jo 
paslėpta ir laikyta apie $400,- 
000 pinigais ir vertybės popie- 
romis. .Giminės pradėjo tuos 
pinigus dalintis.

Lietuviai Pagerbs Mies
to Mayorą Kelly

Birželio 22 dienos vakare 
viename iš pirmaeilių Chicagos 
viešbučių, Stevens Hotel, Bou- 
levard salone, įvyks iškilmin
gas banketas pagerbimui Chi
cagos miesto Mayoro Edward 
J. Kelly, kuriam bus įteiktas 
Lietuvos valdžios skirtas Ge
dimino ordinas.

Tą vakarą surengti susidarė 
Lietuvių komitetas, kuris da
bar, vadovaujant Teisėjui Jo
nui T. žuriui, deda pastangas 
banketą surengti tokia pras
me kad Chicagos Lietuviai bu
tų daugiau supažindinti su sve
timtaučiais, politikos atžvilgiu, 
nes iki šiol miesto ir apskrities 
politikai svetimtaučiai apie Lie
tuvius beveik nieko nežinojo, 
todėl kada atsiranda reikalas 
Lietuviams gauti pritarimą ar 
paramą pas valdžios autorite
tus tai tikslas beveik visuomet 
neatsiekiamas.

Mayorui pagerbimo vakaro 
rengimo reikalai eina sklan- 
rinkime Birželio 6 d. išklausė 
komisijų veiklos raportų, ir 
kad veikla butų našesnė, tūlos 
komisijos padidintos. Susirin
kime paaiškėjo kad banketo 
renkimo reikalai eina sklan
džiai ir todėl tenka tikėtis pil
nai gerų pasekmių.

Buvo nutarta tam vakarui 
kalbėtojus pakviesti iš Lietu
vių Vaizbos Buto, Advokatų 
Draugijos, Daktarų Draugijos 
ir kitų Lietuviškų organizaci
jų, tuo supratimu kad pakvies
ti kalbėtojai tarp savęs bend
rai pasitarę išsidirbs atskiras 
temas, kad vieniems ir kitiems 
neprisieitų kalbėti apie tuos 
pačius dalykus.

Šiame susirinkime patirta 
kad Mayorui Kelly Gedimino 
ordiną įteikti atvyks iš Wash- 
ingtor.o, Lietuvos Įgaliotas Mi
nisteris, Pulk. P. žadeikis, ku
ri am to
asistuos P. Daužvardis, Lietu
vos Konsulo Chicagoje.

Bankete dalyvauti yra pa
kviestos visos Lietuvių organi
zacijos, kad atsiųstų po du at
stovu, o pavieniams asmenims 
išsiuntinėta speciališki pakvie
timai,
vai. vakare.
asmeniui, 
ceremonijų 
kiai.

I

iš Uk-

BUENOS AIRES, Argenti
na. — šiomis dienomis į Bue

nos Aires atvyko naujai pas
kirtas Lietuvos konsulo 
goms eiti Andrišiunas, 
užims buvusio konsulo 
sko vietą.

Andrišiunas yra kilęs
mergės ir baigęs Ukmergės > 
gimnaziją ir teisių fakultetą' 
Kaune. Be to, Lietuvoje bū
damas dirbęs tautinį darbą 
Tautininkų ir Jaunalietuvių or
ganizacijose, tat Argentinos 
Lietuviai tikisi geresnio tauti
nio veikimo susilaukti.
• CHICAGO, 111. — šiomis die

nomis į American Airlines 
keleivinių lėktuvų liniją tar
nauti už slaugę priimta Lietu
vaitė Antanina Andriulis. Tai 
jau antra Lietuvaitė kiek yra 
žinoma tarnauja tokiose parei
gose Amerikos keleiviniuose 
lėktuvuose.

—Birželio 9 d. Armour In
stitute of Technology baigė 
Lietuvis Roy Daubaras, įgijo 
chemijos inžinieriaus cenzą.

—Birželio 5 d. įvykusiame 
Moterų Klubo vakare, šokių 
programe, tarp kitų kolegijos 
mokinių, dalyvavo penkios Lie
tuvaitės: Eugenija Misčikaitis, 
Elvira Zabukas, Christina Mi- 
leriutė, Jane Ragauskaitė, Jean 
Kauniukė.

VISI SKAITO. Dirvos re
daktoriaus Detroite apsilanky
mo aprašymai Detroitiečius la
bai įdomina. Visi laukia kiek
vieną savaitę Dirvos su pasiil
gimu, epe ką vėl 
šys. Daugunmje 
kitą prašo Dirvos

SVEČIAI. Pas
parapijos vargoninką J. A. Bla-1 MAČIUTA Henrikas, 14 metų, 
žius pereitą savaitę lankėsi sve
čiai iš tolimo Bridgeport, Conn. 
Tai Blažio brolis Romualdas su 
žmona. Svečiai daug žymes
nių vietų aplankė Detroite ir 
pareiškia kad šis miestas turi 
daug įdomybių pažiūrėti, ypač 
milžiniškos automobilių dirbtu
vės visus stebina.

d., Brooklyn,

56
Lee

Ba-

s .1pusamžis, nu- 
Chjcagoje. — 

Masgai-
Amerikoje iš- ■

Žuvo dėl 25 Centų
BROWNSVILLE, Pa.— Per

eitą savaitę du 
susiginčijo dėl 
nas jų neteko 
orge Smetana, 
kė paskolinti

senyvi vyrai
25 centų, ir vie- 
gyvasties. Ge-

54 metų, atsisa- 
Johnui Sarvar

tą mažą sumą pinigų, įpykęs 
Sarvar stūmė Smetana, kuris 
augštieninkas 
mušė galvą į geležinkelio bė
gi ir užsimušė. Antrasis areš
tuotas.

Trys Sulaikyti už 
Žudystę

MERCER, Pa. — Du Mercer 
apskrities vyrai ir Oil City, Pa., 
moteris suimti ir apkaltinti 
žudyste, sąryšyje su kirviu 
nužudymu gasolino stoties pri- 
tarnautojo trys metai atgal.

Vienas iš jų sako prisipaži
nęs prie tos žudystes, ir taip 
pakliuvo kiti du.

Vienas tų vyrų sakė nužudęs 
tą gasolino stoties prižiūrėtoją 
jo paties kirviu, būdamas ap
svaigintas degtine, kurią gavo 
iš tos su jais suimtos mote
ries.

vakaro ceremonijose

Banketas prasidės 7:30
Įžanga tik $2.50 

Po visų iškilmių 
ir vaišių bus šo- 

Korespondentas.

krisdamas susi- • GELEŽINKELIAI Ameri
koje nuperka už virš 100 mili
jonų dolarių vertės miško me
degos kas metą.

• LOS ANGELES, Cal. — Lie
tuvis VValter A. Murma, bai

gęs Chicagos aukštesnę moky
klą pereitais metais, atvykęs į 
Los Angeles įstojo į Aero In- 
dustries Technical Institutą 
mokytis oro inžinerijos.
• PITTSBURGH, Pa. — Šio

mis dienomis radio stoties
WWSW svetimtaučių radio pro
gramų direktorium paskirtas 
Lietuvis Povilas Dargis.
• MINERS MILLS, Pa. — Bir

želio 12 d. buvo pagerbtas
30 metų kunigavimo sukakti
mi Kun. A. Ežerskis.

PIKNIKAS. Birželio 11 d. 
West Side šv. Antano parapi
jos Vyčių 102 kuopą turėjo 
pirmą savo šio sezono naktinį 
pikniką. Tarp svečių buvo Day- 
tor iečių: atvažiavo Dayton, O., 
Vyčių kuopos narių apie pora 
desėtkų. Tai gražus pavyzdis 
jaunimui vieniems su kitais su-Į 
sieiti, pasipažinti ir Lietuvišką 
draugingumą palaikyti jauni
mo tarpe.

BEDARBĖ. Bedarbė Det
roite nemažėja bet diena iš die
na iš dienos didinasi. Dejonės, 
nusiminimai darbininkų tarpe 
plinta. Vieni kitus sueidami 
suraminančių žinių klausinėja. 
Bedarbiai laukia pašalpų, ku
rias sako pradės mokėti nuo 
Liepos 1 dieną ir taip, sako, 
šelps per 16 savaičių.

Kiti iš nusiminimo prana
šauja kad darbai išeis iš ma
dos, kas turės miesto darbą ar 
PWA tas jausis laimingas.

Ištikro, pažvelgus į darbi
ninkų gyvenimą matyti liūdnų 
laikų žymės, žmonės nežino ko 
laukia, nežino kas bus rytoj, j 
kaip vėl galės pragyventi se
kančią dieną.

Kalnelių Draugas.

išgyveno

(Mickai- 
Chicagoj.

J

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORH
Patogus geležinkei ais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums šg -uti . veė j 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Eu-opns.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Breinerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną.

I LIETUVĄ

BAIGĖ UNIVERSITETO MO
KSLĄ.

Frank Savickas, kuris moki
nosi keturis metus Ohio Statė 
Uriversitete, Columbus, Ohio, 
imdamas sporto instruktoriaus 
kurius, šiomis dienomis savo 
užbriežto tikslo atsiekė garbin
gai. Nors ir sunkiomis sąlygo
mis jam mokslas reikėjo siek
ti. tačiau stengėsi ir pabaigė. 
Linkėtina jaunam Lietuviui 

' gero pasisekimo.
To vyresnis brolis, 

! rt i yra baigęs aukštą 
, m< teorologijos srityje,
tarnybą prie aviacijos, oro spė
tino departamente.

Tiedu yra sūnus gerų Lietu- 
’ lėvų, Juzės ir Zigmo Sa- 

’k”. Abu tėvai yra nuolati- 
i i Dirvos skaitytojai.
DIDELIS BAZARAS. Lietu- 

į vjų šv. Kryžiaus parapijos me
tinis didysis bazaras prasidės 

i Birželio 17 d., baigsis 26. Tas

Vacius, 
mokslą, 
ir turi

H&MiBURG-AMERICAN LINE 
HGBTQ GERMAN LLOYE

• JENKINTOWN, Pa. — Bir
želio 7 Lietuvaitė Marė Lo-

patto baigė Beaver Kolegiją ir 
įgijo Bachelor of Science laip
snį.
• PLYMOUTH, Pa. — Birže

lio 11 d. į kunigus buvo 
Įšventintas Jonas Valiūnas.
• NEVV YORK. — Gegužės 26 

Columbia universitetą baigė
Matas Vinikas, SLA. Centro 
sekretoriaus sūnūs, gaudamas i 
farmaceuto (vaistininko) 
lomą. Baigė ir kiti keletas Lie
tuvių tą universitetą.
• SAO PAULO, Brazilija. —

Gegužės 8 d. Sao Paulo mie
ste Įvykusiose dviračių lenkty
nėse dovanas laimėjo ir du Lie
tuviai: V. Sadzevičius laimė
jęs savo grupėje pirmą vietą, 
ir M. Zapolskis (Lithuania 
klubo narys) trečią vietą.
• HOLYOKE, Mass. — šiomis

dienomis Lietuviai susilaukė 
naują profesionalą, Dr. Edvar
dą A. Abbot (Abračinską), ku
ris paeina iš Brockton, Mass. 
Aukštesnį mokslą jis pasiekė 
Bostono Universitete. 1935 m. 
jis baigė medicinos mokslus., 
Po praktikavimo Mass. General 
Ligoninėje Bostone ir Mercy 
Ligoninėje Springfield, Mass.,' 
dabar atidarė savo ausų, akių, 
nosies ir gerklės gydymo ofisą.

jo 
su

dip-

• BIČIŲ KARALIENĖ yra 
niekas daugiau kaip labai at
sakanti kiaušinėlių dėjimo ma
šina. Karalienė negali paga
minti vaško, nešti medų nei at
likti kitų paprastų darbų ku
riuos bitės atlieka.

®ll (BAUSIAS neperstojan
tis lietus užrekorduotas Angli
joje, kur lijo virš 58 valandas, 
kordone, Birželio m. 1903 m.

bazaras atsibus prie bažnyčios, 
darže, visiems žinomoje vieto
je. D. Rep.

Visokios Žinutės
Pas I<. Baublius lankėsi 

giminės, Pranas Mickunas 
žmona, sunum Jonu, dukteria
Emilija, ir jo brolio sūnūs Jo
nas Mickunas, visi iš Pennsyl- 
vanijos. Jie apžiurėjo Akrono 
didžiules gumų dirbtuves, mie
stą ir apielinkės. Trumpai pa
viešėję gryžo namon patenkin
ti.

Pas J. Pulkus lankėsi iš Cle
velando jo žmonos sesers dūk
ta p-lė Elena Malonytė. Ji čia 
praleido visą savaitę atostogų. 
Sako, jai Akronas ir tetos vai
šingumas labai patiko.

B. Beleckienė lankėsi Penn
sylvanijoje. Ten trumpai vie
šėjus laimingai gryžo.

Buvęs Akronietis Lietuvis 
patriotas J. Noreika, kuris pa
lei Medina, Ohio, ūkininkauja, 
lankėsi Akrone su savo žmona. 
Jis dalyvavo p. Termenų ves
tuvėse.

Eva Martinkaitė, iš Raven- 
na, O., prakilnių Lietuvių Pra
no Martinkaus duktė, lankėsi 
Akrore. čia praleido atosto
gas. Gyveno pas p. Jonuškus. 
Šia proga aplankė A. Palionius, 
Daukinčius, S. Aleknus, Terme- 
nus ir kitus, 
tė yra gimus 
gus. Malonu 
viešėti.

Harvey H. 
mirė pereitą 
Firestone
galva, paliko 7 milijonus dola-, 
rių turto. Jisai iš jaunų dienų 
jokių turtų neturėjo, buvo pa
prastų žmonių vaikas, šiomis 
dienomis tas jo turtas tapo tei
sme užrekorduotas. Pasirodo 
kad jis rėmė visokias kultūri
nes įstaigas, skirdamas dideles 
sumas pinigų. Nemažai jo tur
tų teks ir Akrono miestui. 
Firestone gyveno Akrone ir šj 
miestą jis mylėjo. Kalnas.

P-]ė Martinkai- 
Akrone ir čia au- 
jai buvo čia vėl

Firestone, kuris 
žiemą, ir buvo 

gumų kompanijos

sūnūs Jokūbo ir Marės Ma- 
čiutų, mirė Clevelande Birže
lio 6. Clevelande gimęs.

VALINČIUS Jonas, 41 metų, 
mirė Geg. 17, Butler, Pa.

GALCAUSKAS Martinas, 
m., mirė Gegužės 17, 
Park, Pa.

ALINSKAS Jokūbas, mirė
landžio 30, Braddock, Pa.

PRICEVIčIUS Vincas, mirė 23 
Gegužės, Waterbury, Conn.

SKIRMONTAS Motiejus, 45 
metų, mirė Gegužės 23, Chi
cagoje. — Telšių ap., Pavan
denio miestelio.

ČESNA Vincas, mirė Gegužės 
17, Hamilton, Ont., Kanadoj. 
Kilęs nuo Alytaus.

MESKELIENĖ Karolina, pus
amžė, mirė Geg. 24, Chica
goje. — Panevėžio ap., Upy
tės vai. Amerikoj 
30 metų.

GENDVILIENĖ Ona 
tė), mirė Geg. 24,
— Vilkaviškio par., Karalių 
kaimo.

NORKIENĖ Leonora (Budinai- 
tė), pusamžė, mirė Gegužės 
23, Chicagoje. — Šiaulių ap., 
Kuršėnų par., Vasbučių k. 
Amerikoje 
tų.

KARECKAS 
gūžės 24, 
nevėžio a] 
miestelio. •

VAZNONIS Juozas, 32 metų, 
mirė Gegužės 24, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

JAKUBAUSKAS Juozas, 
metų, prigėrė besimaudyda
mas San Francisco, Cal., Ge
gužės mėn. Gimęs Larks- 
ville, Pa.

KRUGZDA Pranas, mirė 
gūžės 22, Gilberton, Pa.

RAČKAUSKAS Kazys, 52 
tų, mirė Gegužės 7, Brook
lyn, N. Y.

PODERIENĖ Marė, 59 metų, 
užmušta traukinio Gegužės 
22, Springfield, III.

ŠAUDIS Vincas, 55 metų, mi
rė Gegužės 4, Springfield, 
III.

BUTKEVIČIUS Juozas, 73 me
tų, mirė Gegužės 22, Wor- 
cester, Mass.

GADEIKIS Vincas, sulaukęs 
senatvės, mirė Gegužės m., 
New Britain, Conn. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

KLIUČINSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Balandžio mėn., Do
norą, Pa. Buvo nevedęs.

ŠAKAUSKAS Vladas, pusam
žis, mirė Gegužės 27, Chica
goje. — Radviliškio mieste
lio ir parapijos. Amerikoje^ 
išgyveno 31 metus.

išgyveno 30 me-

Ge-
Pa-

Povilas, mirė
Chicagoje. — 

:psk., Naujamiesčio

MISIUKONIS Antanas, 66 m., 
mirė Gegužės 25 d.4 Stur- 
geon Lake, Minn. Klevų 
kaiho, Seinų parapijos ir ap. 
Amerikoje išgyveno 41 me
tus. Liko žmona, trys sū
nus ir dvi dukterys. Prie to 
liko anūkai ir dvi seserys, 
Darata, 'šiame- mieste, -ir Jie
va Lietuvoje, po- Lenkais..

BUZAS Antanas, 53 metų, mi
rė Birželio Į
N. Y.

ŽILVITIS Jonas, 
rė Gegužės 30,
Naujamiesčio' par., 
galio kaimo.
gyveno 36 metus.

VALENTIS Agota, mirė nuo 
sužeidimo automobiliu Gegu
žės 31, Chicago, III.

JONIKAS Ona, mirė Gegužės 
30, Chicagoje, automobilio 
nelaimėje sužeista.

VARŠAUSKIENĖ Ona (Plęč- 
kaičiutė), 55 metų, mirė Ge
gužės 23, Simsbury, Conn.— 
Marjjampolės apsk., Šunskų 
par., Karužų kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

BIEI.SKUS Vincas 60 metų, 
mirė Gegužės 4, Wilsonville, 
III. — Marijampolės 
Šunskų par., Šunskų 
Amerikoje išgyveno 
tus.

KAZLAUSKAS Jonas, 
tų, mirė Balandžio 15 d., 
doba, Argentinoj, plėšiko už
pultas.

EKELIENĖ Ona (Sklieriutė), 
48 metų, mirė Balandžio m., 
Rosario, Argentinoj. — Vil
kaviškio ap., Gražiškių vai., 
Laukupėnų kaimo.

apskr., 
kaimo.

42 me-

20

Ge-

me-

24 mc-
Cor-

EKSKURSANTAI JAU 
LIETUVOJE

Gegužės 28 d. išplaukus iš 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
ekskursija, kaip gautas radio
gramas praneša, laimingai pa
siekė Klaipėdą ir visi keleiviai 
iškilmingai pasitikti. Laivas 
Gripsholm atplaukė į Klaipė
dą Birželio 9, kaip buvo numa
tyta. Kelionė buvo linksma. 
Jura rami, visi keleiviai paten
kinti kelionėje. Klaipėdoje į- 
vvko iškilmingas ekskursantų 
sutikimas. V. I’. Mučinskas.

ALIQUIPPA, PA
SLA. KUOPOS PIKNIKAS
SLA. 247 kuopa rengia pir

mą savo didelį pikniką, sekma
dieni, Birželio " — - -
fermoj, prie 
Nevv Seffield, 
vrl. po pietų, iki vėlumai. Bus 
gc ra muzika, visi galės prisi- 
linksminti kiek tik norės. Vie
ta daili. Jokios ižangos nebus. 

Kviečia Komitetas.

19, M. J. Pollak 
Raccoon Creek, 
Pa. pradžia 1

Kviečiame i Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia. Pa.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ ° 

SĄJUNGOS AMERIKOJE
Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti Į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

STATENDAM
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

Pasitarime su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
SAllinnnC AmorikAia nariu arka e,, I___  *•Sąjungos Amerikoje nariu, arba 

ALBIN TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS, Prop.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa, 

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vernon St., Worcoster, Mass. 

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

SU
• ... *--- - V .
|ums tinomu laivakorčių agentų 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Brooklyn. N.Y. 

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

C- J. WOSHNER
1905 Carson St., S. Pittsburgh, Pa. 

P- BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Modelio, Mass. 

P- MOLIS 
1982 — 25th St., Detroit, Mich.

HOLLAND-AMERICA LINE
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Gerb.

SPRAGILAS

TETULĖS GROMATA Iš 
LIETUVOS

Aną vakarą atėjo pas 
mane mano gerb. Dėdė į 
svečius.

— Sveikas - gyvas, dėde. : 
Kodėl išrodai toks nusimi
nęs? — sakau aš.

— Atėjau parodyt gro- 
matą iš Lietuvos. Gavau 
nuo savo bobos. Rašo kad 
jau pasiekė Lietuvą ir kad 
laimingai nuvažiavo, — sa
ko jis.

— Aš irgi gavau nuo sa
viškės. Ir ji rašo kad turė
jo smagią kelionę, — sakau ‘ 
aš.

— Aš dabar, vaikeli, gai
liuosi kad ir pats nevažia
vau. Ba žmogus tik sykį 
pasaulyje gyveni, o vėliau 
kažin ar pasitaikys vienam 
nuvažiuot. Ji rašo kad ten 
viskas dabar kitaip, ir gra
žu ir smagu, — sako ji.

— Taigi, padarei klaidą. 
Tetulė visada norėdavo ta
ve kur nors išsivest, ir kal
bino važiuot į Lietuvą, bet 
dėdė sakei kad tau Lietu
va nerupi. O dabar matai, 
užėjo noras ir tau važiuot, 
bet nėra kaip, ir liksi šy- 
met Lietuvos nematęs, — 
sakau aš.

— Te, vaikeli, paskaityk 
jos gromatą, matysi ar ver
ta į Dirvą įdėt, ba ji va čia 
apačioj pasako kad norėtų 
patalpint jos gromatą į 
Dirvą, tegul ir jos draugės 
pasiskaito kaip ji turėjo 
gerą laiką, — sako jis.

— Na, gerai, dėde, gali 
duot man tą laišką. Nune
šiu redakcijai, gal patal
pins, — sakau aš.

Štai gerb. Tetulės laiškas 
iš Lietuvos:
Mano mielas Motiejau:

O dabar pastanavijau pa
rašyt tau šitą margą gro- 
matėlę ir pasakyt tau apie 
visą mano kelionę į Lietu
vą. Tai aš turėjau labai 
gerą važiavimą, tik man 
buvo bėda su tom jaunom 
poniom ir panelėm su ku
riom aš važiavau. Jos vi
sur norėjo eit, būt ir ma
tyt, ir aš nenorėjau atsi- 
likt, tai labai nuvargstu.

O dabar pasakysiu kaip 
važiavau ant laivo: kaip 
užsilipau ant tokio didelio 
laivo tai tuoj nubėgau atsi
gult kad galvą nesusuktų 
ir nereiktų ožius lupt. Aš 
vis mislydavau kad kai da- 
važiuoji į vidurį marių tai 
visada supa, o dabar, visai 
kitaip buvo: pirmas dvi 
dienas pasupo kai važia
vom pakraščiais, o kai da- 
važiavom vidurį marių, aš 
ir vėl nubėgau atsigult, ti
kėjau didelio supimo, ale 
išgulėjau pusę dienos, nie
ko nesulaukiau tai ir vėl 
atsikėliau.

O dabar pasakysiu kaip 
šią gadynę žmones laivais 
važa: dabar mes važiavom 
kaip ponios: valgyt per die
ną duoda penkis kartus; 
stalai puikiai aprėdyti, vis
ką paduoda gražiai apsivil
kę liokajai; tankiai būna 
šokiai ir rodo paveikslus— 
viskas tas trečioj klesoj. 
Seniau, atsimenu kai važia
vom į Ameriką, mus laive 
vežė su gyvuliais.

Ant laivo nors pasilsė
jau, ba aš persena šokti, į 
ale kai atvažiavom į Ang
liją, paskui Daniją, Švedi
ją, tai mano biednom koje
lėm vėl bėda: tos jauniklės 
per dienas naktis tik eina, 
viską nori matyt, visur ap
silankyt. Nepasilieku ir aš, 
misliu sau, juk ir mano pi
nigai užmokėti, tai bėgu su 
jom ir aš. Tai kaip tik iš
likau gyva.

Anglijoj dar nieko, nors 
biskį susišnekėt gali, ale 
bėda buvo su tais automo
biliais ir vežimais: čia iš 
kairio šono važiuoja, o kai 
nori . pereit per strytą, ne
žinai iš kur automobilis 
atvažiuos.

O kai nuvažiavom Į tą 
Daniją ir Švediją, tiesiog 
vargas: negali susišnekėt, 
tavęs niekas nesupranta, 
nei Lietuviškai nei Ameri
koniškai, tai nei valgyt ne
žinai kaip pasiprašyt.

Kai važiavom laivu iš 
Švedijos į Lietuvą, aš vėl 
pasilsėjau. Vežė per nak
tį ir dieną iki pasiekėm 
Klaipėdą.

Ale kaip aš kitą sykį va
žiuosiu tai važiuosiu tokiu 
laivu kuris veža iš Najor- 
ko tiesiog į Klaipėdą. Tai 
nereikia trankytis po kitas 
šalis, sau pavalgai, išsimie- 
gi, pasi vaikščioji, pažiūri 
kaip kiti šoka, nueini pa
žiūrėt muvinpikčių ir už
tenka.

O dabar pasakysiu kaip 
buvo kai aš parvažiavau 
pas savo seserį į Prienus. 
Aš jai nieko nerašiau apie 
parvažiavimą, tai kai susi
radau jos adrisą, inėjau į 
gryčią ir paklausiau ar ji 
laukia svečių tai ji man pa
sakė kad nelaukia nieko ir 
klausė kas aš do ponia ir 
ko man reikia. Tada aš ją 
labiau paerzinau, ba ma
čiau kad ji manęs visai ne
pažysta. Kur pažins, ne
simačius per 35 metus.

Paklausinėjau jos apie 
jos motiną, pasakė kad nu
mirė jau daug metų atgal, 
paskui paklausiau ar turi 
ji giminių Amerikoj, tai 
pasakė kad turi seserį ko
kiam ten Clevelande. Ta
da aš pasisakiau kad aš esu 
ta jos sesuo ir kad atvažia
vau apsilankyt. Ji nusi
gando, susisarmatino, pas
kui pradėjo verkt. Tada 
mudvi susikabinusios abi 
ėmėm verkt ir verkėm ko
kią pusę adynos. Ji pradė
jo atsiprašinėt kad nežino
jo nieko apie atvažiavimą, 
negalėjo nei apsišvarint nei 
pasirūpint nieko.

Tai dabar aš suprantu 
kad durnai padariau nieko 
jai iškalno neparašydama. ■

Kelione į Brangią Lietuvą
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir (spūdžiai 

Vykstant į Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
i 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes

¥ * *

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

MANE SVEIKINA Už BRO
NĖS DAINAVIMĄ........

Gegužės 18, ketvirtadienis.— 
šį rytą aš atsikėliau anksti, bet 
buvau pripratus apsieiti be 
pusryčių tai viena išėjau pasi
vaikščioti ant denio. Daugelis 
žmonių sveikino ir gyrė mane 
už vakarykštį dainavimą kon
certe.... Taigi man prisiė
jo aiškintis kad Bronė Rasiliu- 
tė dainavo, ne aš. Nekurie ke
leiviai vis dar mudvi sumaišo 
ir palaiko vieną už kitą. Taip 
mudvi ir turim jiems aiškin
tis.

šį rytą ponas Markus, eks
kursijos palydovas, atsilankė 
pas mus ir nusivedė mudvi į 
pirmą klasę, ten supažindino 
mus su purseriu ir keliais ki
tais laivo viršininkais, kurie 
mus pavaišino savo privatinia
me salone, kas mums buvo tik
rai malonu. Jie yra tokie pui
kus žmonės. Paskiau jie ap
vedė mudvi ir aprodė visą pir
mą klasę. Mudvi atsistojome 
tokioje vietoje kur musų drau
gai iš trečios klasės galėtų mus 
matyti, ir mojome vieni ki
tiems; mudvi jautėmės labai 
“aukštai pasaulyje”, ši laivo 
dalis tai lyg koks muzejus, taip

turtingai išpuošta, viskas tie
siog žavėja. Visai aristokra
tiška.

Visą popietį aš praleidau ra
šydama, nors reikėjo bandyt 
visomis pastangomis susilaiky
ti pagundos dalyvauti šokiuose 
laike arbatos salone.

Važiuokit su Sportininkais

Ir kitiems patariu taip ne
daryt: kai važiuosit į Lie
tuvą, parašykit savo gimi
nėms kad galėtų prisirengt 
ir laukt, tada ir jiems link- 
ksmiau ir svečias būna ge
resnis ir brangesnis.

O dabar sakau sudiev ir 
parašysiu kitą kartą. Lie
tuvoj šis pavasaris labai 
sausas, be lietaus, upės iš
sekė ir šuliniai pustuščiai. 
Kažin ar tik ne prieš ką 
negerą....

Sudiev gudbai.

ATSISVEIKINIMAI, LIETU
VIŠKOS IR KITOKIOS 

DAINOS
Vakare šiądien turėjo atsi

sveikinimo pietus, nes dalis pa- 
sažierių išlipa Queenstowne, 
Airijoje. Mes gavom popieri
nes kepures ir visokias birby
nes, ir puikią vakarienę. Tai 
buvo tikras pokilis. Po vaka
rienės, visi susirinkom viešoje 
salėje ir prasidėjo dainavimas. 
Vėliau vakare mes nuėjom į 
turistinę klasę ir ten radom vi
sus linksmame upe, turinčius 
smagų laiką. Kun. Balkunas 
buvo tarpe jų ir nudžiugo mus 
pamatęs, nes mes prisidėjom į 
visą būrį ir ėmėm dainuoti mu
sų Lietuviškas dainas.

Pagaliau šis vakaras virto į 
tarptautinį dainų pokilį, kiek
vienas kuris mokėjo kokia kal
ba dainuoti, dainavo, ir užbai- 
gėm sudainuodami vieni kitų 
tautinius himnus. Labai link
smas Prancūzas, daktaras, bu
vo ceremonijų vadas, ir jis pri- 
ragino visus prisidėti prie dai
navimo. Pridainavom visokių 
dainų be galo: tokių kaip Old 
M’Dougal, Prancūziškas dainas 
kurias buvom išmokę mokyk
loje, ir visas senoviškas Ame
rikos dainas.

Viskas buvo vienas malonu
mas ir juokai, na o kai laikro
dis tapo pavarytas viena va
landa pirmyn, mes supratom 
kad jau bus laikas nakvynės, 
taigi kaip dvi mažos Cinderel- 
los nusiskubinom į savo nors 
prastesnį skyrių. Radom savo 
skyriuje mūsiškius nekuriuos 
dar didžiojoje salėje tebejuo- 
kaujant ir pasakojant juokin
gas pasakas, tai ir mudvi dar 
su jais užtrukom, dar labiau 
nutraukdamos savo miegą. Bet 
to nėra ko paisyti, nes iš laivo 
nėra kur eiti, nieko dirbti, ar 
veikti,' nėra ko rūpintis, mes 
pramiegam pusryčius, pasil- 
sim už praeitą nemiegotą nak-

buvo tik judėjimas ir bruzdė
jimas, daugelis rengėsi išlipti 
Queenstowne; bagažai sukrau
ti karidoriuose ir ant denio. 
Oras šiądien miglotas, ūkano
tas, taigi laivas tam tikrais 
protarpiais pučia savo miglų 
ragą signalavimui. Aš nuėjau 
rašyti daugiau, tuo tarpu at
silankė p. Markus priešpiečiais 
ir užsikvietė mane ant “cock- 
tail”. Mes dabar gerai išsikal- 
bėjom ir aš išgavau jo priža
dą kad kitą kartą kai atsilan
kys Clevelande turės ateiti pas 
mus, užkviečiau jį pietums Į 
musų namus už jo tokį prielan
kumą man.

šiuomi skubu pasiųsti šį ap
rašymą kad išimtų iš laivo ir 
kitu jau važiuojančiu į Ameri
ką laivu išvežtų. Rytoj vėl bus 
kita diena su naujais prieti
kiais. (Bus daugiau.)

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Iš-AIRIJOS PASAŽIERIAI 
LIPA

Gegužės 20, penktadienis. •— 
šį rytą musų kaimynai nedavė 
mums miegoti, negalėjom ilsė
tis kiek norėjom, nes aplinkui

■^-AUSTRIJOS žuvimas Lie- 
viams dar ir tuo įdomus kad 
tai buvo klerikalinė valstybė, 
kurioje valdžią turėjo katalikų 
dvasiškija. Ji buvo idealas mu
sų dvasiškijai, kuri Lietuvoje 
siekia ką tokio panašaus sukur
ti.

šiomis dienomis išėjo Aus- 
trii klerikalinės valdžios buvu
sio diktariaus Karlo šušnigo 
knyga, “My Austria” (Mano 

I Austrija), kurioje šis Jėzuitų 
i kolegijos auklėtinis rašo įdo- 
I mių atsikinimų. Austrijų, sa

ko jis, buvo trys: pirmkarinė, 
Hapsburgų kraujo karalių Au
strija; pokarinė, Austrijos res
publika, ir trečioji, Dolfusso ir 
šušnigo klerikalinės diktatūros 
Austrija.

j Kas šią Austriją pražudė? 
Į Pagrindą pražūčiai padėjo pa- 
I tys diktatūros steigėjai, kada 
Į smurtu ir prievarta sunaikino 
| galingą socialistų partiją. To
kiu budu, neteko talkių kovai 
prieš Hitlerio vedamus nazius.

i žuvimui pastūmėjo ir Mussoli- 
nio politika, kuris patarė so
cialistų politinę galią sunaikin
ti, bet neturėjo pajiegos Aus
trų likimu vadovauti. Galiau
sia, kaltas ir tas keistas susil- 
pimas, kuriuo demokratinė An
glija ir Prancūzija serga, ma
ža ką veikdamos prieš diktato
rių šėlimą Europoje. Tokiu 
budu Trečioji Austrija, Austri
ja klerikalinės diktatūros, 
talikiška Austrija, žuvo, 
neturėjo paramos nei savo 
ventojuose, nei svetur.

Diduma Amerikos Lietuvių 
sportininkų, apie pora desėt- 
kų, važiuoja į Lietuvą švedų 
Amerikos Linijos laivu Grips- 
holm, kuris išplaukia iš New 
Yorko Liepos 1 dieną.

Tuo laivu važiuos daug ir 
šiaip Amerikos Lietuvių, ir tą 
ekskursiją lydės švedų Ame
rikos Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjas P. V. Mučinskas.

Visi šie keleiviai paspės į 
svarbesnes šios vasaros iškil
mes Lietuvoje. Visus sportinin
kus pasitiks Klaipėdoje su di
delėmis iškilmėmis, taip kad 
visi kas tuo laiku į Klaipėdą at
važiuos bus tomis pačiomis iš
kilmėmis priimtas, ir atmintis 
to sutikimo liks ant visados.

Liepos 1 dieną nėra pervėlu 
į Lietuvą važiuoti. Už 10 ar 
11 dienų keleiviai pasieks Lie
tuvą. Na o Lietuvoje visokių 
iškilmių bus Liepos, Rugpjūčio 
ir Rugsėjo mėnesiais — trys 
mėnesiai linksmo pagyvenimo 
ir važinėjimų iš vienokių iškil
mių į kitokias iš vieno Lietu
vos krašto į kitą: turėsit pro
gą aplankyti Žemaitiją, Dzūki
ją, Suvalkiją, šiaurinę Lietu
vą, pačią laikiną sostinę Kau
ną ir musų istorinį miestą Vil-

nių.
Dar kas svarbiau tai kad šią 

vasarą po Lietuvą važinėjimas 
nupigintas: geležinkeliais net 
pusiau, o autobusais ketvirtda- 
liu pigiau.

Kurie yra Amerikos pilie
čiais tie dar spės prisirengti 
išvažiuoti, štai ko jiems rei
kia:

1. Kreiptis į savo artimiausį 
Lietuvį agentą užsisakyti sau 
laive vietą.

2. Nueiti pas fotografą ir 
pasidaryti keturias mažas fo
tografijas dėl pasporto.

3. Išsiimti Amerikos pas- 
portą artimiausiame savo fe- 
deraliame biure, kur paspor- 
tai išduodami. Pasportas gau
namas į 4 dienas.

Pasportą gavus, reikia gryž
ti pas agentą ir užmokėti visus 
pinigus už laivakortę ir palikti 
agentui pasportą gavimui Lie
tuviškos vizos ir išrupinimui 
jums palengvintų važinėjimo 
liudijimų.

New Yorke keleivis privalo 
būti tą patį rytą, Liepos 1 d., 
ir sėsti į laivą, kuris išplaukia 
11 valandą pagreitintu vasaros 
laiku.

Turistas.

Švedu Amerikos linija
RENGIA EKSKURSIJĄ

f L I E T U V Ą
S. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 

Išplauks iš New Yorko
MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 

i KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgą—Stockholmą

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm” 
Užgirta Lietuvių laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje

ka-
nes
gy-

VLADAS MUČINSKAS,
švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko j pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės J autorizuotą laivakorčių agentą arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė., Rockefeller Center, New York, N. Y.

Visi graibstys Dirvą, ir jus norėsit žinoti kas dėjosi

■'

(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

ŠI DIDELE ISTORINE APYSAKA TUOJ PRADĖS EITI ‘DIRVOJE’!

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

Ši įdomi istorinė apysaka yra iš garsių Kęstučio ir Birutės laikų — apie vieną jauną Kryžiuo
tį, kuris patekęs Lietuvių-žemaičių nelaisvėn, jaunos skaisčios Lietuvaitės Ilginamas, ją pamyli

ir atsisako gryžti į savo žemę, Vokietiją. Su savo mylimąją, Aliute, iškeliauja į Trakus ir pastoja tarnauti Kęstučiui ir Birutei. — šią apysa
ką skaitysit su pasigerėjimu, ir kiti norės gauti iš jūsų Dirvą ir skaityti. Skaitymo bus apie metams laiko. Taigi žiūrėkit kad jūsų prenume
rata neišsibaigtų, o tie kurie dar neskaito Dirvos, privalo pasistengti ją tuoj išsirašyti. Taipgi išrašykit ją savo giminėms ir draugams.

• •

Kurie nauji dabar skubiai užsirašys Dirvą, gaus ją už $1.00 per 7 mėnesius — net iki pat pradžiai 1939 metų!
ATMINKIT, kada yra prasti laikai, bedarbė, Dirva yra jūsų geriausias ir pigiausias liuoslaikio draugas. Skaitykit ją. Nereikia siųsti mokes- 
ties už visą metą — prisiųskit DABAR $1.00 Už PUSĘ METŲ, toliau prisiųsit kitą dolarį. •Prenumeratą už Dirvą pasiųsti lengva: parašykit 
laiške aiškų savo adresą, pasakykit už ką pinigus siunčiat, įdėkit į laišką popierinį dolarį, užadresuokit voką ir įmeskit į pašto dėžutę.

z
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PASKUTINIS PRIMINIMAS
'TAUTININKAI! Sandariečiai! Lai šis rašinis-pranešimas būna paskutinis Jums 

1 kvietimas ir raginimas dalyvauti Trečioje Bendroje Tautinėje Konferencijoje, 
kuri, kaip jau iš pirmesnių pranešimų ir iš Konferencijos Rengimo Komisijos for- 
malio pranešimo žinome, įvyks SCRANTONE, Pa., Birželio 26 d.

Konferencijos posėdžiai bus nuo 1 vai. dienos ir nuo 7 vai. vakare, Scranton 
Chamber of Commerce auditorijoje, kampas Washington ir Mulberry gatvių. (Ko
misijos antrašas: V. A. Kerševičius, 115 West Market St., Scranton, Pa.)

Kaip iš komisijos kvietimo matėte, konferencija apims musų išeivijai svarbius- 
butinus klausimus, kurie nereikalauja musų vieni prieš kitus kovoti, o tik dirbti. 
Konferencija atsibus tik vienos dienos bėgiu, taip kad visi Rytinių Valstijų veikė
jai tautininkai ir sandariečiai gali pribūti ir padėti apsvarstyti reikalus, jr gryžti 
sau į namus ar biznius, kurie nebus SLA. Seimo delegatais.

Vakarinių valstijų 'veikėjams bus sunkiau pribūti į konferenciją, tačiau ir jie 
raginami ir prašomi parodyti pasišventimo ir noro dalyvauti kartu su kitais.

Gerbiamieji! Musų supratimu konferencijai reikia ne tiek formalumų kiek 
ugnies, energiją sukeliančių pasikalbėjimų, gražių minčių, iš kurių galėsime suras
ti ko Lietuvių visuomenei Amerikoje reikia kad ją atitraukus nuo klaidintojų ir 
išnaudotojų, kad ją rimtai švietus, mokinus, supatriotinus, Lietuvių jaunimą pa
darius geresniais Lietuviais, davūs jiems savo paramą jų doruose gyvenimo j ieš
kiniuose, kaip tai žengime į Amerikos politiką, j ieškojime daugiau mokslo, pažini
me musų Tėvynės Lietuvos, ir dirbime su mumis musų vietinėse ir visuomeninė
se organizacijose.

VYRAI IR MOTERYS TAUTININKAI IR SANDARIEČIAI: STOKIME SU 
NORU I DARBĄ IR DIRBKIME! MES PER EILĘ METŲ BUVOM APTILĘ; 
KITI DIRBO — IR PASIĖMĖ SAU VISĄ NAUDĄ.

Lai visų musų veikėjų mintys ir akys būna nukreiptos Į Scrantoną, ir lai visi 
keliai mus ten suveda tą dieną — BIRŽELIO 26!

(Kurie musų veikėjai negalėtų į konferenciją pribūti gali prisiųsti savo suma
nymus ir patarimus raštu Konferencijos rengimo komisijai.)

Konferencijos reikale kreipkitės į: V. A. Kerševičius, 115 W. Market Street, 
Scranton, Pa.

AMERIKA TURI SAVO 
SIBIRĄ, TIK NEŽINO

Per kelias pastaras sa
vaites praskilbo Jersey Ci
ty (N. J.) mayoras Hague, 
kuris į savo miestą neįsi
leidžia socialistų, komunis
tų ir kitų “laisvės žodžio” 
pranašų. Socialistą Nor- 
man Thomas jis pora kartų 
išgabeno iš miesto prievar
ta. Vienas kongresmanas 
norėjo ten kalbėti, jis ir tą 
išgabeno iš miesto ribų.

Dabar iškelta prieš jį 
visoki įtarimai. Jam pri
metama “diktatoriškumas” 
ir kiti “laisvės žodžio” už
ginei jimai “demokratijos” 
garbintojams.

Pašauktas prieš Ameri
kos Civilinės Laisvės Uni
jos tribunolą, Hague pasa
kė: “Tie kuriems nepatin
ka Amerika ir jos valdžia 
turi būti deportuojami į 
ten iš kur atvyko. Kurie 
tiki į diktatorius Hitlerį, 
Mussolinį ir Staliną, lai va
žiuoja sau į tas šalis. Ame
rikonams kurie netiki į šios 
šalies valdžios tvarką ir 
nori ją sugriauti turėtų 
būti įrengta vietos Alasko- 
je ir jie ten išsiunčiami”.

Taigi, Alaska ir Sibiras 
yra beveik tas pats. Sibi
ras su Alaska arti susieina. 
Alaska priklauso Amerikai. 
Dėl šalto oro ji mažai ap
gyventa.

LIETUVIŲ PADAVIMAS APIE
SEPTYNIS MIEGANČIUS

BROLIUS

KOMUNISTAI 
DESPERACIJOJE?

Amerikos komunistai at
sidūrė gal būt desperacijo
je, ar šiaip kokią klastą su
galvojo.

Savo suvažiavime New 
Yorke trumpas laikas at
gal, jie priėmė naują savo 
konstituciją kurioje ragina 
komunistus “ginti Suvieny
tų Valstijų Konstituciją” 
ir “palaikyti Jeffersono, 
Jacksono ir Linkolno tra
dicijas”.

Taip darant, jie atmeta 
visą savo komunizmą, tada 
nėra reikalo nei tos parti
jos palaikyti.

Suvienytos Valstijos yra 
visais atžvilgiais moderniš
ka kapitalistinė valstybė. 
Jų konstitucija pritaikyta 
nė tik kapitalizmui gyvuo
ti bet ir visados laikytis. 
Na o komunistų vyriausias 
tikslas yra kapitalizmą iš 
šaknų rauti, -išversti.

S. V. konstitucija garan
tuoja privatinės nuosavy
bės neliečiamybę ir valdžia 
net turi stoti ją ginti, kada 
jai grąso pavojus. .Komu
nistų gi tikslas yra viską 
iš privatinių rankų atimti 
ir suvalstybinti.

Konstitucija garantuoja 
visiems piliečiams apsaugą 
jų namų, asmens, padargų, 
teismą išrinktų teisėjų, lai
svę kalbos, spaudos, susi
rinkimų, sąžinės ir religi
jos — Sovietų Rusijoje ko
munizmas tą viską žiauriai 
užgina.

Jeffersonas, Jacksonas ir 
Linkolnas buvo žinomi kri
tikuotojai kitų politiškų va
dų ir jų darbų. Tegul kas 
nors atsistoja Raudonojoj 
Aikštėj Maskvoje ir ima 
kritikuoti Staliną —- tuoj 
atsidurs prie sienos ir bus 
sušaudytas.

Komunistų partijos va
das Browder New Yorko 
suvažiavime šaukėsi į ka
talikus dirbti išvien su ko
munistais už darbininkiš
kus reikalus. Na o Rusi
joje komunistai išsprogdi
no bažnyčias, kunigus išžu
dė, arba įkalino, kitus iš
trėmė. •

Tas parodo kad Ameri
koje komunistai, per tiel?|

metų nieko nepešę, net jų 
pasikėsinimas negrus su- 
komunistinti, nieko nedavė, 
dabar keičia savo kailį ir 
kitais “triksais” bando pa
sigauti sau avelių.

ir gyvulius nuo nuodingų 
duju kurias karo metu ga
li paleisti priešas.

9 SMĖLIO AUDROS buvu
sios pastarų kelių metų bėgiu 
yra tik mažytės palyginant su 
temis ką įvyko Ledų Gadynėje. 
Randamos anų laikų gyvūnų 
liekanos parodo kad didelės 
bandos tų gyvūnų būdavo už
pustyta smėlio ir dulkių ir ten 
dabar randama.

Lietuviai turėjo stiprių 
propagandistų už Latvijos- 
Lietuvos bendrą respubli
ką. Dabar tik pasirodo 
kad geriau padaryta įsi
steigus sau paskirai. Če
kai ir Slovakai, tos pačios 
Slavų rasės žmonės, (nesu
taria ir nori skirtis. Lat
viai, kurie pirmiau mus 
prieš Kalėdas krašt a-.C 
už save, butų mus tiesiog 
mindžioję. Dabar Lietuviai 
vieni gyvendami smarkiai 
pakilo ir net yra Latviams 
pavyzdžiu kaip valstybę 
tvarkyti.

ANGLIJA BIJO 
KARO Iš ORO

Anglijoje žmonės baimi
nasi karo iš oro. Tik taip 
Britiškos salos galėtų dau
giausia nukentėti.

Mussolinio ir Hitlerio ne
liaujamas ginklavimąsi ir 
grąsinimas visai Europai 
išnešė karo pavojų iš Bri
tanijos diplomatų posėdžių 
į visus užkampius ir visur 
žmonės tą klausimą svars
to. Nei vienas nėra ramus 
ir laisvas nuo minties gali
mų baisių pasekmių karui 
kilus, priešui atskridus ir 
pradėjus bombarduoti lėk
tuvais.

Angliją lėktuvais iš Vo
kietijos galima pasiekti į 
valandą laiko.

Nors žmonės netiki kad 
karą galima laimėti lėktu
vais, ką parodo ir Ispanijos 
karas. Tačiau orlaiviai ga
li labai daug žmonių išžu
dyti ir išgriauti miestus.

Tik viename Londone, 20 
mylių plote, gyvena devyni 
milijonai žmonių. Iš Lon
dono pragyvenimą daro 15 
milijonų žmonių. Taigi ga
lima suprasti koks teroras 
įvyktų jeigu priešai pradė
tų Londoną sprogdinti or- 
laivinėmis bombomis.

Anglija ruošiasi apsau
goti savo ne tik žmones bet

PER TAVO NAMO SLENKSTI
Per tavo namo slenkstį štai žengiu, 
Nors nekviesta ir netikėta čia:
Paguodos jieškau ir surast tikiu— 
Tavo žodis — man išnyks kančia!....
Nepatinki manęs su šypsena ant lupų. 
Arčiau savęs kviest neketini, 
Tiktai žingsnį pažengei gan skupų 
Ir žvilgsniai paliko toki šalti....
Nekreipk akių nuo manęs, meldžiu, 
Negesinki viltį glūdinčią širdies gilumoje. 
Vien žvilgsnio tavojo šiądien taip geidžiu, 
Pavesk man jį... pradžiuginsi vienumoje... 
Tik tavo pastogėj man gera ir ramu — 
Nestumk iš jos, antai lauke lietus!
Nieks kits nepastatė man namų,
Nes tave tik prašau, o pamiršau kitus...

Kapsų Aguona.

PAVASARIS LAUKUOSE
Dainuoja pelkės, ežerai ir upės, 
Dainuoja krūmai ir miškai: 
Pavasaris žilvičiuos supas, 
Pavasaris jau skuba laukais.

Išeina į laukus artojas, 
Arimą pradeda akėt.
Kaip auksą gelsvą vasarojų 
Jau greitai reikės sėt.

O buvo ir tokių pavasarių ne vienas, 
Šiądien atsimename juos,
Kada artojai musų sėjo
Vien kulkas tėviškės laukuos. 

Kai priešas veržėsi įsiutęs, 
Norėjo laisvę mums išplėšt, 
Paliko sėją jie ir pjūtį: 
Išėjo mirti ar laimėt.

Per juos pavasaris šiądieną laisvas, 
Ir pievų šilkas malonus.
Žemelę jų krauju aplaistytą 
Šiądieną laistom prakaitu savu. 

Berželių garbanos jau svyra. 
Taip žalia ir platu laukuos! 
Jau greitai. greit arimai 
Puikiu vasarojum sužaliuos....

O Tėviške! Kaip gražios dienos; 
Dainuoja tau žali laukai.
Tau žydi gelsvosios purienos, 
Žibuoklių mėlyni žiedai!

“Karys”. A. Dukauskas.

QIRAI paduodant Lietuvių legandą apie mie- 
1 gančius brolius, rodos bus pravartu čia pa
žymėti ištisą eilę panašių padavimų kurie ran
dasi pasaulyje.

Senovės Graikų legendoje tūlas bandos ga
nytojas vardu Endymionas, užmigęs miega kiau
rą miegą, metas iš meto. Gi Vokiečių Siegfri- 
das, sakoma, perdurtas žiemos spyglio, ilsisi 
miege pakol vėl bus pašauktas karan. O Ka
rolis Didysis, sako, tik ilsisi su kardu rankoje 

.laukdamas Antikristaus atėjimo. Miega taip 
pat ir tūlas Olger Danske, Avallone. Aukštame 
Turingijos kalne, irgi, esą, miega Imperatorius 
Fridrikas Barbarpsa (Rudabarzdis) su visu bu
riu savo drąsių karžygių.

Šveicarijoje trys broliai Tell laukia tos va
landos kai juos pašauks jų tėvynė, kad jų gintų 
nuo priešo.

Lietuvių padavimai nuolat aiškina jog Lie
tuviai didvyriai-milžinai tik užmigę miega, bet 
ateis toks laikas kada jie prisikels ir parodys 
savo galybę.

Senovės mieste, Ephese, Mažojoje Azijoje, 
urve pasislėpė ir užmigo septyni broliai, kuriuos 
paskui vadino “Miegančiais Broliais”. Negalė
dami pakęsti Imperatoriaus Dekiaus aršių per
sekiojimų, šie pamaldus broliai ir neturėjo kur 
daugiau pasislėpti kaip tik urve kalnuose. Jie 
išmiegoję ten, sako kai kurie padavimai, šimtą 
šešiasdešimts keturis metus, o kai atbudo iš 
miego jau atrado ant sosto Krikščionį impera
torių — krikščionybė pagaliau įsigalėjo.

Lietuvių padavimas apie tuos brolius kitaip 
skamba. Rudenį, apie Visus šventus, kuomet 
lietus lyja, — ir dažnai tuomet lyja, — Lietu
viai sako kad tai “miegančiųjų brolių dienos”. 
Tuo laiku tik ir prisimena apie juos. Kad jie 
visi buvo Dievui geri, Dievas, esą, jų klausęs:

“Kokio atlyginimo jus norite už savo ge
rus darbus?”

“Mes norime tik pasilsio, daugiau nieko”, 
jie atsakę.

Dievas jiems tą ir suteikė. Jie miega ir 
miegos iki pasaulio pabaigos. Jiems, tačiau, 
nagai ir čiuprės auga, ir juos apkarpo. Kurio
je pasaulio dalyje jie taip randasi, padavime nė
ra aiškiai nusakyta. Tik pažymima jog jie kur 
nors į pietus ir labai toli nuo Lietuvos.

Šiame padavime yra taipgi keletas variaci
jų. Viena jų prirodo buk tie broliai kur nors 
Rusijoje užmigę miega.

Padavimas yra jau toks senas kad Lietu
viai jį jau išaugę gerokai, likęs tik menkas pri
siminimas, kuris driekiasi paskui, kaip sena lie
kana.

Kaip galima išaiškinti šį padavimą? Vie
ni sakys lengvai galima spręsti kuriame amžyje 
tas padavimas atsiradęs pas Lietuvius. Jis gal 
ir atsiradęs apie 275 metais po Kristaus gimi
mo. Ar galimas daiktas kad jis atsirado Lietu
viuose jau jiems būnant krikščionimis? Bet 
gi kaip kalbama apie jų “nagų ir čiuprių kirpi
mą”, duodasi suprasti kad pavadimas nieko ne
sikeitė per visus amžius. Visviena tas padavi
mas Lietuvius pasiekė jau gana senai. O gal 
kartais Lietuvių padavime menami broliai yra 
ankstyvesnio padavimo negu tie broliai kurie 
buvo Ephese. Pavyzdžiui, pa3 Indusus randa
ma gana apsčiai prototipų dėl Graikų ir kitų 
padavimų. P. W. UrVan.

GYVATĖ PRARIJO GYVĄ 
VAIKĄ

Indijoje, garsiame gyvačių -krašte, netoli 
Berhampore, viename kaime mokytojas už ne
paklusnumą mažą vaikutį pabaudimui uždarė į 
mokyklos malkų kamarą. Neilgai trukus, vai
kas pradėjo klykti, bet mokytojas manydamas 
kad vaikas taip sau iš “naravo” rėkia, klykia, 
nekreipė į jį jokio dėmesio ir leido vaikui klykti.

Tuo tarpu, vaikas klykė ne iš piktumo bet 
pamatęs didelę galvą pythono-gyvatės, išlendan- 
čią iš malkų krūvos. Gyvatė sau išlėto, palen
gva, slinko artyn ir sukosi aplink vaiką. Gy
vatė buvo didelė, net penkiolikos pėdų ilgio.

Gyvatei artėjant, vaikas baimės apimtas 
dar labiau spiegė, bet mokytojas manė, “gerai 
tau, atsirėk, žinosi kad reikia mokytojo klau
syti. ...”

Pythonai-gyvatės yra žinomos kad nuryja 
net teliuką, aviną, paršą. Taigi mažas vaikas 
buvo geras kąsnis tam baisiam .gyvūnui.

Pagaliau gyvatė vienu šuoliu metėsi ant 
vaiko, apsivyniojo aplink jį, pradėjo spausti ir 
triuškinti jo kaulus. Kuomet jau buvo sutriuš
kintas, gyvatė vaiką nurijo čielą.

Dienos pabaigoje tėvas atėjo į mokyklą sa
vo vaikutį parsivesti. Mokytojas pasakė kad 
vaikas buvo nepaklusnus, kad jį nubaudė, ir ve
dėsi tėvą į kamarą pas vaiką.

Kamarą atidarius, vaiko nebuvo. Ji turė
jo nedidelį langą, per kurį gyvatė įlindo, bet ap
žiurėjus, niekur nebuvo matyt vaiko žymių iš 
kamaros išlysta. Bejieškant aplinkui ir po ka
marą, ant žemės rasta vaikučio drobulės šmo
tas, kuriuo vaikas buvo prisidengęs. Toliau, 
jie užtiko kamaros kampe gulinčią išsipūtusią 
gyvatę, miegančią. Tėvas staiga perpjovė' gy
vatę ir jos viduriuose rado savo vaiką. Nors 
vaikutis buvo sutriuškintas, bet dar kiek kvė
pavo, tačiau tuoj ir mirė, gyvastis nebuvo ga
lima išgelbėti.

• AMERIKOS JAUNIMO ateitis tamsi. 
Visoje šalyje esama apie 250,000 jaunųjų tarp 
16 ir 24 metų amžiaus kurie visą laiką sėdi ka
lėjimuose už įvairiausius prasižengimus, ir kita 
250,000 jaunimo ,armija nuolat trankosi, be vie
tos, be užsiėmimo. Iš apie 20 milijonų jauni
mo, apie 500,000 randasi viršpaminėtoje klasi
fikacijoje. Keturi milijonai lanko mokyklas ir 
350,000 dirba CCC stovyklose (valdžios parū
pintuose jaunimui užsiėmimuose).

• GYVATĖS NERYJA sugedusių, dvokian
čių kiaušinių. Jos gerai atskiria gerus kiauši
nius nuo sugedusių prikišdamos liežuvį prie luk
što.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

o GITARA, muzikalis instrumentas, per 
šimtus metų populiarus kitose šalyse, Ameriko
je pradėjo populiarėti. 1937 metais parduota 
virš 400,000 gitarų.

• AMERIKONŲ PAIKUMAS. Smithsonian 
Institute, Washingtone, randasi žalvarinis šuo, 
atvaizdas Prezidento Hardinšo šunies, padaryto 
iš 19,314 centų, suaukautų Amerikos vaikų laik
raščių pardavėjų. Tokiam beverčiui dalykui su- 
aikvota tiek pinigų.

' • KATALIKŲ tikėjimo žmonių Suvienyto
se Valstijose, Alaskoje ir Hawaii salose, kas 
viskas ineina į Suv. Valstijų teritoriją, 1938 me
tų apskaičiavimu esama 21,451,460. Katalikai 
turi 32,668 kunigus, arba 1019 daugiau negu 
buvo 1937 metais; 18,428 bažnyčias ir misijų 
namus, prie to 4219 kitų savo institucijų. Pa
rapijinių mokyklų yra 8028. Yra 193 katalikų 
kolegijos vyrams, 676 kolegijos ir akademijos 
mergaitėms ir 1306 diocezijų ir privatinių ka
talikiškų augštesr.ių mokyklų.

• AFRIKOJE yra tam tikra veislė avių, 
vadinamų “riebia-uodegėmis”. Jos susikrauja 
sau riebalų rezervą savo uodegoje.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Mažasis Lietuvių Kalbos 

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

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

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
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DETROIT
Miesto Didumas — Įdomybes — Industrija — Apielinkes 

Fordo Išstatytas Edisonui Muzejus — Lietuviai 
Veikėjai — Lietuviškos Įstaigos, ir tt.

Ką matė ir patyrė Dirvos Redaktorius Detroite per Keturias 
Dienas — Balandžio 28 iki Gegužės 1.

Antra diena Detroite — Balandžio 29

FORDO AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖSE

Po vakarykštės labai šiltos dienos, šiądien 
oras persikeitęs — dangus debesuotas 
siaučia gana smarkus vėjas.

Vakar buvom sutarę su Dr. Simu 
aplankyti Fordo dirbtuves. Detroite 
nematyti kaip fordukai daromi, tai butų kaip 
apsilankyti Romoje ir likti nemačius popiežiaus.

Apie 8 vai. ryto, Dr. Simas jau ir viešbu
tyje pas mane. Kadangi į Fordo Rouge dirbtu
ves nuvažiuoti gana toli, išvažiavom anksčiau, 
norėdami paspėti 9 valandą, kuomet pradeda 
lankytojus per dirbtuves veti.

Važinėjant po Detroitą, patėmijau kad au- 
torhibiliai Michigan valstijoje turi dvejopus lei
dimus. Vieni yra metams laiko, o antri pus
mečiui. Pusmetiniai leidimai turi aiškų pažy
mėjimą, “Pass Expires 8-31-38” (leidimas bai
giasi Rugp. 31, 1938 m.). Mat, tas yra paleng
vinimas tiems kurie naudoja automobilius tik
tai vasaros laiku, ir tiems kurie vasarą perka 
naujus automibilius. Naują automobilį pirkda
mas išsiperka ir naują leidimą važinėti.

Atvykom į Ford Rotunda apie 9 valandą ir 
užsiregistravom važiuoti į dirbtuvę, kuri randa
si netoliese nuo čia. Rotunda yra tai priėmimo 
(svečių) pastatas, didelis karbuotai apvalus pa
daras, ir iš tolo ir iš arti atrodantis tikrai im
ponuojančiai. Lankytojai viduje gauna tam tik
rą kortelę, kurią pasirašo. Joje yra sąlygos 
lankymosi Fordo dirbtuvėse: svečias sutinka ne- 
jieškoti jokių atlyginimų jeigu pasitaikytų už
sigauti arba kokius kitus nuostolius panešti lai
ke važiavimo ar vaikščiojimo po Fordo įstaigas. 
Tas daroma apsisaugojimui nuo gudrių pelna- 
gaudų, kurie net susimokinę, ar pasiryžę vyks
ta į tokias vietas kur gali tikėtis iškelti bylas 
už savo sužiniai padarytus susižeidimus ir jieš- 
koti tūkstantinių atlyginimų. Amerikoje tokių 
dykai pinigų j ieškančių yra labai daug.

Nors čia paprastai lankytojų esti daug, ta
čiau dar buvo anksti, taigi nebuvo susigrūdę. 
Dirbtuves apžiūrėti vyo ir Dr. Simas, taigi pa
sirašę korteles ėjom iš Rotundos į gatvę, kur 
laukė keli busai vežti svečius į dirbtuves. Tie 
busai, dvejopos mėlynos spalvos, giiiai mėlynos 
ir pilkai mėlynos, su stikliniu stogu ir dideliais 
beveik vieno stiklo šonais-langais, yra paskiau
sias žodis autobusams. Malonu tokiame pada
re net važiuoti. Jie tokie nauji, rodos tik šį Vy
tą pirmą kartą buvo naudojami. Taip, į Fordo 
dirbtuves ne tik duoda leidimą važiuoti bet tais 
puikiais busais ir nuveža. Kelio yra apie mylia, 
ir ten nueiti per dirbtuvių plotus ir geležinke
lių bėgius butų nepatogu. Kartu važiuoja paly
dovas vaikinas, kuris paaiškina įdomesnius da
lykus ir faktus apie Fordo išdirbystes.

Busas atvežė mus iš vienos pusės dirbtu
vių ir mes su palydovu pradėjom keliauti pėksti. 
Busas nuvažiavo kitur mus laukti ir laukė iki 
reikėjo pervažiuoti į kitas dirbtuves.

Šios Fordo dirbtuvės yra prie Rouge upės, to
dėl taip ir vadinamos, River Rouge dirbtuvės.

Dirbtuvių plotas užima 1,096 akrų žemės. 
Pastatai turi 7,250,000 ketvirtainių pėdų grindų 
ploto. Dirbtuvių plote yra nutiesta apie 90 my
lių geležinkelių bėgių, čia randasi didžiausia 
pasaulyje geležies liejykla, apimanti 30 akrų.

šiose dirbtuvėse normaliai dirba apie 80,000 
darbininkų, bet dabar dirbo tik trečdalis. Sa
koma kad River Rouge dirbtuvių vien tik valy
mui ir prižiūrėjimui laikoma virš 5,000 darbi
ninkų, taigi čia sulyginamai švaru ir sveika dir
bti. Daug žaliavos į dirbtuves parvežama lai
vais Rouge upe. Vienu sezonu laivai atveža 
850,000 tonų geležies rudos ir 1,150,000 tonų 
anglies.

Sako kad iš rudies atvežtos į šias dirbtu
ves vieną rytą, jau išeina gatavas automobilis 
kitą dieną.

Šitos visos dirbtuvės išdygo iš Fordo Au
tomobilių Kompanijos suorganizuotos 1903 me
tais, 35 metai atgal, kuomet pats Fordas buvo 
dar jaunas žmogus, 
mobilis yra didelė prabanga turtuoliams, 
das sumanė dirbdinti automobilius tokius 
pajiegtų nusipirkti kiekvienas. Ir jis savo 
slo atsiekė.

ir šalta,

važiuoti 
būti, o

Tais laikais sakyta auto-
For- 
kad 
tik-

dar- 
dar-

AR MAŠINOS ATIMA DARBUS?

Nors dabar sakoma kad mašinos užėmė 
bininko vietas, betgi turim pagalvoti kiek 
bininkų butų visai be darbo jeigu nebūtų buvę
išstatyta tokių didelių dirbtuvių. Taipgi reikia 
permąstyti kiek darbininkų reikalinga per vi
są Ameriką padirbdinimui tų mašinų kurios už
ima darbininkų vietas. Tos mašinos iš nieko ne
pasidaro. Paveizdan, kaip skaitlinės kalba, per 
praėjusius aštuonis metus Fordo dirbtuvėse bu
vo pripirkta 46 nuoš. naujų mašinų į vietas se-
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M j r. S. Narušis.

nų, už $175,000,000. šią sumą uždirbo algomis 
kiti darbininkai. Taigi, ir mašinų klausimas turi 
dvi puses. Pagreitinta produkcija sudaro dau
giau darbų, nors, tiesa, ne visada tie darbai ei
na. Tačiau skurdesnė butų visa Amerika jeigu 
visko butų padaroma po biskį, ir geresniais da
lykais pasinaudotų tiktai turtingieji. Tiems tur
tingiems aprūpinti reiktų labai mažo skaičiaus 
darbininkų. Ką darytų kiti darbininkai?

Einant per dirbtuves gauni įvairių minčių. 
Matai mašinas kurios dirba mažiukus šriubukus. 
Jos atėmė darbus darbininkų kurie seniau gal 
prastu budu rankom šriubukus dirbo. Bet davė 
darbų tiems kurie turi tokią mašiną padaryti. 
Net nuostabu kokios didelės mašinos reikia kad 
padaryti mažą šriubelį! Kiek joje pačioje sriu
belių, kiek judančių dalių, kiek plieno, geležies, 
kiek ir iš kur ateina jiegos tą mašiną sukti!; 
Prie visko to dirba keli darbininkai, kad ir la
bai toli, ne čia pat, kur tas šriubelis iškrinta ga
tavas.

O kokios baisios, milžiniškos, keistos, ste
binančios mašinos yra kurios gamina visas ki
tas dalis, iki paties išbaigto automobilio!

Mašinos kelia, neša, stumia, traukia, veža, 
paduoda, atima — jos visos kur nors daromos, 
gaminamos iš kitų darbininkų pagaminamų ža
liavų, kitomis mašinomis, kitose dirbtuvėse.

Gal šimtas darbininkų, mažoje dirbtuvėje, 
per savaitę padarytų desėtką automobilių, ku
riuos tam tikru laiku nusipirktų turtingosios 
klasės žmonės, bet ką veiktų kiti desėtkai ar 
net šimtai tūkstančių darbininkų jeigu nebūtų 
didelės produkcijos ir darbas nebūtų atliekamas 
mašinomis?

Lankytojus veda tik per tas dirbtuvių dalis 
kur jau baigamos automobilių dalys ir sustato
ma patys automobiliai. Eidamas per tas dirb
tuves patiri kad čia tikrai galima pridaryt špo
sų ir išreikalaut iš Fordo atlyginimų, jeigu ne
būtų išanksto apsirūpinta tavo pasirašymo jog 
uq užsigavimus nereikalausi jokių atlyginimų. 
Svečiai vedami ir žeme, ir laiptais aukštai, ir 
tarp mašinų, ir šalę mašinų, kurios barška, tar
ška, ūžia, sukasi ir tt.

Kaip ir kiekvienas daiktas, taip ir automo
bilis daromas visai paprastai, ir darbininkai dir
ba visai kitaip negu kad naujai automobilį nusi
pirkęs savininkas su juo apsieina. Tik kada pa
čioje pabaigoje automobilis būna jau gatavas iš 
dirbtuvės išvažiuoti, j iš apvalomas, apšluosto- 
mas, iš vidaus ir iš lauko, ir išeina žibantis. Iš 
dirbtuvės automobilis išeina pats savo spėka: 
paskutiniame punkte į jį įpilama jau ir gasoli
no, įsisėda tik tam stovintis vyras ir paspaudęs' 
koja kur reikia, pirštais pajudinęs šriubukus Į 
taip kaip darot ir jus, ir automobilis išvažiuoja 
iš dirbtuvės per duris laukan! 
už užsigavimus nereikalausi jokių atlyginimų.

Čia ir baigiasi garsių Fordo automobilių 
dirbtuvių apžiūrėjimas.

Iš dirbtuvės tas pats busas perveža svečius j 
atgal į Rotundą.

Dabar, paėmę apie valandą laiko, nuodug
niai apžiūrėjome pačią Rotundą. Ji taip pat 
įdomi ir nuostabiai turtingai moderniškai išren
gta. Sienose dideli vaizdai rodo visą automobi
lių industriją, iš kur kokia medegą tai industri
jai imama, ir kaip visame pasaulyje išsiplatinę 
automobiliai. Viduje yra diktoka salė kurioje 
filmomis rodo tam tikras Fordo dirbtuvių dalis, j 
į kurias svečių neveda: geležies liejyklas ir ki
tas pavojingas vietas — viską tą matai filmose.pavojingas vietas — viską tą matai filmose.

BELLE ISLE
Belle Isle — yra tai maža sala Detroit upė- 

kiek į šiaurę nuo miesto centro. Detroito!je, 
gyventojams ta sala labai žinoma ir mėgiama, 
ir jie veža kiekvieną savo svečią tą salą parody
ti. Ta sala yra vasaros pasilinksminifho ir liuos- 
laikio praleidimo vieta. Ji yra 985 akrų didumo, 
bet gali būti ir padidinta daugiau žemės pilant. 
Ten yra maudynės, parkas, pasivaikščiojimo ir 
kitokių pramogų vieta. Privažiuoti ją galima 
ir valtele, bet visi naudojasi dideliu, plačiu til
tu, tam tikrai įrengtu. Nuo salos, kitoje pusė
je upės, jau Kanada. Iš ten rodos galėtų kas 
nori valtele atsiirti, bet matyt uždrausta, taigi 
Kanadiečiai gali atvykti tiktai reguliariais per
ėjimo'punktais, kur stovi imigracijos inspekto
riai.

Saloje yra išstatytas paminklas visoje ša
lyje žinomos dainos “America” autoriui, Samuel 
Francis Smith.

Aplink salą eina bulvaras, kuriuo mudu su 
Dr. Simu jo automobiliu apvažiavom į keliolika 
minutų. Gryžom į miestą, aš pasiryžau aplan
kyti plačiai žinomą advokatą J. P. Uvicką, o 
Dr. Simas turėjo važiuoti į savo ofisą.

Seka: Adv. UVICK IR KITI DETROITO 
LIETUVIAI PROFESIONALAI. 
APSILANKYMAS KANADOJ.

(Tęsinys iš pereito nr.) 
šiose iškilmėse dalyvavo

■ Respublikos Prezidentas Sme
tona. Prezidentui, lydimam ka- 

’ riuomenės vado Gen. St. Rašti
kio, atvykus prie Karo Muze
jaus, pasigirdo entuziastiškas 
publikos valio. Ginklus įtei-

1 kus, prasidėjo tūkstantinių or
ganizacijų paradas, kuriame iš 
kariuomenės dalių tedalyvavo 
tik priešlėktuvinės apsaugos 
rinktinės

šaulių 
das darė 
pasakyti 
teatrodydavo 
specialių mokyklų ir univer
siteto studentų eisenos, nes bū
dami uniformuoti darydavo sa
vo įspūdį. Dabar jau kelinti 

I metai vis daugiau pasirodo 
įvairių kitų gražiai vienodai ap
sirengusių, kaip tai audinių fa
brikų darbininkų ir tt. Toks 

I vienodumas daro gražų įspūdį 
ir parodo krašto kultūros kili
mą.

Tik po kelių valandų neuž
mirštamos eisenos pratuštino 
Karo Muzejaus sodelį ir Ne
priklausomybės aikštę. Diena 
buvo nepaprastai puiki ir tuo 
pagyvino tos dienos gražų pro-1 
gramą.

Pasibaigus iškilmėms prie 
Karo Muzejaus, prasidėjo nei 
kiek nemažesnio susidomėjimo 
kitos programo dalies iškilmės 
Karo aviacijos aerodrome. Ten 
kai kurios kariuomenės dalys 
parodė savo darbo specialybių 
kai kuriuos pratimus.

GUSARAI su savo 
žirgais atliko kirtimo, 
ir šaudymo uždavinius, 
parodė ko juos išmoko 
menė. Artojų sūnus dabar žiū
rovus stebino savo lankstumu 
ir judrumu.

SUNKIŲJŲ KULKOSVAI
DŽIŲ BŪRYS parodė moko
muosius uždavinius, parodyda
mas savo pasiruošimą kulvo- 
svaidžių kautynėms.

Pasibaigus kulkosvaidininkų 
kuopos “kautynėms”, pasirodė 
gusarų eskadrono mokymas ir 
perėjimas į pasiruošimą kau
tynėms, ir pačių kautynių ug
nis. Jų metu šaunus gusarai 

i parodė tai ką jie, bendrauda
mi su mylimu žirgu, yra išmo- 

| M.
PRIEŠLĖKTUVINĖ ARTI

LERIJA puolė “priešo” lėktu
vus. Į aukštumas pakilo 6 lėk
tuvų eskadrilė, padarė ratą vir- 

į šum aerodromo ir kažkur din
go toliuose. Tuo metu prieš- 
lėktuvinės artilerijos batarijos 

j vyko pasiruošimas atmušti pa- 
i sirodžiusius lėktuvus. Kai šie 
j išniro iš tolių, zenitinės pa- 
I trankos, nustatytos pagal pre- 
diktorių, paleido ugnį, 
lėktuvus atmušus, 
vinė artilerija 

| kė ten kur jos 
! reikalingas.

LĖKTUVAI 
stebino ir daugeliui kėlė šiur
pą. Naikintuvo mirties kilpos, 
įvairiausi erdvėje vartymaiši, 

I staigus nusileidimai arti žemės 
ir dar staigesni kilimai į aukš
tumas ne vien žiūrovui užėmė 
kvapą, bet tuo pačiu parodė 

! karo aviacijos tinkamą pasi
ruošimą viešpatauti Lietuvos 
padangėje. Minioms buvo di
delė staigmena iš lėktuvo per
davimas žinių žemėje esan
tiems ir iš jų priėmimas.

Toliau karo aviacijos puska
rininkių mokyklos auklėtiniai 
atliko įvairius mankštos užda
vinius, kuri yra susijus su pa
siruošimu valdyti lėktuvą, čia 

( žiūrovai gavo įsitikinti kiek 
j daug reikia intensyvaus darbo 

kol pasiekiamas tas lankstumas 
ir vikrumas, kuriuo juos stebi
no kariai.

RYŠININKAI atvažiavo au
tomobiliu kuriame buvo įtaisy-

ir

pabūklai.
ir organizacijų para- 
gražų įspūdį. Reikia 
kad anksčiau gražiai 

gimnazijų bei

eikliais 
dūrimo 
čia jie 
kariuo-

Priešo 
priešlėktu- 

greit pasitrau- 
talkininkavimas

visus žiūrovus

Karo Aviacijos Pasirodymai; Manevrai Ore; Visuomenė Ragauja Kareivių 
Maistą. — Kitos Iškilmės Paskiromis Dienomis

DEŠINĖJE — kariai vaišina į jų bustynes at
silankiusių visuomenę.

APAČIOJE — Seimo atstovas p. Gilvydis įtei
kia šautuvų Karo mokyklai. Ponas Gilvy
dis pereitų vasarų lankėsi Amerikoje.

*

ta'radio stotis; iš jos galima 
daryti pranešimus iki 300 kilo
metrų. Tolėliau aikštėje greit 
buvo pastatyta telegrafo sto
tis. Be to, žiūrovai pamatė 
vieną iš naujųjų susisiekimo 
priemonių — tai šviesos tele
grafą. Tokie šaunus karių pa
sirodymai visuomenėje kelia 
kariams pagarbą, kuri nuolat 
vis didėja.
VISUOMENĖ RAGAUJA KA

REIVIŲ MAISTO
Aerodrome pasirodant atski

rų rūšių kariams, kiek tolėliau 
buvo pastatyta lauko virtuvės, 
kuriomis taip pat visi domėjo
si. Jose kareiviai virė karei
višką maistą ir juo pavaišino 
iškilmių dalyvius, žmonės, no
rėdami paragauti musų karei
vinių maisto, ypač mažieji, ver
žėsi, nuolat šaukdami: “Karei
vėli, kareivėli, duok man pa
ragauti kareiviškos sriubos!” 
O paragavusieji gyrė: “Ska
nu!”

Pasirodė kad kareiviai per
manai buvo pasigaminę sve
čiams maisto, nes ne visiems 
norintiems paragauti jo paka
ko, o kai kas, pabuvęs gryna
me ore kelias valandas, pradė
jęs ragauti panorėdavo ir ge
rokai užvalgyti, nes tokių ko
pūstų kokius išverda kareivių 
virtuvėse virėjai specialistai, 
ne visur gausi.

žodžiu, kariuomenės ir vi
suomenės diena praėjo dideliu 
ir visapusišku pasitenkinimu. 
Kariuomenės vadovybė ir ka
riai nepaprastai patenkinti to
kiu visuomenės nuoširdumu ir 
dideliu ginklų fondo rėmimu, o 
visuomenė patenkinta geru ka
rių pasirengimu įvairiems 
daviniams, kurie pateisina 
visuomenės nuoširdumą ir 
tikrina kad reikale kariai
gebės tėvynę apginti. Taip pat 
paragaudami kario maisto visi 
įsitikino kad kariai kariuome
nėje yra labai gerai maitinami. 
Kai kurie jaunuoliai net skun
dėsi kad jų mamytės prasčiau 
valgį gaminančios ir maitinan
čios juos negu kariuomenėje 
maitinami kareiviai.

Anksčiau kariuomenės ir vi-

ūž
tą 

už- 
su-

Dirvos

įvykdavo viso-
šiais

suomenės diena 
je Lietuvoje vienu laiku, 
metais pradėta rengti rajonais 
ir tokiais laikais kokie pato
giausi jų apskričių gyvento
jams. Kauno priemiestis A. 
Panemunė surengė kariuome
nės ir visuomenės dieną Gegu
žės 22 ir tuo pat metu Pane
munės gyventojai įteikė ka
riuomenei 100 šautuvų.

Džiaugėsi kariuomenės vado
vybė tokiu visuomenės susirū
pinimu savo* kariuomenės ap
ginklavimu, bet gali džiaugtis 
kiekvienas susipratęs Lietuvis 
kad Lietuvių tauta yra sąmo
ninga, reikale vieninga ir gerai 
suprantanti savo pareigas.

Kaip buvo malonu girdėti iš 
p. Trečioko, Balandžio mėnesį 
atvykusio iš Amerikos, kad po 
Lenkų ultimatumo įteikimo 
taip jautriai reagavo broliai 
Lietuviai Amerikoje, įteikdami 
net įvairius protestus Ameri
kos vyriausybei. Drauge Lie
tuvos vyriausybei siuntė pa
drąsinančius telegramus pra
nešdami kad esant reikalui 
gryš į pagalbą Amerikos Lie
tuviai ir imsis ginklo prieš Lie-

tuvos priešus.
Dabar Amerikos Lietuviai 

nenumojo ranka į Lietuvą ir 
jos reikalus, bet kas kiek pa- 
jiegia siunčia aukas Lietuvon 
ginklų fondo reikalui pasiža
dėdami, reikalui esant, gryžti 
Lietuvon ginti Lietuvą su tais 
pačiais ginklais kurie bus nu
pirkti už suaukotus pinigus.

šitoks tautiečių vieningumas 
ir reali meilė savai kariuome
nei rodo kad ir pavojaus metu 
visi eis drauge su kariuomene 
ginti tėvynės laisvės. Šis fak
tas todėl šiądien mums yra la
bai svarbus 
Vienokioje ar 
valandoje yra 
jos tautiečių
taip pat moralinė parama, ku
ri būna tautai sunkioje valan
doje pareikšta.

ir reikšmingas, 
kitokioje tautai 

svarbu tautos ir 
vieningumas, o

• SEKANT Italijos pavyzdį 
Prancūzija reikalauja kad ne
kurie motoriniai vežimai nau
dotų medžio gasą arba kito
kius vietinius padarytus kurus, 
kad nereikėtų perdaug pirkti 
gasolino iš kitų šalių.

Cunard White Star Linijos laivai x 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

“Važiuoju
I

Lietu vų’’

Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena Į 
iš Cunard White Star Linijos j 

Ekskursijų.” f**

r

MARYQUEEN
-------- pasaulio naujausias laivas—------  

ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai
AQU1TANIA - BRITANN1C - GEORGIC

SI’ECIAI.ĖS EKSKURSUOS

AQUITANIA — LIEPOS-JULY 13
Amerikos Lietuvių LaiVakorčių Agentų Sąjungos Ekskursija 

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? 
Atsiųskite laiškų, prašydami “Prepaid Booklet.” Gausite veltui!

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės j 
“DIRVA” — 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

CUNARD WH1TE STAR

Ekskursija

s. Į LIETUVĄ
IŠPLAUKIMAI Iš NEVV YORKO:

Liepos-July 1
New Yorko per Gothenburgą į Klaipėdą

S. GRIPSHOLM 
Iš

išplaukimai visais 
laivais ir laikais

Taipgi
kitais 

kada jums patinka.
n B

Visas informacijas apie 
kelionę ir dokumentus 

gausite

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

ii
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KAS IŠ LIETUVIŲ 
DALYVAUS?

SVEČIA VIMAISI

BAIGĖ OHIO STATĖ 
UNIVERSITETĄ

Juozas Muliolis, žinomo Cle
velando Lietuvių veikėjo Pet
ro P. Muliolio sūnūs, šiomis die
nomis baigė Ohio Statė Univer
sitete, Columbus, Militarišką 
mokslą, ir liko komisuotas an
truoju leitenantu lauko artile
rijos. Jis yra priskirtas prie 
322nd Regiment Field Artile- 
ry rezervo, kurio centras ran
dasi Federal Reserve Bldg., 
Clevelande.

Mokslas tęsėsi keturis metus 
ir Juozui gerai sekėsi, 
mas universitete, buvo 
mokinių tarpe kadetu 
nantu Pulkininku.

uni- 
rubuo- 
atsibus 
Grotto 

Prie iš-

Buda-
savo 

Leite-

NAUJOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS LIEPOS 10

Clevelando Lietuvių antroji 
parapija, Motinos Dievo Nesi
liaujančios Pagalbos, kur kle
bonauja Kun. A. M. Karužiš- 
kis, rengia savo didelį metinį 
pikniką sekmadienį, Liepos 10, 
parapijos sode, prie Neff rd.

Pikniko komisija smarkiai 
dirba ir parūpino atsilankiu
siems dovanų, kurios bus $200 
vertės, pirma $75, kitos ma
žesnės.

Pikniko pelnas eis parapijos 
palaikymui.

Kaip jau buvo minėta Dir- 
! voje, Clevelande Birželio 29 d. 
atsibus milžiniškas visų tautų 
ir organizacijų paradas, 
formose ir tautiniuose 
se. Ta įdomi apeiga 
sąryšyje su Al Sirat 
konvencija Clevelande.
kilmių prisideda ir miestas.

Paradas atsibus Birželio 29 
dieną, kuris visas sueis į Sta- 
dium. Ten ruošiamas taip pat 
neapsakomai įdomus progra
mas, kuris vadinamas “Beauty 
and Fire” (Grožio ir Ugnies). 
Ten atsibus ugnių šaudymai, 
gražuolių rinkimai ir kitokį 
vaidinimai.

Iš Lietuvių pageidaujama tu
rėti tame dideliame parade ke
liolika porų tautiniais rūbais 
pasirengusių panelių ir vieno
dai apsivilkusių vaikinų. Visi 
eidami demonstracijoje nuvyks 
į Stadioną, ten atsibus tauti
nių šokių programas ir kitoki 
įvairumai.

Pageidaujama kad iš Lietu
vių butų koks tuzinas unifor
muotų karo veteranų, kurie 
dalyvaus “Taikos Vaizde”.

Kas iš Lietuvių imsis tame 
vadovauti ir kuri grupė prisi
dės? Lietuviams nedalyvauti 
tokiose apeigose kur visos ki
tos tautos prisideda butų pasi
rodymas savo apsileidimo.

Praeityje Lietuviai niekad 
nuo to neatsilikdavo.

Kas norėtų imti dalyvumą 
programe prašomi kreiptis į: 
Festival of Beauty and Fire, 

Parlor K, Hotel Statler, 
Cleveland.

Prieš savaitę laiko Clevelan
de viešėjo Jonas Šamas, iš Chi- 
cagos, Iz. Šamo pusbrolis. Sve- , 
čiavosi pas štaupus ir Samus. 
Per P. štaupienę padovanojo 
$5 Lietuvių Darželiui.

Apsilankęs Darželiuose, gė
rėjosi jais visais, tačiau, kaip 
ir visi kiti pripažysta. ir jam 
Lietuvių Darželis labai patiko. 
Buvo atsilankęs ir Dirvos pik
nike.

Iš Detroito buvo atsilankę 
Rudžiai pas savo brolį Mikolą.

Pas, pp. Joną Markevičius 
1409 Giddings rd., lankėsi ir 
savaitę laiko praleido Ona žu- 
gaitienė su dukteria Neilie ir 
poni Walter Wochna, iš Roches
ter, N. Y. Jos taipgi dalyva
vo laidotuvėse savo pusbrolio 
Juozo Maksimavičiaus.

Apsilankę Lietuvių Daržely
je viešnios juom labai grožėjo
si.

Clevelandiečiai, p. Adomaitie
nė ir jos ištekėjus duktė, Ona 
ir jos vyras Glowackiai, per 
Decoration šventes buvo nuvy
kę automobiliu į Hartford, 
Conn., ir ten aplankė savo gi
mines. Kelionę turėjo gerą.

Po ištisos savaitės svečiavi- 
mosi jie gryžo atgal. Glovac
kis yra labai patyręs autombi- 
listas, nes jis vežioja naujus 
automobilius po rytines valsti- 
automobilius po įvairius mies
tus, veža juos po kelis vienu 
vežtuvu.

IŠVAŽIUOJA Į RYTUS
St. Stepšys su žmona ir 

num Stasiu, Birželio 18 d.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyonų, pas Garyonų 
Rasit Dzūkų ir Žemaitį, 
Kalakutų 'ir Aukštaitį; 
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševikų.
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina, 
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingų kainų 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės,
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šių dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyonų mes suėję, 
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitų pamylėję.

Lai gyvuoja muš Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis.
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyonų paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

Alus ir Vynas Bargan 
atsakomingiems žmonėms. At
vežant į 
duodam 
maliavas 
krautuvė, 
klelius.

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

namus. Taipgi par- 
geležines reikmenis, 
ir aliejus. 5 ir 10c 

Duodam Eagle žen- 
(28)

PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

SKAUTAI, SKAUTAI VYČIAI, AMERIKOS 
VYČIAI, SKAUTAS IR POLITIKA

SAWYER GAVO 280 
TUKST. PARAŠU

• CLEVELANDO ribose yra 
575 įvairios žaislavietės ma
žiems vaikams liuoslaikį pra
leisti, kad nereikėtų lakstyti 
po gatves.

PERRY’S 
WINE TAVERN 
7205 Wade Park Avė.

RETAIL KAINĄ 
rūšių California 

Spe-

PARDUODAM Už
MES TURIT 21 

Vyno. Kainos visai žemos, 
cialis išpardavimas kas Penktadie
nį ir šeštadienį. 95c ir aukščiau 
už galioną. Sustokit pas mus, pa
sirinkit sau mėgiamos rūšies.

SALDUS VYNAI — 20% Alk. 
Blackberry 
Cherry 
Apricot 
Angelica 
White Tokay 
Peach

RUKŠTUS DRY 
Dry Sherry 
Resling 
Claret 
Burgundy

(Atsineškit savo

Muscatel
Sherry 
Tokay 

White Port 
Port 

Italian type Vermouth
VYNAS 13% Alk.

Šaute rne 
Light Muscatel 

Zineandel 
Voncord

indus.) (32)

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums 
Visoki Lietuviški valgiai. 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

HOMANS
CAFE

SMAGI UŽEIGA

Alus — Degtinė — Vynas 
Skanus Užkandžiai 

7903-05 Superior Avė.
(Greta senos Dirvos vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

SMAGI UŽEIGA
DVI JAUNOS PANELĖS jums 
patarnaus kuomet čia atsilan- 
kysit.

ALUS — VYNAS — DEGTINĖ 
SKANUS UŽKANDŽIAI 
Penktadieniais Žuviena. 

Sueikit čia daugiau gražių 
žmonių ir moterų. (32)

Gretchen Inn
8015 Wade Park Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ. UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

SU- 
iš- 

važiuoja porai savaičių į ryti
nes valstijas, aplankyti savo 
gimines, Philadelphia, Pa., ir 
New Yorke. Mano sustoti ir 
Pittston, Pa. Kelionę atlieka 
automobiliu.

Stepšiai yra geri musų tau
tinių reikalų rėmėjai. Taigi, 
apgailaudami kad negalės da
lyvauti Darželio piknike ir mu
sų sportininkų išleistuvėse, pa
dovanojo per Dirvos redakciją 
$3 Darželiui ir $1 sportininkų 
parėmimui.

• OHIO gubernatorius Da
vey, sulaikytas nuo vienokių ir 
kitokių aptaksavimų savo val
stijos tarnautojų, dabar išgal
vojo dar trečią būdą išgauti iš 
jo žinioje esančių valstijos dar
bininkų pinigų finansavimui jo 
rinkimų vajaus. Davey visais 
budais spiriasi laimėti.

• AUTOMOBILIAIS iki šios 
savaitės pradžios Clevelande 
šymet žuvo tik 50 žmonių. Per
nai per tiek pat laiko buvo 95.

• OHIO VALSTIJOS legisla- 
turoje pradėta ginčytis ar sal- 
dainės yra maistas. Mat, per
nai panaikinta taksai perkant 
maistą, bet saldainių taksai 
palikta, taip kaip ir ant kitų 
visų prekių. Saldainių išdir
bėjai galvojo ir sugalvojo iš
kelti bylą už savo produktus, 
įrodant kad saldainiai yra mai
stas ir kad todėl jiems nereik
tų taksų mokėti perkant.

• EAST HIGH mokykloje, 
ketvirtadienio vakarais nuo 7 
vai., būna pamokos tėvams, la
biausia motinoms, apie vaikų 
auklėjimą, supratimą vaikų ir 
su jais sugyvenimą kaip tėvai 
turėtų sugyventi. Pamokos 
dykai. Kreipkitės į Room 108.

Mokytoja yra Mrs. Marion 
Russell.

Tveriantis Dr. Vinco Kudir
kos skautų vyčių būreliui, te
ko patirti kad tūli Clevelandie
čiai šį būrelį smerkia, o kiti 
lygina su Amerikoje esančiais 
Vyčiais ir jų veikimu. Dar ki
ti įsikarščiavę, matydami kad 
į šį būrelį ineina nesenai atva
žiavę iš Lietuvos ir veiklus jau
nuoliai ir jaunuolės, o taip pat 
ir senesnieji, vedę ir nevedę 
Lietuviai, praminė šį būrelį 
“Smetonos ir fašizmo šalinin
kais”, kuriuos reikia ardyti ir 
neduoti veikti šioje “darbinin
kiškoje šalyje”.

Jeigu pradėti studijuoti kas 
yra skautas vytis, pirmiausia 
paimkime ir susipažinkime kas 
yra tas skautas ir iš kur jis 
atsirado.

Skautų Broliją yra suorga
nizavęs ir įkūręs Anglas Ro
bert Baden Powell, Afrikoje, 
1907 metais, kuomet jam dar 
karininku būnant teko kariau
ti su maurais. Būdamas ap
suptas priešų iš visų pusių, ne
turėdamas maisto, o taip pat 
netekęs didesnės dalies savo 
kariuomenės, ir neturėdamas 
vilties laimėti ar gauti greitą 
pagalbą, jis sumanė apsigyni
mui pavartoti čia esančius vai
kus. Vienus pastatė su šautu
vais gintis, kitus žvalgyti prie
šą, o keletą išsiuntė su prane
šimais prašyti iš kitų vietų 
greičiausios pagalbos. Nors jo 
toks sumanymas ir veikimas 
buvo sunkus ir rizikingas, bet 
vis tik šių jaunuolių dėka apsi
gynimas pailgintas, pagalba 
sulaukta ir karas laimėtas.

Gryžęs į Angliją, Robert 
Baden Powell šių jaunuolių 
darbą neužmiršta, nes gerai 
prisimena kokius darbus jie 
gali nuveikti pavojaus valando
je, todėl suorganizuoja nuo 12 
iki 18 metų jaunuolių organi
zaciją ir pavadina juos skau
tais (Anglų kalboje žodis scout 
Lietuviškai reiškia žvalgą, ap- 
žvalgytoją, kareivį, gynėją), 
ir priima obalsį “Dievui, Tėvy
nei ir Artimui”.

Toliau šią organizaciją kiek 
galėdamas plečia-didina, pri
ima jau ir jaunesnių metų, o 
vėliau ir žilą senelį-vyrą ir mo
terį, paruošia visiems pagal 
jų amžių programą ir sutvar
ko veikimą taip kad nuo 6 me
tų iki 12 vadinasi jaunesniais 
skaustais, mergaitės jaunesnė
mis skautėmis; nuo 12 iki 18 
metų — skautais-skautėmis, ir 
nuo 18 iki gyvas esi — Skau
tais Vyčiais, ir moterys — vy
resnėmis skautėmis.

SKANI DUONA
Gera, Skani Duona ir daugybės 
rūšių pyragaičiai, viskas iškepta 
musų naujoje, švarioje keptuvė

je. Tik kų atidaryta bizniui.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.

LINCOLN HEIGHTS 
BAKING CO.

6926 Superior Avenue 
Cleveland (31)

SKAUTŲ TIKSLAS
Skautų tikslas yra kilnus, 

programas platus ir niekada 
neužbaigiamas. Pats skautas 
yra surištas su gamtos gyveni
mu ir dora. Skautu būdamas 
niekuomet neišeisi iš ribų, vi
suomet mylėsi ir gerbsi, ką da
bar būdamas visiškai neįverti
ni, nors kartais ir norėtum tai 
daryti, bet pamatai kad perto- 
li esi nuėjęs, o gryžti nenori, 
nes tau atrodo tai neįveikiama.

šešių metų amžiaus būda
mas įstoji į jaunesniųjų skau
tų būrelį, tenai žaidi, dainuoji, 
pradedi pažinti gamtą, sportą 
ir auklėj imąsi pagal tau nusta
tytą programą. Vėliau pabu
vęs ir pamėgęs šią kilnią idė
ją, laikai nustatytą egzaminą 
ir duoti jaunesnio skauto įžo
dį, o tik po to jau skaitaisi jau
nesniuoju skautu.

Būdamas jaunesniuoju skau
tu eini toliau žaizdamas ir dai
nuodamas, tolesniu programų 
iki 12 metų, o tik sulaukęs 12 
metus pereini į kitą, aukštesnę 
skautų draugovę. Čia taip pat 
pabuvęs ir išlaikęs egzaminus 
ir davęs skauto įžodį vadiniesi 
Skautu. Vėliau, suaugęs iki 
18 metų, pereini į kitą, Skautų 
Vyčių būrelį, ir čia tuo progra
mų eini kol pasensti ir atsisvei
kini su šiuo pasauliu.

Iki skauto vyčio, tau uždrau
sta gerti svaigalų ir rūkyti.

Neleidžiama lankytis į dorą ar
dančias vietas, ir tt. ir tt.

Skautu būdamas niekuomet 
neišeisi iš ribų, visuomet gerb
si ne tik savo vadus, bet taip 
pat savo tėvus, globėjus, savo 
tautą, vyriausybę ir Dievą, nes 
tavo obalsis “Dievui, Tėvynei 
ir Artimui” sako: Mylėk Dievą 
ir Tėvynę, padėk artimui kuo 
gali. Tau nesvarbu ar tas yra 
vienos pakraipos žmogus ar ki
tos, tu gerbi jį, jeigu jis yra 
tavo tautos vadas arba koks 
nors kitoks, taip pat nesiklši į 
partijų kovas, politiką, nes jei
gu skautas pritars vieniems tai 
kitiems bus negeras. Vieni 
gerbs tave, o kiti kritikuos kaip 
vienos ar kitos partijos šali
ninką. Skautų sąjungi gi per 
tiek laiko išgyvavo ir niekeno 
nebuvo kritikuota ar išardyta, 
nes ji visiems patiko ir buvo 
pagirta.

Todėl tie mūsiškiai kurie šį 
tveriamą būrelį vadina keno 
nors šalininkais, privalo pastu
dijuoti skautų idiologinius pa
grindus, tuomet patys pamtys 
kad jie nelysdami į partijų ko
vas ir politiką gerbia savo tau
tą, valstybę, vyriausybę ir net 
tave, jeigu tik esi vertas. Ne
pagalvojęs ir nežinodamas ne
vadink vienos ar kitos rūšies 
šalininkais ar politikieriais, ne
rėk grąsindamas kad jis ar ji 
nuo šio kilnaus darbo atsisaky
tų kur jau pradėjo dirbti, ne
sigailėdamas savo triūso ir lai
svo laiko.

Mes nesmerkiame ir nekriti
kuojame tave, bet paaiškiname 
ir atleidžiame tau, nes žinome 
kad ne iš blogos valios esi taip 
pasakęs. Tikimės kad ateity
je jau mums pasiekus savo ma
žą tikslą pamatysi savo klaidą 
ir atėjęs paspausi mums dešinę 
ir džiaugsiesi musų darbu ir 
draugiškumu. Mes kiekvieną 
savo narį mylime kaip brolį, o 
kitus, nors jų niekinami, ger
biame kaipo draugus ir pade
dame jiems kuo galime.

Nors tuo kartu trumpai su
sipažinę kas yra skautas ir 
skautas vytis, neduosite mums 
kitą tikslą ir nelyginsite su 
viena ar kita organizacija ir 
jų veikimu, nes dabar aišku 
jums kad mes esame daug kuo 
skirtingi nuo jų savo tikslais ir 
darbais, taip pat nuo Ameri
kos Vyčių ir jų sutvarkymo, 
nes iš mano trumpo paaiškini
mo užtenka atskirti kas yra 
Amerikos Vytis ir kas Skau
tas Vytis.

Baigiant pareiškiu kad mes 
gyvendami ir toli nuo savo tė
vynės ir nuo savo bendros idė
jos brolių Lietuvių, vis tik su
tartinai dirbsime ne vien sau 
bet Dievo, tautos, valstybės ir 
artimo naudai su kilniu savo 
šūkiu: Budėk!

Vyr. slilt. J. Jurgelis.

COLUMBUS, Ohio. — Kuo
met Charles Sawyer iš Cincin- 
nati, kandidatas Demokratų 
nominacijoms į gubernatorius 
Rugpjūčio 9 d., padavė savo no
minacijų peticiją Valstijos Se
kretoriui, jo peticijose buvo 
tiek daug parašų kad tuomi 
sumušta visi pirmesni rekordai 
nominacijų peticijoms.

Peticijos kurias Charles Saw- 
yer turi, talpina suvirš 280,000 
vardų Ohio Demokratų kurie 
nori padaryti jį laimėtoju. To
kio aukšto balsų skaičiaus dar 
niekas iki šiol nėra gavęs.

Pirmesnis aukštas rekordas 
buvo 1934 metais kuomet ki
tas kandidatas gavo 136,000.

“Mano sąrašai iš 280,000 
parašų”, sako p. Sawyer, “dar 
nepasako visos istorijos, nes 
vis dar ateina naujų peticijų 
kasdien su daugiau parašų, ir 
tikima jų suplauks iki 300,000 
vardų”. Tarp parašų kuriuos 
Sawyer gavo yra piliečiai viso
se 88 Ohio apskrityse.

Tie 280,000 parašų parodo 
didelį Odio žmonių pasitikėjimą 
ir norą kad Sawyer butų no
minuotas ir vėliau išrinktas

Ohio valstijos gubernatorium.
Tie parašau gauta nepralei- 

dus nei vieno dolario, reiškia 
žmonės pasirašė savanoriai ir 
be jokio spaudimo ir pagalbos 
politiškų mašinų.

Charles Sawyer pasitiki kad 
kiekvienas tų 280,000 pasira
šiusių eis balsuoti už jį Rug
pjūčio (August) 9, ir nusives 
balsuoti savo draugus ir šei
mos narius.

Reynolds Clevelando vadu
Clevelando srityje Sawyer 

kandidatūros vajaus vadu pa
skirtas Apskrities Komisijonie- 
rius James A. Reynolds.

Charles Sawyer kandidatuo
ja Demokratų partijos sąraše 
prieš dabartinį Gubernatorių 
Davey. Jeigu Davey laimėtų 
nominacijas, sako jis tada vėl 
tikrai bus išrinktas gubernato
rium kitiem dviem metams.

Ohio Lietuviai piliečiai kurie 
turi teisę balsuoti raginami 
neužmiršti tos dienos, Rugpjū
čio 9, ir paduoti savo balsą už 
Charles Saywer, kuris bus ge
ras ir rimtas Ohio gubernato
rius.

DIDELĖS MINIOS ATSILANKĖ Į CEDAR 
POINT ATIDARYMO DIENOMIS

Nežiūrint apsiniaukusio dangaus* 
ir laikas nuo laiko palijimo, Cedar 
Point atidarymo dienomis, šeštadie
nį ir sekmadienį suvažiavo tiek sve
čių kad skaitlingumu sumušė visus 
pirmesnius rekordus. Hotel Break- 
ers taip pat turėjo pilnai svečių, iš 
priežasties suvažiavusių turistų ir 
metinės konvencijos The Ohio Cre- 
dit League. Credit Union nariai su
važiavo iš visų valstijos dalių. Da
lyvavo virš 800 delegatų.

Didelis pasilinksminimo plotas, 
kuris šį pavasarį vėl naujai išgra
žintas, ir ten kas nori smagumo ir 
juoko turėti, ras sau visokio užsi
ėmimo laiko praleidimui.

Tūkstančiai žmonių linksmai pra
leido popietę Cedar Point ežere be- 
simaudydami. Visas maudynių plo
tas šymet yra geresniame stovyje 
negu buvo per praėjusius dvylika 
metų, delei to kad šymet vanduo 
Erie Ežere yra aukštesnis.

Coliseum ,kur Sal Gummings ir 
jo Musical Cavaliers iš Clevelando 
groja šokiams, visada yra užpildy
tas linksmų šokikų, dienų ir vaka
re.

The G. A. Boeckling Company ve
dėjai, kuri yra savininkė ir opera- 
Cedar Point, pasitiki kad šymet se
zonas bus gausus, tikisi daug sve
čių visų vasarų, čia privažiuoti ga
lima laivais iš Clevelando ir Toledo 
ir Detroito, taipgi geležinkeliais ir 
busais.

PJIPPODROMJ7

“JOSETTE”
Linksmai supinta komedija mei

lės ir linksmo gyvenimo, su mėgia
mais filmų artistais, Don Ameche, 
Simone Simon ir Robert Young at
vaizduojama 20-th Century-Fox fil- 
mojoje “JOSETTE”, kuri pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre šeš
tadienį, Birželio 18.

Dalykas dedasi praeityje, padyku- 
siame mieste New Orleans, ir su
kasi apie linksmų koketę, kuri pati 
įsišneka vyrams ir jie ima jų sekio
ti ir norėti mylėti.

Veikale dedasi ir visokių kitokių 
linksmų įvairianybių, romanso ir 
smagaus gyvenimo, iš ko kiekvie
nas tų paveikslų matantis turės pa
sigerėjimo.

Veikale ineina gražių naujų dai
nų, kurias pagamino Gordon ir Re- 
vel.

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

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

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. Westem Avė.
Chicago, III

Svarbus Pranešimas
Philadelphijos Lietuvių Ka

talikų Bažnyčios Konstitucija 
baigta spausdinti, labai įdomi, 
32 pusi, knygutė, aiškinanti 
šios Bažnyčios siekius ir už
duotis, po kokia jurisdikcija 
ji veikia ir tt. Norintieji susi
pažinti su musų nepriklausoma 
Bažnyčia ir jos veikla įsigykit 
šią Konstituciją. Kaina tiktai 
50c su prisiuntimu.

Kun. J. J. Zittas
331 Reed St. Philadelphia, Pa.

Vasarinių Skrybėlių
LAIKAS JAU ATĖJO! 

ĮSIGYKIT SAU DABAR 
• Iki pasirinkimas yra pilnas — rasit visokiausių 

stilių kokios tik jums pritinka ir patinka. 

Parsiduoda po $ J .00 — $ J .45 — $1 .95

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

NAUJI SPORT 
MARŠKINIAI I00 PUIKUS ŠILKINIAI 

KAKLARAIŠČIAI 3 už l00
PUIKIOS VYRAMS 
KOJINĖS 25c BROACLOTH

Apatinės Kelnaitės 3 už l00

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Ptriaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

■

■■
■

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

rf

■

>
■
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NAUJI NAMAI SENŲ VIETOJE 

pasinaudojant Cleveland Trust FHA
Modernizavimo Paskolomis

1. Ruoškit savo namų pagerinimus su savo 
architekto pagalba.

2. Gaukit darbo apkainavimą iš savo sta
tybos kontraktoriaus.

3. Paskolos kreipkitės į bent kurį skyrių 
šio banko.

Che
Clevelanč 

Crust Company
BANKO SKYRIAI VISOSE DIDŽIOJO CLEVELANDO DALYSE

.... Narys Federal Deposit Insurance Corporation

P. J. KERSIS
! 809 Society for Savings Bldg. 3
! Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W 3
' Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- T

1 tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 3
I įvairios apdraudos-insurance reikaluose. 3

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo T 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- y 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. * +

.<

-
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

IŠ DETROITO Į GRAND 
RAPIDS

AMERIKIEČIAI DŽIAUGIASI 
LIETUVOS VAIŠINGUMU

KAUNAS. — Prieš savaitę 
j Lietuvą atvykusių kelių Ame
rikos Lietuvių ekskursijų va
dovai pareiškė kad jie įsitiki
nę jog užsienio Lietuviai tėvy
nėje tikrai esą laukiami sve
čiai. Jie dėkojo vyriausybei 
už palengvinimus ir pasitiku
siųjų nuoširdumą.

. Popiežius 25 minutų ilgumo 
t kalboje visa širdimi sveikino 
Lietuvius, linkėjo klestėjimo 
krikščionybei Lietuvoje, viso- 
kiariopos Dievo palaimos jam 
pažystamai, mylimai Lietuvai, 
laimino dvasininkus, valdžią ir 
tautą.

VIS SPAUDŽIA
LIETUVIUS

VILNIUS. — Lenkai galuti
nai uždarė Vilniaus Lietuvių 
Mokslo Draugiją.

naujas kredito
PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

KAUNAS, Birželio 7. — Vy
riausybė priėmė kredito ištai
gų operacijoms prižiūrėti įsta
tymą. Priežiūrą vykdys Fi
nansų Ministras per kredito 
inspekciją.

DR. STAUGAIČIO 70 METŲ 
SUKAKTIS

KAUNAS. — Birželio 4 d. 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
visuomenės veikėjo Dr. Stau
gaičio 70 metų amžiaus sukak
tis.
LIETUVOS MALDININKAI 
ROMOJE

ROMA. — Birželio 1 d. po
piežius priėmė Castelgandolfe 
85 Lietuvius maldininkus, lydi
mus Vysk. Paltaroko ir Lietu
vos atstovo prie Šv. Sosto, Dr. 
K. Graužinio.

Ir Vokiečiai Mišką Ve
ža per Klaipėdą

KAUNAS. — Tilžės ir Ra
gainės celulozės fabrikai kas
met užsienyje užperka didelius 
kiekius žaliavos, kuri burlai
viais atvežama iki Klaipėdos, 
žiemos uoste ir naujame uosto 
baseine popieriniai medžiai per
kraunami į baidokus, kuriuos 
garlaiviai velka Karaliaus Vi
liaus kanalu, Rusnės upe ir 
Nemunu iki Tilžės ir Ragainės 
fabrikų uostų.

Spėjama kad šiais metais 
abu fabrikai per Klaipėdą gaus 
tą patį žaliavos kiekį kaip ir 
1937 metais, taigi jų transpor
tavimas Nemunu užtruksiąs 
per visą vasarą. šiuo metu 
Ragainės celulozės fabrike ža
liavos suvartojimas žymiai pa
didėjo, nes jame pradėta dirbti 
didesniais kiekiais celulozinių i 
gijų audiniams. T’sb.

smus. širdyje pakilo noras 
negryžti miestan. Pasilikti čia 
laukuose. Pabėgioti basom ko
jom, kaip kad mažutė kada tė
vynėje 
tuos 
degė 
naujo 
Deja,

bėgiojau. Atgaivinti 
jautrius jausmus kurie 
jaunoje krutinėję ir iš- 
sukurti kilnius idealus... 
čia ne tėvynės žemė ir

kūdikystės dienos jau 
gryš....

nebe-

I

Det-
Ra-
Ten

HARRY HARVEY
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18621 Detroit Avė.
Lakewood

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Mokose Avė.

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

SMAGI KELIONĖ PAVASA
RIO LAUKAIS. — KONCER

TAS. — LIETUVIAI ČIA 
GRAŽIAI GYVENA

Detroitas yra stambiausia 
Michigan valstijoj Lietuvių ko
lonija. Antrą vietą užima ki
tas miestas, Grand Rapids. šios 
dvi Lietuvių kolonijos bando 
palaikyti glaudesnius santikius 
tarp savęs. Beveik kas metas 
įvyksta koks nors jų susivažia
vimas: tai sportininkų, tai Są- 
jungiečių, tai chorų bei atski
rų grupių ir šeimų.

Dabar, Gegužės 29 d., 
roitiečiai aplankė Grand 
pids Lietuvių koloniją,
buvo pakviestas muzikas B. 
Nekrašas su Šv. Jurgio parapi
jos choru duoti koncertą. Ta 
proga pasinaudojo ir kelios pa
šalinės šeimos, k. a. pp. Moliai, 
žižiai, Našlėnai ir kiti, ir nuva
žiavo susidarę apie desėtku au
tomobilių.

Kadangi choristo. P. Brun- 
zos forde buvo liuosos vietos 
tai ir man pavyko įsipiršti ben- 
dron kelionėn. Diena pasitai
kė graži. Apie devintą valan
dą ryto jau leidomės kelionėn. 
Po valandos važiavimo pasiju
tom bepalieka miglotą miestą. 
Išvažiavom į laukus, i tyrą 
orą. Atidarėme automobilio 
langus ir atsikvėpėm pilnom 
krūtinėm, tyru pavasario oru. 
Pasijutom toki laisvi, kaip pau
kščiai iš narvos ištrukę. Musu 
vairuotojas paleido mašiną iki 
69-70 mylių į valandą.

Važiuojant taip įdomu dai
rytis į šalis, 
tos 
Tik 
dos 
bių
rodos, visi džiaugiasi pavasa
riu ir negailestingai raško švel
nią kaip aksomas žolę.

Vėl privažiuoji kalną, visą 
medžiais ir krūmais apaugusį. 
Protarpiais pro žalius jaunu
čius lapelius balta jieva iškišus 
saulės įkaiton baltas kaip var
škė žiedų kekes. Kitoj pusėje 
kelio pamatai kalnelį baltą it 
sniegu nuklotą, pražydusiais 
seredukais. O gi pagrioviai gel
tonais vėdrynais nužydėję. Tai 
mano mėgiamiausias žolynas. 
Jie toki lepus, švelnučiai, kaip 
zylės akutėm, rodos, žiuri į ta
ve iš pagriovio. Rodos iššok
tum iš mašinos, nubėgtum, su- 
skintum juos visus į glėbį, pri
glaustum prie krutinės, išbu
čiuotum žiedelius ir veidu pri
siglaudus džiaugsumeis 
rėtumeis 
mu.

Rugiai 
jaunutės 
rhyn.
Vietomis r.et juoduoja.

Toks margas pavasaris at
spalvis: švelnus vėjelis, ska
nus žolynų kvapas žavėjo ir 
viliojo kaimietiškus mano jau-

Tiek daug gam- 
tvarinių-tvarinėlių matai, 

žiūrėk, lankoje ganosi ban- 
galvijų, tai arklių, tai rie- 
kiaulaičių, tai avelių. Jie,

BALDŲ TAISYMAS
IR NAUJ1N1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap- 
dentfiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. IIEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

a
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DAR GALIMA GAUTI

Įsigykit sau šią knygą

V

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

GRAND RAPIDS!
Nei nepasijutom kaip 

mės Grand Rapids, prie Lietu
vių salės ir mokyklos, čia mus 
maloniai sutiko vargoninkę p. 
S. Gegor-Grigaliuniutė ir M. 
Renis. Vėliau atėjo klebonas 
Kun. Lipkus ir buris vietinio 
choro narių. Jie visi buvo to
ki malonus, nuoširdus....

Apie šeštą valandą pakvietė 
vakarieniauti. Vakarienę iškė
lė Grand Rapids Lietuvis dirb
tuvės Tool and Die savininkas, 
A. Krivickas. Vakarienė buvo 
nepaprasta: A. Krivickas kada 
nušovė briedį ir jį išlaikė šal
dytuve iki laikas atėjo pavai
šinti svečius iš Detroito. Va
karienėje dalyvavo Jr pats A. 
Krivickas su šeima.

Aštuntą valandą prasidėjo 
koncertas SS. Petro ir Povilo 
parapijos salėje. Koncertą ve
dė muzikas B. Nekrašas. Kal
bas sakė klebonas Kun. Lipkus 
ir Kun. J. B. čižauskas iš Det
roito.

Programe pasižymėjo solis
tai R. Valatka, kuris tarpe Lie
tuviškų dainelių padainavo ir 
Itališkai “Di Provenza” iš Ver
di, ir mažutė, vos 12 metų A. 
žižiutė.

Detroitiečių choras, .vadovau
jant p. Nekrašui, sudainavo 
apie desėtką Lietuviškų daine
lių. Solo padainavo pats Nek
rašas. Pianu skambino B. Ne
krašo mokinės, sesutės Našle- 
naitės. “ *t" '

Labai gražiai pasirodė ir vie
tinis choras, tik gaila kad no 
Lietuviškai. Jie ten turi gerų 
solisčių. Iš jų viena, p-lė T. 
Grišiutė, gana iškilmingai pa
sirodė sudainuodama pplo “Gia-

rado-

j mina Mia” (iš op. Firefly, Her- 
I berto).
1 Jų chorui vadovauja trys 
panelės: S. Grigaliuniutė, M. 
Salatkiutė ir žilenaitė.

Puikią nakvynę turėjom pas 
nuoširdžius p. M. Greičaičius. 
Jie mus skaniai pavaišino ir 
rytojaus dieną aprodė visą mie
stą. Grand Rapids Lietuviai 
(jų priskaitoma apie 3500) ga
na švariai gyvena. Visi vieno
je kolonijoje. Turi savo Lietu
viškas tautiškas ir katalikiškas 
kapines. Jų kapinės labai 
mena Lietuvos kapinynus, 
beveik ant kiekvieno kapo 
si žaliuojančią rūtą.

Mieste yra keli 
, jų didžiausias ir 
John Bell parkas, 
kraštas tvarkomas
nikos sodas, kitas kaip zoologi
nis. čia žmonėms labai pra
vartu karštą vasaros dieną pa
silsėti. šalę parko yra įtaisy
ta žaidimų ir sportų vieta.

Pastebėtina kad Grand Ra- 
1 pids mieste labai mažai Lietu
vių profesionalų. Rodos yra 
tik vienas Lietuvis gydytojas.

M. Aukščiunienė.

KODĖL DIEVAS TU
RĖJO TOKĮ PLANĄ 

PARUOŠĘS? ,

t

X

X
X

X
v

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.

jų gamtišku
ir ne

švelnu-

Vėjeliojau išplaukę.
varpos nulenktos že- 

Vasarojai šymet gražus.
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"DIRVA”
6820 Superior Avenue Clevelanu, Ohio
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BAIJSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 929*2
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i The Wilkelis Furniture Co.

Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. W1LRELIS 1 " *' ''.......... JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
1

pri-
Čia
ra-

Išparkai.
gražiausias 

Vienas o 
kaip bota-

Mažai kas tesupranta Dieviš
kąjį planą. Daugelis klausia 
kodėl Dievas turėjo tokį planą 
padaręs? Matyt kad Dieviš
kasis planas yra nuskirtas įti
kinti žmones kad Jehova yra 
Dievas, kad nėra kito. Jis yra 
versmė gyvenimo. Biblijoje 
yra parašyta taipo kad Dievas 
savo Sūnų Jėzų Kristų paso
dins ant savo šventojo sosto ir 
šitas visas karalystes sunai
kins ir sutrupins. Bet Dievo 
karalystė amžinai išliks.

Brangus prieteliai, taip Die
viškasis planas parašytas sto
vi. Dabar žmonija nusikrei
pė nuo Dievo ir pasekė visos 
tautos ant žemės iš vieno vei
kti, visos tikybos ir politikos 
susirišo į vieną draugystę ir 
visi kariauja prieš tiesą ir 
prieš Dieviškąjį planą ir prieš 
tuos kurie skelbia Dieviškąjį 
planą apie Karalystę Jėzaus 
Kristaus. 19 šimtų metų pra
ėjo kaip Jėzus Kristus buvo 
nukryžiavotas ir praliejo savo 
kraują už skelbimą tiesos apie 
Dievo karalystę. Taip dalyva
vo tikybos ir politiškos draugi
jos. Skaitykite Biblijoje Šv. 
Jono Ev. 3 per., 16 e.

• Taip Dievas mylėjo pasaulį 
kad savo vienatinį sūnų davė 
kad tik tikintieji neprapultų. 
O dabar yra įsimaišęs šėtonas 
daugiausia į tikybas ir per jas 
atitraukia visą pasaulį nuo 
Dieviškojo plano. Dabar lai
kas jau baigiasi šėtono kara
lystei ir jis bus sunaikintas 
amžinai. Teisingas valdovas 
Jėzus Kristus karaliaus.

Jehova sako: Kūdikis mums 
yra užgimęs, sūnūs mums yra 
duotas, kurio valdžia ant jo 
peties. Jis vardu Amžinas Tė
vas, Ramybės Kunigaikštis.

Skaitykite Biblijoje įsa., 9 
per, 6-7 e. Jėzus musų drau
gas bus karalium amžinai.

S. B. S. D. skelbia.
W. F. S. K. Cleveland, O.
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EVA’S į
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom J 
kaip naujas, išvalom ir T 
sutaisom. į

EVA PETRAITIS

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
139 Copgress Avenue 

VVaterbury, Conn.

LEHMAN
& LEIGH

X
■f

Dirbtinu Kūno Dalių 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbimų. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906
Telef. MAin 0715
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Jaunavedžiu Žiniai
Šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova- 

nos ir kitokios
reikmenys. vjAZ 

Ateikit pamatyti ir M 
pasirinkti, pirm ne- ^fe

nu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.
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į I. S AMAS JEWELRY
į 6704 Superior Avenue

jiiiiniiiiitiiiiiifiiiiiijiiiitiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiv: 
Į APDRAUDOS REIKALE j

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MUEIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

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

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Dukteriai REIKIA TELEFONO
• Jauna panelė turi daug keblumo neturint na
muose telefono. Jos draugams sunku ją pasiek*- 
ti ir kitos merginos pagauna daug visokių progų 
kurias ji turi praleisti.

Telefonas taipgi prašalina rūpestį namuose jeigu 
ji kur išėjus užtrunka, ir aprūpina patogumu ir 
apsauga visą šeimą. Kuomet jis kaštuoja taip 
mažai, koden neįsitaisyti sau jį?

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok us 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan I- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

ĮFi

a

g visada klauskit NEW DEAL DUONOS 
lįiiiiiiiiiiiiiĮJįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)?
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DARŽELIO PIKNIKAS Kitoje Vietoje
1

Sekm. Birželio-June 19
Piknikas prasidės tuoj po pietų. Atvažiuokit anksti. Gera muzika. Įžanga 15c.

TĖMYKIT: Pikniko vieta tapo pakeista i 
artimesnę, kur visi lengvai gali pasiekti — 
tai yra visiems Lietuviams žinoma “Palic- 
mono Farma”, kurią dabar valdo Lietuvis. 
Nuvažiavimas: Lake Shore Blvd. iki Lloyd 

Road, paskui sukit i Grand Boulevard.
Camp BY-HECK

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I
---------------------------------------------------------------------i

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
i

PHONE: ENdicott 4486

DARŽELIO
Kitą Sekmadienį,

KITOJE VIETOJE - VISIEMS ŽINOMOJE
GIRIOJE - CAMP BY-HECK

Visiems Clevelandiečiams 
pranešame kad Lietuvių 
Kultūrinio Darželio metinis 
piknikas atsibus kitoje vie
toje negu iki šiol garsinta: 
piknikas įvyks žinomame 
Camp By-Heck sode (Polic- 
m.ono Karmoj), tą pačią 
dieną, sekmadienį, Birželio 
19. Įžanga tik 15c. Atsi
lankiusieji gaus daug do
vanų.

Musų Sportininkus į Lietuvą Išleidžiant
Išleistuvės atsibus Lietuvių Salėje,

Birželio 23, nuo 7:30 vaka
VISI ATSIMENA SMUIKI
NINKĄ VINCĄ GREIČIŲ 
Atsimenu kaip šiądien, kada 

1935 metų vasarą Lietuvos 
Valstybės Teatre, Pasaulio Lie
tuvių Kongreso proga sureng
tame koncerte visa publika kal
bėjo: Kokia puiki muzika.... 
Kas jis?. ... iš kur jis?. .. .

Sekančią dieną visa Lietuva 
sužinojo kad tai buvo Cleve- 
lando jaunuolis, aukštas dailus 
vaikinas, smuikininkas Vincas 
Greičius. Kurie girdėjo Grei
čių griežiant “Saulės Sonatą” 
jo niekad neužmirš. Kiekvie
nas prisimindamas jį kartu 
pabrėžia kad jis iš Clevelando. 
Juk tai garbė kiekvienam Cle- 
velandiečiui kad jų nusiųstas 
jaunuolis jų neapvylė ir pali
ko juodų arimų žemės broliuo
se neišdilomą įspūdį.

Nuo to laiko praslinko jau 
trys metai.

Dabar mums atėjo kita dide
lė proga — pasiųsti į Lietuvą 
kitą tokį pat aukštą, dailų jau
nuolį, dabar jau sportininką, 
nepaprastai atsižymėjusį Cle
velando mokslinio ■ sporto tar
pe, Juozą Prokopą. šiuomi vėl 
mes gauname progą duoti Lie
tuvai kaipo savo kolnijos at
stovą, kuris padarys mums 
garbę ir sukels pasididžiavimą.

Mes visi žinome. kad šiais 
metais Lietuvos 20 Nepriklau
somybės sukaktuvių proga yra 
rengiama didelė Tautinė Spor
to Olimpiada.

Į šią Olimpijadą Lietuva už
kvietė ir Clevelando Lietuvius 
sportininkus. Clevelando Lie
tuviai kvietimą priėmė ir tuo
jau ėmėsi dirbti kad’ pasiųsti 
bent vieną savo vietinį jaunuo
lį sportininką atstovauti Cleve
lando Lietuvių koloniją.

Laikas buvo pertrumpas su
kelti reikalingą sumą pinigų pa
siuntimui Lietuvon daugiau 
sportininkų, ir visas musų no
ras butų nuėjęs veltui, bet su
žinojus kad pasižymėjęs Ame
rikiečių tarpe jaunuolis sporti
ninkas, Juozas Prokopas, gali 
važiuoti į Lietuvą, prie jo buvo 
kreiptasi, ir jo tėvai sutiko jį 
leisti net patys kaštus apmo
kėdami.

Taigi Prokopai Clevelande 
padaro tą ką daro Chicagos biz
nieriai : tenai buris biznierių 
pasižadėjo kiekvienas apmokė
ti vienam sportininkui kelionę. 
Prokopai, žinomi Clevelando 
biznieriai, finansuoja kelionę 
savo sunaus, kuris yra tinka
miausias musų koloniją Lietu
voje atstovauti.

Tas ir pradžiugino visą musų 
koloniją, nes savo atstovą Tau
tinėje Olimpijadoje turėsim.

Apie Juozą Prokopą ir jo pa
sižymėjimus sporte jau kelin
tas metas rašo vietos Ameri
konų spauda. Dabar, Birželio 
2 dieną, Cleveland Press vėl

PIKNIKAS
Birželio 19 dieną

KAIP NUVAŽIUOTI
ši vieta yra žinoma “Polic- 

mano Farma”, kur Lietuviai 
nuolat piknikus laikė ir kur 
atsibuvo pernai, pirmas Darže
lio piknikas.

Automobiliais j tą pikniką 
važiuoti iki Lloyd Road, pas
kui sukti j Grand Blvd. ir tuoj 
privažiuosit pikniko vietą.

Kurie važiuos be automobi
lių: nuo Euclid Beach imkit 
baltą-raudoną-mėlyną busą ir 
važiuokit iki Lloyd Road. Pas

Ketvirtadienį, 
e

apie jį plačiai parašė, kaip bai
giantį Cathedral Latin high 
mokyklą, kuri neteks tokio žy
maus atleto.'

Taigi, Clevelandiečiai turėtų 
iki vienam dalyvauti rengiamo
se jam išleistuvėse, kurios bus 
ketvirtadienį, Birželio 23, Lie
tuvių salėje, nuo 7:30 vai. va
kare.

Pajudinkim Clevelandą ir pa
rodykim pasauliui kad mes mo
kame savus talentus gerbti.

Susirinkime gausingai jam 
palinkėti laimingos kelionės ir 
laurų, kuriuos neabejoju jis 
parsiveš. Juozas.

® RIAUŠĖS MAISTO PUN
KTE. Birželio 15 d. prie Doan 
distrikto šelpimo Įstaigos kilo 
riaušės tarp suėjusių 75 žmo
nių pasiimti maisto. Riaušes 
pradėjo viena moteris rėkauda
ma. Kada norėta ją nuramin
ti ji ėmė spardytis ir apdraskė 
kitai moteriai veidą. Prasidė
jo subruzdimas, pašaukta po
licija. Policijai bandant ją ap
malšinti, ji įkando policijantui 
į ranką. Ji tapo areštuota. 
Pasirodė ji yra Darbininkų (ko
munistų) sąjungos narė.

• PO KELIOLIKOS METŲ 
vargingo ėjimo, Lenkų dien
raštis Monitor pagaliau susi
vienijo su kitu dienraščiu, Wia- 
domosci Codzienne, ir dabar 
bus tik vienas Lenkiškas dien
raštis Clevelande.

APSIVEDA
Louis Jonaitis apsiveda su 

Blance Sabaliauskaite, iš Brid- 
geville, Pa. Vestuvės šeštadie
nį, Birželio 18.

VAŽIUOJA LIETU-
VON SU SPORTO 

EKSKURSIJA
Liepos 1 dieną, su Amerikos 

Lietuvių Sportininkų ekskursi
ja, švedų Linijos laivu Grips- 
holm, į Lietuvą vyksta šie Cle
velandiečiai :

Juozas Prokopas, Clevelando 
Lietuvių atstovas Tautinei 
Olimpijadai.

V. Prokopienė, Juozo motina.
Marė Andžiulaitienė, Kun. 

Andžiulaičio motina.
Rengiasi važiuoti ir Cleve

lando Lietuvių Sporto Klubo 
pirmininkas Jurgis K. Venslo- 
vas.

Visi jie laivakortes ir doku
mentus gauna Dirvos Agentū
roje.

Kurie yra Amerikos piliečiai 
ir nori su šia ekskursija va
žiuoti, dar suspės jeigu šiądien 
kreipsis į Dirvos agentūrą.

ši kelionė bus pilna įspūdžių 
ir atmintina.

kui per Lietuvišką kaimelį at
eisit pėksti.

Ten bus pikniko nurodymai- 
ženklai.

Ši pikniko vieta lengva da- 
siekti.

Pikniko vieta taip staigiai 
pakeista dėl to kad pirmesnėje 
vietoje Uždraudė sekmadieniais 
šokius. Komisija.

• CUYAHOGA APSKRITY
JE smarkiai dirbama už atsta
tydinimą iš vietos apskrities 
šerifo O’Donnell. Reikalinga 
surinkti 25,000 registruotų 
balsuotojų parašų, tada šerifui 
daromi kaltinimai bus priimti 
svarstyti. Parašų rinkėjai ran
da nemažai sutinkančių pasira
šyti peticiją.

šerifas kaltinamas už leidi
mą laisvai veikti gemblerystės 
klubams.

¥ ¥ ¥

Kvietimas į Išleistuves
Clevelando Lietuvių Sporto 

Klubas šiuomi kviečia visus 
Clevelando Lietuvius dalyvauti 
musų sportininkų j Lietuvą iš
leistuvėse, LIETUVIŲ SALĖ
JĘ, ateinantį ketvirtadienį, 23 
Birželio, nuo 7:30 vakare.

Kaip žinote, važiuoja du at
stovai, pasižymėjęi atletas Juo
zas Prokopas, ir Clevelando 
Lietuvių sporto darbuotojas i’.’ 
Sporto Klubo pirmininkas Jur
gis K. Venslovas.

Jų dalyvavimas Lietuvoje 
suteiks musų kolonijai didelės 
garbės.

Jūsų atsilankymas išleistuvė
se reikalingas parodymui mu
sų visų savo prijautimo tiems 
pasišventėliams, nes jų nuvei
kti darbai bus garbė mums vi
siems.

Atsiveskit visus savo šeimos 
narius ir kaimynus į šį smagų 
vakarą. Įžanga tik 35c. šo
kiai ir vaišės tęsis iki vėlu
mai. Klubo Komisija.

Baigė High School 
Mokslą

Amilė žilingevičiutė

Trečiadienį, Birželio 15 d., 
Masonic Auditorijoje, tarp kitų 
baigusių East High mokyklą 
mokinių, gražiose ceremonijose 
gavo savo diplomą ir p-lė Ami
lė žilingevičiutė, Dirvos jauni
mo skyriaus bendradarbė ir 
Dirvos administracijos darbi
ninkė.

Amilė žada ir toliau tęsti 
mokslą.

Dirvos redakcija ir adminis
tracija ir jaunimo skyriaus 
bendradarbiai linki jai geriau
sio pasisekimo.

• CLEVELANDO POLICI
JAI rengiamasi pirkti 100 nau
jų automobilių saugos prižiū
rėjimui gatvėse, 15 sunkių au
tomobilių, 12 naujų ambulian- 
sų ir 27 naujų motorciklių. Vi
si tie pirkiniai atsieis $172,000.

• CLEVELANDAS augs iki 
1960 metų, sako gyventojų au
gimo tyrinėtojai, paskui pra
dės mažėti. Iki 1960 metų šio 
miesto gyventojų skaičius pa
sieks 1,611,000. Paskui ims 
lapsniškai kristi.

On the Way to Dear Lithuania
BY ANNA KARPIUS

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

(Continued from lašt week)

TUESDAY — MAY 17 —
Today the sun is bright, and the 

sea seems smoother, we have lošt 
that dizzy feeling, and are feeling 
fine. We sat on deck, wrote some 
cards and letters, and spent the time 
enjoyably.

This afternoon Misa Daniels call- 
ed on us, we took her thru our 
side of the boat. She also said she 
feels fine, though her mother is 
štili aick. We are getting better 
acquainted with the passengers, and 
everyone thinks Bernice and I are 
sisters. Now everyone knows just 
where we are going, and that we 
are Lithuanians. We’ve played the 
horse races and spent our time en
joyably. There was a dance at tea 
time today. Every day we have tea 
and delicious cakes and cookies at 
four o’clock. A t ten o’clock they 
serve bouillion on deck.

WEDNESDAY — MAY 18 —
Today we are having our eoncert, 

and Bernice stayed in bed late to 
be rested and in good condition, be- 
cause she will sing tonight. I play
ed bridge this afternoon, and later 
as I was sitting on deck Mr. Mar
kias located me. He was very 
charming to me and was so sorry 
that. he didn’t know sooner that I 
was on board. He offered his ser- 
vices to me and would do anything 
he could to make my trip pleasanc. 
Tomorrovv he will take me through 
that part of the steamer that I 
haven’t seen, the Cabin class. This 
evening the concert was delightful. 
Bernice is such a charming giri, and 
has such a gracious personality. Ali 
the folks seem to likę her. Bernice 
was supposed to go over to tour- 
ist to sing at their concert, būt 
ours was dragging and so was the 
one they had, so we got there late. 
Our priest friends were disappoint- 
ed because they especially arranged 
for her to sing to them. However, 
after the concert we stayed there 
to dance. Miss Daniels skipped 
away and went to bed early. That 
is something I xvouldn’t do, miss a 
dance, never. We had a good time 
and after the- clock was turned a- 
head again as every day, we depart- 
ed for our quarters at a very late 
hour.

THURSDAY — MAY 19 —
This morning I arose early būt 

I have become accustomed to do 
without breakfast so I went out on 
deck. Many people congratulated 
me for my singing, and I had to 
explain that it was Bernice. Some 
people štili mistake us for the oth
er. Anyway we straighen them 
out.

This morning Mr. Markus came 
over and took us over to the first 
class, and introduced us to the pur- 
ser and several other officers and 
we were entertained in their private 
salon. It was delightful and flat- 
tering. They were so charming. 
From here we were taken thru the 
whole place and shown around. We 
stopped where our friends in third 
class could see us, and waved at 
each other, we felt pretty high in 
the world. That section is likę a 
museum, so elaborate, the chairs 
are well padded and cushioned, the 
woodwork is all antique oak, with 
beautiful carvings. Aristocratic I 
should say.

This evening we had a farewell 
dinner because some passengers are 
leaving in Queenstown, Ireland. We 
had fancy paper hats and noise- 
makers, and roast duck on the menu. 
It was a party feast. After dinner, 
we all gathered round in the lounge 
and sang, and part of the time I 
played bridge. Later in the evening 
we went over to tourist and there 
found everyone in high spirits, all 
singing and having a grand time. 
Rev. Balkunas was among them 
and he was very glad when he saw 
us, because we joined right in and 
sang our Lithuanian songs. It fin- 
ally turned into an international 
song festival, anyone who could sing 
in a foreign tongue did, and tve 
ended up by singing each one’s na-

Y outh’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO'

tional anthem. A very peppy 
Frenchman, a doctor, was master of 
ceremonies, a<id he made everyone 
join in. We sang many songs, 
without end, those that go on and 
on: Old MacDougal, French songs 
that we learned in school and all 
the old fashioned ones.

It was grand fun, and after the 
clock made that swift run of skip- 
ping the hour, we realized that :’t 
was way past our bed time, 
so, likę two little Cinderellas, we 
departed to our less pretentious 
abode, before we were discovered 
that our. lovely gowns and beauti
ful make-up was just for them. We 
found some of our gang štili up 
telling funny stories in the lounge, 
so we joined them and missed some 
more time for precious sleep. Būt 
what did we care, we have no place 
to go, nothing to do, no work, no 
worry, we just skip breakfast, and 
sleep late and make up again the 
next night.

FRIDAY — MAY 20 —
This morning our neighbors gavę 

us no peace, we could not sleep as 
long as we pleased, there was hust- 
le and bustle all around. many are 
preparing to leave at Queenstown, 
baggage is packed in hallways and 
on deck. The air outdoors is foggy 
and the steamer at regular intervals 
hoarsely blasts the fog horn. I 
went in to do some writing, when 
Mr. Markus came along just before 
lunch, and invited me for a cock- 
tail. We talked and I made him 
promise that the next< time he 
comes to Cleveland, he mušt have 
dinner with us. (Mr. Markus is in 
charge of the excursion to Budapest, 
and the Eucharistic Congress.)

I mušt mail this right away so 
you will get it by the first boat 
returning, so Sudiev, and tomor
rovv will be another day with new 
adventures. (To be continued.)

S P O R T S
By G. C. VENSLOVAS

CLUB MEETING
What is expected to be one of 

the Club’s mosi important meetings 
is the one to be held Tuesday nite, 
JUNE 2lst, in the Lithuanian Hali, 
at 8 o’clock.

The ladies division is to be or- 
ganized at this meeting, and all 
the ladies over 16 are invited to 
attend. Many requests have been 
made to organize this division, and 
we hope to have a good turn out. 
Now since we’ve become a national 
organization, our responsibilities are 
much greater, our program for 
our youth much bigger. To carry 
out this program, the support of 
everyone js needed.

Our work is not to be limited to 
men and boys alone. Plans are 
now being worked on, for a ladies 
national bovvling tournament at the 
šame time the men’s tournament is 
held in Detroit, Michigan.

Our local committee on bowling 
has been at work on plans for the 
coming bowling season, and will 
have a report at this meeting. This 
June 21st meeting is a regular 
monthly meeting, and we want all 
members and prospective members 
to attend. The club dues are $1.00 
a year for the men, 50c for the 
ladies, vvithin means of all. Report 
of the local Olympic Committee al
so will be given, so make it a date 
to be at the Lithuanian Hali — 
TUESDAY NITE, .TUNE 21.

The Club held it’s Annual Picnic 
lašt Sunday, and it was a success 
both financially and socially des- 
pite the vveather. We wish to ex- 
tend thanks to all our friends for 
their support in making this picnic 
the success it was and we hope this 
support will be given us in all our 
future enterprizes. 

DU KAMBARIAI dviem ar
ba vienai moteriai. Lietuvių 
šeimoje. Kreipkitės antrašu: 

1315 EAST 77TH ST.

Parsiduoda Alinė
Vitus Cafe —‘ Lietuvių ap

gyventoje vietoje, alaus ir vy
no laisnai. Kreipkitės (23) 
8104 St. Clair Av. Cleveland

LITHUANIAN GIRI. RECEIVES 
AWARD

Frances Polter, daughter of Mr. 
John Polter, may only be graduat- 
ing from .Tunior High, būt it cer- 
tainly is with great adio that she 
does so.

The following is an artcile from 
the “Empire Herald,” Empire Jr. 
High’s class paper •—,

Frances Polter is the Herald’s 
choice for the “All Around Giri.” 
She works in Miss Rochat’s office, 
has a lovely voice, is good in ath- 
letics, has won her Gold Pin and 
an Empire “E” for scholarship, vvon 
the French Medai, and is a mem- 
ber in good standing of the Herald 
staff.

Miss Lillian Miller says: “Frances 
is our ‘Rock of Gibraltar’. She has 
more jobs imposed on her than any
one, yet she is always vvilling to 
help out no matter what she is 
asked to do.”

Incidentally, besides all these hon- 
ors, Frances is passing as highest 
or a whisker from highest in year- 
round averages, just a 98 or so.

COMPLETES FOUR YEARS 
IN MI LITĄ R Y SCHOOI,

Mr. Joseph Muliolis has just fin- 
ished his four years of study at 
Ohio Statė University, Military 
Training. He has been assigned to 
2nd Lieutenant in the Field Artil- 
ery, being assigned to 322nd Regi- 
ment F. A. Reserves, with head- 
quarters in Federal Reserve Build- 
ing. As a cadet at O.S.U. he serv- 
ed as Lt. Colonel.

FAREWELL PARTY
A sočia! is being held to raiše 

funds to send Joe Prokop and Geo. 
C. Venslovas to the Lithuanian 
Olympics. These two sportsmen 
have been selected to represent the 
Cleveland Lithuanian colony during 
their Olympiad. The admission is 
only 35 cents, the party being held 
at the Lithuanian Hali — Thurs- 
day evening, June 23rd. Every 
friends of athletics is invited.

1VEDDING
Mr. and Mrs. John W. Skodis 

have reached the stage in life 
where they slowly see their family 
shrink. A feeling of happiness and 
a bit of loneliness. First it was 
daughter Mary, now it is pride and 
joy, Bertie or Broney in Lithuanian. 
The villian who is stealing this 
charming young miss is Mjr. Joseph 
Budai. So unravels the most be
autiful thing in life — a pretty 
bride standing before the altar with 
a handsome groom.

St. George’s Church will be the 
place of ceremonies, at the 9:45 
a. m. Mass, Saturday, June 18th. A 
reception for friends and relatives 
is being held at the Lithuanian 
Hali.

LITHUANIAN GRADUATES 
GARFIELD HIGH —

Peter Plungas, Irene Zielinski, 
and Dorothy Zizius.
SHORE HIGH —

Misses Mary Shukaitis and Flor- 
ence Urban.
SOUTH HIGH —

Marion Palonis and Margaret Ur
ban.
CATHEDRAL LATIN —

Joseph Prokop, athletic track and 
field star.
Note: — Any omission of studente 
narnės is unintentional, please for- 
ward narnės neglected.

PARSIDUODA DU NAMAI
6717 Zoeter avė., du dviejų 
šeimų namai, Lietuvių apgy
ventoje srityje. Padarykit 
savo pasiūlymą. Telefonas:

SUNset 0730-J. (25)

: ĮGALIOJIMAI Š
■ ■ 
: reikalingi Lietuvoje pirki- :
• mui, pardavimui, valdymui ;
■ žemių ir kitokio turto. ■

K. S. KARPIUS Į
■ Registruotas Lietuvos

Konsulate Notaras.
• * ■
Į Rašykit laiškais arba atsi- ! 

lankykit asmeniškai.

“DIRVA” ?
: 6820 Superior Avė. ;

Cleveland, Ohio ■
ftmrrnniiinimiiiin'inirTht

PENNED B,Y EM
(K. J. M.’s Secretary)

GRADUATES —
May I extend to each and every 

fellow June 1938 Graduate of mine 
a sincere message of eongratula- 
tions. The warmest kind of hope 
that your coming years will be full 
of success and happiness in any of 
the many fields you may enter. As 
a prophet, I know that you 1938 
graduates will find luck, prosperity 
and joy in your new life as a mem- 
ber of the younger generation. Hats 
off to our Lithuanian boys and girls 
who have completed long years of 
endless study. Many of these young 
students have received recognition 
and honorable mention. I truly 
wish that in your new life your 
talents will be outstanding in every 
respect.
FOR EXCELLENCE —

Proud am I to write of the award 
bestowed upon my friend of way 
back in pig tail curl time.

Miss Helen Halaburda, who has 
mastered the romantic Spanish lan- 
guage for three years at East 
High School was presented with the 
Spanish medal on Recognition Day 
at the school. Helen has attain- 
ed excellent grades in the study 
and for it was recognized. The 
medal that she received is awarded 
to the best Spanish student semi- 
annually. One mušt really be able 
to understand the language thorough- 
ly before even hoping of receiving 
the medal. Helen came throught, 
and she certainly is very deserving 
of the honor.
MORE CONGRADULATIONS —

Since there are so many of the 
Lithuanian youth being joined in 
holy wedlock, it is only proper and 
fitting that we of the staff wish 
you lovely brides and handsome 
grooms a world of happiness and 
luck, joy and prosperity. As the 
older folks undoubtedly say, “God 
Bless you my Children.”
DREAM COMES TRUE —

Miss Bertie Banalys, the giri with 
a surgical mind and heart, will re- 
alize the dream come true next June 
when she will become a registered 
nurse. At present she is entėring 
the third year of study of nursing 
at Lutheran Hospital. Bertie finds 
herself enjoying the interesting and 
variable work immensely. Person- 
ally, the charming young lady is 
just cut out for it and she can’t 
help būt be the best.
AKRON —

The long absent Akron column y 
is štili a problem to figure out. 
Either the Super-Snooper believes 
in a real vacation or else he thinks 
the town is dead. I know for a 
fact, that Akron is very much alive 
as I have seen so with my own eyes. 
So come on, Super Snooper, tell 
us all about those weddings, cele- 
brations, merry-making, etc., as you 
sūrely are invited to see the places 
there.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad «■ 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių namas, gerame 
stovyje, Lietuviais apgyven
ta sritis — 681 E. 120 St., 
arti St. Clair avė. (25)

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos -

9114 St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744
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