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Prezidentas Atmetė

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordas Mokes po $6
Detroit. — Henry Ford, 

garsus automobilių išdirbė- 
jas, paskelbia jog pakelia 
savo darbininkams algas ir 
nuo dabar mokės po $6 i 
dieną, vietoje $5. Tai reiš
kia sugryžimą prie 1829 m. 
mokėtų algų. Kiti gi dar
bininkai kurie uždirbdavo 
daugiau negu $6 Į dieną, 
gaus mokėti po 5c Į valan
dą daugiau.

Algų pakėlimas paliečia 
126,000 darbininkų Įvairio
se Fordo dirbtuvėse ir kom
panijai atsieis po du mili
jonu dolarių į mėnesi dau
giau.

PERLEIDO WAGNER’O 
BILIŲ

Washington. — Senatas 
Geg. 16 d. perleido Wagne- 
r’o bilių kuris taikomas su
tvarkymui darbininkų san- 
tikių su darbdaviais. Trum
pai sakant, tas bilius drau
džia kompanijoms steigti 
savo privatines unijas, lei
džia darbdaviams ir darbi
ninkams per savo atstovus 
tartis savo reikalais. Tas 
bilius suteikia darbininkam 
laisvę organizuotis ir tartis 
darbo klausimais.

Bilius turi eiti Į Atstovų 
Butą, ir jeigu ten bus pri
imtas, darbininkų pusė bus 
laimėjus beveik viską iš
skyrus reikalautą 30 valan
dų darbo savaitę.

Akron, O. — Pasibaigė 
streikas India Tire Co. gu
rno darbininkų, kurie gry- 
žo dirbt laimėję unijos pri
pažinimą. Streikas tęsėsi 
pusketvirtos savaitės.

Philadelphia, Pa. — Pa
sibaigė streikas 800 darbi
ninkų dirbančių prie išve
žto jimo valgomų dalykų — 
jų reikalavimas $30 mini
mum Į savaitę ir 40 darbo 
valandų išpildytą.

Clevelande, Ohio, pasibai
gė streikas Willard Stora
ge Battery darbininkų. Su
tiko gryžti dirbti ir baigti 
derybas del algų.

Clevelande sustre i k a vo 
Industrial Rayon Co. dar
bininkai ir tuoj prasidėjo 
muštynės streikerių su ei
nančiais dirbti.

Clevelande Gegužės 22 d. 
sustreikavo arti tūkstantis 
darbininkų Addressograph- 
Multigraph Corp.. Taipgi 
tiki streiko National Car
bon Co. dirbtuvė.

Bonu Bilių
ATSTOVU BUTAS TĄ PAČIĄ DIENĄ VĖL 

PRIĖMĖ, PASIPRIEŠINDAMAS PREZ. 
ROOSEVELTO PAGEIDAVIMUI

DABAR VISKAS PRI
KLAUSO NUO 

SENATO
Washington. — Gegužės 

22 d. Prezidentas Roose
velt asmeniniai atsilankė į 
Kongresą ir grąžino Pat- 
man’o kareiviams bonų iš
mokėjimo bilių, kurį nese
nai priėmė Atstovų Butas 
ir Senatas.

Prezidentas pasakė Kon
greso atstovams ilgą kalbą, 
kurioje nurodė kenksmin
gumą šaliai jeigu butų bo- 
nai išmokama Patman’o bi- 
liaus patvarkymu, kuris rei
kalauja atpiginimo pinigų, 
išleidžiant popierinius dola- 

I rius virš dviejų bilijonų su
moje bonams mokėti.

Prezidentas pareiškė kad 
išėjus daugybei popierinių 
pinigų, visoje šalyje smar
kiai pakiltų pragyvenimo 
reikmenų kainos, ir labiau
sia nuo to nukentėtų tie vi
si kurie turi nustatytas in- 
eigas.

Kiekvienas nesveikas ve
teranas gaunantis pensiją 
ar kokį atlyginimą labiausia 
nukentėtų, pareiškė prezi
dentas.

Prezidentas sako kad ša
liai pildyti vienos grupės 
reikalavimus tokiu lengvu 
budu, reikalinga bus pildy
ti reikalavimus ir kitų gru
pių, ir tada bus visai blogai.

Kiekviena šalis kuri ban
dė popierinių pinigų per
daug prispausdinimu pasi
stiprinti, ji susitiko su žlu
gimu ir turėjo visus tuos pi
nigus panaikinti ir Įvesti 
naujus pinigus. Visa šalis 
nuo to turėjo nukentėti.

Prezidento kalba buvo 
leidžiama per radio.

Atstovų Butas vėl pasi
reiškė už bonus

Kaip žinoma, nors buvo 
laukta prezidento veto tam 
bonų biliui, po prezidento 
pareiškimo jog tą bilių ne
sutinka užtvirtint ir nepa
sirašys, Įvykęs Atstovų Bu
to posėdis tą pat dieną vė
liau antru kartu priėmė tą 
bilių 322 balsais prieš 98 — 
daugiau negu reikalingu 
dviejų trečdaliii balsų skai
čium.

Taigi bilius dabar paves
ta Senatui, ir jeigu Senate 
bus perleista dviem trečda-
liais balsų, tada prezidento 
atmetimas netenka galės.

tančių kūdikių lemta 
patekti po automobiliu, 
žeidimui ar užmušimui.

Cholera. Indijoje, Assam Pernai automobiliais
provincijoj, siaučia chole- i mušta 4200 mokyklų vaikų Į trumpu laiku bus paimta 
ros epidemija. Jau mirė'ir 140,000 vaikų sužeista vi-j dirbti iki 7,000 darbininkų, 
apie 1,500 žmonių. 'soje šalyje. j Darbo bus porai metų.

HITLERIS MĖTOSI J
VISAS PUSES

Berlinas. — Hitleris šo
kinėja lyg patrakęs pats 
nežinodamas ko nori. Vie
ną dieną sumina Versalio 
sutartį ir pasiskelbia jogei 
ginkluojąs iki pat dangaus, 
o kitą dieną vėl šaukiasi į 
aliantus jog sutinka nusi
ginkluoti, ir net nuskandin
ti submarinus, jeigu kitos 
šalys taip darys.

Gegužės 21 d. pareiškė 
jog sutinka sudaryti su vi
somis Europos šalimis ne
puolimo sutartis, tik su Lie
tuva ne. Taipgi nesutinka 
daryti sutarties remti Ru
siją jeigu ją kas užpultų.

Bendrai, Hitleris sako su
tinkąs pildyti visas Versa
lio taikos sutartis, išskyrus 
militarišką, kuri suvaržo 
Vokietijai laisvę ginkluotis 
kada visos kitos šalys gin
kluojasi.

Del Lietuvos, Hitler vis 
dar ūžia del to kad Lietu
viai buvo tokie gabus su
gaudyti Klaipėdos išdavi
kus ir nepaisant visų Vo
kiečių grąsinimų, rado ir 
pripažino juos kaltais ir at
sakančiai nubaudė.

KALNAS UŽGRIUVO 300 
ŽMONIŲ

Manila, Filipinų Salos.— 
Iš Mindoro salos pranešta 
kad ten laike juros audros 
nugriuvo vieno stataus kal
no šonas ir užgriuvo pakal
nėje urvuose nuo audros 
pasislėpusius žmones. Žu
vę jų arti 300.

MERGINAS NEPRIIMA 
BAŽNYČION

Dudley, Anglija. — Vie
noje bažnyčioje netoli čia 
kunigas pareiškė jog neįsi
leis savo bažnyčion mergi
nas kurios dėvės trumpus 
andarokus ir teps savo lu
pas ir veidus. Tokios mer
ginos bus išvejamos iš baž
nyčios. O moterims kurios 
turės nusitepusias lupas ne
duos sakramentų.

VIENAS Iš TRIJŲ PA
TENKA PO AUTO

MOBILIU
Philadelphia. — Automo

bilių klubo valdybos narys 
apskaičiavo kad Suv. Vals
tijose vienam iš trijų gims-

yra
su-

už-

UŽSIMUŠĖ 49 SOVIE
TU ŽMONĖS

Maskva. — Gegužės 18 d. 
čia Įvyko viena iš didžiau- 
siu oro katastrofų: ore su
simušė du sovietų lėktuvai 
ir užmušta 49 žmonės.

Lėktuvas pramintas var
du rašytojo Maksim Gorki, 
didžiausias pasažierinis oro 
laivas, vežė pavažinėti ore
pasižymėjusius oro tarny
boje asmenis ir jų šeimas. 
Pakilus didžiajam j orą, ki
tas mažas lėktuvas su vie
nu lakunu, skrido pirma jo 
padarymui sulyginimo vie
no su kitu, nes trečias lėk
tuvas juos abu filmavo. Tas 
mažasis lėktuvas neatsar
giai darydamas ore mirties 
kilpas, švystelėjo ore arti 
didžiojo lėktuvo, drožė jam 
į sparną ir ‘Maksim Gorki’ 
tada jau krito žemyn iš 
2,250 pėdų. Jame buvę vi
si 48 žmonės užsimušė, ir 
užsimušė tas pavienis lakū
nas.

Visų žmonių kūnai rasta 
išsimėtę.

Gegužės 20 d. visi nelai
mingai žuvę žmonės tapo 
valdžios lėšomis iškilmingai 
palaidoti.

Be maža ko neužsimušė 
ir to trečio lėktuvo du vy
rai, kaip pasakojo to lėktu
vo pilotas. Su juo buvęs 
filmuotojas pamatęs kad 
aniedu lėktuvai susimušė, 
nusigandęs griebė už gerk
lės savo lėktuvo pilotui ir 
ėmė versti jį per sėdynę. 
Jų lėktuvas pradėjo suktis 
ir pulti žemyn. Pilotas iš
sigelbėjo tik rėždamas visu 
smarkumu i burną filmuo- 
tojui, kuris nurimo ir jiedu 
galėjo saugiai nusileisti.

PRIIMS APLIKACIJAS 
PASKOLŲ MAŽŲ NA

MŲ SAVININKŲ
Washington. — Vėl pra

dedama priiminėti aplikaci
jas gavimui paskolų iš fe- 
deralės mažų namų skolini
mui korporacijos. Aplika
cijų priėmimas buvo sulai
kyta praeitą rudenį, dabar 
priims per 30 dienų.

NAZIAI BUDAVOJA 450 
MAŽŲ LAIVŲ

Berlinas. — Besiginkluo- 
dama, Vokietija pradėjo 
budavoti 450 mažiuku tor
pedinių laivukų, kurie bus 
labai greiti, juos valdyti už
teks penkių vyrų, ir jie ga
lės pavežti keturias torpe
das taikomas didžiųjų lai
vų skandinimui.

Le Havre, Prancūzija. — 
Sustreikavo keleto didžiųjų 
laivų darbininkai. Jei ne
pavyks greit susitaikyti ga
li sulaikyti pirmą išplauki
mą naujai pabūdavote di
džiausio laivo ‘Normandie’, 
kuris rengiasi išplaukti Ge
gužės 29 d.

Philadelphia, Pa. — Pra
dedama statyti Amerikos 
kariškus laivus vietos laivų 
budavojimo įstaigoje, kur

NAZIAI NUTEISTI VI
SAM AMŽIUI

Kaunas. — Gegužės 17 d. 
Lietuvos aukščiausis teis
mas patvirtino kariumenės 
teismo išneštas bausmes 87 
Klaipėdos krašto naziams, 
kurie norėjo atplėšti Lietu
vai Klaipėdos kraštą. Taip
gi pripažino vertais mirties 
bausmės visus keturis ku
rie buvo rasti kaltais Jesu- 
čio nužudyme.

Tie keturi turėjo būti su
šaudyti. Bet Gegužės 18 d. 
vėl pranešta kad Lietuvos 
Prez. Ant. Smetona pakei
tė jų mirties bausmes kalė
jimu iki gyvos galvos.

DARBAI JAU VARO
MI PIRMYN

Washington. —Preziden
tas Roosevelt jau užtvirti
no rekomendacijas skyri
mui pinigų pirmiems vie
šiems darbams, kurių ben
dra suma siekia bilijoną 
dolarių. Prezidentas nori 
kad darbų projektai butų 
stumiama pirmyn taip jog 
iki ateinančio Lapkričio m. 
butų visi darbai pradėta 
dirbti, kad bedarbiai galė
tų gauti užsiėmimus ir al
gas.

Taipgi galutinai nustaty
ta algos kokias turės gauti 
viešų darbų darbininkai — 
algos sieks nuo $19 iki $94 
į mėnesį, žiūrint kokioj ša
lies dalyje darbininkas dir
ba ir kiek toje vietoje atsi
eina pragyvenimas.

Nekurie Kongreso nariai 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos atstovai prieš tokias 
žemas algas kovoja.

UŽDRAUS VESTIS SU 
ŽYDAIS

Vokietijoje tuoj bus už
drausta vedybos tarp krik
ščionių ir Žydų, kas iki šiol 
dar nėra visiškai griežtai 
uždrausta.

Vokiečiai taipgi darbuo
jasi uždraudimui vedybų 
tarp Arijonų ir ne-Arijonų. 
Paveizdan, Slavai nėra Ari- 
jonai, ir draus tokias vedy
bas, kad jų “Aviška” kilmė 
neišsigimtų.

Mirė Jane Addams. Chi
cago je Geg. 21 d. mirė gar
si visuomenės darbuotoja ir 
koovtoja už pasaulinę tai
ką, Jane Addams, arti 75 
m. amžiaus.

19 žuvo potvyniuose. Va- 
karinėse-pietinėse valstijo
se, Oklahomoj ir Texas ki
lus dideliems potviniams 
žuvo 19 žmonių.

Jugoslavijoje jauni vyrai 
atsisako eiti į kariumenę, 
del ko Slovėnijoj ir Kroati
joj kilo susišaudymų su po
licija; užmušta 14 žmonių.

Munich, Vokietija. — Čia 
naziai surengė žiaurias de
monstracijas prieš katali
kus, kurios vėliau tą pačią 
dieną buvo paversta į de
monstravimą prieš Žydus.

Raginama neduoti nieko 
žydui ir Romos katalikui.

I LIETUVOJE RENGIAMASI
PASAUL. KONGRESUI

Kaunas. — Ruošiantis Pasau
lio Lietuvių Kongresui Kaune, 
paskelbta Kongreso programas. 
Kongresui pritarė 'Lietuvos Vy
riausybė, ir Resp. Prezidentas 
sutiko globoti Kongresą. Die
notvarkėje bus visa eilė refera
tų svarbiais išeivijos klausimais. 
Kongreso metu, bus Lietuvos ir 
užsienio Lietuvių sporto olimpi- 
jados, bus spaudos ir meno paro
dos. Iš Amerikos pranešama 
kad Jungtinių Valstybių ir Pie
tų Amerikos Lietuviai gyvai 
susirūpinę Kongresu ir ketina 
skaitlingai dalyvauti, ypač iš 
Jungtinių Valstybių. Draugijos 
Užs. Liet. Remti Pirmininko p. 
R. Skipičio kelionė Jungtinėse 
Valstybėse labai daug prisidės 
prie išaiškinimo Kongreso reikš
mės. Abu Amerikos Lietuvių 
Susivienijimai ir įvairios kitos 
didžios organizacijos rūpinasi 
turėti savo atstovus Kongrese.

Mokytojam — Palanga.
Draugija Užsienio Lietuviams 

Remti kviečia užsienio Lietuvius 
mokytojus vykti savo vasaros 
atostogoms Lietuvon, kur Drau
gija ruoš Palangoje paskaitas 
užsienio Lietuvių mokytojams.

Knygos Užsienio Lietuviams
Draugija Už,. Ųet. Rem+i 

šiais metais dar intensingiau 
šelpia įvairias užsienio Lietuvių 
kultūrines organizacijas knygo
mis. Per vieną tiktai Kovo men. 
ji išsiuntė joms 5,336 knygas, 
viso už 12,690 lt. Tuose siunti
niuose daugiausia buvo moky
kloms vadovėlių, — 3,929, už 
7,995 lt. Tai tikrai graži dovana 
broliams užsieniuose.

Jaunimo Susirašinėjimas.
Veikiąs prie Draugijos Užs. 

Liet. Remti Akademinis Sky
rius skina svarbų mokyklinio 
amžiaus jaunimo suartėjimui ke
lią: Lietuvos jaunimas susira
šinėja su Lietuvių jaunimu už
sieniuose. Toks bendravimas ir 
dalinimasis nuomonėmis bei įs
pūdžiais turės ypatingos reikš
mės Lietuvos ir užsienio Lietu
vių santikiuose.

D. U. L. R. Akademinis Sky
rius taip išplėtė savo veikimą 
kad jau gali teikti užsienio Lie
tuvių jaunimo adresus susira
šinėjimo tikslais Lietuvos moks
lo įstaigoms ir įvairioms organi
zacijoms. šių metų Velykų pro
ga Lietuvos skautai ir kitos 
draugijos jau naudojosi tais 
adresais ir pradėjo susirašinė
jimą su savo vientaučiais užsie
niuose.

Užsienio Lietuvių jaunimas 
gali gauti adresus susirašinėti 
su Lietuvos jaunimu ir tuo rei
kalu patartina kreiptis ir Aka
deminį DULR. Skyrių, Neprik
lausomybės Aikštė, 3, Kaunas.

Sviesto Eksportas Pakilo.
Kaunas.—Per Kovo m. Pie

nocentras sviesto viso šymet 
eksportavo 8,936 centnerius. 
Pernai per tą patį laiką buvo 
eksportuota 6,549 centneriai. 
Tuo budu šiais metais, palyginti 
su pernykščiais sviesto ekspor
tas pakilo net 36.45%. Viso nuo 
metų pradžios iki Balandžio 1 
dienos šymet sviesto eksportuo
ta 21,825 centneriai, o praeitais 
metais 18,316 centnerių. Pir
mos rūšies eksportuoto sviesto 
procentas šymet pakilo nuo 75 
iki 90. — Tsb.

Vilniaus Lietuvių Kovos 
su Sekvestratoriais

Kaunas. — Daug kartų Len
kų sekvestratorius aprašinėjo 
Dubičių kaimo turtą, daug kar
tų pardavinėjo iš varžytinių, 
bet dar vis ne paskutinį, o jau 
kai atvažiavo šio Vasario mė
nesį tai norėjo atimt ir par
duot iš varžytinių visus Dubi- 
ciškių gyvulius. Kilo didžiau
sias trukšmas, moterų ir vai
kų verksmas susimaišė su keik
smais. Matydamos moterėlės 
kad liks be gyvulių, be pieno 
su mažais vaikučiais, nelaukda
mos vyrų pagalbos, stvėrėsi pa
skutinių priemonių kai sekves
tratorius varė gyvulius iš tvar
tų. Visos subėgusios, kaip su
sitarusios ėmė sekvestratorių 
ir policininkus drabstyti pur
vais, laistyt pamazgomis, va- 
not šluotomis, lazdomis ir kuo 
pakliuvo, iki išvijo iš kaimo.

Išvažiavus sekvestratoriui, dar 
ilgai verkė moterys ir vaikai ir 
keikė Lenkus, nes jautė kad 
dar nepabaiga, dar ne visai ap
sigynė. Visą naktį ir rytojaus, 
dieną nerimo laukdami sekves- 
tratoriaus atvedant daugiau po
licijos ir kariumenės. Ir neap
siimu. Rytojaus vakarą jau 
sutemus, atvažiavo pats apskri
ties viršininkas su buriu polici
ninkų ir sekvestratorium. Pra
sidėjo Dubiciškių, kančios. Aša
ros, verksmas, keiksmai mai
šėsi su dangum ir žeme. Areš
tavo visas moteris ir pradėjo 
tardyti pats Storasta, grasinda
mas atiduoti teismui už pasi- 
prįešinimą valdžiai. Ištardęs 
visas moteris paleido, tik dvi 
areštavo ir išsivežė, kurios, sta- 
rostos manymu, buvo kalčiau
sios.

Po tardyvo, jau prašvitus, 
visus bažnytkaimio gyvulius 
suvarė į krūvą ir pareiškė: kas 
norit pirkit. Bet mažai tokių 
buvo kurie atsipirko, o Įeitus 
išsivarė. Tačiau graudinąs I ir 
tie kurie atsipirko, nes ryt po 
ryt vėl sekvestratorius atva
žiuos, aprašys ir parduos iš 
varžytinių už mokesčius.

Galima suprasti kaip jaučia
si žmonės jei visame bažnyt
kaimyje nepaliko nei vienos 
karvės.

Kadangi aplaistytų ašaromis 
gyvulių niekas nenori pirkti tai 
sakoma karvės parduota kariu- 
menei. Tokių atsitikimų jau 
buvo.

Kitą naktį kažin kas Dųbi- 
čiuosė pastatytą istorikui Nar
butui paminklą, medinį kryžiui 
nupjovė, o akmeninį paminklą 
apdaužė. Lenkai meta kaltę 
bažnytkaimio gyventojams, esą 
jie keršydami Lenkams už gy
vulius tai padarę, bet tikrų kal
tininkų neranda. Tsbj

Pradėjo Darbą Aleksoto Stikld 
Fabrikas.

Kaunas. — Neturėdamas dar
bo buvo sustojęs Aleksote “Stik
lo” fabrikas ir apie 250 darbi
ninkų liko be darbo. Dabar f:- 
nansų ministerija atidavus 
varžytinių tam fabrikui gamin i 
apie 200,000 stiklinių bonkų. 
Fabrikas pradėjo dirbti ir visi 
darbininkai priimti atgal į dar-

__________
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PITTSBURGHO PADANGE DETROIT
’ADV. R. SKIPIČIO ATSILAN

KYMAS
Pagaliau ir mes sulaukėme 

įdomaus, brangaus svečio iš 
Lietuvos, Adv. Skipičio, kuris 
lankosi trumpam laikui Ameri
kos 'Lietuvių kolonijose daryda
mas pranešimus apie Lietuvą ir 
kviesdamas Amerikos Lietuvių i 
atstovus j Pirmutini Pasaulini 
Lietuvių Kongresą Kaune.

Svečias pribuvo pas mus Ge
gužės 21 d. iš Youngstowno ir 
musų mieste praleido tris die- i 
nas, dalyvaudamas įvairiuose 
parengimuose.

Be kitko, svečiui parodyta 
busintis Lietuviškas Kambaris 
Pittsburgho Universitete. ' S. 
40 . -----------

NORĖJO NUSIŽUDYTI
McKees Rocks. — Aleksan

dras Pašakrius, 26 m. amžiaus, 
sunkiai susižeidė norėdamas pa
pildyti savižudystę iš priežas
ties nesutikimo su savo jauna 
žmona. Jų šeimyninis gyveni
mas suiro, jo žmona vežėsi so- 
vo baldus į savo sesers namus, 
ir Aleksandras važiuodamas tuo 
pačiu troku ant užpakalio, tro- 
kui smarkiai važiuojant nušoko 
ir sunkiai susižeidė. Rastas 
vėliau kitų važiuotojų be žado 
gatvėje, nuvežtas į ligoninę.

Išsyk jo žmona manė kad jis 
taip sėdėdamas ant troko tapo 
sukrėtimo numestas, bet jos 4 
mėtų vaikutis padavė jai vyro 
raštelį, kurį tėvas vaikui buvo 
Į rankutę įspaudęs, ir vaikutis 
pasakė kad tėvas prieš nušo
kant iš troko jį pabučiavo.

Nežiūrint jų pasimetimo ir 
nesutikimo, vyras dar lydėjo ją 
į sesers namus, manydamas pa
gelbėt iškrauti baldus.

Iš McKees Rocks jo žmona 
su dviem mažais vaikais kraus
tėsi apsigyventi pas jos seserį 
ant Eccles St., Mt. Oliver.

SUMAŽĖJO ŠELPIAMIEJI
Pennsylvanijos valstijoj nuo 

šelpiamųjų bedarbių sąrašo Ba
landžio pabaigoje nuimta 40,000 
asmenų, reiškia tiek žmonių 
gavo dirbti arba kitur persikė
lė. Gegužės 11 d. šelpiamų be
darbių visoje valstijoje skaičius 
siekė 1,704,282, taigi žemiau
sias skaičius šiais metais.

Valstija smarkiai seka viso
kias apgavystes ir apgaudinė
tojus kurie vienaip ar kitaip 
dirba, arba turi pinigų, ii- ima 
pašalpą.

YOUNGSTOWN. O

ŽYDAI SMARKIAI DIRBA
Amerikos Žydai pradėjo kel

ti pinigus Palestinos atstaty
mui. Pittsburgho Žydų koloni
jai paskirta sukelti $115,000, 
ir šiose dienose tik vienam pa
rengime sukelta pusė tų pini
gų. 600 smarkių Žydų, vyrų 
ir moterų, renka pinigus kiek 
pajiegdami.

PASKYRĖ PINIGŲ. Penn- 
sylvanijos valstijos senato ko
mitetas paskyrė Pittsburgho 
Universitetui valstijos duoda
mą paramą mokslo įstaigoms, 
sumoje $1,650,000 sekančių po
ros metų laikui. Tai yra $470,- 
000 suma daugiau negu buvo 
skirta praeitų dviejų metų lai
kui tai mokslo įstaigai palaikyt.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

LANKĖSI LIETUVOS SVE- 
ČIAS. Pirmadienio vakare, Ge- į 
gūžės 20 d., čia atsilankė Lie-1 
tuvos svečias Adv. R. Skipitis, 
Užsienio Lietuviams Remti Dr- 
jos pirmininkas. Jis atvažiavo 
iš Clevelando su “Dirvos” re
daktorium, jo žmona, ir p. Sa- 
lascvičiais, kurie atlydėjo savo 
automobiliu. Svečias pasakė į- 
domią kalbą apie šių dienų Lie
tuvą ir kas ten daroma. Visi 
klausėsi atidžiai ir buvo paten
ki.-, ti.

Kadangi svečias negavo trau
kinio į Pittsburghą tą patį va
karą, taigi pernakvojo kleboni
joje pas Kun. šteigmaną, kuris 
labai gražiai pavaišino ir sve
čią ir jo palydovus. Clevelan- 
diečiai gryžo atgal tą pat nak
tį.

NELAIMĖ. Automobilius už
važiavo ir užmušė dviračiu va- 
žiat r.sį Lietuvį vaiką, 15 metų 
amžiaus, kitą jo draugą sun
kiai sužeidė.

“ŽENTAI Iš AMERIKOS”. 
Ateinančio sekmadienio vakare, 
Gegužės 26 d., Liet. Progresi- 
vio Klubo salėje bus suvaidin
ta gražus veikalas, komedija, 
“žentai iš Amerikos”. Stato 
Yom gstowno * Lietuvių Draugi
škas Klubas. Roles turės mu
sų jaunimas. Komedija yra la
bai juokinga, vaizduoja senber
nio priepuolius apsilankius su 
ekskursija Lietuvoje, ir kartu 
gražiai perstato Lietuvos gyve
nimą. Visi atsilankykit, parem- 
sit musų jaunimą veikiantį Lie
tuvystei.

MISIJOS. Gegužės 26 d. čia 
Lietuvių šv. Pranciškaus baž
nyčioje prasidės misijos, lanky
sis misijonierius Kun. J. Ja
kaitis. Paskiau, Birž. 2 d., pra
sidės 40 valandų apeigos. Bai
giant jas, atsilankys ir bus iš
kilmingai čia priimtas Vysku
pas Matulionis, nesenai atva
žiavęs iš Lietuvos, kuris var- 
gaic-negalais buvo Lietuvos val
džios išlaisvintas iš komunistų 
kalėjimų Rusijoje. Savas.

SUDUŽO LENKŲ LĖKTUVAS 
PILSUDSKIO GEDULOSE
Gegužės 18 d. Detroito Len

kai surengė gedulas pagerbimui 
mirusio Lenkijos maršalo Pil
sudskio. Tarp kitų dalykų to
se apeigose pakviestas dalyvau
ti ir Lenkas lakūnas, St. Haus- 
ner. Bet ištiko ore tragedija 
ir Hausner nukrito ir užsimušė. 
Jo lėktuvas buvo užvardintas 
“Maršalek Pilsudski”, ir kartu 
su Pilsudskio gedulą Detroito 
Lenkai tą pat dieną, netikėtai, 
turėjo apgailauti ir to lakūno. 
Jo lėktuvas nukrito iš 500 pė-l 
du aukštumos į apgyventą vie-| 
tą visai netoli Lenkiškos bažny-j 
čios, kurioje Lenkai turėjo pa
maldas už Pilsudskį ir kur bu
vo susirinkę keli tūkstančiai 
žmonių. Išeinant iš bažnyčios, 
Hausner skraidė ore, ir žiūrė
dami žmonės Į viršų pamatė 
nukrintant dalį lėktuvo sparno. 
Lėktuvas pakrypo ir tuoj nu
lūžo visas sparnas, o lėktuvas 
tuoj pradėjo kristi ir nukrito I 
ant gyvenamo namo. Tuojau 
sprogo lėktuve buvęs gasolinas 
ir viskas užsidegė. Gaisre žu
vo ir pats Hausner. Visa Len
kų minia tuoj leidosi bėgti į 
nelaimės vietą. Pradėjo rinktis 
daugybė pašalinių žmonių.

Vaizdas buvo liūdnas ir bai
sus. žmonių tačiau daugiau 
niekas nenukentėjo.

Hausner yra tas pats lakū
nas kuris 1932 metais skrido 
į Varšavą, bet nukrito Atlanti-, 
ke ir tik po kelių dienų buvo' 
atrastas plukojantis vandeny
ne. Jis rengėsi šymet vėl da-i 
ryti bandymą skristi Lenkijon.

Rep.

KAPT. P. JURGĖLOS SPAUDOS DARBO 
20 METŲ SUKAKTIS

Rašo K. S. Karpius.

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS
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AKRON
MIRĖ. Jonas Sajeta mirė 11 

d. Gegužės, palaidotas Gegužės 
14 d. Palydėjo į kapines dau
gelis žmonių. Velionis buvo ra
mus žmogus, visų mylimas, 
prigulėjo į SLA. Liko žmona 
ir ištekėjus duktė bei žentas, 

| Beleckiai.
Akrono Lietuviai yra girtini 

j už tai kad nežiūrint kokių įsiti- 
! kinimų jų vientautis miršta jie 
ko no visi kas gali dalyvauja 
laidotuvėse. Visi stengiasi ati
duoti paskutinę pagarbą miru- 

' šiam. Taip ir reikia apsieiti 
■ kultūriškiems žmonėms.
I Či:i apsitašė ir socialistai su 
j bolševikais. Paveizdan socialiS- 
I tai (bolševikų tuo kart nebu- 
I vo) 1917 metais, kada Lietu- 
i viai katalikai į St. Mary’s baž
nyčią parsikvietė Lietuvį kuni
gą atlaikyti Lietuviams pamal
das, laike pamaldų, susiorgani- 
nizavę saviškių gaują, pasiri
šo ant lazdos raudoną skudurą, 
ir demonstrativiškai į marša-į 
vo bažnyčion neprašyti. Bažny-! 
čioje gi pakėlė trukšmą. Vie
tos klebonas, svetimtautis ku
nigas, su policijos pagalba so
cialisms išvijo iš bažnyčios.

Seniau mes Akrono Lietuviai < 
labai daug nuo socialistų nu- j 
kentėjom, ir turėjom daug bė
dų su paskiau praplitusiais ko
munistais. Dabar to nėra, nes 
ir jie vieni apsišvietė, kitiems 
nusibodo sekioti paskui paikus1 
vadus ir durnavoti ir surimtė- i 
jo, dabar net kitus pamokina į 
tvarkiai užsilaikyti. Prieš 18 
metų turėjome jų tokių stor
žieviškų ir nekulturiškų kad 
net geda būdavo. Kalnas.

Piknikams Vieta
Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Ohio 

valstijoje, Antanas Letis pastate 
nauja salę ir turi puikia farmą pik
nikams laikyti. Sale tinkama šo
kiams, yra vieta gėrimams, baras su 
stogu, taip kad jokio sutrukdymo 
nuo lietaus nebus.

Piknikus galima rengti visomis 
dienomis, taipgi ir naktinius. Nuo
ma pigi, $5.00 sekmadieniais, šiokio
mis dienomis dar pigiau.

Pro salės šonų yra bėgantis upe
lis, yra prūdas maudymuisi.

Lietuvių Ūkininkų Draugiškas 
Klubas jau užėmė vietą keliems pik
nikams.

Nuvažiavimas: per Chardon arba 
Painesville. Apie 7 mailės iki pik
niko vietai. Platesnių informacijų 
klauskite pas savininką:

A. LETIS
R 4 Box 100 CHARDON, O.

Petras Jurgėla (Jurgelevičius) j 
gimė Jersey City, N. J., 1901 1 
metais. Prieš pat didyjį karą i 
su tėvais išvyko Lietuvon. Mo- į 
kėši Vilniuje ir Rusijoje. 1905 : 
m. pradėjo rašinėti Lietuvių j 
spaudoje, o 1917 m. jau buvo 
Lietuvių draugijos sekretorius. 
Veikė Rusų skautijoje ir po 2 
metų tapo skautininku (scout-1 
master).

Gryžęs Lietuvon, 1918 me
tais Lapkričio 1 d. Vilniuje įs
teigė pirmas dvi Lietuvių skau
tų ir skaučių draugoves. Nu- Į 
statė Lietuvišką skautų termi
nologiją ir parašė skautams I 
šias knygas: “Pirmieji Skauto 
žingsneliai”, “Piliečių Auklėji
mo Mokykla — Skautybė”; 
“Lietuvos Ateitis”; “Skautys- 
tė”; “Skautų Tarnavimas Tėvy
nei”; “Skautų Vadovas”. 1923 
metais redagavo “Skautą”. Ei
lę metų buvo vyriausio skautų 
štabo mokslo skyriaus vedėjas 
ir juros skautų vadas. Už nuo
pelnus Lietuvos skautijai apdo
vanotas skautų Svastika ir Le
lijos ordinu.

Minėtos knygos nustatė skau
tų veikimo Lietuvoje pagrindus 
ir sudaro aukštą patrijotišku- 
mo mokyklą.

“Naujoji Romuva” rašė kad 
pagal statistiką Lietuvos jau
nuomenė labai mėgsta ir aukš
tai Įvertina tuos raštus, kelian
čius idealingumą.

Pradėjus kurti Lietuvos ka- 
riumenę, šis jaunuolis (vos 17 
metų amžiaus) meta mokslą, su 
trimis savo skautais iš Vilniaus 
per Rusų frontą atvyksta Kau
nan ir savanoriais stoja Lietu
vos kariumenės kavalerijom 

1919 m. Gruodžio 16 d. bai
gęs karo mokyklą buvo pakel
tas į leitenantus. Nepriklauso
mybės kare buvo du kartu su
žeistas. 1924 m. pakeltas į vy
resniojo leitenanto laipsnį, o 
1927 m liko Lietuvos kariume
nės kapitonu.

Jo sumanymu, pradėta leisti 
karininkų laikraštis “Kardas”, 
kurio faktišku redaktorium iš
buvo kelis metus. Daug kartų 
skiriamas Lietuvos Prezidento 
sviton, kada Valstybės Galva 
lankė kraštą arba vykdavo į 
kariumenės iškilmes.

1925 m. P. Jurgėla buvo Ka
ro Muzejaus viršininkas (kon
servatorius) ; čia stiprindavo 
lankytojų patrijotiškumą, mo
kyklų, organizacijų ir Ameri
kiečių ekskursijoms aiškinda
mas muzejaus eksponatus ir 
tautos praeitį. Po to 7 metus 
kariumenės štabe buvo knygų 
redaktorius ir kalbos taisyto
jas. Apdovanotas Lietuvos Ka
riumenės Kurėjų-Savanorių me
daliu, Nepri kiaušy bės medaliu 
ir karišku Latvių medaliu.

Atgavęs Amerikos pilietybę, 
1930 m. išstojo iš Lietuvos ka
riumenės, kurioje garbingai iš
tarnavo llį/5 metų (ilgiausia 
iš visų Amerikiečių).

P. Jurgėla yra parašęs apie 
700 įvairių straipsnių (daugiau
sia patrijotiSkų), kuriuos dėjo 
šie laikraščiai ir žurnalai: “Lie
tuvių Balsas” ir “Vadas” Ru
sijoje, “Lietuva”, “Ateitis”, 
“Skautas”, “Skautų Aidas”, 
“Musų Vilnius”, “Lietuvos Ai
das” ; “Tautos Kelias”, “Lietu
vis”, “Rytas”, Trimitas”, “Ka
rys”, “Kardas”, “Musų žiny
nas”, “Laiko Žodis” ir kt. Jo 
rašinių apie Lietuvą buvo Lat
vijos karo ir šaulių spaudoje 
ir Vokiečių žurnale. Dažnai bu
vo kviečiamas rašyti specia- 
liams kariumenės, šaulių, skau
tų ir invalidų leidiniams.

Be pirmiau minėtų knygų, P. 
Jurgėla išvertė E. Mnišek ro
maną “Raupsuotoji” (trys to
mai, apie 1000 pusi.), W. T. 
Scanlono karo apysaką, “Die
ve, Pasigailėk Musų!”. 1925
m. buvo priimtas Lietuvos Ra
šytojų ir žurnalistų Sąjungom

Darbuotė Amerikoje
1931 metų pradžioje gryžęs 

Amerikon, P. Jurgėla nemeta

‘kapt. 1’. JURGĖLA

plunksnos ir uoliai dalyvauja 
tautiškame veikime. 1931-32 
m. buvo dienraščio “Draugo” 
vyr. redaktoriaus padėjėjas. 
Spaudoje vedė Dariaus-Girėno 
skridimo propagandą ir buvo 
skridimo vyriausio rėmėjų ko
miteto sekretorius, o paskiau 
Dariaus-Girėno Paminklo komi
teto sekretorius. Apie šiuos 
didvyrius, Lietuvos kariumenę 
ir kt. rašinėja plačioje Ameri
kiečių spaudoje.

1933 m. tautininkų konferen
cijoje Chicagoje buvo išrinktas 
Amerikos Lietuvių Sąjungos 
sekretorium, kuriuo tebėra.

Be to, yra Amerikos Lietu
vių Legijono vyr. vado padėjė
jas”. 1934 m. redagavo ir pa
ruošė spaudai J. J. Bačiuno iš- 
'eistą knygą “A. Olšauskas ir 
‘Lietuva’.”

šymet sukanka Petro Jurge
lės literatinio darbo 20 metų, 
kuriuos apvainikavo reikšmin
gu istoriniu veikalu “Sparnuo
ti Lietuviai Darius ir Girėnas”.

Jo didelis veikimas, rašymas 
ir bendrai padėtas trusas nebu
vo pražiūrėta Lietuvos valdžios, 
ir etai praeitą Vasario 16 die
ną Lietuvos Vyriausybė apdo
vanojo Kapt. Petrą Jurgėla Di
džio Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino ordinu.

Būdamas dar jauno amžiaus 
žmogus, P. Jurgėla nuveiks ir 
daugiau darbų musų išeivijoje, 
ypač dabar kada mums reikia 
naujų spėkų užimti smarkiai 
nykstančių veikėjų vietas.

Vos mėnuo laiko atgal persi
kėlęs iš Chicagos į New Yorko 
sritį gyventi, P. Jurgėla ten 
stojo dirbti tautinį darbą ir 
reikia pasitikėti jo pastangos 
atneš gerus vaisius New Yor
ko srities tautinės srovės vei
kėjų sudrauginimui ir surikia
vimui į tikrą darbą, kuris per 
praeitus tris ar ketus metus 
buvo pakrikęs.

BALTIMORE, MD.
PO VAIDINIMO. Sekmadie

nį, Gegužės 19 d., Lietuvių sa
lėje, Dainos Draugijos choras 
statė scenoje St. Šimkaus ope
retę “Čigonai”, vadovaujant L. 
Geležiutei. Vaidinimas pavyko 
gerai, tik publikos buvo nedaug, 
nes tą pačią dieną buvo para
pijos piknikas, kas ir nutrau
kė dalį publikos. Iš parengimo 
choras daug pelno neturės, ta
čiau užsipelno garbės už pasta
tymą to veikalo ir paminėjimą 
komp. St. Šimkaus 30 metų mu
zikos darbuotės sukaktuvių.

Balandėlis.

ADV. R. SKIPIČIO 
KELIONĖS PLANAS

PHILADELPHIJOJ ir apie-; 
linkėję — Gegužės 26 ir 27 dd., 

SCRANTON, WILKES BAR
RE, SHENANDOAH ir MA-
HANOY City — nuo Gegužės 
28 iki Birželio 6 d.

BALTIMORE — Birželio 7 
ir 8 dd.

WASHINGTON — Birželio 
9 d.

NEW YORK CITY — Bir
želio 11 d.

DARIAUS-GIRĖNO 
AERO KLUBAS

Brooklyn. — Pereitą metą, 
Liepos 15 dieną, Floyd Bennett 
aerodrome per karišką Dariaus 
ir Girėno pagerbimą, Ameri
kos Lietuvių Legijono Dariaus 
ir Girėno Postaš No. 1 įkūrė 
Aero sekciją ir pranešė kad Ge
gužės 8 d., kai sukaks du me
tai nuo lakūnų atvykimo tan 
aerodroman, veiks savistovus 
Dariaus-Girėno Aero Klubas.

Aero sekcija sutraukė apie 
16 jaunuolių, energingai dėjo 
pastangas sukelti fondą moko
majam lėktuvui pirkti, kuriam 
pradžia padaryta ten pat aero
drome, kur legijonieriai J. Ši
monis, V. Kuras, M. Sabenka 
ir A. Povilanskas sumokėjo po 
$25. Legijono seimo metu A. 
Kiela sutiko ' būti instrukto
rium, ir šių metų Vasario mė
nesį jau nupirkta Sparks lėk
tuvas.

Gegužės 8 d., lygiai 9 vai. 
vakaro, Posto ramovėje, 262a 
Humboldt st., įvyko iškilmin
gas Dariaus-Girėno Aero Klu
bo įkurtuvių aktas. Atidarius 
ceremoninį posėdį su vėliavomis 
ir ginkluota sargyba, Aero sek
cijos nariai susėdo salės užpa
kalyje, legijonieriai viename 
šone, moterys rėmėjos kitame. 
Pirmininkavo Posto vadas J. 
Očikas, kuris gryžęs iš Prancū
zijos karo lauko nuvyko Lietu
von ir tarnavo karo aviacijoje; 
Vyr. štabo adjutantas Adv. K. 
Jurgėla įteikė parūpintą Aero 
Klubo čarterį. Linkėjimus pa
reiškė Lietuvos Gen. Konsulas 
Pulk. P. žadeikis, Amerikos 
Legijono Ch. A. Fowler posto 
No. 160 trys atstovai, Estijos 
Nepriklausomybės Karo Vete
ranų Lygos 5 atstovai, ir Kapt. 
P. Jurgėla, Vyr. Vado Padėjė- 

| jas, savo, Chicagos Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondo, ir žu
vusių lakūnų giminių vardu. 
Visos iškilmės buvo nufilmuo
tos. Vietos Dariaus-Girėno pa
minklo fondas aukavo Klubui 
25 dolarius.

Ceremoniniai uždarius Posto 
susirinkimą, įvyko trumpas 
Aero Klubo posėdis, kame per
rinkta buvus Aero sekcijos val
dyba. Nutarta lėktuvo krikš- 

j tynas suruošti Gegužės 19 d. 
| ir su legijonieriais iškilmingai 
palydėti laivan a. a. A. Degu
tienės, Kapt. Dariaus motinos, 
karstą.

j Po to įvyko vakarienė, ku
rioje kalbėjo legijonieriai, sve
čiai ir Dariaus-Girėno Aero 
Klubo nariai. Estai ir Ameri
konai nepaprastai stebėjosi Lie
tuvių jaunuolių energija ii- pa
siryžimu, kai depresijos metu 

I jaunų vyrų pastangomis pavy
ko įsigyti gerą lėktuvą ir įkur
ti skraidymo mokyklą, kurios 
auklėtiniams teks kelti Lietu
vių vardą padangėse, Dariaus 
ir Girėno pasiaukojimo vardan, 
ir gal teks Lietuvos padengėję 
tėvynei patarnauti. Rep.

LIETUVIŲ BANKINĖS 
DRAUGIJOS

New Jersey valstijoje Lietu
viai turi tris bankines draugi
jas: Elizabethe, Newarke ir 
Kearny. Kiek laiko atgal Kear
ny bankinė draugija (Schuyler 
Building and Loan Ass’n) mi
nėjo savo 10 metų gyvavimo 
sukaktuves ir ta proga suren
gtose prakalbose gavo 25 nau
jus narius.

Gegužės 12 d. tokias prakal
bas surengė Lithuanian Buil
ding and Loan Ass’n Newarke.

Visiems Lietuviams yra pa
tartina laikyti savo pinigus pa
minėtose Lietuvių bankinėse
įstaigose, o ypatingai tiems 
kuriems nėra reikalinga pinigai 
vartojimui, nes gausit didesnį 
nuošimti ir tuomi padėsit tiems 
Lietuviams kuriems yra reika
linga pasiskolinti. Daugiau pa
sitikėjimo patys savimi, o iš to 
bus visiems daugiau naudos.

A. S. Trečiokas.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LO FONDUI $40

New Jersey Valstijos Lietu
vių Komitetas gavo iš N. J. L. 
Prekybos Buto $35 — likusį 
pelną iš Balandžio 7 d. vaka
rienės Dariaus-Girėno pamink
lo fondui remti, o taipgi iš pir
miau buvo gauta $5 iš LRKSA. 
Newark o kuopos ir visi pinigai 
persiųsta Dariaus-Girėno fondo 
valdybai Chicagoje.

Šis parengimas buvo nutar
tas metiniame N. J. V. L. Pre
kybos Buto narių susirinkime, 
ir kadangi jau tuomet buvo ži
nių kad DULR pirmininkas R. 
Skipitis atvažiuos į Ameriką, 
todėl A. S. Trečiokas buvo įga
liotas pasirūpinti Adv. Skipitį 
sutikti ir jeigu bus galima su
rengti priėmimą.

Nesant progos atitinkamai 
priimti, Adv. Skipitis buvo pa
kviestas į šią vakarienę ir da
lyvavo.

Prekybos butas dėkoja pasi
darbavusioms tame bankete.

Dabar rengiamasi prie išlei
stuvių banketo, kuriame bus 
su Adv. Skipičiu atsisveikinta.

NEWARKO MOTERŲ 
KLUBAS

Newarko Lietuvių Moterų 
Klubas yra nutaręs ir jau pra
dėjo darbą surengimui tinkamų 
išlėk tuvių Lietuvos svečiui, p. 
Skipičiui. Vieta, užsakyta Elks 
Club, Newarke, ir banketas nu
matyta sekmadienį, Birželio 16.

GEDIMINO ORDENAS
Elizabeth, N. J. — Prof. J. 

Žilevičius tapo apdovanotas Ge
dimino ordenu. Didžiojo New 
Yorko menininkai ir visuome
nės veikėjai, pp. Brundzos ir 
Dulkės pakviesti Balandžio 24 
d. susirinko į p. Brundzų na
mus nutarė Prof. J. Žilevičiaus 
ordeno įteikimo proga surengti 
atitinkamą banketą, kuriame 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
P. žadeikis ir įteiks Prof. Žile
vičiui Lietuvos valdžios skirtą 
dovaną. Banketas Prof. Žile
vičiui pagerbti įvyks Gegužės 
26'd., Victoria viešbutyje, New 
Yorke. Sudaryta ir banketo 
rengimo komitetas.

ANTRAS SKRIDIMAS
Šiuomi reikalu N. J. V. L. 

Komitetas Balandžio 16 d. sa
vo susirinkime vienbalsiai nu
tarė surengti Leit. F. Vaitkui 
išleistuves Gegužės 30 d. Gau
ta užtikrinimas kad Leit. Vait
kus pribus Į Newarko airportą 
su “Lituanica 11” Gegužės 30 
d. ir kad per visą dieną norin
tieji pamatyti lėktuvą su jo 
pilnu įrengimu galės pamatyti 
pribuvę i airportą.

EKSKURSIJOS

į i
UNIJA

TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm” 

Išplaukia iš N„ew Yorko 
GEGUŽĖS-May 25 d., 1935 m.

Tuo pačiu motorlaiviu 
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholni) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.
Kiti Išplaukimai iš New Yorko

Kungsholm ............ Birželio 4
Drottninghohn .... Birželio 12
Drottningholm .... Liepos 17
Gripshchn .............. Liepos 26

j Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
I į bent kuri Sąjungos narį, autorizuo

tų vietinį laivakorčių agentą., arba j
j bent kuria musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas

1 moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

(SWEDISH AMERICAN LINE 
| 21 State SL New York, N. Y.
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ADV. R. SKIPITIS PRIIMTAS IŠKILMINGAI.
Darželiui iš šio parengimo liko virš $240 pelno

Plačiai žinomas ir visų lauk
tas Lietuvos sv.ečias, Adv. R. 
Skipitis, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas, 
apsilankęs Clevelande paliko la
bai puikų įspūdi apie Lietuvą, 
apie Lietuvos veikėjų veikimą, 
apie musų šalies kilimą ir ge
rėjimą, ir apie save, nes žmo
gus labai malonaus budo, kal
bus, ir tikras tėvynainis.

Svečias į Clevelandą pribuvo 
Gegužės 18 vakare. Stotyje jį 
pasitiko Lietuvių Kultūrinio 
Darželio valdybos nariai, P. P. 
Muliolis, K. S. Karpius ir “Dir
vos” jaunimo skyriaus redak
torius, Inž. P. Skukas, Gerb. 
Skipitis apsistojo pas p. Kar- i 
pins.

Sekmadienį, Gegužės 19 d., 
visa diena buvo išnaudota su 
svečiu. Pirmiausia, Carter ko
telyje atsibuvo pietus, kur at
silankė apie 30 veiklesnių vie
tos žmonių. Adv. Skipitis pa
sakė trumpą, labai įdomią kal
bą.

Jautrus radio programas
Iš viešbučio svečias nuvyko 

į WJAY radio stotį, iš kur pa
sakė taip pat neilgą bet jaut
rią prakalbą į plačios srities 
Lietuvius klausytojus, kurie di
dumoje tik tiek ir gavo iš p. 
Skipičio išgirsti, nes jis ne vi
sur gali apsilankyti.

Radio stotyje jau laukė ga
tavai Akrono Lietuvių Jaunimo 
Draugiško Klubo choras su sa
vo vadu, Ignu Hollišiu, ir vie
tinis, Jonas Apanaitis su savo 
orkestru. Programas atlikta 
labai gražiai. Choras su orkes
tru sugiedojo Lietuvos Himną, 
kas dar pirmą kartą iš šios ra
dio stoties taip girdėjosi, ir bu
vo labai įspūdinga.

Toliau, dainavo choras, Ro
žė Lukoševičiutė solo, ir gerb. 
Skipitis pasakė savo kalbą.

Po kalbos vėl sekė choro dai
nos, muzika, ir užbaigta Lietu
vos Himnu. Taip tai tas pro
gramas nuskaųibėjo etero ban
gomis, gal but vienintelis toks 
puikus kokį kada Lietuviai ga
lėjo iš Clevelando surengti.

Radio programą vedė K. S. 
Karpius.

Iškilmė Darželyje
Iš radio stoties svečias ir vi

si kiti sugryžo prie “Dirvos” re
dakcijos ir Lietuvių salės ir 
rengėsi važiuoti į Lietuvių Dar
želį prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo. Suvažiavo de- 
sėtkai automobilių, papuošti 
Lietuvos ir Amerikos vėliavų 
spalvomis, ir 4 valandą ilga ei
lė nuvažiavo į Darželį. Ten ra
do didelę minią Lietuvių lau
kiančią. Daugelis Lietuvių my
li matyti tokią didelę demon
straciją atvažiuojant, nes įspū
dis daug puikesnis negu pačiam 
eilėje važiuojant. Darželyje, 
ant kalnelio stovint, ištolo pasų 
mato atvažiuojanti automobiliai 
ir matyti kaip pakalnėj susto
ja atvažiavusieji, iš automobi
lių išlipa ceremonijų vadovai, 
Lietuvaitės pasirėdžiusios tau
tiškais rubais paima vainiką ir 
gražioje rikiuotėje, vainiką ne
šinos, eina į kalną prie pamink
lo. Tas vaizdas labai gražu ma
tyti, todėl kiti susirenka į Dar-1 
želį ir ten ceremonijų laukia.

Šį sykį vainiką padovanojo 
Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas — labai puikų vainiką, 
ir jį į kalnelį prie Dr. Basana
vičiaus paminklo nešė pačios 
Akronietės. Priėjus prie pa
minklo, vainiką paėmė ir prie 
Dr. Basanavičiaus stovylos pa
dėjo musų garbės svečias, p. 
Skipitis. Paskiau Darželio Są
jungos pirmininkas Adv. čes- 
nulis perstatė svečią, kuris pa
sakė kalbą apie tą musų tautos 
vyrą, iš kurio pradėto mažo lai
kraštėlio “Aušros”, apie 60 me
tų atgal, praplito šviesos ugnis, 
kuri atnešė musų tautai aušrą, 
atgimimą, ir spauda praplito į 
šimtus visokių laikraščių, kny
gų •

Darželyje ceremonijos visa
da buna trumpos bet gražios, 
patrijotingos, įspūdingos.

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

P. J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgeeio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

DARŽELIO VALDYBOS PA
DĖKA

Gegužės 19 d. rengtas Lietu
vių Kultūrinio Darželio naudai 
vakaras buvo suplanuotas ank
sti šių metų pradžioje, ir nebu
vo dar žinoma ar Lietuvos sve
čias jame dalyvaus. Rengtasi 
padaryti daugiau pinigų Darže
lio fondui. Programą išpildy
ti pakviesta Akrono jaunimas, 
kuris norėjo senai kuo nors 
Darželiui pasiaukauti.

Didesniam publikos sutrauki
mui, Juozas Blaškevičius, gerai 
žinomas vietos biznierius ir rė
mėjas Darželio ir visų Lietuviš
kų reikalų, įstojęs į Darželio 
rėmėjų narius, sumanė praves
ti tikietėlius su laimėjimu pi
niginių dovanų prie įžangos į 
salę. Tas planas buvo priim
tas, išdirbtas, paskirta dova
noms $50 ir jos padalinta į 18 
dalių, kad daugiau žmonių ga
lėtų laimėti, ir vakaras rengta 
visu smarkumu. Pats Blaške
vičius ir išplatino daugiausia 
tikictų. Sekanti daugiausia iš
platino komisijos narė Pola Glu- 
godienė, ir tt. Komisijoje to 
viso rengimo buvo: J. Blaškevi- 
čius, P. Glogodienė, M. Mišei
kienė, J. Sadauskas ir Darželio 
valdybos nariai.

Pirmą dovaną, $20, laimėjo 
B. Baranauskienė. Didumą vi
sų dovanų laimėjo Lietuviai.

Baliaus biznio vedėju buvo 
pats p. Blaškevičius, kuris pri
statė visas reikmenis per savo 
krautuvę, taip kad tas buvo di
dele pagalba ir davė galimybę 
padaryta ta vakarą pelno virš 
$240.'

Prie visų kitų darbų tą vaka
rą pasidarbavo sekanti: p. Blaš- 
kevičienė, M. Mišeikienė, A. Na
vickienė, A. Grigienė, P. P. Mu
liolis, J. Salasevičiene, M. šeš- 
tokaitė, J. Sadauskas, P. Glu- 
godienė, K. Miliauskienė, Gal
dikienė, J. Keidis, J. Vilčinskas, 
J. Miščikas, A. Paslauskas ir 
kiti

Visiems tiems kurję cįarbavo- 
si, kurių vardai čia paminėti ir 
gal kurių bus praleisti, Lietu
vių Kultūrinio Darželio valdyba 
taria širdingiausi ačiū.

Su visų pagalba ir pasišven
timu galima padaryti didelius 
darbus, todėl prašome ir toliau 
visu darbuotis išvien, o jokios 
kliūtys nieko nereikš.

P. V. česnulis, pirm.
K. S. Karpius, seki'.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 7-o pusi.

GERB. SKIPITIS Clevelande. 
Viešėdamas Clevelande, Lietu
vos svečias Adv. Skipitis pra
leido Clevelande dvi pilnas die
nas. Pirmadieni, Gegužės 20 d., 
apsilankė šv. Jurgio parapijoe 
klebonijoje, pas Dr. Matulaitį, 
J. Brazauską ir kitur.

Po pietų, išsirengė važiuoti į 
Ycungstowną, kur pavėžėjo pp. 
Salasęvičiai savo automobiliu, 
taipgi p. Salasevičiene parengė 
svečiui užkandį prieš kelionę, ir 
palydimas p. Karpių, Adv. Ski
pitis už poros valandų pasiekė 
Yo . ngstowną.

I ANKOSI. Clevelande lan
kosi Jurgis Karauskas, iš West 
Frankfort, UI., “Dirvos” skai
tytojas ir geras tautietis, čia 
vie: i pas savo giminiečius Plit- 
nikus. Gegužės 22 d. p. Ka
rauskas atsilankė “Dirvos” re
dakcijoje.

GRAŽUS VAKARĖLIS. Mo
tei.) Sąjungos 36 kp. jauname- 
čių skyrius rengia savo gražų 
programėlį naujos parapijos sa
lė' Gegužės 30 d., per Decora- 
tio i Day. Pradžia 5 vai. vak. 
Po progTamo bus šokiai, šo
kiams gros Jono Apanaičio or
kestras. įžanga tik 25c.

ATIDARYMAS. šio šešta
dienio vakare, Juozas Vaitkevi
čius atidaro savo gražiai įreng
ta Lietuviška užeigą, po antra
šu 1156 E. 71 St.

DALYVAUKIT VAI
KUČIU PROGRAME
Dar nesenai pradėjęs lavintis 

vaikučių choras, Jaunoji Biru
tė, jau štai pasirengė duoti sa
vo programą Lietuvių sales iš
puošimo naudai šį sekmadienį, 
Gegužės 26 d., Lietuvių salėje. 
Programo pradžia 5:30 vai.

Jaunoji Birutė susideda iš 
jaunamečių vaikučių ir mergai
čių, nuo apie 7 metų iki 15 — 
susirašė jau arti 50 narių.

šis augantis musų jaunimas 
pamilo musų Lietuviškas dainas 
ir žaislus kaip tik gavo progos 
juos pažinti, ir štai tie auganti 
musų ateities žiedai jau jums 
padainuos gražių dainelių, visų 
choru, solo, duetais ir kitaip; 
pagros įvairiais instrumentais 
ir pašoks musų žinomus šokius, 
“Aguonėlę”, “Suktinį”, “Noriu 
Miego” ir tt. Viskas tas atsi
lieps į jūsų širdis gražiai, ir jus 
norėsit kad jaunimas ir toliau 
lavintųsi.

Todėl ateikit šį vakarą į Lie
tuvių salę būtinai: padarysit 
dvejopą naują, paremsit Lietu
vių salės išpuošimo darbą, kas 
jau tikrai bus atlikta šią vasa
rą, ir padrąsinsit musų vaike
lius dirbti toliau dainoje ir mu
zikoje ir musų kalbos lavintis.

Įžanga 35c., šokiams — 25c. 
Jono Apanaičio orkestras.

Kviečia Salės Valdyba 
ir Komisija.

Sustreikavo White Co..
Darbininkai

Antradienį sustreikavo 2,500 
White Motor Co. dirbtuvės dar
bininkų. Streikas kilo kuomet 
neprieita prie jokio susitarimo 
unijos atstovų su komapnija.

Per tūlą laiką ėjo derybos 
unijos atstovų su kompanija, 
tačiau neatsiekiant jokių pasek
mių, darbininkai diduma balsų 
nutarė apšaukti streiką.

Streikuoti balsavo 1,300 prieš 
78.

Clevelande taipgi streikuoja 
žuvies pristatymo darbininkai, 
80 skaičiuje. Jeigu greit nesu
sitaikys, gali pritrukti žuvies.

UŽKVIESTAS LIETUVON. 
Užsienio Lietuvioms Remti Dr- 
ja per Lietuvių meno atstovą 
Amerikoje, kompozitorių J. Ži
levičių, pakvietė Amerikos Lie
tuvių smuikininką Vincą Grei
čių išpildyti keletą koncertų lai
ke viso Pasaulio Lietuvių Kon
greso Kaune, kuris įvyks šią 
vasarą Rugp. (Aug.) 11-77 dd.

Pakvietimą smuikininkas pri
ėmė ir sutartis buvo padaryta 
“Dirvos” redaktoriaus reziden
cijoje Gegužės 20 d. Sutartį 
pasirašė smuikininkas Vincas 
Greičius ir D. U. L. R. pirmi
ninkas Adv. R. Skipitis.

DIRMAVONĖ. Geg. 8 d. 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je atsibuvo labai gražios apei
gos sutvirtinimo tikėjimo arba 
dirmavonė, kurią suteikė Vysk. 
McFadden. Vaikučiai visi bu
vo gražiai pasipuošę ir laike 
pamaldų puikiai giedojo. Se
serų Pranciškiečių prirengtas 
maršavimas ir šauniai papuoš
ti altoriai darė dideli įspūdį 
žmonėse, kurių buvo pilna baž
nyčia. Padėjėjais apart klebo
no Kun. Vilkutaičio ir jo pa- 
gelbininko Kun. J. Andžiulaičio 
buvo svetimų kunigų.

Gegužės 19 d. atsibuvo šv. 
Jurgio parapijos mokyklos vai
kučių pirma komunija 8:30 v. 
ryte. Mišias laikė pats klebo
nas Kun. Vilkutaitis. Bažnyti
nis choras gražiai giedojo dL 
durnoj Mozarto mišias. Stasė 
Greičienė ir B. Urbšaitė giedo
jo Vinco Greičiaus parašytą 
duetą “Sveika Marija”. Smui-
kimnkas Vincas Greičius laike 
vaiku pirmos komunijos grie
žė Bach-Gounodo Avė Maria.1 
Jam vargonais lydėjo Regina 
Greičiūtė. Rep.

ATIDARYMAS
NAUJOS GRAŽIOS LIETUVIŠKOS UŽEIGOS

“THE WHITE HOUSE” 
1156 East 71st Street 

Šeštadieni, Gegužės-May 25 d. 
GERAS, SKANUS STIPRUS ALUS, ALE, VYNAS 

Bus pasmaginimas-paįvairinimas 
Juozas Vaitkevičius — savininkas

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

NOW that Youngstown’s Innocent 
Bystander has also succumbed to 
accepting the aid of “The Shadow,” 
that leaves only the Black Sheep 
and your annoyingly, as the lone 
eagles. But the ‘Black Sheep’ has 
ceased to write, so here am I, not 
broken hearted, but carrying on, or 
trying to carry on single-handed.

Because of lack of space, (that’s 
a good excuse), let’s cut the chatter, 
and go to press.

AT THE ALLIANCE DANCE 
Saturday, May 11th.

No, Alliance, of course you didn’t 
see a sixth party with the Cleveland 
crew of five. But surely, you give 
me more credit than to come with 
this popular group. I ask you.... 
what would be secret about my 
mission, if I came with editors’ 
Karpius and Skukas? But man and 
boy I was there. . . .so here. . . .

My idea of a typical all-around 
Lithuanian Beauty -Contest winner— 
Miss Bernice Davis. What that kid 
lacks, isn’t at all necessary.

Perfect dancing rhythm and har
mony in waltzing and eating pop
corn at the same time, was displayed 
by Al Jocis and Veronica Degutis.

It is now a known fact that Miss 
Katherine Pukes once danced the 
shoes right off her feet, believe it 
or not. She had to borrow another 
pair of kicks in order to hobble 
home. The dogs took a good beat
ing on this particular evening also.

A perfect side glance. .. .Did you 
notice the exquisite hanging fixture, 
in the entrance to the ladies rest 
room? It was by far more beauti
ful than any of those in the hall 
proper. Must have been a woman 
contractor on that job.

Life must be just a bouquet of 
roses to Herr Pete Skukas of Cleve
land. Didn’t you catch him making 
a special effort to inquire the name 
of the proprietress’ daughter...........
Rose, from the proprietress? If 
one could peek in his date book, I 
bet he just has ditto marks under 
the first name. Their all nice too.

E’en tho some of the Alliance fel
lows appear to be shaking the hay
seed out of their hair, they certainly 
can “kick the gong around,” on the 
dance floor. I wonder if they can 
burn up the old rafters in the hay
loft barn dances in the same fash
ion ?

K. J. M.’s first glimpse and im
pression of the so oft-mentioned 
Helen Lucas......a suave bundle of 
energy, all tied up in a pretty wrap
per.

Akron’s contemplated play failed 
to be staged because of lack of a 
curtain. It seem’s as if the pre
vious owner sorta figured he should 
have the curtain thrown in with the 
deal. So he took it along for good 
measure.

Mrs. Roman explained to a friend, 
that because of her job, she nearly 
missed this grand affair. But she 
managed to make it, so everybody 
was happy, including Mr. Roman.

o o o

AT THE ST. GEORGE’S CHOIR 
DANCE — Thursday, May 16.

Cleveland, O.
Adam Darius is putting on weight 

by the pounds since his marriage, 
[s the little woman a good cook, or 
s a good restaurant nearby, Adam 1

Those two girls who stood out 
from the crowd, you know, those 
chic looking sweater girls, were.... 
Helen Chemiss and Selma Matu- 
kaunas. For their address, try and 
beat my time.

Frank Galiūnas, is one of the 
best “twnst-twirlers” in the trade. 
How he does those Polkas, hotcha- 
eha.

Frank Chapas may just be another 
Frank to some, but is a fast worker 
to others. He’s that bashful, shrink
ing violet type. Here’s an example—- 
One of the girls he made himself 
acquainted with said: “Why I don’t 
even know your name.” “That’s o. 
k., says Frank, just call me “Pretty 
Papa.”

Zowie! how could a dance fail 
with a committee composed of such 
fair damsels as: Vicky Citavicius, 
Mary Sharkus etc.? All that was 
necessary, was for them to invite 
their boy friends, the hall would 
have been quite full, methinks.

A one man orchestra, that Alekna 
fella’. Directs the orchestra, plays 
the violin, and also pounds the drum. 
He does both quite well, so tis’ said.

Bill Slivers, spotlight controller, 
succeeded in singling out his paj 
Al Valukas, and did he give him the 
purple glare. There’s one time Bill

AMONGST OUR
LITHUANIANS

St. George’s Choir under Mr. V. 
Greičius, gave a very successful dance 
and card party, Thursday May 16, 
at the parish hall.

Over three-hundred people either 
played cards or danced to the sway
ing rhythm of Alekna’s orchestra. 
To the pleasure of the young people 
many were friends making it one 
of the warmest of dances ever held.

Energetic committee comprising the 
Misses Sharkus, Orpse, Citavicius and 
Messrs Svetkauskas, Alekna, Fran- 
kaitis were well rewarded for their 
expended efforts to make the party 
go over the top.

ooo
GIRL ENJOYS CLEVELAND

Attractive Miss Martha Zuker, 
Bloomville, New York, passed several 
happy weeks in Cleveland visiting 
her friends at Miss Bertha White's 
residence, 1156 E. 71st. St.

She also came to the Cleveland 
Lithuanian Cultural Garden Dance 
held at the Lithuanian Hall, last 
Sunday. So well Miss Zuker likes 
Cleveland, she intends to make her 
next return here to stay.

ooo
PRE-WEDDING PARTY

Mrs. Nevulis, 1166 East 72 street, 
Cleveland, held an informal party 
for her youngest son, Alex, last 
Saturday at their home. Mr. Ne
vulis intends to be married June 8, 
to Miss Bernice..................... Recep
tion will be held at the Lithuanian 
Hall on Superior Ave.

ooo 
LITHUANIAN HALL PROGRAM
Sunday, May 26, The Lithuanian 

Hall, 6835 Superior Ave, will pre
sent a program and dance for the 
purpose of collecting funds for the 
remodeling of the lower hall. Ten
tative plans call for a new shiny 
floor, brighter walls and a painting. 
This is one of a series of affair pur
posely set aside for this end.

Novel in the program, and for 
making their debut, “Birutes Choir,” 
a group of local Lithuanian children, 
fourteen years and under, about 30 
in all, have been practicing for 
months, in song and dance under the 
tutorship of Miss Adelaide Milaus- 
kas and Mrs. Karpius, for this pro
gram. Other bits will be also pre
sented and a dance in the evening.

ooo 
LITHUANIAN WOMEN’S CIRCLE 

PARTY
The Lithuanian Women’s Circle 

of Cleveland will give a Card Party 
at the home of Mrs. Kancius, 895 
East 128th street, May 25, at 7:30 
P. M.

The purpose of this card party is 
to collect funds for the completion 
of the Pittsburgh University Lith
uanian Chamber. This Chamber is 
one of the many in the University 
which will be furnished in the at
mosphere of Lithuanian influence and 
will later be used as a reading room 
and a meeting place for parties of 
Lithuanian extraction.

A good lunch is included with the 
small admission of 25 cents.

(Continued on page 6)

made the bright lights, if not the 
footlights.

I
AT THE CULTURAL GARDEN 

PROGRAM - Sunday, May 1!)
Attorney Skipitis’ speech was har

shly ushered in and out, by that 
continual squeaking of those unoiled 
stage doors. It seemed that every
one in and out of the hall had to 
use those doors too.. Brother can 
you spare an oil can?

Unless it was merely my imagina
tion it appeared that when song
stress Rose Lucas hit some of those 
high notes, she kinda’ rocked the 
boat. The boat in this instance be
ing the “Akron Goodwill” canoe, pad- 
died by skippers Hank and Pete 
Hollish.

A whole basket of posies for Mr. 
Joseph Blaskevicius and wife for 
the very excellent manner in which 
the conducted and managed the en
tire Cultural Garden affair.

From all indications, seems if. 
Miss Bertha and Mr. Waller of 
Akron are thata’ way about each 
other. Of course even I may be 
mistaken. Not infallible just yet.

Yea, it was indeed a humbling 
error on announcer Chesnul’s part. . 
I mean the way he presented the 
Akron Club with the flowers that 
they were supposed to be presenting 
their director, Hank Hollish.

Did you glimpse Mrs. Ann Myh- 
ling making that hurried dash to 
beat the mob. immediately after the 
program ? I didn’t either, but I 
heard about it. Yes, she got her
self all tangled up just the same. 
Couldn’t sprint ahead of that crowd, 
eh’ Ann?

I couldn’t follow Chuck Praspal 
around long enough to find out if 
his midnite date with that Cleveland 
lass materialized or nay. Nice taste. 
Chuck.

Just so you don’t have to look 
agape .again, those too outstanding 
blondes at the dance, were the two 
Puzin sisters, of Cleveland. No, be
cause they were both dressed alike 
still doesn’t make them twin. This 
was their first appearance at the 
hall for many a moon, and did the 
boys give them a rousing welcome. 
Yea man!

Did you by any chance not how 
embarrased those two fellow with 
Mary Kast and Katherine Pukes be
came, when during the drawing, 
several of the Akron group, accused 
one of them of being K.J.M. ? Well 
I did, and am I “boined up,” to be 
accused of anything by a couple of 
soft-eyed damsels such as they, would 
have been a pleasure.

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Woe is me, I have to do all my 
own spying this week. My spies 
have deserted me. They claim they 
can make more money writing chain 
letters. I wonder. Maybe I’ll have 
to try it myself. It should be easier 
than looking through some of these 
modern key holes that never go 
clear through the door.

Still I have more respect for the 
spies who go to work writing chain 
letters. Some of my boys who have 
been under my careful care and 
training for years, have gone to my 
rivals; K. J. M. and Innocent By
stander. Perhaps you have noticed 
an improvement in their work. Any 
change would be an improvement.
EAVESDROPPING —“Ah my love, 
long have I strived for thee. Many 
sleepless nights h'Are .thou caused 
me. Thou art even more beautiful 
than thy predecessor. Thy sleek 
body, your soft purring when you 
speak, thy dependability all excite 
me with joy.” You’re wrong. It’s 
only Pete Hollish whispering sweet 
nothings to his new flivver.
ROLLING PINS—Before Pat Roman 
was married he once said, “When I 
get married, I’ll be the boss of the 
house or know the reason why.” 
Since he married, he knows the rea
son why.
PERSONAL—Chic Praspal says all 
his old girl friends, even Katie Pukes 
are speaking to him since he bought 
a new car. It can’t be your personal
ity Chic, it must be your haircut. 
ENGROSSED — Hank Hollish has 
been so interested in putting over 
the Cleveland program that he has 
been arranging for the past few 
months that he forgot to stop and 
get his pay cheek when leaving the 
shop last week.
STRONG MAN—What a man, what 
a man. Frank Rokus says he has 
been doing nothing but breaking 
chains for the past two weeks. What 
muscles that man must have after 
all that exercise.
NERVE—Once upon a time some
one had the audacity to suggest that 
the Super-Snooper manufactures all 
his news, that none of it is true. 
The inscription on his tombstone now 
reads as follows, “If I hadn’t criti
cized the Super-Snooper, I’d still be 
able to criticize.”
QUEEN OF SPADES—Bertha Gari- 
ones, Ohio’s Lith. Beauty queen, says 
she is going to burn up the famous 
Opinion Book now circulating in 
Akron. We wonder why.
LAMENTS—Al Jocis is blue because 
he has been able to find himself a 
girl friend in every city but Akron. 
He wonders why they don’t go for 
him in Akron. P. S. Al, they know 
you too well in the rubber city. 
CORRESPONDENCE — Dear Super 
Snooper, since I’ve been in Idaho I 
haven’t been out with a girl and I 
haven’t taken a drink. This is great 
country. Not a beer joint within 
forty miles and no women within 
one hundred miles. What’s the reme
dy for homesickness? I could sell 
quite a bit of it here. Faithfully 
yours, Petey Yenicky.
EGO—Bruno Bartkus of Cleveland 
says he’s not girl crazy as many of 
his friends claim he is. He says that 
if the girls would leave him alone, 
he could behave.
FAMOUS QUESTIONS—What hap
pened to the Pinch Hitter? Why 
does Bill Darulis blush when some
one says “Youngstown?” Who is 
Sappo? Where does Anne Milicke 
get her beauty? Who’s the new 
Akron girl from Pittsburgh ? Who 
is Connie Kubilus’ heart-throb of the 
moment? Who’s the loudest bass in 
the ALSC Chorus? Who is the bird 
they call Peter Skukas? Why is 
K. J. M. ashamed of his identity? 
Who killed Cock Robin? What 
makes the world go around?—after 
six glasses of beer.
NOTE:—A letter by Sappo shall ap
pear in next week’s issue.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
2 šeimų namas su visais pato
gumais, garadžiai; arti Supe
rior ir Bulvaro. Parsiduoda — 
$3,500. Nepraleiskite progos. 
Pažiūrėjimas nieko nekainuos.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALG YKLĄ
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue

Dideles Lietuviškos Vakaruškos 
Bulvinių ir Mėsinių Dešrų Vakarienė!

KAUNAS CAFE 
6927 Superior Avenue 

Trečiadieni, Gegužes-May 29 
(Prieš Decoration Day — Pradžia 8 vai.) 

Vakarienė ir tt. tik 25c.
Muzika bus tarp Lietuvių negirdėta — 

Kroatų Stygų orkestras — šeši žmonės. Šokiai. 
Kviečia: Vic Anderson ir Juozas Gillis.

YOUNGSTOWN
Well, People! The big day you 

have waited for has arrived. It will 
be here May 26, which is only two- 
days away. The Youngstown Lith
uanian Social Club is at last ready 
to present that rip-roaring, button
bursting comedy “Žentai is Ameri
kos” written by our esteemed editor, 
Mr. K. S. Karpius. It’s gonna’ be 
good and I’m not just handing you 
a line, either.

This is the first dramatic effort 
of the Y. L. S. C., and, confidentally, 
if you come to see it, you might 
get some good laughs at the ex
pense of our rising Romeos, Juliets, 
and Ham-s-lets. In the cast are 
such brave men (brave enough to 
try to master Lithuanian words) as 
Vic Lucas, Charlie (Comrade) Nev
ers, Joe (Tyndale Philosopher) Der- 
in, and Joe York. The feminine 
leads are well carried by Stella 
Kaulis, Rose Lucas, and Helen Lu
cas.

That isn’t all, folks! After this 
prespiratory ordeal, for the audience 
and actors, there will be dancing and 
for any who want it. Polkas, for 
those who feel frisky: and dreamy 
fox-trots or waltzes with soft lights 
for the more sedate steppers.

If you’re thirsty, you can quench 
your thirst from the contents of a 
keg in the cellar; if you’re lonely, 
you can quench your loneliness in 
the genial atmosphere around you.

Remember Cleveland, Akron, and 
Alliance. The Y.L.S.C. has a date 
with you Sunday, May 26 at 6:30 
P.M. in the Lithuanian Hall, at 628 
Franklin Ave. We promise you a 
double extra special nice time. And 
when we make promises we keep 
them, 

ooo

GATHERED WHILE I GAPED
Down through the ages our great 

philcsophers have said that the far
ther one is from a situation the 
more readily he can look into the 
complications which are not other
wise evident. Who should be bet
ter qualified to observe all the fool
ish things mortal do than the “Man 
in the Moon?” So dear readers, 
we offer to you that wisest of sages, 
the “Man in the Moon,” and to add 
the modern touch we throw in a 
son, his son “Mercury O’ Chrome,” 
for good measure. Here they are 
as our radio operator, “G. X. 7” re
ceived their conversation.

Time, Saturday, May 11, 8:14 P.M. 
713,277 Kilocycles .0039 Meters.
“No, son you can’t go to that 

dance at Alliance tonight, the rocket 
ship is on the blink, and besides 
you’ve been running around too much 
lately.”

“Aw, I did so want to go, it’s go
ing to be a swell dance. Pop, look 
at all .those cars from Akron start
ing for the dance.”

“I agree with you, Merk, I’m be
ginning to wish I were going myself. 
There’s Mr. and Mrs. Karpius, Mary 
Balcrius, Peter Skukas, and J. V. 
Mitchell all of Cleveland bound for 
Alliance. Don’t see anyone starting 
from Youngstown as yet. but then 
the Youngstown bunch is always late.

Slim’s bringing his sister, Pop, 
she’s even nicer than Slim. Then

(Continued on page 6)

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero Dr-ja
Sekmadienį, Birželio-June 2

pradžia 1 vai. po pietų 
NAUJOS PARAPIJOS Darže

bus gera muzika šokiams 
Visi prašomi dalyvauti, sma

giai praleisit laiką su savo 
draugais.

(22) Komisija.

PIKNIKAS
Rengia Corlett Moterų 

Klubas
Sekm. BIRŽELIO-JUNE 16

NEUROS DARŽE 
Brunswick, Ohio

Pradžia 10 vai. ryto.
Bus gera muzika šokiams, iš- 
laimėjimai seniems ir jauniems.

Skanus valgiai ir gėrimai. 
Įžanga tik 15c.

(22) Komisija.

Kampas E. 174th St.
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DALUVAUKIM KAUNO KONGRESE!

a .UTININKAI!
t NDARIEČIAI!

■" 1 vT ALIK Al!
- jALYVAUKIM VISO 

PA JULIO LIETU VIŲ 
KG GRESE!

xrva” jau anksti per
eit žiemą, kaip tik atėjo 
žin i apie sumanymą reng
ti . une viso pasaulio Lie
tux Kongresą, tam suma- 
nyi .i pritarė. Dar nebuvo 
ats nkęs DU LR atstovas, 
jau Dirva” agitavo už to
kį jngresą ir nurodė net 
tin miausį laiką — šią va- 
sai tarp mokyklų užsida- 

t ryi j ir atsidarymo. Šią 
va: ą todėl kad 1936 me
tai vyks musų Susivieniji
mų ūmai, o laukti 1937 me
tų eikštų musų sutikimą 
nui sti amžinastin dvejetą 
nie , kurie niekados jau 
nęg yžta. Nuo šios vasa
ros, nuo Kongreso užsibai- 
gim , jau galėsim daug ką 
per tuos du metu nuveikti.

K mgreso tikslas yra Lie
tux; bes gelbėjimas ir palai
kymas už Lietuvos ribų gy- 
ven..učių Lietuvių tarpe.

Mums Amerikoje svarbu 
išlaikyti Lietuvybė, — tik- 

, ra Lietuvybė, ne išgamų 
. pasinaudojimo priemonė.

Užtai mes ir raginame 
Tautininkus, Sandariečius 
ir Katalikus dalyvauti Kon
grese.

Socialistai ir net komu- 
nist ii rengiasi vykti į Kau
ną. Jie ten važiuos prisi
gaminti sau visokių nesą- 
iionių apie “kraugerius”, 
‘kle įkalus”, “juodvarnius”, 
apie “laisvių varžymą” ir 
“nerimokratiškumus” — ir 
par ■ ežę pabers čia tikriems 
Liet iviams lyg taboką į 
aki.'., apakins musų gerus 
žmones, išnaudos juos, iš
galvos visokius sau pasipel- 
nij io “triksus”, ir galime 
sul ikti to kad Lietuvis ir 
mi nenorės Lietuviu ir 
ka liku ....

1 įsų pareiga yra vykti 
į I ngresą gausiai ir atsto
vą i ten tikrąją Amerikos 
Li įviją, ir parvežti iš ten 
m: į žmonėms, musų sekė
jai , tikrų žinių.

’■ ngrese pakelta dvasia 
su yžę, galėsim ir savo 
ja ąją gentkartę paauklė
ti ietuviška ir galėsim at- 
lil i kitus gerus darbus ant 
kui ių remsis Lietuvybė ir 
m ų ilgesnis ir tikresnis 
iši imas Amerikoje.

' ' utininkai — Sandarie- 
či — Katalikai — rengki- 
mūs į Viso Pasaulio Lietu
vi Kongresą siųsti savo at
stovus !

Laiko prisirengti yra ga
ni ! Nepraleiskim progos, 
nctumkim savo Lietuviją į 
m įsų raudonųjų išnaudoto
jų glėbį!

Varžytinės del Lenkijos
Dar Lenkijos maršalo ir 

diktatoriaus Pilsudskio la
vonas buvo neatšalęs kaip 
prie Lenkų pradėjo pulti 
Europos politikieriai ir vie
ni į save, kiti į save ją tem
pti. Hitleris pasistengė pa
griebti už “sirata” likusios 
Lenkijos rankos pirmiau
sia, pasiųsdamas įsakymą 
savo ambasadoriui Varša- 
je pristatyti Lenkijos vy
riausybei apgailavimą kaip 
tik Pilsudskis mirs, kad jo
kios kitos valstybės diplo
matai nespėtų tai padaryti. 
Net Hitleris pasiskelbė jog 
jis pats eis į savo paniekin
tą katalikišką bažnyčią da
lyvauti pamaldose už Pil
sudskį. Tas reiškia jog Hit
leris lošia su Lenkais prieš 
Prancūziją ir Rusiją, no
rėdamas Lenkų draugingu
mo. Pats Pilsudskis irgi 
mokėjo lošti: jis vieną die
ną raitė savo usus kalbėda
mas su Prancūzais, kitą — 
su Vokiečiais. Tas, žinoma, 
ne visada išeina į gerą.

Nori Apvesdint Vokiečius 
Ūkininkus

Vokietijoj įsteigta oficia- 
lis piršlybų biuras, kurio 
tiklas yra surasti pačias del 
333,000 nevedusių Vokiečių 
ūkininkų. Tūkstančiai mer
ginų persikėlė gyventi į 
miestus, per tai ukėse liku
siems vaikinams nesiranda 
gana merginų. Valdžia pa
siryžus išleisti $100,000,000 
parupinimui namų ir pagal
bos naujai vedančioms ūki
ninkų poroms.

Vokiečių valdžia nori pa
tvarkyti kad merginos turi 
pratarnauti metus laiko ant 
ūkės pirm negu gali būti 
priimamos dirbti kitur.

Tas daroma todėl kad, 
merginos gavusios dirbti 
ukėse, susimylės su ūkinin
kais, ištekės už jų ir apsi- 
liks ūkininkauti.

MARŠALAS PILSUDSKIS
Maršalas Pilsudskis mirė, 

ir Lenkų tauta jam paruo
šė tokias laidotuves kokių 
savo istorijoje net savam 
žmogui nebuvo ruošę. O 
Lietuviai?

Amerikos laikraščiai ra

Amerikai Skolos
Svetimos valstybės sko

lingos Suv. Valstijoms su-
moję $16,897,000,000.

Iš to, $10,304,000,000 yra
karo skolos, kitos šiaip sko
los. Karo skolų jau virš

Sovietų oro tyrinėjimo 
komitetas užsakė padirbti 
rakietą kuri bus šaunama į 
orą iki 34 mailių aukščio, 
greitumu 700 metrų į se
kundą. Toj rakietoj jokis 
žmogus neskris, tik bus iš
nešta į aukštumą automa
tiški moksliški instrumen
tai, kurie po iškilimo reika- 
lingan aukštin, nusileis že
myn parašiutais. Toliau, 
svajojama apie kitą rakie
tą kuri bus bandoma iššau
ti kelis šimtus mailių oran.

metas laiko kaip nemoka 
jokia valstybė, išskyrus Fi-
niją-Suomiją.

visa giria 
Vėjas.

—Meška
dreba.

bėga,

LEISKIT Į TĖVYNĘ
Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus.

Pirm negu aušrelė skaisti užtekės, 
Ten mano dainelė linksmai suskambės.

Čia jausmai man žuvo, kalinyj širdis, 
Leiskit į Lietuvą, akys ten nušvis.

Svetima padangė nemaloni, ne!
Tėviškę aš brangią vis regiu sapne.

Nemuną dabina gražesni žiedai, 
Širdį ten ramina meilesni jausmai.

LAKŠTINGALĖLĖ
Lakštingalėle, linksma paukštele, 
Kodėl nečiulbi anksti rytelį?

Ką aš čiulbėsiu anksti rytelį, 
Žmonės išdraskė mano lizdelį.

Sakė pabaidžius šėmus jautelius, 
Sakė nulesus kviečių dirvelę.

Nei aš pabaidžiau šėmus jautelius, 
Nei aš nulesiau kviečių dirvelę.

Daugybė paukščių. Vie
nas paukščių tyrinėtojas iš
gyvenęs Alaskoje 50 metų, 
sako suradęs ten 160 rūšių 
paukščių. Ta žemės dalis 
yra toli šiaurėje ir rodos 
tik kelios rūšys šiaurinių 
paukščių ten galėtų,, prisi
laikyti, o tiek daug ^kirtin
gų paukščių ten esama.

—Tarp žirnių sėdi kepa
las. Mėnuo ir’ žvaigždes.

KADA NORIU VERKIU
Kada noriu verkiu, kad noriu — dainuoju, 
Nuo sunkių vargelių neišsiliuosuoju.
Ilsta man rankelės nuo sunkių darbelių, 
Alpsta man širdelė nuo rūsčių kalbelių.
Nedėlios rytelį ėjau'vandenėlio,''
Sutikau bernelį Šalia šaltinėlio.
Pastatyk viedrelius, paguldyk našlelius, 
Pasilsėk, mergele, paalsyk rankeles.
Dėkui tau, berneli, už meilius žodelius, t 
Tokių negirdėjau nuo pat mažumėlės.

šė kad Hitleris atsiuntė sa
vo draugą Goeringą, Pran
cūzija pasiuntė savo marša
lą Petain ir ministerį La
vai, Anglija savo Earl Ca- 
vąn, buvusį generalinio šta
bo viršininką — visi daly- 
vąvo Pilsudskio laidotuvėse.

Lietuvos vardo nemini
ma. — Lietuva be abejo jo
kio atstovo nesiuntė daly
vauti laidotuvėse savo sū
naus, kurio motina ilsisi 
kapuose ties Kaunu, Sur- 
gintuose. Lietuviai gal nie
kad nedovanos Pilsudskiui 
to įsakymo Želigovskiui 
pulti ir paimti Vilnių, ku
ris tiek santikius pagadino 
kad net akliausi Lenkai 
pradeda suprasti kalbų apie 
Liublino unijos atnaujini
mą kvailumą. Bet Pilsuds
kis jautė save Lietuviu ir 
Lietuvą mylėjo, kaip, gali 
būti, mylėjo Jogaila, Kos
ciuška, Mickevičius, Slovac
kis ir kiti. Tik jam ta Lie
tuva nebuvo musų sąmo
ningų ir tautiškai prabudu
sių tautos brolių Lietuva. 
Tai nebuvo Lietuva Basa
navičių, Kudirkų, musų pa
sišventėlių knygnešių, Mai
ronių, musų savanorių, mu
sų Šliupų, ir kt. Tai buvo 
sena Lietuva, Lietuva pa
duota Lenkams sulenkinti 
ir padaryti Polonia.

Musų Lietuva tai Mairo
nio “Jaunoji Lietuva”, Lie
tuva jauna, tautiška ir ne
priklausoma.

Pilsudskis svajojo apie 
seną Lietuvą, apie istorinę 
su Lenkija surištą Lietuvą, 
ir jis tam dirbo net perdaug 
atsidavęs, neatsižiurėdamas 
į visas kliūtis iš pačių Lie- 
tuvų pusės. Jo svajota Lie
tuva. musų tautos širdyje 
jau buvo mirus, dingus ant 
visados. Jokia spėka jos 
neatgaivins.

Maršalas liepė savo širdį 
palaidoti Vilniuje, Lietuvos 
širdyje, o kaulus šalia Įeito 
Lenkams pasitarn a v u s i o 
Lietuvio, Kosciuškos. Ta
čiau, Jaunoji Lietuva miru
sį maršalą jei gerai ir ne
minės, visgi savo širdyje 
tiek pat neturės, kaip ne
turi Jogailos, Mickevičiaus 
ir Kosciuškos. Jie visi bu
vo geri Lietuviai, tik ne 
musų tauta, dirbo.

15,000 MOTERŲ MIRŠTA 
KASMET LAIKE 

GIMDYMO
Kiekvieną metą Suv. Val

stijose padeda savo gyvas
tis apie 15 tūkstančių mo
terų laike kūdikių gimdy
mo. Visoje šalyje bendrai 
miršta viena motina iš 160 
gimdančiųjų. Kaip kuriose 
paskirose valstijose viena 
miršta iš kožno 100 gim
dančių motinų. Prie to, ki
ti desėtkai tūkstančių mo
tinų buna daugiau ar ma
žiau sužeistos ir per eiles 
metų nešioja vienokias ar 
kitokias žymes palikusias 
nuo gimdymo ..dienos....

Du ■ trečdaliai tų mirčių 
yra išveng;tinos, jeigu mo
tinos apsirūpintų savo pa
dėtimi iškalno, arba jeigu 
butų suteikiama pagalba 
tokioms kurios .negauna jo
kios pagalbos.

LIETUVOS VALDŽIOS PADALI
NIMAS TARP ATSKIRŲ 

MINISTERIJŲ

Lietuvos vykdomoji valdžia dabar yra 
padalinta į aštuonias dalis ir paskirstyta 
į aštuonias ministerijas.

Žemės ūkio ministerijai pavesta žemės 
reformos vykdymas, dvarų dalinimas, kai
mų skirstymas į viensėdžius, žemės ūkio 
nusausinimas, miškų ūkis, gyvulininkystė, 
aukštoji žemės ūkio mokykla, Dotnuvos 
Akademija, visos kitos žemės ūkio mokyk
los, įvairių žemės ūkio kursų organizavi
mas; jai priklauso visų apskričių ir rajo
nų agronomai. Be to, žemės ūkio minis
terijai darbe pagelbsti žemės ūkio rūmai, 
kurie per įvairius ratelius, speciales žemės 
ūkio sąjungas ir tt. kelia žemės ūkio kul
tūrą ir visuose darbuose padeda ūkinin
kams. žodžiu, žemės ūkio ministerijai ru
pi tik Lietuvos ūkininkų reikalai.

Finansų ministerija rūpinasi visais 
valstybės finansais. Ji rūpinasi Lietuvos 
prekyba su užsieniais. Jos žinioje yra val
stybės iždas ir ji prižiūri valstybės biud
žeto sudarymą ir jo vykdymą. Finansų 
ministerijos žinioje yra visi Lietuvos fab
rikai, įvežimo ir išvežimo kontoros, ban
kai. Bendrai, kur tik kalbama apie pini
gus ten tuojau reikia susitikti su finansų 
ministerija.

Krašto apsaugos ministerijai pavesta 
visi Lietuvos gynimo reikalai. Ji vadovau
ja kariumenei, tvarko mobilizaciją, apmo
ko kareivius, ruošia karininkus ir tt. žo
džiu, krašto apsaugos ministerijai rupi at
remti visus priešo puolimus, kurie kėsin
tųsi į valstybės neliečiamybę, kitaip sakant 
jos žinioje yra karo reikalai.

Vidaus reikalų ministerijos žinioje yra 
valstybės policija, miestų, apskričių ir val
sčių savivaldybės, apskričių viršininkai, vi
sų įsakymų bei įstatymų "vykdymas, visos 
draugijos, organizacijos, darbininkų ir 
darbo reikalai, policijos mokykla, Klaipė
dos krašto gubernatura, vieškeliai ir kiti 
mažesni susisiekimo keliai, Lietuvos sta
tyba, ir tt. Apskritai, vidaus reikalų mi
nisterijai priklauso visas Lietuvos vidaus 
administracinis gyvenimas.

Susisiekimo ministerijai priklauso ge
ležinkeliai, plentai, transportas, visų rūšių 
susisiekimas. Ten kur kalbama apie bent 
kurį pasinaudojimą valdžios susisiekimo 
priemonėmis, jau turima reikalo su susi
siekimo ministerija. Be to, jai priklauso 
visi vandens keliai, Klaipėdos uostas, paš
tas, telegrafas, telefonas ir tt.

Teisingumo ministerijos žinioje yra 
visi Lietuvos teismai, notarai, anstoliai, 
•valstybsė gynėjai, kalėjimai. Tik jai ne
priklauso kariumenės teismas, kuris yra 
krašto apsaugos ministerijos žinioje.

švietimo ministerija rūpinasi Lietu
vos gyventojų mokymu ir kultūrinių gyve
nimu. Jos žinioje yra Vytauto Didžiojo 
Universitetas, visos kitos mokyklos, vaka
riniai kursai suaugusiems, visi kitoki pri
vatiniai kursai, senovės paminklų apsau
gojimas, mokslo knygų nustatymas ir lei
dimas; jai priklauso visi universiteto pro
fesoriai ir visų mokyklų mokytojai bei mo
kiniai. Jos žinioje yra teatras, valstybės 
muzikos konservatorija, meno ugdymas, 
valstybės radiofonas.

Užsienio reikalų ministerija rūpinasi 
Lietuvos santikiais su užsienio valstybė
mis. Jos žinioje yra Lietuvos pasiuntiny
bės ir konsulatai užsieniuose. Ji per kon
sulatus nemažai rūpinasi ir užsienio rei
kalais.

Valstybės kontrolė prižiūri ir tikrina 
visus ministerijų darbus, ypač žiuri kad 
nebūtų aikvojama valstybės iždas.

Tolesnis Lietuvos valdymasis jau eina 
per savivaldybes. Tsb.

PAVASARIO SULAUKUS
Linksmus sulaukę pavasarėlio, 
Kaip gražios gėlės iš pumpurėlio, 
Visi tik džiaugias kad šaltis nyksta, 
Pavasarėlis išlengyo dygsta.

Šviesi saulutė aukštyn užėjo,
Šiltas vėjelis pusti pradėjo,
Tartum sus’tarę sniegą naikina, 
Laukus ir p ievas sausai džiovina.

Medeliai sprogti greitai pradėjo, 
Kurie per žiemą visi liūdėjo;
Dabar pradėjo risi žaliuoti, 
Juose paukšteliai ėmė čiulbuoti.

Laukai ir pievos žaliuot pradėjo, 
Kur ant jų sniegas žiemą gulėjo, 
Šiltai saulutei aukštai pakilus, 
Pilkai žemelei greitai atgijus.

Paukšteliai medžiuos’ lizdelius krauna, 
Neša snapelyj ką tik pagauna, 
Gražiai išpuošę savo namučius, 
Rengias auginti juose mažučius.

Obelės, liepos žaliuot pradėjo, 
Vyšnios ir kriaušės jau sužydėjo;
Rūtos ir mėtos ima žaliuoti,
Gryžę paukšteliai praded’ dainuoti. 

Darželius puošia musų sesutės, 
Darbuojas, tinsiąs lyg tos bitutės, 
Gėles sodina, laisto, augina, 
Savo širdužes jomis ramina.

Jau piemenėlis bandą riliuoja,
Gražias daineles linksmai dainuoja;
Jam vasarėlė svečias malonus, 
Laukuose jaučias jis visko ponas.

O artojėlis, jaunas bernelis, 
Linksmas, patogus kaip bijūnėlis, 
Žagrę vairuoja, dainelę • traukia, 
Laimės, dalužės jis savo laukia.

Laukai ir pievos jau sužaliavo,
Giriose medžiai jau sulapavo, 
Ir gaspadoyius avižas sėja, 
Bulves sodina, žemę akėja.

Jau ir sulaukėm mes vasarėlės, 
Trumputės naktys, ilgos dienelės; 
Saulutė skaisti javus brandina, 
Ir gerą vaisių duoti ketina.

Štai ūkininkas, žemės artojas 
Džiaugias kad geras bus vasarojus, 
Rugiai ir kviečiai, bulvės žaliuoja, 
Dobilai, žirniai tik raudonuoja.

Žaliam gojelyj gieda lakštutė, 
Ten prie miškelio kukuoj’ gegutė, 
Laukai, miškeliai pilni paukštelių, 
Net oras skamba nuo jų balselių.

Šienapjovėliai taiso dalgelę,
Rengiasi eiti pjauti šienelį,
O mergužėlės linksmos valioja, 
Apie šienelį gražiai dainuoja.

Kaip šventadienio tiktai sulaukia, 
Visas jaunimas pamiškiu traukia, 
Linksminas, žaidžia, suktinį šoka, 
Groja, dainuoja kas tik ką moka.

J. K. Alekna.

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
610 pusk, su daugeliu iliustracijų. Vertė Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais §2.00

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.

REIKALAUKIT '‘DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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lietuvybės auklėjimo PRIEMONES
IŠEIVIJOJE

LIETUVYBEI. — KITŲ TAUTŲ PASTANGOS IR LAI- 
KAZIMIERO SESERŲ AKADEMIJA CHICAGO.TE.

SUNKIOS APLINKYBĖS 
MĖJIMAI. — ŠV.

vargo kiaurus
Ta-

Lietuvybė musų Tėvynėje 
šimtmečius, svetimų prispaudėjų engiama, 
čiau ji nežuvo. Tautybes diegelis smilko sveti
moj vergijoj, ir susilaukęs pirmutinės progos, 
atkiuto ir išleido naujas atžalas. Viskas tai įvy
ko pasidėkavojant Lietuvei motinai, kuri šiau
dinėj pastogėj gludėdama, nedavė Lietuvybės 
dvasiai užgesti.

Lietuvės motinos tautybės dvasioje išauk
lėtos dukterys atvykusios Amerikon ir radusios 
gyvenimui lengvesnes priemones, auklėjo savo 
sūnūs ir dukteris toje pačioje dvasioje kokioje 
jas buvo išauklėjusios jų motinėlės. To pasek
mėmis šiandien išeivijoje turime tai kad Lietu
vai tolimoje šalyje gimę ir augę Lietuviai, savo 
motinų išauklėti Lietuviškoje dvasioje, yra ne 
menkesniais dvasioje Lietuviais už tuos kurie 
gimė ir augo pačioje Lietuvoje.

Tačiau pasikeitė laikai. Amerikai privėrus 
savo vartus ir iš Lietuvos naujiems Lietuviams 
neatkeliaujant, parsiėjo Lietuvybei išeivijoj pa
silaikyt pačiai savo spėkomis. Dabar pamatė
me kad tam tikslui reikalingos spėkos urnai sil
pnėja. Ateivių motinų išauklėtos dukterys dar 
savo tėvų tautybėje buvo stipresnės, bet jų duk
terys ir sūnus, augdami kitokiose aplinkybėse, 
Lietuvybei virsta svetimais. Taikydamiesi prie 
vietinių gyvenimo aplinkybių, jie ne tik kalba 
svetima kalba ir naudojasi svetimais 
bet ir dvasioje jie darosi Lietuvybei 
niais.

Aišku, kitaip būti negali. Pats

noji jų karta kad ir nevartoja savo tėvų kalbą, 
kalba Angliškai, tačiau dvasioje jie yra tais pa
čiais tautiečiais kaip jų tėvai ar seneliai buvo.

Ir pas mus tokia priemonė turėtų įsigyven
ti. Tiesa, mes nesam taip turtingi, neturim to
kių labdarių kurie savo turtu prisidėtų steigi
mui ir išlaikymui savo tautybės įstaigų mokyk
lų pavidale.

Tačiau turime ką panašaus, turime šv. Ka
zimiero Seserų vienuolių vedamą akademiją Chi- 
cagoje; tos akademijos skyrius yra taipgi Penn- 
sylvanijos valstijos miestelyje Newton. Nors 
šita Lietuvybės įstaiga, del finansinių trukumų, 
nėra dar stipriai įsigyvenus, tačiau Lietuvybės 
auklėjime Lietuvių tautai išeivijoje apsitarna
vo jau nemenkai, čia einančios aukštesnį mok
slą Lietuvių dukterys turi gražią progą pamil
ti Lietuvybę, kurios meilę ir prisirišimą prie 
jos parodė jau daug kantų, ir Lietuvos valdžia 
tai labai įvertino, šv. Kazimiero Seserų vada- 
mos įstaigos auklėtinės savo tėvų kalbos tyru
mu, Lietuvišku raštu, Lietuviška daina ir Lie
tuviška muzika ne kartą jau pradžiugino sielą 
daugelio Lietuvių tautiečių, kurie turėjo progą 
pasigerėti ir pasigrožėt tų jaunųjų auklėtinių 
kurios musų ateičiai išeivijoje daug žada, ne 
tik teknišku bet ir dvasišku žvilgsniu.

šv. Kazimiero Seserų akademijos auklėti- 
toje įstaigoje praleidžia savo svarbųjį augi- 
ir brendimo amžį. čia jos išmokę Lietuvių

papročiais, 
jau sveti-

nes 
mo 
tautišką tekniką, iš mokyklos išeidamos išsine
ša ir tautišką dvasią. Nors išeivijoj gimusios 
ir augusios, jos liekasi Lietuvės tikroje žodžio 
prasmėje. Galbūt likimo bus lemta joms susi
maišyti šeimyniškai su svetimtaučiais. Vienok 
išauklėtos jos Lietuviškoje tautiškoje dvasioje, 
turėdamos Lietuvišką sielą, auklės ir savo vai
kelius toje pačioje dvasioje kurią joms įkvėpė 
Lietuviška mokykla. Tegul jų vaikeliai galbūt 
jau Lietuviškai nekalbės, bet tai bus svetimkal- 
biai Lietuviai dvasioje, taip kaip šiandien yra 
svetimkalbiai Airiai, Vokiečiai, Izraelitai ir kiti.

Todėl tai verta į tai atsižvelgti visiems 
tiems kuriems rupi Lietuvių tautybės likimas 
išeivijoje. Jeigu šiandien Anglijoj yra Lietu
vybei nuoširdus Lietuviai kalbanti tik Angliš
kai; jeigu Argentinoje ir Brazilijoje yra gerų 
Lietuvių kalbančių tik Ispaniškai ir Portugališ
kai, tai kodėl negalėtų Suvienytose Valstijose 
būti gerų Lietuvių kalbančių tik Angliškai? Jei 
teknišką Lietuvybę išlaikyt aplinkybės neleidžia 
tai svarbu išlaikyt bent dvasišką Lietuvybę.

Jei Lietuviai savo dukteris leidžia aukštes
niu mokslan svetimtaučių įstaigose, ir dažnai iš 
to niekam nėra naudos, kurią sukliudo atsiradę 
šiokios ar tokios kliūtys, tai kodėl nebūtų gali
ma leisti 
rios gali 
joje?

Butų
rie rengia savo dukteris 
pagalvotų apie to mokslo 
ir tame reikale susižinotų 
serų kongregacija, antrašas: St. Casimir Acade
my, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, Ill., arba 
Villa Joseph Marie Academy, Holland Rd., New
ton, Pa.

Rasis nemažai tokių musų tautiečių kurie 
pasakys kad šita Lietuviška įstaiga yra reli
giška pastoge ir užtai ja naudotis Lietuviams 
neparanku. Tačiau religiška pastoge baidytis 
niekam nereikia. Religija yra davus ir šian
dien duoda tautoms daug sveiko peno. Be to, 
jeigu šv. Kazimiero Seserų kongregacijos aka
demijos nesibaido žydai ir protestbnai, ir į ją 
leidžia savo dukteris, tai Lietuviams, kurie yra 
krikščionimis ir didumoje katalikais, ypatingai 
nelieka pamato jokiai baimei.

J. J. Bach tinas.

į mokslą Lietuviškon Įstaigon, iš ku- 
buti nauda Lietuvybės ateičiai išeivi-

labai pagirtina
žiu-
nie-

tau-

gyvenimas 
tarpe svetimųjų ir suaugusius kiek pakeičia dva
sioje. čia gi Lietuvių vaikai nuo pat kūdikys
tės gyvendami svetimą gyvenimą, negali būti 
išimčia. Nuo pat kūdikystės dabartiniais lai
kais vaikelius auklėja jau ne tiek jų motinos 
kiek mokykla. Mokykla jų sielon skiepija dva
sią ne tos tautybės kuriai jų tėvai ar seneliai 
priklausė. Tokiu budu jaunoji Lietuvių karta 
išeivijoje auklėjasi jau Lietuvybei svetimoj dva
sioj. Dar dešimts ar penkiolika metelių, ir Lie
tuviškai kalbantį Lietuvį Amerikoje surasti bus 
retenybė.

Mes kurie tai tėmijame ir permatome, da
bar įmamės visokių priemonių išlaikymui Lietu
vybės ilgesniam laikui.1 Senesnieji ateiviai, ku
rie per metų eiles išeivijoj sunkiai dirbo kurda
mi Naują Lietuvą, kasdien mažėja, jų eilės re
tėja. Skubinami dabar ruošti išeivijoj gimusį 
Lietuvių jaunimą, Lietuvių tautybės palaikymui 
ateityje. Rengiame jaunuolius kad jais užpil
džius eiles senųjų Lietuvybės darbininkų, kas
dien būriais keliaujančių į šaltus kapus. Taigi 
jų vieton rengiame-išeivijoj gimusius jaunuolius. 
Steigiame mokyklas ir tose jaunuolius mokina
me Lietuviško rašto, Lietuviškos kalbos, Lietu
viškos dainos ir muzikos. Optimistai į tai 

■ rėdami džiūgauja kad Lietuvystė išeivijoj 
kad nežus. Ačiū jiems už raminančią viltį.

Tačiau šitas jaunuolių ruošimas musų
tybės ateičiai yra tik tekniškas. Jis reiškia tik 
spalvuotą papuošalą, kuris individualą pridengia 
tik iš išlaukinės pusės. O to neužtenka. Reikia 
dar ir dvasiškos priemonės. Reikia kad jaunuo
lis, apkaišytas Lietuviška daina ir muzika, kal
ba ir raštu, turėtų ir širdyje, savo sieloje, prisi
rišimą pre Lietuvybės. Lietuvybės ateičiai nie
ko nežada jaunuolis neturėdamas savo sieloje 
įdiegtos tautybei meilės. O turėt ją negali, nes 
kokią įgyja kūdikystės dienose, motinos ar Lie
tuviškos mokyklos globoje būnant, ją išdildo 
vėlesnių dienų svetima mokykla.

šių laikų jaunimas visą savo augimo ir bren
dimo amžį daugiausia praleidžia mokykloje. Ir 
Lietuvių jaunimo beveik diduma, baigus žemes
nes mokyklas, eina į aukštesnes, kuriose Lietu
vybės nėra nei šešėlio. Iš jų išėję jaunuoliai 
darosi Lietuvybei tikrai svetimais. Taigi čia ir 
svarba. Lietuvių sūnus ir dukterys tose mo
kyklose išauga visa tai ką paveldėjo nuo savo 
tėvų ir senelių, ir Lietuviškos mokyklos globoje 
būdami. Ypatingai svarbu prisiminti kad Lie
tuvybei svetimomis virsta Lietuvių dukterys, ku
rios ateityje bus motinos. Lietuvybei būdamos 
svetimos, auklės ateinančią kartą dar svetimes
ne. Taigi jose gludi musų ateitis. Toks likimas 
tautybės žvilgsniu yra ne tik pas mus Lietuvius, 
bet ir pas visas ateivių tautas, kad ir aukščiau 
už mus kultūroje pakilusias.

Tik tarpe musų ir kitų tūlų tautų skirtumas 
tame kad kuomet mes save pavedame pačiam 
likimui, kitataučiai su likimu kovoja už savo at
eitį. Jie turi savo aukštesnes mokyklas, kurioms 
atiduoda savo vaikus vėlesnio amžiaus, kad jie 
ten auklėtųsi savo tėvų ir senelių tautybės dva
sioje. Pavyzdžiui toki Izraelitai, kurie nuo šimt
mečių neturi savo žemės, ■ neturi savo kalbos, 
religijoj susiskaldę, išsiblaškę visuose pasaulio 
kampuose, vieni su Įeitais nesusikalba, o vienok 
dvasioje jie yra visi tie patys Izraelitai ir to
kiais bus visada, nes juos tam tikslui auklėja 
mokykla, pačiame augimo ir brendimo amžiuje. 
Izraelitams panašumo turi ir Airių tauta. Pa
našiai su Vokiečiais ir kitų tautų ateiviais. Jau-
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Liudnas Privalumas
Viename pokilyje stovi 

prie lango svečias ir žiopso.
— Ką, ar nuobodu čia?

— klausia kitas prie jo pri
ėjęs.

— Baisiai, atsake svečias.
— O tamstai?

— Nei neklauskit....
— Tai einam sau iš čia 

kur į klubą....
— Labai norėčiau, bet 

čia esu šeimininkas....
aš

Oi tu Jieva, Jievute!
— Kas buvo pirmas ra

dio inžinierius?
— Adomas, nes iš jo šon

kaulio buvo padarytas pir
mutinis garsiakalbis!

čigono Išpažintis
Čigonas, eidamas išpažin

ties, jautėsi esąs nenusidė
jęs, todėl sumanė kuo nors 
nusidėti kad turėtų ką ku
nigui sakyti. Priėjęs prie 
klausyklo^/ištraukė kunigui 
iš kišeniaus laikrodėlį.

— Sakyk kuo nusidėjai?
— klausia kunigas.

— Laikrodėlį pavogiau.
— Atiduok savininkui!
— Tai še!.-...
— Atiduok tam kurio 

yra!
— Neima....
— Tai turėk!

jis

kad tie Lietuviai ku- 
aukštesnin mokslan, 
naudą ir Lietuvybei, 
su šv. Kazimiero Se-

ATSTUMTAJAI
Priglausk! galvą man prie krutinės
Ii- perliek į mano širdį visą savo skausmą, 
Nors aš tavo kelių vainikais neišpinsiu, 
Tai bent širdim tavo širdį atjausiu.
Atsinešei į gyvenimą viltį
Ir norėjai prasiskleisti tylios laimės žiedais, 
O dabar nežinai kaip iš vargo pakilti: 
Suspaudė krutinę gyvenimo ledai.
Tavo dienos — ašarų jura,
Tavo kelias — kruvinos uolos,
Tavo likimas — laivelis prakiuręs 
Dangaus ir žemės vandenų puotoj.
Neverk! Nupinsime laimę iš skausmo žiedų. 
Ne vien kentėti Aukščiausias mums skyrė — 
šypsosies sidabriniu pavasario džiaugsimi, 
Kad j uodas vargas laime pražydo.
Neverk! Aš išdainuosiu tavo ašaras.
Nutirpdęs jos ledą nuo pasaulio krutinės, 
Ir saulėtu rytu pavirs vakaras, 
Su drėgnom akim minimas.

“D.” H Keidošių Onutė.

Susipažinimas
Kaune Laisvės Alėja 

na jaunas vyrukas ir prie
šais ji ateina panelė. Ei
dami vienas j kitą atsimu
šė ir abu parpuolė.

— Kiaulė! — tarė pane
lė, atsistodama.

— O ąš Murickis, — 
sakė vyrukas, keldamas 
skrybėlę.

ei-

at- 
jai

Nukentėjęs
— Tamsta rašai šioje 

likacijoje kad buvai sužei
stas fronte. Kokiame tai 
fronte?

— Kultūriniame fronte, 
ponas viršininke. Klube 
per peštynes.

ap-

Netikėtinai
— Šis romanas visai ne

panašus i tiesą.
— Kodėl?
— Todėl kad per visus 

250 puslapių vyriausias vei
kėjas buvo tik vieną kartą 
vedęs.

Susižiedavusių Tarpe
— Klausyk, Katryte, aš 

labai gerai rašau.... Aš 
galėčiau tau ką nori para
šyti ....

— O 
sias.... 
sirašyti 
šimtams

tu mano mieliau- 
Ar negalėtum pa
mali vekseli trims 
litų?-..-..

Nuramino
-•VAY „Jeigu as sužinosiu
man neištikimas,

Ji: — 
kad tu 
tuoj tave nužudysiu....

Jis: — Nesinervuok to
kiais menkniekiais; duodu 
tau žodį kad niekuomet ne- 

1 sužinosi.

PEILIS ŽMOGAUS GE
RIAUSIAS DRAUGAS
Dr. William D. Haggard 

rašo kad šiandien chirurgo 
gydytojo peilis yra geriau
sias žmogaus draugas. Tik 
žmonės dar vis neįpratę to 
Įvertinti, sako jis, ir dauge
lis pirmiau atsižiūri ir kal
ba apie tą vieną atsitikimą 
kur po operacijos žmogus 
numirė, užmiršdami daugy
bę kurie po operacijos pa
sveiksta ir buna visai kaip 
nauji žmonės.

Tikrai įvertinti padidėju
sį saugumą chirurgijoje, 
reikia tik įsivaizdinti kaip 
50 metų atgal visi sulaužy
ti sąnariai — kojų, rankų 
— .turėjo būti nupjauti jei
gu kaulai išsikišdavo. Už- 
sinuodinimas kraujo būda
vo pasėka jeigu nupjovimas 
nepadaryta. Bet net ir ta
da pusė tokių numirdavo.

Dabar sulaužytų sąnarių 
nupjovimas labai retai te
pasitaiko, ir tik viena sep
tinta dalis vieno nuošimčio 
miršta nuo kraujo užsinuo- 
dinimo tokiuose atsitiki
muose. Mirčių daugybės iš
vengiama išvystymu dakta
rų visiškos švaros laike 
operacijų.

Dabar net didelės opera
cijos, tokios kaip išėmimas 

! tulžakmenių, reguliariai at
liekama ir išgyja iš po tos 
operacijos tarp 95 iki 98 
iš 100 operuotų asmenų.

, Appendicito išėmimas ta- 
,da kada atakas praėjęs, su
daro tiktai visai mažą da
lelę pavojaus. Atidėlioji
mai priveda prie plyšimo ar 
prakiurimo, nuo ko įsime
ta gangrena ir peritonitis, 
ir kiekviena pralaukiama 
valanda sudaro pavojų. Jei 
operacija atliekama bėgyje 
24 valandų, 45 iš 46 išgyja;

(jei operacija užvelkama iki 
;48 valandų, tik 20 iš 12 iš* 
'lieka. I-------- —----- --------------- --
“Dirva” dabar yra pigiausia^ 
darbininko liuoslaikio draugai 
Platinkit ją tarp savo draugų.

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyroj 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir šavdĮ 
antrašą, gansi “Rimbą” pama
tymui. ,tli

“RIMBAS”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE

(Advokatas)
/ Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West
Telefonas: La. 0262

MONTREAL’

Š’os dovanos yra duodamos tik NAUJIEMS skaitytojams, tiems kurie 
iki šiol "Dirvos” dar neskaito, todėl senieji prašomi nereikalauti šių knygų dovanų.

GAUKIT DIRVAI’ VIENA! 
NAUJA SKAITYTOJA!

$2 Vertės kny™ Dovanų
$2 vertės knygų gaus kas NAUJAI išsirašys “Dirvą” sau arba kas iš
rašys savo draugui ar giminei — tokiam kuris dar “Dirvos” neskaito

PASIRINKIT ŠIŲ KNYGŲ UŽ $2 - PRISIUSKIT SAVO PRENUME-i 
RATĄ — IR KNYGOS TUOJ BUS JUMS IŠSIŲSTOS

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVIU KRAŠTAIS — 
Reikšmingas istorinis aprašymas garsių senovės 
Hunų, kurie atėjo iš Azijos, siautė Lietuvių kraš
tuose ir nuėjo j pietų Europą. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. 208 pusi............................. $1.00

GYVENIMO MOKYKLA — knyga pakelianti dva
sią ir įkveipanti norą atsižymėti moksle -ir kituo
se darbuose. Didelė, 235 pusi................................ ,$1.00

FILOSOFIJOS STRAIPSNIAI —žingeidus filosofi
jos straipsniai įvairiuose klausimuose. Paraše V.
J. Budrikas. Didelė, 232 pusi, knyga.....................$1.00

KANDIDAS-—Istoriška-filosofiška apysaka iš gyve
nimo ir prietikių daugelyje šalių jauno vaikino, 
Kandido, kuris tikėjosi kad visame yra tik geras, 
o užtiko tik globą. Jo karionės, meilė, kunigu 
persekiojimai, Jėzuitų g-audymas, aukso šalies at
radimas, ir tt. Parašė Prancūzų filosofas Voltai
re. Vertė Karolis Vairas. 170 pusi...............$1.00

KRISTUS FLANDRUOSE ir Tragedija Juroje—Du 
lavai įdomus vaizdeliai pasaulinio rašytojo Honore 
De Balzac. Vertė Karolis Vairas. 43 pusi....' 10c

DAILĖS MILŽINAI — Didelės svarbos biografiš
ka studija apie senesnių amžių garsius dailininkus, 
kurių įvairus svietiški ir bažnytiniai paveikslai 
šiandien yra didžiausios vertės. Knyga gausiai 
paveiksluota, matysit joje žinomus bažnytinius 
‘abrozus’, sužinosit kas juos piešė, kokį gyvenimą 
gyveno tie piešėjai, ir tt. Pridėta taipgi apie įžy
mesnius Lietuvos dailininkus. 150 pusi. Dide
lio formato knyga, tvirtais viršeliais . ..............$1.50

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ BEI VĖL- 
NIŲ — pasakos surinktos Dr. J. Basanavičiaus. 5’ 
Knygoje telpa keli šimtai gražių pasakojimų apie \ 
rojų, dangų, čyščių, peklą, apie giltinę, marą, cho- - 
lerą; apie dvasias, velnius, jų vaidinimąsi ir tt.
Didelė knyga, 470 pusi. Tvirtais viršeliais ... .$2.0Q

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS — labai įspūdingas * 
aprašymo iš gyvenimo vienuolių klioštoriuje. Su 4 
paveikslais. Parašė Marė Monk. 'Vertė A. Kny
ga turi 152 pusi.....................................   50d

KLAJŪNAS

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis* $ 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi.............................................................1.0Q

ŠEŠĖLIAI — Labai įdomus tuo vardu vaizdelis, pa
ras: A. A. Tulys, ir įdomios apysakos verstos iš 
Guy De Maupassanto raštų. 160 pusi............... 50c

TEISYBĖS PASAKOS—Rinkinis įvairių gražių ap
sakymėlių pritaikytų prie žmonių apsiėjimų ir bu
do. Sutaisė M. šalčius. 67 pusi.......................... 10c

LAIMĖS BEJIEŠKANT—rinkinis vaizdelių iš kas
dieninio žmonių gyvenimo. Paraše Pr. Bajoras. 
107 pusi.............  25c

TĖVYNĖS ĮSPŪDŽIAI — gražus eilių rinkinėlis.
Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais. 80 p........... 15c

KNYGOS—Pasaulio Minčių Šaltinis — įdomus at
pasakojimas apie tai kas užsiveria knygose, ką 
žmonės nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti gy
vu ir nenykstančiu. 55 pusi.................................. 10c

LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE — svarbi 
knyga, reikalinga kiekvienam Lietuviui turėti, ir 
apsipažinti kaip Lenkai su pagalba tikėjimo grū
do Lietuviams savo tautystę. Aprašymas yra isto
riškas, nuo pat laikų Lietuvių susigiminiavimo su 
Lenkais, didelė knyga, 264 pusi...........................$1.00

KANKINIAI IR KANKINTOJAI Už MOKSLĄ — 
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi 
žmonės buvo persekiojami už mokslą ir kas juos 
persekiojo. 183 pusi. Didelio formatą ............ $1.00

GEOGRAFIJA—arba Žemės Aprašymas — veikalas 
kuris supažindins skaitytoją su visu žemės pavir
šiu ir kas ant jo yra. Knyga labai didelė — 459 
p., seniau buvo $3, dabar ............................  $2.00

ETNOLOGIJA — Aprašymas apie Žmonių Veisles.
Apie visas žemės tautas, visas veisles, jų žmo
nių išvaizdą, su daug paveikslų. Didele knyga, 
667 pusi. Svarbi turėti kiekvienam. Buvo $3. . .$2.00

AŠAROS IR DŽIAUGSMAS—Jul. Baniulio poezijos 
rinkinis. 107 pusi......................  25c

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS — Dr. Basa
navičiaus surinktos Lietuviškos pasakos — šešios 
knygos. Visos didelės, po 300 ir daugiau pusla
pių, didelio formato. Knyga po ................... ...$1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų—-aprašymas įvairių i 
amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prietaringų 
pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų. 156 pusi._.75

Žemes Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visą “j 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi—1.5(J

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno- 
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais. 
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi------------- 1.0Q

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. _________ _.5Q

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ________ .5Q

Užtekanti Saule—patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Žingeidus ir pamokinanti. 94 pusi.__ ,3Ę

JUROS MERGAI

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, jį 
ankstyvesniuose amžiuose,> apie ^Vikiįgę^ mergą ,įl

> kum atėjo,/ ųžkhriavo ir apsigyyėno'tžėnife'tijbje^ir. < 1 
Lietuvį?, jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs f ją »ijį|’ • < i 

vyti/paįnilo. 300 pusi.  ;---------------------—L."..1.00
( l! ' \ J : 1 b

MA” ■

muose, aprašoma įvairios’1 paprastos ligos ir kaip f . 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie i 200 p............... '.'.:$2.00ii, .

1 !■ 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

M BRAZILIJA 
A ____________i V
V Nuo Redakcijos: šiuomi pa
tiekiame straipsni apie vieną iš 
Įdomiausių ir vaizdingiausių 
Pietų Amerikos respublikų, į 
kur daug Lietuvių išvažiavo iš 
Lietuvos, ypač po karo, kada 
nebuvo leidžiami i šiaurinę 
Ameriką, šio straipsnio auto
rius yra A. Mateika. Straips
ni talpinsime per porą nume
rių, delei jo ilgumo.

r i-
Brazilija yra viena iš tryli

kos Pietų Amerikos valstybių- 
respublikų. Brazilijos plotas, 
astuoni ir pusė milijono ketvir
tainių kilometrų, beveik užima 
pusę ploto visos Pietų Ameri
kos. Skersai, pačioje plates
nėje vietoje, Brazilija siekia 
virš keturių tūkstančių kilome
trų, ir tiek pat ilgio. Praside
da; nuo šiaurės 6-to laipsnio ir 
tęsiasi iki pietų 34 laipsnio: 
randasi tarp 35 ir 73 vakarų 
laipsnių. Turi apie 40 milijo
nų gyventojų.

Iš rytų Braziliją plauna At- 
lantiko vandenynas, iš pietų 
rubežiuojasi su Argentina ir 
JJragvajum, iš vakarė ir šiau
rės guli kitos Pietų Amerikos 
Valstybės.

Brazilija susideda iš 20 esta- 
dų (valstijų), vienos teritori
jos ir federalinio apskričio. 
Sostinė vadinasi Rio de Janei
ro (tark: Riju di Žaneiru) su 
virš milijonu gyventojų. Sto
vi ant kranto Atlantiko vande
nyno; su geriausiu uostu ne tik 
Brazilijoje bet visoj Pietų Ame
rikoj.

Kiekvienas estadas turi au- 
.tonomiją, bet priklauso vienam 
valstybės prezidentui. Valsty
bės prezidentas renkamas ketu
riems metams. Valstybinė kal
ba, Portugalų. •

II.
Braziliją atrado tuo pat lai

ku kaip ir Ameriką ir nuo to 
laiko Europiečiai pradėjo čia 
Kolonizuotis. Braziliją užval
dė Portugalija. Bet laikui bė
gant, vietiniai (ne Indijonai bet 
čia gimę Europiečiai) Portuga
lijos valdžią nuvertė ir Įsteigė 
nepriklausomą Brazilijos Res
publiką.

Brazilija turi aštuonis dide
lius uostus: Sao Paulo (tark: 
San Paulu) uostas, Santos. Iš 
Sao Paulo Į Santos reikia va
žiuoti 80 kilometrų traukiniu. 
Santos turi virš 100,000 gy
ventojų. Lietuviai Įvažiavo j 
Braziliją daugiausia per San
tos uostą.

Sao Paulo, industrinis cent
ras visoj Pietų Amerikoj, su 
apie vienu milijonu gyventojų. 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro di
džiausi Brazilijos miestai; kitų 
estadų miestai nei vienas ne
prašoka 400 tūkstančių gyven
tojų.

Kas Norit Skolinti ant
, 1-mo Mortgage

Kurie turite Lietuvių 
' Banke pinigų ii' norite 

juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

t - Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

III.
Brazilijoj daugiausia augina

ma kava, cukrinė nendrė ir va
ta; kviečių, bulvių ir kitokių 
maisto produktų mažai, dau
giausia importuojama iš užsie
nio. Daug auginama galvijų, 
kurių dabar nemažai ekspor
tuoja Į užsienį. Iki krizio lai
ko, pirmą vietą eksporte užėmė 
kava, bet dabar kavos ekspor
tas labai sumažėjo ir kaina nu
krito. Todėl valdžia išleido fa- 
zandieriams (dvarų-ukių savi
ninkams Įsakymą sunaikint tam 
ninkams) įsakymą sunaikinti 
tam tikrą skaičių kavos mede
lių.

Yra įvairių kasyklų, kaip an
tai : anglies, aukso, geležies ir 
kitokių, tik dar labai mažai iš
naudojamos.

Sao Paulo estade vien stam
bus dvarininkai, kavos, vatos ir 
cukraus plantatoriai. šiaurės 
estaduose taip pat kavos ir cu
kraus plantacijos. Pietų esta
duose, smulkus dvarininkai ar
ba ūkininkai, daugiausia Vokie
čiai. Ten sėjama kviečiai, au
ginama vynuogės, vaisiai ir tp. 
Taipgi auginama galvijai.

Brazilijoje klimatas karštas, 
šalčiausias laikas arba žiema 
buna Birželio, Liepos ir Rug
pjūčio mėnesiais. Tuo laiku 
buna labai dideli rukai, nakti
mis šalta ir labai mažai lyja. 
Pažymėtina kad šaltesniu laiku 
žmonės serga daugiau, ypač 
gripu. Nors vadinama žiema, 
bet sniego, žinoma, nėra. Lie
tingiausi laikai buna apie Ka
lėdas, t. y. vasaros laiku. Jei
gu lietus sulyja tai dažnai pa
sitaiko kad žmogus suserga, ir 
nenuostabu, nes per dieną dirb
damas ant saulės labai iškaista 
ir išprakaituoja, o lietus visuo
met buna šaltas. Todėl labai 
madoje yra lietsargiai.

Vietomis yra drugio liga, ir 
žmogus šviežiai atvykęs ton 
vieton, beveik kiekvienas turi 
persirgti. Kaip žinoma, dru
gys daugiausia buna miškuose, 
pelkėtose ir mažai apgyventose 
vietose.

Bus: Lietuviai Brazilijoje.

Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje

Kaunas. — Lietuvos R. Kata
likų provincijos metraštis pa
duoda šitokių statistikos žinių 
apie katalikų herarchiją Lietu
voje :

Lietuva yra padalyta į pen
kias vyskupijas—Kauno, Telšių, 
Panevėžio, Kaišedorių ir Vilka
viškio, ir vieną prelaturą, kuri 
apima Klaipėdos kraštą.

Aukščiausias Lietuvos R. - 
Katalikų Bažnyčios Galva yra 
jo ekscelencija Kauno Arkivys- 
skupas metropolitas J. Skvirec
kas. Penkias diecezijas valdo 
penki vyskupai. Be jų yra dar 
tituliarinis arkivyskupas J. Ka
revičius, ir pernai grįžęs iš Ru
sijos vyskupas Matulionis. Tai
gi išviso Lietuvoj yra du arki
vyskupai ir 7 vyskupai.

Diecezijų kapitulos turi išviso 
17 pralotų, 20 kaunauninkų, 44 
garbės kaunauninkus ir 54 de
kanus. Kunigų išviso yra 1,160, 
iš kurių 13 Pranciškonų, 39 Ma
rijonai, 16 Jėzuitų, 5 Dominin
konai ir 6 Kapucinai.

Katalikiški! parpi jų šiuo me
tu visoj Lietuvoj yra 413; f iii jų 
—77, ir filijų be kunigų—4. Ne- 
parapijinių bažnyčių yra 37, ko
plyčių—152. Iš kitų vyskupijų 
Lietuvoje yra 36 kunigai. Per
nai Lietuvoje mirė 23 kunigai.

Tsb.

CASH
GRYNAIS PINIGAIS 

MOKAME Už

Lithuanian Savings
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN

O T I S & C O .
•n 316 Cuyahoga Bldg.

CHerry 0260

Youngstown

(Continued from page 8)

asthere’s Katherine Pūkis, Windy 
full of pep as ever, Mary Kast, Al 
Jocis, the ever-present Hollish broth
ers, and Tony Waller. Say, Pop, 
Tony must have gotten a lot of ex
perience since that cold nimble seat 
ride, I’ll make you a bet the girl 
with him tonight won’t complain 
about being cold. And oh! there’s 
Pat Roman and his wife. Now I can 
see why he took her out of circula
tion. Pinch-hitter, Connie Kubilis 
and others I don’t know are there..

Stella Gruz and the other A.L.C.C. 
members responsible for this dance, 
don’t seem to be doing so bad, son, 
a swell hall, an orchestra that ean 
bang out rhythm of all descriptions 
and sounds, and a real bar in the 
cellar. Petey should be here, not 
that the bar will be lonesome with
out him. Those Alliance lads wil' 
see that it don’t.

Look at the smile on Stella Gruz’s 
face, at seeing that crowd step up 
and buy tickets. Pop, and notice the 
hall even has fans in it.

I wonder why Akron’s Eva’s aren’t 
present tonight, Pop, neither are 
Dell and Bertha. Look, Pop, isn’t 
that the car from Youngstown? Yes, 
it’s them, see, just leaving Salem. 
Pop! look! do I wish the rocket ship 
was okey. Hey, Pop!! pop! are you 
asleep ?

No, Son, I’m just watching Mary 
Balcrius and dreaming how nice it 
would be to have her for my nurse. 
I’d be willing to be sick all the time. 
Although, I don’t think a person 
could be sick very long with that 
dimpled smile around. If she....

Hey pop see that....
Don’t interrupt, son. As I was 
saying if she don’t stop going to all 
these dances, parties, concerts, etc., 
she’ll even forget how to water her 
little flowers. Now what are you 
excited about?

Oh! Pop, those eyes, look at them. 
What eyes, Merk? talk sense.
See that girl Al Jocis is dancing 

with ? Look at that flashing smile, 
Pop, gee, I wish I was there.

There’s the car from Youngstown 
at last. Do you see what I see, pop? 
That Akron lass must have klepto
mania. She slipped that wrist watch 
off of Johny Admonis’ wrist beter 
than Sophia Lang could. Wonder 
what Johny’s dreaming about, he 
doesn’t seem to have the slightest 
idea that he’s being taken. I wonder 
if its the same one who tried to 
leave the last Youngstown affair, 
with the lie detector, alarm clock? 
She must have a mania for time 
pieces.

There’S Pete Skukas bragging, that 
when he kisses a girl she never for
gets the experience. What does he 
mean, Pop?

I don’t know, son, I’ve never been 
kissed by Pete. Nor will I ever 
stand for it.

The orchestra’s playing “Home 
Sweet Home”, pop, but that bunch 
isn’t going home yet, they never go 
home, they’re all going to Stella 
Gurz’s house.

Come on to bed, son, we’ve seen 
enough of those foolish mortals for 
one night.

I’ll watch them for a while longer 
pop, good night and happy dreams.

Good night, son, don’t stay up too 
long.

(The above conversation is exactly 
as received.)

Signed
G. X. 7.

Amongst Our
Lithuanians

(Continued from page 8)

ENGAGED
Pretty Miss Helen Byanskas, pre

sent physical director for women at 
Heidelberg College, Tiffin, Ohio, re
cently has announced her engage
ment to Robert Boram of Akron. 
She will become a bride early this 
summer.

ooo
ENTERTAINS

Miss Adelaide Milauskas, who has 
often sung for our local Lithuanian 
affairs, also sings intermittently for 
other gatherings. Monday, May 20, 
Miss Milauskas sang several popular 
numbers for the inmates of the Ma
rine Hospital, Cleveland. This hos
pital is the refuge of invalidated 
soldiers and sailors, disabled through 
wars. This popular song-girl is deep
ly interested in music and is at 
present teaching a group of youngs
ters in song and dance devloping 
material for our future local acts.

ooo
LITHUANIAN GARDEN PROGRAM 

GOES OVER BIG
American-Lithuanian literally in the 

sense of the word stretched hands 
across the ocean and shook hands 
with the citizens there through the 
person of Attorney Skipitis, of Lith
uania, president of the DULR (So
ciety for the Advancement of Lith
uanian Culture Abroad), during the 
Garden’s program when he spoke.

His one and only purpose is to 
cause a deeper understanding of 
friendliness that should exist between 
those in the motherland and those 
living abroad, reaching to the ex
tent of fifty per cent of the total 
number of existing Lithuanians.

Through the instrumentality of 
Mr. Altschuler, WJAY music direct
or, the station offered the Lithuan
ians a one- half hour broadcast 
through which Attorney Skipitis made 
a short but fitting speech to the 
people of his homeland. Mr. Kar
pius, editor of the “Dirva”, was the 
Guest Announcer. The Akron Lith
uanian Club rendered several choral 
selections under the baton of that 
ace, Hank Hollish with Apanaitis 
Orchestra as accompanyment. Pret
ty Rose Lucas, of Youngstown, sang 
with Miss Regina Greičius as pianist.

Over fifty cars in a parade with 
a police escort, the people visited 
the Garden where Mr. Skipitis again 
made a short speech to several hun
dred countrymen with the Akron 
Lithuanian Club placing a beautiful 
wreath at the bust of Dr. J. Basana- 
vicus, Lithuanian Historian.

JAUNOJI
Didi Lietuvos Kunigaikštienė Birute, 

kurios vardu susitvėrė Clevelande 
jaunamečių choras, JAUNOJI BIRUTĖ

At the Lithuanian Hall in the 
evening, over seven hundred people 
gathered to listen to a detailed re
view of Lithuania, by Attorney Ski
pitis. Then under the direction of 
Hank Hollish, The Akron Lithuanian 
Social Club, gave Cleveland one of 
its finest programs ever witnessed 
by many here. Dancing of a girl 
chorus, well drilled, was a choicy 
morsel with the chorus later sing
ing alone and as back-ground for 
response songs.

The Hollish brothers floated ac
ross the stage in a wheeled canoe 
imitating a trip across the Nemunas, 
the chorus supplying the song.

Young Vincent Greičius, violinist 
with a high repute in Cleveland 
musical circles, played in his extra
ordinary style several classics, his 
sister Regina accompanying him at 
the piano.

Mr. Chesnul acted as Chairman for 
the evening and later awarding 18 
cash prizes for winning numbers of 
which a thousand were sold.

Again Miss Rose Lucas made a 
personal appearance, singing several 
excellent selections and received well 
by the audience.

Dancing with Apanaitis Orchestra 
concluded an eventful day.

Statoma Opera
“La Boheme”

CARMELACAFARELLI
Su parama Clevelando Moterų 

Klubų Federacijos ir East Cleveland 
Moterų Klubas stoja talkon Cafa- 
relli Opera Klubui, kuris rengiasi 
pastatyti scenoje Puccini’o praskil- 
busią operą “įa Boheme” Masonic 
Auditoriume antradienio vakare, Ge
gužės 28 d. Visas pelnas šio persta
tymo bus paskirtas pirkimui pieno 
vaikams miesto žaislavietėse, sąry
šyje su kova prieš džiovą.

Perstatyme dalyvaus nekurios ži
nomos Metropolitan, Chicago ir Hip
podrome operų žvaigždės, vadovau
jamą rolę turės Miss Carmela Cafa- 
relli iš Clevelando. Tikietai jau da
bar parsiduoda ir bus gaunami tą 
patį vakarą, ____

Duoda Gražų Programą Lietuvių Salės 
Išpuošimo Naudai

Sekm. Gegužes-May 26
LIETUVIU SALĖJE

Ruoškitės visi — pribukite pamatyti kaip musų jaunimas, mažamečiai ber
niukai ir mergaitės — vieni išpildys šio vakaro programą — šoks, dainuos, 
deklamuos, grieš — vienu žodžiu, visą programą atliks tik jauno amžiaus 
jaunimas! Vaikučiai ir mergaitės stropiai mokinasi, pasišvenčia Lietuvių 
Salės išgražinimo naudai. Užtai privalot jus kiekvienas ateiti, pamatyti 
jų gabumus — paremti, padrąsinti juos! Nepamirškit dienos!

Pradžia 5:30 vai. vakare. Įžanga programui 35c. Šokiams 25c

Muzika Jono Apanaičio^

KAIP LIETUVA VAL- 
DOSI

Kaunas. — Lietuva rubežiuo
jasi su Latvija, Sovietų Rusija, 
Lenkija, Vokietija ir Baltijos 
jura. Ji užima 80,000 kvadra
tinių kilometrų plotą, kuriame 
gyvena daugiau kaip pusket
virto milijono gyventojų. Tiesa, 
šiandien Lietuvos dalis yra Len
kų pagrobta. Del to nepriklau
soma Lietuva tiesioginių sienų 
su sovietų Rusija neturi. Len
kų okupuota Lietuvos dalis, su 
sostine Vilnium, sudaro 25,000 
kv. kilometrų, kuriuose gyvena 
apie milijonas gyventojų. Va
dinasi, šiandien Lenkai laiko pa
grobę apie trečdalį Lietuvos 
žemių ir žmonių.

Visa Lietuvos valdžia yra 
paskirstyta į tris sritis: įsta
tymų leidžiamoji, vykdomoji 
ir teisiamoji (teismai). Įs
tatymų leidžiamoji valdžia yra 
seimas. Tačiau dabar seimo Lie
tuvoje nėra. Todėl įstatymų 
leidžiamoji ir vykdomoji vald
žia kol kas yra sujungta vienoje 
Įstaigoje — ministerių kabinete. 
Visos Lietuvos valdžios prieša

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypaiaškai mane galit matyt nuo 

3--12 ryto ir 5—11 vakare) 

kyje stovi prezidentas. Jo vald
žia gana didelė. Jis skiria mi- 
nisterius, aukščiausius ir auk
štesnius karo vadus, tvirtina 
įstatymus, sutartis su kitomis 
valstybėmis, skelbia įstatymus, 
turi nusikaltėliui bausmės do
vanojimo teisę ir t. t. Tačiau už 
paskelbtus įstatymus preziden
tas yra neatsakingas. Už juos 
atsako tas ministeris, kuris 
skelbiamą įstatymą pasirašo. 
Lietuvos prezidentas yra renka
mas 7 metams. Renka ypatingi 
tautos atstovai, kuriuos savo 
keliu išrenka visi Lietuvos gy
ventojai per apskričių ir valsčių 
savivaldybes. Paskutinieji Lie
tuvos prezidento rinkimai buvo

MAINYSIU FARMĄ Į NAMĄ
35 akrų farma, daug gerų 

budinki], 3 mailės prie Ashta
bula, geras kelias. Noriu mai
nyti į namą Clevelande. Klau
skit telefonu: (22)

GArfield 1330

DIDELIS PIKNIKAS
IR KORTAVIMO VAKARAS 

RENGIA SLRKA. 50 KUOPA

Sekmadieni, Gegužes-May 26 d.
Naujos Parapijos Darže

18022 Neff Road. Pradžia 1 vai. po pietų, šokiai nuo 2.
Geras orkestras. Nepaisant koks oras bus, piknikas įvyks. 

Įžanga ypatai tik 20c.
Programas bus įvairus su daug dovanų kortuotojams ir ki
tiems. Bus skanaus Lietuviško kugelio. Prašomi atsilan
kyti Clevelando ir apielinkės Lietuviai. Rengimo Kom.

| I*SAMAS JEWELRY į
❖ 6704 Superior Avenue j

IZIDORIUS SAMAS atidarė di- j 
dėlę, gražią graždaikčių (Jewel- 
ry) krautuvę Lietuvių centre — ■> 
parduoda visokias tos rūšies J 
reikmenis. Taipgi TAISO LAI- Ž 
KRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS ❖ 
ir AKINIUS ir viską bendrai f 

kas yra šioje šakoje. £

į VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI * 
i KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. j

1931 m. Gruodžio 11 d. Atei
nantį kartą Lietuvos prezidento 
rinkimai bus 1938 metais.

Tsb.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žibiną. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. Jeigu nebūsit pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti.

J. SKINDER Dept. C
357 W. 63 St. Chicago, III.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščius, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

K, BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas

209 Chapel Street 
NEW HAVEN, CONN.
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Lietuvos Miško Medega 
Užsieniams

Kaunas. — Lietuvos miškuose 
auga ąžuolai, uosiai, eglės, pušys 
skroblai, liepos ir daugelis kitų 
medžių. Ąžuolių ir uosių yra 
neperdaugiausia. Bet jie kaip 
drūtmedis, turi puikų vardą ir 
užsieniuose. Dažnai Lietuvos 
medžio apdirbimo įmonės gauna 
pasiūlymus iš užsienio kad jes 
parduotų Lietuvos ąžuolų ir uo
sių Įvairios rūšies gaminiams.

Štai, visai neseniai stambus 
Belgijos miško pirkliai kreipė
si į Lietuvą prašydami kad jiems 
butų leista užmegsti tiesioginius 
santikius su ąžuolų apdirbimo 
įmonėmis, kurios ąžuolinę muško 

Taip 
sko-: pat Suomijai nesenai buvo par- 

į vairios pjautos ąžuoli-

Už Dolerį Lietuvos Teis
mas Priteis© po 6 Litus

Kaunas.—Kritus dolario kur
sui, Lietuvos teismuose atsirado 
daug ginčo bylų del ankstyves
nių paskolų doleriais. Kai kur 
į sutartis buvo įrašyta kad pa
skolą grąžinti tik doleriais, o 
kai doleris krito, tai kreditoriai 
reikalauja užsispyrę litų. Teis
mas daugiausia priteisdavo už 
1 dolerį po 10 litų. Tačiau da
bar Kauno apygardos teisme su
laukta kitokio sprendimo: vie
nas pilietis buvo paskolinęs ki
tam piliečiui 2000 dolarių ir į 
sutartį nieko nebuvo įrašyta apie 
dolerio pastovumo garantiją, 
tai apygardos teismas pakeitė 
apylinkės teismo sprendimą ta Į medega išveža į užsienius, 
prasme kad skolininkas, r1"' 1 
linęs doleriais, dolariais gali ir duota 
gražinti už 1 dolarį po 6 litus, nės medegos už 300,000 litų.

Tsb. Tiek ąžuolinės medegos parduo- 
--- I ta ir Latvijai. Gi Londone ir 

LIETUVOJE SUDAROMA ŽE-Į^et Indijoje Lietuvos ąžuolai jau 
' senai žinomi kaip geros rūšies 
ir brangus drūtmedžiai. Sako
ma kad 

| stovylas 
j ąžuolų.

Pasaulines I aikos Radio 
Programas iš WJAY 
šį sekmadienį, Gegužės 26 d., 
radio stoties WJAY Cleve- 

1 landė, nuo 6:30 vai. vakare, iš- 
i tisą valandą laiko bus duoda
mas “Pasaulinės Taikos” pro- 

Į gramas. Dalyvaus visi Cleve- 
lande esanti svetimų šalių kon- 

1 sulai, kurie pasakys kalbas, ir 
Dries kiekvienos tautos kalbą 

, bus grojama tos tautos muzi- 
kaliniai kuriniai. Muziką pa
tiekia WJAY orkestro k vedėjas 
Stanley Altschuler, plačiai ži
nomas tarptautinis tenoras ir 
muzikas.

1S

MĖS VARDYNAS
Kaunas. — šiuo metu Lietu

voje daroma keli dideli bei kul
tūros darbai. Iš jų žymiausi 
yra šie: Lietuviškos Enciklope
dijos leidimas, Lietuvių kalbos 
žodyno ruošimas ir Lietuvos 
žemės vardyno sudarymas. Pas
kutinysis darbas —žemės var
dyno sudarymas — pradėta dar 
nesenai. Juo norima surinkti 
visus Lietuvos vietų pavadini
mus, juos surašyti ir su žemė
lapiais išleisti atskiromis kny
gomis.

Toks žemės vardynas yra la
bai svarbus mokslo reikalams. 
Vietų pavadinimai nuolatos kei
čiasi. Per šimtą metų jie vi
sai pranyksta ir atsiranda nau
ji. Mokslininkai negali tiksliai 
nustatyti jų tyrinėjamą vietų 
bei žemės vardyno, šio vardy
no sudarymui daug padeda mo
kytojai, mokiniai ii- matininkai. 
Jie gyvendami vietose surašo 
visus apielinkių kalnų, upių, 
miškų, upelių, daubų, kaimų ir 
visus kitus pavadinimus. Ma
noma kad Lietuvos žemių var
dynas jau pasirodys ateinan
čiais metais. Tsb.

Indai net savo dievų 
gaminą ir Lietuvos 

Tsb.

LIETUVIAI SPORTININKAI 
PIETŲ AMERIKOJE.

Sao Paulo, Brazilijoje, Lie
tuviai sportininkai dalyvavo 
lenktynėj. Plaukimo lenktynėj 
dalyvavo 3000 vietos sportinin
kų, ir trys Lietuviai gavo meda
lius už plaukimą: A. Girčys, 
V. Andrulis ir B. Janušonis.

Pradžios mokykloje Sao Paulo 
nustatytu švietimo ministerijos 
programų, egzaminus išlaikė 15 
mokinių.
yra gavę iš Draugijos Užs. Liet. 
Remti paramos savo Kultūri
niams darbams.

Kai kuriuose užsienio laikraš
čiuose leidžiami gandai buk 
Draugija Užs. Liet. Remti šel
pianti tiktai katalikiškas (“kleri- 
kalikiškas”, kaip tuose laikraš
čiuose rašo) užsienio Lietuvių 
organizacijas. Tokių gandų tik
slas, matyt, klaidinti visuomenę 
ir mažinti Draugijos autorite
tą.

Draugijos darbų programe ir 
to programo vykinimo dar nėra 
buvę atsitikimo kad butų klau
siama kokių tikybinių, ar politi
nių įsitikinimų yra tos užsienio 
Lietuvių organizacijos kurioms 
reikalinga parama. Atvirkščiai,
taip Dr-jos oficialiuose spaus-' 
diniuose (“Užsienio Lietuviai”, 
DULR. Metraštis, statutas), 
taip ir mano pranešimuose už
sienio Lietuvių spaudai visur 
pabriėžiama kad Draugija remia 
visas, be jokio skirtumo ir išim
ties, užsienių Lietuvių organi
zacijas, dirbančias Lietuvybės ir 
kultūros darbus.

Jei katalikiškos organizacijos 
yra gavusios iš D. U. L. R. pa
ramą. tai dėlto kad jos tos para
mos prašė. Patartina ir “nek- 
Icrikeliškoms” kultūrinėms or
ganizacijoms prašyti paramos, 
nurodant savo atliekamą darbą. 
Kur tokių organizacijų dar no
rą. jos gali susiorganizuoti ir 
pradėti dirbti. D. U. L. R. nie- 
kądos neatsisakys padėti.

K. Vairas.

CLEVELANDO senų miesto 
dalių nugriovimui ir atstatymui 
naujais namais federalė valdžia 
jau paskyrė arti 6 milijonus 
dolarių iš Prez. Roosevelto vie
šų darbų projektams skirtų bi
lijonų dolarių fondo.

Apskaitliuojama visoje Ohio 
valstijoje prie viešų darbų bu
sią pastatyta apie 250,000 dar
bininkų. Jau yra patiekta 3,225 
projektai įvairiems darbams 
šioje valstijoje, kurių išlaidos 
siekia $8J,000,000.

Ohio valstijoje šelpiamų są
rašuose yra 1,120,000 asmenų, 
iš kurių 341,000 yra dirbti ga
lintieji. Dabar jau dirba apie 
50,000 prie įvairiu šelpimo dar
bų.

(Tęsinys nuo 8-to pusi.)

Adv. Skipičio kalba
Iš Darželio visi važiavo atgal 

j į Lietuvių salę. Nuo 5 valan
dos salė pradėjo užsipildyt. ir 
programas pradėta 5:30 vai.

Programo vedėjas Adv. Čes- 
nulis pradėjo vakarą, perstaty- 
damas. gerbiamą svečią, Adv. 
Skipitį kalbėti. Kalba buvo to
kia gyva ir įdomi kad publika 
nepajuto kaip praėjo arti poros 
valandų laiko, ir butų dar dau
giau klausę jeigu svečias butų 
tęsęs kalbą 'tolyn.

Gerb. Skipičio kalba apėmė 
Lietuvos ir jo atstovaujamų or- 
ganijacijų linkėjimus mums čia 
gyvenantiems; toliau, Lietuvos 
pakilimą iš nualintos, svetimų 
nuteriotos ir terorizuojamos ša
lies į tokią pažangią, tvarkingą 
ir tobulėjančią valstybę. Nors 
Lietuva yra maža šalis, tačiau 
įdomu buvo patirti kad po jos 
yra dar virš pora desėtkų kitų 
valstybėlių mažesniu tai gyven
tojų skaičium tai žemės plotu.

Kalbėtojas aiškiais diagra- 
rnais parode ir nuodugniai išai
škino Lietuvos padėtį, gyvento
jų sudėtį, žemės stovį, mokslo 
kilimą, kiaulių ir sviesto eks
porto didėjimą ir tt.

Nuodugniai išaiškino 
aplinkybėse prieita prie 
dos krašto Hitlerininkų
patikrino kad del Klaipėdos ar 
del suimtųjų Vokiečių nuteisi-1 
mo karas nekils.

Paaiškino apie DULR sieki
mus ir nušvietė tos draugijos 
veikimą ir jos rengiamą Kau
ne Pasaulio Lietuvių Kongre
są, kviesdamas tuos kurie gali 
važiuoti šią vasarą Į Lietuvą.

Jaunimo programas
Po svečio kalbos sekė Akro- j 

no Lietuvių Draugiško Klubo I 
choro programas. Tą progra
mą pasižadėjo Darželio labui iš
pildyti Akroniečiai jau senokas) 
laikas atgal, ir dabar jiems ta 
proga atėjo. Programą vado- { 
vavo Ignas Hollišius, energin-' 
gas darbuotojas Akrono Lietu-) 
vių jaunimo tarpe. Programoj 
oradžioje, jisai su savo broliu | 
Petru .atsiirė scenon improvi- i 
zuotoje valtyje.^ Ir prasidėjo parengimo Darželio fondas žy-) 
dainos, juokai, šokiai ir viskas miai padidėjo— gauta virš 240 | 
kas publikai buvo malonu ir) dolarių. Tai viena iš didžiau-) 
įdomu. i sių paskirai uždirbtų Darželio

Choro solistai buvo Rožė Lu- naudai sumų nuo Darželio susi-1 
koševičiutė iš Youngstowno ir I organizavimo. “D.” Rep.)

kokiose
Klaipė- 
teismo

Sao Paulo Lietuviai

IŠ D. U. L. R. KRONIKOS.

ADV. SKIPITIS IR BOLŠE
VIKAI. Lietuvos svečias Adv. 
Skipitis buvo “iššauktas” pasi
rodyti ir kalbėti bolševikų su
manytose “prakalbose” Gegu
žės 20 d., antrytojaus po jo di
džiųjų prakalbų. Niekas neti
kėjo kad bolševikų kvietimą 
svečias priims, nes jis tą pat 
vakarą jau turėjo kalbėt kita
me mieste, bet bolševikai pasi
darė plakatus ir kvietė publiką 
ir patį Lietuvos svečią į jų ker
mošių. Kaip visada, šis komu
nistėlių kermošėlis buvo mažy
tis: neatsilankė nei jie patys, 
o keletas žmonių kurie buvo

Pasaulio Lietuvių Kongreso 
metu Kaune ketinama įrengti 
užsienio Lietuvių spaudos pa
roda, kuriai eksponatų susius 
įvairios Lietuvių firmos ir as
menys užsieniuose. Tikimasi la
bai vertingų istorinių leidinių. 
Manoma kad tų eksponatų dalis , ^1 žingeidumo atėję pasėdėti,

Richman Brothers Dirb
tuvėj Gyvuoja Viešas 

Teisėtumas
Clevelando Žymiausia Kubu Iš-Kaip

dirbyste Prisitaiko prie Dienos 
Industrially Reikalą vinių

Kuomet visokių spalvų politikie
riai ir demagogai bando sukelti ne
ramumus ir jų riksmai net dangų 
siekia apie “visuomeninį teisėtumą”, 
musų tarpe didele industrija, nieko

N. G. RICHMAN 
nesakydama, dirba sunkiai padary
mui visai šaliai pavyzdžio kaip ga
lima geriausia įvykdyti viešas teisė
tumas tikroje formoje.

Be Įstatymų, be taksavimo, be už-

1 dėjimo darbininkams vieno cento 
apsunkinimo, The Richman Brothers 
Foundation, kurią įsteigė Nathan G., 
Charles L., ir jau miręs Henry C. 
Richman, dirba darbą kuris gauna 
permažai visuomenės atidos.

“Mes tai Jurom ne del žmonių 
akių”, pasakė .Mr. Nathan G. Rich
man, seniausias iš Richman brolių 
ir pirmininkas plačiai išvystytos jų 
organizacijos turinčios jų vardą. “Ir 
tai darome ne tikslu verstinai pa
rodyti kitiems pavyzdį. Per suvirs 
pusę šimto metų musų tėvas, mano 
broliai ir aš subudavojom organiza
ciją kurios gerovė visada buvo arti
ma musų širdžiai, ir jeigu musų 
praktiškos pastangos per praeitus 
desėtkus metų atitinka dabrtiniams 
laikams, tai yra tik toks pasitaiky- 
mas, o ne musų prisitaikymas tam 
kas bandoma daryti šiais laikais”.

The Richman Brothers Foundation, 
įstaiga per kurią tas darbas linkui 
darbininkų vedamas, tapo įsteigta 
1932 metais su dovana nuo tų 
brolių iš 6.000 Šerų Richman 
thers Company akcijų. Mirus 
ry C. Richman’ui, 1934 metais, 
dacijai liko dar 4,000 Šerų Richman 
Brothers akcijų jo palikimu. Taigi 
dabar Fundacija gauna savo ineigas 
nuo tų 10,000 šėrų, kurie dabarti
niu laiku atneša po $30,000 į metus.

Fundacija buvo įsteiga sušelpimui 
nelaimingų, sergančių, silpnų ir ki- 
‘i?.iip bėdų paliestų darbininkų dirban
čių Richman Brothers Companijoj, 
kaip pačioje siuvykloje taip ir par
duotuvėse.

trijų 
Bro- 
Hen- 
Fun-

JONAS G. POLTER
LIETUVIS 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

| Darbas pirmos rusies — at
liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.

Lietuviškas Kalkakmenis Tiks 
Cukraus Fabrikui.

Kaunas. — Iki šiol cukraus 
fabrikas naudojo tik užsieninį 
kalkakmenį, kuris reikalingas 
cukraus apdirbimui. Dabar fab
rikas užpirko 10,000 tonų kal- 
kamenio akmens Lietuvoje, nes 
pasirodė kad Lietuviškas kai 
kuriais atžvilgiais geresnis 
užsieninį. Už kalkakmenį 
pervežimą teks sumokėti 
2,080,000 litų. — Tsb.

už 
ir jo 
apie

vėliau pateks in Lietuvos Išei
vių Muziejų, kuriam užuomazgis 
bus padaryta Kongrese.

Mandžukuo valstybėje,

Dabar laikas pradėti popie- 
riuoti arba maliavoti kamba
rius iš vidaus ir namus iš
laukė. Reikale telefonuokit 
arba parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vim.ą. Antrašas:

toli-' 
muose rytuose, Charbino mieste, I 
š. m. Balandžio 11 d. įsisteigė 
Lietuvių draugija. Jos tikslas 
suburti visus Mandžukuo valsty
bėje gyvenančius Lietuvius, į- 
kurti jiems mokyklą ir knygyną. 
Mokyklos įrengimu rūpinsis 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti. Laukiama kad Mandžu
kuo Lietuviai atsiųs savo atsto- nuO 7:30 vai. 
va į Pasaulio Lietuvių Kongre- i atsilankyti.

i užkandžiai 
i stalui.

SERGA.

sa.

Til-!

Sausio mėn.

966 IDA STREET 
Telef: ENd. 0981

AUDINIŲ PRAMONĖ 
LIETUVOJE

Kaunas. — Centralinio statis
tikos biuras ikšiol turimomis 
žiniomis, šymet
Didž. Lietuvoje buvo 6 vilnų 
audyklos, kuriose dirba 226 dar
bininkai ; šilko audyklų yra 4 
įmonės, kuriose dirba 477 dar
bininkai, ir linų audyklų yra taip 
pat 4 įmonės, kuriose dirba 522 
darbininkai.—Tsb.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Vyram ir Vaikinam
Visai
Nauji

Pavasariniai Siutai $1850
Kas reiškia jums sutaupymą $5.00 arba daugiau — kožnas 

siutas garantuotas pilnai jus patenkinti.
Už PRITAIKYMĄ MOKĖTI NEREIKIA

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road 

ii'iiiiiiiiniiHilirjinuiiiiiniLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'  
I DELLA C. JAKITBS | 

= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) g 
i Lithuanian Funeral Home ū
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 

kambarius leidžiame dykai. ,
I ictuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =

Ę teisingą, patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę 

= nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
— sirinkimo. Reikale 'telefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^diiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiunmintigiiinuuiiiimniiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiF

gardžiai pasijuokė iš kokios ten 
bobapalaikės, kuri pasakojo kad 
“antrą skridimą” surengė Gri
gaitis ir Karpius. .. .

Musų bolševikėliai platinda
mi melagystes didesnes negu 
“antro skridimo” pramicoriai, 
nori kad kas jų klausytų ir i jų 
prakalbas eitu, 
giau niekas.

Vaikai, dau-
Buvęs.

MOTERŲ RATELIS rengia 
kortavimo vakarėli naudai Lie
tuvių Kambario Pittsburgh© 
Universitete. Atsibus p. Kan
čių namuose, 895 E. 128 St., šio 
šeštadienio vakare, Gegužės 25, 

Publika prašoma 
Tikietas 25c., bus 

ir dovanos kožnam 
Kom.

D. U. L. R. sužinojo kad 
žes kalėjime yra laikomas ne- j Gurklienė, 
j ilnametis lietuvis, Albinas Kun- Į 
caitis, nemaža dirbęs lietuvybės j 
naudai.

šiais metais, kaip ir pernai, 
D. U. L. R. ruošia užsienio Lie
tuvių vaikams vasaros koloniją 
Alytuje ir tikimasi, ka.d į ko
loniją atvažiuos iš Įvairių vietų 
bent 40 vaikų. K. V.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Kastancija
9121 Fuller avenue, 

namie.
pasiduoda ligoninėn

Agota Navickienė,

Liginama
Taipgi 

operacijai 
nuo 319 Bryn Mavvr rd., veikli 
Lietuvė, gera Lietuviškų reika
lų ir “Dirvos” rėmėja.

Ji eina į Polyclinic ligoninę, 
priežiūroje Dr. A. J. Kazlaucko.

Taipgi teko girdėti kad pasi
duoda operacijai L. Šukienė.

DAINAVO LIGONINĖJ. Mu
sų dainininkė Adelaide Miliaus
kaitė kviečiama dainuoti ne tik 

) Lietuviams bet ir Amerikonų 
j tarpe yra gerai žinoma. Ji dai- 
, navo Gegužės 20 d., 8 vai. va- 
[ kare. Marine Ligoninėje, 
! užlaikoma S. V. kareiviai ir ju- 
I reiviai.

AUTOMOBILIAIS UžMUš- 
I TA 121. Clevelando srityje au- 
j tomobilių nelaimėse šymet nuo 
i pradžios metų iki Gegužės 21 
užmušta jau 121 asmuo. Per
nai per ta patį laika užmušta 

i 119.

kur

j WILKELIS FUNERAL HOME]
Licensed Funeral Director i

E 6522 Superior Avenue =
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. :
- Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok j
- musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems :
9 lygus, be tsižvelgimo į kaštus. i
a Patarnavimas greitas, aukščiausks rūšies ir visais atžvilgiais mo- j 
E derniškas. 5
5 HEnderson 9292 Z
«<iiuiii nuliui' i!iimiiiiiiiiiiiiii!ii!imi;i;mimmmii!iiimiiimiimiiii!iiimmit.

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
. Visokios rūšies vargonus perstatai!, sutaikau balsus, ir su

teikiu visokį patarnavimą prie vargonų. Tame darbe esu 
nuo 1902 metų. Sudedu motorus ir dumples, 
suvedu bažnyčiose arba salėse.

Conrad Preschley
8501 Clark avė. . Cleveland,- Ohio

Vargonus
(18)

vietos smuikininkas jaunasis 
Vincas Greičius.

Choras baigė programą Lie- 
i tuvos ir Amerikos himnais iri 
po to prasidėjo šokiai.

Salė buvo kimštinai kupinai, j saite, 
kiek tik galėjo tilpti —.taip vi- į 

j si įdomavosi Lietuvos svečiu ir 
: Akroniečių programų.

Kurie šiam parengimui prieš- • 
taravo ir norėjo kad nepasisek-1 

) tu, putė prieš vėją. Clevelan- ■ 
diečių negali niekas paskiras 
kontroliuoti ir pasakyti žmo- 

' nėms kad neitų ten kur tas ar 
kitas žmogelis nenori.
Darželiui liko pelno virš $240

Kadangi tas vakaras rengta 
i Lietuvių Darželio naudai, iš to į

CHORO VAKARAS. Gegu
žės 16 d. šv. Jurgio parapijos 
choras surengė gražų vakarą 
parapijos salėje, žmonių pri
sirinko pilna salė, didumoj jau
nimas, ir visi linksmai šoko prie 
A. Aleknos orkestro. Taipgi 
buvo kortavimas ir šiaip pasi- 
žaidimas tiems kurie to norėjo. 
Šiems choristės išdalino dova
nas.

Rengimo komisija buvo: Ma
rė šarkaitė, Al. Alekna, Vikto
rija Sitavičiutė. Frances Uyb-

Mikolas Prankaitis, An
tanas Svetkauskas. Padėjėjai: 
Petronėlė Urbšaitė ir pirm. A. 
Kunigiškis. Koresn.

namus,

Reikalaukit iš musų tikros 
skanios Lietuviškos duonos, 
kuria išvežiotame į 
kasdien šviežią.
Taipgi kepam visokius pyra

gus, pyragaičius ir Lietuviš
kas baronkas, ir pristatom i 
namus.

Frank Kuncaitis 
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 13t>th St.

DARYKIT LEDA
TAIP TYKIAI

KAIP GAMTA
DARO

; no water}įsi.

Maža liepsnelė, užimanti visą mašineriją 
ir judančias dalis, atlieka visą darbą.

ELECTROLUX
GASO REFRIGERATORIUS

Ar žvakė daro ūžesį? Neigi daro mažytė gazo lieps
nelė kuri operuoja ELECTROLUX maisto šaldytuvą ir 
užlaiko maistą sudėtą jame visada vienodoje reikalin
goje sveikoje temperatūroje.

Šis EELCTROLUX yra tykus ir kada jj perki ir nie
kad nepasidaro burzgiantis ar barškantis kuomet pra
eina metas po metų, nes jame nėra jokios judančios ar 
veikiančios dalies.

Išdirbama 7 didumų
Telefonuokit pas mus platesnių informacijų 
arba matykit juos išstatytus musų name.

THE EAST OHIO GAS CO
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

RIMTAI ŽIŪRINT Į “ANTRĄ SKRIDIMĄ”

Ar tik ensulauksime vėl rudenėlio . . .

MILIJONINIAI LIETUI
VOS GELMIŲ 

TURTAI
šventieji urvai. Žemė kuri 

praryja žmones, gyvu
lius ir net trobas.

Lietuvos žemės gelmių 
turtai, palyginti su kaimy
nų Vokiečių ir Lenkų pana
šiais turtais, tėra dar ma
žai ištirti. Tiesa, Vytauto 
Didžiojo universiteto moks
lininkai kasmet daro Lietu
vos gelmių tyrinėjimus. Ta
čiau tyrinėjimai reikalauja 
didelių išlaidų. Todėl jie 
daromi gana ribotai. Kai1 
kurios Lietuvos vietos jau J 
yra geriau ištirtos ir iš to j 
turime nemaža naudos.

Biržų apskrityje yra ga
na didelis, net galima pa
sakyti milijoninis Lietuvos 
gelmių turtas — gipsas. 
Pysevos, Tatulos, Juodupio, 
Apsčios ir kitų mažesnių 
upių ir upelių slėniuose jau 
daugel amžių žmonės ran
da gipso akmenis, o kai kur 
net didelius gipso klodus. 
Šie gipso klodai susidarė 
prieš tūkstančius metų, kai 
Pyvesos, Tautulos, Mūšos, 
Nemunėlio upių vietose liū
liavo jura. Taip yra nu
statyta Lietuvos mokslinin
kų, kurie sako kad gipso 
klodai susidarė juros dug
ne iš kalkinių akmenių ir 
sieros rakšties mišinio. Va
dinasi dabartinė Biržų ap
skritis užima buvusi juros 
dugno paviršių. Tiesa, šie 
gipso klodai tęsiasi ir Lat
vijos teritorijoje, bet jie 
geriausia matyti Lietuvoje 
Pabiržės ir Biržų valsčiuo
se. Ypač daug tokių klodų 
yra prie siaurojo geležin
kelio Biržų-Šiaulių linijos, 
prie Gulbinų stoties, Kirdo- 
nių kaime ir kiek toliau — 
Kaunių dvaro laukuose.

Apie 1901-1902 metus Į 
šias vietas buvo atvykę keli 
žymus Rusų profesoriai ir 
tyrinėjo Biržų apskrities 
gipso klodus. Netrukus i 
Panevėžį atvyko vienas Pe
trapilio fabrikantas, kuris 
su vietos rangovais tarėsi 

•del gipso akmenų pristaty
mo Panevėžio stotin. Vie
tos ūkininkai mėgino vežti 
tuos akmenis Panevėžin, 
bet matyti kad tas darbas

VAŽIUOSIT LIETUVON ?— 
ceipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

neapsimokėjo, nes platesnės 
ckšploatacijos nebuvo išvy
styta.

Smardonių upelio kran
tuose, 1921 m. buvo užtikta 
kaž koki urvai. Apielinkės 
gyventojai tuos urvus va
dinę šventais. Viename to
kiame urve buvo matyti di
delių įvairiaspalvių akme- 
menų klodai. Jie atrodė 
gana keistai: lyg popierio 
lapai horizontaliai sukrau
ti. Tai buvo melsvos-pilkš- 
vos-baltos spalvos nevieno
do aukščio akmenys. Kiek 
giliau pastebėta blizgančios 
lazdelės. Tai buvę stalek- 
tikai ir stoligmatai. Jie at
siranda per eilę metų nuo 
varvančio vandens.

Vietos gyventojai kurie 
dirba vietos gipso kasyklo
se papasakoja visokių įvy
kių susijususių su požemi
niais urvais, kurie kartais 
praryja gyvulius, žmones ir 
net trobesius. Prieš karą 
1910-1912 metais toje apie- 
linkėje žemė prarijus svir
ną su grūdais ir kelis ark
lius. Nebereikalo vietos 
žmonėse yra užsilikusių į- 
vairių padavimų apie pa
skendusius dvarus ir nu
grimzdusias bažnyčias. Esą 
senovėje žmonės girdėdavę 
duslius varpų balsus. Tai 
skambėdavo tų paskendusių 
bažnyčių varpai.

Kirdonių kaimo apielin
kės, kuriose yra dideli gip
so klodai, žemės ūkini yra 
netinkamos, nes gipso ak
menys prasideda 10-15 cen
timetrų gilumoje. Ganyk
loms laukai irgi beveik ne
tinkami, nes auga reta žolė 
ir krūmokšliai. Dalis gip
so klodų priklauso valdžiai, 
o kita dalis yra ūkininkų 
nuosavuose laukuose.

Pats gipso akmenų kasi
mas yra gana sunkus. Su
sprogdinti gipso klodai, su- 
skyda į didesnius gabalus, 
kurie laužomi, verčiami į 
vežimus ir vežami į Gulbi
nų geležinkelio stotį. Iš čia 
šimtai vagonų gipso veža
ma į Kauną, kur jis apdir
bama. Pirmutinį gipso fa
briką įsteigė Inž. Glodenis, 
M. Milukas ir P. Kakare- 
nas. Nuo pradžios savo įsi
kūrimo iki šiol fabrikas jau 
perdirbo apie 1000 vagonų 
gipso. Be šio fabriko dar 
yra įsisteigę keli mažesni 
fabrikėliai, kurie irgi per
dirba Biržų apielinkių gip
so akmenis. Vadinasi mili
joniniai Lietuvos žemės gel
mių turtai pamažu prade- 

i da duoti naudos. Tsb.

rankas. Aš surasiu būdą su
kelti dar reikalingą sumą pini
gų trumpu laiku ir pilnai užga
rantuoju atlikti skridimą šią 
vasarą. Tai ne tuščias pasigy
rimas. Aš visados vykdau ką 
prižadu. Grigaitis gal tą ir su
pranta dabar. Tai butų gar
bingiausias išėjimas. Aš žino
jau kaip skridimą pradėti, kokį 
lėktuvą parinkti ir kaip skri
dimą užbaigti. Tai yra kvai
lystė tikėti ko nors garbingo 
nuo žmogaus kuris pats prisi
deda ir leidžia kitiems žvejoti 
iš žmonių, pinigus su pagalba i 
neteisingų prižadėjimų.

J. R. James-Jonušas.

PAMINKLO ATIDENGIMAS
LIEPOS 14

išnau-' išranda

Chicago. — Gegužės 10 d., 
man nežinant ir visai netikėtai 
Chicagos Municipaliam aerodro
mo nusileido Grigaičio parink
tas ir išgarsintas busintis trans 
atlantinis lakūnas Vaitkus su 
mano parinkta “'Lituanica II”. 
Jis atskrido iš Kohler, Wis., su 
susiejimais Milwaukee, Wis.

Nusileisdamas, nematant ar 
visai nepaisant, jis savo lėktu
vu užbėgo už akių dideliam nu
sileidžiančiam transportiniam 
lėktuvui su keleiviais už akių. 
Tas lėktuvas, išvengimui katas
trofos susiduriant su garsiu 
musų “didvyriu”, turėjo
jo apsukti aerodromą. Tas bu
vo didelis peržengimas valdžios 
oro Įstatymų ir Vaitkui vėl pri
siėjo teisintis prieš valdžios in
spektorius.

Lyg tyčiomis, Vaitkus lėk
tuvą “Lituanica II” pastatė sa
le mano, nežinant kad aš taip 
arti jo esu. Pirmiausia patė- 
mijau jog jis sėdi ant parašiu
to, pilnai gatavas apleisti ši 
$37,000 vertės brangenybę iš 
pirmo pamatymo kad jau pa
vojus gręsia. Taip .nebuvo su 
manim kada aš valdžiau “Li- 
tuanicą”, kada ji dar turėjo tik 
seną išdilusį motorą. Man nie
kad neatėjo į minti imtis pa
rašiutą gelbėjimui savo kailio. 
Aš turėjau pilną pasitikėjimą 
savim ir lėktuvu ir buvau visa
dos pasirengęs reikalui esant 
išsaugoti lėktuvą su savo gy
vastimi. Ne taip su Grigaičio 
dabartiniu “didvyriu”.

Aš buvau taip arti Vaitkaus 
1 kad man aiškiai buvo matoma 
Į visas jo veidas, kuris nelinks- 
I mas, išblyškęs ir rūpesčių ap
imtas. rodos lyg be sveikatas, 
be jokios drąsos. Jo veide ne
matyti jokio pasitikėjimo sa
vimi. Altass’o pasitikimo ko
mitetas mėgino jį šiek tiek nu
raminti. bet ir jie patys savy
je negalėjo sukelti užtektinai 
entuziazmo. Ir tai iš geros 
priežasties. Argi jie neturėjo 
atidėti tą plačiai išgarsintą 
“paskutinio sudiev” dieną, ku
ri turėjo Įvykti Gegužės 5 d. 
Lansing Airporte? Tai buvo 
skaudus smūgis, nes kiti sek
madieniai pinigų kolektavimui 
buvo paskirti ir kitose koloni- 
se. Daug pinigų kaštavo gar
sinimas Gegužės 5 d. “išleistu
vių”, gi viskas nuėjo veltui ne 
tik Chicagoje bet ir kitur. Vie
nu žodžiu, kolektų maršrutas 
visai suiro. Atlass komitetas 
norėdami išvengti tą kas atsi
tiko su “atsisveikinimu” per
nai, šymet Įsakė savo “oro kar
žygiui” pribūti į Chicagą pora 
dienų pirm laiko, bet ir vėl ne
pasisekė.

Iš po didelio lietaus visą nak
tį, sekmadienis, Gegužės 12. d., 
išaušo šlapias ii’ apsiniaukęs. 
Visa Illinois valstija vandeniu 
aplieta. Ford-Lansing aerodro
mas buvo gera vieta tik antims 
plaukioti. * žinoma, Vaitkus dar 
ne antis. Suprasdamas kad bus

galima surengti “atsisveikini
mo” dienas toliau, ir vėl atidė
jo “antrą atsisveikinimą”. Pa
sirodo kad po dviejų metų pi
nigų rinkimų, visokių melų ir 
neteisingų prižadėjimų, net ir 
gamta perpyko ir paleido dide
lį lietų lyg protestuodama prieš 
tokius darbus.

Mano mieli tautiečiai ir tie 
kurie aukavote savo dolarius 
Vaitkaus skridimui, argi jus 
nematote kad jam yra surink
ta dviguliai ir praleista $37,000 
lėktuvui kuris ir dabar nepil
nai įrengtas. Grigaitis vis dar 

naujų planų ir pasiaiš
kinimų, gavimui daugiau ir di
desnių aukų.

Beveik visa vasara bus pra
leista begalinėms “atsisveiki
nimo” dienoms. Jeigu jiems 
tiek tik pasiseks kitur kaip kad 
Chicagoje, tai skridimas baig
sis šioj pusėj Atlantiko. Atsi
minkit jog šis “paskutinis” F. 
Vaitkaus žygis yra jau trečias, 
gi jis dar nėra Chicagiečiams 
pasirodęs taip kaip reklamuo
jamas.

Kadangi aš turėjau gerą pro
ga arti išegzaminuoti “Lietu- 
nicą II” keletas dienų atgal tai 
galiu jums pranešti kaip jinai 
yra įrengta. Pirmiausia, klys
tantis “didvyris” išvokavo kad 
jam pakaks 633 galionų gasoli- 
no nuskristi 4500 mylių į Lie
tuvą. 600 arklių jiegos moto
ras sudegina bendrai nemažiau 
kaip 24 galionus per valandą, 
skrendant 140 mylių į valandą. 
Sulyg to galima spręsti kad 
“Lituanica H” išsilaikys neil
giau kaip 27 valandas ore. To
liau, kad ji galėtų nuskristi tie
sioginiu keliu butų apie 3700 
mylių. Jei ir viskas puikiai 
sektųsi, Vaitkus, skrisdamas iš 
New Yorko be sustojimo galė
tų pasiekti vien tik Berliną, 
kur, suprantama, Lietuviškų 
didvyrių nelaukiama.

Peržvelgdamas visus instru
mentus radau vien tik papras
tus įrengimus aklam skridimui 
ir pigų, dar tyrinėjimą, radio 
kelrodį. Kadangi Westport Co. 
nelegaliai naudojos RCA paten
tais, ji buvo priversta išeiti iš 
biznio keletas mėnesių atgal ir 
“Lituanicos” kompasas pasilie
ka “sirata”. šios rūšies kelro
dis pasiekia netoliau kaip 300 
mylių ir del to bus mažos ver
tės lakūnui. Jeigu kada Vait
kus ir išskristų, negausime jo
kių pranešimų iš jo, nes lėktu
vas neturi jokio įrengimo pra
nešimams siųsti.

Lėktuve nematyti didžiojo 
kelrodžio (master compass), 
nei jokio indikatoriaus rodančio 
vėjo permainas. Matyt tiktai 
sunkus, didelis ir senai iš ma
dos išėjęs kelrodis, kuris lakū
ną vien tik apsunkins ir suvils. 
Gi radio kelrodis dar nėra pri
vestas kad butų galima jį kon
troliuoti iš lakūno kambariuko. 
Reikės dar gerokai darbo pri
dėti prie šio lėktuvo.

DARIAUS MOTINOS KŪNAS 
IŠLYDĖTAS LIETUVON

Chicago. — Pereitą rudenį 
Chicagoj mirė Augustina De
gutienė, motina lakūno Dariaus, 
kuris su savo draugu Girėnu 
1933 m. tragiškai žuvo oro ke
lionėje į Lietuvą. Degutienė 
laikinai buvo palaidota Chica
gos Lietuvių šv. Kazimiero ka
puose. Dabar, Gegužės 13 d., 
lavonas išimtas iš laikino ka
po, ir kapų koplyčioj Kun. Bal
tučiui atlaikius pamaldas, išga
bentas traukiniu į New Yorką, 
iš kur Gegužės 22 d. išvežamas 
į Klaipėdą ir iš ten Kaunan, 
kad butų amžinai palaidota Lie
tuvos žemėje. Lavoną išlydėti 
susirinko apie 400 Lietuvių. 
Pritaikytas kalbas pasakė Lie
tuvos konsulas Kalvaitis ir Lie
tuvių Spaudos Biuro vardu Inž. 
F. B. Simokaitis.

PLAČIAI ŽINOMI LIETUVIAI 
SPORTININKAI

Chicago. — Pastarame LSB. 
buletine, mirusių Lietuvių su
rašė buvo paskelbta rąstas pa
šautu Lietuvis Vincas Kraučiu- 
nas. Paaiškėjo kad jo vardas 
ne Vincas bet Vladas. Nelair 
mingos jo mirties priežastis iš
aiškinta tuo kad valydamas už
rūdijusį šautuvą netyčia pats 
juomi persišovė.

Vlado Kraučiuno du sūnus, 
Edvardas ir Pilypas Krause, 
yra plačiai pagarsėję kaipo 
sportininkai “futbolo” lošime. 
Edvardas Krause yra instruk
torium “futbolininkų” skyriaus 
šv. Marijos kolegijoj Winona 
mieste, Minnesota valstijoj, o 
Pilypas atsižymėjęs lošėjas De 
Paul universitete.

DARIUS IR GIRĖNAS
Į Parašė P. JURGĖLA
j TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei- 
I 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.

U€TU\JM1

“DIRVA
Mrius

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

— Prie viso to prisideda pinigų 
stoka. Komitetas, žinoma, ne
paiso nei Vaitkaus nei to skri
dimo. Jeigu pinigai nesuplauks 
skridimas neįvyks. Jeigu pi
nigai įplauks skridimas pri
klausys nuo Vaitkaus.

Kadangi Vaitkus save ir sa
vo rėmėjus pastatė ant juoko 
ne vieną sykį, tai jei jis yra 
bent koks vyras jis dabar pa
tiektų savo rezignaciją kol dar 
yra laiko pervesti skridimą į 
kitas rankas.

Grigaitis pernai neteisingai 
paskelbė mano rezignaciją kad 
jam butų lengviau pasipini- 
gaut. Aš tada sakiau ir dabar

i sakau: Esu pilnai pasirengęs 
. įskristi į Kauną kad tiktai lėk- 
J I tuvas butu sugrąžintas į mano

ADV. R. SKIPITIS 
APLEIDO CHICAGĄ

Chicago. — Gegužės 17 va
kare, Lietuvos svečias Adv. R. 
Skipitis per radio pasakė pas
kutinę savo misijos prakalbą, ir 
sekančią dieną apleido Chicagą, 
iškeliaudamas į Clevelandą ir 
kitas Lietuvių kolonijas imtuo
se. Chicagon jis dar sugryš 
Birželio 8 d. atlikti tulus ne
baigtus reikalus sąryšyje su 
Pasauliniu Kongresu, ir paskui 
jau gryš į New Yorką ir ke
liaus atgal į Tėvynę. Pargry- 
žęs Chicagon Birželio mėnesį 
jis tvarkys dabar čia organi
zuojamą Lietuvių sportininkų 
ekskursiją, kuri vyks šią vasa
rą į Lietuvą. Dabar bandoma 
kiek galint suorganizuoti ton 
ekskursijon visokių sporto ša
kų Lietuvius.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ilk

Chicago. — Gegužės 13 d. 
Dariaus-Girėno Paminklo Fondo 
valdybos ir narių susirinkime 
nutarta Dariaus-Girėno pamin
klą atidengti 14 dieną Liepos. 
Paminklo atidengimui nutarta 
surengti iškilmes, į kurias vien
balsiai užginta pakviesti atsto
vus nuo šių laikraščių: “Ame
rika”, “Am. Lietuvis”, “Darbi
ninkas”, “Draugas”, “Dirva”- 
“Lietuvių Tribūna”, “Garsas”, 
“Jaunoji Lietuva”. “Laivas”, 
“Margutis”, “Meilė”, “Moterų 
Dirva”, “Sandara”, “Saulė”, 
“Studentų žodis”, “šv. Kazi
miero Akademijos Aidai”, “Tė
vynė”, “Vienybė”, “Vytis” ir 
Lietuvių Spaudos žinių Biu
ras.

Iš dvasiškių į iškilmes nutar
ta pakviesti: Chicagos Antvys- 
kupą Kardinolą Mundelein, da
bar Amerikoje esantį Lietuvos 
Vyskupą Matulionį, Bridgepor- 
to Lietuvių kolonijos kleboną 
Pral. Krušą ir visus Lietuvių 
katalikų parapijų klebonus.

Nutarta pakviest Lietuvos 
Atstovą iš Washingtono, Lie
tuvos Generališką Konsulą ža- 
deikį iš New Yorko ir Konsulą 
Kalvaitį.

Nutarta pakviesti šv. Kazi
miero Akademijos orkestrą, 
Lietuvių beną “Lietuva”. Nu
tarta taipgi iškilmėse dalyvau
ti pakviest visus Amerikos Lie
tuvių chorus, draugijas, para
pijas ir bendrai visas Lietuvių 
organizacijas.

Nutarta pakviesti Dariaus- 
Girėno ir kartu visus Ameri
kos Legijono postus, USA 6-to

Korpuso beną ir žymius koman
dos vadus, ir kt.

Visų autoritetų pakvietimui 
ir militariško parado surengi
mui nuskirta komisija, kurią 
sudaro: Dariaus-Girėno Posto 
komandierius Petkevičius, J. S. 
čaikauskas, B. F. Simons-Simo- 
kaitis ir J. Mickeliunas.

Kviesti Lietuvių laikraščių 
atstovus, taipgi atstovus Lietu
vių draugijų ir parapijų, pa
vesta Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo valdybai. LSB.

ANTANINA NAUSĖDIENE 
PAGERBTA

Chicago. — Gegužės 19 d., 
šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoj įvyko vakaras pager
bimui Antaninos Nausėdienės. 
Iškilmėn susirinko keli šimtai 
Lietuvių ir keletas svetimtau
čių. Lietuvos konsulas Kalvai
tis savo valdžios vardu poniai 
Nausėdienei įteikė Lietuvos 
garbės ženklą — D. L. K. Ge
dimino ordiną, įvertinant jos 
veikimą Lietuvybės labui išei
vijoje. Tai pirmutinė Lietuvos 
dovana pasaulietei Lietuvei A- 
merikoje. Poni Nausėdienė at
sižymėjo savo veiklumu Lietu
vybei tarpe išeivių' Lietuvių ka
talikų. Ji be ko kito sukūrė 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungą, buvo tos sąjungos orga
no redaktore, per 16 metų pir
mininkavo šv. Kazimiero Aka
demijos augzilirijoj, ir tt.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSUI”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvą pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos įcaro baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCAnLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”
Dirva 6820 Superior Ave Cleveland, O

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA BIRŽELIO-JUNE 19 d.
Iš New Yorko į Cherbourg, iš ten traukiniu į Klaipėdą

5 K dienu kelionės juromis, ir paskui traukiniu jus pasieksite 
Lietuvą. Ekskursiją vadovaus Cunard White Star Linijos patyręs 
keliouninkas vadas, kuris pasirūpins keleivių bagažais ir visokiais 
kitais keliones reikalais, taip pat prižiuręs kad keleiviai kelionėje 
butų viskuo aprūpinti. Proga keliaut su savo tautiečiais. Buvę pir
miau turistų klasės kambariai dabar naudojami trečiai klasei.

Smulkesnių informacijų suteiks:
Ambraziejus J.

168 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
‘Amerikos Lietuvis’

14 Vernon St., Worcester, 
Atlantic Travel Service

K. Sidabras, Prop.
392 W. B’way, S. Boston, 

Bartkevičius P.
678 N. Main St.

Montello, Mass.
‘Dirva’
6820 Superior Av '

Cleveland, O
Molis P. Į up

1730—24th St.&g\ 
Detroit, Mich.

Mass.

Mass.

Naujienos’
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Sekys J.
433 Park St., Hartford, Conn.

Varašius A.
1200 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. I

St., Newark, N. J.
Bureau
St., Brooklyn, N.Y.

Trečiokas A. S.
197 Adams 

Vienybė Travel
193 Grand 

Washner C. J.
1921 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. 

žemantauskas J.
130 Congress Av., Waterbury, Ct.

CUNARD WHITE STAR Ltd


