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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AR 5 MILIJONAI AU
TOMOBILIŲ PERDAUG? 
Detroit. — Tik du kartu 
automobilių industrijos is
torijoje kalendorinio meto 
bėgyje buvo pagaminta au
tomobilių po suvirs 5 mili
jonus. Tai buvo 1929 ir 
1937 metais. Dabar klau
simas kyla ar penki milijo
nai automobilių vienu me
tu pagaminti yra perdaug. 
Pasirodo kad tokio auto
mobilių skaičiaus negalima 
sunaudoti ir po to seka žy
mus jų gamybos sumažėji
mas.

Ir Cirke bloga. Roches- 
ter, N. Y. — Ringling cir
ko vadovybė paskelbė kad 
numažina 1,600 savo narių 
mokestis 25 nuošimčiais.

EINA SMARKI KOVA. 
Tarp geležinkelių tarnauto
jų unijų vadų ir geležinke
lių kompanijų valdybų eina 
atkakli kova. Kompanijų 
viršininkai dirba pravaryti 
gelžkeliečiams algų numa
žinimą 15 nuoš. nuo Liepos 
1 d. Darbininkų vadai (le
da pastangas tam užkirsti 
kelią. Algų mažinimas pa
liečia 900,000 darbininkų.

Gelžkeliečių pusę palaiko 
ADF. ir CIO. vadai.

SUV. VALSTIJŲ visas 
kariškas laivynas iš Pacifi- 
ko bus nusiųstas j.Atlanti- 
ką kitą metą manevrams 
laike New Yorko pasauli
nės parodos.

MAŽINA ALGAS. New 
York. — Devoe and Ray- 
nolds darbininkams uždir
bantiems po $1,200 metuo
se ir daugiau, nuo Liepos 
1 d. numažinama algos 10 
nuošimčių.

Midland, Pa. — Po trum
po streiko gryžo dirbti 100 
verpėjų American Viscose 
Co. dirbtuvėje. Unija ve
da tarybas su kompanija, 
kuri turi kelias dirbtuves 
Pennsylvanijoje ir W. Vir
ginijoje.

ŠKOTIJOJE, virš ketvir
tos dalies visų darbininkų 
turi darbo laivų statyboje, 
mašinų išdirbime, audiny- 
čiose, plieno ir geležies in
dustrijose.

LEIS LAIKYTI TIKTAI 
1 ŠUNŲ Toronto, Kanada. 
— Miesto taryba nuspren
dė šeimoms imančioms be
darbės pašalpą leisti laiky
ti namuose tik vieną šunį. 
Ne visos šeimos šunis laiko, 
bet yra tokių kurios pačios 
neturėdamos ką valgyti 
nori turėti su savim ir sa
vo šunis.

1934 metai buvo vieni iš 
ramiausių Did. Britanijos 
industriniame gyvenime.

Tais metais prarasta tik 
960,000 darbo dienų, kuo
met 1926 metais streikais 
prarasta. 162,230,000 darbo 
dienų.
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SCRANTON, Pa. Birželio 
26 dieną čia įvyko tautinė 
konferencija, kurioje daly
vavo apie 75 tautininkų ir 
sandariečių veikėjai. Ren
gėjų komisijos vardu kon
ferenciją atidarė V. Ker- 
ševičius.

Konferencijai vadovavo 
išrinktas prezidiumas: pir- 
minininkas Stasys Gegužis, 
vicepirmininkas Albinas 
Trečiokas ir sekretorius 
Petras Jurgėla.

Apsvarsčius eilę reikalų, 
vienbalsiai nutarta išrinkti 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba, kuri vadovaus tau
tinės srovės sąjūdžiui ir ko
ordinuos tautininkų, san
dariečių ir kitų tautiškai 
nusistačiusių organizacijų 
bendradarbiavimą.

Į Amerikos Lietuvių Tau
tinės Tarybos valdybą iš
rinkti: pirmininkas Teisė
jas V. Laukaitis (Baltimore, 
Md.), vicepirmininkas A. 
Trečiokas (Newark, N.J.), 
sekretorius P. Jurgėla — 
(Brooklyn, N.Y.) iždinin
kas K. S. Karpius (Cleve- 
land, O.), organizatorius A.
B. Strimaitis (Brooklyn, , 
N.Y.), iždo cdobėjaj . Grv-' 
bienė (Cnicago, Ilk), ir B. 
Ščegauskas (Brooklyn, N. 
Y.).

Organizatoriui A. Stri
maičiui pavesta gauti suti
kimą iš kandidatų, išrink
tų į Am. Liet. Tautinės Ta
rybos narius.

Konferencija priėmė eilę 
svarbių rezoliuicjų bendrais 
tautiniais reikalais ir pa
reiškė tautinės srovės vei
kėjų vieningumą bei pasi
ryžimą bendrai ir organi
zuotai veikti.

SCRANTON, Pa. Birželio 
25 ir 26 dienomis čia įvyko 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros seimas, kuria
me dalyvavo apie 30 atsto
vų ir svečių.

Seimo pirmininku buvo 
ALTS pirjrmninkas Stasys 
Gegužis, sekretoriais M. 
Biekša ir J. Arlauskas.

Išrinkta naujoji šios or
ganizacijos centro valdyba: 
pirmininkas Petras Piva- 
runas (Pittsburgh, Pa.), 
vicepirmininkai K. Mereš- 
kevičius (Lynn, Mass.), V. 
Jankus (Dorchester, Mass), 
M. Narvydas (Chicago, Ilk), 
V. Alksninis (New Haven,

*-------------------------------------
Conn.), P. Motuzas (De
troit, Much.), L. Savickas 
(Scranton, Pa.), iždininkas 
D. Pivarunas (Chicago, Ilk), 
sekretorius M. Biekša (Chi
cago, Ilk).

* * *
SCRANTON, Pa. Birželio 

27 dieną Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimas ati
darytas gražia tvarka.

Seimo atidarymo dieną 
seime dalyvavo 250 atstovų.

LENKIJA NESIDEDA 
SU VOKIETIJA

William Philip Simms, 
Scripps-Howard sindikato 
užsienio žinių redaktorius, 
sako patyręs jog tikrini
mai buk Lenkija norinti su
sidėjus su Vokietija ir Ven
grija suplėšyt Čekoslovaki
ją esą neteisingi.

Lenkija turinti tikslą su
organizuoti valstybes tarp 
Baltijos ir Juodųjų jurų ir 
sudaryti stiprią atsparą, 
dedant visas pastangas kad 
toms valstybėms nereiktų 
įsivelti į kitų svetimų val
stybių karus.

Kokiais nors nesusipra- 
timaiSj saką Siiųms* Lenki
ja turi labai daug ko pra
laimėti, bet nieko nelaimės.

VAŽIUOS PER VALS
TIJAS

Washington.— Preziden
tas Roosevelt ruošiasi, po 
to kai Kongresas išsiskir
stys atostogų, pervažiuoti 
dideliu ratu per keletą val
stijų. Roosevelt mano nu
važiuoti iki Pacifiko, iš ten 
gryžti laivu per Panamos 
Kanalą. Kelionė sako bus 
ne-politiška.

KLAIPĖDA. — Birželio 
29 d. Klaipėdos mieste kilo 
didelės riaušės tarpe Vokie
čių Nacių ir Lietuvių. Vie
nas užmuštas ir 50 sužeis
ta. Riaušės tęsėsi per dvi 
valandas miesto gatvėse. 
Atvykus policija tuoj riau
šes sustabdė ir uždarė gat
ves.

Šėlstanti Naciai išdaužė 
Lietuviškų įsteigų langus 
ir taip pat Žydų sinagogo 
langus.

Riaušės gali privesti prie

Gegužės 28 d. Kaune įvyko labai gausus Lietuvos žemės Ūkio kooperatyvų “Lietūkio” narių įgaliotinių suvažiavimas, kuriame atsilankė ir pasakė kai 
bą garbės pirmininkas, dabartinis žemės Ūkio Ministeris, Juozas Tūbelis. “Lietūkiui” vadovauja pačių jo narių ūkininkų išrinkti asmenys, kurie dali 
mis kasmet perrenkami. Atvaiizde matyti kalba “Lietūkio” valdybos pirmininkas Prof. Petras šalčius. Tsb.

DAREO KLAUSIMAS 
MAIŠOMAS SU 

POLITIKA—
Bedarbių klausimas vėl 

pradėjo užimti svarbią vie
tą Amerikos politikoje, pa
čiu laiku prieš ateinančius 

į rudens rinkimus.
Tas klausimas darosi to

kiu pat dideliu kaip buvo 
prezidento rinkimų kovoje 
šeši metai atgal, ir tas rei
kalas vis dar tebėra toks 
pats:

Kaip juos išmaitinti?
Dabartiniu laiku pašal

pas imančiųjų skaičius šio
je šalyje yra 20,100,000 — 
7,500,000 mažiau negu lai
ke aršiausio krizio Vasario 
mėn. 1934 metais, ir 6,100,- 
000 daugiau negu buvo že
miausiu laikotarpiu, Rug
sėjo mėn. 1937 metais.

Nors šiuo meto laiku be
darbių padėtis turėtų ge
rintis, tačiau vietoje gerė
ti, dalykai nuolat eina že
myn/ prastyn.

Valstijų legislaturos su
sidūrusios su neišrišamu 
klausimu: kaip išmaitinti 
pašalpų .reikaP -vančius.

Šiam apslugimui užėjus, 
Republikonų partija ir tū
li biznieriai kaltina Prezi
dentą Rooseveltą, Rosevel- 
tas kaltina biznius. Dirb
tuvės ir kasyklos uždary
tos.

Komercijos sekretor i u s 
sako nenumato greito biz
nių pakilimo.

VOKIETIJOJE dar la
biau praplėstas Žydų tero
rizavimas.

EKSTRA! - Riaušės Klaipėdoje
leriu, kaip dabar Lietuvoje 
įžiųroma, nes Hitleris, esą, 
gali rast priekabę kabintis 
prie Klaipėdos krašto.

Riaušėse buvo naudoja
ma ką tik kas galėjo nut
verti, pagalius, akmenis ir 
kitus daiktus dėl metimo.

Užmuštasis tai jaunas Vo
kietukas. Kiek kurių su
žeistų dar nespėta sužinoti.

Kaip kur kalbos eina kad 
Lietuva vėl gali kleblumo 
turėti su Vokietija delei 
Klaipėdos.

PRIEŠINASI OLIMPI- 
JADAI JAPONIJOJ

New York. — Dienraštis 
New York Times griežtai 
išėjo prieš Suv. Valstijų 
dalyvavimą 1940 metų pa
saulinėje Olimpiiadoje, ku
ri nuskirta įvykti Tokyo, 
Japonijoj.

Olimpijadų tikslas yra 
per sportą pastūmėti pa- 

I saulinį susipratimą ir tai- 
, ką, na o ką Japonija daro 
dabar ?

1936 metais Olimpijada 
buvo Vokietijoje, ir tada 
kelta daug trukšmo prieš 
Vokietiją, kuri pradėjo Žy
dų persekiojimą ir kitokias 
suirutes kelti.

Už $2 GAVO $5200. To
ronto, Ont. — Tūla mote
ris nupirko seną porą ba
tų iš neatimtų siuntinių 
skyriaus. Viename bate ji 
rado įkišta $5000, kitame 
$200 pinigais.

ISPANAI JIEšKO BIZ
NIO. Karo nuteriota Is
panija jau rūpinasi patrau
kti į savo šalį svetimų šalių 
turistus, nes jie paprastai 
atveža daug pinigų. Tu
ristai gali lankyti tautinin
kų užvaldytas sritis.

MUSĘ užmušus dabar, 
vasaros pradžioje, gali sa
kyti nužudei jų milijonus. 
Nes jos taip smarkiai plin
ta kad iš vienos musės per 
vasarą prisiperi milijonai.

Siūloma pravesti įstaty- 
tymas kuris suteiktų galią 
Suv. Valstijų prezidentui 
likviduoti visokias organi
zacijas kurios linkę į fa
šizmą ar komunizmą.

KAS TEN DAROSI? Iš 
Hitlerio artimų padėjėjų ei
lių tapo prašalinti trys bu
vę svarbus asmenys. Paša
linimas atsitiko slaptai, ne
skelbiant. Tačiau tas tuoj 
išėjo aikštėn.

STERILIZAVO 1218
Salėm, Ore. — Šioje val

stijoje įvedus įstatymą ste
rilizuoti silpnapročius ir 
bepročius, kad iš jų nesi- 
veistų daugiau tokių žmo
nių, per 21 metą sterilizuo
ta jau 1218 asmenų, vyrų 
ir moterų.

GRYŽO PASVEIKĘS

Juozas Tūbelis, dabartinis 
Lietuvos žemės Ūkio Ministe- 
ris, gryžo iš Šveicarijos pilnai 
pasveikęs.

KAS BUS SU JAIS?
Amerikoje kaip kur kal

bama kad čia jau perdaug 
Žydų ir kad Žydai turi vi
sus biznius savo rankose. 
Tas ne visai tiesa. Tačiau 
dabar kas mėnesį į Ameri
ką įvažiuoja po apie 1,500 
Vokietijos ir Austrijos Žy
dų tremtinių. Ką sako tie 
kurie taip labai Žydų bijo?

ŠYMET SUĖJO 40 metų 
nuo Ispąnų-Amerikos karo. 
Karas atsibuvo 1898 me
tais. Kuba po to karo ga
vo nepriklausimybę nuo Is
panijos.

NAUJAS 3c pašto ženk
lelis pasirodys nuo Liepos 
15 dienos, paminėjimui įs
teigimo civilinės valdžios 
Šiaurvakarinėje Teritorijo
je 150 metų atgal. Tai bu
vo Marietta, Ohio valstijo
je.

SEPTYNI PAGROBIMAI 
PER ŠEŠIS METUS

Per praėjusius šešis me
tus šioje šalyje buvo septy
ni vaikų pagrobimai ku
riuose reikalauta didelių 
atlyginimų. Pirmas atsiti
kimas buvo kuomet pagro
bta lakūno Lindbergho kū
dikis.

Iš tų septynių pagrotų 
vaikų keturi buvo nužudy
ti.

23-ti Metai

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

—

LAUKIA DIDELIO SVE
ČIO. šį rudenį Kaune laukia
mas vienos draugingos valsty
bės galva. šis aukštas svečias 
apsistos Karininkų Ramovės 
patalpose, kur šiuo metu daro
mi atitinkami pertvarkymai.

•
NUOLATINIS FONDAS PA

DEGĖLIUS ŠELPTI. Lietuvo
je iškelta sumanymas steigti 
prie vidaus reikalų ministeri
jos specialų fondą, iš kurio bu
tų šelpiami nukentėję nuo gai
srų, ir remiami gyventojai ku
rių namai turi būti nugriauti.

•
BAIGIA KURSUS, šį pa

vasarį, šiais mokslo metais apie 
1000 darbininkų baigs įvairius 
amatų kursus. Darbo Rūmų 
Liaudies Universitetas savo 
veikla apėmęs 16 miestų ir tu
ri išviso 49 kursus.

Mokslo metas baigiasi Bir
želio pradžioje. Tokiu budu iki 
šių metų pabaigos įvairius 
Liaudies Universiteto kursus 
bus aplankę 3,200 žmonių.

•
DIDINA SKAITYKLAS. Su 

1936 metais pradėta Lietuvoje 
organizuoti viešas valstybines 
skaityklas. Tada jų buvo tik 
18 paskiruose’ miestuose. Per
nai įsteigta dar 83 skaiyklos. 
šymet išviso yra 101 vieša 
skaitykla. Nuo 1937 m. pra
džios iki šiol šitos skaityklos 
aprūpintos 66,000 egz. knygų, 
šymet numatyta įsteigti dar 
35 skaityklos, kurioms bus į- 
gyta 30,000 ,egz. knygų. Be 
to, seniau įsteigtos bibliotekos 
taip pat gaus dar 40,000 kny
gų.

•
LIETUVOJE per metus nor

maliai pasitraukia apie 200 
mokytojų iš pareigų. Su gy- 
ventojų skaičiaus daugėjimu 
kasmet reikalinga apie 70 nau
jų mokytojų. Todėl išviso pra
džios mokyklų darbui kasmet 
reikalinga po apie 300 naujų 
mokytojų.

20,000 KLM. KELIŲ. Lie
tuvoje nuolat gerinama keliai 
susisiekimui. Ateityje sauske- 
lių tinklo plėtimas numatytas 
vykdyti pagal tam tikrą pla
ną, kuris jau vykdomas (že
maičių ir kitų plentų tiesimas). 
Maždaug per 30 ateinančių 
metų numatoma nutiesti apie 
2,400 plentų, prie dabar esa
mų. Tuomet Lietuvoje bus 
apie 3,700 klm. plentų. Ben
dras sauskelių tinklas pasida
rys per 20,000 kilometrų, pri- 
skaitant vieškelius.

•
PERNAI visoje Lietuvoje 

veikė 188 kooperatinės pieni
nės ir 2,052 grietinės nugriebi
mo punktai, kurie turėjo 91,- 
490 pieno statytojų. Pienas į 
pienines ir punktus pernai bu
vo statomas nuo 311,775 kar
vių, t. yra jau nuo 40.4 nuoš. 
visų Lietuvos karvių.

Pernai pristatyta per 420 
milijonų kilogramų pieno, iš 
kurio pagaminta arti 17 mili
jonų kilogramų sviesto.
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PENNSYLVANIJOJE KAIP TAPTI A MERI- 
KOS PILIEČIU TRUMPOS

ŽINIOS
CHICAGO, ILL.

PITTSBURGH
NORI GAUTI DAU

GIAU PINIGU
Pittsburgho mayoras Scully 

nori gauti apie 10 milijonų do
larių paskolos vedimams naujų 
darbų mieste. Tam tikslui ža
da daryti specialius balsavimus 
Liepos mėnesį.

Mayoras Scully siūlo miesto 
aptaisysiu ir nekuriu darbų 
pravedimo programą kuris ap
imtų 20 milijonų dolarių, nes 
tikisi gauti apie pusę tiek iš 
valdžios viešų darbų fondo, jei 
sukels savo reikalingą sumą.

POTVINIŲ KONTRO
LIAVIMAS NEPRI

TAIKOMAS

Brangins Anglies Kom
panijoms Taksus

Allegheny apskrities virši
ninkai planuoja sudaryti nau
ją taksavimo tvarką. Jie ža
da 1939 metais padvigubinti 
taksus mokamus už žemes ku
rias valdo anglies laukų laiky
tojai, ir nupiginti ūkių žemių 
taksus.

Apskaičiuojama kad dar yra 
1,498,948 tonų anglies kuri ga
lės būti iškasta ir parduota Al
legheny apskrityje.

Anglį išėmus, žemės pasilie
ka sukoneveiktos, suskylėtos ir

HARRISBURG, Pa. — 
sirodo kad Pennsylvanijos 
stijos tikėtas pravesti potvinių 
kontroliavimo programas su
irs, nes federalė valdžia skir
dama potvinių kontroliavimo 
darbams 375 milionus dolarių 
nusprendė kad tas.darbas bus 
griežtai federalės valdžios kon
trolėje, prie ko Pennsylvanija 
negali prisitaikyti.

Penn. konstitucijoje yra už
draudimai parduoti bent kam 
valstijos žemę, o federalė val
džia imdama potvinių kontro
lės darbus vykdyti turi perim
ti į savo žinią tas vietas 
tie darbai bus vykdomi.

Pa- 
val-

kur

Penn Gelžkelis Pradės 
Didelius Darbus

Pennsylvania geležinkelio li
nija pasiryžus pradėti didelius 
darbus savo linijos reikmenų 
atnaujinimui- ir aptaisymams.

Tas programas reikš ne tik 
darbą dėl 5,000 darbininkų tos 
kompanijos dirbtuvėse Altoona 
mieste, kurie nuo pradžios me
tui nedirba, bet taip pat suteiks 
darbo daugeliui tūkstančių dar
bininkų plieno dirbtuvėse va
karinėje valstijos dalyje, iš 
bus imama plienas ir kitos 
kmenys.

Bus dirbdinama 1000 atvirų 
prekinių vagonų, aštuoni už
dengti prekiniai vagonai ir 20 
elektriškų lokomotivų, kas vis
kas apskaitliuojama kaštuos 
$8,315,000.

Elektriški lokomotivai reika
lingi baigimui įvesti elektriško 
patarnavimo pasažieriams ir 
prekių įvežimui į tuos miestus 
kurie neįsileidžia garinių dūmi
nių lokomotivų.

Šelpimo Reikalai ir Po
litika Neperskiriama
Pennsylvanijoje šiuo laiku 

viešuose darbuose dirba apie 
250,000 valstijos gyventojų, o 
kuomet pradės veikti naujas 
šalies gaivinimo įstatymas to
kių darbų šiai valstijai bus 
paskirta apie 300,000 kvota.

Taip, iki Rugpjūčio mėnesio 
viešuose darbuose dirbančių 
žmonių ir jų šeimų apie milijo
nas turės tik iš to pragyveni- 

j mą.
Rudenop ateina nominacijos 

ir rinkimai, žinovai sako kad 
didžiausias .viešų darbų skai
čius bus pasiektas kaip tik į 
rudenį, prieš rinkimus, kad po
litikieriai galėtų pasinaudoti 
savo pusei laimėjimą atsiekti.

Kadangi negalima 
politikos nuo viešų 
rie taikomi neva 
bedarbių šelpimui, 
kieriai iki rinkimų
viešus darbus sau ištikimus ir 
prikalbintus juos remti, ir vėl 
laimės rinkimus.

Nekurie Pennsylvanijos laik
raščiai smerkė kuomet Repub- 
likonai išnaudojo valstijos ir 
miestų darbininkus savo politi
nei mašinai sukti, dabar smer
kia ir Demokratus.

Nors išsyk buvo skelbiama 
kad Roosevelto administracija 
viešų darbų reikalą ir šelpimą 
tvarkys bešališkai, tačiau da
bar išrodo kad ir Demokratai 
visais budais pasinaudoja šel
pimo padėtimi savo partijai pa- 
sigelbėti.

Pennsylvanijos valstijoj šiuo 
laiku vykdoma 89 viešų darbų 
projektų, kurie apima jau 
skirtą $65,000,000 sumą.

JEIGU VYRAS AR MOTERIS 
YRA PILIEČIAI, KITAM 

PIRMOS POPIEROS 
NEREIKALINGOS .

Daug senų Lietuvių yra pi
liečiai iš senesnių laikų, tačiau 
yra tokių kurie to visai neži
no. Daugelis senai atvažiavu
sių vyrai, kurie jau mirę, buvo 
tapę piliečiais kuomet dar buvo 
visai lengva pilietybę gauti.

Jų moterys yra pilietėmis, 
ta sena tvarka.

Jeigu pora yra apsivedus, ar
ba moteris buvus Amerikos 
piliete po Rugsėjo 21 d., 1922 

| m., jų vyrai, turi teisę prie pi
lietybės.

Kitas įstatymas toks:
Moteris ateivė kuri ištekėjo 

už Amerikos piliečio iki Gegu
žės 24 d., 1934 metų, arba ku
rios pilietis patapo piliečiu po 
to laiko, arba vyras kuris apsi
vedė su Amerikos piliečiu po 
Rugsėjo 22, 1922 metų, arba 

i kurio žmona tapo piliete po to 
laiko, turi patapti piliečiais su- 
lyg visų reikalavimų. Bet yra 
šie palengvinimai:

Nereikia imti pirmų popierų 
vienam arba kitam.

Toliau, reikia būti išgyvenu
siam Amerikoje nemažiau kaip 

nuo laiko padavimo 
popieroms, vietoje į

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

kur 
rei-

atskirti 
darbų, ku-1 
bešališkam 
tai politi- 
pristatys į

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tk 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

pa-

pijfų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILN4 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var 
dą ir adresą tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago. III.

NESIKIš J POLITIKĄ.
John L. Levvis, Angliakasių 

Unijos ir CIO. vadas praneša 
kad jis nesi kiš j Pennsylvani
jos politiškus reikalus šio me
to valstijos rinkimuose.

Praeitose valstijos guberna
toriaus nominacijose Levvis no
rėjo smarkiai pasirodyti ir pra- 

| vesti savo kandidatus, kuriems 
žadėjo visą CIO darbininkų pa
ramą, tačiau tie kandidatai ne- 

1 laimėjo.

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN . EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Brenien ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

I LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG . NEW YORK
Patogus geležiu kelais susisiekimas iš Bremenu ar 
Hamburgo. Mes pagelbėjime jums išg uiti ; več'ų 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

BOSTON, Mass. — Birželio 
15 d. Bostono Kolegijos auk

štesnę mokyklą (High School) 
užLaigė Lietuvis Jonas J. Ro
manas, Jr.
• NEW YORK. — šiais metais 

Columbia Universitetą užbai
gė daugelis Lietuvių ir gavo 
diplomus. Bachelor of Arts 
laipsnį gavo: Petras Gustainis 
ir Jonas žervis; mokytojų ko
legiją baigė Bernice Pivarunas, 
Mary Rupšys, Elizabeth Lu
kas; medicinos daktaru tapo 
Margaret Sutelis ir Jonas Tū
lis; mechanikos inžinierium —

, Herbertas Jurgelaitis.
• BROOKLYN, N. Y. — Jau

nas Lietuvis, Vytautas Sta-
nis, sūnūs žymių Brooklyno 
Lietuvių veikėjų, dabartiniu 
laiku studijuoja orlaivininkys- 
tės inžinierystę.
• CHICAGO, III. — šiomis die

nomis iš Chicagos į Kalifor
niją pailsėti ir praleisti atosto
gas išvyko Adv. Jonas Borden- 
Bagdžiunas.

—Birželio 8 d. Loyola Uni
versitetą baigė ir gavo slaugės 
diplomą Lietuvaitė Stella So
nia Nedvar.

informacijų galima 
apielinkės pilietybės

popie-

tris metus 
aplikacijos 
5 metų.

Daugiau 
gauti savo
biure arba Federal Buildinge, 
Im.nigration and Naturaliza- 
tio:i Service.

Pasarga: Pilietybės
ror.is imti nereikalinga pagal
bos advokatų ir nereikia mokė
ti jokių didelių sumų už jų pa
tarnavimą, nes pas tokius žmo
nes nuėję tankiai būnat nulu
pami perbrangiai, o jie pagel
bėt nieko negali, nors ir daug 
prižada.

Valdžia pati užlaiko tam pa
tarnautojus ir į juos reikia 
kreiptis. Jie atliks darbą tik 
už valdžios nustatytą mokestį, 
kuris yra visai mažas.

LAIKRAŠČIO JAUNIMO PIK
NIKAS TURI SUTRAUK

TI MINIAS
Chicagoje jau netoli du me

tai kaip eina jaunųjų Lietuvių 
leidžiamas ir vedamas laikraš
tis, Jaunimas. Jo leidėjai pa
sitiki kad Lietuvių visuomenė 
atjaus ir jų darbą ir nuošir
džiai parems. O paremti galės 
atsilankymu į Jaunimo didžiu
lį pikniką sekmadienį, Liepos 3, 
Sunset Parke (135th ir Archer 
Avė.).

Laikraštis leisti ir ypač dar 
šiais sunkiais laikais, nėra vie
nu iš lengvų darbų. Ypatingai 
atsimenant kad tą darbą varo 
jaunieji, pilni gražių idėjų, bet 
finansiškai silpnoki.

Tai bus daugiau negu pa
prastas piknikas. Jau geriau 
tai galima pavadinti Lietuvių 
Jaunimo Diena. Bus gražus ir 
platus programas susidedantis 
iš chorų dainavimo, muzikos, 
sporto ir kitų paįvairinimų.

Didelį susidomėjimą traukia 
sportinė dalis, nes toje Jauni
mo dienoje bus lošimas už šios 
šalies beisbolo Lietuvių čampio- 
natą. Didelis skaičius koman
dų suvažiuos iš įvairių miestų- 
kolonių.

Jaunimo leidėjai nuoširdžiai 
kviečia Chicagos bei apielinkių 
Lietuvius praleisti Liepos 3 d. 
su jaunaisiais Lietuviais Sun
set Parke. J. I. S.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 2200 IŠEIVIŲ LIETUVIŲ

saujelė 
vis tik 
mokyk- 
laimėjo

GRIAUS DIDŽIAUSI 
PASAULYJE 

TVARTĄ

milžinišką tvartą, nore-' 
perviršyti Rusijos ca-

tvartas, kartu su žeme

NENIA, Ohio. — Tūlas John 
Bryan, kitados buvęs Cincin- 
nati milijonierius, kaip pada- j 
vimas sako, 1898 metais pasta
tydino 
damas 
ra.

Tas
toje vietoje, tapo padovanotas 
Ohio valstijai ir yra žinomas 
vardu Bryan Statė parkas.

Valstijai pasirodė kad tas 
milžiniškas tvartas išlaikyti ir 
apžiūrėti perbrangiai atsieina, 

1 taigi pasiryžo jį sugriauti.
Padavimai eina kad Bryan, 

būdamas milijonierius, išgir
dęs jog Rusijos caras pastaty
dino didžiausi pasaulyje tvar
tą, pasiryžo carą praviršyti ir 
pastrtyti tvartą kuris bus di
desnis už aną. Mat, Ameriko
nai vis linkę pasigirti vieno
kiais ar kitokiais pastatais "di
džiausiais visame pasaulyje’’.

Bryan’o išstatytas tvartas 
sakoma tikrai buvo didesnis už 
Rusijos karališką tvartą, ir 
šis Amerikos kapitalistas tuo- 
mi didžiavosi, nors tas tvartas 
tam tikslui niekad nebuvo pa
naudotas ir jame nelaikyta jo
kių gyvulių,
tvba ątsiėjo apie $25,000. 
si akmenys jo dideliuose 
matuose buvo sutašyti čia 
ir milžiniški ąžuoliniai balkiai
nukirsti ir padaryti vietoje.

Tvartas buvo 208 pėdų ilgio 
ir 139 pėdų pločio, penkių auk
štų. Jame buvo vietos dėl 200 
gc’lvijų ir 100 arklių. Pridėta 
6 '0 tonų pašaro. Ta ūkė tu
rėjo 300 dirbamos žemės, 200 
akrų miško, kalnų, kriaušų ir 

j upių. K.

Sakoma jo sta- 
Vi- 
pa- 
pat

U: $3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

—Šiais metais Chicagos au- 
kštesnėsės mokyklos išleido a- 
pie 11,000 jaunuolių, kurių tar
pe randasi keli šimtai Lietuvių. 
Nors Lietuvių yra tik 
prieš kitų skaičių, bet 
Lietuviai mokydamiesi 
lose šiais metais daug
stipendijų ir garbės liudijimų. 
Štai Calumet High school iš 82, 
kurių tarpe randasi vos penki 
ar šeši Lietuviai, stipendijas 
ar garbės liudijimus gavo:

Eleonore Stoškus gavo sti
pendiją į Rosarv Kolegiją.

! Garbės liudijimus gavo: Lil- 
lian G. Baronas, Aldona A. Ja
nulis, Ruth Adelaide Milius.

Stipendiją Į Chicagos Uni
versitetą gavo Danielius Mez- 
lav-Mežlaiškis; turėdamas vos 
19 metų, jis jau suspėjo savo 
gabumus parodyti moksle.

—Šiais metais Lietuvis An
tanas Machiulis baigė su pasi
žymėjimu elektros inžinieriaus 
mokslą Armour Institute.

—Roselande, Bruno Zlato- 
rinskas baigė šiais metais high 
mokyklą ir rengiasi mokstą tę
sti toliau universitete.

N. Y. — Jau- 
Lietuvaitė, Da- 
yra gera šoki- 
štai iš 11,000

• BROOKLYN,
na 15 metų 

rata Bubnytė, 
kė ir istorikė,
studentų ši jaunutė Lietuvaitė 
laimėjo istorijos žinutės kon- 
testą kartu su kitais dviem r 
gavo už tai sidabro :nedaii.
• THOMPSONVILLE, Conn.— 

šiais metais Marianapolio ko
legija suteikė Pranui Bulovui 
Associate of Arts laipsnį.

• AMERIKOS pusės kariau
tojų žuvo Revoliuciniame kare 
1775-6 metais 7184 vyrai; Bri
tų pusė tame kare neteko 9973 
vyrų.

• POPIERIS kiek jo padaro
ma per metus visame pasauly
je, sudarytų mylios pločio ke
lią aplink visą žemės skritulį.

• ERIE EŽERAS yra U-tas 
didumu pasaulyje ežeras. Jis 
užima 9960 ketvirtainių mylių 
plotą.

• VĖŽIO liga 'ipserga žmo
nės, arkliai, aukso žuvytės, me
džiai, tabakas ir kitoki gyvūnai 
ir augalai.

I

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-1 
pažinti su musų nepriklausoma I 
Bažnyčia ir jos veikla įsigykit 

Konstituciją. Kaina tiktai 
su prisiuntimu.

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

šią
50c

33 L

PROVIDENCE, R. I.
GERAI GYVUOJANTIS KLU

BAS
Iš visų vietinių organizacijų 

čia geriausia gyvuoja Lietuvių 
Klubas. Klubas turi nuosavą 
dailų namą ir finansiškai gerai 
stovi. Klubo apivarta eina 
gerai, ir į jį stoja daug vietos 
Lietuviško jaunimo.

Tačiau kaip tik kam sekasi 
tai tuoj atsiranda ir pavyduo
lių: musų Romiečiai užvydėji- 
mui neturi ribų. Jie visomis 
pakampėmis tik giriasi kad jų 
šioje kolonijoje esą “daugu
ma", mat, jie kaip visur taip 
ir čia savo dauguma pučiasi. 
Jie pasiryžo rasti vietą ir stei
gti savo klubą. Tačiau Lietu
vių Klubas jų visai nesibaido, 
nes turi savo išmokėtą namą 
ir dar gauna į metus $500 už 
gyvenamus butus iš nuominin
kų.

Klubas yra labai švariai už
laikomas, kas tik atsilanko sa
ko kad šis klubas yra geriau
sias visame mieste. Tą sako 
ir policija. J. K.

•» ŽAIBAS retai užbakina 
Kaliforniją. Ten per dešimts 
metų užmušta žaibo 5 žmonės.

Nuo pradžios vedimo šio mi
rusiu sužymėjimo (Vasario m. 
1937 m.) čia tilpo jau 2200 įni
rusių Lietuvių vardai.

* * *
JUOZAPAVIČIENĖ Marė, 44 

metų, mirė Birželio 5 dieną, 
Brooklyn, N. Y.

SK1KMONTAS Stasys, pusam
žis, mirė Birželio 12. Chica
goje. — Raseinių ap., Šidla- 
vos par., Sandrausiškių vien. 
Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

KASMAUSKAS .Juozas, pusės 
amžiaus, mirė Birželio 13 d., 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Girdiškės par., Tucinių kai
mo. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

MASYS Povilas, 63 metų, mi
rė Gegužės mėn., Rosario, 
Argentinoj. — Panevėžio ap. 
Kupiškio par., Gyvakarių k. 
Argentinoj išgyveno 30 me
tų.

ŽILINSKAS Antanas, 32 metų, 
mirė Gegužės 7 d., Buenos 
Aires, Argentinoje.

VEPRIENĖ Marė, mirė Birže
lio 11, Brighton, Mass.

LUCKUS Martynas, 49 metų, 
užmuštas anglių kasykloje 
Birželio 10 d., Coaldale, Pa. 
Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

ŠIAUČIŪNAS .Jurgis, mirė Bir
želio mėn., Oil City, Pa.

AIMUTIS Kostantas, mirė Bir
želio m., Baltimore, Md.

KUPSTAS Juozas, 33 m., mi
rė Birželio 3 d., Worcester, 
Mass.

KYMANTIENĖ Košt a nei ja, 
mirė Birželio 8, So. Boston, 
Mass. Paėjo iš Kuršėnų.

MIKUTIS Dolores, 3 metų, mi
rė Birželio 11, Cicero, 111. 
Gimus Berwyn, III.

KAJUTIENĖ Marė, mirė Bir
želio 14, Chicagoje. — Kė
dainių ap., Josvainių parap., 
Urgenų kaimo. »

ČEPONIS Juozas, 38 metų, mi
rė Gegužės 7, nuo kraujo už- 
nuodinimo Buenos Aires, Ar
gentinoj. Paėjo iš Pasva
lio valsčiaus.

RUPE1KIS Pranas, 26 metų, 
mirė Balandžio 10, Buenos 
Aires, Argentinoje. Kilęs iš 
Užvenčio apielinkės. Argen
tinoj išgyveno 10 metų.

JESMANTAS Jurgis, 63 metų, 
mirė Birželio 14, Brooklyn, 
N. Y.

CUPINSKIS Juozas, 63 metų, 
mirė Birželio 15, Brooklyn, 
N. Y.

POŠKA Jurgis, 38 metų, mirė 
Birželio 10, Shenandoah, Pa

ZUBRICKAS Antanas, mirė 
Birželio 10, Shenandoah, Pa.

BORUCKIS Leonas, mirė Ge
gužės 30, Pittston, Pa.

LAZAUSKIENĖ Ona, mirė 1 
Birželio, Mahanoy City, Pa. 
— Alytaus aps., Dagių par., 
Sabeikių kaimo.

SABONIS Pranas, 65 metų, 
prigėrė bežuvaudamas Balan
džio 24, Hartford, Conn.

URBONIENĖ Elena, mirė Ba
landžio 12, Sao Paulo, Bra
zilijoj. — Šiaulių apsk., Ku
prių kaimo. Brazilijoj išgy
veno 11 metų.

SUSIVARŽĖ DĖL 
1812 METU KARO 

MINĖJIMO

Tarp Ohio ir Pennsylvanios 
valstijų įvyko susivaržymas 
kur turės- būti apvaikščiojama 
125 metų sukaktis mūšio tarp 
Britų iš Amerikonų 1812 metų 
kare, Erie Ežere. Tame kare 
pragarsėjo Admirolas Perry.

Federalė valdžia paskyrė 25 
tūkstančius dolarių tų iškilmių 
rengimui. Tuomet Ohio ir 
Pennsylvanijos atstovai Kon
grese pakėlė reikalavimą kas- 
link vietos kur ta iškilmė tu
rėtų būti rengiama.

Pennsylvanijos atstovas pa
tiekė rezoliuciją reikalaujančią 
kad apvaikščiojimas butų su
rengta Erie Ežere ties Penn
sylvanios pakraščiu, nors mu
šis buvo toli nuo tenai, Ohio 
vandenuose. Pennsylvanijos at
stovas tikrino kad nors karas 
nebuvo prie Pennsylvanijos 
pakraščių, betgi laivas kuriuo 
Adm. Perry pergalę laimėjo 
buvo statydintas Pennsylvani- 
ioje... .

Laimėjo Ohio valstija, nes to 
mūšio paminėjimas bus suren
gtas Rugsėjo mėnesį Put-In- 
Bay salos apielinkėje, už San- 
dusky, kur yra paminklas to 
reikšmingo mūšio atminčiai.

• VOKIETIJOJE vienas iš
rado geležį kuri yra taip mink- 
k.šta ir lengvai dirbama kaip 
švinas.

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.

Visit this beautiful peninsular resort which eitends 
seven miles out into the cool water of Laite Erie ... 
Plan for a day, a week or your entire vacation ... 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENTS.

BATHE on the "World'$ Finest Beach."
RIDE over the new scenic bridle path. 
PLAY TENNIS on our fast courfs.
DANCE in the new Cocktail Terrace.
THRILL to the many other new facilities, iporti and 

amusements.

[EDflR PūfflT
OR LAKE ERIE

IN OHIO'S LAKE ERIE VACATION LAND

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS

HOTEL BREAKERS AND BON AIR ... COOL ... COMFORT- \l 
ABLE . . . ALL OUTSIDE ROOMS AT MODERATE RATES

Locatod on Ohio No. 2, U. S. 6, just 53 miles west \L
of Cleveland ... also accessible by rail and bus to •
Sandusky, Ohio, and by steamer from Cleveland, Ohio

CEDAR POINT-ON.LAKE ERIE. 
SANDUSKY, OHIO.

Send. wifhout obligation to me, your latest 
literature.
NAME ...............................................
ADDRESS ..............................................................



Gerb.

SPRAGILAS Kelione į Brangią Lietuvą! Jus V SVE1 kata
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir įspūdžiai 

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

v- * v.

Rašo ONA KARPIUS.

KAIP. GERB. SPRAGI
LAS PATEKO I 
SKRANTONĄ

Aną dieną, anksti pabai
gęs darbą, nuėjau į 
redakciją pas poną 
torių ir sakau:

— Gerą vakarą, 
Redaktoriau. Aš atėjau su 
svarbiu reikalu, — sakau _ v as.

— Sveikas, Stepai. Na 
o koks tas tavo svarbus rei
kalas? — sako jis.

— Nagi štai: rytoj pra
sideda mano atostogos dar
be dvejetui savaičių tai aš 
turėsiu daug laiko, — sa
kau aš.

— Tai tame visas tavo 
reikalo svarbumas, kad tu
rėsi daug reikalo? — sako 
jis.’

— Ne tame. Duok man 
išsišnekėt. Aš sumislinau 
štai ką: nuvažiuot į Skran- 
toną ir dalyvaut visuose 
seimuose, — sakau aš.

— Na tai kas man svar
bos jeigu tu nori nuvažiuot 
į Skrantoną ir savaitę lai
ko pasivaikščiot ir pasėdėt 
seimo posėdžiuose? — sako 
jis.

— Palauk, prašau duot 
man išsišnekėt, žinosi ka
me dalykas. Ten bus daug 
visokių svarbių įvykių, aš 
noriu juose dalyvaut, — 
sakau aš.

— Bet tai kas iš to, ir ko
dėl tu man turi pasakotis 
kad nori kur važiuot ir kur 
dalyvaut? — sako jis.

— Kad ponas Redakto
rius vis perkerti mano kal
bą. Aš noriu nuvažiuot į 
Skrantoną, dalyvaut visuo
se seimuose ir apie tai ap
rašyt Dirvoje, — ąakau aš.

— Tas butų neblogai. Bet 
kad Skrantonas toli, kas 
tave ten nuveš ir kas mai
tins ? 
žiuot, tai užteks vieno at
stovo nuo Dirvos, — sako 
jis.

Dirvos 
Redak-

ponas

Aš pats žadu va-

Ale aš galėčiau slap
tai visur palandžiot, po ko- 
kusus ir slaptus mitingus, 
gal ką svarbaus pagaučiau, 
tai butų daugiau žinių iš 
seimo. Tavęs į slaptus ko- 
kusus neįsileis, ba visi pa
žysta, — sakau aš.

— Jeigu nebus gana ko 
Dirvos skaitytojams para
šyti iš viešo veikimo tai iš 
pakampių kokių ten pletkų 
ir slaptų tarimų neapsimo
ka rašihėti, — sako jis.

— Neapsimoka? O kodėl 
jus tautininkai žadat lai
kyt savo konferenciją? Ki
tiems gal labai rupi ką jus 
tarsit, todėl ir mums gali 
būt svarbu ką “bendras 
frontas” tars ir rengsią da
ryt savo slaptame mitin
ge, — sakau aš.

— Visai priešingai. Mes 
tautininkai jokios slaptos 
konferencijos nerengiam: į 
ją gali ateiti kas nori ir pa
siklausyti. Nebus jokių 
slaptų nei klastingų planų 
ruošiama prieš ką nors ko
voti, tiktai apkalbama tik
ri tautinės srovės reikalai 
ir visų Amerikos Lietuvių 
ir Lietuvių tautos gerovės 
klausimai. Jeigu tas “ben
dras frontas” slaptai ren
giasi ką daryti, tai tas tik 
parodo kad tie žmonės ne-

(Tęsinys iš pereito nr.)

APŽIURIM LONDONĄ
Gegužės 23, Pirmadienis. — 

ŠĮ rytą atsikėlėm 9 valandą, 
nes turėjom daug matyt Lon
dono. Aš tuoj telefonu pa
skambinau Lietuvos Atstovy- 
vėn, bet ponas Balutis dar bu
vo nesugryžęs į Londoną, nes 
buvo sekmadieniui išvykęs. Jis 
žadėjo gryžti 3 vai. po pietų.

Iš viešbučio iškeliavom į vi- 
durmiestį, į Trafalgar skverą, 
apsilankėm Meno Institute, kur

turi tikrų, dorų planų savo 
darbuotei, o tik pasalingai 
tariasi žmones užpuldinėti, 
apgaudinėti, vilioti iš jų 
pinigus savo pilvo maitini
mui, kaip tą daro per metų 
metus socialistai ir komu
nistai, o ką naudingo, gero 
ar reikalingo žmonėms ne
davė ir neduos, nors amži
nai tą žada ir už tuos pri
žadus išviliojo iš musų ge
rų žmonių tūkstančių tūk
stančius dolarių, — sako 
jis.

— Tai aš, įlindęs į jų ko- 
kusus ar konferencijas pa
sistengsiu nors iškelti vie
šai jų niekšiškus darbus, — 
sakau aš.

— Kad jie patys savo ne
dorus darbus jau senai iš
kėlė: visą begėdišką žmo
nių išnaudojimą, savo tau
tos neapikantą, garbinimą 
svetimų smaugikų žino tie 
kurie turi protą. O kurie 
dar jų klauso, jiems negel
bės jokis jų darbų atiden
gimas. Jų suklaidintas ir 
išnaudojamas prastas dar
bininkėlis duoda jiems pas
kutinį centą ir dar pyksta 
ant tų kurie apie jų išnau
dotojus teisybę pasako, — 
sako jis.

— Na tai aš nors Skran- 
toną ir jo apielinkes apra
šysiu, jeigu aš gausiu ten 
nuvažiuot. Pats ponas Re
daktorius busi užsiėmęs po
sėdžiais, susirinkimais, va
karienėmis, tai aš vaikš
čiosiu sau po kalnus ir ap
žiūrėjęs, viską Dirvai ap
rašysiu. Ką sakai apie tai? 
— sakau aš.

— Tas butų gal ir nieko. 
Bet kas tave nuveš į Skran- 
toną? Juk ir aš pats su 
kitais važiuoju, — sako jis.

— Aš jau apsirūpinau: 
Daktaras Tamošaitis sakė 
turės man vietos savo au- 
tombilyje. O Skrantone aš 
turiu giminių, mane priims 
ir pavalgydins. Man vistiek 
dabar, ba kai mano gerb. 
Šonkaulis Lietuvoje tai ar 
vienur aš busiu ar kitur, 
nedaro skirtumo, — sakau 
aš.

— Jeigu taip tai gerai. 
Važiuok kad nori. Tik žiū
rėk, apsieik mandagiai su 
maineriais, ir nelysk prie 
mainerkų, kai dabar esi li
kęs vienas. Jie .myli sve
čius jeigu su jais gražiai 
apsieina, — sako jis.

— Šita pastaba apie mai- 
nerkas gera ir tau, ponas 
Redaktoriau, ba ir tavo 
Šonkaulis Lietuvoje, — sa
kau aš.

— Na, tuščia tų juokų. 
Aš turiu daug darbo, rei
kia prisiruošt su laikraš
čiu į seimus rengiantis, — 
sako jis.

— Tai iki pasimatymo 
Skrantone, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

Taip tai aš ir atsidūriau 
Skrantone. O ką patyriau 
ir mačiau Dirvoje pasaky
siu visiems.

Taipgi ne- 
grabai yra akmeniniai ir 
toj vietoj kur buvo pa- 
Gali matyt kur grabai 

užliedinti, bet cementas

Jos tę- 
Sėdėjom

iškabinta daug garsių origina
lių piešinių; pasivaikščiojom po 
St. James Parką ir nuėjom prie 
karališkų rūmų. Norėjom ma
tyti pakeitimą karališkos sar
gybos, kas atsibuna gražiomis 
ceremonijomis, bet pavėlavom, 
nes tas atsibuna 10:30 ryto.

Po to nuvykom į garsią baž
nyčią, Westminster Abbey. Ji 
tiesiog nuostabi. 700 metų se
numo. Tai yra karalių laido
jimo vieta, kapai yra viršuje, 
su dideliais akmenais ir viso
kiomis figūromis aplinkui. Iš
rodo lyg muzejaus skulptūros. 
Nekurie antkapiai yra 20 ar 
30 pėdų aukščio, 
kurie 
stovi 
dėti, 
buvo
plyšiuose jau aptrupėjęs. Ak
meninės grindys turi iškaltus 
vardus žmonių kurie čia palai
doti.

Sustojom prie Anglijos Ne
žinomo Kareivio kapo. Mums 
čia beesant, atsibuvo bažnyti
nės pamaldos, kurios laikomos 
du kartu per dieną. Taigi pri- 
sėdom. Laike pamaldų, vyrų 
ir jaunų vaikų choras, nuo ko
kių septynių metų amžiaus, 

! giedojo per pamaldas, 
j sėsi apie 30 minutų.
■ prieš pat puikų aukso altorių, 
kur karaliai vainikuojami. Du 
dvasiškiai atliko maldas abiem 
pusėm altoriaus.

Išėjus iš čia, vėl paskambi
nau į Atstovybę. Ponas Balu
tis tik ką buvo išvykęs su rei- 

, kalais, bet paliko mums pa- 
Į kvietimą atsilankyti rytoj (an- 
i tradienį) pietums.

Iš čia vykom apžiūrėti mies
to krautuves. Viena didelė 
krautuvė būna atdara iki 7 va
kare.
GARSIAME HYDE PARKE, 
KUR SKAMBA “LAISVAS 

ŽODIS”
Išėjusios iš krautuvių, nuke

liavom į garsųjį Londono Hyde 
Parką, kur visiems leista “kal
bos laisvė”. Ten pamatėm šim
tus žmonių, mažais būreliais 
apstojusių, kur ant paaukštin
tos vietos vieni rėžė prakal
bas, o kiti klausė. Priėjom ir 
prie vienos grupės ir prie ki
tos ir klausėmės apie ką jie kal
ba. Kalbos buvo religiškos, 
politiškos, darbininkiškos ir ki
tokiais klausimais. Klausyto
jai kalbėtojų raginami duoti 

. paklausimus ir užvesti diskusi- 
i jas, kitur ėjo ir argumentai. 
Buvo keista ir įdomu. Aplink 
matėsi grupelės jaunų žmonių, 
rankom susikabinusių po aštuo
nis ar dešimts, kurie dainavo 
liaudies dainas. Viena grupė 
ypatingai mums patiko ir mu
dvi sustojom ir beveik norėjom 
prie jų prisidėti. Tai buvo 
škotai, kurie dainavo škotiš
kas dainas. Tiesiog buvo juo
kas klausyti kaip jie taria sa
vo “r”.

Dabar jau buvo apie 9:30 
vakaro, buvo netikėtinai švie
su. Taigi tėmijau orą, ir tik 

j apie 10 valandą pradėjo temti.
Iš ten užsukom į labai gra

žią užeigą. Jų čia yra daug ir 
labai plačiai žinomos, vadina
mos “Lyon’s Corner House”. 
Tai kontinentalė valgykla, kaip 
musų geriausių viešbučių. Už
sisakėm jų garsių “atidengtų 
sandvičių” ir kavos, čia pra
leidom porą valandų, klausy
damos muzikos; muzika ir vi
sos apistovos tiesiog malonios 
ir puikios. Mums kaštavo tik 
po 50c.

Dabar, vėlai vakare, gryžom 
į savo viešbutį nakvynei. Tu
rėjom vargo susirasti jį, bet 
visi noriai mums 
tems pasitarnavo,
gliška kalba kartais sunku 
prasti. Bronė net pasakė 
ji taip sunkiai klauso kad 
prasti, net pavargsta....

Amerikie- 
Tik jų An- 

su- 
jog 
su-

1

Londone yra dikčiai Wool-: 
worth krautuvių; jos čia vadi-; 
narnos 3p. ir 6p. krautuvės.! 
Pence lygi Amerikos 2c.

Turėjom bėdos kuomet pri
reikė telefono, čia negali už
eiti į vaistinę ir rasti telefoną 
kaip pas mus. Bet patyriau 
kad telefonų budelės yra įtai
sytos prie kiekvieno gatvės 
kampo, ant šaligatvių. Išrodė 
keista matyti telefono budelę 
ant šaligatvio. Paskiau jau 
matėm jų daugybę.

čia matyt labai daug važinė-; 
jant tais dideliais sunkiais ark-' 
liais, traukiančiais didelius ve-, 
žimus, ir įvairių vežimų. Ame-‘ 
rikoje jų jau labai retai pa
matysi.

Trafiko sistema Londone, ašĮ 
manau, ne tik kad bloga bet 
net baisi, čia ne tik kad va-; 
žiuoja iš kairės į dešinę bet vi
saip kaip kas nori. Kartais 
gatvės gale trafikas išrodo lyg 
viskas važiuoja į vieną pusę. 
Ir tie skverai yra tiesiog pai
niava, jais trafikas važiuoja 
ratu į kurią pusę tik nori. Mes 
apsisprendėm nepaisyt į jų tai
sykles, bet eiti kada tik pasi
taiko proga. Na ir vis pra
ėjom kur reikia.
SUSITINKAM SU PIRMAIS 

KAUNIEČIAIS
Gegužės 24, antradienis. — 
šiądien anksti atsikėlusios 

nusiskubinom prie Buckingham 
karališkų rūmų pažiūrėti sar
gybos pakeitimo ceremonijų, 
tačiau patyrėm kad dėl lietaus 
jos šiądien nedaryta. Lynojo 
po minutą ar dvi kas 15 minu- 
tų, o tarpais vis pasirodė sau
lė. Keistas oras.

Priėjom ir užkalbinom poli
cininką sargybinį prie karališ
kų rūmų vartų; jis buvo vidur
amžis, dalinai pražilęs, labai 
aukštas ir diktas, ir turėjo la
bai nuostabius užriestus usus, 
kurie siekė net paakius. Jis 
pajuokavo su mumis ir paaiš
kino kaip mums reikia vykti 
ten kur norėjom. Iš jo mudvi 
sužinojom kad Angliškai spo- 
savimas arba erzinimas vadi
nasi ‘patraukimas kojos’ (pull- 
ing a leg). Mums tas buvo 
tikrai juokas. Tą mes pradė
jom tankiai pakartoti.

Pagalinus dasigavom į Ken- 
sington Palace Gardens. Per
ėjom per šį parką, paklydom ir 
atsiradom priešingoje pusėje 
kur mums reikėjo būti, bet ka
dangi turėjom gana laiko tai 
kitu taku nuėjom ir pribuvom 
į Lietuvos Atstovybę tik 10 
minutų pavėlavusios.

Radom poną ir ponią Balu
čius musų laukiant. Taigi jų 
malonią dukterį, Adą. čia ra
dosi ir p. čerienė, iš Chicagos, 
kurią aš buvau susipažinus lai
ke Chicagos Parodos Lietuvių 
Dienos programe, 1933 metais. 
Ji dabar tarnauja Lietuvos Pa
siuntinybėje prie p. Balučio.

Atstovybėje radosi ir p. V. 
Balickas, Komercijos Patarė
jas, iš Kauno, kuris apgyven
dintas Pasiuntinybėje. Jo žmo
na ir maža dukrelė atvyks čia 
kitą mėnesį; taipgi radome p. 
Glemžą, Pieno Centro direkto
rių.

Pasiuntinybės rūmais buvom 
tiesiog sužavėtos. Toks puoš
nus namas, tarnas, tarnaitė ir 
malonus žmonės. Čia mus pa
vaišino gėrimais, ir paskiau 
ėjom pietums (lunčui). Tar
nas (Petras) puikus ir aukš
tas vyras, prielankiai pasitar
navo. Musų pokiliukas buvo la
bai linksmas, ir viskas buvo 
taip žavėjančiai puošnu, kad 
jautėmės lyg pasakų rūmuose, 
lyg kokiame sapne.

Po lunčo, vėl suėjom į vieš- 
kambarį ir čia buvom vaišina
mos kava, ‘ saldainiais ir krup
niku. Per valgį turėjom ska
niausio vyno.

Poni Balutienė yra labai ma
loni moteris, taip pat ir jų duk
tė. Vyrai išrodė kaip tie ką 
matome filmose.

Poni Balutienė su dukteria 
pasirengusios išvažiuoti į Kau
ną kitą savaitę. Jau buvo pa-

Bakterijos ir Atsparu
mas prieš Jas

ir aiškinta oro

yra (antibodies) antitoxin’ų, 
kurie palieka vaiko kraujuje 
ant ilgo laiko ir pasitaikius už
sikrėsti difterijos bakterijomis 
lengvai jas sunaikina. Taip ma
žas vaikas arba žmogus būna 
apsaugotas nuo susirgimo dif
terijos liga.

čionai paduota difterija vien 
tik kaipo pavyzdys, tokiu pat 
budu žmogus būna imunizuo
jamas ir nuo kitokių limpančių 
bakterijų arba kitaip sakant 
paliuosuojamas nuo užsikrėtimo 
limpančiomis ligomis.

Dėl imunizavimo nuo kurios 
nebūtų ligos yra vartojami čie- 
pai, arba vakcinas, kuris yra 
pagamintas iš tos ligos sterili
zuotų bakterijų. Atmieruotas 
kiekis vakcino įleidžiama po 
oda, kad suerzinti kūno krau
juje esančius chemikalus, kad 
jie pasigamintų didesnę atsar
gą, daugiau apsigynimo kūnelių 
arba vaistų. Bet kada žmogus 
užsikrečia ar vienos ar kitos 
ligos bakterijomis, tada yra 
vartojams gatavai prirengtas 
imunizuotas serumas arba 
kraujo baltasis skystimas pa
imtas iš sirgusio tokia pat liga 
žmogaus, ar atitinkamai gerai 
imunizuoto gyvulio. Įleistas po 
oda serumas tuoj kūne veikia, 
naikindamas ten esančias bak
terijas ir jų nuodus. Dėl to 
serumas yra geras vaistas, pa
gelbsti gydymui užsikrėtusių 
bakterijomis sergančius ligo
nius, bet ant tolesnio laiko nuo 
užsikrėtimo limpančiomis ligo
mis serumas neapsaugoja, tai 
yra ligonio neimunizuoja.

Iš prigimimo fiziškai ir pro
tiškai sveikas, normaliai ir hi
gieniškai užsilaikąs žmogus, 
turįs sveikus sąnarius, nejučio
mis apsigina nuo užsikrėtimo 
visokiomis Ilgėmis, tai yra turi 
gerą atsparumą. Taip jis yra 
apsisaugojęs nuo ligų. Bet ne
tinkamas maistas, trukumas vi
taminų, stoka saulės šviesos, 
nuovargis, peršalimas ir kito
kios žinomos ar nežinomos 
priežastys gali sveiko žmogaus 
kūną nusilpninti. Nenormalio
je padėtyje būdamas žmogaus 
kūnas yra patogi dirva dėl bak-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Rašo Dr. A. Yuška

Daug buvo rašyta Lietuvių
laikraščiuose 
bangomis apie bakterijas, kas
jos yra, kaip veisiasi, kaip jos 
pagamina kai kurias ligas, kaip 
jomis galima užsikrėsti ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Daug bu
vo aiškinta apie žmogaus kūno 
atsparumą arba atsilaikymą nuo 

: užsikrėtimo nuodingomis, įvai
riomis bakterijomis. Taipogi 
neseniai laikraščiuose tilpo su- 

1 prantama kalba su pavyzdžiais 
išaiškintas tikrai moksliškas 

! Dr. Zubricko aprašymas apie 
: IMUNITETĄ, kuris iš prigim
ties žmogaus kūne randasi ar- 

i ba būna pagamintas kunan į- 
leidus čiepus. Imunitetas, tai 
yra šių laikų medicinos pama- 

■ tas.
j Paskiausiam dešimtmetyje 
vis daugiau būdų surandama 
pagaminimui čiepų dėl imuni
zavimo vaikų ir suaugusių nuo 
įvairių bakterijų, kurios būna 
priežastimi savo rūšies ligų, 
čiepai yra pagaminami beveik 
nuo visokių limpančių jų ligų, 
bet ne visi žmonės įčiepyti bū
na pasekmingai imunizuoti, čie
pai geriausia imunizuoja žmo- 

| gų nuo raupų ir difterijos, o 
nuo škarlatinos, kokliušo ir 
daug kitokių ligų, bakterijų 
imunizavimas maždaug gelbsti, 
bet galutinai neatsiekia savo 
tikslo. Tas reiškia kad kai ku
rių ligų čiepai nėra pilnai iš
tobulinti, bet galima tikėti kad 
ateityje nuo visokių ligų imu- 

į nizavimas bus sėkmingas ir už- 
I sikrėtimas nuodingomis bak- 
Į terijomis tai yra limpančiomis 
j ligomis gali būti, jei nevisai 
prašalintas, tai bent sumažin
tas.

Sveiko žmogaus kraujo bal- 
; tam skystime arba serum’e vi- 
I sados randasi kūneliai (inter- 
bodies) kurie gali sunaikinti 

i mažą kiekį vienos ar kitos ru- 
I Sies bakterijų. Prileiskim, ka
da mes norime imunizuoti nuo 
užsikrėtimo difterijos bakteri
jomis, tai yra kad vaikas ne-[terijų, jis greitai pasiduoda už- 
sirgtų difterijos liga, tai į jo 
kraują įleidžiame tam tikrą do
žą pagamintų difterijos bakte
rijų čiepų, kuriuos kraujuje e- 
santi kūneliai lengvai sunaiki
na. Ne tik sunaikina įleistus 
čiepus arba toxin-antitoxin’ą, 
bet suerzintas kraujas pasiga
mina daug daugiau savotiškų 
dar tvirtesnių chemikalų, tai

ruošusios išsiųsti savo bagažą.
Prieš ketvirtą po pietų mud

vi atsisveikinom ir išėjom. Po
nas Balutis nurodė mums kaip 
nuvažiuoti prie Londono Bok
što. Keliavom požeminiu trau
kiniu. Taigi mudvi naudojo
mės visokiais transportacijos 
budais. Prie Bokšto atvykom 
pervėlai ineiti į vidų, bet už
teko apžiūrėti iš lauko. Tai 
yra labai didelė vieta, lyg se
noviška pilis. Dabar ji nau
dojama dalinai gyvenimui. Vie
ną jos dalį užima kareiviai. 
Aplink pilį buvus vandens grė
bė dabar užpilta ir aplink eina 
kelias. Juo mankštinasi karei
viai. Taipgi perėjom per gar
sųjį Londono Tiltą, kuris čia 
pat.

Pamiršau paminėti kad šį ry
tą mudvi apsilankėm Londono 
Muzejuje. čia užlaikoma visi 
senoviški rūbai: karalių ir kit. 
Prie kitko, čia 
čiai pavyzdžiai 
istoriškų dalių, 
Londono tiltas,
bar užima naujasis.

Nuo Londono Bokšto gryžom 
busu, taigi buvo smagu 
ti antrame jo aukšte, 
buvo gražiai matyti.

Vakarienei užėjom
“Lyon’s Corner House”, greta 
Strand. ši vieta turi Prancū
zišką atmosferą, 
gryžom į viešbutį 
Bus: KELIONĖ

VU DANIJON.
KOPENHAGENAS.

išdaryta mažu- 
įvairių Londono 
tarp jų senasis 
kurio vietą da-

važiuo-
viskas

i kitą

Užvalgiusios 
nakvynei.
KITU LAI- 
GRAŽUS

★LIEPOS 27, šymet Lietu
vių laikraščiui “Saulei” (Ma- 
hanoy City, Pa.) sueina 50 
metų. Tai antras, po “Vieny
bės”, Lietuvių laikraštis tokio 
amžiaus sulaukęs. Tiesa, jo 
Lietuviškumą tesudaro darky
ta musų kalba, kuria jau nie
kas Lietuvių pasaulyje nebe
rašo. Tačiau, kai tie kurie 
“Saulę” skaitė ar skaito, jei 
jos nebūtų jokių kitų laikraš
čių neskaitytų. O ir darkyta 
Lietuvių kalba laikraštį skaity
ti geriau negu visai nieko ne
skaityti. žmogus gal prisipra
tina skaityti, ir vėliau panori 
geresnių laikraščių. Butų ge
rai, jei “Saulės” leidėjai iš
leistų jubilejinį numerį, kuria
me duotų laikraščio istoriją, 
bendradarbių biografijas, ir 
skaitytojų pažiūras. Tai butų 
indėlis musų gyvenimo istori
jai. Tačiau, leidėjai, regis, to
kio numerio nežada leisti, nes, 
viena, neturi literatinių spėkų, 
antra, kainuoja skatiko .

★KYLA KIEK NEAIŠKU
MO Lietuvos krikšto sukaktu
ves minint. Musų dvasiškija, 
matyti, šį metą skaito 550 
sukaktuviniu Lietuvos krikštui. 
“Lietuvos žinios”, tačiau, pri
simena faktą kad pirmas Lie
tuvos krikštas įvykęs 1253 me
tais, prie karaliaus Mindaugo. 
Reiškia, sueitų 687 metai.

★MUSŲ LAIKRAŠČIAI daž
nai paskelbia pavardes Vilniaus 
Lietuvių, korius Lenkai vienai 
ar kitais sumetimais įkalina. 
Politinių kalinių Lenkiojoje, 
pasirodo, esama apie 23,000. 
Juos sudaro Lenkų kaimiečiai, 
Ukrainai, Gudai ir Lietuviai. 
Jie laikomi 334 kalėjimuose.

sikrėtimui visokios rūšies ligo
mis. Tai yra jo atsparumas 
būna sumažėjęs 
atsilaikyti prieš 
ba ligą.

Visa sutraukę
kyti, kad bakterijos yra ma
žiausi augalai, kurie pagamina 
limpančias ligas.

Imunitetas yra kūno apsigy
nimo jiega nuo limpančių ligų, 
kuri gali būti naturalis arba 
suteikiama per įčiepijimą, dirb
tinu budu pagamintais vaistais.

Atsparumas yra sveiko žmo
gaus kūno jiega atsilaikanti 
prieš susirgimą visokiomis li
gomis.

ir jis negali 
susirgimą ar-

galime pasa-

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. Antrašai:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago. III

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.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas ■ Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

PLŪS 7*
TAX

r4 T

JŲ MAŽI KAŠTAI sensacija. Jų 
aukšta rūšis sensacija. Jie yra 
SENSATION!... cigaretai ką pa
traukia tūkstančius savo skoniu ir 
beskausme kaina.

CopyrlĮtht. 1938, by P, Loi lllard Co.. Ine.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą

Nereikia švedų vizos keleiviams Į Lietuvą 
per Švediją.

Laivų išplaukimai iš Nevv Yorko:
DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Rugp. 8
GRIPSHOLM: .... Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM: . Rugp. 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės 

i vietinį laivakorčių agentą, arba

SWED1SH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockcfeller Center New York, N. Y.Rockcfeller Center
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Dienos Klausimais
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

SAVĘS “TIEŠ1JIMAS”, DARBININKŲ • 
KLAIDINIMAS

_________ ♦---------------------------------------------------------------

TRAGEDIJA SU 
VALDŽIOS PAGALBA

Amerikoje atsitinka štai 
kokių tragedijų:

Pereitą rudenį vienas pi
lietis, 58 meįų amžiaus se
nis, Suv. Valstijų Kapito- 
liaus Washingtone šildymo 
įstaigos tarnautojas, apsi- 
plikino rankas taip kad jau 
daugiau negalėjo dirbti, li
ko raišas ant visados.

Jam priklausė gauti val
diška pensija. Jis pradėjo 
jos jieškoti, bet mėnesis po 
mėnesio ėjo, ir komisijo- 
nieriai vis sprendė ir tarė
si kokį atlyginimą jam duo
ti. Tuo tarpu jam reikėjo 
ir su žmona pragyventi ir 
apsimokėti ligoninės kaš
tus. Pagaliau, komisijonie- 
riai. nutarė duoti jam at
lyginimo* po $116.66 į mė
nesį. Bet iki komisijos nu
tarimo pranešimas pasiųs
ta tam žmogui, pradėjo dar 
savaitė laiko.

Kada už septynių dienų 
jam buvo pasiųsta žinia, 
tas žmogelis apie tai jau 
negalėjo sužinoti nei įver
tinti komisijos gero darbo: 
jis diena prieš žinios gavi
mą, iš susigraužimo, pasi
ryžo nusižudyti ir mirtinai 
susižeidęs buvo paimtas Į 
ligoninę, kur už poros die
nų mirė.

Kai komisija tano pakri
tikuota dėl to, vienas jos 
narys pasakė: “Ar norit 
kad mes griebtume telefo
ną ir tuoj praneštume ko
kis atlyginimas j ieškan
čiam tapo paskirtas.”

Skaitant musų raudonų
jų laikraščius laikas nuo 
laiko randi tokių smagių 
pranešimų apie Ispanijos 
civilinio karo eigą:
“LOJALISTAI SUGNIUŽ

DĖ FAŠISTŲ OFEN- 
SYVĄ

“Liaudiečiai Sumušė Fašis
tus Dviejuose Frontuose;
Smarkiam Oro Mūšyje 

Nukovė 12 Priešų 
Orlaivių.”

Šitokias žinias paskaitęs 
ištikimas suklaidintas kai
riųjų šalininkas, paprastas 
Lietuvis darbininkėlis nusi
džiaugia, jam ant krutinės 
pasidaro lengva.... Jis vėl 
gatavas aukoti, duoti Is
panijos “demokratijai gin
ti”....

Betgi, remiantis tokiais 
pranešimais apie lojalistų- 
kairiųjų laimėjimus per iš
tisą arti dviejų metų karo 
laiką, išeitų kad kairieji 
turėjo būti užėmę ne tik vi
są Ispaniją bet ir pusę Eu
ropos !

Tačiau, žingsnis po žing
snio, mylia po mylios, mie
stelis po miestelio, miestas 
po miesto pereina į sukilė
lių rankas.

Nereikia sakyti ir norė
ti kad sukilėliai tuos laimė-! 
jimus padarytų lengvai — 
juk jie kariauja prieš tokią 
pat spėką kaip jie patys, 
prieš tokius pat ginklus 
kokius ir jie vartoja, ir lo- 
jalistai-kairieji į talką sau 
gauna viso pasaulio užside- 
gėlius fanatikus kariauto
jus. Sukilėlių pagelbinin-, 
kai iš kitų šalių atsiųsti yra: 
varu atvaryti, taigi tokie 
visada yra prastesni ka
riautojai. Bet ir tokiose: 
sąlygose sukilėliai nuolatos 
laimi, nors sunkiai.

Jeigu jų priešai butų 
menki kariautojai, jie bu
tų viską užėmę į kelis mė
nesius ir karas jau butų 
buvęs baigtas.

Mes nuolat skaitėme apie 
neapsakomai atkaklius ir 
fanatiškus kairiųjų pasiau
kojimus laikytis iki miestai 
būna sugriaunami iš pat 
pamatų. Tai yra savitar
pinio piliečių karo ypaty
bės: naminiai savų žmonių 
karai yra daug žiauresni 
negu valstybės su valsty
be.

Toks karas tarp dviejų 
valstybių kaip yra Ispanų 
pilietinis karas, senai jau 
butų užbaigtas,, įsikišimu 
kitų valstybių arba nuolat 
pralaimėjančios pusės pa
kėlimu baltos vėliavos ap
gultuose miestuose. Tačiau 
to negalima tikėtis iš ko
munistų, kurie Ispanijoje 
kariauja už savo idėją.

Fanatiškas idealistas, li
kęs ir be galvos, dar nudės 
kelis savo priešus, kuomet 
tarptautiniame kare dideli 
pulkai kareivių, tik ištolo 
priešo apsupami, iškelia 
baltą vėliavą ir pasiduoda.

Užtai Ispanijos sukilėlių 
pastangos išnaikinti komu
nistus savo šalyje yra taip 
sunkios.

Juo greičiau karas pasi
baigtų tuo geriau butų vi-1 
sos tos šalies nekaltiems 
žmonėms.

I

JEIGU ant mėnulio bu
tume, žemė mums išrodytų 
jų danguje keturis kartus 
didesnė negu mes matom 
mėnulį, ir jos Šviesa butų 
S0 kartu didesnė negu mė
nulio šviesa.

KAS KĄ RAŠO i
(Spaudoje Pasidairius) Į(Spaudoje Pasidairius)

i DĖL PAVARDŽIŲ
i Pažymėjęs Lietuvos j 
tojų sąjūdį atsikratyti 

j kintų ir suslavintų savo 
i džių, katalikų “Garsas” 
i “tuo tarpu daugelis Amerikos 
' Lietuvių stengiasi nusikratyti 
i Lietuviškomis, dažnai lengvai 
Į (net Amerikonų, liežuviui) iš
tariamomis pavardėmis. Toliau 

j taip pirmyn eidami, mes Lietu
viškų pavardžių tik Graikuose 
išgirsime.” (Graikų pavardės, 
savo skambėsiu, begalo arti-

! mos Lietuviškoms.)
Tikra tiesa, bet pavardžių 

Į Lietuvinimo klausimu mažai 
: musų spaudoje rašoma. Dau- 
; gelis čia gimusio jaunimo ma
no kad visoki Jarmulevičiai ir 
Sinkevičiai tai grynos Lietuviš
kos pavardės ir trumpina jas 
į Yarmouth ir Sink. Tačiau, 

i jei suprastų kad tų pavardžių 
| tikroji Lietuviška forma yra 
Jarmula (Jarmulis) ir Sinkus, 

į gana lengvai Amerikoniškai iš- 
sa-

ČEKOSLOVAKIJOS 
NAZIŲ REIKALAVIMAI

Čekoslovakijai karo pa
vojus iš Berlino pusės pra
ėjo. Vokiečiai nenori ka
riauti, ir nesipildė į Čeko
slovakiją savo vientaučius' 
gelbėti, kurių ten randa net 
pusketvirto milijono.

Juos sulaikė Čekoslovaki
jos griežtas pasiryžimas 
gintis ir išstatymas kariuo
menių prie savo sienos tarp 
Vokietijos.

Jeigu Čekai butų nepasi
rūpinę tinkamai pasistaty
ti prieš nazius, vietos na
ziai butų tuoi pasiskelbę 
nepriklausomi ir butų Įsi
leidę Vokiečius iš Austri
jos juos prijungti prie Di-1 
džiosios Vokietijos.

Dabai visą įeikalą \ ėda. tarjamos> ga] nesiskubintu 
Čekijos nazių vadas Hen- vo vardžiu (larkyti. 
lein su Čekoslovakijos vy
riausybe. Jis net perkeitė NIEKO NEPRIGAUS 
savo reikalavimus Čekoslo- Kataiikų “Amerika” 
vakijai. Tarp kitko jis rei
kalauja :

Lygybės tarp Čekų ir 
Vokiečių Čekoslovakijoje.

P r i p a ž inimo 
Sudetų Vokiečių 
jų kaip legališkos 
grupės.

Pripažinimo tų 
teritorijos kaip 
nuo Čekų teritorijos.

Suteikimo savivaldos 
kioje teritorijoje.

Mažumų apsaugos Vo
kiečiams gyvenantiems ki
tose dalyse Čekijos.

Teisės Vokiečiams laiky
tis savo tautybės ir prisi
laikymo savo Vokiškos po
litiškos ideologijos.

3,500,000 
gyvento- 
atskiros

Vokiečių 
paskiros

to-

gyven- 
sulen- 

pavar- 
’ sako

UKRAINIEČIAI MINĖJO 950 ME
TŲ NUO APSIKRIKŠTIJIMO

MOTERIS - ŽEMES ŪKIO RŪMŲ 
NARYS

KARY !
Garbingas tavo pašaukimas, 
Garbingas tavo vardas! 
Širdis valia, pasiryžimu, 
O akys — drąsa verda.
Ne rožėm tavo kelias klotas, 
Ne mirtom ir ne rūtom;
Dėl keršto žirgas pabalnotas 
Ir kardas aukso kutom.
Tu nepailsti, nepavargsti, 
Nemeldi atsikvėpti;
Visad tėvynės laisvę sergsti, 
Vis moki ją mylėti.
Garbingas tavo pašaukimas, 
Garbingas tavo vardas.
Ne veltui tas pasiryžimas, 
Ne veltui plieno kardas!

M. Z.

PO LANGAIS SENOS SEKLYČIOS
Po langais senos seklyčios 

Lygiai lysves išakėjau 
Ir čionai, kai leidos saulė, 
Žalias rūtas aš pasėjau....

Vakarais, kai gaudžia uosiai, 
Ilsis nuotaikus arimai, 
Po senos seklyčios langu, 
Tu ilgai, sesute, rymai....

Po langais senos seklyčios 
Rūtos, mėtos sužaliavo. 
Čia Lietuvė mylėnakė 
Daug ilgėjos, daug dainavo....

Rūtų lysvės išravėtos, 
Takai smėliu išbarstyti, 
Išbučiuotos visos gėlės 
Ir žiedai jų suskaityti....

Po langais senos seklyčios,
Prie palinkusio žilvičio 
Dažnai žvelgia bėras žirgas, 
Narsaus musų šaulio vyčio!....

Tr. Vi. Viliunas,

pastebi 
• musų komunistų “posūkį” mei
lintis prie Lietuvių katalikų, ir 
jiems “brolišką ranką” tiesti. 
Ji sako: “Jie skelbiasi ir demo
kratijos gynėjais. čia tiks 
šlykštus melas, net šiurpu gal
voti kiek žemai kritę žmonės, 
kurie jį skelbia.”

“Naujienos” pastebi kad 
demokratijos gynėjai privalo 
mylėti ir praktikuoti tą teori
ją, kurią sakosi giną. Sovieti- 
joje demokratija gi neprakti
kuojama.

“Vilnis” dar aiškiau komu
nistų prisirišimą demokra
tijai parodo. Sandariečius suok
dama j savo “bendrą frontą” 
ji draudžia sandariečiams:

Statyti savo kandidatus 
SLA.

Remti tautinę SLA.
Dalyvauti bendrose konferen

cijose su kitomis tautinėmis 
grupėmis.

Puikus demokratijos gynėjai, 
ar ne?

i

LIETUVIŲ KALBOS
SENUMAS

Katalikų “Draugas” duoda 
keletą palyginimų Lietuvių kal
bos su senovės Sanskrito, kurie 
pažymi musų kalbos Indo-Eu- 
ropėjiškumą ir senumą.
Lietuvių Sanskritų

esi asi
kas kas
sunus sunu
duktė duhita
akis akshi
dantis danta
nosis naša
diena dina
naktis nakta
ugnis agnis
vienas eka
du, trys dvi, tri
keturi Četur
penki pančan
septyni , sapton
astuoni ahston

Vyt. Sirvydas,

VYRAI NEŠIOS ILGUS 
PLAUKUS? Iš Amerikos 
filmų kolonijos Hollyvvood 
išeina gandai kad neims nei 
dešimts* metų kaip įvyks 
žymi permaina vyrų plau
kų madoje. Vyrai plaukus 

Į nešios ilgus ir eis i plaukų 
taisymo vietas juos surai
tyti, taip kaip dabar daro 
moterys. Tokia ilgų plau- 

| kų mada vyrams buvo pra
eituose šimtmečiuose.

TORNADĄ, s m a r k ioji 
I audra, turi tokią spėką kad I 
jos nešami šiaudai kartais 

į suvaromi į medžio šmotus.

ntim.PATAISA. Pereitame 
Skaitymuose, antraštėje apie 
550 metų krikščionybės sukak
tį Lietuvoje, įsiskverbė klaida. 
Vietoj 520 turėjo būti 550.

OEREITAME numeryje čia buvo rašyta apie 
* 550 metų sukaktuves nuo to kai Lietuvoje
įvesta krikščionybė.

Na o Ukrainai šiomis dienomis minėjo net 
950 metų sukaktuves nuo įvedimo krikščiony
bės Ukrainoje, nuo ko praplito ir po visą Ru
siją. Taigi, Ukrainai, ir Rusai, tapo krikščio
nimis 400 metų pirmiau negu Lietuviai.

Nors kai kas sako kad Lietuviai, ilgai ne
apsikrikštiję, nustojo daug visko ko krikščio
nybė davė kitoms kaimyninėms valstybėms, ta
čiau i Rusus žiūrint ir žinant jų istoriją mato
me kad jie Lietuvių nepralenkė. Priešingai, 
per šimtus metų Lietuviai dar Rusiją kariavo, 
valdė dideles jos dalis, ir per pačią Ukrainą bu
vo nužygiavę iki Juodųjų jurų, susisiekę su 
Totorių ordomis iš Azijos.

Ukrainų, kaip ir Rusų, krikščionybė buvo ir 
yra Rytų Bažnyčios, štai kaip padavimai sa
ko kodėl Rusų kniazius Vladimiras 988 metais 
pasirinko Byzantijos apeigas, o ne kitokias:

Vladimiras apsisprendė kad jo šaliai reikia 
kitokios tikybos negu tos netobulos laukinės 
ar miškinės, kurioje jie garbino Perkūną ir ki
tus gamtinius prajovus.

Rusų sostinė tada buvo Kijevas. Kniazius 
Vladimiras siuntė pasiuntinius į Romą ištirti 
Vakarų tikybos apeigas ir pargryžus jam apsa
kyti. Ir siuntė pasiuntinius pas Mohametonus 
ir kitus pasiuntinius į Byzantiją, ištirti ir pra
nešti jam kaip tų visų tikybų apeigos atsibuna 
ir kurios jam geriausia patiks tą tikybą jis pa
darys savo šalies tikyba.

Kuomet paskutiniai pasiuntiniai sugryžo ir 
Vladimiras išklausė jų apsakymų ir apibudini
mo visų trijų didžiųjų tikybų apeigų, išpasako- 
jimo jų mal'dnamių puikumo, turtingumo, dva
siškių rūbų gražumo, ir tt., Vladimirui labiau
sia patiko Byzantijos Rytų Krikščionių apeigos 
ir jis jas priėmė ir tą tikėjimą padarė savo ša
lies tikėjimu.

Nekurie istorikai sako kad Vladimirą pa
traukė ne tiek tie apsakymai apie Rytų apeigas 
kiek Byzantijos dvasiškijos atsiųstos dovanos. 
Romos ir Mekuos dvasiški jų galvos, toliau nuo 
Kijevo, mažiau apie Rusus žinodamos, mažiau 
kreipė dėmesio į juos, tuo gi tarpu Byzantija 
(Konstantinopolis) su Rusija ir kariavo ir pre
kiavo, taigi jiems svarbu buvo Rusiją patrauk
ti i save, ir Rytų Apeigų Bažnyčia siuntė savo 
pasiuntinius su brangiais rūbais ir puikiomis 
dovanomis pas Vladimirą, ir jis jų tikėjimą pri
ėmė.

Vladimiras, būdamas stabmeldžiu, buvo la
bai žiaurus kraugeris valdovas, bet sakoma kai 
apsikrikštijo visai persikeitė, ir net tapo ap
šauktas šv. Vladimiru.

APIE TAUTŲ VARDUS
Reikia patėmyti kad kaip Lietuviai patys 

save vadinasi taip ir kitos tautos juos vadina. 
Seniau, kai Lietuviai vadinosi Lietuvninkais tai 
ir tas pavadinimas jų pačių išsimanytas, o ne 
iš Slavų įtakos pasidaręs. Lietuvių tautos at
siminime, jokios svetimos tautos Lietuviams ne
turėjo savotiško vardo. Jie visi Lietuvius vadi
no lygiai kaip Lietuviai patys save vadinosi. 
Reiškia, nematė reikalo “išversti” vardą — Lie
tuvis, ar kitą kartą visai negalėjo pakeisti var
dą grynai savotišku vardu.

Senovėje buvo spėjimas jog Airiai nėra kas 
kitas kaip tik likiniai senųjų Fenikų ar Komi
kų. Savu laiku vardas Feną reikšdavo senuo
sius škotus ar Airius, ir tas vardas yra cik daug- 
skaitlinis pavadinimas paimtas nuo vienskaitli- 
rio vardo Fion Gali, ar “Fingal”. Padavimas 
kad Airiai kilę iš Foinikų atsiradęs senais lai
kais, kuomet tūli vienuoliai metraštininkai, jun
gdami Feną su Phoinix, užrašė kad Airiai kilę 
iš tų Foinikų. Vardas Foiniks, kaip taptos var
das, turi stebėtinai Lietuviškai atsiskambančią 
galūnę — inkas, iks. Tokia pat galūnė patė- 
mytina ir žodyje “mekanikas”, kuris, sakoma, 
yra Graikiškas, bet Lietuviuose jau ir “savi- 
zrolą” žmogų paprastai vadinama “mekaniku”, 
bei tą kuris moka darbų. P. W. Urban.

• ŠIMTAS METŲ ATGAL, Amerikoje ėmė 
83 darbininkams iš 100 pagaminti ūkio produk
tus. šiądien, su pagalba mašinų, užtenka tik 
17 iš 100.

• BARZDŲ nešiojimas 14-me šimtmetyje 
Ispanijoje buvo taip populiarus kad daugybė 
vyrų nešiodavo dirbtinas barzdas pritaikytas 
prie savo rūbų spalvų.

Elena Devenienė

Elena Devenienė paskirta vyriausybės at
stovu į Lietuvos žemės Ūkio Rūmų narių są
statą. Yra tai gana reikšmingas įvykis Lietu
vos ūkininkų tarpe, nes E. Devenienė yra pir
mutinė ūkininkė šiose pareigose.

Gimus 1906 metais Vilniuje, J. Vileišio šei
moje, ji jau nuo pat jaunų dienų augo .savo 
krašto ir kaimo meilės įtakoje. Pasižymėjo sa
vo patriotizmu ir iniciatyva Vilniečių jaunuo
menės tarpe, pasireikšdama daug daugiau negu 
galima buvo tikėtis iš labai dar jaunos mergai
tės. Baigus mokslus, ji buvo Lenkų priversta 
apleisti Vilnių ir apsigyveno Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Ištekėjus už Dr. M. Devenio, ji laikinai iš
vyko į Ameriką, kur pėr du metu spėjo pažinti 
musų išeivijos gyvenimą. Nuo 1927 metų įsi
kūrė Ukmergės apskr., Deltuvos vai., kui’ gyve
na nuolatos ir dabar.

Dėka intensivaus ir rūpestingo darbo, per 
trumpą laiką Devenių ūkis virto vienas pavyz
dingiausių visoje apielinkėje, ypatingai gyvuli
ninkystės ir javų srityje.

E. Devenienė yra aktingas vietos ūkiškųjų 
organizacijų narys, prieš porą metų buvo Lie
tuvos Moterų Tarybos atstovė užsienyje. Ma
čius daug pasaulio kraštų, kalbanti laisvai še
šiomis kalbomis, E. Devenienė nesivaiko sveti
mų įtakų, o giliai vertina savo kalbą, kultūrą 
ir senovę.

Ukmergiečiai itin patenkinti tuo paskyri
mu, nes jie E. Devenienę pažysta kaipo vieną 
tų asmenų kurie pasižymi savo paprastumu; ji 
turi visada bendros kalbos, bendrų reikalų lygiai 
su visais žmonėmis. Ūkininkės džiaugiasi tuo 
vyriausybės žygiu ir linki E. Devenienei išvesti 
tiesią vagą naujame Lietuvos ūkininkių .gyveni
mo bare. U. P.

Amerikos Vaikams Lietuviškos

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DETROIT
Miesto Didumas — Įdomybės — Industrija — Apielinkės 

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

APIE AMERIKOS LIETUVIUS SPORTININKUS VYKSTANČIUS Į 
LIETUVOS OLIMPIJADĄ

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

Antra diena Detroite — Balandžio 29

čia 
ir

var-

(Ry-

J. J. Sims (akių),
J. W. Burba (dentistas), 
Andrevvs (Andriuškevi-

Jos. C. Peters (Petrai-

, DETROITO LIETUVIAI 
BIZNIERIAI IR PROFE

SIONALAI
Su Adv. Uvicku kalbantis, 

papasakojo jis man kokių 
turi Lietuvių profesionalų 
žymesnių biznierių.

Advokatai:
Pats Adv. J. P. Uvick,
John G. Jefferson (Janulio- 

nis),
Alexander Conrad (Kundro

tas),
James S. Sturon (Sturonis), 
Robert A. Masaitis.
Taipgi vienas advokatas ser

ga, neužsiima praktika, 
du Mažeika.

Daktarai:
Dr. J. Jonikaitis,
Dr. Jos. B. Rydzauskas 

dzewski),
Dr. John P. Siurbis,
Dr. A. G. Sack (Sakalaus

kas),
Dr. M. D. Palevičius,
Dr.
Dr.
Dr.

čius),
Dr. 

tis),
Ivinskas, chiropraktikas.
Biznieriai:
Jonas Homchis, pajų kepė

jas, jo keptuvėje dirba apie GO 
moterų ir vyrų. Jis turi kitą 
keptuvę, Acme Pie Co., Cleve
lande, trečią Buffalo. Lietuvi
ška jo pavardė Skomskis. Per
nai jis buvo parvažiavęs Lie
tuvon.

Kitas stambus biznierius yra 
Juozas Miškinis, kuris operuo
ja du gana didelius ir puikius 
filmų teatrus.

Dar kiti trys Lietuviai turi 
saldžių gėrimų išdirbystę.

Graboriai yra šie: Chas. Ste- 
ponauskas ir D. B. Brazis.

Prie to yra pora fotografijų, 
valgomų daiktų pardavėjų ir 
dikčiai karčiamninkų.

Vaistininkas yra vienas, Juo
zas Smailis, kuris turi vaisti
nę priemiestyje Hamtramck.

nuvykti po žeme, po apačia 
upės iškastu tuneliu; vandeniu 
keltuvais, ir didžiuoju puikiu 
tiltu. Detroitiečiai naudojasi 
daugiausia tuneliu, kuris pato
giai išvestas miesto centre ir 
lengvai pasiekiamas. Autobu
sai eina tankiai, kas keliolika 
minutų, lyg tarp Detroito ir 
Windsoro nebūtų jokio skirtu
mo.

Apie trečią valandą po. pie
tų, sėdęs į autobusą, užsimo
kėjęs 15 centų, j 10 minutų 
atsiradau kitoje šalyje, sveti
moje valstybėje.

Tunelis iškastas dviem pa
skirais traktais, vienas į ten, 
kitas atgal, kad neatsitiktų jo
kių nelaimių dviem linijom au
tobusų viena skyle einant.

Kadangi upė giloka ir po ja 
dar dikčiai turi būti pasikasta 
po vandeniu, taigi tunelis iš 
Detroito pusės iškastas dideliu 
ratu gilyn ir paskui jau eina 
po vandeniu tiesia linija.

Windsore, aname krašte u- 
pės, tunelis išeina tiesiog, be 
jokio sukimo, bet užtai daug 
toliau nuo upės krašto.

Ten atvažiavus, pasijunti 
apstotas imigracijos viršinin
kų, kurie tikrina tavo doku
mentus ir klausia kaip ilgai 
Kanadoj manai būti.

“Pusvalandį”, atsakiau aš, ir 
parodęs savo Amerikonišką pa
są, kuriuo važinėjau Lietuvo
je, buvau praleistas.

Rodos, kokis čia galėtų būti 
skirtumas patekimas iš vienos 
upės pusės į kitą, o jau skirtu
mas didelis: ten Suvienytų Val
stijų 
rijos 
tas. 
tiška
giausia gamintos Kanadoje ar
ba Anglijoje, čia visi cigare- 
tai savo šalies gamybos, arba 
atgabenti iš Anglijos. Suvie
nytų Valstijų cigaretus čia per
kant turi mokėti brangiau, nes 
jau dasideda muitas. (Pats ne
rūkau ir cigaretų nepirkau, bet 
juos paduodu tik kaip pavyz
dį).

Windsor miestelis nemažas, 
jeigu vadinsi miesteliu, o mies
tas tai menkas, nors yra pa- 
rubežio miestas, prie vieno iš 
didžiausių Amerikos industri
nių miestų.

Oras iš vakar dienos buvo

visai atšalęs ir labai vėjuotas, 
taigi apvaikščiojęs miesto už
ėjau į Prince Edward Hotelį 
sušilti, išgerti Britiškos arba
tos (Britai yra dideli arbatos 
gėrikai ir arbata yra madoje). 
Parašiau nekuriems savo arti
miems atvirlaiškių iš Kanados 
ir atminčiai pasipirkau keletą 
dovanėlių. čia parduotuvėse 
maišosi abeji pinigai: Kanados 
ir Suvienytų Valstijų. Kokius 
paduodi ką pirkdamas tokiais 
gauni grąžos.

Dėl įvairumo, ir norėdamas 
apžiūrėti tą didįjį Ambassador 
Tiltą, kuris jungia šiuos du 
miestus, buvau pasiryžęs gryž
ti į Detroitą tuo tiitu. Be ne
nuėjus iki tilto, čia pat vidur- 
miestyje gavau paaiškinimą 
kad tiltu jokie busai nevaikš
čioja, tik automobiliu galima 
pervažiuoti arba pėkščiam per
eiti. Bet kadangi buvo toks 
didelis vėjas, tuo aukštu tiitu 
eiti butų peršalta ir pavojinga, 
todėl prireikė gryžti tuo pačiu 
tuneliu.

Skirtumas 
šviesoje: čia 
juda, blyksi, 
tokia pastovi 
pusėje.

Toliau į rytus nuo miesto, 
yra Jackson parkas ir kolegi
ja. Kanada, prisilaikydama 
Europinio stiliaus, yra garsi 
savo gražiais parkais ir gėly
nų sutvarkymais, taigi pasiry
žau aplankyti tą parką. Par
kas ištikro gražiai įrengtas gė
lynais, toliau viename krašte 
stovi puikus kolegijos rūmai. 
Gale tos gatvės, kuri eina tie
siog iš miesto nuo pat upės ir 
čia prie parko baigiasi, stovi 
įtaisytas gražus paminklas pa
minėjimui Kanadiečių dalyva
vusi! Boerų Kare Afrikoje.

pasirodė elektros 
lemputėse šviesa 

reiškia silpna, ne 
stipri kaip musų

per tvora
PASIŽVALGIUS

miestas, 
Kanados 
Čia jau 
vėliava,

čia Britų Impe- 
Dominijos mies- 
plevėsuoja Bri- 

čia prekės dau-

VV1NDSOR, KANADOJ
Iš Adv. U vieko visai netoli 

buvo į autobusų stotį, iš kur 
veža iš Suvienytų Valstijų į 
Kanadą.

Kaip minėjau, iš Detroito į 
kitoje upės pusėje esantį Ka
nados miestą Windsor galima

DETROITO VIDURMIESTIS
Gryžau tuo pačiu tuneliu j 

Detroitą, pavakarop. Dabar iš 
VVindsoro išvažiuojant niekas 
nieko neklausė ii’ nesakė, tik 
Įsilipai į autobusą ir važiuoji. 
Parvažiavus į savo pusę, ap
spinta tave U. S. inspektoriai. 
Turi jiems parodyt dokumen
tus, kitaip butų bėda: neleistų 
atgal.... Parodžius kad ir se
ną pasportą, jiems užtenka ir 
nedaro jokių klausinėjimų. Vi
sai kitaip yra jeigu gryžti tu
rėdamas tiktai Amerikos pilie
tybės popierius, kuriuose nėra

Liepos 1 d. iš New Yorko 
išvyks Lietuvon 23 Amerikos 
Lietuviai sportininkai, kad imti 
dalyvumą Pirmojoj Lietuvių 
Tautinėj Olimpijadoj kuri įvyks 
Kaune š.m. Liepos 17 — 31 
d.d. Iš šių 23-jų važiuojančių, 
dvylika bus iš Chicagos bei 
apielinkės, o kiti, vienuolika 
iš didesniųjų Lietuvių koloni
jų: 4 iš Pittsburgh, P; 3 iš 
Kearny, N.J.; 2 iš Philadelphia, 
Pa.; vienas iš Elizabeth, N.J. 
ir vienas iš Cleveland, Ohio. 
Visi atletai yra Amerikoje gi- 
mę-augą ir Lietuvą pamatys 
pirmu kartu.

EDVARDAS SCHULTZ
ittsburgho Lietuvių veikėjas, kurio 

rupesniu ir pasidarbavimu tame 
mieste sukelta užtektinai pinigų pa
siųsti iš ten keturis sportininkus 
Lietuvos Olimpijadon. Schultz yra 
Amerikoj gimęs-augęs ir tarp kit
ko yra atletiniu direktorium prie 
garsaus Pittsburgh Universiteto.

i

savininko fotografijos: tokį 
pilietį inspektoriai klausinėja 
apsivartydami. Mat, jeigu to 
nedarytų, bent koks grinorius 
galėtų lengvai pereiti iš Kana
dos į šią pusę (žinot gerai kaip 
yra labai norinčių pereiti), vis
kas ko reiktų tik nusiųsti jam 
savo pilietybės popierius paštu, 
kas padaryti labai lengva.

Nuo inspektorių reikia eiti į 
muitinę — abiejuose tunelio 
galuose yra muitinės — ir čia 
turi pareikšti ką parsivežt iš 
Kanados. Vežti galima, išsky
rus tam tikrų dalykų, kaip al
koholis, tabakas ir kt., ir tik 
už tam tikrą nustatytą vertę.

Busas atveža atgal ten iš kur 
išvažiuoji.

Iš buso išlipęs, ėjau plačiau 
apsidairyti į Detroito centrą— 
Grand Circus Rarką.

Eidamas gatve, Grisvvold ir 
Statė gatvių kampe, viename 
dideliame pastate sienoje užti
kau pridėtą žalvarinę lentelę, 
kurią sustojau perskaityti, ir 
štai kas joje pasakoma (Ang
liškai) :

“ši lentelė pažymi vietą Det
roito požeminės stoties — 

.čia stovėjo didelis muro na
mas, vadinamas ‘The Finney 
House Barn’ (tvartas), ku-

AMERIKOS LIETUVIU ATLETINĖS SĄJUNGOS 
VALDYBA

Liepos 1 d. iš New Yorko išplaukia j Lietuvos Pirmąją 
Tautinę Olimpijadą 24 Amerikos Lietuvių sportininkai. 
Jų išsiuntimu rūpinosi Amerikos Lietuvių Atletinė Są
junga, kurios valdybą matome šiame paveiksle. Iš 
kairės dešinėn žiūrint: Sėdi — Juozas Poška, sekretorius, 
Teisėjas Jonas Zuris, I’irminkas, Albinas Kumskis, Vice
pirmininkas. Vincas Rėkus, iždininkas. Stovi Dr. Jonas 
Poška ir Jonas Juozaitis, Vice-pirmininkai.

KETURI Iš PITTSBURGHO
PETRAS BERNOTAS (Pete 

Bennet), gimęs Gegužės 23 d. 
1915 metais, New Kinsington, 
Pa. Tėvai — Kauniečiai, bet j 
Amerikon atvykę labai jauni. 
Vidurinę mokyklą baigęs me
tais, stojo Pittsburgh Univer
sitetan kurį užbaigs.sekančiais 
metais. Petras sportu domė-1 
jos nuo mažens ir ypatingai ge
rai pasižymėjo vidurinėj mo
kykloj gaudamas garbės požy
mius už puikų pasirodymą leng
voj atletikoj, plaukime, krep
šiny ir futbole. Universitete 
jis daugiausiai susikaupė len
gvojoj atletikoj. Jo specialybė 
— šokimas į aukštį. 1936 me-

tais jis laimėjo Amerikos in- 
terkoleginį čampionatą iššok
damas 6.6 pėdas. Petras gerai 
pasirodo ir disko, kamuolio stū
mimo, šokimo į tolį, šokimo su 
kartim bei bėgimo varžybose.

ALBERTAS BIKINAS (Al- 
bert Beacon), gimęs Pittsburgh, 
Pa., Balandžio 23 d. 1918 me
tais. Savo plaukymo gabumais

i patraukęs į save visos Ameri
kos sporto pasaulio akis. Spe
cialybė — plaukimas ant nu
garos. 40 ir 50 yardų varžy
bose sumušęs pasaulinį rekor- 

yardų nuplaukė į 21 
100 yardų padaro per 
Yra Pittsburgh Uni- 

studentu.

dą. 40 
sekundą. 
59.3 sek. 
versiteto

ris buvo naudojamas stotimi 
pagelbėjimui vergams neg
rams išbėgti į Kanadą ir at
gauti laisvę, nuo 1833 metų 
iki Civilio Karo. Detroitas 
buvo viena iš svarbių ‘stočių’ 
pakeliui j Kanadą, ir drau
gija kovai su vergija, suor
ganizuota 1837 metais, gel
bėjo išlaisvinime tūkstančių 
vergiu”

Ta lentelė, pažyminti tokią 
istorišką vietovę, įdėta Rugsė
jo mėn. 1926 metais.

Jeigu ta “stotis” buvo tikra 
negrų bėgėlių į Kanadą lais
vės jieškoti pagelbėtoj a tai 
buvo labai gražus darbas. Bet 
Čia galėjo būti ir gudrių pelna- 
gaudų, kokių Amerikoje ne
truko visais laikais, pasipini
gavimo stotis: negras, norėda
mas ištrukti į kitą valstybę, 
čia galėjo būti aplupamas iki 
paskutinio cento, nes žmogus 

• višką už laisvę atiduos. ... Su 
laiku ši vieta, kaip ir daugelis 
kitų dabar istoriškais virtusių 
dalykų, ilgiems laikams pra
ėjus, pasidarė gerbtina, nes 
visi blogumai kokie būna atlik
ti, tampa užmiršti... .

Seka: GRAND CIRCUS
PARK, PAMINKLAI.

Jau! Liepos 8 pradės eiti apysaka
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(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

ŠI DIDELE ISTORINE APYSAKA TUOJ PRADĖS EITI ‘DIRVOJE’!

k

• tol

ir atsisako gryžti į savo žemę, Vokietiją, 
ką skaitysit su pasigerėjimu, 
rata neišsibaigtų, o tie kurie

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

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

Su savo mylimąją, Aliute, iškeliauja į Trakus ir pastoja tarnauti Kęstučiui ir Birutei. — šią apysa- 
ir kiti norės gauti iš jūsų Dirvą ir skaityti. Skaitymo bus apie metams laiko. Taigi žiūrėkit kad jūsų prenume- 
dar neskaito Dirvos, privalo pasistengti ją tuoj išsirašyti. Taipgi išrašyki! ją savo giminėms ir draugams.

• •

laikai, bedarbė, Dirva yra jūsų geriausias ir pigiausias liuoslaikio draugas. Skaitykit ją. Nereikia siųsti mokes- 
____________ ___ ______ ’ ___ ‘ ........ ' '. •Prenumeratą už Dirvą pasiųsti lengva: parašykit 

laišks aiškų savo adresą, pasakykit už ką pinigus siunčiat, įdėkit į laišką popierinį dolarį, užadresuokit voką ir įmeskit į pašto dėžutę.

ATMINKIT, kada yra prasti
ties už visą metą — prisėskit DABAR $1.00 Už PUSĘ METŲ, toliau prisiųsit kitą dolarį.

JUOZAS JANKAITIS, gimęs 
Birželio 24 d 1916 metais, 
Homestead, Pa. Baigęs Lietu
vių pradinę mokyką. Dabar 
studijuoja Duųuesne Universi
tete. Vidurinėj mokykloj buvo 
krepšinio komandos kapitonu 
tris metus. Už savo krepšinio 
gabumus laimėjo, universiteto 
stipendiją.

EDUARDAS VIZBARAS 
(Wisbar), krepšinio lošikas. Ga
lės gerai atsilaikyti prieš da
bar Lietuvoj apsigyvenusį Lu
biną. Abu milžinai turi po 6 
pėdas 5 colius aukščio. Viz
baras savo apsiėjimu krepšinio 
aikštėje pasidarė vienu garsi
ausių krepšininkų visoj Penn- 
sylvania valstijoj. Jo vadovau
jamos komandos laimėjo kelis 
tos valstijos čampijonatus. Gi
męs Gegužės mėn. 3 d. 1916 
metais Duąuesne, Pa.

ELIZABETH, N. J.
JONAS -PEČIUKAITIS, spor

to draugų pramintas “Shorty”, 
už savo neaukštą ūgį, bet tas 
jam nepakenkė pasiekti auk
štumų keliose sporto šakose, 
kaip tai krepšiny, lengvoj-at- 
letikoj ir plaukime. Gimė Lap
kričio 1 d. 1915 metais Eliza- 
bethe. Pradinį mokslą gavę 
Lietuviškoj mokykloj. Keliose 
rytinėse jungose pripažintas 
“vertingiausiu atletu”.

KEARNY, N. J.
TEODORAS S T A N I š I U S 

(Stanish) yra vienas iš grei- 
čiausiomis kojomis Lietuvių 
vykstančių Olimpijadon. šim
tą yardų jis nubėga per 9.8 
sekundas. 60 yardų distanci
joj Stanišius laiko Amerikos 
interskolastinį rekordą nubėg
damas ją į 6.4 sek. Gimė 
Pennsylvanijoj, mažam Antrim 
miestely 1918 metais Spalių 19 
d. Yra studijavęs Pittsburgho 
Univdrsiteto.

PETRAS JANKAUSKAS, gi
męs 1917 m. Lapkričio 25 d. 
Kearny, N.J. Pradinį mokslą 
gavo Lietuvių pradinėj moky
kloj. Aukštojo mokslo siekė 
Villanovos universitete. Pasi
žymėjo lengvoj-atletikoj. Ieties 
metime laimėjo interkoleginį 
čampionatą numesdamas 182 
pėdas. Yra puikus bėgikas. 
880 yardų padaro į 2 minutes.

ANTANAS LUKIS, gimęs 
Lapkričio 8 d. 1917» metais, 

I Kearny, N.J. Lengva-atletas, 
specialybė ilgesnių distancijų 

: bėgimas. Vidurinę mokyklą 
lankydamas pastatė 'Amerikos 
interskolastinį rekordą, 440 yar
dų išbėgdamas į 49.6 sek. Pra
dinį mokslą gavo Lietuvių pa
rapijinėj mokykloj. Studijuo
ja Seton Hali kolegijoj.

CLEVELAND, OHIO
JUOZAS PROKOPAS (Pro- 

kop), gimęs Sausio 9, 1920 m. 
Cleveland, Ohio. Vidurinėj mo
kykloj buvo pramintas “Moky
klos lengvosios atletikos koman- 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

IR Aš LAIMĖJAU!

Kaip padarė gerb. Spragilas 
taip ir aš pasielgiau.

Kaip tik pereitame num. ne
tilpo mano abr^zėlis šiame 
kampe, tuoj nuėjau į Redakci
ją, pasispardžiau, ir pagąsdi
nau “sėdėjimo streiku”. Tai 
gerb. Redaktorius, gal būt da- 
siprotėjęs koks gali būti kva
pas jo Redakcijoje jeigu aš pa
sėdėsiu kelias dienas, tuoj užsi
leido ir sutiko vėl mano abro-x 
zėlį Dirvoj talpinti.

Supa Garba.

TEISYBĖ LENDA LAUKAN

Iš viso ko matau kad cicili- 
kams jau nusibodo aukas rink
ti (niekas neduoda ir tiek), ir 
senukas Grigaitis jau krato 
rankas nuo aukų.

štai kaip jis savo “bendra- 
frontininkui” draugui Prusei- 
kai per snapą drožia:

“Eks - sklokininkas Pruseika 
sakosi kad jam esą ‘gėda’ ir 
‘šlykštu’ kad ‘Naujienos’ ne
agituoja už aukojimą Ispanijai. 
Bet laikraščio vyriausias užda
vinys yra skaitytojus infor
muoti, o ne agituoti. Antra, 
kas galvoje tam eks-sklokinin- 
kui ką ‘Naujienos’ daro arba 
nedaro; butų geriau kad jisai 
savo snapo nekištų kur nerei
kia. O trečia, mes abejojame 
ar tas ‘idealistas’, visų partijų 
pelkes išklanpojęs, dar turi 
gėdos. Ispanija jam tiek rupi 
kiek jisai, ‘kovodamas’ už ją 
liežuviu, gauna prieiti prie pu
blikos ir išsikaulyti abrako.”

Aš gerai atsimenu kaip Tys
liava Vienybėje draugo Prusei- 
kos su draugu Grigaičiu “ben
drą frontą” nusakė: “Tai yra 
bandymas kuris kurį pirmiau 
apgaus”.

Už metų laiko po to, Sanda
roj tilpo abrozėlis parodantis 
kaip draugas Pruseika su drau
gu Grigaičiu kortomis lošia už 
“bendro fronto” surenkamas 
aukas: Pruseika viską išlošęs, 
draugas Grigaitis sėdi plikas 
kaip tilvikas....

Dabar, draugas Grigaitis be 
gėdos savo draugą bendrafron- 
tininką jau viešai išduoda: kad 
draugas Pruseika už Ispaniją 
‘kovoja’ tik liežuviu, taip gau
damas prieiti prie publikos ir 
išsikaulyti abrako. .. .

Kada dar abudu prieidinėjo 
prie publikos ir išsikaulinėjo 
abrako, buvo gerai, bet dabar 
draugas Pruseika, didesnis ir 
atkaklesnis, draugą Grigaitį 
pastūmė į šalį....

Dabar draugas Grigaitis ne
renka jokių aukų: nei ginklų 
fondui, nei Ispanijai, nei Kini
jai, tik giliai dūmoja.

Kurią nors gražią dieną jis 
vėl iššoks kaip Pilypas iš ka
napių su kokiu nors planu, ku
rio pinigai eis tik jam vienam 
ir nereiks su niekuo dalintis.

Supa Garba.

ATSKAITŲ NĖRA
Skaičiau Dirvoje kad Vit

kaus - česnulio - Mažeikos ‘ben
dro fronto’ Lietuvos “gelbėji
mo” aukų niekas nematė kur 
mo” aukų į Lietuvą nepasiųs
ta. Kam nbrėt kad butų Lie
tuvai pasiųsta, kad jie ne Lie
tuvai rinko.__________ __

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau- 

1 gas; platinkit ją tarp savų.



6 DIRVA

• PRIE VIEŠŲ DARBŲ pa
imta dar daugiau bedarbių ir 
dabar Clevelando srityje dirba 
68,000 darbininkų. Bet yra dar 
apie 15,000 bedarbių laukiančių 
kada bus pašaukti dirbti.

Darbai gal dar padaugės kai 
pradės eiti j apivartą valdžios 
paskirtos didelės sumos naujų 
pinigų.

Tuos ką pašalpas ima prade
da griežčiau sužiūrėti. Pasi
taiko kad vienuose namuose 
yra tokių kurie dirba, o kiti 
ima pašalpą.

• NEMUŠKIT UODŲ — pa
laukit, bus padarytas ir jiems 
galas! štai Clevelando viešų 
darbų komisijonierius paskelbė 
reikalavimą kad valstija skir
tų iš federalio viešų darbų 
fondo pinigų tam tikrą sumą 
išteriojimui Clevelande ir viso
je valstijoje tų smailasnapių 
gamtos sutvėrimėlių, kurie la
bai mėgsta vakarais apsisukti 
aplink poreles sėdinčias ir ro- 
mansuojančias parkuose....

Daug, daug malonumo mei
lužiams sugadina uodai, tą ge
rai žinot. Jiems gręsia pavo
jus.

• CLEVELANDE p r a d ėta 
bandomi balsavimai ištirti ar 
daug žmonių nusistatę prieš 
dabartinį Ohio gubernatorių 
Davey. Pasirodo kad jam čia 
bus visai riestai: iš užklausia
mų žmonių prieš Davey pasi
reiškia 8 ir tik 1 už.________

Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos Nariams

Liepos 7 d. Dr. Vinco Kudir
kos Draugijos susirinkimas at
sibus paprastu laiku ir vietoje. 
Šiuomi noriu priminti nariams 
kad su šiuo susirinkimu prasi
dės duoklių mokėjimas už an
trą pusmetį. Bandykit apsi
mokėti, bukit gerame stovyje 
nariai, nelaukit nuolatinių ra
ginimų, nedasileiskit prie su
spendavimo arba išbraukimo.

Ne laikas mokestis bandyti 
atsilyginti po išbraukimo, ar 
kada mirtinai apsergi.

Taipgi raginu narius pasiim
ti pikniko tikietus. Kaip žino
te iš metinio susirinkimo nuta
rimo, kiekvienas narys turi už
simokėti už vieną tikietą, tai 
geriau įsigykit prieš pikniką, 
kuris bus Liepos 17 d., Mačiu- 
tos darže. Kaip žinote, šio pik
niko pelnas eis pastatymui Dr. 
V. Kudirkos biusto Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje.

šiame susirinkime bus pa
tiektas pranešimas reikale pri
jungimo musų draugijos prie 
SLA. Kadangi man būnant 
seime turėsiu progą ypatiškai 
pasikalbėti su Pildojama Tary
ba, tai bus gauta pilnos žinios. 
Kaip matot iš šio pranešimo, 
sekantis Kudirkinės mitingas 
bus įdomus, tik lieka visiems 
dalyvauti.

A. M. Praškevičius, 
Turto raštin.

ROSSFORD, OHIO
Birželio 19 d. numirė Domi

ninkas Platakis, 54 metų am
žiaus. Palaidotas Birželio 22 
d. su bažnytinėmis apeigomis. 
Velionis paėjo iš Žarėnų mie
stelio, Kauno apsk. Ameriko
je išgyveno 38 metus. Paliko 
žmoną, Kazimierą, sūnų Edvar
dą ir dukterį Margaretą.

Kazimiera Platakienė.

LIETUVIŲ CHORŲ 
DĖMESIUI

AKRON, OHIO DETROIT, MICH. PITTSBURGH, PA.

DYKAI KLESOS
Tėvai kuriems rupi mokyti 

savo vaikus, pasirūpinkit pasj- 
naudoti šia proga. Federalės 
valdžios mokytojai teikia dykai 
įvairias pamokas, kurias gali 
lankyti jūsų vaikai ir gauti 
daugiau reikalingo mokslo.

Pamokos duodamos didelėje 
mokykloje, East High, antra
dienio, trečiadienio ir penkta
dienio vakarais. Ten galima 
pasimokyti ir pilietybės. Va
landos nuo 7 vakare.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

KUR VISI EINA - 
AKRONE

PERR Y’S 
WINE TAVERN 
7205 Wade Park Avė.

PARDUODAM Už RETAIL KAINĄ
MES TURIT 21 rūšių California 

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

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir Žemaitį, 
Kalakutą ir Aukštaitį;
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką.
Nes Garyonas jiems patinka.

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

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią 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 Garyoną mes suėję, 
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
Šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis.
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti,
Pas Garyoną paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

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.

Sauterne 
Light Muscatel 

Zineandel 
Voncord

indus.) (32)

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Skilandžiai Pietums 
Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Kaip jau žinoma iš spaudos, 
1939 m. New Yorke įvyksta 
Pasaulinė Paroda, kurioje daly
vauja ir Lietuva. Kaip kitos 
tautos, taip ir Lietuvos valdžia 
turės save pavilijoną šioje pa
rodoje. Parodos valdyba skiria 
parodoje atskiroms tautoms vie
ną dieną, kurioje, tarp kitko 
bus galima parodyti savo tau
tos mena: dainas, šokius ir t.t.

Lietuviams skirta Rugsėjo 
10 diena, sekmadienis.

Balandžio 26 d. Lietuvos Gen- 
eraliam Konsulate įvyko tuo 
reikalu chorų vadų pasitarimas. 
Kadangi darbas yra didelis ir 
neatidėliojams, tai čia ir pra
dėta to darbo užuomazga. Iš
rinktas Dainos programos ren
gimo komitetas iš šių asmenų; 
garbės pirmininkas kun. J. Si
monaitis, pirmininkas kompoz. 
J. Žilevičius, vice pirmininkas 
muzikas A. Aleksis sekretorius 
muzikas J. Bruda, iždininkas 
J. Jankus.

Tad šiuo minėtas komitetas 
viešai kviečia visus Lietuvių 
chorus, esančius Amerikoje da
lyvauti bendrame chore, kad 
butų suorganizuota bent 2,000 
žmonių. Bendro chore vedė
ju — didigentu išrinktas kom
poz. J. Žilevičius, L.M.

Registruojantes prašome pra
nešti: 1) kadasuorganizuotas 
choras, 2) chore narių skaičius, 
3) kas veda chorą.

Registracijos ir kitais Lie
tuvių Dienos Dainos rengimo 
reikalais kreiptis pas sekreto
rių J. Brundzą, 175 High St., 
Brooklyn, N.Y.

Lauksime teigiamos visuo
menės paramos šiame reikale.

Lietuvių Dainos Dienos
Rengimo Komitetas.

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 Melrose Avė.

Visokios Žinutės
Lietuvos laikraščiai praneša 

kad buvęs Amerikietis Kun. 
A. Janušas parvažiavo Lietu- 
tuvon ir nusipirkęs šmotą že
mės iš želvės dvaro, Užvenčio 
parapijoje, Šiaulių apsk., ten 
apsigyveno.

Prieš 20 metų Kun. A. Ja
nušas gyveno Akrone, buvo 
Lietuvių šv. Petro parapijos 
klebonu, pastatė bažnyčią ir 
ant jos mažai skolos tepaliko. 
Jis savo darbą varė ne Lietu
vių plėšimu ir barimu, bet gra
žiai su jais susitardamas. Baž
nyčią pastatė gražią murinę, 
kuriai žmonės noriai aukojo.

žinoma, Kun. Janušas nela
bai patiko nekuriems Amerikos 
Lietuvių kademų partijos šu
lams, nes jis laikėsi savo nusi
statymo, su jais nesiskaitė. Jis 
buvo geras Lietuvis patriotas, 
gabus rašytojas. Tuo laiku jis 
redagavo satyros laikraštėlį iš
einantį Akrone, leidėju buvo 
S. Rodavičius. Jie abudu pa
dėjo daug darbo ir pastangų 
parodyti Lietuvių visuomenei 
tulus pasivadinusius save kata
likų vadais, kurie darė didelę 
skriaudą musų žmonėms. Pa- 
veizdan, tų vadukų pasidarba
vimu, Katalikų Susivienijimas 
turi įkišęs čia Akrone į bever
tę 13 akrų farmelę net $40,000, 
kuriuos pinigus išviliojo L. A. 
P. Bendrovės vadai. LRKSA. 
iki šiai dienai yra daugiau tak
sų už tai užmokėjęs negu tas 
verta. Kalnas.

DR. J. JONIKAITIS
IŠVYKSTA I LIETUVĄ
Liepos 1 d. švedų Amerikos 

Linijos laivu išvyks į Lietuvą 
gerai žinomas D-ras J. Joni- 
kaitis. Kadangi jis Lietuvą 
lankys jau trečiu kartu po ka
ro, tai šiuo syk neketina ilgai 
būti Lietuvoje, sakosi tenkin- 
sis porą mėnesiu paviešėjęs.

T. M. D. METINIS 
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos 3 d. Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 68- 
ta kuopa rengia metinį pikniką 
Beech Grove Darže, kuris ran
dasi ant Middlebelt kelio, prie 
Ecorse kelio. Įžanga į pinkni- 
ką tik 15 centų, ir dar bus 
duodamos dovanos knygomis 
pirmiausiai atvykusiems į pik
niką 25-iems svečiams. Pagei
dautina, kad šį pikniką aplan
kytų visi geri Lietuviai. Už
tikrinta, kad visi atsilankę tu
rės smagų laiką, podraug pa
rems ir apšvietos—kultūros or
ganizaciją. Koresp.

čionai tikrai galima pasige
rėti kada užlipi ant aukštų kal
nų ir pažvelgi žemyn. Jautie
si lyg randiesi Alpių kalnuose. 
Vasaros laike kalnai teikia įdo
mumo, nes pasipuošę gamtos 
žalumynais akį patraukia pa- 
sižiųrėti, ar i juos palypėti.

Bet kalnuose visgi netik gro
žybes sutinki, bet ir nelaimes 
gali sutikti, ypač su automobi
liais. štai Birželio 22 d. va
žiuojant keliu virš 20 pėdų auk
štumoje V. Masiliūnas su au
tomobiliu nušoko nuo kelio į 
pakalnę. Karas apsivertė ke
letą kartų ir jis pats pro langą 
išsivertė ir likosi sveikas, o ka
ras ir taip pat nesusidaužė. Iš- 
tikro žmogelį kalnuose laimė su
tiko kur gyvybei buvo pavojus 
panašiam kalnų atsitikime.

Svečiai iš Youngstown, Ohio. 
Pas V.Z. Radžiavičius pereitą 
sąvaitę viešėjosi svečiai, V. 
Radžiavičiaus sesuo, J. Luko
ševičienė ir jos žentas V. En-

I diuliauskas su žmona ir savo 
šeimele. Svečiai linksmai lai
ką praleido su savo giminėmis 
ir pažįstamais ir tarpe aukštų 
žaluojančių kalnų.

šiose kalnų viršūnėse gyvena 
apie šešios Lietuvių šeimynos, 
kurios labai gražiai sugyvena 
Lieuviškoje vienybėje ir kar
tais bendrai susiėjus suskam
ba Dzūkiška dainelė nuo aukš
tų kalnelių. Sveikintina butų 
kad “Dirva” lankytųsi tarpe 
šių patriotingų Lietuvių.

Pereitą sąvaitę viešėjosi tū
las J. A. C. iš Detroit, Mich. 
Jis buvo Pittsburgho apylinkė
je, Homesteade ir aplankyda
mas savo idėjos pažįstamus, 
džiaugėsi kad j u tarpe didelis 
vaišingumas. Ypač apsilankius 
East Pittsburghe, pas Plačėnus, 
Radžiavičius, Masiliūnas, ir ki
tus.

Birželio 23 d. vakare East 
Pittsburghe, ant pačių kalnų 
viršūnių, buvo surengta tos apy
linkės Ugnegesiu Paroda, kuri 
daug žmonių sutraukė; ir ypač 
įspūdį gražų darė skirtingų Be
nų komandos. K.B.

APŠVIETIMAS GELIŲ PARODO GROŽI 
NET MAŽŲ DARŽELIŲ x

DAYTON.OHIO

Prisiminimas. Pernai, Liepos 
4 d. automobilio nelaimėje su
tiko mirtį Juozas Ambrožaitis. 
Velionis buvo energingas vei
kėjas Lietuvių Katalikų tarpe. 
Taigi šymet Liepos 4 d. sueina 
lygiai vieni metai kai Juozas 
ilsisi Kalvarijos Kapinėse. Ve
lionis buvo paėjęs iš Jurbarko 
parapijos, čia yra likę, žmona 
ir šeši vaikai, ir dvi seserys.

“D.” Rep.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

r

Alus ir Vynas Bar gan 
atsakomingiems žmonėms. At
vežant į namus. Taipgi par
duodam geležines • reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

HOMANS
C A F E

SMAGI UŽEIGA

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)

PYTHIAS
C A F E

Alus — Degtine — Vynas
Skanus Užkandžiai 

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

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

je. Tik ką atidaryta bizniui.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.

LINCOLN HEIGHTS 
BAKING CO.

6926 Superior Avenue 
Cleveland (31)

SMAGI UŽEIGA
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.

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.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski 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.

■

■
■

■

LAI JŪSŲ 
PINIGAI 

JUMS DIRBA
★

šiomis dienomis daugelis 
džiaugiasi gavę 3% už savo 
sutaupytus pinigus. Ar 
Tamsta esi vienas iš jų? 
Jeigu neesi, tai stok j jų 
eilę.

Priimame mažas ir dideles 
sumas pinigų delei taupymo.

Už taupymo sąskaitas mo
kame 3% nuošimtį.

Kiekviena taupymo są
skaita yra apdrausta iki — 
$5000.00.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avenue

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

“Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena I 
iš Cunard White Star Linijos 

Ekskursijų.’’

“Važiuoju 
l 

Lietu vą”

QUEEN MARY
-------- pasaulio naujausias laivas--------  

ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai 
AQUITANIA - BRITANNIC - GEORGIC 

SPECIALĖS EKSKURSIJOS 
AQUITANIA - LIEPOS-JULY 13 

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Ekskursija 
Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? 

Atsiųskite laišką, prašydami “Prepaid Booklet.” Gausite veltui! 
Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės į 

“DIRVA” — 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
CUNARD WHITE STAR

L
A
■ >
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DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

innniiiiiiihiumnmiHininiiimuiiiiiiiiniifTTTTT

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Keletas elektros žiburių patogiai 
įtaisytų gėlių darželyje, vakaro lai
ku priduoda daug puikumo kad ir 
mažam gėlynų darželiui.

Darželių apšvietimas vakaro lai
ku labiau ir labiau plinta. Tas pa
daryti labai lengva — juk elektra 
yra kiekviename name ir ją visai 
nesunku įvesti į darželį, tam tikrai 
padirbdintomis vielomis ir elektros 
lemputėmis. Tą atlikti gali kiek
vienas kuris mėgsta puošti savo na

mų darželį ir turi supratimą apie 
elektrą.

Viršuje telpantis vaizdelis paro
do kaip nakties laiku, po sutemai 
atrodo aplink namus esantis gėly
nų darželis su šian ir ten privesto
mis elektros šviesomis.

Svarbu įsitėmyti štai kas: kuo
met apšviesite tavo darželį, žiūrė
kit kad elektros lemputės butų pa
slėptos, kad jų šviesa nesimuštų į 
akis, bet kad ta šviesa kristų ant 
gėlių ir žydinčių medžių.

FOR BEST RESULTS COOK W!TH ELECTRICITY

j

YOD, TOO, SHOULD HAVE AN

ELECTRICO

RANGE
Imkit pavyzdį nuo 2,000,000 ir daugiau Amerikoje 
moterų kurios dabar naudoja Elektriškus Pečius— 
ELEKTRIŠKAS PEČIUS SUTEIKIA JUMS VISUS 
PATOGUMUS KITOKIŲ VIRIMO FORMŲ, IR DAR 
DAUGIAU PATOGUMŲ KURIE YRA NUOSAVI. 
Elektriškas karštis yra valytas karštis. Jis yra vi
sai švarus. Jis paliuosuoja jus nuo šveitimo, skal
bimo, šiuravimo, perdekoravimo.

Elektros karštis yra vienodas karštis, visada tikrai 
kontroliuojamas. Juo gaunasi geresnės pasekmės. 
Su Elektrišku Pečium, turinčiu automatiškus laiko 
ir karščio kontrolius, jus galit išeiti iš namų valan
doms laiko, ir sugryžus 
rasti vakarienę puikiai iš- 
gamintą ir gatavą duoti į 
stalą.

ĮSIGYKIT ELEšTRIšKĄ 
PEČIŲ DABAR. Patirsit 
kad elektriškas valgių 
gaminimas yra ekonomiš
kas, greitas, švarus, vėsus, 
saugus, geriausias.

VIRIMAS 
ELEKTRA 
yra pigesnis negu kada 
buvo. Numažinta kaina 
už elektrą, juo daugiau 
jos naudoji tuo ji pigiau 
atsieina už unitą. Kaina 
nukrinta iki 1 */į cento už 
kilowatt valandą.

Pamatykit 1938 metų Elektriškus Pečius Parade 
išstatytus Electric Range Show : Išstatyta 40 

* * modelių ; Elektriško Virimo Patarėjai ten su- * ’’ 
teikia paaiškinimus : Atdara kasdien (išskyrus 

į Sekmadienių) 9 ryto ir 5 po pietų. Ateikit visi. (
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KLAIPĖDOS KRAŠTAS

Susitaikymas su Vokie
čiais Naudingas

Musų užjūrio broliams gal 
bus įdomu žinoti kaip sekasi 
šį momentą Klaipėdos kraštui. 
Po visų nesantaikų su musų 
\ akarų kaimynais Vokiečiais 
viskas nurimo, viskas pikta 
pranyko, 
pusės labai 
Lietuviams

Vokiečiai 
Lietuvą ir 
ti, ir dėl to atrodo kad tarp 
Vokiečių ir Lietuvių blogų san- 
tikių niekuomet nėra buvę.

Bet Lietuviai, žinodami kad 
daug kartų Vokiečiai besige- 
rindami yra ir blogo padarę, vi
są laiką budi tautos sargyboje 
ir tvarko viską su atsargumu.

Geri kaimynų santikiai davė 
ir gerų vaisių. Į Vokietiją iš
vežama gana daug maisto pro
duktų ir įvairių gyvulių. Per
kant maisto produktus visoje 
Lietuvoje jaučiamas didelis 
maisto gaminių pareikalavi
mas ir ūkininkai viską gali ge
rai parduoti. Pakilusios javų 
ir gyvulių kainos leidžia ūki
ninkams geriau tvarkyti savo 
ūkio reikalus. Dėl to daugelis 
ūkininkų statosi naujus trobe
sius.

Paskutiniu metu vyriausybė 
skatina statyti daugiausia nu- 
rinus namus kaimuose, tat po' 
kelių metų visai pakitęs vaiz
das, nes mūrinė Lietuva bus 
tikroji atgimus Lietuva. Ją 
pamatę musų užjūrio broliai: 
tikrai džiaugsis, nes ji bus daug 
gražesnė negu kad buvo anks
čiau.

Nežiūrint išvežimo į Vokie
tiją, Lietuvos vyriausybė suda
rė dar daug sutarčių su kitais 
kraštais ir visur daug išveža
ma produktų.

Pakilus pragyvenimo lygiui 
gerojon pusėn, apsiramino ir 
visi priešvalstybiniai gaivalai, 
nes mato kad musų jaunoje 
Lietuvoje keliariopai geriau 
gyventi negu naziškoje Vokie
tijoje, arba bolševikiškoje Ru
sijoje. Atplaukia gandai iš 
Vokietijos vis patvirtina kad 
pas mus visi sotus ir apsiren
gę, ko pas juos labai ir labai

nurimo,
Šiądien iš Vokiečiu 

daug Lietuvai ir 
palankumo.
nesistengia viešai 

Lietuvius užgaulio-
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

stokuojama. Taigi musų val
stybės nenuoramos neturi ko 
bekalbėti ir jiems tenka tylėti.

O parvažiuojantieji iš kitų 
kraštų taip pat džiaugiasi kad 
pas mus šalis kur “pienas ir 
medus teka”. Ir taip vis apie 
musų jauną valstybę atsiliepia- 

Į ma tik iš geros pusės.
Jeigu dar mums trūksta 

muose ir miestuose gražių 
i mų tai tas jau taisoma ir 

metai iškyla vis daugiau
daugiau gražių namų, naujų 
gatvių, geležinkelių, plentų ir 
viso ko kito naujo ir gražaus. 
Tas viskas kalba musų naudai 
ir daug nutautėjusių brolių 
kalba apie tai kad jų tėviškų 
už viską gražesnė ir joje ge
riausia

kai-
na-
kas 

ir

gyventi.
iš musų krašto keliBuvo 

pabėgę, kaip Majaura ir kiti, 
bet gryžo ir pasakė kad ge
riau tėviškės laukuose akme
nis kasti negu svetur ponu bū
ti.

Taip šį kartą stovi reikalai 
pas mus Klaipėdiškius.

Arūnas.

KOVA SU GAISRAIS 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Lietuvos Ug
niagesių Sąjunga jungia dabar 
apie 230 ugniagesių organiza
cijų. Savanorių ugniagesių ko
mandų yra 101, šaulių ugnia
gesių 86 komandos, savivaldy
bių 4 ir geležinkelininkų 3 ko
mandos. Be to, kariuomenė 
turi 34 komandas.

Ugniagesių Sąjunga nuo Ge
gužės 22 dienos ruošė visoje 
Lietuvoje priešgaisrinės propa
gandos savaitę.

Ta proga suteikiama visuo
menei pasibaisėtinų žinių apie 
gaisrus ir jų nuostolius. Bū
tent 1918 iki 1937 metų buvę 
23,834 gaisrai; degę 41,259 
trobesiai, nuostolių padaryta 
195,000,000 litų. Tuose gais
ruose žuvo 400 žmonių, 1700 
žmonių sužeista.

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

1315 EAST 77TH ST.
•i"

DAR GALIMA GAUTI

Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Paraše P. JURGĖLA

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

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.
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: VILNIAUS LIETUVIŲ 
GIMNAZIJAI NESUTEIKTOS 
PILNOS TEISĖS

VILNIUS. — Birželio 21 d. 
Lietuvių Vytauto Didžiojo Gim
nazijai tesuteiktos tik dalinės 
teisės. Abiturientai turės lai
kyti egzaminus valdinėje lenkų 
komisijoje.
VILNIUJE PALAIDOTAS 
RAŠYTOJAS KSAVERAS

SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS
VILNIUS. — Birželio 18 d. 

Vilniuje palaidotas rašytojas 
Ksaveras Saklauskas-Vanagėlis, 
kuris iš Varšuvos buvo iškil
mingai vietos Lietuvių koloni
jos išlydėtas.
LENKAMS KLAIPĖDOS 
UOSTE IOKŲ IŠIMTINŲ 
TEISIŲ NESUTEIKIAMA

KLAIPĖDA, Birželio 21 d.— 
Pastaruoju laiku kai kurios len
kų įstaigos ir spauda pradėjo 
skleisti užsienyje gandus, kad 
Klaipėdos uoste lenkams su
teikiama ypatingos teises ir 
atidalinama “laisvoje zona.” Iš 
Klaipėdos mus informuoja, kad 
tos žinios yra pramanytos.
MIŠRI LIETUVIŲ-LENKŲ 
KOMISIJA ADMINISTRACI
JOS PALINDO GINČAMS 
SPRĘSTI

KAUNAS. — Birželio 21 d. 
Išvengti galimiems aesusiprati- 

Imams ateityje numatoma su
daryti mišri Lietuvių-Lenkų 
komisija administracijos

i jo ginčams spręsti.
VYTAUTO VILEIŠIO 
PALAIKAI Į VILNIŲ

VILNIUS. — Birželio
šių metų Liepos 5 d. Vytauto 
Vileišio palaikai bus pervežti 
i Vilnių ir palaidoti šeimos 
kriptoje.
SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJA 
DARBININKAMS

KAUNAS. — Birželio 21 d. 
Darbo Rymai numato rudenį 
įsteigti suaugusiųjų gimnaziją 
darbininkams. Lietuvoje eina
ma prie to, kad vidurinis moks
las butų prieinamas kuo plačiau- 
siems darbininkų sluoksniams. 
Taigi, ir suaugę darbininkai ga
lės baigti gimnazijas ir 
į universitetą.
ŽYMUS AMERIKIEČIAI 
VAŽIUOJA | LIETUVĄ

Columbia Universiteto 
tekturos Prof. Harry B. 
rerd, laimėjęs Columbia
versiteto Arkitekturos Fakulte
to premiją “Kim Fellowship,” 
Birželio 22 d. išvažiuoja į Eu
ropą. Ten būdamas aplanky
siąs įvairias šalis, jų tarpe r 
Lietuvą, ir studijuos miestų 
planavimą, bei uostų, turgavie
čių ir aerodromų statybą. Grį
žęs Amerikon rašys mokslo vei
kalą, kurį išleis New Yorko 
miesto planavimo komisija. 
Kartu su Prof. Braincrd važiuo
ja Prof. Kate Ries Koch, Smith

pali-

21
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d.

stoti

arki-
Brai-
Uni-

Kolegijos arkitekturos fakulte
to įarė.
ŽYMUS AMERIKIEČIAI" 
VAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Eu-

APIE SPORTININ
KUS

(Pabaiga nuo 5-to pusi.) 
da”. Brilijantinį rekordą pa
liko sekančiose šakose: bėgimas 
kamuolio stūmimas, j ietis, dis
kas (rutulys), šokimas ir krep
šinis. Ohio valstybės sporto 

l žinovų pripažintas geriausiu 
tos valstijos atletu, kokis yra 
bent kada ten turėta.

PHILADEUPHIA, PA.
LEONAS MACIONIS, gimęs 

Vasario 23 d. 1918 m. Phila- 
delphia, Pa. Studijuoja Frank- 
lin-Marshall College. Plauki
kas. Laimėjęs virš 50 meda
lių, 15 tiesioginių trofėjų, pen- 

; kias pereinamąsias, tarpe jų 
$1000.00 trofėją už šešių my
lių distanciją. Macionis yra 
savininkas kelių Amerikos in- 
terskolastinių rekordų.

JONAS NOJUNAS, gimęs 
Kovo 15, 1918 m. Philadelphia, 
Pa. Studijuoja Villanova uni
versitete. Geras boksininkas 
ir plaukikas. Villanova Uni
versitete vadovauja bokso ko
mandai.

CHICAGO, ILL.
PRANAS ALIS - ALIŠAUS

KAS, gimęs Sausio 3 d. 1917 
m. Chicago, III. Boksininkas. 
Laimėjęs Illinois Valstijos Na- 
tįonal Guard čampionatą.

JUOZAS BEINORIS, gimęs 
Lapkričio 16 d. 1917 m. Har- 
yey, III. Lanko karšųjį Notre 
Dame Universitetą, kame j iš 
pasiekė viršūnių futbole, krep- 
šiny ir kamuolio stūmime. Pe
reita rudenį Beinoris pripažin
tas ALL AMERICAN TACKLE 
— aukščiausia garbė futbole. 
Kamuolio stūmime laiko trečią 
vietą Amerikoje. Plaukime 
laimėjęs daug medalių.

PRANAS GERELTAUSKAS, 
g!męs 30, 1929 metais, 
go, UI. Lengva-atletas 
šininkas. Nuo mažens 
ja Chicagos jaunų 
sportiniam gyvenime.

VINCAS PEČIULIS, Rūgšč
io 24 d. 1915 metais, Cicero, III. 
Baigęs Lietuvių parapijinę mo
kyklą. Aukštesnį mokslą — 
Morton Jr. Kolegijoi. Pasižy
mi keliose šakose. Yra vienas 
iš Chicagos Lietuvių geriausių 
krepšininkų.

MIKAS RUZG1S, gimęs Sau
sio 15 d. 1915 metais. Pereitą 
sezoną buvo pripažintas geriau-

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

I

Birželio 25 d. išvažiavo į 
ropą studentų ekskursija, kuri 
su trim automobiliais ir moto
ciklu darys platų maršrutą ap
link Europą, ši grupė, susi-1 
dedanti iš apie dvidešimts stu
dentų iš Yale, Harvard, Pitts- 
burgh, Smith, Radcliffe, ir Le- 
high universitetų, aplankys Lie
tuvos kurortus, Klaipėdos uos
tą, ir įvairius Lietuvos miestus.
GENERALINIO KONSULATO 
NEW YORKE AUKŲ 
PAKVITAVIMAS NR. 10

Gen. Konsulatui Juozas Kri
kščiūnas iš Plymouth, Pa. at
siuntė $15.00 auką Ginklų Fon
dui ir savo laiške tarp kitko j 
rašo:

“Jau gyvenu ant pensijos, 
bet manau, kad nė vienas žmo
gus nenukentės paaukodamas 
nors vieną dolerį metams.”

G. K.

PAJIEŠKOMI:
VINCAS Jozėnas, sūnūs A-

i 
domo, gimęs Gaižunų kaime, 
Linkuvos vaisė., Šiaulių apskr. 
1884 m. Lapkričio 17 d. iki 
19C2 m. gyvenęs Philadelphia, 
Fa. Jam priklauso dalis jo 
brolio, JUOZO JOZĖNO, pali
kimų. Jei Vincas miręs, jo Į 
įpėdiniai prašomi atsiliepti į 1 
Lietuvos Gen. Konsulatą New 
Yorke.

VINCAS Banys, sūnūs Jono, 
taipgi žinomas kaipo Villiam 
Banis, gimęs šudonių kaime, 
Butrimonių vaisė. 1872 m. Lap
kričio 2 d. Jam priklauso dalis 
jo brolio, Andriaus Banio, pa
likimų. Vincas Banys arba apie 
jį žinanti asmenys prašomi at
siliepti į Lietuvos Gen. Kon
sulatą New Yorkc. Adresas: 
Consulate General of Lithuania,

16 West 75 Street 
New York, New York

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ 
(Lait) 

1155 East 79th St.
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BALDŲ TAISYMAS
IR NAUJ1N1MAS

LEHMAN
& LEIGH
Dirbtinu Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokių išdirbimų. 
212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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SPECIALIAI 2 šmotų setą ap
dengiant naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegoa kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukočiau. (7)
MORDUS UPHOLSTERING 

and FURNISHING SHOP
Telef. HEnd. 6519 /

6905 St. Clair Avenue

. 4.4.4.4.4.+++++-{-+++++++-:"l">+<--?--:-4-+4-+++-:-4”M"t*+++4-4>4-++
I

X
t

+ 
+ 
f
♦

♦I

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING 

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233 

18624 Detroit Avė. 
Lakevvood

Nikodemas A. VVilkelis |I
i i

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. VVILI'.ELIS JURGIS ARBL'CKAS

Savininkas _____Vedėjas____

I i
1 i 
; i 10

Šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
v reikmenys.

\ AN Ateikit pamatyti ir 
A \ pasirinkti, pirm ne- 
\ gu eisit kitur.

Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

(U
Vi’

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue 2

•>

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MUL1OLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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siu Lietuvių krepšininku lai
kraščio “Jaunimas” vedamoj 
krepšinio jungoj (vienintelė 
Lietuvių jungoj visoj Ameri
koj). Taip pat gerai plaukia.

HARRY PETRAITIS, gimęs 
Birželio 30 d. 1916 m. Aurora, 
III. Puikus krepšininkas. Už 
krepšinio gabumus laimėjęs 
stipendijas į Michigan Statė ir 
Oregon Universitetus.

HERBERTAS BUDRI KAS, 
gimęs Gegužės 19 d. 1919 m. 
Chicago, III. Vienas geriausių 
Čikagos plaukių. Laiko kelis 
rekordus. Laimėjęs labai daug 
medalių.

pijadą. Gimus Kovo 21 d. 19- 
17 m. De Kalb, 111. Puiki 
lengva-atletė. Laiko kelis re
kordus bėgime, skrituly ir ka
muolio metime. Yra pripažin
ta trečia geriausia Amerikos* 
moterų kamuolio lieties metikė, 
antra geriausia stūmime. Taip 
pat yni gera krepšininke.

Visi sportininkai kalba Lie
tuviškai. Bendras amžius apie 

metų.21

JONAS AVELIS, Krepšinin
kas ir Tenisistas. Gimęs Chi- 
cagoj Vasario 28 d. 1915 metais. 
Nuo mažens dalyvauja Chica
gos Lietuvių sporto veikoj.

JONAS TENZ1S, treneris. 
Gimęs Birželio 26 d. 1936 m. 
Chicagoje. Studijavęs Denison 
Universitete, Ohio valstijoj. 
Lietuviu sporto veikloj vado
vaujančią rolę laiko per pasku
tinius 15 metų.

EDUARDAS MARTINAITIS, 
boksininkas. Gimęs Lienos ' 5 
d. 1918 metais Spring Valley. 
III. Boksuotis pradėjęs prieš 
3 metus, spėjo pasiekti stebė
tinų rezultatų. Mušėsi 96 bou- 
tuose, iš Jų šešiolika laimėjęs 
nokautais. Pralaimėjo tik. aš- 
tuonas. Nebuvo dar nei karto 
pats išmuštas. Laiko įdomų 
rekordą, kurį gavo paguMvda- 
mas pasižymėjusi .Timmy Wil- 
soną į 29 sekundžių pirmo jo 
:*aundo.

FLORENCIJA B LOŽYTĖ 
(Florence Blasch), vienintelė 
gražiosios lyties atstove ke iau- 
janti iš LA.V. į Lietuvos Olim-' menų.

Nuo 
val- 
kitu

Šelpimas Bedarbių 
Pennsylvanijoje 

HARRISBURG, Pa. — 
1932 metų, Pennsylvanijos 
stijoje, vienu kuriuo ar
laiku, iš šelpimo fondų pragy
venimą gavo netoli du milijo
nai gyventojų, taip kad išeina 
apie vienas iš kiekvienų trijų 
asmenų. Federalė, valstijos ir 
vietinės valdžios šelpimo ir 
viešiems darbams tų žmonių 
išlaikymui praleido virš bilijo
ną dolarių.

Aukščiausias šelpiamųjų ir 
viešuose darbuose dirbančiųjų 
skaičius per visą tą laiką buvo 
Gegužės mėnesį 1933 metais, 
kuomet vienu kartu iš valdžios 
pašalpas gavo du milijonai as
menų.

Nuo tada, šimtai tūkstančių 
šeimų, apleidę viešų darbų ei
les, gavo atgal savo darbus pri
vatinėse industrijose.

1937 metais, kuomet padėtis 
buvo geriausia pasitaisius, iš 
viešų darbų ir pašalpų pragy
venimą ėmė apie 1,330,000 as-

Visiems VAIKAMS Patinka

GHMT

Chartered Coach
Vienas bažnyčios viršininkas kartą pasakojo 

mums svarbiausias priežastis kodėl nuolat daugė
ja naudojimas Cleveland Railvvay čarteriuotų ko

dų bažnytiniams piknikams.

“Važiavimas į pikniką čarteriuotu koču pri
duoda vįsai pramogai didesnį svarbą ir Įdomumą 
—jaunimas ypač turi daug malonumo”, sako jis. 
“Prie to, jie visi gali vykti ir sugryžti kartu. 

Musų vaikučiai labai jaustųsi apsivylę jeigu mes 
nenaudotume į savo piknikus važiuoti čarteriuo
tų kočų.”

Tie kurie turi savo rankose atsakomybę už 
vaikų saugumą taipgi libiau linkę naudotis Cleve
land Railvvay čarteriuotais kodais. Jie įvertina 
protekciją gąudami transportaciją kokia gali nu
teikti pilnai atsakinga kompanija.

Kainos: žemiausios kiek atsieina už pirmos 
Liesos patarnavimą. Pilnas informacijas 
gausit te'eforiu, MAin 9500 arba raštu. Jei 
norit, musų atstovas atvyks ir išaiškins.

THE CLEVELAND RAILWAY COMPANY

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefor>as WAsh- 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok.cs 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan 1- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
^llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllliuiilllllllllllllllllllllllllllllllllliuiuillllillllllllllllllllllll^
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LAIMINGOS KELIO
NĖS JIEMS!

Ketvirtadienį, Birželio 30 d., 
apleido Clevelandą šie 
ekskursantai į Lietuvą:

Juozas Prokopas, 
V. Prokopienė, 
M. Angelaitienė ir 
K. červinskas.
Laivas išplaukia penktadie- 

nie rytą, 11 valandą, ir taip 
musų atletas Juozas Proko
pas, savųjų lydimas, iškeliauja 
atstovauti musų koloniją pir
moje Lietuvos Tautinėje Olim
pijadoje.

Ant 5-to pusi, rasite surašą 
kas kiti iš kitų miestų važiuo
ja kaipo sporto atstovai.

Visi sportininkai susitiks 
New Yorke.

Sportininkai visi įsitaisė la
bai gražias uniformas: gatvi
niai rūbai bus mėlynas švarkas 
su sporto ženklu, baltos keli
nės. Taip pat sportinės unifor
mos bus gražios. Visi jaunuo
liai, didelis jų buris vienodai 
pasirėdžiusių, padarys gražų 
įspūdį New Yorke ir laive, na 
o kai juos pamatys išlipant iš 
laivo Lietuvos žmonės, kurių 
tūkstančiai Klaipėdoje pribus 
juos pasitikti su muzika ir gė
lėmis, bus istoriškas ir atminti
nas vaizdas ir svečiams ir Lie
tuvai.

Jau dabar galime priminti 
kad tas visas pasitikimo cere
monijas ir sporto žaidimus jus 
turėsit progos matyti puikiuo
se paveiksluose, nes Dirva jau 
pernai metą susitarė su filmi- 
ninkais broliais Motuzais kad 
jie nufilmuotų viską, ir visus 
Clevelandiečius, ir parvežtų čia 
parodyti. Tą jie ir padarys.

Linkime savo ekskursantams 
linksmiausios kelionės, puikių 
įspūdžių, ir laimingo sugryži- 
mo.

musų

Mokykloms Statyti Ski
ria arti 8 Milijonų

Clevelando mokyklų taryba 
paruošė mokyklų plėtimo, tai
symo ir gerinimo programą už 
$7,917,116 sumą. Už tiek pi
nigų bus padaryta labai daug 
darbo mokyklų reikale. Dalį 
tų pinigų duos pati mokyklų 
taryba, kitą dalį tikisi gauti iš 
viešų darbų fondo.

žada statyti keturias naujas 
dideles mokyklas ir įvairių prie
dų prie esamų mokyklų.

Žada Kurti Mažus 
Ūkius

Clevelando biednuomenė, gy
venanti iš suteiktų valdiškų pa- 
selpų gana apsunkina miesto 
finansinę būklę, taigi šiomis 
dienomis Majoras H.H. Burton 
atsidėjusiai svarsto ir tyrinėja 
galimybes sukurti mažus ukius 
netolimais miesto kad juos bu
tų galima pavesti žmonėms sau 
pragyvenimą darytis, kas atstos 
pašelpą. Esą, diduma šio mie
sto gyventojų su mielu noru 
užsiimtų išdirbinėti žemę ir 
augintis maisto, kas palengvin
tų sušelpimo naštą Clevelandui.

v

Nepaprastas Svečias
Plačiai žinomas J. J. Račiū

nas, savininkas pagarsėjusio 
Tabor Farm rezorto, Sodus, 
Mich., automobiliu vykdamas i 
Scrantoną, Pa., delegauti S.L.A. 
Seime, Birželio 25 d. važiuoda
mas pro Clevelandą sustojo ir 
apsilankė Dirvos administraci
joje. Su juo kartu vyko jo 
moteris ir keli kiti žmonės — 
delegatai.

Youth’s Forum
-------------------------------- ------------ >

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

Išleista Musų Darželio 
Puikios Atvirutes

Ar žinot kad Clevelande vi
suose dešimtštoriuose ir kito
se vietose jau pardavinėjama 
puikios Lietuvių Darželio at- i 
vinutės, išspįausdintos puikio
mis spalvomis. Jos parsiduo
da tik po lc.

Musų Darželis tokiu budu 
vėl atsižymi pirmutinis: jokių 
kitų tautų darželių tokių vaiz
delių dar nėra ir gal negreitai 
bus.

Atvirutėje, tiesa, nėra pažy
mėta kad tai Lietuvių Darželis, 
bet daryta kaipo vienas iš mie
sto vaizdų, be priskyrimo jam 
tautybės.

Atvirutė vaizduoja musų 
Darželio centralinę dalį, masi- 
vius laiptus į ją, kur matosi 
Gedimino stulpai, Dr. Basana
vičiaus biustas ir viršutinis 
balkonas.

APLANKYKIT 
HORTICULTURAL DARŽĄ

Puikus Clevelando Hortikul- 
turos Gėlynų Daržas, įrengtas 
prie didžiojo Stadiono paežery- 
je, šią vasarą jau atdaras vi
sai publikai lankyti nemoka
mai. Tas gėlynų daržas tikrai 
vertas pamatyti.

APSIVEDĖ
Birželio 18 d. apsivedė 

žinomas orkestro vedėjas, Jo
nas Apanaitis su Anne Kovace- 
vic.

gerai

0n the Way to Dear Lithuania
(Continued from

i

PY ANNA

lašt week)

23 —
up about 
to see in 
called the 
Mr, Balu-

MONDAY — MAY
This morning we 

9 o’clock, we had much 
London. I immediately 
Lithuanian Legation, būt
tis had not returned from a week 
end. He was expected at 3 o’clock. 
From there we took a bus to Trfal- 
gar Square, went to the Art Insti
tute, saw many original famous 
paintings, walked through St. James 
Park to the Palace. We were just 
too late for the change of the 
guards.

Then we went to West Minster 
Abbey. It was vonderful. 700 
years old.
graves are 
sive tomb 
around. It
Sculptor.
or 30 feet high. Also some cas- 
kets of stone are just where they 
were put You can see where they 
are sealed, the cement is erumbling. 
The stone 
narnės 
buried

It was wonderful.
It is a būriai place, the 
on the floor, with mas- 
stones of figures all 

looks likę a Museum of 
Some monuments are 20

KARPIUS

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

floors 
and dates 
there.

are chiseled with 
of people who are

see the grave of 
Soldier. While we 

service, 
day, so 
A choir 
We sat

We stopped to 
the Unkovvn 
were there they had church 
which takes place tvvice a 
we sat down and attended. 
of men and young boys.
right in front of the beautiful gold 
altar, where the kings are crown- 
ed. Two ministers had the services, 
one on each side.

traffic, I think is not only bad, būt 
terrible. They don’t only go from 
right to left, būt any way at all. 
Somėti mes at the end of the street, 
the traffic seems to go all in one 
direction. And those squares, are 
they puzzles? The traffic circles 
around from all directions. We de- 
cicįed to pay no attention to them, 
just go when we got a chance. We 
got thru it alright.

IŠLEISTUVIŲ VAKARĖLIS
Ketvirtadienio vakare Lietu

vių salėje atsibuvo sportininkų 
išleistuvių vakarėlis, žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet visi 
turėjo smagų vakarą, linksmi
nosi iki 2 vai. ryto.

Dar sekanti davė dovanų po 
$1.00: Petras Komeras, Uršulė 
Komerienė, Dr. J. J. Kamesis, 
ir N. N. Su pereitame nume
ryje paskelbtais, viso pinigais 
gauta $56.50 ir $10 pažadėta iš 
Lietuvių Vaizbos Buto.

Išleistuvių vakarėlyje pasi
darė keli desėtkai dolarių pel
no, ir su Lietuvių Sporto Klu
bo priedu, Sporto Klubo pirmi
ninkui Venslovui kelionei su
sidarė apie $110. Gaila kad 
Klubas daugiau pinigų neturė
jo savo pirmininkui paremti, 
taigi p. Venslovas negali va
žiuoti, nes kaštų pasidaro apie 
$300.

Pinigines dovanas, $50.00, 
kurias Dirvos redaktorius su
rinko iš biznierių ir rėmėjų, 
atidavė Juozui 
pinigai pavesti 
iždą svarbiems 
tyje.

(Pataisymas: 
aukotojų vardų 
simaišė pora eilučių: 
būti: Jonas T. DeRighter, 
Statė Representative $3.00)

Lietuvių Bankas Moka 
Dividendą

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos direktorijato lai
kytame susirinkime nutara už 
pirmą pusmetį mokėti 4% ant 
Šerų ir 3% ant taupymo sąskai
tų.

Be išmokėtu nuošimčių, dar 
numatyta skirti nemažas sumas 
pinigų, kaip tai į Geležinį Kap
italą bei į neišdalinamą fundą.

Visi šėrininkai yra maloniai 
kviečiame ateiti į Banką ir pa
siimti savo dividendą. O depozi- 
toriai ir turintieji Morgičius 
privalo atnešti knygutes į Ban
ką dėl patikrinimo.

Lietuvių Bankas veltui pa
tarnauja jei kas nori perkelti 
savo pinigus iš kitur į Lietu
vių Banką.

I

Prokupui, kiti 
j Sporto Klubo 
reikalams atei-

Pereitame nr. 
paskelbime su- 

Turšjo

RENGIA PIKNIKĄ
Taip žinomas, The Cleveland 

Labor Committee, susidedąs iš 
atstovų iš darbininkų unijų ir 
kitų progresyvių Cuyahoga 
apsk. gyventojų, praneša kad 
bus laikomas Labor Picnic 
(darbininkų piknikas) Liepos 

3 ir 4 dd. Vieta: Hillside Grove 
Seven Hills Viliūge. Progra
mas susidės iš šokių, žaidimų, 

•ir šiaip kitokių pasismaginimų. 
Bušai dykai nubaigs vežti j 
vietą nuo Brook Park Road bei 
kur karų liniją pasibaigia. įž
anga bus tik 16 centų, vaikams 
uždyką.

IŠVYKO I LIETUVĄ
Jurgis C. Venslovas, galuti

nai susitvarkęs savo reikalus, 
išvažiavo į Lietuvą Liepos 1 d. 
su sportininkais. Kaip žinoma, 
buvo kilę kalbų kad jis neva
žiuos, bet pagaliau, sutvarkęs , 
dalykus, išvyko.

MIRIMAI
ALEGIJUS WAITKUNAS
62 metų amžiaus, nuo 11221 

Primrose Avė., mirė Birželio 
28 d. Palaidotas Birželio 30 d. 
su pamaldomis iš šv. Jurgio 
parapijos. Laidotuvėse pasitar
navo Nikodemas Vilkelis. Li
ko sūnūs Alger, ir trys duk
terys, Margie, Ann ir Marcella.

Velionis paėjo iš Gražionių 
kaimo, Radviliškio par. Šiaulių 
apsk. Clevelande išgyveno 26 
metų. Lietuvoje liko giminės, 
brolis Mykolas ir sesuo Salomė
ja.

TAMAS KLUTKA 
metų amžiaus, nuo 151753

E. 45 St., numirė Birželio 23
Tapo palaidotas Birželio 27 

d. su bažnytinėmis apeigomis 
iš šv. Jurgio parapijos, šer
menimis pasitarnavo N. Vilkelis. 
Liko dideliame nubudime žmo
na, Marijona, ir du sunai, El- 
mer Yessler ir Victor Yessler. 
Velionis Clevelande išgyveno 19 
metų.

d.

to call the 
Mr. Balutis 
were given 

to lunch at

From there we went 
Legation again, and as 
had just left again, we 
a message to come
10 o’clock the next morning. From 
here we went to famous Hyde Park 
where there is “Free Speech”. with 

, hundreds of people, all grouped in 
various small circles, with one 
son elevated, talking away. 
walked from one group to 
other, and listened to what the 
jects were. Some were religious, 
political, industrial and various sub- 
jects — free speech. The audience 
is invited to ask questions, and a 
discussion, or argument is on. It 
was fun and interesting. Also in 
groups are stre-wn numbers of young 
people, arm in arm, singing folk 
songs. One group was especially 
fascinating to us, They were Scotch 
and
was 
r’s.
9:30

per- 
We 
the 

sub-

TUESDAY — MAY 24 —
We got up early today and hur- 

ried over to Buckingham Palace to 
see the change of the guards, būt 
found it was postponed because of 
rain. It sprinkled for 1 or 2 out 
of every 15 minutes then the sun 
vvould come out. Funny vveather! 
We 6tdpped to talk to a police 
guard at the Palace gate; he vvas 
middle aged, partly grey, very tall 
and roboust, and had the most pic- 
turesque mustache. It was one of 
these vvaxed affairs sticking up 
right under his eyes. He joked 
with us, and gavę us the directions 
we asked, and from him we learned 
that in England kidding, or joking 
ia called, “pulling a leg.”

We vvalked through the park, lošt 
our way, found ourselves on the op- 
posite sides of where we were sup- 
posed to go, būt as \ve had plenty 
of time vve finally made our way 
around another path and 
at the Lithuanian Legation, 
minutes late.

We found Mr. and Mrs. 
vvaiting for us. Also their 
ing daughter, Ada. In the party 
was Mrs. Cherry (Černienė) from 
Chicago, I had met here in Chicago 
during the World’s Fair in *33. She 
is now working for Mr. Balutis. In 
addition to these vvere several other 
gentlemen of high rank.

It was all so vvonderful. 
magnificient house, 
and 
vvere 
went 
ras, 
our service. The party vvas gay. 
The table se; beautifully, the lun- 
cheon delicious. We felt likę m a 
fairyland, a dream we hoped not 
to avvaken f-om. After lunch we 
vvent rito the dravving room, for 
coffee, candj and wine.

The room was a splash of color, 
rose colored massive overstuffed 
chairs, likę feathers, we just sank 
into them. A large Grand piano 
stood in tli? orner. Mrs. Balutis

AMEIT1OUS LITHUANIAN
Mr. Paul Glebovich, a young Lith

uanian of Indiana, Pa. is a very 
ambitious person. He attends In
diana Teachers’ College and at the 
šame time holds a job in a coal 
mine, in which he works nights.

Now that the summer vacation 
is on, with no school, Mr. Glebo
vich does not while away his time 
uselessly, būt has disciplined him- 
self to important studies for his 
chosen field — that of teaching. 
Scholarly and of very fine bearing, 
he is an examplary Lithuanian. By 
the way, he is related to 
Urban, contributor to this 
section.

HOLIDAY VACATION
Journeying to the home plains 

of dear old West Virginia over 
the 4th of July are the following 
Lithuanian young folks. — Walter 
Prishmont, M r. and Mrs, J. Thomp- 
son, and Mr. and Mrs, Mike Thomp- 
son. Here’s luck for a very plea- 
sant trip and vacation.

partly 
Akron,
Cleve- 
of his

P. W.
English

AKRON vs. CLEVELAND
Mr. Chick Praspal of Akron, O., 

spenį is vacation of a week 
in Cleveland, Nelson Ledges, 
Fell Lake Park, etc. In 
land he stayed at the home
aunt, Mrs. Bartkus. The clemency 
of the weather permitted Chick to 
really have one grand time. Ball- 
game, swimming, loafing and gen- 
erally speaking hating to go home.

arrived 
just 10

Balutis 
charm-

Such a 
maid, 

We 
then

butler,
such charming people. 

served eoektails, and 
in to lunch. The butler, Pet-
was very handsome, and at 

service.

SVEČIAI Iš KITUR
Clevelande pereitos savaites 

pabaigoje buvo sustoję keletas 
automobilių su delegatais va
žiuojančių Į seimus Scrantone, 
iš vakarinių kolonijų. Iš Chi- 
cagos buvo sustojęs buris Dir
vos redakcijoje: K. Liutkus, K. 
Deveikis, P. Miller, J. Račiūnas.

PETRONĖLĖ ŽYKIENĖ iš
Pottsville, Pa., svečiuojasi pas 
savo dukterį, Francę Ander- 
son.

jau

KAMBARIAI DĖL RENDOS
5 gražus kambarai apačioje. Yra 
fumasas, porčiai ir garadžius. Pa- 
gc’daujama mažos šeimos suaugusių 
kurioje nėra mažų vaikų.

Kambariai randasi po adresu 
7705 ABERDEEN AVĖ.

Savininkas gyvena viršuje —
C. Ridiką uskas

E VAS

• PAEžERIO Vieškelis 
visai baigiamas ir bus atida
lytas Liepos 1 dieną su atitin
kamomis ceremoniiomis. Tas 
vieškelis eina nuo E. 9tos gat
vės iki Gordon Parko. Dar
bams išleista šeši milijonai do- 
’ariu. Dirbo keli šimtai darbi
ninkų.

• OHIO Socialistai parinko 
savo kandidata į Ohio valsti
jos gubernatorius. Jis yra Al- 
bert Herling, Clevelandietis. 
Nors socialistų ar komunistų 
kandidatūros yra tik juokas, 
niekas už juos nebalsuoja, bet 
laisva šalis, niekas nekliudo, ir 
jie kandidatuoja.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

Galvos odą sužadiną ir plaukų 
spalvą pagražiną. Greit atnaujiną 
plaukų naturališką spalvą pražilu
siems, ruožuotiems arba nubluku
siems plaukams. Sužadina naują au
gimą—sulaiko plauku puolimą—pra
šalina plaiskanas. ‘ ~
sutaisytas maloniu kvapu—nelimpa 
—nesitepa—nedažo odą jr nesutepa 
lovos baltinius. Tik prie vieno pake
tėlio reikia dadėt vandens ir turėsi 
vieną kvortą gyduolių. (Nieko dau
giau nereikia). Vienas didelis pake
tėlis, specialę kaina, $1.00. Gvaran- 
tuojam kad patenkins, arba pinigus 
sugražinsim. Agentų reikalaujam. 
Kreipkitės dėl platesnių informacijų,

FLORAL HERB CO., Dept. 4
P. O. Box 74, Covington, Ind.

FLORAL HERB

were singing native songs. It 
funny hearing them roll their 
By this time it was about 

and unbelievably light. So we 
watched thę dusk come at 10 -p.m.

From here we ,went to a lovely 
cafe, called “Lyon’s Corner House.” 
It was a continental restaurant, likę 
those in our best hotels. We or- 
dered their famous open sandviches 
and coffee. It was so delightful 
and elegant — we sat there about 
2 hours, the music was very exhil- 
arating. Our bill for all this time 
was about 50c each. Then we start
ed back for our hotel and to bed. 
We had no trouble finding our way, 
everyone was very glad to help us 
American women. Though their 
English was hard to understand at 
timės. In fact Bernice remarked 
that she listens so hard, she gets 
all tired out.

There are plenty of Woolworths 
here; they are called 3p & 5p.
A pence amounts to our 2c. 
at a loss
Here you can’t just go to a drug 
store, likę 
that there 
various places, right at a corner, 
on the sidevvalk. It seems so strange 
to telephone right on the sidevvalk.

Another oddity is the number of 
beautiful big truck horses, those 
heavy ones pulling loads, and dif- 
ferent vvagons. We see very few 
of these at home. The system of

I was 
when I needed a phone.

at home. Būt I learned 
are telephone booths at

4
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Tr jūsų gimines Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
-nšvkit ia iienis: $3 motam®

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

5 KAMBARIAI
; Išnuomoiame 5 gražius kam- 
| barius, žemai; maudynė ir por- 
į čiai; skiepas, furnasas, gara- 
džius, gražus kiemas. Nuoma 
nrieinama. Pageidaujama ma
ža šeima suaugusių, be vaikų.

1248 E. 79 Št. arti Superior.

GAVO w A N T E D i
SIUS' 
šios

Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Antanina Leimonienė 
Martinas Bernikas 
Povilas Ječius 
Marė Paulavičienė .
Kario Admin.
Spaudos Fondas

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Avė.

Players for Softball 
Team!

$10.00
25.00
20.00

4.00
2.70
9.50 t

1 7 6

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

SUNset 0730-J.

Padarykit 
Telefonas: 

(25)

Infield Players
Pitcher
Good Manager

f
į TUESDAY, TŪLY 5th 
ll 6:30 p.m.

—ASK FOR MR. JACOBS—

MARRI EI)
Mr. John Apaniatis, the 

archestra leader and known to all 
of the young and old folks of Cleve
land, ’ was joined in holy wedlock 
to his charming sweetheart, Miss 
Anne Kovacevic, on Saturday, June 
18h. The wedding took place in 
the little white church of Our Lady 
of Perpetual Help.

Reception at the home of Johnny’s 
folks followed the ceremony. MisS 
Mary Kovacevic, sister of the bride 
was maid of honor. The newlyweds 
have returned to a married life, 
after honeymooning at Niagara 
Falls,

popular

SPENCERIAN COLLEGE 
LITHUANIAN GRADUATES

Private and Executive Secretarial 
Department —

Walter Lutkus and Charlotte Kolis.
Stenotype Department —
Mics Sally Dubauskas.

and her daughter are so very charm
ing. The moti vvere likę those we 
see in the movies. It was all too 
vvonderful.

We finally left our gracious cnm- 
pany about 4 o’clock, and received 
directions vo see the Tower of Lon- 
don. We iraveled by subvvay So 
we used eveiv form of transporta- 
tion. We got to the tovver late, so 
we couldn t go inside, būt was well 
worth the trip just to see the out- 
side. It’s a very large place, likę 
an old castbj. Now they are using 
parts of it likę apartments, people 
are living in it. One section is 
oceupied by soldiers. The Moat is 
filled up and is now a road, I think 
the soldiers ūse it to drill on.

(To be Continued)

Young Love
If I were older than I am,

Not quickly stirred to flame,
M y face vvould not awake to life

When someone speaks your name.

If I were more
(And that so

I vvould not let
How much f

than twenty-one 
short a while), 
you know so Aveli 
love your smile.

If I were old and very wise, 
I’d hide the utter bliss

That comes when you have held 
my hand

And I have known your kiss.

If I were older than I am, 
And of more loves had sung, 
vvould not be so big a fool 
Būt oh, l’m glad I’m young!

I

*

A Peaceful Death
When I die, I hope
That I may die
Near some green field
Out in the open
Where I’ve
And when
Bufry me
Where the
And the birds sing sweetly, 
And I will be happy to know 
That I am with that
I have lived for. . .

always loved to play. 
I die

flowers grow wild,

NOTE: The above poems were se- 
lected and contributed by Miss 
Florence Alekna. They were cho- 
sen for their beauty and contributed 
for our enjoyment.

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

FAMOUS OHIO H0^5S

COURTESY STANOARPOU.CO. OF OHI0

J*MES AA4RRELD cabin 
AT THE

GRSAT LAKS

INTtRlOR OF THE 112 YEAR OLD CABIN

Kaip Dykai Paimami Pinigai
DYKAI

3^

Eagle Stamps su kožnu pirkiniu l^j\/ IZ Ą Į 
už 10 centų ir aukščiau * I\/l 1

ATSINEŠKIT ŠI KUPONĄ

PRANEŠK1T ADRE-
SO PAKEITIMĄ

S T. C L A I R
(Drop Forge Field)

APPLY AT

Eagle Stamp Certificate

Atsineškit pas 
Gausit Vieno

EAGLE
prie

mus ši Kuponą 
Dolario vertės

STAMPS
to ką bus duodama reguliariai 

pirkiniusu jūsų

Už 50c AR DAUGIAU

TįI
• NEBUS GERAS PO LIEPOS 9 •

Mes iškeičiame Eagle Stamp Knygeles
Pusė knygelės $1.50 vertės prekėmis; pilna knygelė $3.00

THE KRAMER & REICH C0.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi j 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.

t

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

K. ŠTAUPAS
Kambariu Popieriuotojas 

ir
Visoks

Kainos

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus. V 

visai prieinamos -

9114 St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744
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