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Pasaulio Vokiečiu Suvažia 
irimas Karaliaučiuje

REPUBLIKONAI UŽ
VEDĖ 1936 METU

JAPANAI UŽVALDĖ
ŠIAURINĘ KINIJĄ

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ LIETUVĄ IR KI- 
LAS ŠALIS DEL VOKIEČIU “PAVERGIMO”

IR DARBININKŲ ŽINIOS
resą Suteikta Dykai 

Pasai ir Vizos
Bando išvengti angliaka

sių streiko. Minkštos ang
lies kasyklų savininkai ta
po pašaukti į Washingtoną 
svarbiam pasitarimui tiks
lu išvengti streiko, kuris 
nustatytas prasidėti Birže
lio 17 d. ir streikuos 450,000 
angliakasių, jeigu nebus 
kaip nors susitaikyta.

Darbininkų pagrindiniai 
reikalavimai yra: 30 valan
dų darbo savaitė vietoj 35; 
pakėlimas 50c algų prie $5 
mokamų dieniniams darbi
ninkams ir po 25c prie gau
namų 60c už toną anglies 
krovėjams.

Pasibaigė streikas. Uh
richsville, O. — Tuscara
was apskrityje ir apielin- 
kėse streikavo apie <3jQOO 
molio darbų darbininkų — 
reikalavo algų pakėlimo.

Streikas baigėsi susita
rus ant 47 centų į valandą 
minimum mokesčio papras
tiems darbininkams, 40 va
landų darbo savaitei ir pa
didinto mokesčio amatnin- 
kams.

Clevelande streikuoja ar
ti tūkstantis Electric Va
cuum Cleaner Co. darbinin
kų. Apie pora šimtų dar
bininkų atsisakė streikuo
ti, taigi streikeriai stengia
si juos sulaikyti nuo ėjimo 
dirbti.

Automobilių gamyba šy- 
met per penkis pirmus mė
nesius buvo 35 nuoš. dides
nė negu buvo tuo pat lai
ku pernai. Šymet iki Ge
gužės pabaigai išdirbta jau 
2,000,000 automobilių.

Kariumenė streiko srity
je. Columbus, Kansas. — 
Cherokee apskrityje ang- 

. lies ir geležies kasyklų dar
bininkų streikas yra toks 
trukšmingas kad prireikė 
šauktis kariumenės. Strei
kuoja keli tūkstančiai dar
bininkų.

Karaliaučius. — Birželio 
10 d. čia suvažiavo tūkstan
čiai ištikimų nazių mitin
gavimui ir demonstraci
joms, kuriose kėlė žiau
riausius riksmus prieš Lie
tuvą ir kitas šalis kuriose 
tik gyvena Vokiečiai.

Šis buvo 55-tas metinis 
suvažiavimas užsienio Vo
kiečiams remti draugijos, 
ir suvažiavimui parinkta 
Karaliaučius, tikslu būti 
arčiau Klaipėdos ir tuomi 
priduoti daugiau dvasios 
Klaipėdos krašto Vokieti
ninkams, o pagąsdinti Lie
tuvą.

Ta draugija dirba tikslu 
iškovoti apsibalsavimo tei
sę Vokiečiams Danzige ir 
Klaipėdoje ir užtaria arba 
remia savo vientaučius gy- 
venačius kitose šalyse.

Suvažiavime dalyvavo į 
50,000 Vokiečių, tarp jų še
ši šimtai iš Lenkijos ir po 
didelį skaičių iš kitų kraš
tų.

Suvažiaviman kviesta vi
si užrubežio Vokiečiai, su
teikta jiems nemokamai pa
sai, ir daugybei pažadėta 
atlyginimai ir dovanos jei
gu jie gyvens ir nemes sa
vo namų kur dabar gyve
na po kitų valdžiomis. To
kiu budu norima palaikyti 
Vokiečių dvasia ir neužsi
leisti kitiems valdyti, 
kiant iki ateis laikas 
plėšti ir prisidėti prie 
kietijos.

Springfield, Ill. — Prezi
dento rinkimai įvyks 1936 
metais. Taigi čia prasidė
jo pirmutinis Republikonų 
partijos atgijimo judėjimas 
tikslu prisiruošti 1936 me
tų prezidento rinkimams.

Jų obalsis bus “Apsaugo- 
kim Šalies Konstituciją!”

Prez. Rooseveltui pada
ryta net 18 apkaltinimų, ir 
tais apkaltinimais remian
tis bus varoma vajus prieš 
Demokratus.

Tarp kitų dalykų į savo 
obalsius žmonių patrauki
mui Republikonai sprau- 
džia reikalavimą išmokėti 
kareiviams bonus, kas su
kels prijautimo tai partijai 
iš veteranų eilių, nes karo 
veteranai beveik visi nori 
gauti bonus, o Prez. Roo
sevelt bonams priešingas.

SVARSTO APIE TURTO 
APTAKSAVIMĄ

Washington. —Preziden
tas Roosevelt svarsto apie 
naujus turtų išdalinimus į- 
vedimu aptaksavimų, kaipo 
NRA pavaduotoją.

Prezidentas nori aptak- 
suoti paveldybos turtus ir 
visokius dovanojimus. Jei
gu kas gauna turtų paliki
mą, arba dideles dovanas, 
už tai norima padaryti ai; • 
kštus taksus.

Taipgi norima priversti 
industrijas prisilaikyti pir- 
mesnio NRA patvarkymo, 
mokėti darbininkams bran
giau ir trumpinti darbo va
landas, arba mokėti taksus 
už savo uždirbamus dides
nius pelnus.

lau- 
atsi- 
Vo-

NUŽUDĖ 20 MOTERŲ
Kharkov, Rusija. — Čia 

tapo nubaustas mirtimi tū
las Malesov, kuris bėgyje 
metų laiko nužudė 20 mo
terų.

POTVINIŲ NUOSTOLIAI
Kansas City, Mo. — Ga

lutinai nustatyta kad per
eitos savaitės pradžios po- 
tviniuose Colorado, Kansas, 
Nebraska ir Missouri val
stijose potviniuose žuvo į 
180 žmonių ir sunaikinta 
įvairaus turto už apie 50 
milijonų dolarių.

PA-
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PADARYTA PALIAU
BOS DEL CHACO

Buenos Aires. — Bolivi
jos ir Paragvajaus karas 
už bevertį Gran Chaco plo
tą, kuris tęsėsi per tris me
tus, tapo privestas prie 
lo. Abi tos respublikos 
tiko priimti tarpininkų 
siūlymą ir susitaikyt.

Abi tos valstybės yra ma
žos, Paragvajus turi ma
žiau negu milijoną gyven
tojų, Bolivija apie tris mi
lijonus gyventojų. Taiky
ti pasiėmė didžiosios vals
tybės, tarp jų ir Suv. Vals
tijos. Paskutinis nuospren
dis tikima bus išneštas Ha
gos tarptautiniam teisme.

POTVINIAI PADARĖ 
DARBŲ DEL 25,000

Topeka, Kansas. — Per
eitos savaitės potvinių pri
darytai betvarkei ir griu
vėsiams išardyti ir ištaisy
ti reikės apie 25,000 darbi
ninkų, vyrų ir moterų, ku
rie turės darbo mėnesiui ar 
daugiau. Kansas valstijos 
potvinių srities sutvarky
mui paskirta $600,000.

Anglijos premjeras Mac
Donald pasitraukė iš prem
jero vietos. Jo vieton ka
ralius pakvietė Baldwina, 
kurį pats MacDonald reko
mendavo.

MacDonald išbuvo šalies 
valdžios vadovybėje keletą 
metų, net pamesdamas so
cialistų partiją, norėdamas 
Anglijai pasitarnauti kuo
met užstojo sunkus laikai.

MOTINA IR SŪNŪS 
KARTI

Georgetown, Del. — Val
stijos kalėjime tapo nubau
sti mirtimi motina, 55 me
tų amžiaus, ir jos sūnūs, 27 
m., už nužudymą motinos 
brolio išgavimui jo $2,000 
gyvasties apdraudos. 2u- 
dystė rodėsi bus užmiršta, 
nes papildyta 7 metai at
gal, ir taip atsargiai ir gu
driai. Tačiau palengva vis
kas išėjo į viršų ir kalti
ninkai 
žiaurų 
mis.

užmokėjo už savo 
darbą savo gyvasti-

VĖL NEMOKĖSIR
Washington. — Birželio 

15 d. sueina laikas Europos 
valstybėms mokėti Ameri
kai dalį karo skolų. Kiek 
žinoma, vėl visos kitos ša
lys nemokės, išskyrus vie
ną Suomiją. Suomija jau 
kelintas metas moka neper
traukdama, o visos kitos 
skolininkės, tam jų ir Lie
tuva, nemoka.

Tientsin, Kinija. — Ja
ponija galutinai paėmė į sa
vo kontrolę triukšmingą da
lį šiaurinės Kinijos. Nan- 
kingo valdžia sutiko nusi
leisti Japonijos karo vadų 
reikalavimams.

Sutikimas užsileisti Ja
ponijai reiškia pabaigą Ki
nų valdžios senojoj sostinėj 
Pekine ir Tientsine. Visi 
Kinijos kareiviai priversta 
ištraukti iš tos srities ir už
ėmė viską į savo rankas Ja
ponai. Tik Japonijai išti
kimi Kinai valdininkai pa
likta vietose.

Vakarinėje Kinijoje tę
siasi mūšiai, kur komunis
tai kareiviai daro užpuoli
mus ant Kinų valdžios val
domų miestų.

64 ŽUVO BIRŽ. 9 D.
Birželio 9 d. automobilių 

nelaimėse Suv. Valstijose 
žuvo 64 asmenys. Užmuši
mų priežasčių buvo viso
kių: girti važinėtojai, susi
mušimai su traukiniais^ su
važinėjimai pėkščių, ir tt.

Tą pačią dieną oro nelai
mėse sutiko mirtį 11 žmo
nių.

ATGAUNA IŠMOKĖTUS 
UŽ VAIKĄ PINIGUS 
Salt Lake City, Utah. — 

Prieš savaitę laiko sumo
kėta $200,000 už išpirkimą 
pagrobto turtuolių vaiko. 
Grobikai pinigus gavo ir 
leidosi bėgti. Bet juos pra
dėta gaudyti. Du grobikai 
jau sugauta, trečias dar iš
truko palikdamas $15,155 
tų pinigų.

Birželio 11 d. viename ur
ve kalnuose rasta paslėpta 
dar $90,700 tų pinigų.

Taigi virš pusė pinigų at
gauta, suimta du grobikai, 
ir be abejo paklius ir kiti 
kas tik turėjo įkišę nagus į 
tą darbą.

SMERKIA DRAUDIMĄ 
GIMDYMŲ KON

TROLIAVIMO
Atlantic City, N. J. —Čia 

šios savaitės pradžioje su
važiavę Amerikos Medika- 
lės Draugijos delegatai pla
čiai apkalbėjo savo orga
nizacijai svarbius visuome- 
menės tvarkoje klausimus 
ir tarp kitko griežtai pa
reiškė pasmerkimą federa
tes ir valstijų valdžių drau
dimus teikti žmonėms in
formacijas apie gimdymų 
kontroliavimą. Tas Įstaty
mas, sako daktarai, kliudo 
gydytojams veikti ir dau
gelyje atvejų verčia nele- 
gališkai ir neetiškai prakti
kuoti mediciną.

NUTEISĖ DAKTARĄ UŽ 
MIRTJ ŠEŠIŲ MOTERŲ
Enid, Okla. — Dr. Bre

wer, kuris pagelbėjo dau
geliui vaikinų ir merginų 
išeiti aukštesnius mokslus, 
šiose dienose tapo nuteis
tas keturiems metams ka
lėjimo už darymą nelegališ- 
kų operacijų moterims, nuo 
ko šešios mirė, tarp jų ir 
viena kolegijos studentė.

VILNIAUS KRAŠTE 
PANAIKINTA LIET.

MOKYKLOS

Kaunas. — Kai Lenkai 
1920 metų Spalių 9 d. pa
grobė Lietuvišką Vilniaus 
kraštą, jame jau daug bu
vo Lietuviškų pradžios mo
kyklų, gimnazijos, viduri
nės mokyklos, mokytojų se
minarija. Išplėšus Vilniaus 
kraštą, Lenkų valdžia pir
miausia puolė sunaikinti 
Lietuviškas mokyklas, bu
vo uždaryta vienintelė Lie
tuviška Vilniaus mokytojų 
seminarija ir daug kitokių 
mokyklų.

Šių metų pradžioje Vil
niaus krašte jau buvo liku
sios tik kelios Lietuviškos 
mokyklos. Gegužės mėne
sio viduryje Lenkai uždarė 
dar 13 Lietuviškų pradžios 
mokyklų. Dabar visame 
Vilniaus krašte paliko tik 
trys pradžios mokyklos ir 
dvi gimnazijos. Tačiau lau
kiama. kad Lehkai uždarys 
ir Švenčionių Lietuvių gim
naziją. Tokiu budu, Len
kai per savo žiauraus val
dymo penkioliką metų už
darė, galima sakyti, visas 
Lietuviškas mokyklas, tuos 
Lietuvybės židinius paver
gto krašto. Vilniaus kr'ri 
to Lietuviai, be savo moky
klų, vėl paskęs tamsoje, 
taip kaip skendo visa Lie
tuva žiauriais Rusų prie
spaudos laikais. Tsb.

SOVIETŲ PROTESTAS 
JAPONIJAI

Maskva. — Japonų ka
reiviai prie Mandžurijos 
rubežiaus nušovė Rusą ka
reivį, prieš ką sovietų am
basadorius Japonijoje įtei
kė Japonijai protestą. Pro
teste sakoma kad Japonai 
kareiviai laikas nuo laiko 
pereina į Rusų pusę ir “ne
tyčia” padaro susikirtimų 
su Rusais kareiviais. To
kių “netyčia” perėjimų į so
vietų pusę pasitaiko daug, 
savo sovietų ambasadorius.

ŽUVO 60,000 ŽMONIŲ
Simla, Indija. — Pasku

tinės žinios iš žemės drebė
jimo išnaikintos srities sa
ko kad žuvusių skaičius 
siekia 60,000 žmonių. Su
griauta virš 100 kaimų il
gu 130 mylių plotu.

ITALIJA PYKSTASI SU 
ANGLIJA UŽ ETIOPIJĄ

Roma. — Italijoje paki
lo didelis nepasitenkinimas 
prieš Angliją, kuri kišasi į 
Italijos ginčą su Etiopija, 
Afrikos juodųjų karalyste. 
Italija nenori kad Anglija 
kištųsi į jos ginčą su Etio
pija, ir taip tą nenorą pu
čia spaudoj ir kalbose, jog 
prieita prie atviro Anglijos 
smerkimo.

Pabaigė. Detroit. Mich. 
Kun. Coughlin užbaigė sa
vo radio kalbas su Birželio 
9-ta. Daugybė mėgo klau
syti jo išvedžiojimų apie jo 
pažiūras į dalykus ir jo siū
lomus budus pagerinti ša
lies reikalus.

VOKIEČIAI VĖL DŪKSTA
Rėkia Visomis Gerklėmis del Klaipėdos Vokieti

ninkų Bausmės Patvirtinimo, nors Mirties 
Bausmė Keturiems Žudeikoms Pakeista

Bet Patys Savo Barba
riškumų Nemato

Kaunas. — Kai Vyriausias 
Tribunolas patvirtino kariume
nės teismo sprendimą nuteis
tiesiems valstybės išdavikams 
ir kai Respublikos Prezidentas 
pasigailėjo keturių pasmerktų
jų mirti, pakeisdamas mirties 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos, Vokiečių spaudoj kilo 
naujas trukšmas prieš Lietuvą. 
Kaip žinoma, laisvos spaudos 
dabartinėje nazių Vokietijoje 
nėra. Niekas ten negali lais
vai reikšti savo nuomonės, o 
spaudai yra įsakoma kaip ji 
turi rašyti. Taigi visa spauda 
rašo vienodai, grąsindama Lie
tuvai ir apšaukdama Lietuvą 
necivilizuotu kraštu, o teismo 
sprendimą vadindama krauge
rišku ir budelišku.

Vokiečiai plusta Lietuvą kad 
buvo nubausti valstybės išda
vikai. Vokiečių nuomone, su
gauto Vokiečio kad ir bjau
riausią darbą dirbant svetima
me krašte, negalima bausti tik 
dėlto kad jis yra Vokietis. Vo
kiečių norėta kad Vokietinin
kams užsienyje butų leistina 
daryti viskas, kad jie butų au
kščiau visų įstatymų. Bet pa
čioje Vokietijoje Vokietis yra 
laikomas nieko nereiškiančiu 
sutvėrimėliu. Nazių Vokietija 
pasauliui rodosi ugninga Vokie
čių užsieniuose užtarėja, nors 
tie Vokiečiai butų dideli nusi
kaltėliai ir žmogžudžiai, tuo 
tarpu kai pas save namie be
veik kasdien kapoja galvas sa
vo piliečiams, dažnai gal net ir 
nekaltiems. Vokiečiai Lietu
vos kariumenės teismo spren
dimą vadina žiauriu už tai kad 
valstybės išdavikai yra nuteis
ti po keleris metus kalėti, bet 
jie užtyli kai pas juos už kelių 
šimtų markių išvežimą į užsie
nius baudžiama dar ilgesniu 
sunkių darbų kalėjimu. Tsb.

“LITUANICA” ATSTATYTA
Kaunas. — Lėktuvas “Litua- 

nica”, kuriuo Darius ir Girė
nas įvykdė didį žygį per At- 
lantiko vandenyną, ikšiol buvo 
remontuojamas Lietuvos karo 
aviacijos dirbtuvėse. šiomis 
dienomis remonto darbai, jau 
baigti. Dabar “Lituanica” jau 
yra nugabenta į Vytauto Di
džiojo Muzėjų ir padėta karo 
aviacijos skyriuje. Prie jos 
padedami ir kiti “Lituanicos” 
palaikai,: žemlapiai, lakūnų už
rašai, rasti pas lakūnus daik
tai, ir tt. “Lituanicos” palai
kams sutvarkyti yra sudaryta 
speciali komisija iš Lietuvos 
karo aviacijos karininkų: ma
joro Mačiuikos, maj. Jablons
kio ir Įeit. Mikėno. Tsb.

DOVANOS Už GRAŽIAUSIUS 
NAMUS

Kaunas. — Gražindama ir 
tobulindama Kauno miesto sta
tybą, miesto savivaldybė nuta
rė už gražiausius ir patogiau
sia pastatytus namus Kaune 
duoti tam tikras premijas. Tuo 
norima paraginti naujų namų 
savininkus kad jie statomiems 
namams duotų visus patogu
mus ir gražintų pačią jų išvai
zdą. ____ _J_ Tsb.

Tautininkų Jaunuomenė 
Persitvarkė

Kaunas. — 1927 metais įsi
steigė Lietuvių tautinės jau
nuomenės, ‘Jaunosios Lietuvos’ 
sąjunga. Tai jaunesnieji tau
tininkai, kuriems dar peranks- 
ti dalyvauti politikoje, bet ku
rie ruošiami ateityje dalyvauti 
krašto tvarkyme. “Jaunosios 
Lietuvos“ vyriausiu vadu ir 
globėju yra Prezidentas Anta
nas Smetona. Per aštuoneris 
savo gyvavimo metus ši sąjun
ga išaugo į plačią ir didelę or
ganizaciją. Šiuo metu visoje 
Lietuvoje yra apie- tūkstantis 
“Jaunosios Lietuvos” skyrių, 
kurie turi apie 40 narių.. Na
riai daugiausia lavinami spor
te ir dirba kultūros darbą: ren
gia paskaitas, paminėjimus, į- 
vairius kursus, šventes, lavina
si, mokosi gražiau kalbėti ir 
stengiasi Lietuvos gyventojus 
įtraukti į organizacinį darbą.

Nesenai Kaune buvo metinis 
“Jaunosios Lietuvos” sąjungos 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
apie 450 žmonių. Tarp kitų 
suvažiavime dalyvavo Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona, mini- 
steris pirmininkas Juozas Tū
belis, kiti ministerial, kariume
nės vakas gen. štabo Pulk. Raš
tikis ir daug kitų.

Iš suvažiavime padarytų pra
nešimų matyti nemaži “Jauno
sios Lietuvos” kultūros darbai. 
Ypač daug nuveikta sporto sri
tyje.

Svarbiausia, tai šiame suva
žiavime buvo pakeisti sąjungos 
įstatai. Pagal naujus įstatus, 
“Jaunoji Lietuva” perorgani
zuojama vado pavyzdžiu. Va
dinasi, nuo dabar visą sąjun
gos darbą tvarkys vyriausias 
“Jaunosios Lietuvos” vadas. 
Juo Prezidentas A. Smetona 
paskyrė ilgametį “Jaunosios 
Lietuvos” pirmininką Adv. B. 
Grebliauską. “ Vyriausias są
jungos vadas skirs sau padėjė
jus ir kitus žemesnius sąjungas 
rajonų ir skyrių vadovus.

Suvažiavimas apsvarstė ir 
priėmė ateinančių trijų metų 
“Jaunosios Lietuvos” veikimo 
planą. Suvažiavimo pabaigoje 
pasižymėjusiems “Jaunosios 
Lietuvos” veikėjams buvo įtei
kta “Trijų laipsnių” garbės 
ženklai. Nuo šių metų, tauti
nės jaunuomenės sąjunga savo 
metinę šventę švęs Birželio 13 
d., t. y. savo globėjo Preziden
to Antano Smetonos vardo die
ną. Tsb.

PILSUDSKIO MOTINOS KŪ
NĄ VEŠ Į VILNIŲ

Kaunas. — Mirusio Lenkijos 
diktatoriaus maršalo Pilsuds
kio motina yra palaidota ne
priklausomoje Lietuvoje, Su
ginčių bažnytkaimio kapinėse, 
Ukmergės ap. Pilsudskis prieš 
mirtį pareiškė norą kad jo mo
tinos kūnas butų pervežtas ir* 
palaidotas Vilniuje. Prie mo. 
tinos kojų turinti būti padėta 
Pilsudskio širdis.

Vykdydami šitą savo d kta- 
toriaus pageidavimą, Lenkai 
rūpinasi išvežti Pilsudskio mo 
tinos kūną į Vilnių. Netruktu 
žada į nepriklausomą Lietuv 
atvykti tam tikra Lenkų ko
misija su Pilsudskio adjutantu 
Kapt. Lapeckiu priešakyje.

Tsb,
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IŠKILMINGAS ATLANKY- 
MAS TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
Gegužės 30 d., 10:30 vai. ry

to, Šv. Jurgio parapijos klebo
nas Kun. Žukauskas atlaikė iš
kilmingas pamaldas Lietuviško
se Tautiškose Kapinėse, daly
vaujant ir chorui. Kadangi 
diena buvo graži tai ir sviete
lio nemažai pribuvo. Po pa
maldų Kun. Žukauskas pasakė 
labai gražų pamokslų pritaiky
tą. tai dienai. Trumpa kalbą 
pasakė Tautiškų Kapinių pir
mininkas P. Pivaronas, kuris 
kvietė visus, o ypač tuos kurie 
turi kapinėse sklypus žemės, 
puošti kapus.

Tuoj po pamaldų, atėjo j ka
pines Amerikos buvusių karių 
būrelis,. kurie atkalbėję tam ti
kras maldas, tris kartus iššo
vę už buvusius savo draugus 
vėl išmaršavo. Mat, šiose ka
pinėse yra jau septyni Lietu
viai kariai palaidoti, kurie da
lyvavo pasauliniam kare.

Šymet visas Kapinių komi
tetas dirba kiek aplinkybės pa
velija pagražint Tautiškas Ka
pines, kas išdalies ir pasisekė 
padaryti. Nukasta daug kal
no ir dabar daug gražiau išro
do.

PIKNIKAI. Birželio 2 die
ną buvo surengta net du pik
nikai, vienas šv. Jurgio para
pijos choro, antras buvo taip 
vadinama North Side Lietuvių 
Diena. Nors northsaidiečius 
ir bandoma suskaidyt, ir tas 
labai dažnai matyt “Draugo” 
korespondencijose, bet kol kas 
nesiseka. Northsaidiečiai ren
gia piknikus išvien, tautiškos 
ir bažnytinės draugijos, ir visi 
gražiai sutaria.

Abiejuose piknikuose žmonių 
buvo pakankamai.

J. Virbickas.

NORI SIŲSTI ATSTOVĄ Į 
KONGRESĄ

SLA. 3-čio Apskričio suva
žiavimas Gegužės 26 d., Carnė- 
gie, Pa., apsvarstęs Pasaulio 
Lietuvių Kongreso svarbą rado 
reikalingu siųsti delegatą nuo 
Pittsburgh© srities Lietuvių Į 
tą kongresą. Tam tikslui nu
tarta sušaukti visų Lietuviškų 
draugijų konferencija, kuri at
sibus Birželio 25 d., nuo 8 vai. 
vakaro, L. M. D. salėje, Pitts
burgh e.

Konferencijoje bus tariama 
kokiu budu galima bus delega
to siuntimą finansuoti.

Rep.
(PARSIDUODA PIANAS.— 

Labai geras pianas, mokėtas 
$350, parsiduoda tik už $50, iš 
priežasties išvaųiavimo Lietu
von. Kreipkitės greitu laiku: 
2514 Sarah str., S. S., Pitts
burgh, Pa.)

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705

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

MONTREAL

Senoji Tėvynė
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtini kraštą
■v

Greičiausia kelionė j Lietuvą 

Bremen - Europa 
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo.
Informacijų klauskit pas vietini 

agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LIME 
TOTH SERMO LITO 
1119 Euclid Ave. Cleveland

SCRANTON, PA.
PUIKIAI PRIIMTAS LIETU

VOS SVEČIAS
Atsilankęs Scrantone Drau

gijos Užsienio Liet. Remti pir
mininkas Adv. R. Skipitis, Ge
gužės 31 d. su vietos veikėjų 
komisija nuvyko pas miesto 
mayorą, į miesto rotušę, kur 
buvo gražiai priimtas. Komi
sija buvo: A. Janušaitis. Adv. 
E. Yawaras, L. Savickas ir V. 
A. Kerševičius. Gerb. svečiui 
miesto mayoras įteikė Miesto 
Raktą, kaipo priėmimo ir pa
garbos ženklą.

Diena pirmiau, t. y. Gegužės 
T), Adv. Skipitis kalbėjo šv. 
Juozapo parapijos salėje, pub- 
ikos buvo apie 600. Svečio 
kalba žmonėms labai patiko.

Gegužės 31 d. p. Skipitis kal- 
Tjo Providence auditorium, at
plaukė apie 500 žmonių. Tai
gi per abu vakarus net 1100 
Icrantono Lietuvių turėjo pro
gos išgirsti labai rimtą, įdo
mų kalbą apie Lietuvą iš lupų 
okio žymaus svečio. Savo at

silankymu gerb. Skipitis pada
rė 1100 geresnių Lietuvių.

Sakau, tokių kalbėtojų kaip 
gerb. Skipitis Lietuvai reikėtų 
tankiau atsiųsti, mažiausia sy
kį per metą, nes jų darbas Lie
tuvių tautai neapkainuojamas.

V. A. Kerševičius.

AKRON
RENGIAS) “DIRVOS” PIK- 

NIKAN. Akroniškiai turėjo 
savo smagų pikniką Birželio 9 
d., kurį surengė SLA. kuopa.

Dabar Akroniečiai rengiasi 
dalyvauti “Dirvos” dideliame 
Joninių piknike kitą sekmadie
nį, Birželio 23 d., Neuros far- 
moje, Brunswick, Ohio. Ypa- 
ti;:,'i Akrono Jonai miklina 
savo sytas, rengiasi pasistaty
ti prieš Clevelando Jonus vir- 

traukime ir kituose žais
li. se. Kurie neturi automobi
lių važiavimui, skubiai tariasi 
j u turinčiaisiais. Jeigu bus ge
ras oras, Akioniečių į pikniką 
atvažiuos dikčiai. Rep.

Plačiai Organizuojama 
Lietuvos Darbininkai
Kaunas. — Lietuvoje darbi

ninkų reikalais dabar rūpinasi 
generalinė darbininkų atstovy
bė, kurią sudaro visų įmonių 
darbininkų atstovai. Jos pas
tangomis jau pakelta darbinin
ku atlyginimas, sutvarkyta 
darbo valandos, išleista keli 
svarbus darbininkams įstaty
mai, ir tt. Dabar darbininkų 
Atstovybė susirūpino darbinin
kų kultūriniais reikalais. Dar 
šiais metais' bus visame kraš
te organizuojami darbininkams 
kursai, sportas, plečiama įvai
rių sričių švietimas ir tt.

Kaune darbininkų atstovybė 
turės darbininkų teatrą, kuria
mi e daugiausia vaidins patys 
darbininkai. Dabar prie atsto
vybės veikia vaidybos mokyk
it', kuri busimam teatrui ruo
ši,: artistus. Manoma darbi
ninkų teatras Kaune bus ati
darytas dar šiais metais. Tsb.

ČIŽAUSKŲ DARBUOTĖ
Žinomi nors trumpai paminė

siu apie Joną ir Marijoną Či- 
žauskus, dabartinius Šv. Alfon
so Lietuvių parapijos darbuo
tojus muzikos srityje.

1918 m. šv. Alfonso parapi
ja ant tiek buvo nupuolus pa
rapijom] skaičium kad net kle
bonas nusigando, o tas buvo 
priežastimi to kad nebuvo gero 
vargoninko ir choro vedėjo, 
tuose metuose atvyko čia var- 
goninkauti muzikas J. Čižaus- 
kas su žmona, ir dar gabia dai
nininke. Nieko nelaukdami, p. 
Čižauskai apžiūri parapijos pa
dėtį ir atranda reikalą organi
zuoti chorą, kas ir pasiseka. 
J. čižauskas darbavosi nenuil
stamai penkis metus ir sutrau
kė parapijom] ir jaunuomenės 
didelį skaičių. Išlavino chorą 
giesmių ir dainų, prie to vaidi
nimų. Prabuvę apie penketą 
metų, jie apleido Baltimore, pa
likdamas gyvą, tvirtą Lietuvių 
judėjimą kitam vargoninkui 
naudotis. Bet kitam taip ne
siseka, ir štai, jam apleidus šią 
parapiją, kunigai vėl parsikvie- 
čia muziką J. čižauską 1934 
metais, ir jis vėl smarkiai dir
ba, organizuoja bendrą didelį 
chorą, su kurio pagalba norima 
sutraukti į bendrą veikimą su
augusieji ir jaunimas, tautos 
ir meno darbui.

Dabar ,p. čižauskas renka pa
veikslus iš vietos Lietuvių nu
siuntimui į Kauną, iš meno ir 
sporto srities, kurie ten bus 
išstatyti parodoje.

Mes turėtume branginti to
kius žmones ir jų darbus, nes 
jie dirba tautos naudai.

A. Kurclaitis,

.MONTREAL, Canada
VNTR A DEMQNSTR ACIJ A. 

Gegužės 25 d. įvyko antra Lie
tuvių parapijom] demonstraci
ja pas vyskupą reikalavimui 
iškelti dabartinį šv. Kazimiero 
parapijos kleboną. Ši demon
stracija buvo surengta - musų 
komunistams sukarstant karš
tuolius parapijomis. Mat, rau
donukai čia visur kiša savo no
sis ir kiršina žmones prie vis
ko, norėdami patraukti tam
sesnius gaivalus savo pusėn.

Rimtesniam Lietuviui labai 
nemalonu žiūrėti į tokius ne
ramumus Lietuvių parapijom] 
tarpo. Tokį darbą dirba visai 
be jokio rimtumo. Nors klebo
nas ir pridarė betvarkių, bet 
su juom apsidirbti ir padaryti 
tam galą butų galima rimtai ir 
tvarkiai veikiant vien tik pa
tiems parapi jonams, o štai pa
rt j ijonys susidėjo su tais Ru
sijos garbintojais, kurie vis
kam tik kenkia, o ne gelbsti. 
Vyskupas žinodamas kokie gai
valai tą bruzdėjimą prieš kle
boną kelia, nesiskaito. Polici
ja pasitiko šią demonstraciją 
ir pareiškė kad daugiau tokių 
svečių vyskupas hepriims ir jų 
reikalavimų negalf išpildyti, 
ir įsakė skirstytis, o jei ne tai 
bis aprūpinti pasilsio vieta. 
Uždrausta daugiau panašių de
monstracijų prie vyskupo rū
mų nerengti. Suprantama, to
kiems gaivalams kaip raudonu
kai nesvarbu kokis kunigas ir 
kokia bažnyčia; jie kad galėtų 
visas tikybines įstaigas išnai
kintų.

Jau kai kurie parapijonys 
pradeda apsižiūrėti kad einant 
su komunistais nieko rimto ne
galės nuveikti, nors mane kad 
“bendro fronto” parašai ir de
monstracijos bus išklausyta.

Kad ir vienas trečdalis to 
skaičiaus vienų parapijom] bu
tų senai savo tikslą pasiekę ir 
Lietuvių parapijoje butų buvęs 
kitas, kunigas. Jau laikas pa
žinti tuos musų žydbernius ir 
atsikračius jų veikti bažnytinį 
ir tautinį darbą be jų, ir nie
kuomet nebūsim apviltais.

Tautininkas.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

AMERIKOS LIETUVIU ĮSTEIGTAS FABRI
KAS IŠAUGO Į MILŽINIŠKĄ ĮMONĘ

Kaunas. — Atgavus nepri
klausomybę, Lietuva neturėjo 
savo didesnių pramonės įmo
nių. Veikusieji didesni fabri
kai daugiausia buvo kitataučių 
rankose. Lietuviams buvo ga
na sunku eiti į pramonės sritį. 
Reikėjo bent pradžiai šiek-tiek 
kapitalo. Tačiau, ilgus šimt
mečius svetimųjų išvarginti ir 
didžiojo karo nuterioti Lietu
viai (atskiri asmenys) kapita
lo neturėjo. Amerikos Lietu
viai kurie prieš 15-10 metų su- 
gryžo į Lietuvą su šiek-tiek 
kapitalo, rado puikias sąlygas 
savo veikimui pramonės srity
je. Nors dabar jau veikia dau
giau Lietuviškų fabrikų, tačiau 
visos gamybos šakos ir pramo
nės sritys dar nėra užimtos. 
Ir dabar dar su šiokiu-tokiu ka
pitalu Lietuvoje galima puikiai 
įsikurti prekyboje, pramonėje, 
ir net žemės ūkyje.

Be žodžių, mums gyvu pa
vyzdžiu matoma Kauno preky- 
nnestyje Šančiuose Amerikos 
Lietuvių įsteigtas “Drobės” fa
brikas. Jis gamina gelumbes ir 
kitas apsirengimui reikalingas 
medegas. Fabrikas įsteigtas 
tik 1925 m. Kas matė “Dro
bę” pačioje jos veikimo pra
džioje ir kas mato dabar, ran
da milžinišką skirtumą. Pa
ėmus iki to laiko Lietuvoje dar 
nežinomą medegų gamybos sri
tį, per 10 metų “Drobė” išau
go į didžiausią Lietuvišką fab
riką visoje Lietuvoje. Kesmet 
“Drobė” daro milijonines api- 
vartas, nes jos gaminiais dėvi 
jau beveik pusė Lietuvos gy
ventojų. Pats fabrikas atsi
stojo ant tvirtų, jokio krizo ne
palaužiamų kojų. Joje darbo 
turi keli šimtai darbininkų.

Fabrikas nesustoja nei dieną 
nei naktį ir darbininkai dirba 
trimis pamainomis per parą.

Netrukus “Drobė” paleis sa
vo elektros stotį, kuri apšvies 
elektra visą Kauno priemiestį 
Šančius. Ten gyvena apie 25,- 
000 žmonių. Tai miestas ku
ris beveik prilygsta Šiauliams.

“Drobė” turi gerą vardą ir 
kaip komercinė įstaiga. Tai

DAYTON
STAIGA MIRĖ. Birželio 3 

d. širdies liga staiga mirė Liud^ 
vika Belskienė (Pocevičiutė). 
Iš Lietuvos paėjo Luokės pa
rapijos. Paliko vyrą ir sūnų 
14 metų amžiaus. Velionė bu
vo gera Lietuvė ir mėgo skai
tyti laikraščius, o labiausia 
“Dirvą”. Buvo linksmo budo 
ir su visais santaikoj sugyve
no. Užtai jai draugai prisiun
tė daug gėlių ir diktas buris 
palydėjo j Memorial Park ka
pines. Kaimynas Metodistų ku
nigas suteikė gražų krikščioniš
ką patarnavimą namuose ir ka
pinėse prie duobės. Lai buna 
jai ramybė amžinai.

BAIGĖ MOKSLUS. Univer
sity of Dayton baigė 116 stu
dentų ir gavo diplomus, tame 
tarpe ir du Lietuviai, Michael 
Ūsas, vietinis, ir John A. Bag
donas iš Clevelando.

Kiser aukštesnęją mokyklą 
baigė astuoni Lietuviai: C. Me- 
lašiutė, E. Zakarevičiutė, M. 
Stasevičiutė, K. Kavąliauskiu- 
tė, S. Vaitkus, J. Zakarevičius, 
J. Paluck ir C. Maršalius.

VAŽIUOJA LIETUVON. Iš 
Daytono į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą važiuoja p-lė Vero
nika Sinkevičiūtė, kuri išplau
kia Liepos 3 d., laivu “Grips- 
holm”. Ji vyksta su Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Profesijo- 
nalų ekskursija.

P-lč Sinkevičiūte yra gimus 
Lietuvoje, jauna atvežta Ame
rikon, čia lankė mokyklas, ir 
dabar tarnauja apskrities au
ditoriaus raštinėje. Linkėtina 
musų Lietuvaitei laimingos ke
lionės. “D.” Rep.' 

kultūringa, kaskart žengianti 
pirmyn ir besiplečianti pramo
nės įmonė, kurią įkūrė ir ku
rioje įsistiprino Amerikos Lie
tuviai.

šia proga pažymėtina kad 
Lietuvoje yra dar daugiau ne
išnaudotų pramonės 'sričių. Tik 
paminėsime stiklo, įvairių alie
jų, benzino, gipso, durpių, in
dų, popierio ir daug kitų pra
monės šakų, kurjos dar neiš
naudotos ir kurios dar laukia 
žmonių su ne taip dideliu kapi
talu. Ir šioje srityje Amerikos 
Lietuviams gryžtantiems į Lie
tuvą ir manantiems čia visiš
kai apsigyventi, yra dėkinga, 
pelninga ir turėsianti pasiseki
mą darbo dirva. Tsb.

Dariaus-Girėno Aero 
Klubas jau Sparnuotas
Brooklyn. — Lakūnas Anta

nas Kieta, kuris buvo laukia
mas su nekantrumu nę tik klu
bo narių bet ir klubo rėmėjų, 
Gegužės 30 dieną didingai su
plasnojo viršum didžiojo New 
Yorko su klubo baltasparniu 
aru ir nutupė Flushing Airpor- 
te, L. I.

Klubo nariai jau pradėjo 
darbą prie lėktuvo. Keli na
riai jau Birželio 8—9 dienomis 
ėmė skraidymo pamokas. Ma
lonu matyti Lietuvius savo 
sparnais didingai raižančius oro 
erdvę, šį sekmadienį buvo at
važiavę į airportą keletas Lie
tuvių, kurie sekė jaunuolių dar
bą prie lėktuvo.

Klubo lėktuvo “krikštynos” 
ir vakarienė dabar įvyks Bir
želio 23 d. Programas bus se
kantis: “krikštynos” Flushing 
Airporte, ir vakarienė — 262a 
Humboldt st., Brooklyne. Tie- 
kietai yra geri ir tie kuriuos 
pirkot anksčiau.

Dariaus-Girėno Aero Klubas 
prašo visų rėmėjų, kurie ma
loniai rėmė ir padėjo įsigyti 
lėktuvą, ir plačią visuomenę 
susirinkti su automobiliais prie 
Kasmočiaus salės, 262a Hum
boldt st., Brooklyne, Birželio 
23 d., lygiai 2;30 vai. po pie
tų ii' iškilmingai, tautinėmis 
vėliavomis papuošę automobi
lius, vyksime į airportą atlik
ti orlaivio “krikštynas”. Tuo- 
mi bus kartu atiduota pagarba 
ir musų tautos didvyriams Da
riui ir Girėnui svetimųjų aky
se.

Lietuvi, prižiūrėk tą naują 
tautos žiedą, kurį išaugino mu-
su didvyriai Darius ir Girėnas! ( linkės bet ir iš Brooklyno, nes 

A. Alekna, čia yra labai smagi vieta pa-

ėdat Point
on.

The G. A. Boeckling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.
Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point.

Name_____________ -__________________

Address_____________

Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great lakes June IS to Sept. 2

EVERY ENJOYMENT AWAITS YOU. HAPPINESS AND HEALTH HERE REIGN SUPREME! 

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, al mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS .. plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal fora day, 
a week-end or your ent ire vacation. Free parking space for 6COO cars. Ample garagespace. 

Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; or by auto, 
U. S. Route 6, or by steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

EROOKLYNIEČIAI PAGERBĖ 
KAPT. P. JURGĖLĄ

Brooklyn., — Klasčiaus salė
je, Geg. 26 d., NYTOC (New 
Yorko Tautinių Organizacijų 
Centras) ir Lietuvių Legiono 
Dariaus - Girėno Postas No. 1 
surengė jaunam, energingam 
Lietuviui darbuotojui, Kapt. 
Petrui Jurgėlai, puikas pagerb- 
tuves, Gedimino Ordino įteiki
mo proga.

Atitinkama kariška ceremo
nija, medalį jam įteikė Lietu
vos Vice konsulas Petras Dauž- 
vardis. Kapt. Jurgėla buvo 
Lietuvos karininko uniformoje. 
Vėliau linksmai visi piknikavo, 
šoko, grojant Brooklyn© radio 
orkestrui, vedamam J. Avižo
nio.

Vakare, didžiojoje salėje šo
kiams vykstant, mažojoj salėj 
įvyko iškilminga vakarienė ir 
vyriausias pagerbtuvių progra
mas, kurį pradėjo NYTOC pir
mininkas Juozas Sagys. Pasa
kęs įžanginę kalbą, kviečia ra
dio vedėją Joną Valaitį vesti 
programą. Šis, pasakęs tinka
mą kalbą, kvietė kalbėti sekan
čius: Dr. B. K. Vencius, Juo
zas Antanavičius, Mikas Sa- 
bienka, Antanas Alekna, D. 
Klinga, Inž. Antanas Revukas, 
Adv. K. Jurgėla, P. Pusnikas 
Očikas, Jovaiša, stud. Trainai
tis, Lietuvos svečias, Pulk. Dr. 
Lesauskis, A. Povilanskas, K. 
J. Paulauskas, Kručas, Jurke
vičius, J. Ambraziejus (kurį 
susirinkusieji pagerbė atsisto
jimu, tačiau kuriam oficialės 
pagerbtuvės įvyko pirmiau). J. 
Ambraziejus, pasakęs graudin
gą ir jautrią kalbą, net apsiver
kė ir Kap. Jurgėla pabučiavo. 
Toliau kalbėjo: Narušis, Juozas 
Ginkus, Budraitis, p. Sagienė, 
VI. Mučinskas, p. Povilanskie- 
nė, Kulbokienė, Jokubaukkaitė, 
Kulbokienė. Pagaliau, ilgą kal
bą pasakė Kapt. Petras Jurgė
la. Kaip matot, vakarienė bu
vo didingo pobūdžio, ir Kapt. 
Petrą Jurgėla New Yorko sri
ties veikėjai pagerbė puikiai!

PORT JEFFERSON, N. Y.
šios Lietuvių kolonijos Ame

rikos Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia didelį pikniką su šokiais 
sekmadienį, Birželio 30 d., prie 
Ronkonkoma ežero, Turner pa
viljone. -Piknikas prasidės 1 
vai. po pietų, tęsis iki vėlumai 
nakties. Muzikantai bus net 

į iš Brooklyno. Bus visokių do- 
j vanų. Įžanga bus tik 25c.
I Svečių tikima ne tik iš apie-

simaudyti ir smagiai praleisti 
laiką, čia rasite net savą Lie
tuvį gasolino pardavėją, Adol
fą Adomaitį, prie Nesconet, L. 
L, pas jį labai paranku susto
ti ir savo plieninius arkliukus 
pasigirdyti liepsnojančiu gėri
mu. Koresp.

ADV. SKIPIČIO IŠLEISTUVIŲ 
BANKETAS

Newark. — Adv. R. Skipi
čiui ir Amerikos Lietuvių me
no atstovams į Pasaulio Lietu
vių Kongresą pagerbti, Newar- 
ko Moterų Klubas Birželio 23 
d. rengia išleistuvių banketą. 
Moterų Klubas pasiryžo suren
gti labai šaunų banketą Lietu
vos svečiui p. Skipičiui, ir dėlto 
visi kiti New Jersey Lietuviai 
kurie nori ką DULR pirminin
kui rengti, dabar geriausia pa
darys pribūdami į Newarką 23 
d. Birželio.

šiame parengime dalyvauja 
komp. J. Žilevičius, kuriam p. 
Skipitis yra pavedęs paringti 
iš Amerikos tris Lietuvius jau
nuolius geriausia atsižymėju
sius muzikos mene, kuriems 
DULR apmoka kelionę į Lietu
vą, ir jie dalyvaus koncertuo
se Lietuvoje ir laike Pasaulinio 
Kongreso.

šie meno atstovai jau yra 
parinkti ir jie visi dalyvaus 
ne tik kaipo garbės svečiai šio
je vakarienėje, bet ir išpildys 
muzikali programą. Todėl pro
gramas bus kokio dar čia nie
kad neturėjom.

New Jersey Valstijos Lietu
vių Prekybos Butas yra nuta
ręs siųsti iš šios valstijos tris 
atstovus į Pasaulinį Kongresą. 
Iki šiam laikui dar yra tik vie
nas atstovas, o kiti du jeigu 
neatsiras iki išleistuvėms ren
giamo banketo laikui, tai bus 
paskirti-išrinkti šiame banke
te. A. S. Trečiokas.

‘‘‘Jaunoji Lietuva” vėl 
Išėjo

Vėl išėjo “Naujosios Lietu
vos” numeris, jau penktas iš- 
eilės, to įdomaus žurnalo, kurį 
leidžia Lietuvių Radio Valan
da Brooklyne. žurnalą reda
guoja Pranas' Bajoras. “Jau
noji Lietuva” leidžiama pusiau 
Lietuviškai ir pusiau Angliš
kai, taikoma Amerikos jauni
mui, bet Lietuviški straipsniai 
labai patiks ir suaugusiems.

Patartina įsigyti šį “Jauno
sios Lietuvos” numerį pasiun- 
čiant 15 centų pašto ženkle
liais “Jaunosios Lietuvos” Re
dakcijai, 390 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
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MO DARBAS CHICAGOJE JAU 
DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO STATY- 

PRADETAS
Gegužės 27 d. buvo galutinai 

susitarta su kontraktoriais ir 
darbininkais kurie statys musų 
karžygių Dariaus ir Girėno pa
minklą Marquette Parke, prie 
67-tos ir California gt., Chica- 
goj. Statybos darbas jau pra
dėtas.

Medega paminklo statymui 
yra granitas iš tolimos Minne
sota valstijos. Granitas tenai 
pat vietoje supjaustomas į tin
kamas formas, nušlifuojamas 
ir siunčiamas į statymo vietą. 
Granitas bus spalvuotas tam
siomis raudonomis ir juodomis 
spalvomis, taip vadinamo Min
nesota Vaivorykštės stiliaus, 
ir kai bus nušlifuotas spindės 
kaip stiklas.

Pats paminklas bus 20 pėdų 
aukščio ir 35 pėdų ilgio. Jis 
stovės ant cementinės estrados, 
kuri bus 40 pėdų platumo ir 
60 pėdų ilgio. Estradon užlip
ti bus cementiniai laiptai, 
čioje paminklo viršūnėje 
bronzinis skritulis, kuris 
vaizduos žemę ir parodys
riaus ir Girėno kelią per Atlan
tiką. žemiau bus kiti bronzos 
reljefai, kur bus matoma Da
riaus ir Girėno veidai, Lietu
vos Vytis ir Gedimino Kryžius. 
Nakties laiku šie visi bronzos 
reliefai bus apšviesti spalvuo
tomis šviesomis. Visas pamin
klo pavidalas bus panašus į 
oroplaną ir atvaizduos moder
niškomis linijomis aviacijos 
idėją. Vienu žodžiu, bus vi
siškai skirtingo, stiliaus pa
minklas, nepanašus į paprastus 
kapinių akmenis. Tai yra kū
ryba jauno Lietuvio arkitekto 
Koncevičiaus, kuris gyvena 
Chicagoje.

PAMINKLO KAŠTAI
O kiek kaštuos tokio pamin

klo pastatymas?
bus sudėta į šį paminklą apie 
120,000 svarų, o cemento ir ki
tos medegos dar apie kita tiek. 
Paprastai tokio dydžio pamink
las kaštuotų apie $25,000, jei
gu butų pridėta prie kaštų iš
mokėjimas algų, komisų ir ki
tokių bizniavų išlaidų. Bet Da
riaus-Girėno Paminklo Komite
tui buvo svarbu sunaudoti su
rinktus pinigus vien tik tam 
tikslui kuriam jie buvo skirti, 
ir todėl niekam nebuvo moka
ma jokių algų arba kitokių pa
našių išlaidų. Tat prisilaikant 
griežtos ekonomijos bus gali
ma šis paminklas pastatyti už 
apie $12,000.

yra prižadėję visa 
j formas

0 statybos darbą žada

už statybos
* i'

Lietuvio pa-
ivertina Da-

DIRVA 3

PAŽINK LIETUVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

GERB. SPRAGILAS

Pa
bus 
at- 

Da-

Komitetas turi ižde tik apie 
$8,000. Bet yra daug šiam 
reikalui surinktų pinigų kurie 
guli kolonijose. Tuos pinigus 
komitetas dabar prašo tuojau 
prisiųsti į Dariaus-Girėno Pa
minklo fondą, žemiau paduo
tais antrašais, kad nebūtų sta
tybos darbas sutrukdytas. Kon- 
traktoriai
gatavai supjaustytą 
granitą pristatyti iki Liepos 7 
dienos.
užbaigti iki Liepos 28-tos, ka
da bus atidengimo ceremoni
jos, jeigu bus visi pinigai ga
tavi užmokėjimui 
darbą.

Taigi kiekvieno 
reiga yra, kuris
riaus ir Girėno žygį, pagelbėti 
visomis savo spėkomis prižiū
rėti kad visi reikalingi pinigai 
butų prisiųsti į Paminklo Fon
dą, o ypatingai svarbu kad vi
si kurie turi prie savęs tam 
tikslui surinktus pinigus juos 
mojau priduotų.

Pinigai privalo būti siunčia
mi :

Adv. R. A. Vasalle, 
Pirmininkas Dariaus-Girėno

Paminklo Fondo Komiteto, 
134 N. LaSalle Street, 

Chicago, Ill. 
arba

John Krotkus, Kasininkas, 
C/o Metroplitan State Bank 

2201 W. Cermak Road, 
Chicago, Ill.

Olis.

MILŽINIŠKĄ

žemėje po Chicagos 
darbininkai skubina

Vien granito

BAIGIA 
TUNELĮ 

Giliai 
latvėmis
išbaigti milžinišką vandens til
telį, dįdžiausį tos rūšies pasau
lyje, kuris bus 11% mylių il
gio, kuriuo varys vandenį į na
rių kranus 750,000,000 galio
tų daugumu.

Tas didelis projektas pradž
ia budavoti 1923 metais, dviem 
atvejais darbas buvo nutrauk
tas, bet poros pastarų metų bė
gyje vėl atnaujintas ir vary
tas pirmyn. Tikima kad 
?13,800,000 vertės darbas 
baigtas ir vanduo tuneliu 
paleistas Liepos, 1 d.

šis 
bus 
bus

fon-

EKSKURSIJA

c-—jr į
JVEDiĮ AMERlKOHlNTJA

Modernišku motorlaiviu

“GRIPSHOLM"
Išplaukia iš New Yorko

Liepos 3 d., 1935
(Per Gothenburgą-Stockholm)

Keleiviai išplaukia iš Stockholmo 
nauju modernišku laivu ‘Marieholm’ 
per Baltijos jurą j Klaipėdą. Kelio
nės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Stu
dentų ir Profesijonalų Sąjungos ek
skursija, kurią vadovaus Sąjungos 
Centro Pirmininkas Jonas K. Mor
kūnas, iš Rochester, N. Y., ir Są
jungos centro dvasios vadas Kun. J. 
Balkunas, Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas 

Drottningolm Liepos 17 
Informacijų, laivakorčių ir ekskur
sijos brošiūrėlių kreipkitės į bent 
kurį Laivakorčių Agentų Sąjungos 
narį, autorizuotą laivakorčių agentą 
arba į bent kurią raštinę:

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y.

arkitekto. Sulyg 
sutarties, pamink- 
$12,000 ir pamink- 
darbas bus galuti-

PAMINKLAS JAU 
STATOMAS

Dariaus-Girėno paminklo 
lo valdybos ir narių susirinki
me galutinai užbaigta sutartis, 
tarp paminklo fondo valdybos 
T statybos 
tasirašytos 
!as kaštuos 
o statybos

■tai užbaigtas antroje pusėje 
Liepos mėnesio šių metų. Pa
minklo atidengimo iškilmių die
na, kuri pirmiau buvo numaty
ta daryti Liepos 17 d. ir vėliau 
atkelta į 14 dieną, dabar galu
tinai nustatyta Liepos 28 
na — taigi paminklas bus 
dengtas 28-tą dieną.

Paminklo statymo darbai 
prasidėjo Gegužės 27 d.

LSB.

die- 
ati-

jau

W/AW.V.'AV.W.'AVAVAV

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai 
H No. 1.—Vienatinis 

skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekme 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.

No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.
No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki

mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, 
saugoja plaukus nuo slinkimo, 
sėkmės garantuotos arba pinigai 
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare 
dieną.

ap-
Pa-
su-

kas

DIRBO 53 METUS
Antanas Zaburč kondukto- 

rim dirbo Pennsylvania gele
žinkelio greituose traukiniuose 
per kiaurus 53 metus, ir šiose 
dienose jis baigė savo tarnybą. 
Jam sukako 70 metų amžiaus, 
ir geležinkelio taisyklės toje 
srityje dirbti ilgiau neleidžia. 
Zaburč dabai- gaus iš Pennsyl
vania geležinkelio kompanijos 
pensiją.

LSB.

NEGAUNA PIGIŲ 
DARBININKŲ

Darbų teikimo agentūros nu
siskundžia kad negali gauti pi
gių darbininkų,.... Sako, mer
gos kurios prieš metus dirbda
vo šeimynose, restaurantuose 
ir viešbučiuose už $7 per sa
vaitę, dabar jieškančios tokių 
darbų reikalauja po $10—$17, 
o šeimynos tokius pat darbus 
pirmiau dirbusios už $90 per 
mėnesį, gaunant valgį ir guolį, 
dabar tokių darbų neima be 
$125 mėnesiui. Ar tikrai taip 
yra mes netikrinsime.

LSB.

$51,000,000 MOKYKLOMS
Valstijos legislatura sekan

čių metų Chicagos viešų mo
kyklų biudžetą nustatė $51,- 
000,000. Tai didžiausia suma 
mokyklų reikalams kokia ka
da buvo skirta Chicagos istori
joje. 1934 m. mokykloms bu
vo skirta 43 milijonai; 1935 — 
49 milijonai; o 1936 metams— 
dviem milijonais daugiau negu 
šiais metais. LSB.

MIRUSIOS JANE ADDAMS 
TESTAMENTAS

Aną savaitę mirus humanistė 
■Jane Addams, paliko turto pi
nigais ir nejudama nuosavybe 
$10,000 vertės. Visą tą turtą 
rašytu testamentu paskirstė 
dar gyva būdama: $1,000 savo 
sesers vyriausiam sunui, o li
kusią turto dali tam tikrais 
kiekiais ir sumomis išdalino sa
vo pusseserėms ir kitiems gi
minėms. Hull House įstaiga 
su visais baldais tenka tos įs
taigos associacijai, o knygynas 
su visais rankraščiais Chica
gos universiteto Angliško sky
riaus profesoriui Linn.

LSB.

Nemuno Vaga Tvarko
ma ir Stiprinama

Kaunas. — Kiek lėšos lei
džia, kasmet vykdoma Nemuno 
tvarkymo darbai. Dabar Ne
munas galutinai sutvarkytas 
tik tarp Kauno ir Raudondva
rio. šį pavasarį pradėta tvar
kymo darbai ties Seredžium ir 
Riogliškiais. Be to šymet 
miausia bus sutvirtintas 
Kaunu Nemuno ir Neries 
takos iškyšulis. Taip pat
noma sutvarkyti Nemuną ir 
aukščiau Smalininkų.

Prasidėjus pavasariui, prasi
dėjo dideli darbai ir Kauno 
žiemos uoste. žymet norima 
patį žiemos uostą galutinai su
tvarkyti. šiuo metu žiemos uo
ste dirba 450 žmonių.

pir- 
ties 
san- 
ma-

Tsb.

. . MIŠKŲ BRIEDŽIAI
Kaunas. — Miškų departa

mento žiniomis, Didžiosios Lie
tuvos briedžiai gyvena tik de
vyniose miškų urėdijose. 1932 
metais, suskaičius pirmą kartą 
briedžius, buvo jų rasta 124.

šymet vėl buvo 
briedžiai ir jų rasta 
tiek pat. jų yra ir 
krašte.

Šymet Baisogalos 
rėdijoje surasta 5
Biržų — 10, Joniškio — 
Jurbarko — 7, Kaišedorių 
12, Kauno — 7, Kuršėnų — 3, 
Pakruojo — 6, ir Žalgirio — 
86. Briedžių skaičius Lietuvos 
miškuose, nors ir labai 
didėja. Pastarų trijų 
laikotarpyje padidėdavo 
tiniškai 10 briedžių per 
tus.

suskaityta
156. Apie
Klaipėdos

miškų u- 
briedžiai;

20,

lėtai, 
metų 
vidu-

me- 
Tsb.

. Iš Merkinės į Perloją plen- 
k tas tiesus kaip styga. Geras,

lygus, švarus plentas, nors tai
sytas dar prieš karą. Dabar

i pakraštėliais pernykšte žole
aptrauktas, nes mažai kas ke-

. liauja juo.
; prakrypuoja siaurutės Dzūkiš

kos vežėčios, vežimėlis į Mer
kinės turgų nuslenka, kai ka
da girgždantis autobusas pra- 
birzgia — ir vėl plentas tylus 
ir ramus. Geltoni smėlynai,

• žali pušynėliai dunkso, o kai-
■ rėje vingiuojąs! upės Merkio
■ sidabrinė juosta. Už Merkio
■ jau Lenkų okupuota Lietuva, 
i Dunkso melsvi šilai kiek tik
• akys užmato, šiaudiniais sto

gais mažutės gryčios, o Merkio
, pakrančių stypčioja Lenkų sar- 
. gybiniai, apspurusias “konfe- 
' deratkas” užsimovę. Liūdnai 

romantiška nuotaika keliaujant 
plentu į Perloją.

štai ir Perloja. Miestas, baž
nytkiemis, kaimas — nežinia 
kaip jį pavadinti. Viena gat
vė poros kilometrų ilgumo, ki
ta tris kart trumpesnė veda į 
Merkio krantą. Paupyje virti
nės mažyčių bakūžėlių, su ka
minais ir be jų, mikroskopiš
kais langeliais, vienos kiek nau
jesnės, kitos pakrypusios, šu
lais iš visų pusių paramstytos. 
Labai skurdus vaizdas. Bet 
tose bakūžėlėse gyvenimas la
bai stipriai plaka, čia dažnai 
vakarais skamba dainos, aidi 
armonika. Nemaža laikraščių, 
kiekvienoj gryčioj domisi poli
tika, beveik kiekvienoj rasite 
šaulišką uniformą ir šautuvą. 
Perlojiečiai linksmi, žvalus, la
bai energingi žmonės, nežiną 
liūdesio ir nusiminimo. Tai 
yra natūralūs sargybos postas 
prieš klastingo kaimyno užma
čias. Nes kiekvienas Perlojie- 
tis tai karys, visada budintis 
nepriklausomybės sargyboje.

Perlojos respublika! Ar gir
dėjot tokią? Taip, ji buvo ir 
nemaža baimės įvarė Lenkų le
gionams. Gal niekur taip at
kakliai nekovojo del savo lais
vės kaip Perlojoj. Nebuvo ka- 
riumenės kuri gintų Perloją, 
nebuvo jokios pagalbos iš ša
lies, todėl Perlojiškiai pasiryžo 
patys gintis. Jauni vyrai 
niai, pusberniai, moterys 
si vartojo ginklus, kasė 
sus Merkio krantuose, 
rūpinosi amunicija ir 
kaip liūtai. Atsirado 
dar labiau suorganizavo 
jiškius ir paskelbė Perlojos res
publiką. Tratėjo šūviai, spro
go granatos, o apkasuose sėdė
jo žilas kunigas ir pleškino iš 
kulkosvaidžio. Tai buvo Kun. 
L. Petkelis, Perlojos respubli
kos vadas, prezidentas, dvasia 
ir energija.

Štai nutyla šaudymas, kuni
gas eina 
bažnytėlę 
pavoj us! 
pamaldas 
svaidžio.
apsitaškęs, pančiu persijuosęs, 
bet ryžtingas, išdidus, kažkoks

Retkarčiais lėtai

se- 
vi- 

apka- 
patys 

kovėsi 
vadas, 
Perlo-

j mažą, pakrypusią 
ir laiko mišias. Vėl 
Kunigas pertraukia 

ir puola prie kulko- 
Apskuręs, p u iv ai s

vadą, savo 
tėvą. Su- 
savanoriai, 
vietą, ver-

Įsilei-

Klebono 
šautuvų, 

ne tuščias

nuostabiai karžygiškas. Daug 
kam Perlojiškiai nelenkė gal
vos, daug kam priešinosi, su 
daugeliu nesiskaitė, bet Kun. 
Petkelio autoritetas buvo ne
pajudinamas. Jo žodis čia bu
vo įstatymas. Mažytė, apker
pėjus bažnytėlė, basliais pa
ramstyta, statyta Vytauto Di
džiojo laikais, drebėdavo nuo 
“Pulkim ant kelių” garso. Var
gingas bažnytkiemis vadinosi 
respublika ir buvo išdidesnis 
už Londoną ar Berlyną.

Išdygo nauja muro bažnyčia 
— Perloja neteko dalies savo 
romantikos. Pagaliau mirė ir 
Kun. Petkelis. šimtai Perlo- 
jiškių ėjo į Pivašiūnus, palydė
ti savo respublikos 
kovų viršininką ir 
augę vyrai, buvę 
drąsiai ėję į mūšio
kė lydėdami savo vadą, raudo
jo kaip vaikai. Vargingos smė
lynų respublikos vargingi pi
liečiai nuoširdžiai gailėjosi var
gingai gyvenusio vado. Didie
ji žygiai nuėjo į praeitį, bet 
Perlojiškiai jų niekada neuž
mirš. Vienintelis žmogus su
pratęs Perlojiškius, buvo Kun. 
Petkelis.

Atsimenu vieną naktį 1926 
metais. Pabeldžia į klebonijos 
duris. Už sekundos girdžiu:

— Kas čia?! Kas čia, sakyk 
greičiau! Sakyk, arba tuoj pa
leisiu kulkosvaidį!... .

Paaiškinau kas esu.
do. Brolyti, ogi prie mano ko
jų tikrai stovi kulkosvaidis pri
rengtas šaudymui, 
kambaryje keletas 
granatų krūva. Tai
atsargumas, nes Lenkų šnipai 
ir banditai jieškojo progos at
keršyti atkakliam Perlojos gy
nėjui. Bet negalėjo jo užklup
ti netikėtai. O paskui nuošir
dus svetingumas. Rūkytų la
šinių bryzas, macnumo bonka, 
juodos duonos puskepalis.

— Gerkit ir ■ valgykit, mieli 
svečiai, ką turiu tuo vaišinu. 
O jei netinka mūsiškos vaišės 
eikit į anapus Merkio, pas šlėk
tas !

Tai toks buvo Perlojos res
publikos vadas. Atvira Lietu
viška dūšia, ritieris be baimės 
ir dėmės.

šiandieną Perloja ramesnė, 
bet visvien graži, drąsi, išdidi. 
Ir nederlingi smėlynai, kur tik 
retučiai grikiai “įkimba“ į že
mę, ir skurdžios lūšnelės dvel
kia kažkuo romantišku, galin
gu, senovės šarvuotų Lietuvių 
ryžtingumu. Eidami Merkio 
krantais Lenkų sargybiniai vi
sada žvairiai ir baimingai žiu
ri į kiekvieną Perlojos gryčią.

“S.” J. Sakalas.

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, Ill

PA-
Iš-

GERB. SPRAGILAS 
TARIA GREIČIAU 

LYDĖT “ANTRĄ 
SKRIDIMĄ”

Pramicoriy Pijušą jau lau- 
gia medalikas. Visi tiki 

kad jis taipgi atskris.
Štai ką “Dirvos” repor

teris užrašė klausydamas 
gerb. Spragilo radio prane
šimų iš Lietuvos:

Alo, Klyvlandas, alo Ak- 
ronas! Kaip man mano 
gerb. šonkaulis per radio 
papasakojo, jus turėsit la
bai didelę iškilmę Neuros 
farmoj, gerb. “Dirvos” re
daktoriaus išleistuves į Lie
tuvą! Tai ar ir gerb. Re
daktorius žada atlėkt oro- 
planu ar ką? Juk ta far- 
ma yra istoriška: atsime
nat, aš ten pereitą žiemą 
radau nukritusį oroplaną, 
kurį perdirbau į “Meteorą” 
ir juomi atsidūriau Lietu
voje. Jeigu gerb. Redakto
rius rengiasi atskrist oru 
tai patariu pasiskubint ir 
pralenkt “antrą skridimą”, 
pataikys į pačias sutiktu
ves kurias jam čia surengę. 
Bus taip kaip Čikagoj per
eitą rudenį, kada Pijušas 
pasitiko Janušą 
likso.

Visa Lietuva 
kia atskrendant 
žygio” Felikso, 
viščiukus perinę pametę iš
bėgo į Kauną pasitikt tą 
oro karžygį, tai šymet Lie
tuvoj pritruks ne tik žąsų 
ale ir vištų ir kiaušinių.

Kaip tik išgirdom Lietu
voj kad “balta gulbė” išlė
kė iš Čikagos, tuoj visi su
žiurom j vakarus, ir kiek
viena varna toli skrendan
ti pasivaizduoja lyg “balta 
gulbė” atlekia.

Andai iš Bruklyno girdė
jau Valaitį per radio pra
nešant kad atskris ir pats 
jramicorius Pijušas, kuris 
;aip smarkiai darbuojasi ir 
yg yla bado Feliksui į pa

šonę kad skraidytų visur 
kur tik gali ir gautų dau
giau aukų. Ba kaip tik Pi- 
jušo nėra tuoj jo oro karžy
giui ir nesiseka. Pijušas 
neleis Feliksui vienam lek- 
;i nei per Atlantiką, sako 
Bruklyno radio, ba “baltos 
gulbės” “spark plugsai” su
stos veikę ir Feliksui reikės 
šokti iš oroplano į vandenį. 
Pijušas priduoda "macios” 
ne tik konsulams, ne tik 
Bruklyno tautininkams vei
kėjams ale ir “baltai gul
bei”. Turbut tas žmogutis

vietoj

labai 
"oro 
bobos

Fe-

lau- 
kar- 
net

yra juodos magijos čėrau- 
ninkas....

Štai va Lietuvoj visi laik
raščiai ir Kauno radio pa
skelbė kad “balta gulbė” at
lėks į Kauną pradžioj Bir
želio mėnesio — tai apie ko
kią 5 ar 6 dieną Birželio! 
Koks džiaugsmas apėmė 
visus negalima nei apsaky
ti! Laukėm dieną ir naktį 
nemigę, negėrę ir nevalgę, 
žiūrėjom i dangų ar neat
lekia tiedu “oro karžygiai”.

Ale kur tau. Štai atėjo 
ir 13-ta Birželio, ir tuoj bus 
Švento Jono, o “karžygių” 
kaip nėra taip nėra....

Gal nukrito Į Atlantiką? 
Neduok pondie.... Prašau 
Slabados Aero Klubo greit 
surinkti man aukų ir leisti 
mane skristi pasitikt arba 
surast ir išgelbėt “baltą 
gulbę”, ba ji turėjo skristi 
tuo pačiu keliu kuriuo aš 
skridau, tai man kelias la
bai žinomas.

Visoj Lietuvoj žmonės 
tik ir kalba apie “baltą gul
bę” ir jos didvyrius, kurie 
atlekia, o gerb. Pijušui jau 
ir Gedimino ordinas užsa
kytas. Visuose miestuose 
ir miesteliuose ir kaimuose 
žmonės tik ruošia priimtu
ves ir pagerbtuves “baltos 
gulbės” oro karžygiam, ku
rie dar nepakilo ir nepada
rė jokio karžygiško darbo.

Jeigu nesulauksim “bal
tos gulbės” atskrendant iki 
metinių sukaktuvių nuo “iš
leistuvių” pereitą rudenį, 
tada aš tikrai lėksiu Į pa
galbą ir atnešiu “oro kar
žygius” į Kauną iš tos vie
tos kur jie bus nukritę.

O jeigu dar neišlėkč tai 
patariu jiems pasiskubint, 
ba vėl užeis “blogi orai” ne 
tik Europoj ale ir Ameri
koj, ir jums reikės vėl dau
giau aukų duoti, ir “antras 
skridimas” kaštuos daug 
daugiau negu viso išpar
duota kujolos ir bingolos 
šėrų.

Aš tai labiausia laukiu 
atvažiuojant ar atskren
dant gerb. “Dirvos” redak
toriaus. Jis išvalnys mane 
iš baudžiavos, ba aš dabar 
dirbu sau už pragyvenimą 
pas gimines ukėje: man 
suteikta garbė ir pasitiki
mas toks kokį dabar išnau- 
jo rengia Feliksui, po dvie
jų savaičių pasibaigė. Ka
da atvažiuos gerb. “Dir
vos” redaktorius ir atveš 
man pinigų ir visus doku
mentus kaipo “Dirvos” ben
dradarbio tada aš vėl galė
siu pasikelti į entaligentus 
ir dalyvausiu Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese kaipo 
“Dirvos” reporteris, o pas
kui su gerb. Redaktorium 
pavažinėsiu po Lietuvą ir 
jums aprašysiu.

Tik patariu visiems nu
važiuot į istorišką Neuros 
farmą, į “Dirvos” Joninių 
pikniką, apžiūrėt tą duobę 
kur buvo nukritęs mano 
oroplanas, ir gražiai išleist 
“Dirvos” redaktorių, kad 
jis tikrai atkeliautų, kad 
neužkluptų “blogi orai”, 
kaip užklupo “baltą gulbę” 
pereitą rudenį.

Ekskursija Lietuvon
VAŽIUOKIT KARTU SU “DIRVOS” REDAKTORIUM

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Motorlaiviu Išplaukia

GRIPSHOLM LIEPOS-JULY 26
Platesnių informacijų klauskite laišku arba asmeniškai, ir rašant paminėkit ar esat 
Amerikos ar Lietuvos pilietis, nes tą žinant galima bus išsyk suteikti visus nurody

mus kaip ruoštis prie kelionės.

“DIRVOS” AGENTŪRA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



KUO PRISIDEDA LIETUVOS VALDŽIA?
+---------------------------------

Lietuvoje organizuojama 
Pasaulio Lietuvių Kongre
sas. Jis Įvyks Kaune Rug
pjūčio 11—17 dd.

Tą darbą varo Užsienio 
Lietuviams Remti Draugi
ja. Tos draugijos pirminin
kas Adv. R. Skipitis dabar 
važinėja po Lietuvių kolo
nijas, ragindamas Ameri
kiečius važiuoti į Lietuvą į 
svečius ir į tą kongresą.

DULR dirba, jos pirmi
ninkas pasišventęs tam rei
kalui, svetimoje šalyje var
gsta, palikęs savo namus ir 
savo užsiėmimą.

Ar kooperuoja tame Lie
tuvos valdžia?

Paviršutinai, taip. Kon
greso metu, aukšti valdžios 
galvos, net pats Preziden
tas Smetona, pasakys kal
bas; gal duos garlaivį nu
važiuoti į Pažaislius aplan
kyti seną vienuolyno baž
nyčią; gal dar suteiks šio- 
kį-tokį paįvairinimą. Tai 
ir viskas. Daugiau gi pri
klausys nuo DULR vadų 
sumanumo ir kitų Lietuvos 
visuomeniškų organizacijų 
prisidėjimo.

Tokio Lietuvos valdžios 
paviršutinio prisidėjimo ne
užtenka.

Štai šios savitės pradžio
je įvyko Vokiečių tokios 
pat draugijos suvažiavimas 
Karaliaučiuje (žiur. p. 1.). 
Ten sukviesta arti 50,000 
delegatų ir svečių. Prane
šimas sako kad į suvažia
vimą iš užsienių vykstan
tiems ' Vokiečiams” suteikta 
nemokamai pasai ir vizos, 
kad tik daugiau sutraukus 
žmonių.

Pasai ir vizos priklauso 
nuo valdžios. Dykai išda
vimas pasų ir vizų butų di
delis paskatinimas ir pa
lengvinimas, sykiu ir sutei
kimas lyg ir pagarbos savo 
žmogui.

Juk į Lietuvių Kongresą 
suvažiavę Lietuviai paliks 
Lietuvai šimtus, kiti ir po 
tūkstantį dolarių. Pasai ir 
visos šimeriopai apsimo
kės.

“Dirvos” redaktorius už
klausė trys savaitės atgal 
Lietuvos Generalinio Kon-' 
sulato ar važiuojančiam į 
Kongresą delegatui reika-, 
linga bus mokėti už vizą 
(į tai ineina ir pasai). Pasi
rodo, apie tai nieko nežino
ma, nieko nebuvo daroma, 
niekas iš pačios Lietuvos 
valdžios pusės to nepasiūlė, 
paliko arba mums čia išrei
kalauti, arba prisilaikyti se
no patvarkymo ir mokėti 
už vizas ir pasus jeigu no
ri važiuoti, arba visai neva
žiuoti.

Kadangi Kongresas yra 
pati pradžia darbo, reikė
tų padaryti pradžią leng
vesne. Reiktų pasimokyti 
nuo kitų. Reiktų parodyti 
įvertinimo ir tiems kurie 
pasišvenčia.

Lietuvos valdžiai reikėtų 
padaryti tam tikrais lai
kais užrubežio Lietuviams 
tam tikrus palengvinimus, 
paskatinimus, nes taip šal
tai oficiališkai dirbant ne
atsieks to ką gali atsiekti 
gražų prielankumą paro
dant.

Suėjus dešimčiai, dvide
šimčiai Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių metų, 

šaukiant pirmutinį Pasau
lio Lietuvių Kongresą, ar
ba kai buvo Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuvės, Lietuvos valdžia 
privalėtų išskėsti glėbį sa
vo visame pasaulyje išsi
blaškiusiems vaikams ir sa
kyti: “Eikit šian, mano vai
keliai, jums durys namon 
plačiai atvertos!”

Tuomi daugiau laimėtų 
negu laikantis šaltų forma
lumų ir paliekant važiavi
mą į Lietuvą ar ne paties 
žmogaus upui.

LAUKSIME!

Kokios Knygos Jums 
Geriausia Patinka?

Kokias Lietuviškų rašy
tojų knygas skaitėt arba 
turit savo knygynėlyje ku
rios jums geriausia patiko?

Lietuvos rašytojų drau
gijos laikraštis “Literatū
ros Naujienos” nori sužino
ti kokios Lietuvių rašytos 
knygos yra populiariškiail
sios, taip sakant “Literatū
ros Gražuolės”. Amerikos 
Lietuviai irgi gali prisidėti 
prie to dešimties knygų iš
rinkimo. Viskas ko reikia, 
paimkit laišką, arba atvi
rutę ir surašykit sau ge
riausia patinkamų knygų 
vardus, nedaugiau 10 (gali 
būti mažiau) ir pasiųsti į 
Kauną. Laiškui reikia už
lipdyti 5c pašto ženklelį 
atvirutei 2c. Įrašyti pilną 

SENOS DAINOS
Po kleveliu šaltinaitis, 
Tyrus vandenaitis, 
Kur atein’ saulės dukrytės 
Anksti burną praustis. 
Prie klevelio šaltinaičio 
Ėjau burną praustis, 
Beprausdama baltą burną, 
Nuploviau žiedaitį.
Ir atėj’ Dievo sūneliai 
Su šilkų tinkleliais, 
Išžvejojo mano žiedaitį 
Iš vandens gilumo. 
Ir atjojo jauns bernytis 
Ant bėro žirgą ičio, 
O tas bėrasis žirgaitis 
Aukso pasagaitėm’s. 
Eikš šenai, mergyte, 
Eikš šenai, jaunoji, 
Kalbėsiva kalbaitę, 
Dumosiva dumaitę: 
Kur srovė giliausia, 
Kur meilė meiliausia. 
Negaliu, bernaiti, 
Baras mano močiutė, 
Baras mano sengalvėlė 
Ilgai nepareinant.

GRAŽU, GRAŽIAU, GRAŽIAUSIA
(Dr. Vincas Kudirka)

Gražu yra matyti Lietuvių būrelį 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko, 
Ir susiėję tėvynei aukauja žodelį, 
Ir motiną pagarbiu’ atminimais vaiko.
Gražiau jeigu kiekvienas pripažinti gali 
Kad nuo žodžių jų širdįs irgi neatskirtos, 
Kad jos visos kreipias į gimtinę šalį 
Ir meilėje tėvynės visados y r’ tvirtos.
Gražiausia vienok esti akimis matyti 
Kad širdims ir žodžiams ir darbai atsako 
Kad patys tie Lietuviai, nieko nevaryti, 
Savo tėvynės garbei neapželdino tako.

savo vardą ir adresą. Sius
ti:

“Literatūros Naujienos” 
Laisvės Alėja. 25, Kaunas 

Lithuania.
Siųskite . tuojau, nes šį 

mėnesį kontestas baigasi.

Patartina Nesiterlioti
Amerikos Lietuviški ko

munistėliai rengia savo su
važiavimą šią vasarą Cle- 
velande, ir garsindami tą 
suvažiavimą busiant neva 
“kovos prieš karus ir fa
šizmą kongresu”, landžioja 
katalikiškų, tautinių ir ki
tokių musų draugijų susi
rinkimuose ir ragina siųsti 
atstovus į tą savo kermo
šių.

Tame kermošiuje jie rė
kaus apie Pasaulio Lietu
vių Kongresą, rinks (ir da
bar renka) aukas neva de
legato siuntimui į Kauną, 
ir darys visokius kitokius 
savo bizniui pritaikytus da
lykus.

Katalikiškos ir tautinės 
organizacijos privalo griež
tai atmesti komunistų sald- 
liežuviškus prašymus siųs
ti atstovus į tą jų suvažia
vimą, nes tai yra tikslas 
pasikinkyt tamsesnius už 
save darbininkus ir paskui 
lupti jiems kailį pavidale 
visokių aukų. Savo pirmes- 
nius pasekėjus jie jau nu- 
melžė, iš jų daug aukų jau 
negauna. Komunistų eilės 
išretėjo, tai dabar jie rado 

kitą kabliuką Įsigauti Į tar
pą tų kurie dar nėra nu- 
melžti. Jokio tikslo komu
nistai neturi kaip tik rink
ti iš tamsių darbininkų sau 
dolarius. Tą visi gerai ži
not.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

SVEIKINTINAS PASI
RYŽIMAS

‘Dirvos’ redaktoriaus pa
siryžimą vykti Lietuvon ir 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Kongrese, kiekvienas sąmo
ningas Amerikos Lietuvis 
tik karštai pasveikins ir pa
linkės laimingos kelionės 
bei sugryžimo. Dabartinė
se pasaulio politikos aplin
kybėse, kiekvienas Lietuvių 
tautos vieningumo ar stip
rybės parodymas reikšmin
gas ir svarbus. O Pasau
linis Lietuvių Kongresas 
gali tapti gražiu simboliu 
viso pasaulio Lietuvių vie
nybės ir pasiryžimo dirbti 
tautos gerovei ir laisvei.

Kiekvieno darbo pradžia 
sunki. Sunki bus ir kon
greso idėja įgyvendinti. Ta
čiau, ji prigis. Gaila kad 
Amerikos Lietuviai šymet 
neįstengs pasiųsti stiprios 
ir gražios delegacijos. Kai- 
riasparniai, kaip paprastai, 
kongreso idėją boikotuoja, 
nes ji tarnauja tautos gero
vei. Katalikai, kurie galė
tų gražią delegaciją pasių
sti, abejonėse tebesiblaško 
ir gal sustings veikime.

Tautininkai daugelį savo 
geriausių veikėjų jau yra 
Lietuvai atidavę, tačiau, 
manau, greta p. Karpiaus 
rasis vienas-kitas ir jie ben
drai sudarys mums delega
ciją del kurios mums Ame
rikos Lietuviams rausti ne
reikės.

Gražu kad p. Žilevičius, 
žynius musų tarpe bedirbąs 
muzikas, siunčia tam kon
gresui rinkinį, kuris bus 
Amerikos Lietuvių muzikos 
meno istorija. O p. Skipi
čiui gal pavyks sudaryti 
Lietuvių sportininkų eks
kursiją. Tokiu budu, del 
pirmo Kongreso, Amerikos 
Lietuviai bus gerai atsto
vaujami. Kitiems kongre
sams pasiruošime dar ge
riau ir gal galėsime pasiųs
ti musų didžiųjų organiza
cijų chorų atstovus. O da
bar — pagelbėkime p. Kar
piui ir jo draugams nuvyk
ti ir mus gražiai atstovau
ti!

ŪKIŠKAME KARE VOKIETIJA
LIETUVĄ NEĮVEIKĖ

Kaip žinome, del Lietuvos teisingos ir 
teisėtos politikos Klaipėdos krašte, smar
kiai pablogėjo Lietuvos politiniai santikiai 
su Vokietija. Vokiečiai ėmėsi stiprių eko
nominių spaudimų Lietuvai. Daugeliu at
rodė kad Lietuva be Vokiškų rinkų nega
lės išsilaikyti, ūkiškai susmuks. Gi to iš
vengimui, Lietuva turės padaryti Vokie
tijai daug politinių nuolaidų. Kitaip sa
kant, Vokietija paskelbė Lietuvai tikrą 
ekonominį karą, siekdama politinių tikslų. 
Tačiau Lietuvą sunkioje, gyvybinėje kovo
je su nelygiu priešu daugelis valstybių at
jautė ir pagyvino su ja ekonominius san- 
tikius. Lietuva susirado naujų rinkų, ku
riose pardoda savo ūkio gaminius ir žy
mioje dalyje nugalėjo Vokietijos sukeltus 
ūkiškus sunkumus. Lietuvos prekyba su 
Vokietija dabar yra visai sustojus, tačiau 
Lietuvos žemės ūkio gaminių išvežimas į 
užsienius vėl vyksta gana sklandžiai, nors 
ir žemomis kainomis.

laukti Lietuvos gyvulių ir mėsos išvežimo 
žymaus padidėjimo.

Taigi, galima sakyti, Lietuva trumpu 
laiku pajiegė Vokietijos rinką pakeisti ki
tų šalių rinkomis. Tiesa, tas tuo tarpu 
pasunkino Lietuvos ekonomini gyvenimą, 
bet jau ir ateityje Lietuvos užsienių pre
kyba nebus taip priklausoma nuo Vokie
tijos kaip buvo prieš šį ūkišką karą. Tsb,

Palyginus paskutinių trejų metų Lie
tuvos išvežimo davinius, gauname šitokį 
vaizdą. Javų Lietuva į užsienius išvežė: 

(per pirmus tris mėnesius)
1933 m. 2,460 tonų už 520,000 lt.
1934 m. 4,890 tonu už 1,060,000 lt.
1935 51,470 tonų už 7,590,000 lt.

Daugiausia išvežta rugių (už 3 mili
jonus litų.), -paskui-kviečių, miežių, avižų,- 
peliuškių, žirnių. Daugiausia šymet Lie
tuvos javų nupirko Belgai, Danai, Rolan
dai ir Švedai.

Šymet -gerokai padidėjo ir Lietuvos 
sviesto eksportas. Taip per pirmus tris

(tonas apie 2000 Amerikoniškų svarų)

menesius Lietuva užsieniams pardavė svie-
sto:

1933 970 tonų už 2,210,000 It.
1934 1000 tonų už 1,830,000 lt.
1935 1190 tonų už 2,280,000 lt.

J IEŠKOS DEŠIMTS LITERATŪROS 
GRAŽUOLIŲ

Lietuvos rašytojų draugijos laikraštis 
“Literatūros Naujienos” paskelbė rinki
mus dešimties literatūros gražuolių, t. y. 
dešimts geriausių Lietuviškų knygų. Kož- 
nas knygų skaitytojas gali pasisakyti ku
rios dešimts Lietuviškų knygai jam geriau
sia patinka ir nurodyti savo nuomonės pa
matavimą. Geriausios knygos renkamos 
dar gyvų autorių. Šiuose rinkimuose gali 
dalyvauti kiekvienas Lietuvis, nežiūrint 
kur jis gyvena: Lietuvoje ar kituose kraš
tuose. Geriausių knygų autoriams bus 
duodama premijos. Taip pat ir rinkikai 
burtų keliu gaus tam tikras dovanas.

Dešimties literatūros gražuolių rinki
mai yra paskirti nuo Gegužės 20 iki Bir
želio 30 dienos. Tai pirmi tokie rinkimai 
Lietuvoje. Jų tikslas — duoti progos pa
tiems Lietuviškų knygų skaitytojams pa
sakyti savo nuomonę del dabartinės Lietu- 
vių Jit.exąturos. -Be~to, -šiais, rinkimais no
rima dar daugiau pripratinti žmones kri
tiškiau skaityti knygas. Parinktų 10 ar 
mažesnio skaičiaus geriausių knygų sąra
šą galima siųsti šiuo adresu: Kaunas, 
Laisvės Alėja 25, “Literatūros Naujienų” 
redaktoriui. Tsb.

Be Anglų, šymet gana daug sviesto 
perka iš Lietuvos Belgai, Čekoslovakai ir 
Amerikiečiai. Daugiausia šymet padidė
jo dobilų sėklų eksportas. Jų per pirmus 
tris mėnesius išvežta:

1933 170 tonų už 250,000 lt.
1934 250 tonu už 460,000 lt.
1935 2200 tonų už 3,290,000 lt

Daugiausia Lietuvos dobilų sėklų nu
perka Sovietų Rusija ir Švedija. Šymet 
neblogai eina ir Lietuvos linų išvežimas: 
už linus šymet Lietuva jau gavo 3,680,000 
litų (pernai 2,690,000 lt.).

AMERIKOS TELEFONO SISTEMOS 
DIDUMAS

Suvienytose Valstijose veikianti Bell 
Telefono sistema turi virš 80,000,000 my
lių vielų — kurių užtektų suvesti tolumą 
tarp mėnulio ir žemės daugiau negu 325 
kartų.

Apie 65,000,000 mylių tų vielų naudo
jama vietiniam miestų telefono aptarnavi
mui; dalis jų eina kabeliais, kuriuose su
dėta 3,636 vielos krūvoje nesudarančioje 
skylę didesnę negu viršus paprasta geria
mo stiklo.

KUPSTAS VEŽIMĄ 
VERČIA

Pernai metą įvyko Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
seimas, kuris negalėjo būti 
teisėtu organizacijos sei
mu, nes kvorumui stigo 
1,628 balsų. Valdybai ir 
dalininkams gerai per me
tą pasidarbavus, sumedžio
ta 832 šėrininkai, kurie kaž 
kur ikšiol snaudė. Reikia 
sujieškoti dar 797 balsus ir 
tik tada bus galima šios 
bendrovės likimą teisėtu 
budu sutvarkyti ir jos rei
kalus baigti.

Gražaus pasisekimo pa
skatinti, visi šėrininkai pri
valėtų visus Amerikos ir 
Lietuvos pakampius išgrio- 
sti ir rasti tuos pasislėpu
sius 797 bendrus. Kiekvie
nas Atstatymo Bendrovės 
šėrininkas kuris žino kitą 
šėrininką, turėtų pasveikin
ti jį kaip brolį, nusitverti 
ir laikyti taip drūčiai, kaip 
tas kazokas kelines, kada 
jam Vokiečiai visus guzi- 
kus išpjovė. Tada bus ga
lima parašyti “finis” tai 
liūdnai pasakai kaip Ame
rikos Lietuviai norėjo Lie
tuvą atstatyti ir tam gra
žiam sapnui suaikvojo virš 
pusę milijono savo dolarių, 
o nieko neatsiekė.

Kitų Lietuvos žemės ūkio gaminių iš
vežimas šymet yra maždaug toks pat kaip 
ii kitais metais. Tiktai žymiai sumažėjo 
kiaulių ir mėsos išvežimas. Bet čia Lie
tuvai pagelbės susitarimas su Sovietų Au
si j a. Abu kraštai sudarė sutartį kad So
vietų Rusija pirks daug daugiau Lietuvos 
kiaulių (per 100,000), arklių, karvių ir 
kitų gyvulių bei mėsos, o Lietuva už tai 
iš Sovietų Rusijos pirks daugiau žemės 
ūkio mašinų ir kitų pramonės išdirbinių. 
Tokiu budu, jau artimiausiu laiku galima j

RASTA KRYŽIUOČIŲ ŠARVŲ
Lietuvos žemėje yra daug įvairių is

torinių ir mokslui vertingų daiktų. Kai 
prieš kelis amžius dabartįnių Vokiečių pra- 
tėviai kryžiuočiai kariavo su Lietuviais, 
jie sumušti ir bėgdami paliko Lietuvos že
mėje gana daug šarvų ir kitų ginklų.

Šiomis dienomis viename grafo Tot- 
lebeno įpėdinių dvare buvo užtikti labai 
dideli geležiniai šarvai. Paaiškėjus kad 
tai gali būti 12-15 amžių kryžiuočių šarvai, 
grafas Totlebenas juos atgabeno j Kauną 
ir padovanojo Vytauto Didžiojo muzejui.

Tsb.

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)
VYTAUTO LAIKAI! Garbingos musų is
torijos laikai! Niekad Lietuviui nenusi
bosta apie juos skaityti, ir rašytojai tu
ri apie juos neišsemiamus šaltinius temų!

Štai su No. 26-tu pradėsime perspaus
dinti Įdomią istorišką apysaką, "ŽALGI
RIS”, kurią iš Rusiško romano, parašy
to Chruščovo-Sokolnikovo, Lietuviškai pa
rašė liaudžiai skaityti Juozas Sužiedėlis. 
Ši apysaka buvo išleista 1930 Vytauto Di
džiojo metais. Skaitymo užteks visai va
sarai! Nepraleiskit'jos neperskaitę!

SKAITYKIT savo laikraštį “DIRVĄ”
Atnaujinkit savo prenumeratą!

Išrašykit “Dirvą” savo draugams 
ir giminėms!
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Paryžiuje Surengta Pa
baltijo Meno Paroda
Kaunas. — Pabaltijo valsty

bės — Lietuva, Latvija ir Es
tija — jau senai garsios savo 
liaudies ir modernišku menu. 
Liaudies meno dirbiniais domi
si daugelio kraštų mokslininkai 
ir menininkai. Jie sako kad 
šis liaudies menas yra tikra 
tautos istorija. Jame atsilie
pia visi išgyventi laikai, jame 
matyti tikra tautos širdies ir 
sielos kūryba, kurią neužmušė 
net ilgų amžių vergavimas.

Moderniškas; arba dabarti
nės gadynės, šių tautų menas 
irgi turi daug naujų savumų. 
Lietuvių tauta turėjo dideli ge- 
niališką meno kūrėją M. K. 
Čiurlionį, kuris prilyginamas 
garbingiausiems pasaulio me
nininkams. Ir šiandien Lietu
vos menas ir menininkai savo 
kuriniais domina daugelio kraš
tų meno žinovus.

Šis susidovėjimas ir davė 
progos Paryžiuje surengti Pa
baltijo valstybių meno parodą. 
Jos surengimu daugiausia rū
pinosi Dr. Jurgis Baltrušaitis, 
Lietuvos ministerio sovietų Ru
sijai, garsaus poeto Jurgio Bal
trušaičio sūnūs. Dr. Baltru
šaitis yra Lietuvos universite
to docentas. Parodą globoja 
Prancūzijos prezidentas Leb
run, taip pat visų trijų Pabal
tijo valstybių prezidentai.

Gegužės 17 Paryžiaus Tro- 
cadero muzejuje ši paroda ir 
buvo atidaryta dalyvaujant di
deliam skaičiui Prancūzų me
nininkų, mokslininkų, rašytojų

ir spaudos atstovų. Dalyvavo 
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Įgalioti ministerial Prancūzijai.

šia proga, tenka pažymėti 
kad jau prieš 35 metus Lietu
vių menas buvo matomas Pa
ryžiuje 1900 metų pasaulinėje 
parodoje. Tsb.

Ir Šymet Lietuvoje Ruo
šiama Juros Diena

Kaunas. — Pernai Vilniui 
Vaduoti Sąjungos sumanymu 
Lietuvoje buvo suruošta pir
mutinė Juros Diena. Ruošos 
darbe dalyvavo visos žymesnės 
Lietuvos organizacijos. Juros 
diena buvo gražiai paminėta 
visame krašte. Per ją Lietu
vos gyventojams buvo aiškin
ta juros reikšmė musų tautos 
ir valstybės gyvenime.

Ir šymet juros reikalams są
moninti ir gilinti Lietuvoj taip 
pat ruošiama antra Juros Die
na. Iš žymesnių kultūrinių or
ganizacijų atstovų sudarytas 
centralinis komitetas, kuris pa
ruoš dienos programą ir vyk
dys visus darbus. Apskričiuo- 
se ir miesteliuose taip pat jau 
sudaromi juros dienos komite
tai.

Tos dienos proga prie Baltį- 
jos juros į vienintelį Lietuvos 
Uostą Klaipėdą suvažiuos tūk
stančiai Lietuvos gyventojų.

Tsb.

VINCAS
GREIČIUS,
Clevelandietis,
žymiausias 
Amerikos 
Lietuvių 
smuikininkas, 
užkviestas 
koncertuoti 
Lietuvoje 
laike viso 
Pasaulio 
Lietuvių 
Kongreso 
Lietuvoje, 
Rugp. 11-17.

Smuikininkas Vincas Greičius debiutuos su koncertais visoje Lietuvo
je ir kitose Europos šalyse. Clevelande jam rengiama išleistuvių ban
ketas Birželio 20 d. šv. Jurgio parapijos salėje.
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BE RŪPESČIO
Atostogos

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. 
(Ypatiškai mane eralit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

PABALTIJO ŽURNALISTAI 
PRAHOJE

Kaunas. — Į Čekoslovakijos 
sostinę Prahą buvo apsilankę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Žurnalistų delegacijos. Lietu
vos žurnalistų delegaciją, susi
dedančią iš penkių narių, va
dovavo žurnalistų sąjungos pir
mininkas Prof. J. Tamošaitis, 
čekai Pabaltijo žurnalistams 
surengė labai iškilmingą pri
ėmimą. Tsb.

Ant E. 30 ir Superior
1388 E. 30th, didelis dviejų šeimų, 
naujai ištaisytas ir puikame stovy
je; du garadžiai; didelis lotas; ban
ko mortgečius $2400; parsiduos už 
priedą $1250; galima gauti lengvas 
išlygas; namas galima matyti susi
tarus. Bus atdaras apžiūrėjimui 
sekmadieni tarp 2—5 po pietų. Sa
vininko telefonas CEdar 0471.

NAUJA MĖSOS KRAUTUVĖ
Pranešu Lietuviams jog ati

dariau mėsos parduotuvę 3815 
Payne Ave., buvusią Wagfahrt 
krautuvę. Parduodu kiaušinius, 
sviesta ir geriausia mėsą.

JERRY’S MEAT MARKET
3815 Payne Ave. (25)

P. J. KERSIS
1114 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 morgečio. 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.

LANKĖSI ŽYMUS SVEČIAI. 
Birželio 10 d. “Dirvos” redak
cijoje lankėsi rašytojas A. A. 
Sacks, kuris parašė ir pernai 
išleido Angliška kalba knygą, 
“An Excursion to Lithuania”. 
“Dirvoje” buvo plačiai rašyta 
apie tą knygą ir jos naudą Lie
tuvos išgarsinimo atžvilgiu.

Rašytojas Sacks nusiskundė 
kad kiti musų Lietuviški laik
raščiai rašydami tos knygos 
apžvalgą jieškojo joje visų ne
gerumų, užmiršdami pačią nau
dą musų tautai, kokią ta kny
ga davė, nes juk mes Lietuviai 
patys negalėjome jokios kny
gos Angliška kalba išleisti ir 
tąip plačiai paskleisti Ameri
koje, kaip paskleista ši knyga.

P. Sacks žada šią vasarą vėl 
važiuoti į Europą, ir pernai tu
rėjo mintį, šymet važiuodamas, 
parašyta dar geresnę knygą 
apie musų ir savo gimtinę šalį, 
tačiau tūlų Lietuviškų laikraš
tininkų nuneigimas jo pirmu
tinės knygos sako atėmė jam 
norą apie Lietuvius rašinėti. 
P. Sacks turi pasiūlymus para
šyti apie kitas tautas, kurios 
be abejo mokės įvertinti rašy
toją kuris jų vardą garsina.

Antras svečias buvo tai Dr. 
Leitenantas Pulkininkas Pranas 
Lesauskis, iš Lietuvos, kuris 
atvyko tuo pačiu laivu su Adv. 
Skipičiu. Dr. Lesauskis važi
nėja Amerikoj lankydamas ži
nomesnes motorų ir lėktuvų iš- 
dirbystes. Clevelande aplanke 
White Motor Co. dirbtuvę.

Su broliais Sadauskais ir p. 
Šergeliu iš White Motor Co. ap
lankė Lietuvių Darželį, “Dir
vos” redakciją ir pp. Karpių 
rezidenciją. Dr. Lesauskis čia 
praleido porą dienų ir išvažia
vo į Detroitą.

Šio gerbiamo svečio apsilan
kymas buvo privataus pobū
džio.

PADĖKA. šiuomi išreiškiu 
savo, širdingą padėką visiems 
kurie dalyvavo ir prisidėjo prie 
surengimo mano dukters ves
tuvių. Duktė Bronislava Mar- 
tinkaitė suėjo į moterystės ry
šį su Aleksandru Nevuliu šeš
tadienį, Birželio 8 d., šliubas 
įvyko šv. Jurgio bažnyčioje 9 
vai. ryto, kurį davė Kun. Pet- 
reikis. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta seserų vienuolių, už ką 
joms širdingas ačiū.

Vestuvių pokilis buvo Lietu
vių salėje, kur dalyvavo daug 
draugų ir giminių vietinių ir 
iš Pittsburgho bei Marion, Ind. 
Ačiū jiems už skaitlingą daly
vavimą ir suteiktas dovanas.

Pagaliau ačiū šeimininkėms, 
p. škarnulienei ir Akelienei, ir 
taipgi škarnuliui, Danisevičiui 
ir J. Vąrniui už pasidarbavimą.

Antanina Martinkienė.

SMAGUS VAKARAS. Bir
želio 8 d. pp. Brazauskų na
muose Moterų Ratelis turėjo 
savo susirinkimą. Po aptarimo 
Ratelio reikalų tęsėsi narių ir 
jų svečių pasivaišinimas. Vie
ni kortavo, kiti kalbėjo apie po
litikas, treti užkandžiavo ir tt. 
Visi linksminosi iki 4 valandai 
ryto. Moterų Ratelis yra drau
giška organizacija, turi sma
gius vakarus namuose ir vasa
ros metu surengia linksmus iš
važiavimus j tikes. Ratelis vi
sada paremia tautiškus reika
lus pinigais. J. Jarus.

GRAŽUS KAMBARIS 
išsiduoda moteriai ar vy
rui, geroj Lietuviškoj šei
moj. Klauskit “Dirvoje”.

Turini

E.

ALUS, VYNAS Į NAMUS
= Pristatau bonkose alų, vyną į namus bent kur Cleve- =
= landė ir apskrityje be ekstra kaštų, žymiai nupiginta =
= kaina. Telefonuokit: ENdicott 4823 arba parašykit at- =
= virutę 4520 Superior avė. Taipgi turiu visokių geleži- ž
= nių reikmenų, maliavų, aliejų, sėklų ir tt. (24) =

= Albert N. Marks =
i 4520 Superior Ave. Cleveland =
-<HIIIlIlf<lllllllllllll|||Jllllllll||| nillllllllllllllill11III1II1IIIIIIIlli IIIllllllllillllllllllllllč:
wssttMVMwjwjwj'jwfj'fjwwjwjwjwsjwsjv.rjjv. 
į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
£ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į
fi tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į
■j sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- <
,■ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ■;
f Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į 
■ ir Apdraudos Agentūra ,■

PO KRIKŠTYNŲ. Birželio 9 
d. pp. Neurų ukėje atsibuvo iš
kilmingas pokilis sąryšyje su 
jų sunaus krikštynomis. Kū
dikį pakrikštino Kun. A. Karu- 
žiškis. Kūmai buvo biznierius 
Klemensas žvinis ir p. Miški
nienė. Krikštynų pokilyje da
lyvavo daug žmonių; buvo pp. 
Ramanauskai iš Mallet Creek, 
biznieriai Veličkai, Šeštokienė 
ir daug kitų iš Clevelando. Vi
si linksminosi gražioje salėje, 
šoko, dainavo Lietuviškas dai
nas. Pp. Neurai svečius gau
siai vaišino.

Nekurie svečiai net norėjo 
paminėti šias krikštynas pa
rinkimu aukų kokiems tautiš
kiems reikalams paremti, bet 
kad iniciatoriaus nebuvo taip 
ir nebuvo padaryta. Kalnas.

? ..6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į
VAV.’/.'.'.'.W.'.'.V.'.'A'r.V.WAV.V.Y.W.'.V/.V.V.'.'.V.V.-?)

PARSIDUODA KR A UT U V Ė
8132 Wade Park avė., saldai

nių, užkandžio, ir mokyklų rei
kmenų, $70 į savaitę pelno; ar
ti didelės mokyklos. Pigiai per
kant už cash. Matykit Zimer- 
man, 2 iki 3 po pietų, 4164 E. 
131 St.

šio-

šei-

E.
moms. 3, 

ALHAMBRA

šei-

NAMU KAINOS 
BRANGSTA 
PIRKIT DABAR! 
pigių namų pardavimui 

se vietose:
71st STREET—2 namai, 3 
rooms, po 5 kambarius;

45th STREET—2 namai, 3
4 ir 5 kambariai;
Avė.—2 šeimoms po

5 kambarius;
27th STREET—2 šeimoms po 5 
kambarius;

WESTPORT Ave—2 šeimom 5 ir 
4 kambariai;

LAKEFRONT Ave. (E. Cleve.) 2 
šeimom, po 5 kambarius.

DECKER Ave.—1 šeini. 6 kamb.;
Šiuos namus namus šiandien gali

ma pirkti labai pigiai. Mokėti 
gaiš ii 
indėlių

The

6712

pini-
Liet. Taun. ir Pask. Dr-jos 
knygutėmis. Kreipkitės: 
Lithuanian Savings &

Loan Ass’n
Superior av. HE 2498

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

| WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem* 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292 I

VISOKIOS
I APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Lile Ins.) 
patelefonuoki t del paaiškinimų 

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699 |

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies ■— at- 
I liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Dabar laikas pradėti popie- 
riuoti arba maliavoti kamba
rius iš vidaus ir namus iš- 
lauko. Reikale telefonuokit 
arba parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET 
Telef: ENd. 0981

CODE

AA KLYNAS dangus virš galvos . *. . lygus ke- 

lias po kojų . . . stok ant gaso ir PIRMYN! Pa
skolink nuo kasdieninio darbo, kad ir kelioms die
noms. Jei nori susisiekti su namais, naudok tam 
tikslui telefoną, 
laikui, telefonuok 
. . . važiuok prie 
laisvu pasilsiu . . . žinodamas jog gali pasiekt sa
vo namus telefonu

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Jei negali palikt biznio ilgesniam 
Į ofisą tankiai. Taigi pakuokis 
atviros gamtos . . . pasidžiauk

į minutą . . . bent kada.

Mes Dar Galim Aprūpint
Charteriuotu
Patarnavimu

Pereitą mėnesį mums paskelbus kad reikalinga duoti 
užsakymus anksti gavimui musų Chartered Coaches iš
važiavimams, užtikrinimui jų gavimo, mes gavome la
bai daug užsakymų.

Peržiūrėję jau gautus užsakymus, randame jog mes 
dar galim aprūpinti savo patarnavimu tam tikromis die
nomis bėgyje Liepos ir Rugpjūčio mėnesių. Tačiau ir 
dabar raginame jus paduoti mums užsakymą anksti, 
nes kitaip mes galim neištekti reikalingo skaičiaus kočų 

\ / 
tai dienai kada jums prireiks.

Šios vasaros žymų pakilimą musų čarteriuoto patar
navimo reikalavimo mes priskiriame šioms priežastims: 
pagerėjimas bendrai viso biznio, patyrimas ir mandagu
mas musų vežėjų, saugumas musų prietaisų, pasitikėti- 
numas musų patarnavimu, ir finansinė atsakomybė šios 
Kompanijos.

Šaukit MAin 9500—Klauskit “Chartered Service
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“Dirvos” Joninių Pikni
kas Birželio 23 d. bus

Labai Įvairus

Jau visai netoli ta diena ka
da pasimatysim “Dirvos” di
džiuliame piknike Neuros far- 
moje. Tai diena atnaujinimo 
draugiškumo, nes žinome kad į 
“Dirvos” piknikus suvažiuoja 
minia žmonių, daugybė tokių 
kurie visą vasarą niekur kitur 
neišvažiuoja, nes žino kad ten 
sueis visus savo senus draugus 
ir pasidarys naujų draugų.

“Dirva“ yra Lietuvių myli
mas laikraštis, ir ji stengiasi 
savo metinius parengimus pa
daryti tokiais kad užganėdina 
visus atsilankiusius. Progra
mas piknike bus toks kaip jau 
matėte, ir šiame numeryje ma
tote pagarsinta.

■Šis piknikas bus labai svar
bus ir įvairus. Jis bus kartu 
Akrono ir Clevelando Lietuvių 
susiėjimas į išleistuves “Dir
vos” redaktoriaus į Pasaulio 
Lietuvių. Kongresą. Daugelis 
norės su p. Karpium pakalbėti 
ir paprašyti kad aplankytų jų 
gimtines kai parvažiuos Lietu
von.

Tėmykite jog šiame piknike 
bus duodama daug dovanų už 
visokius atsižymėjimus. Pik
niko vieta visiems gerai žino
ma. Diena gi — bus tai visų 
Jonų diena, nes piknikas ren
giamas Joninių išvakarėse, Bir
želio 23 d. Jonas Jarus.

Automobilis Suvažinėjo
Birželio 12, apie 8:30 vaka- 

j re, einant per Superior gatvę 
ties Lietuvių bažnyčia, automo
bilis užlėkė ir užmušė Eleną 
Bernatavičienę, 72 m. amžiaus, 
nuo 1199 Addison rd. Velionė 
paliko dvi dukteris ir kitų gi
minių Clevelande.

MIRĖ. Birželio 12 d. mirė 
Jonas Kupčiauskas, 64 metų 
amžiaus, nuo 3105 Ronat avė. 
Velionis trumpai sirgo, tik 4 
dienas.

Clevelande išgyveno apie 25 
metus. Priklausė prie Dr. V. 
Kudirkos ir Laisvės Pašalpinės 
draugijų. Laidojamas šešta
dienį, 2 vai. po pietų, iš namų.

MIRĖ. Birželio 12 d. mirė 
Feliksas Karpavičius, 69 metų 
amžiaus, nuo 1471 E. 55 Str. 
Pašarvotas Dellos E. Jakubau
skienės laidotuvių name, 6621 
Edna. avė. Laidotuvių pamal
dos atsibus šeštadienio ryte, 
Collinwoodo Lietuvių parapijos 
bažnyčioje, bus palaidotas Kal
varijos kapinėse.

Liko žmona Veronika, trys 
dukterys ir 7 sunai.

BAIGĖ ŠV. JURGIO PARA
PIJOS MOKYKLĄ. Šios sa- 

>*-^vaitės pradžioje baigė Lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos pradinę 
mokyklą visa eilė Lietuvių vai
kų ir mergaičių, kurie beveik 
visi kitą rudeni stos į aukš
tesnes mokyklas.

Praeitą sekmadienį, parapi
jos auditorijoj atsibuvo gra
žus mokyklą baigusių mokinių 
programas, kuriame dalis tu
rėjo visa eilė mokinių. Buvo 
atlikta muzikalis programas, 
vaidinimai, juokai, šokiai ir tt.

Pagaliau ’klebonas Kun. Vil- 
kutaitis išdalino diplomus. 1

Programo pamatyti atsilan
kė dikčiai žmonių. Buvęs.

KUN. K.” PETREIKIS atkel
tas į Lietuvių Šv. Jurgio para
piją vikaru prie klebono Kun. 
Vilkutaičio. Pirmu vikaru šio
je bažnyčioje yra Kun. Andžiu- 
laitis. Abu vikarai įšventinti 
į kunigus pereitą metą.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT 5-TO PUSL.

SVEIKSTA. Agota Navic
kienė jau sugryžo iš ligoninės 
ir baigia sveikti. Jai operaci
ja darė ir prižiūri Dr. A. J. 
Kazlauskas.

DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvių Ūkininkų Draugiškas 

Klubas
rengia didelį pikniką

Sekmadienį, Birželio 16 d.
ANT. LIEČIO UKĖJE 

Chardon, Orio
Piknike bus įvairių dovanų 
ir visokių žaislų. Prašome 
atsilankyti visų apielinkių 
Lietuvius.

Kelrodis: — Iš Painesville 
važiuokit R 86, iki pikniko 
vietos.

LIETUVIŲ VAIKAI PASI
ŽYMĖJO MOKYKLOSE

Garbė Lietuviams kad Lietu
vių vaikai mokyklose paima 
pirmenybę. štai gerą pasižy
mėjimą padarė Addison Junior 
High mokykloj. Iš apie ketu
rių šimtų studentų, trijose pir
mose vietose laimėjo dovanas 
du Lietuvių vaikai, Antanas 
Vaikšnora, 7214 Duluth avė., 
ir Evelyn Yochus.

Pora savaičių atgal buvo su
rengta madų paroda siuvimo 
srityje: kuri mokinė pasiuvo 
dailiausią suknią gavo pirmą 
dovaną, čia taipgi laimėjo dvi 
Lietuvaitės, Genovaitė Petrai
tis, 6762 Superior avė., ir He
len Rameika, nuo Giddings rd.

Reikia pripažinti kad Lietu
viai mokiniai yra gabus. Gir-j 
dėti ir kitose mokyklose daug 
Lietuviu vaikų baigė pirmose 
vietose.

Lai buna Lietuvių vaikai lai-j 
mėtojais ir ant toliau. Rep.'

Jaunoji Birutė Dalyvaus 
WJAY Programe 

Liepos 4, Stadiume

Liepos 4-tą — Amerikos Ne
priklausomybės dieną — Cle
velando jaunimas turi puikią 
progą pasirodyti svetimtaučių 
tarpe dalyvaujant milžiniška
me miesto Stadiume su Lietu
viškais šokiais ir žaislais.

Viena grupė, Jaunoji Birutė, 
jau prisidėjo prie programo, ir 
dar turi progos prisidėti kiti 
kurie tik norėtų. Yra čia ke
lios jaunimo grupės — Sodalie- 
tės, Vyčių, ir Kultūros. Visos 
susideda iš jaunimo. Jeigu šis 
jaunimas susidėtų į krūvą vie
nam programai, butų į ką pa
žiūrėti ir Lietuviams butų pa
sididžiavimas.

Ona Karpienė ir Adelaide 
Miliauskaitė smarkiai rengia 
Jaunosios Birutės Chorą šiam 
programai. Kas iš paminėtų 
grupių norėtų prisidėti privalo 
tuoj susinešti su jomis. Lai
ko daug nėra, bet prisiruošti 
spėtų. Arba butų gerai kad 
prisidėtų nors tos pavienės Lie
tuvaitės kurios turi ’Lietuviš
kus tautiškus rubus.

Jaunosios Birutės pamokos 
buna ketvirtadienio vakarais 
nuo 6 vai. Lietuvių salėje.

Liepos 3 ir 4 Iškilmės
Jeigu susidarytų didelė Lie

tuvių jaunimo grupė galėtų da
lyvauti parodoje Liepos 3 d., 
vakare. Paroda bus gatvėmis.

šitą visą iškilmę rengia ra
dio stotis WJAY išvien su Cle
velando miesto valdyba. Tai 
bus “Tautų Paradas”. Liepos 
4 d. visas programas įvyks mil
žiniškame miesto Stadiume, be 
jokios įžangos, reiškia inėjimas 
publikai visai dykai.

Gražuolių Kontestas
Šią pačią dieną bus išrinkta 

dalyvaujančių tautų gražuolės. 
Konteste dalyvauti gali kiek
viena Lietuvaitė tarp 16 ir 25 
metų. Jos privalo pasiųsti sa
vo vardus, adresus ir tautybės 
pažymėjimą į WJAY tuojau. 
Laimėtojoms bus suteikta ge
ros dovanos.

Clevelande yra gražių Lietu
vaičių, pasistengkit stoti į šį 
WJAY kontestą.

VAŽIUOJA LIETUVON. Iš 
Clevelando į Lietuvą šią vasarą 
važiuos keletas Lietuvių. Štai 
Birželio 19 d. laivu Berengaria 
išplaukia Baltramiejus ir Ver
na želviai. Jie daugiausia ap
sibus Kaune.

Keletas rengiasi išvažiuoti 
Liepos pradžioje. Liepos mė
nesį išvyksta ir “Dirvos” re
daktorius p. Karpius.

GERIAUSIA PIKNIKAMS VIETA
Arti miesto — J. MACHUTOS DARŽE — Green Road

Naujai pertaisyta, šokių salė pagerinta, įvesta elektros švie
sa — didelis baras — daug suolų sodne. Tinka rengti pikni
kus šventadieniais ir naktinius išvažiavimus. Yra liuosų ge

rų dienų vasariniuose mėnesiuose. Kreipkitės tuojau.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

KAMESIS-SAMOLIS WEDDING
Dr. John Kamesis and Miss Ann 

Samolis will be married in holy 
matrimony at St. George’s Church, 
Saturday, June 15.

Dr. Kamesis received his bachelor’s 
degree from W.R.U. and his Doc
tors degree from the University of 
St. Louis. He has been a practicing 
physician and surgeon here for a 
numbėt ol years since his gradua
tion from medical school. A native 
Clevelander,. he is an excellent sup
porter of local Lithuanian affairs.

Miss Samolis is also a native 
Clevelander, commanding that gen
uine simplicity which will make her 
an appropriate partner for the vari
ed life of a physcian-husband.

Reception will take place later in 
the day at Peter Schmitts Lake 
Shore Gardens, on Lake Shore Blvd.

COLLEGE GRADS
Comely Doris Mason, 13717 Othel

lo Ave., Cleveland, will be graduated 
from Western Reserve University, 
School of Education, this week re
ceived a Bachelor of Science degree. 
Miss Mason won a three year schol
arship for this course and in the 
last year entered as a cadet teacher 
gaining some six months experience 
in teaching. This is a new system 
at this school.

An honor student at Collinwood 
High, member of the honor organi
zation at college, known as the Phi 
Society, member of the Omega Mu 
Sorority, and generally active in 
other clubs, are the extra-curricular 
accomplishments of the prospective, 
intermediate grades teacher. Doris 
has attended some of the larger 
doings at the Lithuanian Hall, late
ly when her studies have permitted 
her to become a bit lax in her spare 
time.

Miss Aldona Zubin, 4211 Denison 
Ave., Cleveland, a classmate of Doris 
Mason, and of the same excellent 
caliber, is also receiving her Bache
lor of Science degree from W.R.U., 
School of Education this week, June 
12. Miss Zubin was the commence
ment speaker at Lincoln High school 
from where she graduated, won a 
three year scholarship for the course 
she is completing and the remainder 
she completed under the “cadet 
plan” thereby acquiring the requiste 
points for a bachelors degree and 
at the same time gaining six months 
of practical class teaching.

Beginning her scholastic career as 
valedictorian at West Denison grade 
school, Miss Zubin now graduates 
from college as a member of the 
Omega Mu Sigma Sorority, a mem
ber of the Phi Society, Honorary 
society and a series of lesser activi
ties as class officers and other par
ticipation in clubs.

Miss Zubin is prepared to teach 
the beginning grades. Miss Adele 
Zubin, a only sister of the graduate, 
was also a student of W. R. U. and 
is now an assistant secretary to the 
president at the Society for Savings 
Bank, Cleveland. .

of Mr. Andrews and administered 
by the Govenor of Ohio with other 
selected citizens.

Miss Raymond attended St. Geo.’s 
grade shcool. Her sister, Natalie, 
is now a student at Andrews In
stitute.

Mr. George Bindokas graduates 
with honors from Cathedral Latin 
high school, a Catholic institution, 
excelling in major studies. George’s 
father is well known in this Lith
uanian center. He is an operator 
of a jobbing tailor shop.

Notre Dame High graduates, Mary 
O’Bell and Cecelia Žitkus. Miss O’
Bell comes from a family of people 
who have for years been in the 
grocery and baking business. Miss 
O’Bell plans to attend Ohio State 
University this fall. She is a grad 
of St. George’s Parochial School.

MISCELLANEOUS GRADS
SHORE HIGH—Magdalene Shukai- 
tis, of Euclid, Ohio.
EAST HIGH—Vincent Greičius, Stan 
Parulis, Algird Skupas, Stephanie 
A. Bendokas, Ann Sadauskas, Ber
tha C. Skodis, Helen M. Vaicunas. 
SHAW HIGH—William Balius, Nick 
Markus, Florence Mortus, Albina 
Kadisius, Adella U. Sutkus.
WEST HIGH—Alice Petrauskes.

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.7

YOUNGSTOWN

Akrono-Clevelando

Western Reserve University grad
uates another Lithuanian girl, this 
time, Miss Mary Balcrius, of Scran
ton, Pennsylvania. Miss Balcrius 
is a graduate of a Scranton Hospital 
Nursing school and has had a num
ber of years in field practice. This 
week she receives her certificate in 
Public Health Nursing, applicable 
to a bachelor’s degree which this 
energetic young Miss aims to re
ceive some day and even more.

At present she is residing with 
Mr. and Mrs. Karpius, editor of the 
“Dirva”. Miss Balcrius has receiv
ed .her prenaratory training in the 
night schoo.Įs and is making steady 
strides with the punch that often 
is associated with people who at
tend night school for any length of 
time.

PIKNIKAS!
Sekm. Birželio June 23 Neuros Formoj

BRUNSWICK, OHIO

Case School of Applied Science, 
Cleveland, a technical school on par 
with Carnegie Tech, or Mass. In
stitute of Technology, has graduated 
a score or more of Lithuanians, now 
has graduated a young chap, Paul 
D. Martinka, 13703 Chautauqua Ave. 
Cleveland, with a degree, a bachelor 
of science in mechanical engineer
ing.

Mr. Martinka is a likeable young 
man and has several times attended 
local Lithuanian affairs, time per
mitting.

Because of lack of space “Un
censored Side-Glances” again comes 
one week behind in news, so, we’ll 
have to be content with reading 
‘bewhiskered news’.

Let’s begin with Decoration Day 
events and then continue.

Here’s how several of our rather 
well-known Lithuanians celebrated 
this holiday.............
K. S. KARPIUS—Just another day 
in the life of this busy man: he 
was seen hard at work, stacks of 
letters to be answered, etc.
MARY KAST—F rolicking around 
Summit Beach with a well-known 
Cleveland play boy, and romeo.
KATHERINE PUKES—Turning a 
hey-rube for a day out on the farm 
with a bov friend of several years 
standing' or stand-in. Nope, it was 
not the Super-Snooper or any of 
his henchman either.
PUZIN SISTERS—Dancing fox
trots, waltzes, and polkas at the 
Lithuanian Hall, where the Citizen’s 
Club was partying a bit.

AT THE SKUKAS RECEPTION—
Altho I received no invitation, I 

had a choice reserved seat, outside 
a basement window, that’s where 
most of the activity took place any
way.

Mary Montville, pal of the bride 
for seven years, just couldn’t con
trol her emotions, and on several 
instances was seen, weeping large 
watery crocodile tears....

Mrs. Kosmas upon sighting the 
presence of Mr. K. S. Karpius and 
wife, did you know’d several friends 
with the remark that her parents 
have been active subscribers to this 
paper for over 20 long years. They 
should be made honorary subscribers.

According to my cob-webbed ob
servations, Helen Skukas will be 
the next on the list of weddables in 
this family. A certain Henry, seems 
to be the object of her affections, 
that is, at least for the present.

Pete’s pal, Jack Walton impressed 
me as hugg'ing to the basement, 
most of the evening, when he wasn’t 
huggin the bride, bride’s sister, girl 
friends, aunts, sisters and even uncle.

The bride, from Skukas to Žukas 
in one day, remained seemingly un
perturbed, throughout the entire 
evening. Even while kissing all the 
guests, she took it just as a daily 
occurrence, you know, just a bunch 
of mugs to her.

Our illustrious editor made him
self rather scare at least in the 
basement. He must be a nudist, 
couldn’t pin anything on him. Sure, 
that joke's old, so is this news, so 
what 2

Dear Boss,
I begin to see what our susceptible 

editor meant by saying he was 
“weakened by week-ends” (that last 
week-end in Cleveland was almost 
too weakening for me). And the 
way that Akron crowd tackles big 
jobs leaves me feeling supergum- 
slumptious, if you know what I 
mean!

But its not the days, its the nights 
that get me. I think I’ll write to 
the Tryan Stumpus Syndicate and 
ask for advice.

But to get to the show. Hank 
Holiish made a swell master of 
ceremonies, the A.L.S.C. in Lith
uanian costumes did some harmoni
ous harmonizing, and Connie Ku- 
bilis and Slim Mickunas were two 
of the handsomest skeletons I have 
ever had the misfortune to lay eyes 
on. Some program, Boss, some pro
gram !

Maybe I’d better get on with the 
scandal tho’, Boss. After all that’s 
why you sent me. Picked up some 
interesting tidbits back stage.

Something that looked very sus
picious to me was Pat Roman walk
ing' around with lipstick on his 
cheek where someone had obviously 
kissed him. Far be it from me to 
accuse Pat of philandering (Mrs. 
Pat’s a pretty swell person) but 
what would you have thought, 
Boss? Was I dissappointed when 
it turned out that the imprint had 
been left by Chick; altho why Chick 
needs anymore practice is more 
than I can see.

Of all the places to sit on, Windy 
picked the best. Anyway the stove 
couldn’t stand the strain and down 
it came, Windy and all! Good thing 
it was Spring instead of Winter 
because — Censored—. I knew he 
wouldn’t print it, anyway use your 
imagination, Boss. She’d probab
ly have had to stand to eat her 
meals.

My first impression of Bernie 
Alekna was a big package of Pep, 
and not the kind you eat, either. 
The S. A. runs in the family it 
seems. And I found dut why 
Stanley behaves so well in Cleve
land, in fact he’s the soul of pro
priety. I got a glimpse of pink 
lace dancing with Stanley, so I put 
two and two together. Nice...........

I know you’ll raise my salary 
for this last revelation. Hold your 
breath, Boss! Believe it or not! 
I have, or am pretty sure I have 
•discovered the identity of K. J. M. 
I told you I’d get that bin! yet, 
boss. No comments until I am 
absolutely positive.

Yours conspiratively, 
“The Shadow.”

“Look out Akron!” — Mgr. Joe 
Derin is getting his Y. L. S. C. 
team ready for Akron and Alliance 
and he also boasts of such players 
as: Vince Sabel, Vic Subonis, Ben 
.-’nd Joe York, Jimmy Yurcinson, 
Tony Derin as the main threat, as 
Joe and John Kodis, Albin Denn, 
so look out everybody for we are 
raring to go.

“Some of the Lithuanian Stars in 
Baseball”.

Vito Tamulis and Johnny Broaca 
in the big leagues with the New 
York Yanks. Bob Boken of Saint 
Paul and Joe Zapustas of Toledo are 
the only two in the American Ass’n 
that are making good.

King of Swat.

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

A new king will reign on Brook
lands Hill after July sixth. Hank 
Hollish will be abdicating from his 
throne. This department is already 
contemplating the purchase of a very 
suitable wedding gift, and what can 
be more suitable than a sponge rub
ber Tolling pin.

Although we don’t doubt that our 
Hank will live for ever in his new 
found happiness, we really hate to 
see Akron’t bacheloi' colony dwindle. 
Who’s next, boys ? The ALSC wo
men are planning a revolt. All of 
Akron’s eligible bachelors are mar
rying out of town girls. Don’t let 
that bother you, girls, there are 
plenty of handsome romeos in Cleve- 
IjIijd, Alliance, and Youngstown, who 
ihay some day give you a tumble.

Seriously though, this department 
wishes to offer their most sincere 
congratulations to Hank Hollish and 
Frances Urbsaitis on their coming 
marriage, next month, July sixth, 
at St. George’s parish. May the 
union last until death do part them 
and here’s hoping that none of their 
children turn out to be gossip column 
writers. We can’t stand the com
petition.

But as Shakespeare once said in 
Hamlet (Oh, yes! I’ve .read it):

“What a piece of work is man! 
How noble in reason! How infinite 
in faculty! In form and moving how 
express and admirable! In action 
how like an angel! In apprehension 
how like a god! The beauty of the 
world! the paragon of animals! and 
yet, to me what is this quintessence 
of dust? man delights me not; no, 
nor woman either.” In other words 
we’re neutral.

While we’re in the poetical mood 
here’s another:

A wisp of hair will oft recall 
Sweet memories like a flash,

But it calls up lots of other things 
When you find it in the hash.

Now to get down to business:—
AVERAGES — Somewhere we once 
read that the average girl uses six 
varieties o cosmetics—rouge, lipstick, 
face powder, coldcream, eyebrow 
pencil, and mascara, puts on an 
average of three applications a day. 
After due observation I’ve come to 
the conclusion that Akron’s girls 
are really above the average.
FIGURES—‘A national woman’s mag
azine says that “the new dresses, 
which are rather scant, fit the need.” 
Bernie Alekna hastens to add that 
they fit the knockneed anyway.
SŪPER-SCOOPER SCOOPED—Last 
week this column attempted to break 
out with an exclusive scoop when 
it announced the forthcoming mar
riage of an Akron Gent to a Cleve
land lady. What happend ? The Ak
ron gent spills the beans himself 
and leaves us sitting- on a legless 
bench with our head in our hands. 
FAMOUS LAST WORDS—Pat Ro
man, “Yes Dear”. Chick Praspal 
to any girl “Goodnite, Honey”. Pete 
Hojlish’s Ford to Peter, “Rattle mah 
bones”. Mary Kast to any man 
with a proposal, ‘How much life 
insurance do you carry?” Anne 
Milicke to any boy friend, “Go 
away”. And Charlie Kupris, “Naw, 
I wanna be a wallflower”.

PINIGAI BUS
Nepametami ir Nepavagiami

“DIRVOS” REDAKTO
RIAUS Į LIETUVĄ IŠ
LEISTUVIŲ PIKNIKAS

HIGH SCHOOL GRADS
Miss Constance Raymond, Cleve

land, was graduated from Andrews 
Institute, Willoughby, Ohio, an ex
clusive girls school, whose foremost 
aim is to prepare girls to enter the 
world ready to pursue a practical 
life along with the general high 
school training. It has been the 
practice of this school to graduate 
girls and properly place them for 
a start in life. It is a non-secular 
school endowed by the benevolence

ODDS. .. .AND. .. .ENDS
Dr. Kamesis, prospective groom 

dashing madly about, in prepara
tion of the coming event. I just 
wonder how Hank Hollish will be 
acting in another week or two. 
A good “coffee nerves” advertise
ment, eh Hank?

V. J. Mitchell parking his car in 
a gasoline station lot, about a half 
mile from his destination. Well, at 
least we can’t blame him or doggin’ 
it.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in, not later 
than Tuesday evening.

kuomet juos nešiositės pavidale

TRAVELCHECKS
Saugu — Ekonomiška — Paranku

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System

Skyriai Banko Randasi Visame Didžiajam Clevelande

numerates dovanų — ir 
daug kitų dovanų atsi- 
žymintiems šiame pik

nike!

DAVAŽIAVIMAS IŠ CLEVELANDO IR AKRON LENGVAS — apie 30 mailių
Iš Akrono važiuot No. 18 iki 42, Medina. Iš Medina į Brunswick, ir tėmyti 
ženklus nurodančius pikniko vietą. Clevelandiečiai kebą puikiausia žino.

Įžanga tiktai 25c
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| DELLA C. JAKTJBS I 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home -=;
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
= lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
?lllllllIllllllllllllllllllllllllllUIIIIIII^IIIII|||lllllllllllllUIIIIIIII!IIUIIIillilllIIIIIIIlllUIi^

Tėvo Diena Sekm. Biželio 16
Padovanokit jam ką nors reikalingiausio

DUKIT JAM
Marškinius . . . . ........ $1 aukš.
šilko kaklaraiš. .... 25c aukš.
PAJAMAS . .. . . .$1.19 aukš.
Diržai ............. . . . . 50c aukš.

.... SI aukš.
Kojines .......... ... 25c aukš.

DUOKIT JAM!
Kepurės . . . ............ 24c
Šiaud. Skrybėlės .... $1 
Apatinės keln........... 25c
Kelinės ............... $1.50
Union apatiniai .... 75c 
Skrybėlės .............  $1.95

aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš.

THE KRAMER 8, REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road


