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ANGLIES STREIKAS
ATIDĖTA

Senatvės Pensijos Biliai
PREZIDENTAS SIŪLO ĮVESTI DIDŽIŲJŲ 

TURTŲ IR 1NEIGŲ APTAKSAVIMĄ.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBAS LAUKIA 120,000 
DARBININKŲ

Washington. — Jau yra 
suruošta pradėti nefedera- 
lių viešų darbų už $108,- 
000,000 sumą, prie ko bus 
darbo visam metui del 120,- 
000 darbininkų. Tačiau tų 
darbų dar negali pradėti 
iki nebus praleista naujas 
įstatymas, kokio prašo Pre
zidentas Rosevelt, tvarky
mui darbo valandų, algų ir 
vaikų darbo prie visų val
diškų darbų.

Washington. — Birželio 
19 d. Atstovų Bute perleis
ta Wagner’o bilius, kuris 
taikoma tvarkymui darbi
ninkų santikių su darbda
viais valdžiai tarpininkau
jant. Tas bilius Senate jau 
perleistas kiek pirmiau.

Senate gi priimta senat
vės pensijų mokėjimo bi
lius, kurį Atstovų Butas 
priėmė prieš keletą savai
čių.

Abu šie biliai perduota 
komisijoms sutaikyti prie
dams prie jų.

Prez. Roosevelt įteikė 
raštą Kongresui raginda
mas įvesti didesnį aptaksa- 
vimą didžiųjų turtų, kom
panijų ineigų, pomirtinių 
ir kitokių turtų paliekamų 
vaikams, ir ragina panai
kinti korporacijas kurios 
pasiėmusios į savo kontrolę 
viešų reikmenų valdymą, iš 
ko daro didelius pelnus.

Washington. — Birželio 
17 dieną turėjęs prasidėti 
minkštos anglies kasyklų 
darbininkų streikas atidė
ta, kuomet unijos vadai su
tiko eiti į derybas su ka
syklų savininkais naujų al
gų nustatymui.

Tarybos tarp kasyklų sa
vininkų ir unijos viršinin
kų prasidės šiose dienose.

Jeigu nebus prie 
susipratimo prieita 
kas gali kilti Birželio 
Streikuoti pasirengę 
450,000 angliakasių.

MEKSIKOJ PERMAI
NA—KATALIKAMS

BUS LENGVIAU

Gatve- 
visai su-

— West- 
Co. gavo

Omaha, Neb. — Čia kilo 
smarkus streikas gatveka- 
rių darbininkų, kurie, kar
tu su jų pritarėjais, pakėlė 
didelių susirėmimų miesto 
gatvėse. Birželio 15 d. tę
sėsi riaušės per visą naktį. 
Atsiųsta kariumenės dalis 
tvarkai prilaikyti, 
karių važinėjimas 
laikyta.

Pittsburgh, Pa. 
inghouse Electric
iš Detroito firmos užsaky
mą įvairių elektriškų reik
menų už milijoną dolarių. 
Detroite statoma didelė ge
ležies išdirbystė.

Clevelande, iš priežasties 
įvairių nesusipratimų dar
bininkų su darbdaviais šios 
savaitės pradžioje negalėjo 
dirbti apie 5,000 darbinin
kų, nors turi darbus.

Padidina algas. Kanado
je, Quebec mieste, vyriškų 
rūbų siuvimo industrijoje, 
2,000 darbininkų gavo pa
kėlimą algų po 10 iki 80 
nuoš., kuomet padaryta su
tarimas tarp darbininkų ir 
darbdavių sutvarkyti tą in
dustriją.

Priešingi Wagnerio bi- 
liui. Amerikos plieno in
dustrija pasiryžus nesiskai
tyti su Wagnerio biliuje 
siūlomu darbininkų ir darb
davių santikiavimu, jeigu 
tas bilius taptų ir įstaty
mu. Plieno industrija sa
ko pasiliksianti laisva nuo 
unijų varžymo ir nepriima 
30 valandų darbo savaitės.

Audėjai rytinėse valsti
jose pradėjo vajų už aukš
tesnes algas. Savo suvažia
vime Maynard, Mass., au
dėjų atstovai nutarė ne tik 
streikuoti prieš mažinimą 
algų ir ilginimą darbo va
landų, bet dar pateikė au- 
dinyčių savininkams reika
lavimą padidinti algas.

Union, S. C. — Čia tęsia
si audėjų streikas. Birže
lio 19 susirėmime su streik
laužiais užmušta du žmo
nės.

VIEŠŲ DARBŲ ĮVE
DIMAS PRASIDEDA

Washington. —Preziden
tas Roosevelt pareiškė pa
sitikėjimą kad šymet pra
sidės darbai daug plates
niu mastu ir darbininkai į 
darbus bus imami dides
niais skaičiais. Jisai kal
bėjo į 48 administratorius 
viešų darbų, kuriems pave
sta tvarkymas tų darbų vi
sose valstijose. Prezidentas 
pareiškė kad jis nepavelys 
šiuose darbuose maišyt po
litiką, kaip jo paties parti
jos Demokratai norėtų. Jei 
kas reikalaus jūsų daryti 
skirtumus del politikos, — 
pasakė prezidentas viešų 
darbų administratoriams,— 
pasakykit jiems jog Suvie
nytų Valstijų prezidentas 
davė įsakymą kad nebūtų 
jokių skirtumų.

Įsakymai duota visus be
darbius kurie ima pašalpas 
pašaukti į darbą, o kur ga
lima bus iš viešų valdiškų 
darbų darbininkus pastaty
ti į privatiškas industrijas, 
duoti jiems leidimą gryžti 
atgal į savo senus darbus.

Prezidentas nori aprū
pinti darbais 3,500,000 be
darbių bėgyje vienų metų 
nuo šymet Liepos mėnesio 
iki kito meto Liepos mėn.

Varėnos valsčiuje, Bob- 
riškių kaime, kilo didelis 
gaisras, sudegė 32 gyvena
mi namai ir 93 kiti trobe
siai; sudegė 32 kiaulės ir 
kitas inventorius.

Italijos valdžia įsakė su
rinkti visus sidabro pinigus 
į valdžios iždą. Tas žings
nis sakoma padaryta dėlto 
jog numatoma karas su 
Etiopija.

jokio 
strei- 
30 d. 
apie

ŽUVO APIE 50 VOKIE
ČIŲ

Berlinas. — Birželio 13 
d. Reinsdorfe, Saksonijoje, 
sprogstamos medegos dirb
tuvėj ištikus sprogimui už
mušta virš 50 žmonių, kiti 
desėtkai sunkiai sužeista, 
keli šimtai sužeista leng
vai. Nuostolių padaryta la
bai daug.

Išsyk manyta kad žuvu
sių skaičius pasieks arti 
1,000 žmonių.

Mexico Cit <. — Meksiko
je šalies vale ymo vietą už
ėmė naujas jaunas prezi
dentas, Laz; r~ ----
40 metų amš įaus. 
prezidentas Calles apleido 
šalį. £

Tuo pačiu laiku, pradėjo 
apleisti Meksikos sostinę ir 
Meksikos ratfaonmarškiniai 
kurie per eilę metų viešpa
tavo ir buvo priežastimi 
visokių negerumų sukeltų 
prieš Meksikos katalikus.

Tikima kad nauja val
džia bus švelnesnė link ka
talikų, nes visi naujos val
džios ministerial yra ištiki
mi Cardeno rėmėjai.

Raudonmarškiniai nulei
do savo raudonas ir juodas 
vėliavas ir uždarę savo įs
taigas iškeliavo iš sostinės.

ro Cardenas,
Senasis

KINIJA ŠAUKIASI KI
TŲ UŽTARIMO

Londonas. — Kinija šau
kiasi į kitas valstybes už
stoti nuo Japonijos, kuri vi
sais budais nori užvaldyti 
šiaurinę Kinijos dalį.

Kinija šaukiasi į tas de
vynias valstybes kurios tu
ri pasirašiusios sutartį už
tikrinančią Kinijai nelie
čiamybę. Japonija irgi yra 
viena iš tų devynių, bet ji 
pirmutinė pradėjo Kiniją 
engti.

Kinijos komunistai pra
dėjo išnaujo smarkiai dirb
ti, pasinaudodami Japonų 
užpuolimu. Jie skelbia kad 
Japonija visus darbininkus 
išsmaugs, ir tuo budu turi 
pagrindo naujam masių ju
dinimui prie kariavimų.

Svarbus Atsišaukimas
Pasaulio Lietuvių Kongreso Metu Rengiama ir 

Lietuvių Spaudos Konferencija

New Deal Kaštavo
15 Bilijonų

Washington. — Kongre
so vadai jieško naujų būdų 
aptaksavimui gyventojų ir 
sukėlimui daugiau pinigų.

Paaiškėjo kad Roosevel- 
to ‘New Deal’ į virš du me
tu savo egzistavimo laiko 
šaliai kaštavo 15 bilijonų 
dolarių, arba, po apie 20 mi
lijonų dolarių į dieną.

Tarp Kovo 4, 1933 m., ir 
Birželio 5, 1935 m., per 27 
mėnesių laiką, šios šalies 
valdžios reikalų Vedimui ir 
bedarbiu šelpimui išleista 
$15,393,335,676.

Normaliais laikais fede- 
ralės valdžios reikalai pa
ima biskį virš $3,000,000,- 
000, arba mažiau negu 9 
milijonus į dieną.

Lenkai žudo Žydus. Lie
tuvių užimtose žemėse, Su
valkuose ir Gardine, Len
kai padarė užpuolimą ant 
Žydų. Gardine vieną Žydą 
užmušė, Suvalkuose 10 su
žeidė.

Nužudė 8. Ankara, Tur- 
ja. — Perširdę gyventojai 
kirviais sukapojo aštuonis 
asmenis kuomet atėjo val
džios žandarai ir vienas 
viršininkas reikalauti tak
sų.

NAUJA NRA TYRINĖJA 
DALYKŲ BĖGĮ

Washington. — Naujai 
sutvarkyta NRA gavo pre
zidento įsakymą atsargiai 
sekti kokios permainos de
dasi darbininkų darbo, va
landų ir užmokesnių atžvil
giu ir biznių lenktyniavime 
nuo to kai tapo panaikinta 
pirmesnės NRA kodai.

Senoji NRA visa iširo, 
atleista iš vietų visi tarnau
tojai ir palikta tik keletas, 
kurie darbuojasi prie nau
jo NRA. Sulyg reikalo bus 
paimta daugiau tarnatojų.

POTVINIUOSE ŽUVO 
175 ŽMONĖS

Lincoln, Neb. — Pavasa
riniai potviniai kurie čia 
šiose dienose siautė, paėmė 
175 gyvastis, sunaikino mi
lijonų dolarių vertės turto 
ir pridarė kitokių nuosto
lių 11-koje vidurvakarinių 
valstijų.

Daugiausia žmonių žuvo 
Nebraska valstijoj, 106 iš
viso. Pernai šias valstijas 
nuvargino sausra, stoka 
lietaus, o šymet kankina 
potviniai.

KALINIŲ STREIKAS
Lansing, Kan. — Kansas 

valstijos kalėjimo 347 kali
niai dirbanti angliakasyk- 
loje, sustreikavo, atsisakė 
išeiti iš žemės, ir pareiškė 
kad jie žus žemėse kartu 
su jų sargais, jeigu reikės, 
bet nenusileis. Kaliniai rei
kalauja geresnio maisto ir 
prašalinimo kalėjimo dak
taro ir paskyrimo į jo vie
tą kito.

Bet kai pradėjo padegti 
kasyklą, durnai ir ugnis 
privertė juos išeiti laukan 
ir pasiduoti kalėjimo virše
nybei.

Vokiečiai Daro Frontą 
prieš Sovietus

Belgradas, Jugoslavija.— 
Čia patirta kad Vokietija 
deda pastangas sutraukti 
sau į talką visas Rusijos 
parubežio valstybes suda
rymui vieno stipraus fron
to prieš raudoną Rusiją. Į 
tą frontą traukiama Lenki
ja, Vengrija, Austrija, Ita
lija, Jugoslavija, ir Bulga
rija. Tuo tikslu važinėjo 
po tas šalis Vokietijos pa
siuntiniai.

Tuo frontu norima užsto
ti kelias Rusijos komunis
tams į Europą.

MAISTAS BRANGESNIS
Šymet maistas šioje ša

lyje bendrai imant kaštuo
ja kiek daugiau negu per
nai. Iš 32 valgomų dalykų 
reikalingų stalui, 19-kos jų 
kainos pakilo, 9-nių pasili
ko taip pat, o keturių atpi
go.

JAPONIJA LENDA LA
BIAU Į KINIJĄ

Tientsin. — Japonija pa
siuntė daugiau savo karei
vių linkui didžiosios Kinų 
sienos, kaip Japonai sako, 
atsargai prieš Kinų galimą 
užpuolimą.

Kinams nusileidus Japo
nų reikalavimams, Japonai 
pareiškė kad tuo tarpu jo
kio karo pavojaus tarp Ja
ponijos ir Kinijos nėra.

S. V. GATAVOS STA
BILIZUOTI DOLARĮ 

Washington. — Suv. Val
stijos dabartiniu laiku sto
vi labai stipriai pasaulio pi
nigų rinkose ir yra gatavos 
nustatyti dolario kainą ant 
tikrų pagrindų. Dabarti
nis dolaris nėra pastovus.

Amerikos iždas pastaru 
laiku suteikė pagalbą Pran
cūzijai išlaikymui franko ir 
neleido Prancūzijai nueiti 
nuo aukso pagrindo.

KANADA SULYGINO 
DOLARĮ SU S. V.

Washington. — Kanados 
iždas paskelbia jog nupigi
na Kanados dolario vertę 
iki Suv. Valstijos dolario 
vertės. Iki šiol Kanadoje 
uncija aukso buvo $20.67, 
dabar bus $35.

30 UŽMUŠTA
Londonas. — Traukinių 

susimušime Anglijoje Bir
želio 16 d. užmušta 30 žmo
nių, 70 kitų sužeista. Pre
kinis traukinis užlėkė ant 
stovinčio pasažierinio trau
kinio.

NAUJAS KUMŠTYNIŲ 
: ČAMPIONAS

New York. — Birželio 13 
d. čia įvyko kumštynė tarp 
sunkaus svorio čampiono 
Max Baer ir Jimmy Brad- 
dock’o. Braddock laimėjo 
visai netikėtai, bet neabe
jotinai, nes visi sprendėjai 
jam laimėjimą pripažino ir 
apšaukė jį čampionu.

Aukso Suv. Valstijų ižde 
šiose dienose atsirado dau
giau negu kada nors buvo 
visoje istorijoje. Praeitą 
savaitę atgabenus iš Pran
cūzijos aukso už $100,000,- 
000, Amerikos ižde atsirado 
net $9,016,000,000 vertės 
aukso.

Lietuvos Žurnalistų Są
junga kartu su Draugija 
Užsienio Lietuviams Rem
ti, Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresu metu š. m. Rug
pjūčio 11—17 d. šaukia Lie
tuvių spaudos atstovų kon
ferenciją. Labai svarbu kad 
minėtoje, konferencijoje ir 
Amerikos Lietuvių spaudos 
atstovų kuoskaitlingiausia 
dalyvautų. DULR vardu 
kviečiu Amerikos Lietuvių 
spaudą: laikraščius, žurna
lus, knygų leidėjus bei ra
šytojus pasiųsti savo atsto
vus į Kauną Rugpjūčio 11 
—17 d., į Spaudos Atstovi} 
Konferenciją.

Manančius vykti į minė
tą konferenciją prašau iki 
Liepos 20 d. pranešti apie 
save tokių žinių:

1. Kada ir kur gimęs ir 
dabartinis adresas

2. Kokį laikraštį ar laik
raščius atstovauji

3. Ką esi parašęs ir ko
kioj periodinėj spaudoj 
bendradarbiauji.

Žinios reikalingos tam 
kad išanksto atsnausdinus 
konferencijos dalyvių sąra
šus ir tuomi padėjus susi
pažinti iš visur susirinku

siems delegatams.
Spaudos atstovai drauge 

gali būti ir kongreso at
stovais jei tik jie turi ko
kios nors Lietuviškos orga
nizacijos įgaliojimą.

Čia pat dar sykį primenu 
kad ir mažiausia organiza
cija gali siųsti savo atstovą 
į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą. Turinčios virš 
1000 narių organizacijos 
gali siųsti nuo kiekvieno 
tūkstančio po vieną atsto
vą. Nepilnas tūkstantis lai
komas pilnu. Tuo budu at
stovai siunčiami:

jei organizacija turi nuo 
5 iki 1000 narių, siun
čiama 1 atstovas;

jei turi nuo 1000 iki 2000 
narių — 2 atstovai;

nuo 2000 iki 3000 narių 
3 atstovai.

Visais reikalais, ypač at
vykus į Lietuvą,. prašau 
kreiptis į Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti, Ne
priklausomybės aikštė n. 3, 
Kaunas, Lietuva.

R. SKIPITIS, 
Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti 

Pirmininkas.

KARAS PASIBAIGĖ
Jau buvo pranešta kad 

Pietų Amerikos, respublikų 
Bolivijos ir Paragvajaus 
karo paliaubos sudaryta. 
Tos paliaubos galutinai in- 
ėjo galėn nuo Birželio 14 d.

Didžiausias džiaugsmas 
apėmė tų šalių kareivius, 
kurie per tris metus vargo 
oficiališkame kare. Neofi- 
ciališkas karas tarp tų ša
lių tęsėsi jau daug metu, ir; 
žuvo abiejose pusėse apie 
100,000 žmonių, ne tiek nuo 
šūvių kiek nuo ligų ir gy
vačių bei vabalų nuodų, be
siblaškant po pelkes ir gi
rias.

Už ką kariauta? Para
gvajus yra mažutė respub
lika, įsprausta tarp Brazi
lijos, Bolivijos ir Argenti
nos. Gran Chaco plotas, už 
kurj karas ėjo, yra 300,000 
ketvirtainių mylių didumo. 
Tas plotas susideda iš pel
kių, girių ir derlingos že
mės. Tą plotą gavus, Pa
ragvajaus teritorija pasi
darytų dvigubai cfcdesnė.

Bolivija gi už tą plotą 
kariauja todėl kad nori per 
Gran Chaco pelkių plačias 
upes turėti išėjimą į Atlan- 
tiko vandenyną. Kaip da
bar yra, Bolivija neturi pri
ėjimo prie jurų, nes iš va
karų priėjimą į Pacifiką 
užstojusios Peru ir Čili. Į 
Pacifiką iš Bolivijos visai 
arti, tik pusdienis kelionės 
gelžkeliu, tačiau kitos dvi 
respublikos stovi kelyje.

Atlantikas iš Bolivijos 
tolį, tačiau upėmis pasie
kiamas, ir kadangi Atlan- 
tiku eina didžiausia pasau
linė prekyba su Europa ir 
Rytais, Bolivija nenorėjo 
paleisti savo išėjimo j At- 
lantiką Gran Chaco pelkių 
upėmis. _ ___  _ ,___ j

Taigi tas karas, šalip 
100,000 gyvasčių, atsiėjo ir 
virš $100,000,000 pinigais.

Nuo pereito meto Tautų 
Sąjunga ir kitos šalys nu
sistatė neduoti Bolivijai ir 
Paragvajui ginklų ir karo 
reikmenų, ir jei ką jos ga
vo tai tik šmugelio keliu.

Pagaliau gi, Argentinos, 
Brazilijos, Čili, Peru, Suv. 
Valstijų ir Uragvajaus at
stovai Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, privedė Para
gvajų ir Boliviją prie pasi
rašymo karo paliaubų. Ta
rybas baigs ramiu keliu, 
tarpininkaujant paminėtų 
valstybių atstovams.

PILSUDSKIENĖS LIKU
ČIAI IŠVEŽTI

Kaunas. — Iš Suginčių 
kapinių, Utenos ap., išvežt*, 
iš Lenkijos atgabentu kar
stu likučiai Pilsudskio mo
tinos, kuri ten buvo palai
dota 50 metų atgal. Liku
čių rasta jau visai mažai, 
tik pusė galvos kiaušo ir 
krūvelė dulkių. Ji mirė Vil
niuje ir sulyg jos noro bu
vo palaidota Suginčiuose.

Suginčių bažnyčia pasta
tyta Pilsudskių. Tai bažny
čiai taisyti Pilsudskienės 
išvežimo organizatoriai pa
aukavo 1,000 litu.

________  1
Sovietų Rusijoje mokina

ma visi žmonės šokti para
šiutais iš orlaivių. Šios sa
vaitės pradžioj daryta ban
dymai šokti vienu sykiu ki-' 
letui merginų. Iššoko š - 
šios jaunos merginos iš ar
ti penkių mailių aukščio. 
Jos gavo po 1,500 popieri
nių rubliu už drąsą (apie 

[$37,501. 
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PITTSBURGH© PADANGĖ
SANDARIEČIŲ PIKNIKAS IR 

GRAŽUOLĖS RINKIMAS
Birželio 9 d., Lietuvių Ūkės 

Darže įvyko Sandaros Kuopų 
Sąryšio piknikas, kuriame ta
po išrinkta Lietuvaitė kandida
tė į “Miss Lithuania of Ameri
ca”. Laimė pateko p-lei Stasei 
Rožiukiutei, Marijonos ir Juo
zo Rožiukų dukterei, kuri yra 
22 metų amžiaus. Gimus ir 
augus Pittsburghe, Soho daly
je, čia ėjus pradinę ir aukštes
nę mokyklas, dirba A. and P. 
krautuvėje. Jos palydovėmis 
arba kandidatėmis išrinktos: 
Natalija Griffiniutė ir Lilian 
Adomaitis.

Konteste dalyvavo 12 jaunų 
panelių ir visos buvo gražios, 
taigi teisėjams reikėjo gana 
galvas pasukt išrinkimui gra
žiausios. Teisėjais buvo Dr. 
Joanna Baltrušaitienė, Dr. J. 
Gudeliauskas, Jonas Grajaus
kas, Inž. Kazys Savickas ir Jo
nas Rūkas. Nors teisėjai sun
kiai darbavosi, bet išrinko pil
nai tinkamą kandidatę, kuri ga
li laimėt pirmą vietą tarp kitų 
kandidačių ir gali būti išrink
ta į Lietuvą važiuoti kaipo gra
žiausia Amerikos Lietuvaitė.

Piknike dalyvavo gana daug 
gražių Lietuvaičių, bet į kon- 
testą visos nestojo, kadangi ap
linkybės neleido joms važiuoti 
i Chicagą Liepos 7 d., jeigu bu
tų išrinktos. Ten Liepos 7 d. 
bus išrinkta “Miss Lithuania 
of America”, o tada reiktų ir 
j Lietuvą važiuoti. Tos prie
žasties delei kitos atsisakė sto
ti į kontestą, nors buvo išpil- 
džiusios blankutes.

žmonių piknike buvo gražus 
buris. Nors išryto ir buvo apsi
niaukę, bet vėliau isšipagadino 
ir buvo graži diena, tik pusėti
nai vėsi, žodžiu sakant, pik
nikas pilnai nusisekė, žmonių 
buvo gana daug, išrinkta gra
žuolė, ir atliko dikčiai pelno.

Varde rengėjų tariu širdingą 
ačiū panelėms kurios dalyvavo 
konteste ir teisėjams kurie gn- 
na atidžiai įdirbo ir savo užduo
tį atliko teisingiausia. Taipgi 
ačiū visai publikai kuri taip 
skaitlingai atsilankė ir parėmė 
musų sumanymą.

Juozas Virbickas.

SUSIRINKIMAS. Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Univer
sitete rengimo komitetas turės 
susirinkimą Birželio 27 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, kur 
kviečia draugijų atstovus atsi
lankyti aptarimui apie rengi
mą Kambario naudai pikniko. 
Susirinkimas prasidės 8 vai.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705

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

MONTREAL

BALTIMORE, MD.
NEPAPRASTAM SVEČIUI 

APSILANKIUS
Birželio 7 d. atlankė musų 

koloniją nepaprastas svečias iš 
Lietuvos, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas 
Adv. R. Skipitis. Priėmimą 
jam surengė Lietuvių Draugijų 
Taryba. Publikos Į prakalbas 
atsilankė virš trijų šimtų.

Prakalbas pradėjo tarybos 
pirmininkas J. žigas, pasaky
damas trumpą kalbą ir vakaro 
vedėju perstatydamas sena vie
tos Lietuvių veikėją J. Čėsną. 
kuris pasakė trumpą tam va
karui pritaikytą kalbą ir pa
kvietė Dainos draugijos chorą 
sudainuoti Tautos Himną. Vi
sa publika sustojo, išskiriant 
keletą išgamų, kurie nosis nu
leidę sėdėjo. Choras sudaina
vo dar kelias kitas dainas, va
dovaujant p-lei L. Geležiutei.

Po to tapo perstatytas gerb 
Skipitis, kurį publika sutiko 
griausmingu delnų plojimu.

Svečias kalbėjo arti pusan
tros valandos laiko, plačiai nu
šviesdamas Lietuvos pažangą, 
kokia padaryta per trumpą 17 
.netų nepriklausomo gyvenimo, 
r apie Kaune rengiamą Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresą.

Gerb. Skipičio įdomi ir įspū
dinga kalba publikai labai pa
tiko.

Toliau buvo perstatytas tei
sėjas Vincas F. Laukaitis, ku
ris pirmiausia perskaitė Ang
liška kalba rezoliuciją, kuria 
Maryland valstijos gubernato
rius skelbia Vasario 16 dieną 
kaipo legalę Lietuvos Nepri
klausomybės šventę ir nuo da
bai Maryland valstijoje kas 
metas ant visų valdiškų namų 
Vasario 16-tą bus' iškelta Ame
rikoniška vėliava. Tas taip 
svarbus Lietuviams aktas ta
po atsiektas tik pasidarbavimu 
teisėjo Vinco F. Laukaičio, ku
ris nors čia gimęs ir augęs, bū
damas geru Lietuviu, dirba to
kius musų tautai garbingus 
darbus.

Perskaitęs rezoliuciją, Adv. 
Laukaitis atsikreipė į Adv. R. 
Skipitį ir prabilo šiais žodžiais: 
“Gerbiamas advokate, parva
žiavęs Į Lietuvi} pasakyk kad 
mes Baltimorės Lietuviai įstei
gėme fondą, iš kurio duosime 
kas metai paramą iš Lietuvos 
atvykusiam moksleiviui siekti 
aukštesni mokslą šioje šalyje, 
ir aš pirmas sudėsiu savo auką 
į tą fondą”. Tuomi ir užbaigė 
savo kalbą, lydimas griausmin
gais plojimais.

Po prakalbų, viršutinėje sa
lėje svečiui pagerbti buvo su
rengta šauni vakarienė, kurioj 
dalyvavo 60 asmenų. Po va
karienes, taip pat buvo pasa
kyta nemažai draugiškų pra- 
kalbelių. Toastmasteris p. J. 
Čėsna ypatingai kreipė atidą 
Į jaunimą ir jaunuoliai buvo 
kviečiami pasakyti kaip jie 
jaučiasi Lietuvoje, nes mat tas 
vakaras buvo vaizduojamas lyg 
Lietuvoje. Ypatingą kalbą pa
sakė jaunuolis, jau baigęs ad
vokato mokslą, T. Grajauskas, 
kuris prieš kelis metus pats

LIETUVOS PASKOLOS BONU SAVININKAI 
GALĖS GAUTI PROCENTUS DAR 

PER DEŠIMTĮ METU
“Vyriausybės žinios” Lietu

vos Laisvės Paskolos bonų rei
kalu paskelbė įstatymo pakei
timą, kuriuo numatoma kad 
bonų turėtojams, kurie nusta
tytu terminu nepristato bonų 
apmokėti, palūkanų mokėjimas 
bus pratęsiamas iki 10 metų. 
Palūkanų bus mokama kaip ir 
ikišiol, 5% kasmet.

Kitais žodžiais tariant, šiuo 
pakeitimu suteikiama bonų tu
rėtojams galimybė, pradedant 
šių metų Liepos 1 d., pagal no
rą, prinokusius bonus pasilai
kyti kuriam laikui ir pasinau
doti mokamomis palūkanomis, 
kurias Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone, kaip iki šiol taip

ir ateityje, mokės senąją tvar
ka.

šiuo Vyriausybės patvarky
mu suteikiama gera proga 
kiekvienam Lietuvos Laisvės 
Paskolos turėtojui nesiskubin
ti prinokusį boną iškeisti, bet 
tą iškeitimą atidėti ilgesniam 
laikui (iki 10 metų), imant pa
lūkanas.

Lengva matyti kad toksai 
patvarkymas yra abipusiai nau
dingas ir todėl pageidaujama 
kad bonų savininkai šia proga 
pasinaudotų.

Apie tai kuriuo budu bus 
mokama palūkanos akivaizdoje 
išsibaigusių kuponų, bus pra
nešta kiek vėliau.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Senoji Tėvynė
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtini kraštą
•V

Greičiausia kelione į 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 LINE
NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

yra buvęs Lietuvoje. Adv. T. 
Grajauskas kalbėdamas Lietu
viškai apibudino Lietuvą kaip 
jis ją matė ir kaip jam atrodė, 
patarė visiems jaunuoliams ku
rie tik išgali važiuoti j Lietuvą 
ir su ja susipažinti. Klausant 
jo kalbos atėjo į mintį kad Lie
tuvių organizacijos ir koloni
jos kurios siųs savo atstovus 
Į Pasaulio Lietuvių Kongresą, 
vietoj nusipolitikavusių senių 
siųstų jaunus idealingus profe
sionalus ar šiaip apsišvietusius 
jaunuolius, kurių pas mus jau 
nėra stokos. SLA. irgi turėtų 
pasiųsti jei ne du tai nors vie
ną jaunuolį būtinai. Čia gimę 
ir augę jaunuoliai suvažiavę į 
tą kongresą suloštų daug svar
besnę ir naudingesnę rolę Lie
tuvių tautai ir valstybei negu 
senieji veikėjai, kurie didumoj 
yra permirkę musų siaura sro
vine politika, kuomet jaunuoliai 
yra visai liuosi nuo tos politi
kos. Taigi pagalvokit, veikė
jai, ir užleiskit vietą jaunajai 
gentkartei. Balandėlis.

ATVYKO ALBUMO 
REIKALU

Brooklyn. — Jaunosios Lie
tuvos Sąjungos narys O. Vėje
lis sumanė ir ryžosi sudaryti 
nepaprastą albumą Pabaltijo 
valstybių vienybei pažymėti. 
Savo lėšomis jis įsigijo bran
gų, gražų ir storoką albumą, 
kurin deda Lietuvių, Latvių ir 
Estų žymių asmenų fotografi
jas su parašais (autografais). 
Tan albuman savo atvaizdus su 
parašais jau davė Lietuvos Re
spublikos Prezidentas A. Sme
tona, ministerial, vyskupai, di
plomatai, rašytojai, aukštieji 
valdininkai, visuomenės veikė
jai, žymus artistai ir stambus 
biznieriai. Tokiam reikšmin
gam reikalui taip pat pritarė ir 
savo atvaizdus su parašais da
vė Latvijos ir Estijos valstybės 
vyrai , politikai, visuomeninin
kai ir prekybos bei pramonės 
įstaigų vadai. Tuo budu Pa
baltijo valstybių vadai ir visuo
meniniai veikėjai jau yra at
stovaujami tame albume. Trū
ksta tik Amerikos Lietuvių 
atstovų.

Tuo tikslu O. Vėjelis prieš 
dvi savaites atvyko Amerikon 
baigt to albumo sudarymą. Pir
miausia jis sustojo Brooklyne, 
po to lankysis kitose kolonijo
se. Čia jis rado tokį pat nuo
širdų patarimą kaip Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje.

Gausiai paveiksluotas albu
mas labai gražiai atrodo ir tik
rai sudarys labai įdomų aukš
tos vertės kurinį. Del to šis 
albumas bus paskiau galutinai 
sutvarkytas ir padėtas Vytau
to Didžiojo Muzejuje, Kaune, 
kur jį galės matyti muzejaus 
lankytojai iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Del to albumas turi is
torinės reikšmes.

O. Vėjelis yra dar jaunas, 
eneigingas, ir sumanus . vyras 
jei sugebėjo prieiti prie aukš
tųjų valstybės vyrų ir laimėti 
jų pasitikėjimą bei palankumą. 
Taigi, jis jau yra atlikęs sun
kiausią savo uždavinių gražiu 
tikslu.

LONDONAS, Anglija
RŪPINASI KONGRESU. Ir 

Londono Lietuviai, ypač jauni
mas, labai susirūpinę Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresu, ku
ris šią vasarą įvyksta Kaune.

Londono Lietuvių draugijų 
federacija šiuo reikalu buvo 
sukvietus susirinkimą, bet per 
jį nieko nedasiekta, palikta dar 
tolesniam svarstymui.

Tada toliau pradėjo tuo rei
kalu rūpintis jaunimo sporto 
klubas. Jaunimas pritaria kad 
siuntimas atstovų į Kauną be
galo svarbus ir reikalingas, nes 
Londono Lietuvių kolonija vie
na svarbesnių Lietuvių išeivių 
kolonijų, o kadangi kongresas 
dar pirmas savo rūšies Lietu
vių istorijoje, tai butų net ir 
gėda jei Londoniečiai jame ne
dalyvautų, pasirodytų lyg mes 
šalinamės nuo Lietuvos ir ne
norime su ja palaikyti bendrų 
ryšių.

Taigi rūpinamasi rasti tokį 
asmenį kuris rengiasi važiuoti 
į Lietuvą pasisvečiuoti, ir tada 
draugijos pasistengs prisidėti 
kiek nors pinigais, ir Londono 
Lietuviai išvengs to nesmagu
mo kokis galėtų būti jeigu ne
turėtų savo atstovo Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese. V.

GAISRU NUOSTO
LIAI LIETUVOJE

Kaunas. — Kasmet Lietuvo
je pradedama vis daugiau ko
voti su gaisrais. Į ugniagesy- 
bos darbą jau įtraukta kariu- 
menė, šaulių sąjunga ir kelios 
jaunimo organizacijos. Be to, 
visame krašte jau susiorgani
zavo savanoriškos gaisrininkų 
komandos. Jų nariai užsiima 
tik gaisrų gesinimu ir yra tos 
srities specialistai. Ištiesų, Lie
tuvos gyventojams yra didelis 
reikalas rūpintis ugniagesyba. 
Juk tokia maža šalis kaip Lie
tuva kasmet turi apie 10 mili
jonų litų nuostolių, kuriuos pa
daro gaisrai. Sumažinus gais
rų skaičių, už tuos pinigus ga
lima butų padaryti daug viso
kių reikmenų visam kraštui. 
Kasmet suvartojant 10 milijo
nų litų kelių statybai arba mo
kykloms, Lietuva greit būti] 
apšviesčiausia šalis ir turėtų 
gerą susisiekimą.

Atitinkamos Lietuvos įstai
gos gaisrų nelaime yra labai 
susirūpinusios. Jos net daro 
pasiūlymą vyriausybei kad vi
si Lietuvos gyventojai nuo 18 
iki 55 metų amžiaus privalo
mai turėtų dalyvauti ugniage- 
syboje. . Kovodami su gaisrais, 
Lietuvos ugniagesiai jau labiau 
įprato savo darbe ir įsigijo 
daugiau moderniškų įrankių. 
Tiesa, beveik kasmet Lietuvo
je gaisrai ir jų padaryti nuo
stoliai mažėja. 1923 metais 
gaisrai Lietuvoje padarė net 21 
milijoną litų nuostolių. Visuo
menei daugiau su gaisrais ir jų 
gesinimu supažindinti, kasmet 
Lietuvoje rengiama priešgais
rinės propagandos savaitės.

Tsb.

PAJIEŠKOMI

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Šie asmenys gyveną Ameri
koje yra jieškomi:

Diekmanienės, Elzbieta ir 
Marijona. Išvyko iš Lietuvos 
1912 m. Elzbieta gyveno Adell, 
Wis.

Janulis Petras. Gyvenąs su- 
lyg adresu: Box 108, Logan, 
111.

• Kapačius Jonas. 1918 met. 
gyveno Chicagoje.

Mišeikiai, Antanas ir Barbo- 
bora. Gyveno Chicagoje.

Žemaitis Juozas. Gyvenąs 
sulyg adresu: 111 Biruta str., 
Akron, O.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių.

Lietuvos Konsulatas 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ill.

NAUJAS IŠEIVIJOS 
ISTORIJOS LAPAS

ATLIKTA DIDELI DARBAI.
SKIPIČIO IR MENININKŲ 

IŠLEISTUVĖS
Kuomet DULR pirmininkas 

p. Skipitis atvyko Amerikon, 
beveik visi, su maža išimtimi, 
stebėjosi ir sakė kad čia tokio 
ir kas čia iš to bus.. Spaudoje 
pasipylė įvairių spėliojimų. Vie
nur kitur pasireiškė abejonių, 
nepasitikėjimų; teisinosi, girdi 
dalykas naujas, neišgvildentas, 
reikia daugiau laiko, ir t. p. 
Filosofuoti, polemizuoti nieka
da nevėlu, bi tik turi nOro ir 
yra su kuo, bet darbą dirbti 
visada skubu, visada rodos vė
lu, nes nėra laiko galvoti tiems 
kurie dirba ir į tuščius ir tan
kiai beprasmius ginčus kištis.

Taip yra ir su DULR padėtim 
dabartiniu laiku. Kuomet vie
ni dar rengiasi lyg varna į už
marį skristi, kiti dirba, skuba, 
nepolemizuoja tuščiomis gai
šindami laiką, ir pasekmės pa
sidarė tiesiog neįtikėtinos.

Faktai patys už save kalba 
panašiai liaudies posakiui: šau
kiantysis tegul šaukia, o mudu, 
boba, važiuokim.

Pažiūrėkime kas padaryta ir 
kas daroma.

1. Dr. Račkus, žinomas Chi
cagoje ir Amerikiečių tarpe, su
rinko ir dabar renka dideles 
kolekcijas įvairių ženklų-ženk- 
lelių, atvaizdų, plakatų, progra
mų, brošiūrų, knygų, laikraščių 
kompletų, ir t. p. Yra didelis 
rinkinis ir bus išstatytas Kon
grese parodoje.

2. J. Žilevičius nuo daug 
metų renka muzikos dalykus: 
gaidų rankraščius, gaidų leidi
nius, solistų, chorų, benų atvai
zdus, jų biografijas, laikraščių 
ištraukas, veikimų parašymus 
ir tt. Yra virš 2000 vienatį], 
kas taip pat bus išstatyta laike 
Kongreso parodoje.

3. Iš Chicagos važiuoja 15 
geriausių sportininkų dalyvau
ti sporto programe. Jų išleidi
mui rengiama banketai ir įvai
rus pagerbimai.

4. Važiuoja keturi jauni ir 
spėję svetimtaučių tarpe pasi
žymėti menininkai: Apolonija 
Stoškiutė, dainininkė, iš Wor
cester, Mass, kuri šeši metai 
kaip studijuoja Damrosch Aka
demijoje ir paskutinius du me
tu studijavo, laisvajam meno 
skyriuje, pas garsią Sembrich. 
Ji yra dainavus daugybėj sim
foninių koncertų parengimuose 
ir šiaip aukštos aristokratijos 
tarpe. Ji yra gera Lietuvaitė, 
gražiai kalba Lietuviškai, o už

on

Name

Address

Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes "—June 15 Jo Sept. 2 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at 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 io Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS .. plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal fora day, 
a week-end or you rent ire vacation. Free parking space for 6000 cars. Ample garage space. 

Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; or by auto, Ohio. Route 2, 
U. S. Route 6, or by steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE

The G. A. Boeckling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.

Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point.

gabumus muzikoje Worceste- 
rio turtuolių dėka gavo muzi
kos mokslui stipendiją visam 
minėtam laikui.

Barbora Darlys-D’rangelienė, 
Chicagietė. Pirmos klasės dai
nininkė. Ji yra Chicago Grand 
Operos narė. Ji ten dainavo ir 
turi kontraktą ateinančiam se
zonui.

Aldona Briedytė, pianistė, 
Chicagietė. Ji yra tiek gabi 
pianistė kad laike konkurso lai
mėjo pirmą premiją Grand Pia
ną ir kelionę į Vokietiją.

Vincas Greičius, smuikinin
kas, Clevelandietis. Jis tiek 
gabus smuikininkas jog dar 
besimokindamas, vos 16 metų 
amžiaus, pakviestas į kolegiją 
tobulaus tono profesorium. Ko
legija tą atžymėjo spaudoje, 
kad, girdi, jos istorijoje pir
mas atsitikimas kad toks jau
nas vyras butų profesorium.

Visi šie musų išeivijos žie
deliai yra pakviesti važiuoti į 
Kongresą ir parodyti tėvų že
mėje ką jie yra pasiekę dėka 
savo tėvelių ištesėjimui. Jie 
užmegs artimus ryšius su savo 
specialybės draugais ir pradės 
grynai kulturinį ir meninį susi
artinimą.

Jie išvažiuoja drauge su p. 
Skipičiu Birželio 29 cT. Kaip 
spauda praneša, jų pagerbimui 
jų kolonijose rengiami išleis
tuvių banketai.

Kadangi jie suvažiuos kruvoi 
prieš 29 d. Birželio susipažini
mui į Newarka, tai ta proga, 
laike p. Skipičiui rengiamos 
Newarko Lietuvių Moterų Klu
bo vakarienės, bus išleistuvių 
koncertas ir drauge jų pager
bimas. Jie visi koncertuos ir 
viešai drauge musų apielinkėje 
pasirodys pirmą kartą.

Musų pareiga yra išgirsti 
juos, palinkėti kelionės ir lai
mingos kloties, kad žinotume 
kas yra muzikos atstovai laike 
istorinio Kongreso Lietuvoje.

Prieš koncertinę dali komp. 
Žilevičius padarys pranešimą 
apie Amerikos Lietuvių muzi
kos būklę, kad visiems butų ai
šku kodėl jie važiuoja, o ne ki
ti. Banketas-koncertas įvyks 
Elks Club salėje, 929 Broad st., 
Newark, N. J., Birželio 23 d., 
nuo 6 v. vak. Bilietai po $1.50.

Kadangi tai bus istorinė die
na — išleidimas jaunų meni
ninkų drauge su DULR atsto
vu Lietuvon, todėl patartina 
visiems kuoskaitlingiau atsilan
kyti be skirtumo pažiūrų, nes 
menas visų gerbiamas ir bran
ginamas, ypatingai meninin
kams, kurių apielinkėje aps
čiai randasi. Taigi visiems yra 
progos pasirodyti: visuomeni
ninkams pagerbti visuomenės 
vyrą, didelį valstybės veikėją, 
p. Skipitį; menininkams — me
nininkus, o šiaip kitiems — pri
tarti ir pasididžiuot savo tau
tos žedais. Visiems vietos pa
kaks.

Visais šio banketo-koncerto 
reikalais kreipkitės į Newarko 
Lietuvių Moterų Klubo sekre
torę, Mrs. E. Trečiokienę, 84 
Van Ness PL, Newark, N. J. 
Telefonas: Bigelow 2-1093.

J. Rikselis.

KRIKŠTYNOS
Newark, N. J. — Birželio 2 

d., zvyko krikštynos vietos gy
ventojų Onos ir Petro Pečiu- 
rų sunaus krikštynos. Pakrik
štytas vardu Albertas. Krikš
to tėvais buvo K. Baublis su 
Anele Gudaitiene. Dalyvavo 
gražus būrelis Lietuvių, visi 
gražiai linksminosi ir linkėjo 
mažam Albertui geros ateities 
ir sveikatos. P. Alešiunas.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, HL
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CHICAGOJ MIRĘ 
LIETUVIAI

Kazys Pagėnas, pusamžis, iš 
Panevėžio apsk., Naujamiesčio 
par., mirė Gegužės 27, palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

Alfonsą šuminskienė. iš tėvų 
Kuodžiutė, iš Panevėžio apsk., 
Naujamiesčio par., mirė Gegu
žės 27; paalidota šv. Kazimie
ro kapinėse.

Antanas Lažaitis, pusamžis, 
iš Kelmės parap., mirė Gegužės 
27; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Robertas Zigmantas, 6 metų 
ir 6 įnėn. amžiaus, gimęs Chi- 
cagoj, mirė Gegužės 27; palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Kazys Količius, 53 m, amž., 
iš Tauragės ap., Pajurės "par., 
mirė Geg. 26; palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Katrė Skystonienė, iš tėvų 
Steponavičiūtė, 59 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoje; mirė Geg. 27 
d.; palaidota šv. Kaz. kapinėse.

Jurgis Skaisgiris, pusamžis, 
iš šakių ap., Lukšių par.; mirė 
Geg. 29; palaidotas tautiškose 
kapinėse.

Veronika česterienė, 46 m., 
gimus Chicagoj, mirė Geg. 30; 
palaidota Alyvų Kalno kap.

Jonas Ameris, 47 m., iš Tel
šių ap., Plungės p.; mirė Bir
želio 1; palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

Stasys Tamuliunas, 19 m», 
gimęs St. Louis, Mo.; prigėrė 
Michigan ežere Geg. 30; palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Ona Metelevičienė, iš tėvų 
Dauginiutė, 20 m., gimus Phi- 
ladelphijoje; mirė Birželio 1: 
palaidota tautiškose kapinėse 
Chicagoj e.

Mikas Dagis, 52 m., iš Uk
mergės ap., Dubeikių par.; mi
rė Birželio 1; palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Julius Butautis, pusės amž., 
iš Šiaulių ap., Joniškas parap.; 
mirė Birž. 4; palaidotas tautiš
kose kapinėse.

Julė Mikalauskienė, iš tėvų 
Einikiutė, pusamžė, iš Taura
gės ap., Vainutės par.; mirė 4 

■Birželio; palaidota šv. Kazimie
ro kapinėse.

Pranė Mikašauskienė, pusam
žė, iš Ežerėnų ap., Skaudvilės 
par.; mirė Birž. 5; palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse.

Alfonsas Bulkevičius, pusam
žis; iš Ežerėnų “apsk., Rimšių 
par.; mirė Birželio G; palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

Petras Žukas, 70 m. amž., 
iš Panevėžio ap.; mirė Birželio 
8; palaidotas šv. Kazimiero k.

LSB.
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EKSKURSIJA

Modernišku motorlaiviu

“G RIPS H O L M”
Išplaukia iš New Yorko

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

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

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuviu 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 j bent kurią raštinę:

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

DAUG IR VISOKIŲ 
IŠVAŽIAVIMŲ VISUR

Chicago. — Pavasariui at
šilus Lietuviai dabar rengia 
daugybę visokių išvažiavimų ir 
gegužinių: laikraščiai, draugi
jos, pramonių firmos ir atski
ros Lietuvių grupės. Išvažia
vimus ir gegužines rengia kas 
sekmadienis ir kai kas net šio
kių dienų vakarais, žymesnė
se gegužinėse duodama ir do
vanos. Be to gegužinėse buna 
ir gražių programų, kaip pav. 
Marquette Parko kolonijos Lie
tuvių parapija turėjo net kaip 
ir vaidinimą “Karas už Klaipė
dą”, kur Lietuviai pasidalinę į 
dvi dali, vieni kariavo už Klai
pėdos priklausomybę Lietuvai, 
kiti — už priklausomybę Vo
kietijai. LSB.

LIETUVIS APTIEKIUS 
PLĖŠIKŲ AUKA

Chicago. — Keli ginkluoti 
plėšikai Įsiveržė Į Justino Kulio 
vaistinę prie Halsted gatvės, 
Bridgeport kolonijoje, atėmė iš 
jo virš šimto dolarių pinigais 
ir jį patį pašovę ir primušę iki 
apsvaigimui, pasigriebė kiek 
vaistinės provizijos ir pasiša
lino. Pats Kulis su peršauta 
koja dabar guli ligoninėj. Jus
tinas Kulis kaipo senas aptie- 
korius, Lietuviams plačiai ži
nomas ne tik Bridgeporte bet 
ir visose Chicagos apielinkėse 
Lietuvių kolonijose. LSB.

MINĖJO SUKAKTUVES
Chicago. — Chicagos prie

miesčio Cicero Lietuvių katali
kų parapijos nariai surengė 
savo klebonui Kun. Vaičiūnui 
vakarą, paminėjimui jo 20 me
tų kunigavimo sukaktuvių.

Marquette Parko kolonijos 
Lietuvių parapijos nariai mi
nėjo 20 metų kunigystės ir 50 
metų amžiaus sukaktuves savo 
klebono Kun. Baltučio. Vienoj 
ir kitoj kolonijoj į parengtus 
vakarus susirinko skaitlingi 
Lietuvių būriai ir savo dvasios 
vadus tinkamai pagerbė.

LSB.

NEPILIEČIUS SIŲS 
JŲ TĖVYNĖN

Springfield, Ill. -— Valstija 
ikišiol šelpus svetimų valsty
bių pavaldinius pavargėlius, 
sumažinimui savo išlaidų ir pa
lengvinimui vargšams pilie
čiams, nusprendė visus ikišiol 
šelptus valstijos lėšomis atei
vius nepiliečius siųsti Į jų tė
vynes, kurie keliaut sutiks. Ke- 
'ionės lėšas apmokės valstijos 
vargšų šelpimo fondas. Toks 
vargšų bedarbių siuntimas Į jų 
tėvynes nesivadina deportaci- 
a. Spėjama kad valstijoj yra 

apie 80,000 svetimų pavaldinių 
vargšų, todėl manoma kad juos 
išsiimtus žymiai palengvės šel
pimas piliečių. LSB.

PAMINKLO PAMATŲ 
’AŠVENTINIMAS

Chicago. — Dariaus-Girėno 
'aminklo Fondo pramogų ren

gimo komisija rengia iškilmes 
Dariaus-Girėno paminklo pa
matų pašventinimui. Iškilmės 
vyks sekmadienį, Liepos 7 d., 
Marquette Parke. Iškilmių ap
eigas atliks Ciceros Lietuvių 
parapijos klebonas Kun. Vai
čiūnas ir Chicagos Lietuvių ko
lonijos Dievo Apveizdos para
pijos klebonas Kun. Albavičius, 
kartu su valstijos prokuroru, 
Adv. Kai. Pašventinimo apei
gos baigsis gegužine. Tai die
nai energiškai dirba pramogų 
rengimo komisija ir Dariaus- 
Girėno Postas No. 271. Ren
gėjai širdingai kviečia visus 
Lietuvius, kaip iš Chicagos 
taip ir iš kitų kolonijų į tos 
dienos iškilmes ir pasilinksmi
nimą skaitlingai susirinkti.

LSB.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugu.

PAMINKLO PAMA
TU ŠVENTINIMAS 

LIEPOS 7
Chicago. — Dariaus-Girėno 

Paminklo Fondo pramogų ren
gimo komisija ruošia minėto 
paminklo pamatų pašventinimo 
iškilmes, kurios įvyks sekma
dienį, Liepos 7 d., Marquette 
Parke.

Del laiko trumpumo čia ne
skelbiame tų iškilmių progra- 
mo, nes Lietuviai kurie lankė 
pirmiau musų ruoštus parengi
mus, žino gerai musų pastan
gų pasekmes. Taigi ir dabar 
kviečiame visus . Lietuvius, ne 
tik iš pat Chicagos bet ir iš 
kitų kolonijų, tose iškilmėse 
dalyvauti. Tai bus antros iš
kilmės Dariaus-Girėno pamin
klo įvertinimui. Pirmos iškil
mės įvyko žemės prakasimui 
Gegužės 5 d., dabar Liepos 7 
d. bus pamatų pašventinimas, 
o Liepos 28 d. bus trečios iškil
mės — tai paminklo atidengi
mas. Paminklo vidujinė struk
tūra jau sustatyta ir už kelių 
savaičių darbas bus užbaigtas.

Pamatų pašventinimo apei
gas atlikus, tuoj pat ten pat 
įvyks gegužinė arba piknikas, 
su įvairiu programų, kurį ko
misija dabar rūpestingai ren
gia. Tat dar kartą kviečiame 
visus Lietuvius dalyvauti kar
tu su mumis kaip paminklo 
pamatų šventinimo apeigose 
taip ir dienos atžymėjimui ren
giamoj gegužinėj, čia turėsim 
progą pasimatyti, geriau susi
pažinti ir sueiti į glaudesnius 
santikus.

šitai gegužinei jos rengėjai 
turi jau gražią pradžią: Mar
quette Park kolonijos žymus ir 
plačiai žinomas pramoninkas 
Viktoras Raubunas padovanojo 
net 10 bačkų alaus. O tikimės 
dar kad atsiras ir daugiau ge
raširdžių tautiečių, kurie įver
tins musų pastangas ir prisidės 
prie musų paskubinimui darbo 
Dariui-Girėnui paminklą pa
statyti.

Atsiminkit kad paminklo pa
matų pašventinimo iškilmė at
sibus Liepos 7 d. Vieta visiems 
Lietuviams žinoma.

Kviečia Rengimo Kom.

OLIMPIADOS
EKSKURSIJOS GEGUŽINĖ

Chicago. — Birželio 14 vaka
re Vytauto darže įvyko vakari
nė gegužinė, kurią surengė 
Lietuvių Olimpiados ekskursi
jos ruošimo komitetas, kad su
kėlus pinigų lėšoms rengiamai 
Lietuvių sportininkų ekskursi
jai j Lietuvą; ekskursija iš 
New Yorko išplauks rodos Lie
pos 25 d. Kiek sportininkų ke
liaus priklausys nuo susirinku
sių finansų. Ekskursantų yra 
paskirta 13 sportininkų, bet jei 
nesusidarytų reikalinga pinigų 
suma, tai keliaus mažesnis bu
ris. Gegužinėn žmonių susirin
ko arti poros tūkstančių. Kal
bas pasakė Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, “Draugo” redak
torius šimutis ir Chicagon gry- 
žęs Lietuvos svečias Adv. R. 
Skipitis, kuris Birželio 18 d. 
galutinai Chicagą apleido, iške
liaudamas New Yorko link.

Kiek gegužinė davė pelno iki 
šiol dar nėra tikros žinios. Ek
skursijos surengimui daug dir
ba Adv. Jonas J. Borden (Bag- 
džiunas) ir Kun. Valančius.

LSB.

KARDINOLAS PIRKO 
ROMOJ NAMUS

Chicago. — Katalikų kardi- i 
nolas Jurgis Mundelein nupir
ko Romoj namus, kuriuose į- 
rengs graduacijos skyrių ir gy- 
venimui viteą Chicagos dvasiš
kos seminarijos klierikams, ku- / 
rie keliauja Romon baigti teo
logijos mokslus. Ten pat ap
sistos ir jis pats kuomet nu
vyks Romon. Ikišiol tam tik
slui vieta Romoje buvo samdo- / 
ma. LSB.

DIRVA

JLIETUVIĮT ATIDAI
ŽYDAI PRIEŠ VOKIEČIUS 

KOVOJA — MES IRGI 
PRIVALOME NEUŽ

SILEISTI
Amerikos Lyga žydu Teisių 

Gynimui (729 Seventh Avenue, 
New Yorke) išleido brošiūrėlę 
kurioje nurodo Vokietijoj gau
namas gyduoles ir kemikalus, 
ir pataria visiems kurie myli 
teisybę ir žmoniškumą, nepir
kti tų Vokietijos išdirbinių.

Apart kitko sako: “Mes at- 
sišaukiam į jus, ne kaipo į pro- 
fesijonalus bet kaip į žmones, 
pasipriešinti nazių Vokietijai 
vienu galimu metodu, persekio
jimu jų ekonominiu karu. Mes 
prašome jus dėtis prie plataus 
pasaulinio judėjimo gelbėjimui 
civilzacijos nuo atgal žengimo, 
nes gali reikti šimtmečių laiko 
ir jurų kraujo šito pataisy
mui”.

Nematau kodėl Lietuviai ne
turėtų prisidėti prie šito žygio, 
nes Vokiečiai jau senai boiko
tuoja Lietuvos prekes ir perse
kioja musų brolius ir seseris už 
savo tautinių teisių prisilaiky
mą.

Toliau paduoda keletą pasau
lio įžymesnių žmonių opinijas 
apie Hitlerio “pasižymėjimus” 
žmoniškume.

H. G. Wells: “Kas vyksta 
Vokietijon parodo negudraus 
šmuto revoliuciją prieš sveiką 
protą ir knygas”.

Alfred E. Smith: “Vokieti
jos valdžia veda kryžeivišką 
karą prieš visą žmoniją.... 
žydai gal but iškentės jį, bet 
civilizacija nepeykęs to. Ir 
virš visko kito, pati Vokietija 
neiškentės to.”

Cantenburio Arkivyskupas: 
“Vokietijos neteisingumas yra 
peržengimu elementarinio in- 
stingto musų paprasto žmoniš
kumo”.

David Lloyd George: “Da
bartiniame momente jie (žydai 

"Dirvos” Redaktorius . I
VYKSTA LIETUVON I
Dalyvaus Viso Pasaulio Liet. Kongrese B

K. S. Karpius

"DIRVOS”. Redaktorius K. S. KARPIUS vyksta šią 
vasarą j Lietuvą — aukaudamas savo laiką ir pi

nigą — Amerikos Lietuvių, o ypatingai "Dirvos” skai
tytojų, labui. Važiuoja dalyvauti istoriniam Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese, kuris įvyks Kaune Rugpjū
čio II —17 d.; važiuoja apžiūrėti Lietuvos istorinių vie
tų naujai ruošiamoms savo Istoriškoms Apysakoms, ku
rias patieks "Dirvos” skaitytojams — tokioms kaip bu
vo MERUNAS, KLAJŪNAS, BALTIJOS ARAS, JU
ROS MERGA, ir ft. Toliau, vyksta tikslu aprašyti da
bartinę Lietuvą, jums žinomas vietas, ir tie aprašymai 
prasidės su pat išvažiavimu iš Cleveland© iki sugryžimo 
atgal. Tų aprašymų tilps "Dirvoje” ištisą vasarą ir iki 
vėlyvo rudens — taigi turėsit įvalias puikaus, įdomaus, 
naujo skaitymo, ką “Dirva” visada stengiasi savo skai
tytojams duoti!

Ekskursija Lietuvon ®
VAŽIUOKIT KARTU SU “DIRVOS” REDAKTORIUM

ŠVEDU 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

ir Lietuviai) perneša baisų per
sekiojimą. Aš apgailestauju 
Vokietijos valdžią kad pasiėmė 
šitą liniją šiame momente.... 
Tas yra nelaime Vokietijai ir 
visam pasauliui.”

Tiktai iš keletos ištraukų iš 
tos brošiūrėlės jau aiškiai ma
tome kad įžymesnieji žmonės 
paneigia Hitlerio vadovystę — 
hitlerizmą.

Vokiški Vaistai Lietuvoje
Sausio-Vasario nr. 1, 1935 

m., “Farmacijos žinios” štai 
ką rašo:

“Vilkiškių vaistininkas par
davė savo klijentui dėžutę Plas
mon pagal Dr. E. receptą. Ki
tą dieną klijentas grąžino vai
stinei Plasmon ir pareiškė ne
pasitenkinimą del blogos pre
kės, nes milteliai netirpsta van
denyje, kaip yra etiketėje pa
žymėta, ir vaikui nuo vartoji
mo pasidarė blogiau. Patikri
nus pasirodė kad nusiskundi
mas yra teisingas, ir nors mil
teliai iš išvaizdos atrodė nesu
gadinti, bet vandenyje netirpo. 
Vaistininkas užsakė naują Pla
smon partiją ir gavęs patikri
no. Naujai gautas Plasmon 
vandenyje tirpo gerai. Ati
džiau įsižiūrėjus pastebėta kad 
anksčiau gautas Plasmon buvo 
su etiketėm ‘Export-Packung’, 
o vėliau gautas su etiketėmis 
‘Ausfuhr in dieser Packung 
verboten!’ (Tuose pakuose už
ginta eksportuoti). D-ras E. 
pasiuntė firmai pavyzdžius iš 
įvairių dėžučių ir paprašė pa
aiškinti. Firma ‘Plasmonwerk’ 
pripažino kad atsiųstas pavyz- 
dis iš ‘Export-Packung’ netirp
sta, apgailestauja tą faktą, ir 
vietoj paaiškinimo savo keliu 
užklausia iš kur yra gautas 
Plasmon su etikete ‘Ausfuhr in 
dieser Packung verboten’! Iš 
to galima manyti kad firma 
‘Plasmonwerk’ eksportuoja į 

užsieni (o gal tik j Lietuvą) 
netinkamą prekę, kuri neatitin
ka nurodymams ant etiketės ir 
kenkia vartotojų sveikatai”.

Lietuvos farmacistai ir visi 
Lietuviai privalo rimtai skai
tytis su tokiu Įvykiu. Leng
viausias būdas apsisaugojimui 
nuo Vokiečių pagiežos tai ne
pirkti jų gamintus vaistus ir 
maistą. Juk gyduolė tai ne 
kepurė, kuri, jei nepatiko, nu
metei ir užbaigta; nuo gyduo
lės priguli pasekmė ligos — pa
sveikimas arba mirtis.

Nenoriu tikėti kad Lietuvis 
daktaras butų taip žemos dva
sios prirašyti Vokiečio maiša- 
tienę. O jeigu Vokietis dakta
ras prirašo tokią maišatienę, iš
mintingiausia butų Lietuvos 
vaistininkams nepildyt tokius 
receptus, apsaugojimui savo 
žmonių nuo pagiežių Vokiečių 
pavojaus. Nemažiau negu są
žiniška — tegul Vokiečiai dak
tarai gydo Vokiečius, o Lietu
viai daktarai Lietuvius.

Lietuvos vaistininkų ir dak
tarų priderystė yra painfor
muoti savo tautiečius apie to
kius Įvykius.

Aiškiai matome kad Hitleri
ninkai ne vien Vokietijoje per
sekioja, nuo darbo atstato, vy
rą nuo moteries ar šeimos at
skiria, muša ir galabija Lietu
vius tautybės delei, bet ir ki
tose šalyse nesidrovi taip nuo
žmiai elgtis. Boikotuoja Lietu
vos prekes bei gaminius ii’ ne
leidžia pervežti per savo žemę. 
Ko gi ilgiau laukti, per pirštus 
žiūrint? Malonės bei draugiš
kumo, a? Daugelio šimtme
čių istorija gana aiškiai mums 
parodo Vokiečių “draugišku
mą” ir “žmoniškumą'” link mu
sų žmonių ir musų tėvynės.

Lietuvi ir" Lietuve, kuomet 
eini pirktis prekių, gyduolių, 
maisto arba rūbų, ar pamanei 
pas kokios tautybės komersan
tą perki? Ar susidomėjai tuo 
kur to pirkinio pelnas nueis — 
labdarybei, humanizmui, ar ta

vo paties ir tavo tautos žmo
nių galabinimui?

Labai nemalonu ir apgailėti
na kad Lietuviai neišmoksta 
suprasti, pažinti ir atskirti sa
vo ir savo tautos amžinus prie
šus bei galabintojus nuo tikrų 
draugų ir prietelių.

J. S. Medicamentanus.

Karo Muzejus Naujose 
Patalpose

Kaunas. — Karo Muzejaus 
eksponatai į Vytauto Didžiojo 
Muzejaus patalpas buvo baigti 
perkelti jau prieš keletą savai
čių.

Karo muzejus naujose pa
talpose užėmė dešimtį salių. 
Senose karo muzejaus patalpo
se eksponatai buvo labai su
kimšti. Jie del to nedarė to
kio įspūdžio koki galėjo dary
ti. Dabar karo muzejuje jau 
erdvu.

Dideli tvarkymo darbai tuo 
tarpu vykdomi ir karo muze
jaus sodelyje. Sodelis naujai 
išplanuotas ir Įrengtas tikrai 
meniškai.

Muzejaus bokštas turės mu
zikalius varpus, kurie Į bokštą 
bus sukelti Liepos pradžioje. 
Iki šiol buvo tik devyni var
pai, dabar bus 28, visi naujai 
nulieti Belgijoje. Naujieji var
pai kaštavo 30,000 litų. Jais 
galima bus paskambinti gana 
sudėtingas melodijas. Kiekvie
ną dieną varpais bus skambina
ma Tautos Himnas, giesmė 
“Marija” ir “Lietuviais mes 
esam gimę”. Tsb.

LIETUVOS BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos bo- 
nų kuponus visų metų pilna 
jų verte už prenumeratą ir 
knygas arba spaudos darbus.

"Dirva”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio
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SLA. SIUNČIA DU DELEGATU Į KONGRESĄ 
 +----- ------- -

“Tėvynės” praneša apie 
SLA. Pild. Tarybos pasiry
žimą siųsti j Pasaulio Lie
tuvių Kongresą du delega
tu. Puiku! Kitaip ir būti 
negali.

Taipgi SLA. Prezidentas 
paragina ir SLA. kuopas ir 
apskričius įvairiais gali
mais budais siųsti savo de
legatus arba Įteikti nors i- 
galiojimus, dasidedant kad 
ir su maža dalimi kelionės 
kaštų.

Katalikų srovė taipgi pu
sėtinai rūpinasi turėti at
stovus tame kongrese. To
kiu budu DULR pirminin
ko Adv. R. Skipičio atsilan
kymas ir pastangos duos 
netikėtai gerus vaisius, ir 
Lietuvos rengimąsi Kong
resui bus pilnai pavykęs, 
nežiūrint kaip kurių musų 
Amerikiečių veikėju išsyk 
pareikštos nuomonės jogei 
kongresas šią vasarą bu
siąs perankstyvas.

Gryžtant prie SLA. cen
tro delegatų, reikėtų kad Į 
Kongresą butų skiriama 
tokie kurie artimai surišti 
su organizacijos vedimu, o 
ne partivišku sumetimu iš
renkami kokie nors komisi
jų nariai, kurie ir Į tas ko
misijas seime pateko tiktai 
politiškais sumetimais ir 
SLA. reikalai jiems apeina 
tiek kiek gauna užmokėt už 
savo paskirą patarnavimą.

Vienas iš SLA. delegatų 
turėtų būti organo redak
torius ir svarbumo atžvil
giu ir ekonominiu išrokavi- 
mu, kaip jau “Dirva” ank
sčiau pareiškė.

Lietuvoje Tikrins 
Valdininkų Įsigyto 
Turto šaltinius

Tsb. iš Kauno praneša:
Dažnai Lietuvoje išgirs

tama apie įvairius išaikvo- 
jimus arba kuriuos nors 
kitus neteisėtumus. Gi iš- 
aikvotojai prieš jų negra
žių darbų aikštėn iškėlimą 
labai plačiai gyvena arba 
urnai pralobsta. Per trum
pą laiką išdygsta jų puoš
nus namai, įsigyjama dva
rai, ir tt.

Šia proga reikia pažymė
ti kad Lietuvoje valdininkų 
algos nedidelės. Vien iš al
gų didesnių turtų sunku 
įsigyti, ir gali įsigyti tik 
taupus aukštesni valdinin
kai gaudami geresnius at
lyginimus. Bet turtui įsi
gyti reikia ilgesnio laiko, 
didelio taupumo. Del stai
ga pralobusių valdininkų 
Lietuvoje visuomenėj sklin
da dideli pasipiktinimai, vi
sokį įtarimai.

Šiai negerovei užkirsti 
kelią, dabar yra parengta 
tam tikras įstatymas. Tuo 
įstatymu, visi ne pagal sa
vo uždarbį įsigijusieji tur
tą turės įrodyti kokiomis 
pajamomis jų turtas įgytas. 
Jeigu pasirodytų kad tur
tas įgyta nešvariu budu 
(imant kyšius, vagiant val
džios bei visuomenės turtą, 
ir tt.), jis bus atimtas vals
tybės naudai, o jo savinin
kas patrauktas atsakomy
bėn.

Šiuo įstatymu norima ga
lutinai išnaikinti Lietuvos 
valdininkų kyšininkavimą 
ir nesąžiningumus.

704 milijonai kiaušinių 
ir 7,148,000 vištų buvo par
duota •1834 , metais tik vie
noje Washington valstijo
je. Už tai vištų auginto
jai gavo $13,297,000. į

Moterys už Gimdymų 
Kontroliavimą

Pereitą savaitę Detroite 
atsibuvo Amerikos Moterų 
Klubų generalė konvencija. 
Konvencijoje, 493 balsais 
prieš 17, moterys užgyrė 
rezoliuciją kuria pareiškia
ma federacijos galutinis 
nusistatymas už tai kad bu
tų teikiama ir platinama 
moksliškos informacijos a- 
pie gimdymų kontroliavi
mą.

Žinoma, nuo moterų nu- 
balsavimo už teikimą gim
dymų kontroliavimo infor
macijų iki pra vedimo to 
klausimo įstatymišku yra 
tolimas kelias. Visoje ša
lyje yra griežtai nelegališ- 
ka teikti tokias informaci
jas arba pagelbėti moteriai 
išvengti susilaukimo kūdi
kio.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Brazilijos miškuose yra 
tokių žeminių bitelių ku
rios kasasi žemėje aplink 
medžius tol kol pasiliuosuo- 
ja aplink medį visa žemė. 
Tada užėję vėjai tuos me
džius išverčia. Taip kasmet 
sunaikinama daugybė me
džių.

VASARĖLĖ
Kaip malonu vasarėlėj, 
Medeliai žaliuoja, 
Pamiškėlėj piemenėliai 
Dūdelėm dūduoja.

Kai nueinu į girelę,
Skamba visas oras
Nuo paukštelių giesmininkų — 
Ten jų visas choras!

Vieni suka sau lizdelį,
Nori vaikus vesti,
Kiti gieda sau giesmelę, 
Pritar’ darbą vesti.

Pasižvalgius po lankelę,
Ta žalumu beria,
Įvairiausi gėlių žiedai, 
Netgi akis veria.

Tų žiedelių puikus kvapas 
Kiekvieną vilioja,
O ant jų darbščios bitelės 
Skraido ir ulioja.

Ta apsukri darbininkė
Po žiedelius lando, 
Vašką, medų pasiėmus 
Į avilį skrenda.

Kas tik gyvas juda-kruta
Mieloj vasarėlėj, 
Ir neliekasi nuo darbo 
Vargšas artojėlis....

Pasikinkęs bėrus žirgus 
Plačią vagą varo, 
Ponui, vargšui ar turtuoliui 
Visiems gerą daro.

Kad dirvelė but našesnė
Reik anksti ją arti, 
O sulaukus rudenėlio 
Gerą vaisių gauti....

Genelis.

ŠIRDIS
(Dr. Vincas Kudirka) 

Turėdamas krutinę piktumo pripiltą, 
Aš motiną savo nudėjau senyvą 
Ir peilį įleidęs į lavoną jos šiltą, 
Išplėšiau padūkęs jai širdį dar gyvą.
Kada gi, tą širdį teriodams baisiausia, 
Pasiutusiai kojom ją spardydams, kuldams 
Parpuoliau į kraują, širdis toji klausia: 
“Vaikeli, ar tu nepasižeidei pilkiams?...”

DIRVA

DEL MUSŲ JAUNIMO
Vienas būdas Amerikos 

Lietuvių ir Lietuvos jauni
mą suartinti jau vykdoma: 
tai užmezgimas susirašinė
jimų, ypatingai tarp stu
dentų. Drauigjos Užsienio 
Lietuviams Remti akademi
nis skyrius Kaune turi di
doką Lietuvos jaunimo ir 
studentų adresų sąrašą, 
kurie nori keistis laiškais 
su Amerikiečiais Lietuviais 
studentais ir jaunimu.

Studentas J. J. Balanda 
buvo pernai suorganizavęs 
kokį 30 Amerikos Lietuvių 
studentų iš Chicagos apie- 
linkės, kurie troško su Lie
tuvos studentais susirašinė
ti. Butų įdomu patirti kaip 
šis darbas vyksta, bet, ar 
šiaip ar taip, jis jau pradė
tas ir savo Lietuvybės są- 
moninimo darbą varo.

Reikia siekti dabar kito 
žingsnio, kuris ne sykį mu
sų laikraščių ir susipratu
sių veikėjų buvo ragintas: 
apsikeisti studentais, reiš
kia, pasiųsti Lietuvon ke
letą gabesnių Lietuvių stu
dentų iš Amerikos, metą- 
kitą pastudijuoti, ir iš Lie
tuvos gauti keletą studen-

tų Amerikos mokslo įstai
gose kursus eiti. Šis būdas 
praktikoj pasirodė sėkmin
giausias tautinę sąmonę ir 
susipratimą gilint. Jį prak
tikuoja didžiulė Anglų im
perija taip vadinama Rho
des Scholarship (stipendi
jų) sistema, tikslu suartin
ti po visą pasaulį išsimėčiu
sias Anglijos kolonijas ir 
savivaldas. Jį vartoja ir 
Amerikos Lenkų tam tik
ras sukurtas Kosciuškos 
vardu fondas, kurį finasi- 
niai šelpia Lenkų valdžia. 
Tą patį būdą vartoja Skan
dinavų tautos, ypač Danai; 
vartoja ir Pietų Amerikos 
respublikos, kurios naudo
jasi Amerikos tam tikros 
draugijos pinigais, atsiun- 
čiant gabius studentus eiti 
mokslus S. Valstijose. Pa
gyvenęs kitoje šalyje stu
dentas ir ten mokslus iš
ėjęs, tą šalį geriau pažysta 
ir per visą gyvenimą nešio
jasi savyje jai simpatijų.

Mes Lietuviai, daugiau
sia del pinigų stokos, šį bū
dą (ir Amerikos Lietuvių 
jaunimo ekskursijų siunti
mą Lietuvon) dažnai apkal- 
bėdavom, rasdavom geru, 
bet nevykdinom. Studentų 
tarpe Lietuvoje dabar dide
lis sujudimas eiti į liaudį ir 
kelti tautinį susipratimą.

DULR veikimas kreipia 
dėmesį į visame .pasaulyje 
išsiblaškiusius Lietuvius ti
kslu ir juose palaikyti tau
tybės ugnelę. Mes Ameri
kiečiai susirūpinę kam pa
liksim savo organizacijų ir 
savo įstaigų vadovybę. Tas 
viskas sudaro gerą pagrin
dą imtis žingsnio studentais 
apsikeisti. Musų studentai, 
pabuvę metą-kitą Lietuvo
je, ir čia gryžę kurtis pro- 
fesionalį gyvenimą, turės 
gilesnio tautinio susiprati
mo ir bus veiklesni vadai 
musų jaunimui. O Lietu
vos studentai, musų tarpe 
pagyvenę, išsineš Ameriko
niškos veikimo dvasios ir 
bus geriau pažinę mus ir 
musų gyvenimo istoriją bei 
mintis. Lietuvoje, tokiu bu
du, įgysime stiprių draugų 
kurie mus supras.

Vieno studento išlaiky
mas Amerikos universitete 
metams kainuotų $1,500 iki 
$2,000. Kiek reikėtų Ame
rikiečiui studentui metams 
Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, nežinau, bet 
tikrai bus per pus mažiau. 
Reiškia, už kokį $15,000 į 
metus mes tiestame tokio 
gražaus tautinės kultūros 
darbo pamatą, kuris atei
tyje mus neįkainuojamai 
stiprins. Tikiu, Lietuvių 
tauta Lietuvoje ir. Ameri
koje jau tiek finansiškai 
stipri ir tiek tautiškai są
moninga kad tuos $15,000 
rastų jei tik rimtai pasiim
tų šio darbo. Kadangi tai 
mokslo žmonių darbas, pra
džią turėtų paimti Vytauto 
Didžiojo universitetas, Dot
nuvos Ūkio Akademija, ir 
Amerikos Lietuvių studen
tų bei profesionalų organi
zacijos (gydytojų, advoka
tų, vaizbos butai, ir tt.).

Štai, New Yorko ‘Times’ 
Gegužės 31 d. pranešė kad, 
Italijos vyriausybei gelbs
tint, o tarpininkaujant prie 
Columbia universiteto su
organizuotai Casa Italiana 
mokslo įstaigai, tapo parin
kta 20 Amerikos Italų stu
dentų, parodžiusių gabumų 
Itališkos kalbos mokytis, ir 
pasiųsta Italijon pagerinti 
ir patobulinti savo mokslą. 
Mes prie Columbia univer
siteto turim Amerikos-Lie- 
tuvos institutą, kuriame su
situokę rimti vyrai. Ar ne
galėti} jie išdirbti planų pa
našiam darbui?

GINČAS DEL ADOMO MICKEVIČIAUS 
NAMUKO

Aštuoniolikto amžiaus pabaigoje ir 
19-to pradžioje gyveno garsus Lenkų poe
tas Adomas Mickevičius. Jis buvo Lietu
viškos giminės, kilęs iš Naugardėlio apie- 
linkės. Savo raštuose Adomas Mickevi
čius visur apdainuoja Lietuvą ir jos gar
sią praeitį, ją aukština ir reiškia savo gi
lią meilę savo tikrajai tėvynei. Viename 
savo didžiausių kurinių, “Ponas Tadas”, 
šis poetas šitaip sako apie Lietuvą: “Lie
tuva tėvyne mano. Tu esi brangi man kaip 
pati sveikata”.

Dar jaunas būdamas "Adomas Micke
vičius mokytojavo Kauno gimnazijoj. Tuo 
laiku Kaunas dar buvo nedidelis miestelis, 
bent 10 kartų mažesnis už dabartinį Kau
ną. Mickevičius labai mėgdavo gražias 
Kauno apielinkes. Jis daug savo eilėraš
čių parašė toli už miesto, slėnyje, sėdėda
mas ant akmens. Dabar tas slėnis ir ak
muo pavadinti Mickevičiaus slėniu. Ak
muo dabar yra virtęs istorine retenybe. 
Šie faktai jau galutinai Lietuvos moksli
ninkų ištirti ir patvirtinti.

Tačiau dar neištirta vienas Adomo 
Mickevičiaus gyvenimui svarbus dalykas: 
būtent kur Kaune jisai gyveno. Vieni ma
no kad jis gyveno dabartiniame Senajame 
mieste, greičiausia Rotušės aikštėje. Ki
ti tvirtina kad Adomas Mickevičius gyve
no tuometiniame Kauno užmiestyje, ties 
dabartiniais Vytauto Didžiojo UniVerlitė- 
to rūmais. Paskutinieji tvirtintojai net ir 
tą namuką nurodo kuriame tariamai gy
veno Adomas Mickevičius. Ir tą namuką 
jie norėtų laikyti istoriniu. Tačiau jis la
bai išsikišęs į gatvę ir trukdo šios dalies 
miesto judėjimui.

Kauno miesto savivaldybė nori tą na
muką nugriauti, tačiau Adomo Mickevi
čiaus gerbėjai tą namuką laiko istorine 
brangenybe ir del miesto savivaldybės už
simojimų kelia trukšmą.

Reikalui išaiškinti, ar tame namukyje 
tikrai Adomas Mickevičius gyveno ar ne, 
Kauno miesto burmistras nesenai kreipėsi 
į Prof. M. Biržišką. Mat, Biržiška Lietu
voje yra laikomas žymiausiu Adomo Mic
kevičiaus gyvenimo žinovu. Jeigu M. Bir
žiška patvirtins kad tame namelyje Mic
kevičius tikrai gyveno tai jis bus tinkamai 
apsaugotas. Jeigu, pasakys kad negyve
no tai namelis bus nugriautas. Tsb.

Lietuvos gyvenimą prieš pat didįjį karą, 
savo ir Dr. Jono Basanavičiaus kelionę į 
Ameriką Tautos Namų statymui aukoms 
rinkti, Rusijos Durnos posėdžių ir įtemptą 
nuotaiką prieš pat didįjį karą. Toliau M. 
Yčas žada dar aprašyti jo visą veiklą di
džiojo karo metu, Lietuvių gyvenimą, Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimą ir Lie
tuvos gyvenimą iki steigiamojo seimo. Šie 
atsiminimai yra įromesni už įromiausius 
romanus ir dėlto knyga Lietuvoje turi di
delį pasisekimą.

M. Yčas didelę šios knygos dalį ski
ria aprašymui savo kelionės 1913 metais 
su Dr. Basanavičium po Lietuvių koloni
jas Amerikoje. Tais aprašymais nušvie
čiama prieškarinis Amerikiečių visuome
ninis gyvenimas bei veikimas; įvairiais at
sitikimais suminėta daug Amerikos Lie
tuvių veikėjų ir panašiai. Knyga didelio 
formato, 240 puslapių, paveiksluota, labai 
gražiai išleista. Kaina Lietuvoje 5 litai. 
Amerikoje šią knygą norint įsigyti gali
ma parašyti laiškutį (Kaunas, Martynui 
Yčui) ir knygą gaus per paštą; ją atsiim
damas sumokės vieną dolarį. Tsb.

AMERIKIEČIAMS ĮDOMI KNYGA
Lietuvos literatūroje vertingesnių se

nesnės kartos veikėjų atsiminimų dar ma
žai tėra. Lietuvos laikraščiai vis praneš
davo kad netrukus knygų rinkoje pasiro
dys žinomo Lietuvos veikėjo Dr. Martyno 
Yčo atsiminimai. Jų buvo laukta su su
sidomėjimu, nes autorius prieš karą ir ka
ro metu buvo labai žymus Lietuviško dar
bo organizatorius bei vadovas ir todėl tu
ri ką papasakoti. Ir ištiesų, jo pirmutinė 
atsiminimų knyga (viso bus keturios kny
gos) yra įdomi ir vertinga. Yčas aprašo

PAMINĖTINOS LIETUVOS 
ISTORIJOJE DIENOS

Birželio mėn.:
3, 138J)—Ljg.tu.vjai- mušūs-i-su- kryžiuočiais 

ties Trakais.
4, 1382—Vytautas.su kryžiuočiais užėmė 

Vilnių.
4, 1763—Gimė Lietuvos poetas Kun. Ant. 

Drazdauskas-Strazdelis.
4, 1819—Gimė Lietuvos rašytojas Anta

nas Juškevičius.
5, 1919—Lenkai išdraskė Lietuvių labda

ringas įstaigas Vilniuje.
8, 1514—Lietuviai pergalėjo Gudus ties 

Orša.
8, 1815—Gimė Lietuvos rašytojas Jonas 

Juškevičius.
8, 1919—Pirmu kartu susirėmė Lietuvos 

kariumenė su Lenkų legijoninkais ir 
laimėjo mūšį.

16, 1260—Mindaugas, Lietuvos karalius, 
pažadėjo atiduoti kryžiuočiams visą 
Lietuvą.

22, 1230—Did. Liet. Kun. Rimgaudas su 
savo kareiviais pergalėjo ir išmušė 
200,000 Vokiečių.

24, 1812—Per Lietuvą plūdo Prancūzijos 
kareiviai į Rusiją, vedami Napoleono.

27, 1224—Lietuviai su Žemaičiais išplėšė 
OĮyvos vienuolyną Prusnose.

28, 1865—Panevėžyje ir Kėdainiuose Rusi
jos valdžia uždarė gimnazijas.

30, .1922—Santarvės Valstybių Ambasado
rių taryba nutarė pripažinti Lietuvą 
de jure.

MYSLe. — Stovi ąžuolas su dvylika 
šakų, ant kiekvienos šakos po keturis liz
dus, kiekviename lizde po še as vaikelius 
ir septinta motina.

—Mėnesiai, savaitės, dienos.

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO

MYSLe. — Atlėkė pauk
štis be sparnų, tųpė į medį 
be lapų, atėjo boba be dan
tų, suėdė paukštį be spar
nų. Sniegas ir saulė.

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!

DIDŽIOJO LAIKŲ
(Parašė Juozas Sužiedėlis)

1382%25e2%2580%2594Vytautas.su
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LIETUVOJE PASAULIO LIETUVIU SPAUDOS PARODA 
BUS KAUNE KONGRESO METU
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Lenkų Barbariškumas 
Kalesnykuose

LENKAI SUPJAUSTĖ 15 NE
KALTŲ LIETUVIŲ

Kaunas. — šiomis dienomis 
okupuotoje Lietuvoje, Kalesny
kuose, įvyko negirdėtas dar iki 
šiol dalykas. Lenkų buris už
puolė ir peiliais supjaustė pen
kiolika musų tautiečių, kurių 
gyvybei gręsia pavojus.

Šis kruvinas užpuolimas įvy
ko šitokiose aplinkybėse. Vil
niaus arkivyskupas Jalbnžy- 
kovskis, lankydamas parapijas, 
užsuko ir į Kalesnykus. Vietos 
Lietuviška visuomenė sumanė 
išnaudoti progą ir paprašyti ar
kivyskupą kad tas įvestų Ka
lesnykuose šalia Lenkiškų ir 
Lietuviškas pamaldas.

Kalesnykų parapi j os gyven
tojų dauguma yra Lietuviai. 
Kilus sumanymui del Lietuviš
kų pamaldų, tuoj buvo surašy
ta atitinkamas prašymas arki
vyskupui, kurį pasirašė daugiau 
kaip 2000 žmonių.

Lietuvių visuomenės atsto
vai arkivyskupui prašymą įtei
kė po pamaldų ties bažnyčia. 
Arkivyskupas reikalu susido
mėjo ir pradėjo su atstovais 
kalbėtis. Tuo tarpu įsikarščia
vusių Lenkų gauja pradėjo 
Lietuvius kolioti, stumdyti ir 
mėtyti akmenimis. Arkivysku
pui pasišalinus, gauja visiškai 
įsidrąsino. Buvo paleista į dar
bą peiliai. Susirinkusieji prie 
bažnyčios Lietuviai matydami 
kas dedasi, paskubėjo išsiskir
styti. Tačiau penkiolikai rei
kėjo jau medicinos pagalbos.

Įvykis padarė nepaprasto įs
pūdžio ne tik apielinkėje bet ir 
visoje okupuotoje Lietuvoje, 
tokiu barbarišku Lenkų elgesiu 
pasipiktino net blaivesnė Len
kų visuomenės dalis. “M.R.”

LIETUVOJE PLEČIA
MA LINŲ ŪKIS

Kaunas. — Linų ūkis yra 
labai sena Lietuvos ūkio šaka, 
daug senesnė už pieno, už gy
vulių ūkį. Jau prieš didyjį ka
rą kasmet buvo užsėjama li
nais maždaug po 55,000 hekta
rų, iš kurių buvo gaunama vi
dutiniškai po 24,000 tonų sė
menų bei 26,000 tonų pluošto. 
Karo metu Lietuvoje užsėjami 
linų plotai buvo nežymus, ta
čiau po karo ši žemės ūkio ša
ka vėl pradėjo klestėt. Po ka
ro aukščiausią laipsnį linų ūkis 
Lietuvoje pasiekė 1928 m. Ta
da linais buvo užsėta 95,000 
hektarų. Lietuvos ūkininkus 
nuo linų sėjimo atbaidė jų kri
tusios kainos pasaulinėje rin
koje. Paskutiniaisiais metais, 
linų kainai pradėjus didėti, vėl 
į linų ūkį kreipiama daugiau 
dėmesio.

Per 1933-1934 metų laiko
tarpį Lietuva už linus ir sėme
nis gavo 1,128,900,000 litų, ar
ba kasmet vidutiniškai po 94 
milijonus litų. Iš aukščiau pa
minėtos sumos 511,700,000 li
tų už linus buvo gauta iš už
sienio. Nors linų ūkis pergy
veno sunkų krizį, tačiau paja
mos už jų gaminius buvo gana 
rimtos. Tokių pajamų nėra 
davus nei viena paskira Lietu
vos žemės ūkio šaka. Dabar 
apskaičiuojama kad Lietuvos 
linų ūkis buvo pelningas net 
pačiais sunkiausiais krizio me
tais.

Linų kainoms pagerėjus, Pa
baltijo valstybės ir daugelis 
kitų kraštų pradėjo linų plo
tus didinti. Lietuvoje šymet 
taip pat linų ūkis žymiai pra
plėsta. Manoma kad Lietuvo
je visus užaugintus linus pa
vyks parduoti neblogomis kai
nomis. Tsb.

SUDEGĖ DVI YPATOS
Gegužės 16 d., Biržų apskr., 

Salačių vai., Kiemenių kaime, 
staiga gilo didelis gaisras Ka
zio Varno ūkyje, kuris baigėsi 
dviejų žmonių aukomis. Gais
re žuvo 80 metų senutė Ona 
Kudlaitė ir 3 metų Varnos du
ktė. Be to sudegė visi Varnos 
ūkio trobesiai ir dalis gyvulių.

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 
sekmadienį 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 mėsa.

JERRY’S MEAT MARKET 
3815 Payne Ave. (25)
Kalbinkit savo draugus skaity- 
i. “Dirvą" — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Ekskursijos i Vilnių ir 
Lietuvą

Kaunas. — Kaip žinoma, da
bar per administracijos liniją 
iš nepriklausomos Lietuvos į 
okupuotą Vilniaus kraštą nu
vykti labai sunku gauti leidi
mą. Didesniam žmonių skai
čiui leidimai buvo neduodama. 
Bet šymet du leidimai bus duo
ti ir ekskursijoms. Birželio m. 
organizuojama didelė ekskur
sija vandens keliu iš Vilniaus 
j Kauną. Ekskursantai plauks 
Neries upe. Kaunan su šia 
ekskursija atvyks ir keli Vil
niaus krašto Lietuvių veikėjai.

Per Sekminių šventę iš Lie
tuvos į Vilniaus kraštą per ad
ministracijos liniją žinomas ke
liauninkas Matas šalčius irgi 
organizuoja ekskursiją.

Lietuvos turizmo sąjunga 
dar šią vasarą organizuoja di
delę ekskursiją į Ameriką. Tai 
bene bus pirmas gausus Lietu
vių kolonijų lankymas Ameri
koje. Tsb.

Kaunas. — Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos pirmi
ninko pavaduotojas, A. Mer
kys, Kauno burmistras, laik
raštininkams paaiškino kaip 
norima ir manoma suruošti pa
saulio Lietuvių spaudos paro
dą, Pasaulio Lietuvių Kongre
so metu, Rugpjūčio 11-17 die
nomis Kaune. Pirmiausia A. 
Merkys pareiškė kad kai kas 
skleidžia Kaune visai nepama
tuotus gandus buk Lietuvių 
Kongresas šymet neįvyksiąs. 
Kongresas tikrai įvyks ir tiki
masi pavyks jį gana gerai su
ruošti. Tokių vilčių duoda pir
miausia Draugijos pirmininko 
Adv. R. Skipičio Amerikoje 
nuoširdus priėmimas ir visų ten 
esančių politinių bei pasaulėžiū
ros sluogsnių kongreso reika
lingumo pripažinimas. Jeigu 
ten esama kai kurių nuomonių 
skirtumų del kongreso progra- 
mo tai parodžius geros valios 
tuos skirtumus nesunku bus 
suderinti. Tos geros valios ir 
gerų norų visokių nusistatymų 
broliai Amerikiečiai tikrai pa
rodys, nes jie supranta kad 
kongreso pasisekimas turės di
delės reikšmės ne tiktai musų 
gausingai išeivijai bet ir visai 
Lietuvių tautai bei valstybei, 
šiuo metu gyvenančiai ypatin
gai sunkų laikotarpį, kada ve
dama su Vokietija ir ekonomi
nis karas ir vyksta politiniai 
su šiuo kaimynu nesusiprati
mai. Apie kongresą ir spau
dos parodą A. Merkys paaiški
no:

Kongrese norime kuo pla
čiausia ir ryškiausia nušviesti 
ir atvaizduoti už Lietuvos val
stybės ribų gyvenančių Lietu
vių būklę, iškelti išeivijos reik
šmę Lietuvai, pažymėti išeivi
jos laimėjimus tautinės kultū
ros, meno, mokslo srityje, žy
miai daliai tų uždavinių atlik
ti kongreso metu yra ruošiama 
užsienio Lietuvių spaudos pa
roda. Prie jos organizavimo 
yra kviečiami prisidėti visi 
spaudos ir kultūros darbuoto
jai Lietuvoje ir užsienio Lietu
vių kolonijose. Joje norima 
atvaizduoti ne tiktai užsienio 
Lietuvių dabartinė spaudės pa
dėtis bet ir jos pradžia ir augi
mas. Tam yra prašoma leidy
klų, redakcijų, knygynų, drau
gijų, literatų, spaudos darbuo
tojų, spaudos kolekcijonieriu. 
autorių ir atskirų asmenų pri
siųsti spaudos parodai einančių 
ir nebeeinančiu laikraščių, žur
nalų, knygų, almanakų, kalen
dorių ir kitų periodinės ir ne
periodinės spaudos leidinių, se
nų numerių ar kompletų. -Ypa 
tingai pageidaujama patys pir
mieji numeriai ir toliau kiek
vienų metų po vieną egzemplio
rių. Svarbu butų sulaukti se
niausių ir rečiausių užsienyje 
išleistų Lietuviškų įvairiausio 
turinio knygų.

Taip pat ruošiamasi atvaiz
duoti dabartinė užsienio Lietu-

Lietuvių spaudos atgavimą 
1904 m., apie Lietuvos nepri
klausomybės kūrimo laikus ir 
kovas, apie didžiojo karo ir 
okupacijos laikus, Vilniaus pa
grobimą, Lietuvos de jure pri
pažinimą ir kitus Lietuvos gy
venimo žymesnius įvykius.

Viename spaudos parodos 
skyriuje norima atvaizduoti iš
eivijos nuopelnai ir aukos Lie
tuvai. Kitame skyriuje projek
tuojama atvaizduoti užsienio 
Lietuviai savo naujosios tėvy
nės darbe. Numatomas ir dar 
vienas skyrius: Kur mūsiškių 
nėra? čia bus surinkta atvai
zdai : iš viso pasaulio kraštų 
Lietuvių gyvenimo, apie Lietu
vius ne tik žinomose Lietuvių 
kolonijose bet ir tokiuose toli
muose kraštuose kaip Austra
lija, Indo-Kinija, Persija, Pie
tų Afrika, ir kt. Tsb.

AKRON
BAIGĖ MOKSLĄ

Birželio 14 d. Akrono Uni
versiteto mokiniai baigė moks
lą, kvotimus išlaikė keli šimtai 
mokinių, tame skaičiuje gavo 
diplomą ir Lietuvis, Vincas 
Darulis. Jis gavo diplomą su 
atžymėjimu, “Bachelor of Edu
cation’’. Vincas Darulis yra 
pirmininkas Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo ir pavyzdin
gas vaikinas. Tuomi džiaugia
si jo tėvai ir visi jo draugai.

Vincas Darulis žada, jei bus 
galima, dar aukščiau mokytis, 
siekti daktarato laipsnį.

Tarp baigusių universitetą 
tokius pat diplomus kaip Daru
lis gavo du katalikų kunigai.

Pasitikime kad Vincas Da
rulis ir toliau bus geru Lietu
viu ir darbuosis savo draugų 
Lietuvių tarpe.

RENGIASI PIKNIKAN. Ak- 
roniečiai stipriai rengiasi daly
vauti “Dirvos” piknike šį sek
madienį, Birželio 23 d., Neuros 
farmoj, Brunswick, Ohio. Ir 
yra verta, nes tai bus kaip ir 
pagerbimas ir išleistuvės “Dir
vos” redaktoriaus p. Karpiaus, 
kuris vyksta į Pasaulio Lietu
vių Kongresą Kaune. Jis be 
abejo užtars ir pasakys apie 
Akrono Lietuvius, nes iš Akro
no nesigirdi kad kas važiuotų į 
tą Kongresą. Kalnas.

RENGIA KĄ NORS. Akro
no Lietuvių Draugiškas Klubas 
rengiasi prie vienos iš ypatin
gų savo pramogų, kuri įvyks 
Birželio 29 d, Kas rengiama 
ir kur bus patirsit kitame ‘Dir
vos’ numeryje. Tik atsimin
kit, niekur kitur nesirengkit 
šeštadienio vakare, Birželio 29.

Narys.

[ VIETINES ŽINIOn
Adv. N. Rastenis Apsi

gyvena Clevelande
Žymus Amerikos Lietu

vių veikėjas ir rašytojas, 
Advokatas Nadas Rastenis 
apsigyvena Clevelande. Iki 
šiol Adv. Rastenis gyveno 
Baltimore, Md. Šį pavasa
rį išlaikė kvotimus Ohio 
valstijoje ir nuo dabar už
siims teisių praktika Cle
velande.

Adv. Rastenis yra žino
mų vietos Lietuvių Baltru- 
konių žentas, taigi su savo 
švogeriu, Adv. Jurgiu Bal- 
trukoniu stoja į partnerius. 
Jiedu atsidaro ofisą 1102 
Public Square Bldg, (buvu
siam Ulmer Bldg.)

Sveikiname Adv. Raste- 
ni su apsigyvenimu Cleve
lande. Gauname vienų iš 
darbščiausių Amerikos Lie
tuvių tautinės srovės vei
kėją savo kolonijai.

Lietuviams su visokiais 
teisių reikalais patartina 
kreiptis j šiuos savo vien
taučius.

Neužilgo sugryš į Cleve- 
landą ir p. Rastenio žmo
na, Julė.

Lietuviai Dalyvaus Lie
pos 4, WJAY Programe

Jaunoji Birutė, Kultūros Dr- 
ja, Vyčiai ir Sodalietės tariasi 
dalyvauti “Tautų Parodoj” ku
rią rengia radio stotis WJAY 
išvieno su Clevelando miesto 
valdyba paminėjimui Liepos 4.

Tarp dvidešimts tautų šioje 
iškilmėje tokiu budu dalyvaus 
ir Lietuviai.

Pageidaujama kad visi pami
nėtų grupių jaunuoliai, vaiki-’ 
nai ir mergaitės, susirinktų į 
Lietuvių salę antradienio vaka
re, Birž. 25, praktikuotis Lie
tuviškų šokių. Jaunieji Biru- 
tiečiai susirinks nuo 6 vakaro, 
o suaugesnieji kitų grupių na
riai nuo 7:30 vai. lygiai. Ne
vėluok i t.

Manoma išpuošti Lietuviškas 
fliotas, kuris dalyvaus parade 
gatvėmis Liepos 3 vakare. Gi 
Liepos 4 d. po pietų bus pro
gramas miesto Stadiume, kur 
kožna tauta pasirodys su savo 
šokiais ir kitokiais paįvairini
mais.

Geistina kad Lietuvaitės pa
sirūpinti] pasigaminti sau Lie
tuviškus tautiškus rubu, nes 
tarp svetimų pasirodyti būti

nai reikalinga tautiški rubai, 
be jų nebus galima programe 
nei parade dalyvauti.

Pribukit Birželio 25 d. į Lie
tuvių salę, bus apkalbėta kaip 
greičiausia bus galima tuos rū
bus įsigyti. Komisija<

VARIETY ir UPTOWN 
TEATRAI

Variety ir Uptown teatrai dabar 
rodo puikią filmą “Laddie”, iš kai
miečiu gyvenimo, kurioj vadovauja
mas roles turi Gloria Stuart, John 
Real, Virginia Weidler ir kiti. Se
kanti tuose teatruose filmą tuoj bus 
rodoma “G MEN”, perstatanti Tei
singumo Departmento agentų vei
kimą gaudant nusižengėlius.

Taipgi šiose dienose turėsit pro- 
;os pamatyti šiuose teatruose vie
ną iš svarbiausių veikalų, “Les Mi- 
serables”, kurį paraše Victor Hugo, 
fa filmą bus rodoma Birželio 30, 
Liepos 1 ir 2. Tą veikalą privalė
tų matyti kiekvienas.

Toliau, Warner Bros, praneša jog 
.•engia naują filmą, ‘Water Nymph’, 
įurią gamina Anglijoje, Teddingto- 
nc, prie Thames upės pakraščių, ap
imant Piccadilly Cirką ir kitas žy
mias vietas. Veikale vadovaujamas 
roles turės Douglas Fairbanks Jr., 
r Laura La Plante. Prie jų bus 
Claude Hulbert ir Donald Calthrop.DOVANOS

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

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) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti. »

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- ji
5 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
J miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į 
£ Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate į

ir Apdraudos Agentūra »■
I P. P. MULIOLIS :i
į ..6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <
,     II—WTwir 1------------- ' ......... . !»■!■■■ ■ ■ ■IIIIIIIIIIUH l

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidnjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
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vių literatūros, mokslo, religi
jos ir kt. knygų būklė tų kny
gų egzemplioriais. Numatoma 
ir diagramos leidinių augimui 
ar silpnėjimui pavaizduoti, lei
dinių, kūrėjų, redaktorių, ben
dradarbių, sukaktuvių ir kitų 
iškilmių nuotraukos, taip pat 
įvairus plakatai, atsišaukimai, 
reklamos, sustojusių ir nebe- 
gaunamų laikraščių foto nuo
traukos ir kt.

Norima turėti laikraščių ir 
žurnalų numerius iš žymesnių 
istorinės reikšmės momentų, 
pavyzdžiui, kur rašoma apie

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

GRAŽUS KAMBARIS

DR. J. J. KAMESIO VESTU
VĖS

Birželio 15 d. įvyko vienos iš 
įžymesnių vestuvių Clevelando 
Lietuvių tarpe: apsivedė Dr. 
Jonas J. Kamesis su p-le Ona 
Samoliute, F. Samolių dukte
rim nuo 618 E. 107 Št. Abu 
jaunavedžiai yra Clevelande gi
mę ir augę.

Šliubas buvo šv. Jurgio baž
nyčioje 9 vai. ryto.' Bažnyčio
je buvo daug žmonių pasižiū
rėti jų šliubo ceremonijų.

Vakare, Peter Schmitt’s Gar
dens įvyko vestuvių vakarienė, 
kur dalyvavo arti pora šimtų 
jaunavedžių giminių ir draugų. 
Po vakarienės tęsėsi Lietuviški 
šokiai. Visi gražiai praleido 
vakarą ir vėlai naktį pradėjo 
skirstytis, linkėdami jaunave
džiams ilgiausių metų gražiai 
gyvuoti.

Vestuvėse dalyvavo daktaro 
sena motinėlė, taipgi jaunosios 
abu tėveliai, kurie visi kartu, 
kaip ir visi kiti Lietuviai, la
bai patenkinti kad į porą suėjo 
Lietuvis su Lietuve.

Jaunavedė buvo veikli Lietu
vaitė, dalyvavo šv. Jurgio pa
rapijos jaunimo tarpe, taigi 
reikia tikėtis kad kaip daktaras 
taip ir jo žmonelė ir ateityje 
neatsiliks nuo Lietuviško gyve
nimo ir darbų, nes darbininkų 
musų kolonijoje labai reikia.

Sekančią dieną jaunavedžiai 
išvažiavo ant “honeymoon” į 
vakarines valstijas. Gryš už 
savaitės laiko. Buvęs.

kurios gelbes jai turėti
BIRŽELIO NUOTAKOS VEIDĄ

Valgio gaminimas ant karšto nečiaus niekad 
neišėjo į naudą “Birželio Nuotakos Veidui”. 
Padovanokit jai Elektrišką RcasterĮ ar Elek
trišką Casserole kuriuo virimas bus lengvas
darbas.

THE ELECTRIC ROASTER—virtuvė būna vėsi—jis ke
pa maistą bet ne virėją. Atlie
ka darbą be saugojimo. Pilnas 
valgis—mėsa, daržovės, net pu
dingas—galima pagaminti vienu 
kartu. Visi gerieji skoniai ir svei
katingos ypatybės maiste pasilie
ka kuomet valgis gaminama šiuo 
vėsiu Elektrišku budu.

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

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

Apdraudžia 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. 5099
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I DELLA C. JAKUBS I
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
T ietuviai 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 telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

PIKNIKAS. D. L. K. Vy
tauto draugija rengia pikniką 
Naujos parapijos darže, sek
madienį, Birželio 23. Bus šo
kiai, kortavimas ir dovanos. 
Muzika pradės groti nuo 3 vai. 
po pietų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Komisija.

BIRŽELIO NUTAKOMS DOVA-
NOS

Dabartiniu laiku daug lengviau 
rasti vestuvių dovanas negu būdavo 
seniau. Dabar galima padovanoti 
labai reikalingus namuose dalykus, 
o tie reikalingiausi dalykai yra visų 
plačiai naudojami elektriški daiktai.

Akių Prižiūrėjimas 
Svarbi Užduotis

Dvi merginos kurios užtektinai 
miegojo patyru pirmą paslaptį apie 
turėjimą malonių, jaunų akių. Ku
rios akys anksti kelia ir mato aušrą 
per stogų viršus, taipgi mato daly
kus kitaip, ir vėliau i dieną' kitaip- 
išrodo jos pačios. Pasilsis yra vie-' 
nas iš svarbiausių dalykų kas rei
kalinga prie akių užlaikymo gerame 
stovyje.

Matymo Užžiurėjimo Taryba 'Cle-
velande pataria geriausią dalyką už- 
žiurėjimui akių, kuris yra maždaug 
tokis, “patrink savo akis savo alkū
nėm”, kas reiškia kad palik akis

SuiUmUIHliUnUiilUlUlUUUlIUIIUlUUIlUliUlUUUliUlUUlilUUUUlllliiUUUUUU1Č I negu raštas eina.

visai netrynus, nes alkūnėm jų 
siekti negalima. To išvada yra 
juo mažiau nagus kiši prie akių 
akim geriau.

Kada patiri kg blogo su akim, 
ba gauni uždegimą, nesiims gydyti 
jas namie, bet kreipkis į gerinusį 
akių žinovą kokį tik.gali rasti.

Nevargink savo akiu naudojant 
prastą, menką šviesą, taipgi, bet at
mink kad akys yra tai tokios deli- 
katnos tavo reikmenys kurios reika
lauja didžiausios priežiūros. Eks
pertai pataria skaitant, siuvant ar
ba rašant naudoti gerai uždengta 
lempą bet su 100-wattų šviesa, ir 
kad šviesa butų iš priešingos puses

pa
la, 

tuo

ar-

THE ELECTRIC CASEROLE— 
galima virti vėsiu, laisvu Elek
trišku budu ant pat stalo—be su
šildymo kambario. Maistą užlai
ko visai karštą, skanų ir sultin
gu- K.

KITOS ELEKTRIŠKOS DOVANOS 
BIRŽELIO VESTUVĖMS ARBA 

BIRŽELIO SUKAKTUVĖMS 
ELEKTRIŠKAS LAIKRODIS—Rodo tikrą laiką 

visada be apsirikimo.
ELEKTRIŠKAS MAISTO MAIŠYTOJAS — Ge

riausias virtuvės pageibininkas suplakimui, 
maišymui ir tam panašiai.

ELEKTRIŠKAS FENAS—nuolat varinėja tvan
kų orą.

ELEKTRIŠKAS PROSAS—Ja nuolatinis, auto
matiškas karštis gelbsti lengvai prosyti.

VYRAI! — Jei jūsų vestuvių sukaktuvės išpuo
la Birželio mėnesį, atminkit kad su Elektriška Do
vana jusų žmona gaus patogumą ir smagumą kokį
negalima suteikti kitokiu budu.

THE ELECTRICAL LEAGUE
EXHIBIT OPEN WEEKDAYS 9 TO 5 • ADMISSION FREE • NOTHING FOR SALE 

BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 1BTH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO

GIVE ELECTRICAL GIFTS FOR WEDDINGS AND ANNIVERSARIES
.< . —. ______ ZJ -VL   L   '



CLEVELANDO IR AP.IELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicolt 4-186 6820 Superior Ave. Cleveland, (1

Akrono, Youngstowno, Cleveland© ir aplinkinių 
miestų Lietuviai Rengiasi Į ‘“Dirvos” Pikniką
“Dirvos” redaktoriaus į Lie

tuvą išleistuvių piknikas ir ta 
pačia proga apvaikščiojimas 
Joninių šį sekmadieni, Birželio 
23 d., Neuros farmoje, bus tik
rai neparasta pramoga jei pa
žiūrėsit į programą, kuris tel
pa šiame puslapyje skelbime 
apačioje.

Bus dovanos ne tik jauniau
siems ir seninusiems ir dru- 
čiausiems Jonams, ir Akrono 
ir Clevelando Jonams, bet taip
gi bus dovanos — penkios me
tinės “Dirvos” prenumeratos— 
visai publikai, nežiūrint ar bus 
“Dirvos” skaitytojai ar ne.

Prie to bus gražus jaunimo 
programas su dainomis, šokiais 
ir žaislais.

Į šį pikniką rengiasi v.isii ap
linkinių miestų Lietuviai, prie 
Akrono ir Clevelando. Bus sve
čių ir iš Youngstowno, kuriems 
toliausia atvažiuoti.

NUVAŽIAVIMAS Į Neuros 
farmą, prie Brunswick, Ohio, 
iš Clevelando galimas automo
biliais ir autobusais, kurie iš
leidžia pasažierius Brunswicke. 
Paskui apie pora mailių iki vie
tai paeiti pėkščiam.

Bušai iš Clevelando Į Bruns
wick veža už 90c Į abu galu, 
taigi pigiau negu automobiliu. 
Bušai išeina nuo W. 3rd ir Su
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perior lygiai nuo 11 ir 12 vai. 
dieną.

Iš Akrono ir Youngstowno 
eina kelias No. 18 iki pat Me
dina, O. Privažiavus kelią No. 
42, reikia važiuoti iki Bruns
wick, o ten rasite pikniko vie
tos nurodymo ženklus.

ANTANAS BARTKUS, ‘Dir
vos’ skaitytojas ir rėmėjas, 
Birželio 15 d. apvaikščiojo sa
vo vardodienį. JĮ pagerbti iš 
Akrono atvažiavo jo brolis K. 
Bartkus su sunum Antanu, ir 
dalyvavo jo artimi draugai, J. 
Petkus su žmona, Pranas Ba- 
barskis su žmona ir kiti. P. 
Bartkus pavaišino svečius, ir 
visi gražiai pasilinksminę, pa
sidainavę Lietuviškų dainų, lin
kėdami Antanui ilgiausių metų 
ir sveikatos išsiskirstė. Akro- 
niečiai Bartkai ta proga atlan
kė savo giminietį biznierių K. 
Stonį. Report.

REIKALINGA MOTERIS
Pavienė apysenė moteris, ne

turinti pragyvenimo mieste, 'no
rinti gyventi ant farmos, pra
šoma atsišaukti i “Dirvos” ad
ministraciją, paduoti savo ant
rašą ir pavardę, ir męs sužino
ję iš Administracijos atvažiuo
sim parsivežti. Atsišaukit tuoj.

Jonines ir “Dims” Redaktoriaus i Lietuva išleistuves

NAMŲ SAVININKAI kurie 
nori gauti pagalbos iš valdžios 
išlaikymui savo namų nuo pra
radimo, gali kreiptis į valdžios 
įsteigtą Clevelande biurą Stan
dard Buildinge, ir išpildyti sa
vo aplikacijas. Aplikacijos bus 
priimama iki Birželio 27 d. Su 
aplikacija reikia turėti ir savo 
namo dvi mažas fotografijas, 
ir atsinešti paskutinę mokėtą 
taksų bilą. Taipgi reikia turė
ti įrodymus visos savo užvilk
tos skolos.

VIEŠŲ DARBŲ VARYMUI 
Clevelando srityje tikėta gauti 
$50,000,000, bet dabar išrodo 
bus gauta tik pusė tos sumos. 
Taigi ir uždarbiai bedarbių ku
rie pateks prie tų darbų bus 
pusiau mažesni.

Bedarbiai gali tikėtis gauti 
uždarbio po apie $800 šių me
tų bėgiu.

GRAŽIAI PAVYKO. Cor- 
letto Lietuvių Moterų Klubas 
turėjo pikniką Birželio 16 d. 
Neuros farmoje, ir labai gerai 
pavyko. Atsilankė daug sve
čių net iš Akrono. Buvo pp. 
Ramanauskai iš Mallet Creek; 
p. Ramanauskienė padovanojo 
Moterų Klubui $5 pinigais.

Klubas širdingai dėkoja už 
dovaną ir visai publikai už at
silankymą.

Komisija: Adelė Armulevi- 
čienė ir Amelia Meškauskienė.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

LAST CALL! LAST CALL!
•DIRVA’S’ PICNIC

Calling all cars! Calling all cars! 
Akron! Alliance! Dayton! Youngs
town! follow the fleeing crowd of 
picnickeers to the ‘D'irva’ Picnic at 
Neuros Farm, Brunswick, Ohio.

No necessity of creating a lot 
of ballyhoo about the program of 
fun that is going to take place. 
This is not only a picnic of pleasure, 
but a farewell tribute, to the man 
who has been the originator of so 
many of these good times. A man 
who is sacrificing two months of 
his time, and hundreds of dollars of 
his money to attend the Lithuanian- 
ian World Congress to be held in 
the fatherland. t.. Mr. K. S. Karpius.

So, bring the family, the gang, the 
group, the crowd, the town to serve 
a two-fold purpose...........assured fun
for yourselves, and farewell remem
brance to the editor of the ‘Dirva’, 
Mr. K. S. Karpius. Let’s support 
this affair in the same manner that 
he has supported ours. What say?

NEUROS LARM
Brunswick, Ohio.

SUNDAY, JUNE 23.
Directions :-

Youngstown take route No. 18 
through to Medina, turn north into 
route No. 42 at Medina and con
tinue thru to Brunswick. Signs 
posted will then direct autoists from 
here turning left.at the Brunswick 
square. Akron motorists follow the 
same route.

CLEVELANDER WINS
Graduating with first honors from 

Notre Dame High School, Miss Sofie 
Vasilauskas wins a scholarship to 
college.

NEW YORKERS VISIT
Mr. and Mrs. A. A. Perse, of Man

hattan, spent several weeks at the 
home of Mr. Maska, of Wickliff, O. 
Mr. Perse is a policeman in the Man
hattan district.

DAYTONIAN TO GO ABROAD
Pretty Veronica Sinkevicute, of 

210 Notre Dame Ave., Dayton, O. 
will sail to Lithuania, July 3, on the 
S. S. Gripsholm, when the boat will 
leave New York.

A combined business and pleasure 
tour of over two months are in 
store for this Catholic Students and 
Professional association tour guest 
and a representative of the K. of 
L. at the Lithuanian World Con
gress, both to be held in August.

Born near Kaunas, she will revisit 
hei' father country and other rela
tives scattered over the interesting 
country, returning here later in 
September.

Miss Sinkevicute is a deputy coun
ty auditor of this county and has 
received a leave of absence to make 
this journey.

DAYTON U. GRADUATES
Out of a class of 116, this year, 

two boys were Lithuanian, Michial 
Usas, Dayton and John A. Bagdonas, 
Cleveland, are the two chaps.

DAYTON KISER HIGH GRABS
The Kiser high graduates are: C. 

Melasiute, E. Zakaseveciute, K. 
Kavaliauskute, M. Stasevicute, S. 
Vaitkus, J. Zakasevecius. J. Paluck, 
and C. Marsalius.

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.

AKRON
Hello, everybody! No, this is not 

Kate Smith but the Pinch-Hitter 
back on the pages of the Forum, 
to do a little bit of pinch-hitting. 
And what an assignment. Guess 
for whom ? Yessir, for none other 
than the Super-Snooper himself. This 
is how it all came about.

Dear Pinch-hitter.
Having learned that you are a 

fair scribe and an expert pinch
hitter for everything, I am calling 
upon you to take care of Akron’s 
share in the Forum, this week. And 
here’s the reason. Last week I 
noticed that the Forum was full of 
‘old stuff’, and that the other scribes 
were complaining about the lack of 
space. I clearly understand the situa
tion. I realize that the Knowsey 
Knoos is always far ahead of the 
the other columns; and I also realize 
that it generally always takes up a 
good share of the space. Therefore, 
in order to give my competitors a 
chance to catch up and to give them 
a little more space, I am asking you 
to do a little pinch-hitting for me? 
What do you say, Pinchy old boy?

Super-Snooper. 
P.S. If you are any good I might 
consider you as a possible addition 
to the staff of the SSS.

So the Pinch-hitter says O. K. 
and here goes. However, for variety’s 
sake, this is not going to be a scan
dal strip or a column of inside in
cidents. For several reasons. First 
of all for personal protection and 
secondly not to chisel in on ' the 
Super-Snooper’s territory, at least 
until I have received a permanent 
position.

GRADUATION NEWS
Last week was undoubtedly a 

memorable week in the lives of 
many young men and women of 
Akron, but doubly so in the lie of 
one young gentleman of the Akron 
Lithuanian Youth. Last week this 
young man was one of the few who 
completed their careers in the realm 
of higher education. This young man 
a scholar, a gentleman, an athlete, 
and an all around good fellow, re
ceived his degree of Bachelor of 
Science in Education from the Uni
versity of Akron.

Entering the University in the 
fall of 1931, after graduating from 
West High School, he spent four 
arduous years in this institute of 
higher learning to attain a goal for 
which many strive....a college de
gree. Throughout his collegiate 
career, he not only maintained a 
high scholastic average but was 
very active in many campus ac
tivities. In the field of sports he 
was probably most outstanding, par
ticularly football, in which he re
ceived his varsity letter for three 
years. He also participated in track, 
basketball, boxing, wrestling, and al
so swimming. On the social end 
of his campus life he was a mem
ber of Lambda Chi Alpha, national 
social fraternity. But all this was 
ended last Friday, June 14, 1935, 
when he received his B. S. degree, 
from the University.

I speak of none other than the 
president of the Akron Lithuanian 
Social Club, Mr. William Darulis, 
who is better known, to some, as 
Bill and to others simply as Willie. 
Congratulations, “Willie”, and may 
your future be a continuation of the 
successes of your past.

Next in the line of graduates 
comes Mr. James ‘Whitey’ Terme- 
nes. Although not attending a uni
versity, he has never the less re
ceived a degree from a school of 
higher learning, the Southern School 
of Printing. Graduating from the 
Hower Trade school last year, he 
spent the past year in Nashville, 
Tenn., where he completed his train
ing in his chosen profession—print
ing.

To complete the list of grads in 
the Akron Lithuanian youth a men
tion must be made of those who re
ceived their high school diplomas 
last week. In this group are found: 
Jessie Rozensky, Central, Paul Kaz- 
lowsky, South, Clarence Rozuk, of 
South, Adele Milicke and Mary Wa- 
salowsky, both of Garfield. Of 
these Miss Wasalousky attained the 
highest honors, being a member of 
the honor roll and standing sixth 
in her graduation class.

PLAY BALL
Thank you Youngstown for your 

timely warning concerning the pro
gress of your baseball team. After 
looking over the galaxy of baseball 
stars that manager Joe Derin has 
assembled, the A.L.S.C. punks are I 

wondering' whether they should go 
through with the game or just for
feit it. Their only salvation is 
that it be played as soon as possible. 
Otherwise the Steeltown ten will 
get too much practice and become 
invincible. How about setting a 
date? All ready many of the Ak
ron boys are taking on a diet of 
Camel cigarettes to steady their 
nerves.

CONFIDENTIAL ADVICE
This applies to you. Do not make 

any dates; any appointments; or 
any engagements for June 29th. Be 
sure to kep that date open. Why? 
Well, that’s the date or the biggest 
doings that the A.L.S.C. has ever 
undertaken. You may have attended 
the Parents Banquet; you may have 
been one of the participants of Ak
ron Lithuanian Day; you may have 
seen the A.L.S.C. in action in other 
towns. You may have thought that 
they were all pretty good, but the 
A.L.S.C. thinks they were all plain 
“lousy” compared to what will come 
off on June 29th. What’s it all 
about, .read this column next week. 
But for the present keep SAT., 
JUNE 29th an open date so that 
you will not be one of the unfortu
nate ones that will miss this super 
attraction of the Akron Lithuanian 
Social Club.

BALTIMORE
EDUCATION BY DEGREES
Traffic court magistrate W. F. Lau

kaitis, of Baltimore, will soon have 
five degrees strung behind his name, 
so astute he is in rounding up the 
alphabet.

University of Maryland School 
of Law started him off in the col
lection of degrees, then the Nat'l 
University in Washington awarded 
him a Bachelor of Arts and a Mas
ter of Laws degrees in 1924, and a 
little later at the same school a 
Doctor of Juridical Science in 1926. 
This makes four.

During 1928 and 29 he attended 
classes at the Johns Hopkins Uni
versity and will get his degree of 
Doctor of Philosophy soon.

A Baltimore product born in 1900, 
a prominent Lithuanian and greatly 
interested in the city's Lithuanians 
and their activities. Former mem
ber of the Law committee of the 
S. L. A., represented leading Lith
uanian building associations, a politi
cal advisor to the First Lithuanian 
Republican Club of this city, be
longs to the Moose and the Knights 
of Pythias.

He is married, both he and his 
wife indulge in their pet hobbies of 
breeding chow dogs and raising a 
variety of flowers. He is also an 
ardent fisherman.

GIRL IS GRADUATED IN LAW
University of Baltimore in its 

current graduating class awarded 
Miss Agnes Laukaitis a degree in 
the bachelor of Laws. She is a 
sister of Magistrate W. F. Laukai
tis.

Also of the same class Charles 
J. Rakowsky received his degree in 
the bachelor of business administra
tion.

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 nauja vieta, 
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. 
(Ypališkai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

BRUNSWICK, OHIO

(Nuvžiavimas: iš Akrono ir Youngstowno: 
No. 1 8 iki Medina, paskui No. 42 iki Bruns
wick, o ten jau bus pikniko nurodymai)

ĮŽANGA Į PIKNIKĄ 25c YPATAI

Pradžia nuo 10 vai. ryto.

Šokiams gros 
LIETUVIŠKAS VESTUVIŲ ORKESTRAS

PROGRAMAS
1— Virvės traukimas: trauks visi JONAI su Petrais, Antanais ir kitokiais.
2— Clevelando Jaunosios Birutės dainos ir šokiai.
3— Dovana — metams “Dirva” — seniausiam Jonui esančiam piknike iš Clevelando
4— Tokia pat dovana seniausiam Jonui atsilankiusiam iš Akrono.
5— Dovana — $1.00 pinigais — jauniausiam piknike esančiam Jonukui.
7— Penkios prenumeratos “Dirvos” kurias galės gauti Akrono, Clevelando arba ki

tų kolonijų Lietuviai atsilankę j šį pikniką.
8— Virvės traukimas tarp Akrono ir Clevelando stipruolių.
9— Dolaris dovanų šeimai kuri atsiveš daugiausia vaikų iš Clevelando, ir tokia pat 

dovana didžiausiai šeimai iš Akrono. V
10— Storų vyrų lenktynė.

Dovana: ‘Dirva’ 1/2 m.
11— Virvės traukimas tarp 

Akrono ir Clevelando 
Jonų. Dovana $1 cash.
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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.

Apsirūpinki! Dabar
SAVO REIKMENIS KARŠTAM ORUI

POLO MARŠKINIAI .... 79c 
Trumpom rankovėm, balti ir spalvų 
SL ACKS-Kelinės ........ SI.50

Baltos ir šiaip mišinių
Maudymosi Kelnaitės .... $1

Juodos ir Melsvos su diržais
ŠIAUDINĖS Skrybėlės . . . .$1 
Kietos ir niinkštos vasarinės skry

bėlės po $1.00 ir aukščiau

Vilnoniai SVETERIAI .... $1
Gražus be rankovių sveteriai

KELNĖS ir Marškiniai . . 25c
Apatines kelnaites ir marškiniai ir 

stiprios medegos
Gražios KOJINĖS .......... 25c

šviesios ir tamsios spalvos
Atletiški Union Siutai . . . 59c

Tvirtos medegos ir gero darbo

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road


