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Canada and Mexico ........................... 2.50
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Nori įvesti 40 valandų 
darbo savaitę. Naujai per
tvarkytos NRA vedėjai de
da pastangas visose indus
trijose įvesti 40 valandų 
darbo savaitę, su pusantra 
tiek mokesčio už viršlaikio 
darbą. Nors darbininkų or
ganizacijos reikalauja 30 
valandų darbo savaitės, ta
čiau nauji NRA vedėjai pa
linkę stengtis iškovoti 40 
valandų savaitę tose indus
trijose kurios dirba ilges
nes valandas.

Chesapeake and Ohio ge
ležinkelio linija pasiryžus 
pirkti Įvairių gelžkelio rei
kmenų už $11,000,000, kas 
yra didžiausias užsakymas 
šiais metais gelžkelių srity
je.

Binghamton, N. Y.—En- 
dicott-Johnson avalų dirb
tuvė pranešė savo 19,000 
darbininkų jog per šventes 
duos jiems pasilsio dvi die
nas, Liepos 5 ir 6, su apmo
kėjimu. Viso darbininkai 
turės pasilsio 4 dienas: Lie
pos 4, 5, 6 ir 7. Kompanija 
iškabino darbininkams pa
reiškimą* apie tai sekančiai: 
“Kai mes turime dalinamės 
ir su jumis”.

\
Omaha, Neb. — Gatveka- 

rių darbininkų streikas ga
baus pasibaigė. Streikas 
buvo trukšmingas ir kruvi
nas: tęsėsi du mėnesiu, du 
žmonės užmušta ir virš 50 
sužeista.

Providence, R. I. — Au
dėjų unija apšaukė streiką 
Uxbridge Worsted Co. sep
tyniose audinyčiose, esan
čiose keletoje aplinkinių 
miestų, kur dirbo. 3350 dar
bininkų.

Šis streikas yra bandy
mas kovoti už 20 nuoš. al
gų pakėlimą audėjams.

Audėjų unija nustačius 
Liepos 7 d. kada turi būti 
padidinta algos visiems au- 
dinyčių darbininkams, ko 
neišpildžius bus šaukiama 
streikas. X

Penkiolika užmušta. EI 
Paso, Tex. — Sprogus di
namitui akmenų skaldymo 
vietoje, užmušta 15 darbi
ninkų.

Eureka, Cal. — Jau pen
kios savaitės kaip streikuo
ja medžio apdirbimo darbi
ninkai. Šiose dienose prie 
dirbtuvės įvyko didelis su
sirėmimas streikerių su po
licija, dešimts asmenų per
šauta, vienas mirtinai.

Streikuoja apie 1,000 dar
bininkų.

RŪPINASI DARBAIS 
DEL 500,000 MOTERŲ 
Washington. — Ruošia

ma planai parūpinti darbo 
del pusės milijono Ameri
kos įvairių amatų moterų, 
kurios iš savo darbo gyve
na. Prie Roosevelto viešų 
darbų vedimo administra-. 
cijos yra ir viena moteris 
padėjėja, kuri tuo reikalu 
rūpinasi.

NORI STATYTI KARO 
ORO LAIVYNO STOTIS
Washington. — Karo de~ 

partmentas padavė viešų 
darbų administracijai pra
šymą skirti iš keturių bili
jonų viešiems darbams su
mos 17 milijonų Įrengimui 
penkiose valstijose kariško 
oro laivyno stotims.

Gavo $160,000 už apysa
ką. Pragarsėjęs rašytojas 
Sinclair Lewis už savo nau
ją apysaką, “Dodsworth”, 
gavo iš Goldwyn filmų or
ganizacijos $160,000 už tei
sę padaryti iš tos apysakos 
judamus paveikslus. Tai 
brangiausia kiek kada už 
paskirą veikalą mokėta.

Astuoni užmušta. Jala
pa, Meksika. — Tenextepec 
miestelyje, priešingų poli
tiškų srovių susirėmime už
mušta aštuoni žmonės.

NEGRAS JOE LOUIS 
SUMUŠĖ CARNERĄ

Esą apie 6 Milijonai To
kių kurie Turėtų Būti 

Deportuoti

Washington. — Atstovas 
Dies iš Texas valstijos pa
reiškė jog 125 Amerikos or
ganizacijos, kurios atsto
vauja apie 5,000,000 narių, 
užvedė vajų pravesti šaly
je Įstatymą deportavimui 
apie 6 milijonų svetimšalių 
kurie nėra šios šalies pilie
čiais, tikslu sumažinti pa
čių Amerikos žmonių sun
kenybę del depresijos.

Esą daroma pastangos 
sutverti 10 milijonų Ame
rikoj gimusių ir naturali- 
zuotų piliečių organizaciją 
spyrimui kongresą praves
ti svetimšalių deportavimo 
įstatymą. Sako jog apie 
150 Kongreso narių prita
ria tam sumanymui.

Dies sako kad Ameriko
je nebūtų bedarbės jei ne
būtų svetimšalių.

Šis sumanymas yra pai
kas ir nenaudingas pačiai 
Amerikai. Juk tik iš sve
timšalių darbo vadinami 
Amerikonai pralobo. Kas 
jiems davė teisę savintis 
Ameriką? Juk Amerika 
priklausė Indijonams’ ku
riuos išžudę šių Ameriko
nų tėvai pasigrobė sau jų 
žemes.

New York. — Jaunas De
troito kumštininkas, neg
ras Joe Louis, Birželio 24 
d. kumštynėse supliekė už 
save daug didesnį pragar
sėjusį Italą milžiną, Primo 
Camera. Camera sumuš
tas taip kad šeštame raun
de parmuštas, negalėjo to
liau laikytis ir laimėjimas 
pripažintas negrui.

Louis yra tik 21 m. am
žiaus, 60 svarų lengvesnis 
už Italą.

Kumštynė sutraukė 57,- 
žiurėtojų ir $340,000 pini
gų — pirmą sykį tiek į ke
letą metų.

Louis dabar nori muštis 
su kitais žymiausiais kumš
tininkais ir siekti Į čampio- 
nus. Dabartinis čampionas 
Braddock tik prieš porą sa
vaičių sumušė čampioną 
Baer.

JAPONAI SUSIKIRTO 
SU KINAIS

Tokio. — Birželio 26 d. 
Japonai kareiviai sergstin
ti Mančukuo parubežį susi
rėmė su Kinais kareiviais.

SUMAŽINO NUOŠIMTĮ
Federalė valdžia išleido 

patvarkymą sumažinti nuo
šimti paskoloms ant stato
mų ir aptaisomų namų iki 
5 nuoš.

15 I ŠSIMUŠĖ LĖKTUVU 
NELAIMĖJE

Bogota, Colombia. —Bir
želio 24 d. keliantis Į orą 
lėktuvam susimušus, nukri
tę jie užsidegė ir toje ne
laimėje žuvo 15 žmonių.

RŪPINASI DARBAIS 
JAUNUOMENEI

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Įsteigė “ša
lies jaunuomenės adminis
traciją”, kurios tikslas bus 
rūpintis suradimu jaunuo
menei darbų. Ta nauja įs
taiga bus visų viešų darbų 
programo dalis. Jai paves
ta $50,000,000.

KALTINA TROCKĮ
Maskva. — Vienas aukš

tas sovietų komisaras šio
se dienose viešai iškėlė kal
tinimą išvytam iš sovietų 
Leonui Trockini, buk jis ir 
jo draugai, Kamenev ir Zi- 
novjev buvo kaltininkai su- 
kurstyme nužudymui ko
misaro Kirovo pereitą me
tą Gruodžio 1 d. Leningra
de.

Taigi, Trockini niekados 
nebus progos • gryžti į savo 
sukurtą rojų, nes ten pa
kliuvęs jis butų arba sušau
dytas arba ištremtas į Si
birą.

Trockis šiose dienose ap
sigyveno Norvegijoje, svei
katos pataisymo tikslu.

Nuteistas 45 metams. Ta
coma, Wash. — Vienas iš 
dalyvių pagrobime turtuo
lio vaiko, už kurį buvo iš
gauta $200,000, bet paskui 
pagrobikai pakliuvo, šiose 
dienose nuteistas 45 me
tams kalėjimo.

ROOSEVELT REIKA
LAUJA TURTŲ 

PADALINIMO

Washington. — Senato 
finansų komitetas sutiko 
pravesti Prez. Roosevelto 
siūlomą naują taksų pro
gramą, kuris taikomas ap- 
taksavimui didžiųjų turčių 
ir korporacijų, prie to pa
ėmimui į valdžios iždą di
delę dalį turtuolių palikimų 
ir dovanų savo paveldėto
jams.

Taksai norima pravesti 
sekančiai:

1. Paskirų asmenų inei- 
gos virš $1,000,000 metuo
se, aptaksuoti nuo 60 nuoš. 
iki 80 nuoš.

2. Korporacijų ineigas 
aptaksuoti 10 nuoš. nuo in- 
eigų $2,000, iki 17Į4 nuoš. 
nuo ineigų virš $20,000,000.

3. Paveldybos taksus nu
stato sulyg gaunamo turto 
didumo, nuo 4 nuoš. iki 75 
nuoš. už milijoninius pali
kimus.

Šis naujų taksų progra
mas norima pravesti del to 
kad baigiasi pirmesnių tak
sų įstatymai ir reikia jieš- 
koti naujų ineigų.

Prezidentas nori kad tas 
jo taksų programas butų 
pervarytas kuogreičiausia.

Radikališkesni Kongreso 
nariai skubina šį preziden
to siūlymą varyti, pirmyn, 
bet kiti net už galvų pasi
griebė matydami kad tur
čiams reiks netekti didelių 
sumų savo pinigų, atiduo
dant juos valdžiai.

Kiti jieško kitokių šalti
nių taksams ir nenori šio 
biliaus priimti.

Gimė su 24 pirštais. Bly
the, Calif. — Čia vieni tė
vai sulaukė dukrelės, kuri 
turi po šešis tikrus pirštus 
ant abiejų rankų ir ant 
abiejų kojų.

SAKO 35 VALSTIJOS TU
RĖS SENATVĖS PEN

SIJAS
Washington. — S. Vals

tijų Darbo Sekretorius pa
reiškia jog 20 valstijų, ku
rios apima didžiausią dalį 
šalies industrijų, įves be
darbės apdraudos įstatymą, 
bėgyje vienų metų, ir kad 
netrukus 35 valstijose bus 
Įvesta senatvės pensijų įs
tatymas.

IŠGĖDINO IR NUŽUDĖ 
MERGINĄ

Peoria, Ill. — Suimtas 
tūlas Gerald Thompson, 25 
m. amžiaus mašinistas, ku
ris prisipažino kaltu nužu
dyme jaunos, gražios 19 
metų merginos. Jai vyks
tant namon, jis pro šalį au
tomobiliu važiuodamas įsi
tempė ją į savo automobi
lį, nusivežė j tuščią vietą 
kapinėse ir ten, jai prieši
nantis, rėžęs kumštimi į 
smakrą, pritrenkęs, išgėdi
nęs ir palikęs. Mergina po 
to rasta negyva.

To vaikino namuose už
tikta jo užrašų knygelė, ku
rioje jis turėjo įsirašęs ir 
apie kitus savo užpuolimus 
ant jaunų merginų.

LAVAL SIŪLO HIT
LERIUI TAIKĄ

Paryžius. — Anglijai pa
darius su Vokietija karo 
laivynų sutartį, ir Prancū
zijos premjeras Lavai pa
reiškia kad jis yra gatavas 
tartis su Hitleriu bendros 
taikos klausimu, kurį pas
kui pavestų visoms Euro
pos šalims patikrinti ir už
gimti.

Lavai nori tiek kad jeigu 
tokia sutartis su Vokietija 
butų padaryta, ji turėtų 
būti priimta ir užgirta ne 
vienos Prancūzijos ir Vo- 
kieijos, bet keleto Europos 
valstybių.

ŽUVO 87 ŽMONĖS
Suv. Valstijose sekmadie

nį, Birželio 23 d., įvairiose 
automobiliu nelaimėse už
mušta arba patys užsimušė 
87 žmonės.

ANGLIJA IR VOKIETIJA 
SUTARĖ DEL LAIVŲ 
Londonas. — Anglija ir

Vokietija galutinai susitai
kė kariškų laivų skaičiaus 
klausimu. Vokietija sutiko 
turėti po 35 laivus ant kož- 
no 100 Anglijos laivų. Ta 
skaitlinė bus pritaikyta vi
sų rūšių karo laivams.

ATNAUJINO FARMŲ 
ŠELPIMO DARBĄ

Washington. — Atstovų 
Butas perleido 168 balsais 
prieš 52 Amerikos ūkių šel
pimo administracijos dar
bą, ką buvo atmetęs aukš
čiausias teismas kartu su 
visu NRA.

NAUJA PAGALBA MO
TERIMS PRIE GIM

DYMO
Atlantic City, N. J.—Čia 

atsibuvo Amerikos daktarų 
konvencija, kurioje įvairus 
daktarai tyrinėtojai skaitė 
raštus apie savo naujus at
radimus gydymo ir žmoni
jai pagalbos srityje.

Vienas daktaras, profe
sorius Ralph T. Knight, iš 
Minnesota universiteto, iš
kėlė visų žiniai savo naują 
anestetiką pagalbai mote
rims prie gimdymo: tas 
anestetikas vadinamas “cy
clopropane”. Tas gasas bu
vo jo naudojamas prie vi
sokių operacijų jau per 18 
mėnesių, bet tik pastaru 
laiku pradėta jį duoti mo
terims laike gimdymo. To 
gaso užtenka įkvėpti du sy
kiu, ir kartais užtenka net 
vieno įkvėpimo.

Kinijoj suimta 15 mer
ginų, veikusių komunistų 
špiegais, už ką joms graso 
mirties bausmė sušaudymu 
arba galvos nukirtimu.

Nusižudė del meilės. Ma
dison, Wis. — Pasižymėjęs 
universiteto studentas, tu
rėjęs meilės santikius ku
rie gerai nevyko, nusižudė, g®—"

Nukirto galvą. Bastia, 
Korsika. — Korsikos salos 
pragarsėjęs banditas And
re Spada užmokėjo savo 
galva už nužudymą 14 as
menų.

DEL PIRMO PASAULIO LIET. 
KONGRESO

Lietuva Kongresui Pasiruošus — Viskas Įvyks 
kaip Numatyta Rugpjūčio H —17 d.

Kaunas. — Užsienio spaudo
je, šiaurės ir Pietų Amerikos 
kai kuriuose Lietuvių laikraš
čiuose pasirodė straipsniai ku
riuose pareikšta nuomonė buk 
šiais metais šaukiamą pirmuti
nį Pasaulio Lietuvių Kongresą 
reiktų atidėti. Motivas tokiai 
nuomonei tame kad iki Rugpjū
čio mėnesio 1935 metais nebu
sią galima gerai pasiruoši kon
gresui.

šiuo klausimu aiškiai pasisa
kė Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti vice pirmininkas 
p. Merkys, kuris pavaduoja 
pirmininką p. Skipiti, šiam dar
buojantis Suvienytose Valsti
jose. Susirinkime kuriame bu
vo sukviesti Kauno spaudos at
stovai, p. Merkys pasakė kad 
pirmutinis Pasaulio Lietuvių 
Kongresas įvyks šiais metais, 
dėlto niekur neprivalo būti nei 
mažiausios abejonės: D. U. L. 
R. valdybos nutarimas paskelb
tas visam pasauliui, įvairiose 
užsienio vietose musų išeiviai 
ruošiasi kongresui, renka dele
gatus, svarsto savo spaudoje 
kongreso programą: D.U.L.R. 
pirmininko kelionė į Ameriką 
surišta kaip tik su paruošia
mais kongreso darbais; Kaune, 
DULR. centre, kongresui ruo
šiamasi visu rimtumu. Imant 
visa tai dėmesin, dabar pradė
ti kelti abejojimų del kongre
so šiais metais butų ir pervėlu 
ir nenuoseklu.

Iš pasikalbėjimų spaudos at
stovų susirinkime gaunama įs
pūdžių buk esama musų visuo
menėje žmonių kuriems išviso 
ir paties tokio kongreso reika
lingumas nėra aiškus: DULR. 
sekretoriatas gauna vieną-kitą 
laišką kur reiškiama abejoji
mų del kongreso reikalingumo, 
del laukiamos iš jo naudos Lie
tuviams išeiviams ir Lietuvai, 
žinoma, aiškinti spaudoje kon
greso tikslus šiandien butų ne 
vieta ir ne laikas: kongreso 
būtinumą ir jo reikšmę Lietu
vai bei jos išeiviams musų vi
suomenė tėvynėje ir užsieniuo
se gerai supranta; jos gal ne
supranta ar nevisai tiksliai iš
siaiškina sau išeivijos santi
kius su metropolija" tik neskai
tlinga mažuma. Svarbiausia 
yra tai kad visa Lietuvos spau
da kongreso idėjai pritaria; 
užsienio Lietuvių spaudoje taip

TAMULIUI SEKASI
'Amerikos spaudoje pla

čiai praskilbo beisbolo spor
te Lietuvis vaikinas, Vy
tautas Kazimieras Tamulis, 
New Yorko Yankees base- 
bolo jaukto bolės sviedikas.

Sporto puslapiai pilni jo 
Įvairių karikatūrų, foto
grafijų ir iliustracijų.

Kaip sporto žinovai ra
šo, Tamulis savo ypatingu 
bolės sviedimu sumaišė vi
sus to sporto ekspertus. Jis 
yra nedidelio ūgio, tvirtas 
vaikinas, storom blauzdom, 
šlaunimis, ir stačia krutinę. 
Jo tėvai abu ietuviaiL 
Jis yra tyras Lietuvis, abu 
tėvai Lietuviai, motina dar 
gyvena.

Tamulis yra kilęs iš Bos
tono ir ten daug darbavo
si Lietuvių katalikų jauni
mo tarpe. Dar būdamas 

pat neteko pastebėti neprita
rimo kongreso idėjai. Atvirkš
čiai, užsienio Lietuvių spauda 
labai daug tikisi iš kongreso.

Reikia pripažinti kad mumy
se kaip ir visur kitur, kituose 
kraštuose, yra “abejojančių 
Tamošių’’. Bet taip pat reikia 
pripažinti kad musų tautos ir 
ir valstybės jaunam gyvenimui 
iš pat pradžios vadovauja stip
rus, kietas, vyriškas pasiryži
mas, kurio karštyje sutirpsta 
abejojimai, nepasitenkinimai.

Todėl ir šio pirmutinio Pa
saulio Lietuvių Kongreso idė
jos akivaizdoje turėtų nebūti 
tokių viešai reiškiamų nuomo
nių, kurios silpnintų pačią idė
ją ir kurios galėtų pakliudyti 
jau pradėtam ir gerokai Įpusė
jusiam darbui. Nereiktų kliu
dyti darbui jei jau ne del Įsi
tikinimo tai nors ir del papras
tos disciplinos, be kurios joks 
didesnis visuomenės darbas nė
ra įmanomas.

Tame pat spaudos atstovii 
susirinkime, Amerikos Lietuvių 
spaudos atstovas informavosi 
kai kuriais klausimais. Jis pa
reiškė kad užsienio Lietuviai, 
gyvai pritarę kongreso klausi
mui, nesitiki kad juos reiktų 
čia kongrese ant rankų nešioti, 
bet tikėsis iš kongreso konkre
čių pasėkų, o tų pasėkų pirmo
je vietoje bene reiktų statyti 
Pasaulio Lietuvių Sąjunga.

Amerikiečių spaudos atstovo 
nuomone, kongresui turėtų bū
ti patiektas jau išanksto ap
galvotas tokios sąjungos — jos 
tikslų, jos teisių ir prievolių 
planas. DULR. vice pirminin
kas pareiškė kad toks planas 
bus patiektas ir kad sąjungos 
reikalu kongresui darys prane
šimą pats DULR. pirmininkas 
R. Skipitis.

Malonu yra pranešti užsie
nio Lietuvių spaudai kad Lie
tuvos spauda ir visuomenė la
bai rimtai domisi kongresu ir 
mato jame lyg ir kertinį ak
menį tam naujam santikiu rū
mui, kokį turės pastatyti susi
rinkę kongresan atstovai. Jei 
pirmas kongresas ir negalėtų 
aprėpti visų reikalų kokie yra 
santikiuose tarp išeivijos ir jų 
tėvynės, tai vis tik jis bus rei
kšminga pradžia tolimesniems, 
vadinasi ateities, kongresams.

Karolis Vairas.

mokiniu, atsižymėjo beis
bole, ir 1930 metais jau pa
imtas j profesijonalius lošė’ 
j u s. 1

Jis bolę sviedžia iš kairės 
rankos, ir sviedžia taip kad 
vis jo jaukto oponentai ne
pataiko mušti, tokiu budu 
jie ir pralaimi, nors jisai 
sviedžia pilnai taisykliškai.

Per Balandžio mėn. Suv« 
Valstijų importas buvo di- 
dėsnis negu eksportas. Ba
landžio m. eksportuota už 
$164,350,000, importuota gi 
virš šešiais milijonais dola- 
rių daugiau.

Clevelande, šiose dienose 
del darbininkų streiko ne
dirba apie 6,500 darbinin
kų. Streikai eina keletoje 
darbo šakų. 



DIRVA

PITTSBURGH© PADANGĖ
ŠELPIAMI BEDARBIAI TURI 

REGISTRUOTIS DARBUI 
Rengiantis prie federally vie

šų darbų vykdymo, visiems pa
šalpą imantiems bedarbiams 
buvo įsakyta užsiregistruoti i 
darbus. Tačiau virš 10,000 to
kių bedarbių Allegheny apskri
tyje nesiskubino registruotis. 
Kurie po Birželio 15 dienos 
nebus užsiregistravę tie gali 
netekti pašalpos.

Jau užsiregistravo apie 100,- 
000 norinčių dirbti. Bet daug 
yra tokių, ypač Amerikoniškos 
kilmės žmonių, kurie patenkin
ti gaunama pašalpa ir visai ne
sirūpina apie darbą.

9,000 BEDARBIŲ LAUKIA 
DARBŲ

Kaip greit bus užtvirtinta 
viešų darbų projektai, Pitts- 
burgho srityje gaus darbus su
virs 9,000 bedarbių, kurie da
bar ima pašalpas.

Jau dabar nekuriuose dar
buose dirba 9,200 pašalpas 
ėmusių žmonių.

PENNSYLVANIA NUSTOJA 
INDUSTRIJŲ

Pennsylvanijoje praeitų ke
liolikos metų bėgyje nustojo 
veikusios nekurtos didžiosios 
industrijos, persikėlė kitur, ir 
tuomi sumažino valstijoje dar
bus ir valstijos ineigas.

šiose dienose Pennsylvanijos 
senate buvo iškelta sumanymas 
skirti $10,000 komisijai kuri 
tyrinėtų kodėl valstija neten
ka tų industrijų ir kas butų 
galima daryti išvengimui kitų 
industrijų bėgimui kitur.

Tam tikrų užsispyrėlių pasi
darbavimu komisijos skyrimas 
atmesta.

KRATOSI SENOVIŠKO VAR
ŽYMO JUNGO

Pennsylvanijos valstija pa
lengva nusikrato savo nusenu- 
sio varžymo jungo, kuris užsi
liko nuo 1794 metų.

Kai tais metais buvo įvesta 
uždraudimas visokių pasilinks
minimų sekmadieniais, tas iš
laikyta iki šiai dienai. Daug 
kartų buvo bandyta to nelabo 
įstatymo atsikratyti, bet vis 
kaimų ir mažų miestelių gy
ventojai, suagituoti dvasiškių 
ir šiaip fanatiškų žmonių, nu
balsuodavo tą įstatymą palikti 
po senovei.

Dabar, pastarų poros metų 
bėgyje, pradėta šis-tas to įsta
tymo panaikinti. Pirmiausias 
laimėjimas buvo kuomet gauta 
teisė rengti sekmadieniais kon
certus. Paskui iškovota teisė 
lošti beisbolą ir futbolą “Dievo 
dieną”.

Dabar gi jau bus leista gy
ventojų apsibalsavimui ar jie 
nori turėti atdarus judamų 
paveikslų teatrus sekmadie
niais po 2 valandos po pietų.

Pasitikima kad už tai bal
suos kiekvieno didesnio mieste
lio ir miesto gyventojai, ir tik 
mažų miestelių ir kaimų žmo
nės balsuos prieš, nes jie tų 
įstaigų neturi ir nepaiso lanky
tis jose. /

PADEKIT BAIGT PRA
DĖTA DARBĄ

Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Atsišaukimas

BALTIMORE, MD. BROOKLYN© -N. Y. IR
SALĖS B-VĖS IŠVAŽIAVI

MAS
NEW JERSEY ŽINIOS

VAIKŲ DARBO ĮSTATYMAS 
PRIIMTAS

Harrisburg, Pa. — Valstijos 
legislaturoje susitaikę Republi- 
konai ir Demokratai atstovai 
pagaliau perleido pirmą reikš
mingą valstijai įstatymą šib- 
legislaturos posėdžio bėgyje.

Perleista bilius reguliavimui 
valstijoje vaikų darbo. Taipgi 
išgelbėta nuo sunaikinimo so- 
cialės apdraudos įstatymas.

Prie to dar yra siūloma įs
tatymas nustatymui minimum 
mokesties už darbą moterims 
ir vaikams.

BRIGHTON, MASS.
ŠIS-TAS. čia darbai biskį 

susitaisė; pavasariui atėjus be
darbiai susiranda šiokius-tokius 
užsiėmimus, dirba nors po ke
letą dienų per savaitę.

šiose dienose įvyko vestuvės 
Juozo ir Juzės- Kuliunų dukre
lės Stasės su Pranu Bucelevi- 
čium. Kuliunai yra čia apsi
gyvenę prieš penkis metus, at
vykę iš Akrono, Ohio, ir gerai 
žinoma Clevelandiečiams. Jau
nasis yra gerų tėvų vaikinas. 
Vestuvės įvyko Birželio 9 d.

Linkėtina jaunavedžiams ge
ro ir laimingo gyvenimo. Sve
čiams kurie dalyvavo vestuvė
se ir apdovanojo jaunavedžius 
jų tėvai ir patys jaunavedžiai 
tari.’, širdingą ačiū, ypatingai 
dėkoja už dovaną ir prisimini
mą F. Januškevičiui iš Cleve- 
lando. * Buvęs.

PAMINKLAS BUS ATIDEN
GTAS LIEPOS 28 D.

Gerbiamieji! Jus žinot kad 
1933 m. Darius ir Girėnas pa
siaukavę Lietuvos ir Lietuvių 
tautos garbei, žuvo nugalėję 
Atlantiko vandenyną. Jų pa- 
siaukavimas ir tragiškas žuvi
mas nustebino civilizuotą pa
saulį, kuris tada tik sužinoję 
kaip narsių ir pasišventusių 
vyrų turi Lietuvių tauta. Gi 
Chicagos Lietuvių būrelis pa
siskyrė sau tikslu tą tragišką 
įvykį atžymėti pastatymu Da
riui ir Girėnui paminklo, kuris 
ir tekančioms gentkartėms liu
dytų Lietuvių drąsą, pasišven
timą ir narsumą.

Chicagiečių Lietuvių nusita- 
rimas buvo širdingas ir tiks
lus. Tuojau imtasi darbo, ir 
paminklas Dariui-Girėnui jau 
statomas Marquette Parke 
prie So. California ir W. Mar
quette gatvių. Statybos dar
bas žymiai eina pirmyn ir už 
dviejų-trijų savaičių pamink
las bus užbaigtas. Liepos 28 
dieną su didelėmis iškilmėmis 
paminklas bus atidengtas. Pa
minklo atidengimo Lietuviai 
taip laukia kad jau dabar sta
tomą paminklą būriai vietinių 
ir iš tolimų valstijų atvykusių 
Lietuvių dienomis ir net vėlais 
vakarais lanko. Taigi jau ku
riasi Lietuvių šventovė.

DAR TRŪKSTA PINIGŲ
Bet štai atsiranda kliūtis! 

Paminklo statymą užbaigus 
mes turėsime arkitektui užmo
kėti visą suderėtą pinigų su
mą už jo darbą, o to nepada
rant, Liepos 28-tą paminklą 
atidengti negalėsime. O tam 
reikalui mums dar trūksta 
$3,5C0, kuriuos dabar būtinai 
turime sukelti iki paminklo 
statymo darbas bus užbaigtas. 
Jei iki 28-tos Liepos šitą su
mą hesukelsime, Įvyks labai 
nemalonus dalykas: darbas su- 
sitrukdys, paminklo statymo 
fondo veikėjų upas ir energi
ja susigadys, o visuomenė jau
sis lyg suviliota. Taip aplin
kybėms susidėjus ir paties pa
minklo atidengimas nusitęstų 
net nežinia iki kuriam laikui.

Tai butų mums ir visuomenei 
labai nemielas įvykis, kurio 
prisileisti mes nenorim. O kad 
jo neprisileidus, esame priver
sti šauktis Lietuvių visuome
nės pagalbos:

PADĖKIT MUMS BAIGTI 
PRADĖTĄ DARBĄ!

Padėkite mums sukelti pa
minkle statymui trūkstančią 
sumą pinigų, kad galėtume pa
minklą atidengti Liepos 28 die
ną, prie kurios iškilmių jau 
dabar rengiamės.

Gerbiamieji! Suteikit mums 
finansišką pagalbą visais gali
mais budais! Aukaukite kas 
kiek išgalite. Parinkite tarpe 
savo kolonijos tautiečių aukų. 
Paskirkite dalį pelno iš savo 
rengiamų pramogų ar kaip ga
lint kitaip sudarykite mažes
nes ir didesnes sumas ir siųski
te Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Fondui. Kiekvienas 
jūsų aukautas pinigėlis šio pa
minklo statymui bus įvertina
mas kaip svarbi plytelė pamin
klo sienon. Visos gautos iš 
Jūsų aukos bus paskelbtos lai
kraščiuose. Atminkite, gerbia
mieji, kad:

Mums dar trūksta $3,500, 
kuriuos turime būtinai sukel
ti iki Liepos 28 dienai, kad ga
lėtume tą dieną musų oro kar
žygių Dariaus ir Girėno pamin
klą atidengti, o atidengti nega
lėsime jei neturėsime išgalės 
užmokėti už darbą visą sude
rėtą pinigų sumą. O tą sumą 
taip urnai sukelti negalėsime 
be visuomenės pagalbos. Tos 
pagalbos dabar iš Jūsų prašo
me. Visas aukas siųsdami, 
perlaidus ir čekius rašykite 
Darius-Girėnas Fund, ir siųs
kite Fondo sekretoriui (V. Rė
kus, 1840 Wabansia Avenue, 
Chicago, Ill.) arba iždininkui 
(J. Kratkus, 2201 W. Cennak 
Road, Chicago, Ill).

Kas tik jaučia save Lietuviu 
esant, šiuomi nuoširdžiai pra
šomas prisidėti su aukomis 
įrengimui Lietuvių šventovės 
Chicagoje. Prisidėkite savo 
auka kokia kas išgalite.

Padėkite mums baigti pradė
tą darbą!

Birželio 9 d. Dick’s Grove 
darže atsibuvo Lietuvių Salės 
Bendrovės naudai išvažiavimas. 
Nors oras buvo apsiniaukęs ir 
šaltas, tačiau publikos buvo pu
sėtinai gražus būrelis ir visi 
smagiai praleido laiką. Pasi
baigus piknikui, beveik pusė 
dalyvių parvažiavo į salę ir čia 
prie kitų jaunų Lietuvių orkes
tro padarė užbaigą pikniko, kas 
liudija kad tas vienintelis Lie
tuvių židinis, tautinis namas, 
turi pakankamai rėmėjų, kurių 
jokis oras nei prieš salę nusi
statęs gaivalas nesulaiko.

Kiek iš to išvažiavimo liko 
pelno neteko patirti, tačiau iš 
šalies žiūrint atrodo kad galė
jo likti apie pora šimtų dolarių.

Piknike matėsi ir keletas ko
munistėlių, kurie tačiau atvy
ko ne Salės B-vės reikalą pa
remti, bet savo prieš-lietuvišką 
kromelį garsinti. Tie gaivalai 
landžiojo (žinome ne prie visų 
bet prie savo nužiūrimų asme
nų) ir kaulijo pasirašyti kokią 
ten rezoliuciją, kurią sakė ve
šią į Lietuvą ir įteiksią Prezi
dentui Smetonai, reikalaujant 
paliuosuoti visus šalies išdavi
kus komunistus, ir nekliudytų 
jiems nuversti dabartinę Lietu
vos valdžią ir įsteigti komunis
tinę vergiją Lietuvoje. Iš to 
aišku kad komunistai irgi ren
giasi vykti į Viso Pasaulio Lie
tuvių kongresą Kaune.

Nors musų komunistai iš 
vardo yra Lietuviai, tačiau iš 
savo darbų yra didžiausi Lietu
vos priešai, ir jeigu tik jie ga
lėtų tai visą Lietuvą paplukdy
tų kraujuose ir ją paaukotų 
Rusijos kruvinai komunistų 
vergijai. Kaipo tokie komu
nistai neturėtų būti įleisti į tą 
kongresą, nes jų dalyvavimas 
tame kongrese padarytų daug 
nemalonumo ne tik pačiam kon
gresui bet ir pačiai Lietuvai. 
Komunistai veržiasi į kongresą 
ne tikslu ką gero padaryti Lie
tuviams, bet kad išprovokuoti 
ką nors prieš save, kad paskui

Tautininkai Steigia Ben
drovę Laikrašti Leisti
Brooklyn, N. Y. — Lietuvių 

tautinė visuomenė dalinai žino 
kad nuo “Vienybės” laikraščio 
perėjimo iš tautininkų į social- 
sandariečių vadovybę, Ameri
kos Lietuviai tautininkai ryti
nėse valstijose neteko priemo
nės skiepyti visuomenėje tau
tininkų idėjas. Ypač paskuti
niu laiku žymiai pajausta kad 
tautininkai daug veikia visuo
meniniame darbe, bet vietos 
laikraščiuose laikraščiuose tas 
darbas neranda del kai kurių 
užsispyrusių kitų pažiūrų po
litikierių atgarsio. Pirmiausia 
tą pajuto jaunimas.

Paskutiniais metais intensi- 
viai pradėjo dalyvauti visuo
meniniame darbe jaunuoliai, ir 
jie būdami jautrus tą tuojau 
pastebėjo. Jie mato kad to
kioms aplinkybėms esant, jų 
darbas neduos visuomenei tų 
pasekmių kurių nori jauni vei
kėjai. Ir kaip nėra sulaikomas 
tekantis upelio vanduo taip ne
galima sulaikyti jauna dvasia 
idealo siekianti. Ir štai susi
tarė vietos, veikėjai tautininkai 
kad turi leisti savo laikraštį 
kuriame, nevaržomai siauru 
par'tijiniu fanatizmu, butų ga
lima skleisti Lietuvybė Ame
rikos Lietuvių tarpe, be kom
promitavimo Lietuvos valdžios 
Lietuvoje, 15et jai padėti kultū
riniuose jos žygiuose tautos 
gerovei dirbant, taipgi ir už
sienio politikoje, reikalui esant.

Birželio 20 vakare, A. Povi- 
lansko salėje, Brooklyne, susi
rinko arti trisdešimts tautinin
kų veikėjų, kurie nutarė leisti 
laikraštį. Tame pirmame su
sirinkime pradžiai sudėjo arti 
dviejų tūkstančių dolarių. Nu
tarta inkorporuoti bendrovė su 
$15,000 pagrindinio kapitalo, 
po $10 akcija. Laikraščio pir- Į 
mutiniu redaktorium steigėjai 
numato Kapt. P. Jurgėlą.

Reikia pastebėti kad darbas

ŠIRVYDŲ SUNAUS 
KRIKŠTYNOS

M. Putino ir A. Verbos nau
jais automobiliais būrelis New 
Jersey Lietuvių Birželio 8 d. 
išvyko pas Vytautą Sirvydą į 
Rouses Point, N. Y., jų jau
niausio sunaus, Jono Arturo, 
krikštynas, kurios įvyko sek
madienį, Birželio 9. Krikšto 
tėvu buvo SLA. Daktaras-Kvo- 
tėjas, Dr. Stanislovaitis, kuris 
su žmona ir savo dviem gra
žiais vaikučiais atvyko iš Wa
terbury, Conn. Krikšto moti
na buvo Ona Gudienė iš West 
Orange, N. J., žmona gerai ži
nomo patrioto veikėjo, Simano 
Gudo. Svečių buvo: Mikas Pu
tinas su žmona, žinomas kep
tuvės savininkas iš Elizabeth, 
N. J.; Jurgis Katilius su žmo
na, iš Kearny, N, J., p. Gudo 
biznio partneris; Ant. Verba su 
žmona, gazolino stoties savinin
kas Newarke; Sirvydų švoge- 
riai, Petras Tamulis su žmona 
iš Philadelphia, Pa., ir Juozas 
Slikas su žmona, iš Livingston, 
N. J.: keletas vietinių Lietuvių 
iš Port Henry, N. Y. Toks 
trijų valstijų Lietuvių susitiki
mas Kanados parubežyje pra
ėjo labai linksmai. Kitą dieną 
visi svečiai, be Dr. Stanislovai- 
čio, kurio profesijos reikalai 
neleido ilgiau pabūti, nuvyko 
apžiūrėti Montrealio įdomybių, 
kur labiausia patiko Krausma- 
no restoranas, kur gamina ge
riausius Lietuviškus raugintus 
kopūstus su kaulukais, ir kito
kius pusiau Lietuviškus val
gius. Restoranas nors Vokie
čio savininko valdomas, bet jis 
duoną ima iš Lietuvio duonke
pio, p. Paškevičiaus. Klaipė
dos reikalai biznio santikių 
tarp abiejų tautų čia negadina.

Antradienį New Jersiečiai iš
važiavo namon — prie kasdie
ninių savo darbų ir kas savai
tę skaityti “Dirvą”. Rep.

TURĖS SUMOKĖTI 157 MILI
JONUS NAUJŲ TAKSŲ

Harrisburg, Pa. — Valstijos 
seime priimta devyni įvairių 
naujų taksų biliai, kuriais bė
gyje sekančių dviejų metų val
stijos gyventojai turės sumo
kėti 157 milijonus taksų vals
tijos reikalų vedimui ir politi
kierių šėrimui.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai. 
Siunčiant Į kitus miestus 30c.

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

HARTFORD, CONN.
VAŽIUOJA LIETUVON, ži

nomas Amerikos Lietuvių tar
pe tautininkas veikėjas, V. M. 
Čekanauskas, šiose dienose iš
važiuoja trejetui mėnesių į 
Europą paviešėti. Pasaulinio 
Kongreso laiku lankysis Kau
ne, bet pirm to žada aplankyti 
keičią kitų Europos šalių ir 
apsipažinti su jomis.

Hartfordo Lietuviai palinkė
jo p. Čekanauskui laimingos 
kelionės. Kor.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDO VALDYBA:
L. šimutis ■— Pirmininkas

Kun. Ign. Albavičius, — Sekretorius 
Jo ras Kvetkus — Iždininkas

Kun. H. Vaičiūnas,
R. A. Vasalie.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDO NARIAI:
R. A. Vasalie — Pirmininkas

B. F. Simens-Simokaitis — Vice-p.
J. A. Mickeliunas — Vice-p.

V. Rėkus — Sekretorius
John Caikauskas — Fin. sek.

Chas P. Kai — Parengimų Komisijos Pirmininkas.

turėtų daugiau medegos bjau- 
rioti Lietuvą, valdžią ir Lietu
vių tautos veikėjus. Kitais žo
džiais sakant, nori pasidaryti 
save “kankiniais”, kad paskui 
sugryžę į Ameriką galėtų plus- 
dami Lietuvos valdžią ir kon
greso dalyvius pasižvejoti sau 
taip labai reikalingų dolarių.

IŠLEISTUVĖS PUIKIAI 
PAVYKO

Pikniko Dalyvis.

KAUNE STATOMA
DIDELIS SPORTO

STADIONAS
PAJIEšKOM Kun. Petruše

vičių. Turim svarbių reikalų. 
Kas žinotų kur gyvena, arba 
pats prašomas atsišaukti šiuo 
adresu:

J, Lazauskas 
11(9 Freyburg St. S. S.

Pittsburgh, Pa.

pradėtas rimtai ir atsakomin- 
gai, iš ko reikia tikėtis ir gerų 
pasekmių. Pas steigėjus pasi
reiškė labai gera nuotaika.

Priešakyje šio darbo prie su
augesnių stovi dar jaunuolių 
veikėjų, kurių .jauna dvasia no
ri turėti savo dvasiniam pasi
tenkinimui pavyzdingai veda-

Newiark, N. J. — Birželio 23 
d. surengtos išleistuvės DULR 
pirmininkui p. Skipičiui ir jau
niem artistam, kuriuos p. Ski
pitis su savim vežasi į Pasau
lio Lietuvių Kongresą, pavyko 
labai puikiai. Dalyvavo labai 
daug žmonių. Repy

Senoji Tėvynė
Jos

Aplankykit savo gimtinį kraštąv
Greičiausia kelionė i Lietuva 

Breson - Europa 
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Brenierhavene ir užtikrina 
patogu nuvykimą į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAViELBlG
NEW YORK

ALBERT BALLBN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo.
Informaciją klauskit pas vietinį 

agenta arba

HflMBURQ-fiMEHICAN LiBE
GERMAN LLOYD

1119 Euclid Ave. Cleveland

Kaunas. — Lietuvoje spor
tas jau yra gražiai prigijęs ir 
išsiplėtęs. Visame krašte, net 
ir toliausiuose provincijos pa
šaliuose, yra sporto organiza
cijoj, kurios jungia, ugdo ir 
plečia įvairių rūšių sportą.

žymiausios Lietuvos sporto 
jiegos yra suburtos Kaune, da
bartiniam nepriklausomos Lie
tuvos centre. Tačiau Kaune 
sportui tarpti ir bujoti daug 
kliudė gero stadiono trukumas. 
Goto stadiono reikalingumas 
jau senai buvo keliamas ne tik 
sporto vadovybės, bet ir visuo
menės sluogsniuose. Pagaliau 
jau pernai buvo nutarta pasta
tyti Kaune didžiulį, gerai įren
gtą ir modernišką sporto sta
dioną. •

Stadiono statybos darbai jau 
pradėti. Jis statomas Vytau
to kalno ąžuolyne, greta Kūno 
Kultūros rūmų. Dalį stadiono 
užims> didžioji futbolo aikštė. 
Ji bus tokio didumo kad tiks 
visoms tarptautinėms rungty
nėms. Aplink aikštę bus bė
gimo kelias 500 metrų ilgio.

Aikštės galuose bus aikštelės 
engvosios atletikos rungty
nėms : šokimams, mėtymams, 
ir tt. Be to, šiame stadione 
kėliau bus įrengtas ir plaukio
jimo baseinas.

Stadiono statyba eina visu 
smarkumu. Darbas eis visą 
šių metų vasarą iki vėlybo ru
dens ir dar kitais metais. Ti
kima kad 1937 metais naujasis 
sporto stadionas visu savo di- 
dingudu ir puošnumu priims 
numatytas Baltijos valstybių 
Olimpiados dalyvius, šis spor
to stadionas bus didžiausia ir 
gražiausia sporto šventovė vi
same Pabaltyje. Tuo budu Lie
tuva turės du gražiausius pa
status visame Pabaltijyje: Vy
tauto Didžiojo muzejų ir spor
to stadioną. Tsb.

SUSIMUŠĖ ITALU 
LĖKTUVAS

New Yorke. — Floyd Ben
nett aerodrome, Birželio 22 d. 
kilo lėkti be sustojimo į Romą 
du Italai lakūnai, broliai Mon- 
teverde. Jie norėjo užbaigti 
kelionę kito garsaus Italo laku
no, Francesco de Pinedo, ku
ris ten pat pora metų atgal be
sikeldamas į orą žuvo kada jo 
lėktuvas užsidegė.

šiem dviem broliam taipgi 
nepasisekė išlėkti, nors jie pa
tys išliko sveiki.

Tą nelaimę matė ir Vaitkus, 
kuris vis “laukia gero oro” iš
lėkti. Nors Kaune pranešta 
kad Vaitkus ten turėjo būti 
Birželio mėnesio pradžioje, bet 
jis vis dar tebesėdi New Yor
ke. Italams oras buvo geras, 
bet Vaitkui negeras.

Jau Vaitkus, kaip sako, “ga
tavas” išlėkti, bet Chicagoj so
cialistų laikraštis vis renkasi 
aukų Vaitkaus “intencijai”. R,

mą laikraštį, šiandien Ameri
kos Lietuviai, ypač jaunimas, 
nepatenkinti siaurai vedamais 
vien grupių interesams laik
raščiais. Norima laikraščio ku
ris rūpintųsi plačios musų vi
suomenės reikalais, ir butų tau
tiniai valstybinės krypties.

Iš šalies žiūrint atrodo kad 
naujo laikraščio steigėjų pasi
ryžimas yra geras ir sveikin
tinas. J. Praeivis.

PATAISYMAS
Pranešime iš Port Jefferson, 

N. Y., apie rengiamą, varduo
se įvyko klaida: paminėta apie 
Adolfą Adomaitį, o turi būti 
Adolfas Benaitis.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL

EKSKURSIJA

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUrERlOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699 į

RENGIA IŠLEISTUVES 
“DIRVOS” REDAKTORIUI

Brooklyno tautininkai rengia 
pasitikti ir išleisti “Dirvos” 
redaktorių p. K. S. Karpių į 
Pasaulio Lietuvių Kongresą.

Tam tikslui rengiama išleis
tuvių vakarienė.

“Dirvos” redaktorius išplau
kia Liepos 26 d. švedų Ameri
kos Linijos laivu “Gripsholm”. 
New Yorke-Brooklyne p. Kar
pius praleis keletą dieną pirm 
išplaukimo. Atvykp kada apie 
Liepos 22 d. Rep.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

WEDUAMERIB UNIJA
Modernišku motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Liepos 3 d., 1935
(Per Gothenburg-ą-Stockholm)

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

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

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

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

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

MIRĘ CHICAGOS 
LIETUVIAI

Petronėlė Mikulskienė, iš tė
vų Steponkiutė, iš Raseinių ap., 
Kražių par.; mirė Birželio 6; 
palaidota šv. Kazimiero kap.

Justinas Simonaitis, 48 m., 
iš Telšių ap., mirė Birž. 6; pa
laidotas tautiškose kapinėse.

Augustinas Bieliauskas, pus
amžis, iš Ežerėnų ap., Rumžės 
par.; mirė Birž. 10; palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Petras Kučinskas, 47 metų, 
iš Panevėžio ap.; mirė Birželio 
8; palaidotas šv. Kaz. kap.

Pranas Pipiras, 24 m., gimęs 
Chicagoj; mirė Birž. 9; palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Veronika Januškienė, pusam
žė; iš Panevėžio ap.; mirė Bir
želio 10; palaidota šv. Kaz. k.

Antanas šventeckas, 49 m., 
iš Telšių ap., mirė Birželio 11; 
palaidotas šv. Kazimiero kap.

Petras Grimaila, 52 m., iš 
Tauragės ap., Pašaltunės par.; 
mirė Birželio 10; palaidotas 
tautiškose kapinėse. LSB.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
Chicago. — Pirmose Liepos 

mėnesio dienose Į Lietuvą iš
keliauja Lietuvių studentų eks
kursija ir Dr. Al. M. Račkus.

Antroj Liepos mėnesio pusėj 
iškeliaus Susivienijimo Lietu
vių Romos-Katalikų Amerikoje 
prezidentas, “Draugo” redakto
rius Leonardas šimutis. Dr. 
Račkus ir redaktorius šimutis 
dalyvaus Pasaulio Lietuvių 
Kongrese ir gryš rudenio pra
džioj. Su jais kartu keliaus 
keletas ir šiaip Lietuvių, pra
leisti atostogas Lietuvoje.

LSB.

IŠVAŽIUOS J RYTINES 
VALSTIJAS

Chicago. — Atostogų proga 
pasinaudodamas Inž. B. F. Si- 
mons-Simokaitis Liepos 12 d. 
išvažiuos Į rytines valstijas, 
kad dalyvauti svetimšalių ve
teranų seime, kuris Įvyks New 
Haven, Conn. Ta proga lanky
sis Brooklyne ir kitose Lietuvių 
kolonijose. Praleidęs dvi sa
vaites, savo darbavietės kom
panijos reikalais lankytis Det
roite, Clevelande ir dar šian- 
ten. Chicagon sugryš pabaigoj 
mėnesio. LSB.

DAUG LIETAUS
Chicago. — šymet Chicagoj 

labai daug lietaus. Nuo pat 
pavasario pradžios ikišiol daž
nai lyja ir kartais taip labai 
kad vanduo užsemia rusins. 
Del to nukenčia ir pramogos, 
nes jei kurį sekmadienį nelyja 
tai žemė buna labai primirkus, 
kad daugelis nedrysta i laukus 
važiuoti. Yra manoma kad jei 
ir toliau taip daug lis tai mai
stas dar pabrangs, nors su 1 
diena Liepos pirkėjams reiks 
mokėti vieną centą “pardavi
mo taksų” daugiau. LSB.

LIETUVIAI LANKO
SAVO ŠVENTOVĘ

Chicago. — Lietuviai dabar 
veik visą liuosą laiką praleidžia 
Marquette Darže, kur statoma 
Dariui-Girėnui paminklas. Ton 
vieton lyg kokion šventovėn 
Lietuviai renkasi būriais ne tik 
dienomis bet ir vakarais, net ir 
vėlyvomis išvakarėmis, ir pra
leidžia ištisas valandas. Šiokią 
dieną ar šventadienį, ten visa
da susirinkę būriai pėkščių ir 
važiuotų Lietuvių. Jei kas at
važiuoja iš tolimesnių kolonijų 
tai irgi neišvažiuoja iš Chica
gos neatlankęs Marquette dar
žo kampelį kur dabar statomas 
ĮJariui-Girėnui paminklas. Ro
dosi, kai paminklas bus pasta
tytas, čia Lietuviai Chicagiečiai 
turės savo šventovę, tokią ko
kią dabar turi Clevelando Lie
tuviai Rockefeller darže prie 
Kultūrinio Darželio, kuriame 
stovi Dr. Jono Basanavičiaus 
paminklas. LSB.

30,000 ŽMONIŲ
GAUS DARBUS

Chicago. — Dabar visame 
Cook apskrityje skirstoma šel
piamuosius bedarbius į darbų 
kategorijas ir tūli jų imami į
riešus valdiškus darbus, kurių 
Jhicagos miestui tenka žymi 
dalis iš federališkos valdžios 
skirtų viešiems darbams 4 bi
lijonų dolarių. Užtai manoma 
kad iki Pjučio 1 d. visame Cook 
apskrityje šelpiamųjų bedarbių 
30,000 bus nuimti nuo šelpimo 
ir pristatyti prie viešųjų dar
bų. LSB.

REIKS DAUGIAU
POLICISTŲ

Chicago. — Illinois valstijai 
sutikus legalizuoti visokius pi
niginius lošius, Chicagos mies
to mayoras Kelly jau permato 
kad miestui reiks priimti tar
nybon 2,500 naujų policistų da
bojimui busiančių suktybių.

Dabar miestą aptarnauja 5,- 
183 uniformuoti policistai, tat 
jei butų priimti dar tie kuriuos 
mayoras permato busiant rei
kalingais, policijantų armija 
Chicagoj susidarys iš 7683 vy
rų. LSB,

ŠIRDINGAS AČIŪ 
VISIEMS

Chicago. — Dariaus - Girėno 
Paminklo Statymo Fondo pra
mogų rengimo komisija: J. 
Mickelitinas, B. F. Simons-Si- 
mokaitis, J. čaikauskas, Prei- 
bis, p. Račkienė, V. Reikus, 
Dr. Račkus, Adv. A. A. Olis, 
J. Juraška ir Komisijos pirmi
ninkas C. P. Kai, šiuomi reiš
kia padėką visiems tiems ku
rie davė mums paramą ir vi
sokią pagalbą buvusiuose mu
sų parengimuose, Gegužės 5 d. 
Paminklo pamatos žemės pra
kasimo, ir Birželio 2 d. įvyku
sioj Gegužinėj.

Lietuvių Spaudos Biurui ir 
laikraščiams: “Amerika”, “A- 
merikos Lietuvis”, “Darbinin
kas”, “Dirva”, “Draugas” “Tė
vynė”, “Garsas”, “Sandara” ir 
“Vienybė”, visiems ačiū už 
musų parengimų skelbimus.

Progress Furniture korpora
cijai ir “Margučio” redakcijai 
už skelbimus per radio.

People’s Furniture korpora
cijai už skelbimus per radio ir 
aptarnavimą garsiakalbiais 2 
d. Birželio įvykusioj gegužinėj.

J. J. Bačiunui -už atspausdi
nimą gegužinės laimikiams 40,- 
000 tikietų.

Visoms aukų rinkėjoms (jų 
vardai suminėta kitoj vietoj, 
skelbime jų surinktų aukų).

Visiems aukavusiems mažes
nes ir didesnes aukas paminklo 
statymui.

Visiems tiems kurie aukavo 
dovanas gegužinės laimikiams.

Visiems tiems tautiečiams 
kurie musų parengimus skait
lingai lankė ir tuomi prisidėjo 
prie paminklo statymo pasku- 
binimo.

Visiems darbininkams dirbu
siems vienokį ar kitokį darbą 
Gegužės 5 ir Birželio 2: J. Ju
raška, M. Marcinkus, J. Akra- 
navičia, V. Totlis, B. Milinas, 
J. Grinius, A. Kartelis, A. Kas- 
mauskas, J. Zakauskas, G. Gai
lius, V. Kilkus, A. Binkis, P. 
Binkis, A. Radzino, J. Ramoš
ka, Jonas Ramoška, A. Sakis, 
A. Bacevičia, ir kitiems kurie 
garbingam tikslui aukavo sa
vo darbą.

Taipgi ačiū Dariaus-Girėno 
Legiono Postui No. 271, kurio 
nariai uoliai dirba paminklo 
statymo reikale, nesigailėdami 
savo vargo ir truso.

Visiems kurie čia suminėti 
ir tiems kurie gal kaip nors į 
šį surašą nepateko, lygiai Da
riaus-Girėno Paminklo Staty
mo Fondo pramogų rengimo 
komisijos vardu, tariame šir
dingą ačiū!

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komisija.

PRAMOGŲ RENGI
MO IŽDININKO 

ATSKAITA
Chicago. — Dariaus-Girėno 

paminklo naudai Gegužės 5 d. 
surengtos iškilmės pamatų že
mės prakasimui, ineigų davė: 
Už knygas, paveikslus $123.10; 
aukų gauta $136.03; už gėri
mus $79; viso ineigų—$338.73. 
Išlaidų buvo $66. Gryno pelno 
liko $272.73.

Birželio 2 d. įvykusioj gegu
žinėj ineigų gauta: už gėrimus, 
užkandžius, ir tt. $866.60; au
kų gauta $288.12; už knygas 
ir paveikslus $18. Viso ineigų 
tą dieną gauta $1,172.72. Išei
gų buvo $504.38. Gryno pelno 
liko $668.34. Imant abi dienas, 
Gegužės 5 ir Birželio 2, pelno 
gauta $941.07.

Gegužės 5 d. iškilmėse aukų 
davė: Vincent Vaicek $10; An
tanas Vershl $5; D. G. Fen 
$4;80. Po $2: Mary Preiby, 
S. Lensberg, J. Pupselis.

Po $1: E. Jančiauskis, M. T. 
Kezes, L. Striupas, G. čižunas, 
Mr. ir Mrs. Jocis, K. Adomai
tis, J. ir J. Stanaičiai, A. Pa- 
keltis, K. Valis, Veronika Lu
košius, J. Landsberg, S. Siro, 
J. Dauginis, O. Kurauskienė, 
M. Randis, C. šūkis, A. Kupris, 
A. P. Puskis, J. šeštokas, S. 
Kuizin, S. A. Pileckas, J. Pet- 
rokas, J. Kasmauskis, J. Kum- 
skis,' O. Andrikienė, A. Juodis, 
C. Kanapeckis, V. Eičis, J. Ber- 
kelis, F. Užubalis, F. Gedmint,
J. Starodub, Petronė Mozgeris, 
A. Kerolis, Apolonija Girdvai
nis, A. S. Kuizin, Mrs. M. Nar- 
vid, A. Janulionis, M. švaikau- 
skas, V. Rakštelis, J. Ramoška,
K. Kazukauskis.

Viso šios aukos buvo aukau
tojų priduotos vokuose su už
rašytais aukautojų vardais, bet 
daugelis vardų nesidavė per
skaityti, todėl jie čia liekasi ne
minėti.

Birželio 2 d. rinkėjos surin
ko smulkių aukų: P. Šukienė 
$6.59; M. Petkienė $14.06; P. 
Vaicekauskienė $5.03; B. Bi
čiulis $3.01; Ona Zemck $9.30; 
Ona Kasmauskienė $4.12; M. 
Žakienė $10.29; O. Maistinin- 
kienė $8.99; L. šūkis $10.26; 
H. Raukickienė $18.27; J. Ba- 
zinauskienė $16.26; Miss Nar- 
but $3.66; N. Ribickas $6.96; 
S. Saiman $12; O. Barklienė 
$7.11; J. Kasmauskas $6.70; 
M. Narkutienė $21.65; E. Ka- 
tinienė $13.70; ?— $8.70; Miss 
Matas $1.67; Mrs. K. Sriubas 
$16.14; Mrs. Misius $8.60; p. 
švilpavičienė $9.37; Mrs. Gird- 
vaitis $11.96; J. Pudzuvelis 
91c; Mrs. Bubstav $3.57. Vi
so $240.59.

Stambesnes aukas davė: Dr. 
Al. M. Račkus $10; J. Martin
kevičius $5; K. Zaromskas $5; 
A. A. Olis $3; D. Gricius $3.

Po $2: S. ir S. Paužai, V. 
Juodelis, Z. Gedvilas, ir Youth
ful Cosmetic Co.

Po $1: V. Skukauskas, K.
Kupris, Mrs. M. Šimkus, M. Žu
kauskas, S. Paškauskas, P. 
Tvirkus, O. Varnauskienė, Dr.
R. Atkočiūnas, J. Ačas, P. Vi- 
dik, V. Tamkevičius, K. Paluc- 
kas, P. Gedžius, E. Kackinskas,
S. Martinas, S. Vaškelis, Mrs.
A. Gilis, J. Girėnas, S. šimulis,
B. F. Simokaitis, M. Malinaus
kas, (per “Margutį” aukavo) 
J. A. Urbonas, Vincas Pūkas, 
J. Vaicekauskas, Iz. Vaicekau
skas. Viso $59.00.

J. A. Mickeliunas,
Pramogų Rengimo Komisijos 

Iždininkas

“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, Ill "

ATVIRAI KALBANT
jliu. Pirmesnio entuziazmo su-

Mes gyvenam taip kaip ir
visi kiti žmonės. Musų gyve
nimas yra niekas kitas, tik ke
lionė ateitin. Keliaujame kar
tu su visais, ir nežinome kur 
nukeliausim, nežinom kada ir 
kaip musų kelionė baigsis. Ke
lionė tai taip kaip ir kiekvienas 
darbas. Pradedant darbą kaip 
ir kelionę reikia pirmiausia pa
galvoti ar tai reikalinga, o jei 
reikalinga tai kokia nauda bus. 
Tik gerai apgalvojus ir tikslą 
išaiškinus, veikiamas darbas 
ar vykdoma kelionė suteikia 
naudą.

Mes išeivijoj jau turbūt nuo 
šešiasdešimts metų keliaujame 
taip vadinamą “visuomenišką” 
kelionę. Kokias pasekmes ta 
kelionė mums ikišiol davė? Ko
kią naudą iš tos musų kelionės 
turėjo visuomenė? Kiek pel
nėme garbės Lietuvių tautai 
mes tą kelionę keliaudami?

Jeigu palyginsime visą tos 
savo kelionės pelną su padėto
mis pastangomis, su visais bu
vusiais gerais norais, su visais 
trukšmais kokius parsiėjo su
kelti toje kelionėje, gausim aiš
kų supratimą kad mes nieko 
neatsiekėm, nieko nepelnėm, 
nieko neužkeliavome. Kodėl ? 
Todėl kad mes savo kelionę 
pradėjom neapgalvoję. Ėjom 
ir tekini bėgom per pusę šimt
mečio suvirš, nežinodami kur ir 
ko skubinamės. Užtai dabar 
atvertę mes savo praeities kny
gą ir atidžiai pasiskaitę visas 
tos savo kelionės lėšas, aiškiai 
matom kad tik išaikvojom lai
ką, išaikvojom savo spėkas, pri- 
trukšmavom, išmėtėm dideles 
sumas pinigų kur pakliuvo, ir 
iš viso to nieko neturime. Visi 
buvusieji tikslai pamatuoti tau
tybės ir Lietuvių visuomenės 
labu ir gerove, likosi tik vieša 
prigavyste. Už tai dabar mums 
reikia kompromituotis. Kom- 
promituojasi ir tie kurie turė
jo gerus norus ir šventai tikėjo 
iškeltiems obalsiams, ir pasiti
kėję šauksmams ir šukavimams 
nesigailėjo nieko. Dabar jie 
mato kad tie obalsiai buvo tai 
tik pundelis virkščių, apvynio
tų tautos ir visuomenės garbės 
ir naudos skarele.

▼ ▼ ▼

Kas atsimena 1933 metų Lie
pos mėnesį tas gerai žino kaip 
du Lietuviai pasišventėliai, sku- 
piai apsirūpinę, orlaiviu pasikė
lė į padanges, skrido į savo Tė
vynę viršum Atlantiko vande
nyno. žuvo jiedu prie savo Tė
vynės slenksčio, nugalėję visas 
pavojingiausias kelionės kliū
tis. Tuomi jie iškėlė Lietuvių 
narsumo garsą visame civili
zuotame pasaulyje. Nebuvo to 
civilizuoto kampelio pasaulyj iš 
kur nebūtų pakilę balsai ati
duodanti Lietuviams garbę.

Garbė buvo užpelnyta ir ją 
niekas neužginčys jos užsitar
navusiems Dariui ir Girėnui.

Tačiau tuoj atsirado aspiran
tai, užsigeidę pelnyti neužtar
nautą garbę, siekiant jos jau 
Dariaus ir Girėno pramintu ke- 

Ekskursija Lietuvon
VAŽIUOKIT KARTU SU “DIRVOS” REDAKTORIUM

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Motorlaiviu Išplaukia
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Platesniij 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.
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judinta visuomene, nepagalvo
jus, tuojau sumetė iškeltam 
obalsiui trisdešimts du tūks
tančius dolarių ir aspirantai 
ėmė rengtis neužpelnytos gar
bės kelionėn. Rengėsi, rengė
si, ir gautus desėtkus tūkstan
čių dolarių išaikvoję apsisėdo ir 
apsiskaitę prabilo, girdi, skri
sim tai skrisim, bet duokit 
daugiau' pinigų. Jei sudėsit 
kitus tūkstančius tai skrisime, 
o jei ne. ...

Tai vis musų neapgalvota 
kelionė, musų aklas pasitikėji
mas bile kam; musų neprotavi- 
mas, apie ką jau net ir teismai 
žino. Dabar klausimas: skris 
ar neskris? Jeigu skris tai kas 
iš to? Kam tai reikalinga? 
Kam nauda iš to? Jeigu Len
kai apsisukdami skrenda ir 
skrenda į aną didjurio pusę tai 
ar Lietuviams, reikia pamėg
džioti Lenkus ir mėtyti pini
gus? Jokia kita tauta išeivi
joje ne tik kad skridimus ne
kartoja, bet ir visai pradėti ne
bando. Tai ar reikėjo Lietu
viams imtis šito neapgalvoto 
“antro skridimo”? Jei jis į- 
vyks, tai tautai nei išeivijos vi
suomenei nebus jokios garbės, 
nes tą garbę pelnė Darius ir 
Girėnas itktai. Jeigu aspiran
tai vykdys “antrą skridimą” 
tai bus jau tik taip sau sporto 
žaislas ir daugiau nieko. O jei 
tas “antras skridimas” neįvyks 
tai visuomenė bus tik apiplėš
ta trisdešimts septyniais tūks
tančiais dolarių. Tai butų vi- 
liugystė. Tai butų vaisius ne
apgalvoto darbo, neapgalvotos 
kelionės.

Ir žmonių lengvatikystė! Tu- 

on

A-Namo.

Address

kstančiai Lietuvių vargsta ne
turėdami pastogės nei kasdie
ninės duonos kąsnio. Jau ne
kartą buvo keliama balsas kad 
tiems vargšams jrengt prie
glaudos namus. Į kiekvieną 
tokį balsą greitai nuskambėjo 
atsakymai kad dabartiniais de
presijos laikais tokių namų 
steigimas negalimas. O tais 
pačiais blogmečiais vėjams iš
metimas 37 tūkstančių dolarių 
galimas! Greit tie pinigai at
sirado.

-v "V v

žmonės pašaliais zurza kad 
valstybės prezidento skiriami 
bilijonai dolarių šalies gerovei 
ir žmonių pašalpoms, urnai tir
psta, nes jų pusę greitai suva
lo visokių administratorių ir 
pridabotoji] algos ir išlaidos.

Bet mums nereiks gilintis Į 
valstybės reikalus jei prisimin
sim tą pati esant musų pačių 
akivaizdoje, SLA. pastogėje. Ir 
ten tokia pati loterija. Pini
gai tirpte tirpsta ir nepritek
liai kasdien auga. Visai dar 
nesenai lėšų fonde buvo tiek 
daug tūkstančių dolarių, gi 
šiandien nepritekliai ir nepri
tekliai. Visai nesenai pašaliais 
buvo zurzama kad lėšų fonde 
laikoma tiek daug tūkstančių 
be jokios naudos, gi~ dabar ga
las su galu nesuduriama. Iš 
kur tie tūkstančiai ten buvo 
užaugę, ir kur dabar jie dingo?

Tūkstančiai dolarių susidėjo 
tada kada organizacijai dirbo 
žmonės iš pasišventimo. Bet 
kada darbą paėmė Į savo ran
kas daktarai ir advokatai, kada 
jie ėmė laikas nuo laiko rengti 
savo brangias ekskursijas i 
New Yorką, imdami žymiai ap
čiuopiant sumas už keliones 
ir sugaištis, ir lėšų fondas ėmė 
tuštėti. Tik pamanykite kad

Enjoy ahappy vacation ot "The Playground of the Great Lakes"-Junel5toSept.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 v/ith the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informa I as you desire, even to Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS .. plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal for a day, 
a week-end oryourentire 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. ‘'Goodtime’'

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.

■»
septyni ponai į New Yorką va
žiuoja penkis-šešis kartus me
tuose, kiek lėšų fondui reikia 
suplonėti del jų kelionių. Kiek 
šimtinių reikia tik vieno iždi
ninko ir vienos iždo globėjos 
kelionėms ? Mažiausia keturi 
šimtai dolarių už tų dviejų as
menų apsilankymą New Yorke! 
O tokių apsilankymų metuose 
buna keletas. Kitų ponų kelio
nės kiek pigesnės. Suvažiavi
mas užtrunka tris ir keturias 
dienas, tai susidaro 28 dienos 
per visus 7 ponus, kuriems lė
šų fondas turi išmokėti tik 
vienų dienpinigių $784, Kelio
nės tegul jau parsieis tik du
kart tiek, tai bus jau $1,568, o 
prie šitų pridėjus vadinamus 
dienpinigius, suma susidarys 
per metus $2,352. O prie to 
dar profesionalams irgi sugaiš
tys skaitosi. Tat tokias sumas 
aikvojant metai j metus, kaip
gi lėšų fondas netuštės? Da
bar net patys jie nusigandę 
“nusimažino” savo dienpini
gius dviem dolariais. Net dviem 
dolariais! O penkiais dolariais 
nusimažinti jiems labai reikė
jo. Jei butų pasilikę prie tri
jų dolarių dienpinigių, tada 
sakytume kad jie daro tai ką 
kalba. Tai butų reiškę dau
giau negu “Tėvynės” sumaži
nimas.

O antgalo, kodėl “Tėvynę” 
nereikėjo visai uždaryti? Juk 
Chicagos menševikų dienraštis 
Susivienijimo reikalams tar
nauja kaipo “ekstra organas”. 
Detroito seime tas dienraštis 
gavo šešis šimtus dolarių, ne
va kitiems reikalams, tai tegul 
už tai organauja. (Bus)

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.
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Reikšmingas Pabaltijo 
Studentų Bendradar

biavimas

UŽ BONUS MOKES PALŪKANAS TOLIAU
+----------------------------------------

' Lietuvos Pasiuntinybė iš 
Washingtono praneša pla
tesnių žinių apie Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, iš 
ko paniški kad bonų savi
ninkai galės gauti procen
tus dar per 10 metų. Štai 
kaip rašoma:

Ryšyje su Pasiuntinybės 
prieš kiek laiko spaudoje 
paskelbtu del Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų prane
šimu, papildomai praneša
ma kad bonij turėtojai, pri
statydami bonus pratęsti, 
išpirkti ir gauti 1935 metų 
palūkanas, privalės išpildy
ti ir atsiųsti Pasiuntinybei 
drauge su bonais nustaty
tos formos pareiškimus. Tų 
pareiškimų blankai bus 
gaunami Pasiuntinybėje.

Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų turėtojams suti
kus visus ar dali bonų pra
tęsti bent kuriam terminui 
nuo 1 iki 10 metų, Pasiun
tinybė bonus perštampuos, 
pažymėdama sutartą naują 
bono išpirkimo terminą ir 
išmokės palūkanas už 1935 
metus.

Pratęstų bomj turėtojams 
prailginusiems bonus nuo 
1 iki 10 metų, apmokant 
1936 metų palūkanas bus 
išduodami kuponų lapai 
1936—1945 metų palūka
noms gauti.

Norint Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus pratęsti ar 
išpirkti pageidaujama kad 
bonų turėtojai juos siųstų 
tiesioginiai P a s i untinybei 
registruotais laiškais šiuo 
adresu:

Lithuanian Legation 
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.
Lietuva Prašo Palaukti
Kartu su šiuo pranešimu 

atėjo iš Lietuvos kiti pra
nešimai, kuriuose Ameri
kos Lietuviai bonų turėto
jai prašomi palaukti, nesi
skubinti reikalauti už savo 
bonus pinigus, nes, viena, 
jie gaus palūkanas (po 5%) 
po senovei, o antra, paleng
vins Lietuvai, kuri vienu 
kartu išmokant tokią sumą 
pinigų už bonus, turėtų ap
sunkinti visus savo žmones.

Tas apsunkinimas reikš
tų naštą jūsų pačių bro
liams ir seserims Lietuvoje, 
kurie taip pat depresijos 
prislėgti.

Taigi, Amerikiečiai bonų 
turėtojai, palaukit. Nėra 
reikalo laukti visus 10 me
tų tiems kurie negalit, bet 
galit palaukti metą, du, ki
ti tris ir net penkis metus. 
Per tuos penkis metus dar 
gausit palūkanų, o Lietuvai 
palengvinsit su jumis atsi
lyginimą.

Bukit geri savo tėvynei, 
dabar, kuriai aukavotės ir 
davėt visomis išgalėmis 18- 
15 metų atgal!

visa suma iki tai dienai.
(Skaitykit komiteto atsi

šaukimą ant 2-ro pusi.)

Grigaičio Komedija
Ar rimtu ar kitokiu pro

tavimu, ‘Naujienų’ senukas 
Grigaitis išleidęs savo laik
raščio ‘transatlantinio skri
dimo’ numerį, kaip tai pa
sijaučia lyg savo “antrą 
skridimą” Į Lietuvą užbai
gęs ... Apvainikavimui sa
vo komedijos, įdėjo laikraš- 
tin karikatūrą, kuri taiko
ma pašiepimui jo pasipini
gavimo s k y m u i buvusių 
priešingų asmenų, ir, kaip 
galima įsivaizduoti, padėjęs 
į šalį plunksną, įsikandęs 
cigarą, lengvai atsidusęs ir 
nusišypsojęs, pats sau pa
sakė: “Ot, jus, durniai, ar 
jus priešinotės ar ne, ant
ras skridimas įvyko!” (tai 
yra, išleidom “Naujienų” 
numerį “skridimui” pašvęs
tą, ir susirinkom porą šim
telių už skelbimus)....

Bet ne, senuk Grigaiti: 
tamstos atsakomybė dar 
nepasibaigė iki tamstos ‘oro 
karžygis’ nepames kur pa
kelėj to lėktuvo, iššokda
mas iš jo.

(Jeigu jis tikrai lėktų, 
lai dievai jam padeda, bet 
tamsta su ramia, sąžine ne
numirsi, nes žinai kaip gu
driai panaudojai savo biz
niui tikrų oro karžygių pa
sišventimą ir vardą ir ge
rų Lietuvių pinigus.)

Račkauskas Nubaustas
Iš Kauno ateinančios ži

nios sako kad Amerikoje ži
nomas veikėjas V. K. Rač
kauskas šiose dienose pa- 
liau tapo nubaustas trijų 
metų sunkių darbų kalėji
mo bausme už sunaudojimą 
valdiškų pinigų esant Lie
tuvos konsulu Pietų Afri
koje. Byla užsitęsė treje
tą metų. Taipgi p. Račkau
skui priteista grąžinti val
stybės iždan 58,000 litų, ku
rie pripažinta buvę išaik- 
voti.

Račkausko gynėjai pada
vė apeliaciją.

Naujas Karas Religijai
Rusijos komunistų par

tija savo organe “Pravdo- 
je” pareiškė jog net tarpe 
komunistų religija yra dar 
perdaug pakenčiama, todėl 
paskelbė dar smarkesnį va
jų išnaikinti religiją iš sa
vo narių. “Pravda” ragina 
visus prisiminti Lenino pa
sakymą jog “religija ir so
cializmas vienas su kitu ne
gali draugauti”, ir ragina 
atsikratyti religijos.

Komunistai sako jog ti
kyba dar užsilikus mažes- 
nių miestelių ir kaimų ko
munistų tarpe.

“Pravda” taipgi reika
lauja griežtų bausmių to
kiems komunistams kurie 
apleidžia savo pačias ir vai
kus ir atsisako juos užlai
kyti. Tas parodo kad ko
munistų rojuje nėra jokio 
rojaus ir tvarkos.

MANO TĖVIŠKĖ
Šiaudais dengta trobelė, 
Langeliais mažutėliais 
Ir girgždančiom durelėm — 
Tai mano tėviškėlė.

Gale trobos darželis
Prisėtas pinavijų,
Už jo tvoros berželis,
Žilvičiai susiviję.

Prie vartų stovi kryžius,
Pasenęs, susikaupęs,
Prie jo, iš darbo gryžęs,
Tėvelis atsiklaupia.

Už kelio grikių laukas,
Kaip sniegas štai baltuoja,
Už jo rugiai išplaukė, 
Lyg ežeras banguoja.

Toliau juoduoja miškas,
Prie jo dar ežerėlis,
Pakalnėje ištriškęs
Sruvena šaltinėlis.

Nors daug yra pasaulyj 
Gražiai išpuoštų rūmų, 
Geriau tėvų kampelyj, 
Pajuodusiam nuo durnu.

“Aušrelė”.

Kaunas. — Jaunos Pabaltijo 
valstybės, jauni jų ir universi
tetai. Tiesa, Estai ir Suomiai 
dar Rusų laikais turėjo savus 
universitetus. Tačiau Latviai 
ir Lietuviai pirmas aukštąsias 
mokyklas įsteigė tik 1922 me
tais. Nuo pačios universitetų 
įsteigimo pradžios iki šio lai
ko, juos baigė gana daug žmo
nių, kurie šiandien visose gy
venimo šakosd užima gana au
kštas ir atsakingas vietas. Vos 
atgavusios savo politinę nepri
klausomybę Pabaltijo valstybės 
tuoj norėjo sueiti į glaudų ben
dradarbiavimą. Tačiau tam 
trukdė įvairios politinės aplin
kybės. Vis dėlto Pabaltijo stu- 
dendija, nežiūrėdama jokių 
kliūčių, jau gana senai arti
miau tarpusavyje bendradar
biauja.

1923 metais Estijos mieste 
Tartu įsisteigė Suomijos, Esti
jos, Latvijos ir Latvijos stu
dentų sąjunga, šiandien plačiai 
žinoma trumpu vardu SELL. 
Jau tuomet, kuriant tą sąjun
gą, visų keturių valstybių stu
dentijos buvo pareikšta vienin
gas noras kuoartimiau, kuo- 
glaudžiau suburti visas Pabal
tijo studentų jiegas bendram 
akademiniam darbui.

SELL sąjungos darbui tvar
kyti ir jį plėsti yra įsteigtas 
centralinis SELL sąjungos biu
ras. Jis yra Estijoje, Tartu 
mieste. Be to, kasmet išeilės 
vienoje iš SELL sąjungą su
darančių valstybių įvyksta 
gausios konferencijos, kuriose 
dalyvauja ne tik oficialus stu
dentų atstovai bet ir dideli bū
riai ekskursantų, šios konfe-l 
rencijos tai gera proga vie
niems su kitais arčiau susipa
žinti, susidraugauti.

Gegužės 18 jau trečią kartą 
Kaune buvo susirinkus SELL 
sąjungos konferencija. Lietu
vos studentija sulaukė gausaus 
būrio, 130 gtudentų, iš Suomi
jos, Estijos ir Latvijos. Kon
ferencija posėdžiavo Kaune ir 
Klaipėdoj. Jauni svečiai arti
mai buvo supažindanti su Lie
tuvos gyvenimu ir pasiektais 
laimėjimais. Studentijai buvo 
parodyta Klaipėdos uostas, žy
mesnės Lietuvos vietos, moks
lo, meno bei kultūros įstaigos, 
ir papasakota apie Lietuvos 
kovas del Vilniaus.

Kauno konferencijoj Suomi
jos, Estijos,' Latvijos ir Lietu
vos 
biau 
bių 
mą.
nymas kad vieno krašto stu
dentai kitame krašte praleistų 
vasaros atostogas arba dar 
daugiau studentų keistųsi pra
ktikos darbams.

Kaune buvusią konferenciją 
globojo švietimo' ministeris 
Prof. J. Tonkūnas ir universi
teto, vadovybė. Jos dalyvius 
buvo priėmęs Lietuvos Prezi
dentas A. Smetona. Konferen
cijos dalyviai Vytauto Didžio
jo muzejaus sodelyje pagerbė 
žuvusius Lietuvos laisvės ko
votojus ir ant Nežinomo Karei
vio kapo padėjo vainiką.

šia proga pažymėtina kad 
Pabaltijo studentijos gražų 
bendradarbiavimą prieš keletą 
metų norėjo suardyti Lenkai. 
Jų studentija norėjo tapti SE 
LL nariu ir paimti visą sąjun
gos vadovavimą. Tačiau Lie
tuvos ir Latvijos studentijai 
griežtai užprotestavus, Lenkų 
briovimasis į SELL buvo su
laikytas. šiuo metu Lenkai 
SELL sąjungą jau nebando ar
dyti. Tsb.

studentai nutarė dar la- 
išplėsti Pabaltijo valsty- 

tarpusavi bendradarbiavi- 
Net buvo iškelta suma-

ŽALGIRIS
I-MA DALIS

SKRIAUDA
I. Vikrus ir drąsus Totoriukas.

Per tankias girias, per šimtamečius 
ąžuolynus raitosi senas vieškelis. Čia ky
la į kalną, čia urnai į klonį nusileidžia. 
Raitosi kaip žaltys samanomis. Čia švys
teli pro krumus, čia nyksta jų šešėliuose. 
Tai garsusis vieškelis iš Vilniaus į Tra
kus. Pakeliui šian ir ten užtinki ilgų kai
mų. Jie marguoja puikiais Lietuvaičių 
darželiais, skęsta vaismedžių soduose. Bet 
vieškelis bematant palieka javais liūliuo
jančių dirvų plotus. Jis vėl įsineria į tam
sius miškus.

Netoli Trakų matyt kažkas nepapras
ta, svetima šiam kraštui. Dideliame slė
nyje tyso eilių eilės palapinių. Iš jų tar
po keletas išsiskiria nepaprastu savo gra
žumu. Ties gražiausiąja palapine stovi 
sargybiniai su nuogais kardais. Aukščiau 
jos stogo plevėsuoja žalia su auksiniu pus
mėnuliu vėliava. Ši nepaprasta sodyba 
tai didžioji Totorių būklė. Čia juos apgy
vendino Vytautas Didysis. Tie Totoriai 
buvo pabėgėliai iš savo tėvynės.

Gražiausioj palapinėj gyvena Dželedi- 
nas-Tuganas Mirza, pabėgėlių Totorių va
das. Senas jau jis ir aklas, bet visi jį ger
bia. Aplink jį spiečiasi visas Totorių gy
venimas. Jo palapinė — vyriausia vieta 
visų iškilmių ir švenčių, puotų ir pramo
gų. Pats Vytautas aplanko senį, kada tik 
vyksta į mylimus savo Trakus. Išgirdęs 
atvykstant Lietuvos valdovą, paniuręs ir 
sudribęs Totorių .vadas nušvinta. Jis iš
kilmingai pasitinka viešpatį ir vaišina kuo 
turėdamas.

Senas Totorių vadas ir savo sūnūs bei 
artimuosius dažnai moko pagarbos ir dė
kingumo didžiajam Lietuvių valdovui.

— Atminkite, — kalbėdavo jis, — kiek 
daug gera mes patiriame iš Vytauto. Jis 
mums suteikė antrąją tėvynę, kur mums 
ramu ir gera gyventi. Nelikite jam sko
lingi! Aš' jau senas, nedaug ką tegaliu. 
Bet tu, sunau, galėsi dar parodyt kad ir 
Totorio krutinėję plaka dėkinga širdis....

Įkypusios jaunojo Totoriaus akys 
žerti liepsnas. Veidas jam nukaista, 
čiumpa ranka kardą ir taria:

— Buk ramus, tėve. Aš mokėsiu 
karnai atsilyginti!

Tačiau šis pasiryžėlis buvo dar visai 
jaunutis. Jis dar tik šiandien, didžią Kur- 
ban-Bairamo šventės dieną, pirmą kartą 
gavo iš aklo tėvo didelį peilį papjauti sa
vo Totoriško dievo Allaho garbei aviną. 
Tuo budu baigiamas didysis Totorių pas
ninkas ii' pradedama šventė.

Šventės proga Totorių būklėje vyko 
įvairios pramogos, kariškos rungtynės ir 
žaidimai. Žaidimų aikštėje pilna prigu
žėjo žmonių ir net aukštų svečių. O iš 
netolimo Žambrinų dvaro sodo Totorių 
pramogų žiurėjo pats dvaro savininkas, 
jaunas Juozas 
Trakų vaivada 
žuolė Sofija.

Rungtynės

nu a
Jis

tin-

ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

Dar Trūksta Paminklui 
Baigti

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komitetas šaukiasi 
į Amerikos Lietuvius dasi- 
dėti dar su keliais dolariais 
parėmimui paminklo darbo 
tiems tikriems musų oro 
karžygiams. Paminklo ati
dengimo iškilmė bus Liepos 
28 d., bet reikalinga užmo
kėti už paminklo statymą

LIAUDIES DAINA
Vedė mane šokti, 
Ėmė mane džiaugsmas.
Kai paprašė marškinėlių 
Ėmė mane verksmas....

Cit, neverk, mergele, 
Balta lelijėle,
Mudu vyksim už jūrelių
Kur linai neauga....

Ten neriks nei verpti, 
Nereikės nei austi, 
Tu dėvėsi marškinėlius 
Iš plonų šilkelių....

LIETUVOS BONU
KUPONAI

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

“Dirva”
G820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Sedlcckas ir jo svečiai — 
Bielskus ir jo duktė, gra

prasidėjo. Į erdvią aikš
tę išėjo nedideliais arkliukais keliolika To
torių raitelių. Jie rodė nepaprastą savo 
miklumą. Vienu akimirksniu sujodavo į 
krūvą ir urnai vėl išsisklaidydavo.

— Tai bent vikrumėlis! — gėrėjosi 
Bielskus. — Nepaprasta, nuostabu!....

Paskui į aikštę išjojo keliolika kitų 
raitelių. Jie taip pat darė ant savo žir
gų nuostabias mankštas. Galiausia iš pa
ties Dželedino palapinės iššoko mažas To
toriukas. Jisai nematytu, neregėtu vik
rumu pagavo kilpavirvę ir nutraukė nuo 
arklio visą šarvais apsikausčiusi karį. Nie
ko negelbėjo nei šarvai, nei jo jiega, nei 
pastangos sunkiu kalaviju perkirsti virvę.

— Valio! — šaukė Bielskus. — Štai 
kur galas negeistiniems kryžeiviams!

Paskui ėjo įvairus žaidimai. Tačiau 
jie jau nebuvo tokie įdomus.

Po žaidimų Bielskus savo dukterį su 
draugėmis išsiuntė į savo dvarą, Sedlecką 
gi pakvietė nuvykti į Dželediną pamatyti 
tą vikrų vyruką — jo sūnų Tuganą.

Atjojus jiems į Totorių sodybą, Biels
kus pasiuntė tarną pranešti Dželedinui 
kad jie nori aplankyti senąjį vadą. Ne- 

k trukus iš Dželedino palapinės atvyko bran-
■ giai pasipuošęs tarnas, kuris tarė:

— Dželedinas-Tuganas Mirza sveiki
na brangius svečius. Jis atsiprašo nega-

Vytautas Didysis

lįs pasitikti jūsų už sodybos vartų. Alla- 
ho valia jis netekęs akių šviesos. Bet jis 
nuoširdžiai kviečia jus į savo palapinę.

Dželedino palapinės duryse pasitiko 
juos jaunas Totoriukas. Jis buvo apsivil
kęs sidabrinės spalvos tymo apsiaustuku 
ir susijuosęs žalia šilko juosta. Prie juos/- 
tos buvo prikabintas lenktas peilis. Jo 
rankena spindėjo brangakmeniais.

— Džiaugsminga ir didi Bairamo 
šventė, bet Allahui atsiuntus tokių .sve
čių — ji dar smagesnė, — prabilo jauni
kaitis, žemai svečiams nusilenkdamas.

Bielskus pažino šarvuotojo kario nu
galėtoją. Tat nušoko nuo arklio ir apka
bino Dželedino sūnų.

Dželedino palapinėje svečiai buvo la
bai mielai priimti ir vaišinami. Davė 
jiems skaniausių valgių, girejė gardžiau
siais gėrimas. Paskui buvo jiems rodoma 
visos retenybės, kurių didis apstas buvo 
seno Totorių vado buste. Tiktai Sedlec- 
kas buvo paniuręs ir kibo prie kiekvieno 
netikslaus jauno Totoriuko posakio. Tu- 
ganas suprato savo svečio nerimtą ir ne
mandagų elgesį, tik nemokėjo suprasti jo 
priežasties. O kai Totoriukas parodė sve
čiams sunkius Karžygių šarvus ir pastebė
jo kad menka iš jų esanti nauda, Sedlec- 
kas tarė:

— Ne nauda menka, bet jiegos jiems 
reikia ne mažos.... Tu ir nepakeltam tų 
šarvų....

— Aš nei nemėginsiu kelti. Mano gin
klas — kilpavirvė. Užmėtei ir.... baig
ta, — ramiai atsakė Tuganas.

— Kilpavirvė gali sugauti vergą, bet 
pamėgink su ja pasirodyti tikram kariui. 
Jis tave tuo akimirksniu tavo paties virve 
pakars....

Totoriukas nebesusivaldė. Akys ėmė 
žerti ugnis. Jis sušuko:

— Išdidus viešpatie! Aš čia tebeat
menu kad tu esi mano svečias. Bet kitur 
šitaip su manim nekalbėk. Aš taip pat 
aukštakilmis kunigaikštis ir mokėsiu savo 
garbę ginti.

— Nepraustburnis! —švokštelėjo Sed- 
leckas. Tačiau būdamas ne toks narsus 
kaip nudavė, pasitraukė, vengdamas nesu
sipratimo.

Skaisti saulutė jau senai buvo užsiim
tus už aukštų kalnų ir tamsių miškų. Juo
di nakties šešėliai jau senai buvo apgaubę 
Lietuvos žemele. Senis Dželedinas vis dar 
kalbėjosi su Bielskum apie senus ir gar
bingus laikus. Abu minėjo didžius žyg
darbius ir garbingas kovas.

Dabar Bielskus suprato kodėl Vytau
tas taip mielai lanko seną Totorių vadą.

(Bus daugiau)

Kaip teisingai?. Lietuviai tam tikrus 
prastus kelius vadina “šunkeliais”. Bet
gi senovėje tie “šunkeliai” tikrai vadinta 
“šonkeliai”. Dabar daugiausia pajuokoje 
vadina “šunkeliais”, bet apie “šorikelius” 
jau niekas nekalba.

LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIAI

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



LIETUVOJE
KĄ KALBĖJO LIETU

VOJE PILSUDSKIO 
ATSTOVAS

, Kaunas. — Kaip žinia, nese
kai miręs Lenkijos diktatorius 
Maršalas Pilsudskis buvo Lie
tuvių kilmes ir ta savo kilme 
didžiavosi. Tačiau norėdamas 
prievarta sukurti didžiulę Len
ki j os-Lietuvos-Ukrainos jungti
nę valstybę, Pilsudskis Lietu
vai padare didelę skriaudą, pa
grobdamas Vilnių ir tuo budu 
norėdamas priversti Lietuvą 
pasiduoti Pilsudskio politikos 
užsimojimams. Kai tas nepa
vyko, Pilsudskis vis gailėjęsis 
del Įtemptų Lietuvos-Lenkijos 
santikių ir vis norėjęs kaip 
nors juos sutaisyti.

Gegužės pabaigoj Kaune lan
kėsi buvęs Pilsudskio adjutan
tas ir jam labai artimas žmo
gus, Kapitonas Lepeckis. “Lie
tuvos žinių” bendradarbiui pa
vyko šiek-tiek su Kapt. Lepec- 
kiu pasikalbėti, nors jis to ir 
vengė, čia ištrauka iš to pa
sikalbėjimo:

Kapt. Lepeckis kalbėjo la
bai varžydamasis, lėtai. Ir žur- 

, nalistas dar smalsiau žiuri i 
žmogų kuriam teko turėti to
kių artimų ryšių su mirusiu 
Lenkijos diktatorium.

Pirmiausia kapitonas kate
goriškai pasisako neturįs jokios 
politinės misijos. Atvažiavęs 
tik maršalo paskutinę valią vy
kdyti — pervežti jo motinos 
palaikus j Vilnių.

Kokią reikšmę turėjo velio
nis maršalas Lenkų politikai?

— Maršalas buvo vidaus tai
kos simbolis Lenkijai. Lenkų 
tauta buvo kupina Įsitikinimo 
kad atėjo kraštui didžio ramu
mo laikotarpis. O užsienio po
litikoje, maršalui vadovaujant, 
atėjo taikingos politikos stadi
ja.

— O maršalui mirus?
— Kol leis mums likimas, ei

sim tuo pačiu keliu kaip iki 
šiolei.

čia žurnalistas iškelia opiau
si klausimą:

— Tamstai, ponas kapitone, 
kaip artimam žmogui, teko gir
dėti kaip pasisakydavo marša
las apie Lietuvių-Lenkų santy
kius?

— Maršalas turėjo Lietuvai 
daug nuoširdžios simpatijos. Jis 
neslėpė savo Lietuviškos kil
mės. Jį slėgė mintis kad san- 
tikiai su Lietuva tebėra nesu
tvarkyti. Tai yra neabejotinas 
faktas.

Jokio politinio testaments 
Pilsudskis nepaliko, bet paruo
šė visus artimus jam valstybės 
vyrus tam tikram politikos 
kursui vesti ir jie visada turės 
galvoje maršalo nurodymus. 
Užsienių reikalų, ministeris Be
eitas visada vadovavosi marša
lo nurodymais.

Kapt. Lepeckis mano kad ir 
toliau Lenkijos politika Lietu
vos atžvilgiu nepasikeisianti, 
tik ji busianti ne sentimenta- 
liško, o reališko pobūdžio.

— Kaip maršalas žiurėjo į

tamstos kelionę į Lietuvą, ku
ri juk buvo ruošiama dar jam 
gyvam esant? Ar jis labai ta 
kelione domėjosi?

— Matot, prieš porą metą 
aplankiau Sibirą, maršalo iš
trėmimo vietą. Jis tada labai 
domėjosi mano kelione. Tat 
manau kad ir šį kartą, man ap
lankant tokias artimas marša
lui vietas, jis butų tuo susido
mėjęs, butų teiravęsis del įs
pūdžių. Tsb.

LENKAI NELEIDO EKSKUR
SIJOS Į VILNIŲ

Kaunas. — Nuo to laiko kai 
Lenkai pagrobė trečdalį Lie
tuvos su sostine Vilnium, retai 
kuriam nepriklausomos Lietu
vos gyventojui pasitaiko proga 
aplankyti okupuotą kraštą.

Lietuvos turizmo sąjunga no
rėjo suorganizuoti ir nepriklau
somos Lietuvos didesnę eks
kursiją, kurios dalyviai galėtų 
daug geriau ir arčiau pažinti 
Vilniaus kraštą, pamatyti Vil
niaus Lietuvių vargus ir susi
pažinti su jų kova del Lietu
vybės. Tačiau Lenkai ekskur
sijos neįsileido, nes ji Vilniaus 
krašte esanti nepageidaujama. 
Ekskursijoje norėjo dalyvauti 
arti 200 žmonių. < Tsb.
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SMARKIAI BAUDŽIA VISUO
MENĖS IŠNAUDOTOJUS 
Kaunas. — Lietuvoje prieš 

kurį laiką įvairus fabrikantai 
užsikrėtė taip vadinama “sin
dikatų liga”. Sindikatai pra
dėjo gaminti įvairias blogesnės 
rūšies prekes ir jas pardavinė
ti brangiau negu anksčiau. Tuo 
budu visuomenė būdavo verčia
ma už brangias kainas pirkti 
prastas prekes. Dabar kainų 

| tvarkytojas kelis sindikatus 
jau išardė. Jų kai kurie savi
ninkai nenorėjo klausyti kainų 
tvarkytojo, už tai kainų tvar
kytojas vieną sindikatą nubau
dė 12,000 litų pabauda. Tsb.

VIETINES ŽINIOS
Du Lietuviai Advokatai 

Atidarė Naują Ofisą
Naujai apsigyvenęs Cleve- 

lande Lietuvis advokatas, Na
das Rastenis, su savo švoge- 
riu, advokatu Jurgiu Baltruko- 
niu, atsidarė teisių ofisą pa
čiame vidurmiestyje, 1102 Pub
lic Square Buildinge.

Adv. N. Rastenis baigė tei
sių mokslus Bostone ir prakti
kuoja teises arti 15 metų, čia 
persikėlė iš Baltimore, Md.

Adv. Jurgis Baltrukonis yra 
žinomų Baltrukonių sūnūs, bai
gęs teisių mokslą pereitą metą.

Šiedu smarkus Lietuviai ad
vokatai stodami j teisių prak
tiką galės suteikti Lietuviams 
visapusį legalį patarnavimą.

Vietoj jieško'ti svetimų ad
vokatų, kada prieina reikalas, 
kreipkitės pas savus.

ADV. N. RASTENIUI PRI
IMTUVIŲ POKILIS. Clevelan
do tautinės sroves veikėjai, su
laukę žymaus savo srovės dar
buotojo, Adv. Nado Ras'tenio, 
rengia jo pagerbimui ir įvesdi
nimui į Clevelandą pokilį sek
madienį, Liepos 7 d., pradžia 
/ vai., pp. Baltrukonių įstaigo
je, Bacchus Cafe. Norintieji 
dalyvauti prašomi įsigyti tikie- 
tus iškalno. Gaunami ‘Dirvos’ 
administracijoje ir pas komisi
jos narius.

Rengkites Pamatyt Lie
pos 4 Programą

Clevelando Liėtuvių jauni
mas dalyvaus iškilmingame pa
minėjime Amerikos Nepriklau
somybės Dienos, ketvirtadienį, 
Liepos 4 d., taip vadinamame 
“Tautų Parade”, kuris įvyksta 
Clevelando Stadiume, prie eže
ro. Tą programą rengia radio 
stotis WJAY išvien su Cleve
lando miestu, vadovauja Stan
ley Altschuler.

Visiems inėjimas ten bus dy
kai. Programas prasidės nuo 1 
vai. po pietų ir tęsis iki 10 vai. 
vakaro.

Lietuvių jaunimas dalyvaus 
su Lietuviškais šokiais, ir bus 
ten viso apie 20 įvairių tautų 
su savo šokiais ir dainomis.

Prie to bus daug šiaip įdo
mių dalykų, kaip dviratininkų 
lenktynė, gražuolių kontestas, 
kame bus išrinkta ir apdovano
ta kožnos tautos gražuolė. Bus 
spektaklingas orlaivių skraidy
mas, kurį atliks kariški lėktu
vai.

Liepos 3, vakare, miesto ga
tvėmis rengiama tautų ir šiaip 
miesto organizacijų demonstra
vimas.

Lietuviai privalo pasistengti 
tai visa pamatyti, ypač atsi
lankyti į Stadiumą programų! 
Liepos 4 d., nuo 1 vai. po pie
tų, nes ten įžangos mokėti ne
reikės.

Lietuvių programo vedėjas 
bus “Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius.

AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
iki šios savaitės pradžios nuo 
šių metų pradžios Clevelando 
srityje jau užmušta 145 asme
nys.

SLA. 14-TOS KUOPOS su
sirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, Liepos 3 d., 
nuo 7:30 vai., Lietuviu salėje.

Vald.

Šv. Jurgio Parapijos 
Piknikas

šv. Jurgio parapija kasmet 
surengia didelius piknikus. Ir 
šį sekmadienį, Birželio 30 d., 
įvyks parapijos piknikas, Bas- 
ta’s Grove, 6323 Turney road, 
kur tikima daugybės vietos ir 
apielinkės Lietuvių. Piknikas 
prasidės 10 vai. ryto, šokiai 2 
vai. po pietų, įžanga tik 25c. 
Piknike bus dainų ir visokių 
žaislų programas su laimėjimu 
dovanų atsižymėjusiems.

DOVANŲ VAKARĖLIS. Iš 
priežasties rengimosi sueiti į 
moterystės ryšį Pranės Urb- 
šaitės su Ignu Hollišiu, Akro- 
no Lietuvių jaunimo choro va
du, Birželio 22 vakare, busin- 
čios nuotakos tėvų namuose, 
1522 Lakerfon't avė., p-lės Urb- 
šaitės draugės surengė jai do
vanų vakarėlį. Dalyvavo dau
gybė moterų ir merginų, ku
rios sunešė visokių gražių do
vanų. Businti jaunavedžiai do
vanas priėmė, o svečiai buvo 
gražiai pavaišinti.

Vestuvės įvyksta Liepos 6 d., 
šv. Jurgio bažnyčioje. Buv.

Dešimts Prisakymų 
Šeimininkėms

Dešimts virtuves prisakymų, su
rinktų iš patyrimų tūkstančių pa
sekmingų šeimininkių visoje šalyje, 
buvo patiekti Vidurvakari.ų šeimi
ninkių Konferencijoje Chicagoje, ką 
parsigabeno Ohio degelatčs čionai.

štai yra tie dešimts moderniškų 
prisakymų kurie padaro namus ma
lonia vieta ir kuriuos privalo sekti 
ir ilgalaike šeimininkė ir jaunavedė:

1. . GAMINK valgį toki kaip ta
vo vyro motina, nes tavo vyro sko
nis paėjo nuo jos.

2. NIEKAD neužsiimi: nuolati
niu klausimu ko vyras norėtų se
kančiam valgiui.

3. TURĖK karštą valgį karštu, 
šaltą valgį šaltu.

4. NIEKAD nenumesk virtuvėje 
likusio maisto, viską padėk kitam 
kartui į elektrišką šaldytuvą.

5. MAITINK šeimą taip kaip 
savo garbingus .svečius.

6. IŠMOK kepti, nes tas lengva 
su moderniškais prietaisais.

7. PIRK maistą daug vienu kar
tu ir užlaikyk ji elektriškam šaldy
tuve.

8. KARTĄ savaitėje duok valgy
ti virtuvėje.

0. ĮVAIRINK valgius.
10. STUDIJUOK valgių gamini

mą ir padaryk jį maloniu naudojant 
visus moderniškus elektriškus vir
tuvei padargus.

GS. NESIBAIMINKI!
VIRIMO VASAROS LAIKU
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SULYG MUSŲ PLANO
MES DUODAME NET IKI

už. jūsų

TAUPYMŲ IR PASKOLOS 
PADĖLIŲ KNYGELES

Rašykit arba telefonuokit pilnų paaiš
kinimų. Tuomi nepasiimsit ant savęs 

jokios atsakomybes.
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EKSKURSIJOMS STOTIS 
KAUNE

Kaunas. — Kasmet i Kauną 
iš viso krašto ir iš užsienio 
atsilanko gana daug ekskursi
jų. Jų kultūrinė reikšmė yra 
gana didelė, nes žmonės pama
to žymiausias Lietuvbs moks
lo, meno ir pažangos vertybes. 
Tačiau ikšiol Kaune ekskursi
jos neturėdavo kur sustoti ir 
nakvoti. Jos buvo apgyvendi
namos mokyklose. Dabar Kau
no miesto savivaldybė sumanė 
sumanė įrengti ekskursijų sto
tį, kur duotų visus patogumus 
ir poilsį į Kauną iš viso kraš
to atvykusiems žmonėms. Sto
tis dar šymet bus įrengta.

Tsb.

: E. HORN ;
§ WHITEHAVEN MEMORIAL PARK S
S 1004 Hanna Bldg. 4
J PRospect 7270 3
X ]
J arba kreipkitės į musų atstovus 3
4 Juozas Šilingas Jonas Shears Ž

P. J. KERSIS
111'1 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 1740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
£ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonuš).
jį Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate G

ir Apdraudos Agentūra ?

| P. P. MULIOLLS |
5 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

j^LSŪSFUNERAL^^Elj
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

j Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
į darniškas. <
| HEnderson 9292 |

VARIETY ir UPTOWN 
TEATRAI

Šie dideli teatrai nuolat traukia 
dideles minias žmonių, nes vasaros 
laiku turi įrengę puikią vėdinančią 
sistemą. Prie to, juose už mažus 
pinigus galima matyti geriausius 
veikalus. Kitą savaitę, pradedant 
sekmadieniu, iki antradienio, bus 
rodoma garsus Prancūzo rašytojo 
Victor Hugo veikalas. “Les Misera- 
bles”. Roles turi įžymiausi artis
tai.

Tuose pačiuose teatruose bus ne
užilgo rodoma “Our Little Girl” su 
Shirley Temple, taipgi “Oil for the 
Lams of China” ir kiti geri paveik
slai. Prie to visada buna geros ko
medijos ir Pathe žinių filmos.

Warner Brother sako kad teatrų 
biznis žymiai pagerėjo pastarų ke
lių mėnesių bėgyje. Daugiau žmo
nių lanko teatrus, ir publikai sten
giamasi duoti kuogeriausius paveik
slus.

Warner Brothers Studios gamina 
naują filmą, Rheinhardto spektaklį 
“Midsummer Night’s Dream”.

MEDUS MEDUS
Pristatau medų po 13c svarą 
jei imama 10 svarų išsyk, j bi 
kurią Clevelando dali ir apielin- 
kėj. Esu didelis bitininkas ir 
mano medus yra šviežias. Te
lefonuokit: CLearvvater 1652.

J. K. Talaba
3553 Bosworth Road (West Side) 

Cleveland, Ohio

PARSIDUODA ALINĖ
Randasi 14616 St. Clair avenue, 

alinė ir užkandžių vieta, greta Fi
sher Bros. Garantuojama $100 į 
savaitę gryno pelno. Daug vietos 
užpakalyje automobilių sustojimui. 
Smulkmenų klauskit pas Zimerman, 
4164 E. 131 Street.

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

+---------------------- „------------------------------------------- .------ +
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Svarbi Naujiena
Telefono

Naudotojams
TAUPYKIT PO SEPTINTOS

Naktinės kainos Long Distance tele- 
fonavimui dabar prasideda nuo SEP
TINTOS VALANDOS vakare, vietoj 
pusės po aštuoniiĮ. Šis prailgintas lai
kas suteikia jums žemesnes telef onavi- 
mo kainas vakaro laiku tada kada be
veik visi buna namie. Devyniasdešimt 
minutų prailginto laiko — kurių bėgy
je galit sunaudoti tris arba daugiau mi- 
nutas pasikalbėjimui greitai ir tiesiogi- 
nai už sumažintą kainą . . . pasiteirau
ti apie draugus arba savo šeimos nar- 
rius — susitarti pasimatymui, susitiki
mui — ar tik šiaip pasikalbėti. Nakti
nės kainos skaitosi tiktai šaukimui nu
meriais. Jeigu paminėti kurį nors as
menį, tada bus jau Asmens-į-Asmenį 
telefonavimas ir tas kaštuoja tiek pat 
visomis valandomis. Šaukiant tik nu
merį po SEPTYNIŲ vakare, jus sutau
pysit iki 40 nuoš. Jei nežinot nume
rio, paprašykit operatorės, ji noriai jį 
jums gaus.

THE OHIO BELL (Sw TELEPHONE CO.
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| DELLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home 0
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
= kambarius leidžiame dykai. =
š T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit Ę 
= 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. E
= G621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^iUllUIlIllIllllllimilUlIllIUlUŲlllIUĮlflUIlIlIlllIlllilllllHIlIllUlUllIillllllUllIŲlUUU

ISISYKST

ELECTRIC ROASTER
ar dži8ugkit©sElektriškas Roastej 
leidžia kožnai moteriai turėti malonumo patogu
mu švaraus, lengvo Elektriško Gaminimo valgių 
—turėti vėsią, smagią virtuvę, kur buna smagu 
darbuotis prie maisto gaminimo.
Elektriškas Roaster yra insuliuotas laikymui ši
lumos viduje—kur ji gamina valgį vietoj šildyti 
visą kambarį.
GAMINA VISĄ VALGĮ ŽEMA KAINA 
Pilnas valgis nuo keturių iki šešių asmenų—mėsa, 
daržovės, pudingas—galima iškepti elektriškame 
Roasteryje su kaštais po 1c nuo kiekvieno asine- 
nio kuris valgys.
Kitas populiarus kepimo padėjėjas tai Elektriškas 
Hot Plate—modeliai ir didumai kiekvienam na
mui, apartmentui ar vasarnamiui.

DYKAI KNYGELĖ. ,
“Cool Kitchen Recipes” su daug nauju, / 
įdomių, lengvų nurodymų ir patarimų / 
lengvesniam valgių gaminimui. Prašy- / 6 C 
kit sau kopijos dykai ir Electrical Lea-/ /Ų 7 
gue. štai vienas nurodymas kaip long- .
vai pasigaminti su Electric Roaster:
ELECTRIC ROASTER MEAT LOAF

1'/2 sv. kapotos jautienos 
(Hamburger)

’/i sv. veršienos, smmaltos
1 kiaušinis, suplaktas
1 šaukštas druskos

1 šaukštai tomato zupčs 
'arba catsup

1 puodukas sausų trupinių
4 bryžiai bekono

maltą pipin.i

Sumaišyk kapotą mėsą su plaktu kiaušiniu ir kitais pridččkais, 
išskyrus bekoną. Padaryk pailgą formą ir sudėk bekono bryžius 
ant viršaus. Sujungk Roasteri aukštam karščiui per 20 minutų. 
Rcasterio dugną reikia ištaukuoti. Paskui įdek mėsos kepalą, 
ir lai buna tame karštyje iki paruduos. Tada sumažink karštį 
iki žemo k lai buna per valandos. Duok kepalui nuslugti 
Roasteryje pirm išėmimo. Duok į stalą karštą su tonvto arba 
rudu sesu, arba naudok kaip šaltą pjaustytą mėsą.

THE -ELECIį^lCAI. -LEAGUE
EXHIBIT OPEN WEEKDAYS 9 TO 5 « ADMISSION FREE o NOTHING FOR SALE

BUILDERS EXCHANGE BUILDING o TOTH FLOOR o PROSPECT NEAR ONTARIO



6 DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

Vytautas Tamulis vėl 
Supliekė Clevelando 

“Indi j onus”
Vytautas Tamulis, smarkus 

jaunas beisbolininkas, praeitą 
pirmadienį ir antradienį lošė 
Clevelande New York Yankees 
tyme, ir Clevelando ‘Indijonus’ 
supliekė pirmadienį taip kad 
Clevelandieeiai net keikė Ta- 
mulį už suvarymą in vietinio 
tymo “į ožio ragą’’.

šis Tamulio pasidarbavimas 
Clevelandiečius nugalėti yra 
jau trečias išeilės. Pirmiau, 
kada Tamulis nulošė Clevelan
do “Indijonus”, jie paskiau gy
rėsi kad jau ju akys “pagavo” 
Tamulio šposus ii- jie daugiau 
nebus nuveikti. Tačiau ir šį 
sykį, pačiame savame mieste 
tas pats Tamulis “Indijonus” 
supliekė.

“Indijonai” iki šiol gana ge
rai laikėsi prieš kitus tymus ir 
iš 9 lošimų buvo laimėję aštuo
nis. Bet kaip susidūrė su New 
Yorko Yankees, Tamuliui svie- 
džiant bolę, New Yorkiškiai lai
mėjo, Clevelandiečius suriesda- 
mi.

Antradienį “Indijonai” lai
mėjo, bet turbut todėl kad Ta
mulis jau nebuvo prie bolės 
sviedimo. Mat, yra tokia tvar
ka kad už gerą sviedimą, lai
mėtojas paskui keturias dienas 
buna laisvas nuo tokio sunkaus 
darbo kaip bolės svaidymas.

Su tais pačiais Yankees čia 
lošė ir kitas jaunas Lietuvis, 
Brokas (Broaka).

DALYVAUKIT “DIRVOS” 
REDAKTORIAUS IŠLEIS

TUVIŲ BANKETE 
“Dirvos” redaktorius K. S.

Karpius išvažiuoja į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą už trijų sa
vaičių nuo dabar. Jam išleis
tuvių banketas rengiama Lie
tuvių salėje ketvirtadienio va
kare, Liepos-July 18 d. Pra
džia bus lygiai 8:30 vai. Sa
lė bus atdara nuo 7 vakare.

Prieš vakarienę ir po vaka
rienės bus šokiai. Įžanga bus 
$1.00 ypatai. Tikiėtus pasirū
pinkit įsigyti iškalno. Gauna
mi “Dirvos” administracijoje 
ir pas komisijos narius.

duonos išvežiotoji;
STREIKAS

Praeitos savaites pabaigoje 
sustreikavo kepyklų duonos iš- 
vežiojimo darbininkai. Neku- 
rios keptuvės tuoj išpildė dar
bininkų reikalavimus, bet didė- 
sės spiriasi nepasiduoti.

Mieste kaip kur stoka duo
nos. Pradėta įvežti duoną iš 
už Cuyahoga apskrities ribų, 
tačiau streikeriai piketuoja ke
lius ir siunčia trekus su duona 
atgal.

Taikyti darbininkus su kep
tuvių savininkais gtojo i'edera- 
lės valdžios tarpininkas.

10 METŲ VEDYBŲ PAMI 
NĖJIMAS. šeštadienio vaka
re, motinos Onos Pečkaitės na
muose, 6028 Superior avė., bu
vo surengta gražus pokilis pa
minėjimui 10 metų Jono ir 
Leonos Pečkaičių 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Dalyvavo apie 70 svečių, Lie
tuvių ir Amerikonų.

L I E T UVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO Sąjungos susirin
kimas bus laikomas antradie
nio vakare, Liepos-July 9 d., 
nuo 8 vai., Lietuviu salėje.

Pasistengkite dalyvauti visi 
draugijų atstovai. ypatinga’ 
visi komisijų nariai, o taipgi 
komisijų nariai ir visi kurie 
darbavotės prie parengimo Ge
gužės 19 d., . atneškit paskuti
nius pinigus už tikietėlius ir 
pasirengkit išduoti pilnas at
skaitas. Vald.

CLEVELANDO srityje yra 
apie 18,000 bedarbių moterų ir 
merginų kurios gyvena iš savo 
uždarbio. Pradėta daryt spau
dimas į federalę valdžią kad 
išrastų kokiu darbų moterims 
iš tos milžiniškos pinigu su
mos, kuria Prez. Roosevelt pa
skyrė viešu darbų vedimui.

stontsT- 
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

PIKNIKAS GERAI
PAVYKO

“Dirvos” piknikas praeitą 
sekmadienį buvo -didelis ir ge
rai pavykęs. Nors per visą sa
vaitę lijo, bet pikniko dieną pa
siliovė liję ir todėl nekliudė at
važiuoti į pikniką tiems kurie 
norėjo. Po pietų visai išsipa- 
gadino ir buvo šilta, taigi tie 
šimtai Lietuvių kurie piknike 
atsilankė turėjo gerus laikus. 
Pažymėtina kad buvo daug jau
nimo. Svečių buvo ’ be Cleve
lando, iš aplinkinių miestelių 
ir faunų, taipgi iš tolimo Day- 
:ono, iš. Youngstowno, ir paga
liau daug iš kaimyniško A kro
no.

Vakarop prasidėjo progra
mas. Virvės traukimui Akro- 
nieeiai su Clevelandiečiais no
rėjo parodyt savo galybę — ii' 
parodė. Farmeris Neura davė 
storą virvę, kurion į abu galu 
sukibo po virš 20 vyrų — ir 
norėk tu, žmogus, kad tokiai 
spėkai virvė laikytų: ji ir ne
laikė, truko, ir visi vyrai abie
jose pusėsė sukrito ant žolės.

Virvę surišus ir vyrų skaičių 
sumažinus, traukimas pakarto
ja, ir šį sykį Clevelandieeiai 
Akroniečius ištraukė.

Paskui vėl traukė virvę Ak
rono Jonai su Clevelando Jo
nais. Laimėjo Akroniečiai.

Penkias metines “Dirvos’ 
prenumeratas laimėjo šie:

Helena Urbonaitė, iš Dayto- 
no, “Dirvos” gero rėmėjo duk
tė.

B. Puzanauskas iš Akrono. 
Kostancija Gaška iš Akrono. 
A. čepliauskas iš Clevelando 
M. Galdikienė iš Clevelando. 
šitoks laimėtojų pasidalini

mas yra tikrai geras, nes su- 
lyg piknike atsilankiusių mies
tų žmonių ir dovanos teko.

Jaunoji Birutė savo Lietuviš
kais žaislais ir šokiais dalyvius 
palinksmino.

Temstant pradėjo visi skirs
tytis. Iš kitų miestų svečiai 
pradėjo išvažinėti kiek anks
čiau.

Piknike darbavosi: Tvarkos 
edime Jonas Jarus, kituose 

visuose darbuose, Jonas Verby- 
!a, Jurgis česnavičius, Matas 
šalčius ir jo sūnūs, Jonas Pol- 
teris, Jonas Alekna, Ona Myh- 
ingierė, Marė Davis, A. M. 
Praškevičius ir kt. Už jų pa
sidarbavimą širdingas ačiū.

SVEČIAI. Clevelande lankė
si svečiai iš Daytono: J. A. Ur
bono sūnūs ir dvi dukterys ii 
Frank Welch. Jie atvažiavo 
šeštadienį prieš pikniką.

Piknike buvo atsilankę kiti 
Daytoniečiai: M. K. Mockevi
čius su žmona ir dukrele Hy- 
jatija ir J. Sakalas.

Iš Younsgtowno buvo Luko
ševičių šeima.

Akroniškių visų negalima ir 
suminėti.

Youngstowno dainininkė Ro
žė Lukoševičiutė apsibuvo Cle
velande porai savaičių laiko, čia 
studijuoja dainavimo.

TEKO NUGIRSTI kad ko
munistų šaukiame seimas Cle
velande turėsiąs kokį tai rei- 
■ka’ą del Pasaulio Lietuvių Kon
greso. Smagu išgirsti tokia 
naujenybė: nejaugi komunis
tėliai jau išsižada savo “tėvy
nės” Rusijos, kur sienos yra 
medum teptos, o medutį laižy
ti visi mėgsta ?. .. .

Vietos komunistų ‘vadas’ M. 
jau senai renka aukas neva ke
lionei į Kauno kongresą, ir tik
rai mano kad suvažiavę į Cle- 
velandą seimavoti žmoneliai su
dės jam gana pinigų į Lietuvą 
nuvažiuoti. Draugo M. aukų 
rinkimas neaiškus. Jam nuva
žiavimas į Lietuvą nerupi, tik 
žmonių mulkinimas. Jis buvo 
nuvažiavęs į Rusija, kodėl ten 
nepasiliko medaus laižvti ?

J. Jarus.

LAIKAS GREITAI BĖGA— 
štai 'tuoj ir ateis didelis pikni
kas Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos. Nariai ir svečiai tėmy- 
kit sekmadienį, Liepos 21 d.— 
tai bus gražus ir linksmas pik
nikas. Vėliau pasakysim kas 
tame piknike bus naujo.

Liepos 5 d. įvyksta Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos susirin
kimas. Nariai kviečiami pri
būti, nes prie kitko bus rinki
mas piknikui darbininkų. Pra
šom atsivesti ir nauju narių 
įsirašyki. M. šalčius.

Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Dvidešimts Penkių Me
tų Laikotarpis

“Dirvos” Redaktoriaus į Lietu
vą išleistuvių proga

Dvidešimts penki metai tai 
yra labai ilgas laikas pasakyti, 
bet nuveikti kokiems dideliems 
darbams tai laikotarpis visai 
trumpas. Mes galim paimti 
mažutį pavyzdį iš savęs: jeigu 
išeiname į darbą ir dirbame iš
tisą dieną prie nepabaigiamo 
darbo tai mums ta diena buna 
labai ilga. Bet jeigu išryto sto
jame prie darbo kurį manome 
per dieną pabaigti, tada mums 
jau ta diena labai greitai per
bėga.

'taigi šį metą jau suėjo dvi
dešimts penki metai kaip “Dir
vos” redaktorius K. S. Karpius 
dirba literatūros dirvoje. Jam 
tie dvidešimts penki metai pra
bėgo labai greitai, kadangi jis 
dirbo taip kaip prie to dieninio 
užbaigiamo darbo. Per tą lai
kotarpį jisai parašė ir yra iš
spausdintos 34 knygos.

Daugiausia jo knygų buvo 
parašyta ir išleista darbuojan
tis čia tarpe musų, prie “Dir
vos” Clevelande. čia išleista 
,o patys didieji mokslo temose 
turiniai ir istoriniai veikalai.

Iki 1925 metų daug dirbo ne
kuriu mokslo šakų išpopuliari- 
zavimui, ir laikas nuo laiko pa
rašė sceniškų veikalų. Tuo tai 
laiku išėjo jo trys istoriški dra
mos veikalai, kurie buvo auto
riaus bandymas gilintis į Lie
tuvos istoriją,' kas pagaliau li
ko jo žymiausių raštų krypti
mi. Ir reikia pasakyti kad tuo 
atžvilgiu Karpius yra beveik 
vienatinis musų naujai atgimu
sios literatūros darbininkas.

Karpius atvyko į šią šalį dar 
jaunas vaikas ir visai nesupras
damas Lietuvos krašto padė
ties. Vienok jo širdyje augo 
meilė Lietuvai ir savo tautai. 
Karpius dirba nenuilstamai ga
vimui naujausių ir' geriausių 
žinių ir raštų “Dirvos” skaity
tojams. Del to svarbiausia ir 
engiasi važiuoti į Pasaulio 

Lietuvių Kongresą Kaune. Jis 
ten nuvažiavęs suteiks teisingų 
-inių iš Amerikos Lietuvių gy
venimo. Taip pat mums para
šys viską iš savo patyrimų ke
lionėje ir pačioje Lietuvoje.

Vietos veikėjai ir “Dirvos” 
kaity tojai sumanė surengti 

banketą p. JKarpiaus pagerbi
mui ir sykiu išleistuvėms į Lie
tuvą. Tai yra puikus darbas, 
nes Karpius yra užsitarnavęs 
daugiau negu jam visuomenė 
gali atsilyginti. Jo didele pa
rama musų kolonijoje yra la
bai daug visko nuveikta; jis 
nemažai yra pasidarbavęs vi
sose draugijose, Lietuvių Kul
tūrino Darželio įkūrime ir prie 
Lietuvių salės. Jonas Jarus.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 5-to pusi.

SRAŽIOS VINCO GREIČIAUS 
IŠLEISTUVĖS

Birželio 20 d. šv. Jurgio baž
nytinėje salėje buvo surengta 
išleistuvių banketas smuikinin
kui Vincui Greičiui, kuris vyk
sta su Adv. R. Skipičiu į Lie
tuvą koncertuoti Pasaulio Lie
tuvių Kongreso laiku ir paskiau 
kitose Lietuvos dalyse ir kai
myninėse valstybėse.

Bankete atsilankė virš 200 
svečių. Programą vedė Adv. 
P. V. česnulis, kuris pradėda
mas pasakė pritaikytą kalbą ir 
perstatinėjo kitus. Programe 
dalyvavo: Irene Luiza, jaunutė 
šokikė; dainavo: Anelė Kava
liauskienė, Adelaide Miliauskai
tė ir p. Akelis. Choras progra- 
mo gale sudainavo '“Leiskit į 
Tėvynę”.

Kalbas ir linkėjimus sakė: 
John M. Sulzmann, Kun. V. G. 
Vilkutaitis, Kun. Petreikis, Jo
nas DeRighter, P. A. Šukys, 
Dr. S. T Tamošaitis, K. S. Kar
pius, ir pagaliau pats jaunolis 
smuikininkas, V. Greičius, šir
dingai padėkodamas visiems už 
atsilankymą ir pasidarbavimą 
surengime tokių gražių išleis
tuvių.

Išvažiuojantis į tokią didelę 
kelionę artistas gavo dar ir pi
niginių dovanų nuo dalyvių.

Sekančią dieną po banketo, 
Vincas Greičius apleido Cleve- 
landą ir nuvyko j Newark, N. 
J., kur Birželio 23 d. buvo su
rengta išleistuvės ir koncertas 
Adv. R. Skipičiui ir jo surink
tiems Amerikos Lietuvių dai- 
nos-muzikos žvaigždėms.

Išplaukia Birželio 29 d., lai
vu Majestic, Rep.

UNCENSORED AMONGST OUR
SIDE GLANCES LITHUANIANS

BY K. J. M.?
Well, the 23rd of June was here 

and has passed, what happened on 
that memorable ‘Dirva’ Picnic Day 
is now tradition. But K. J. M. is 
going' to touch upon a few of the 
high spots.
Howdy! —

My, oh my, but didn’t Hypatia 
Mackevich ot Dayton become ac
quainted with Cleveland folks in a 
hurry. She won’t have to worry any 
about her club in Dayton not grow
ing if all the members are anything 
like she. -
Bromo!—

Helen Lucas of Youngstown, look
ing swell but feeling rather downish. 
Reason....As I learned, it was the 
day after the nite before. A weiner 
roast that was a wash-up affair 
just because of the breaker-uper of 
all outside outings. . . .rain. I un
derstand that Helen wore herself 
out doing 'the ‘Cukaracha’ trying to 
keep warm.
II ey!—

What was John Polter doing be
hind the refreshment stand besides 
eating hot dogs? Since when do 
they wrap the juicy delicacies in 
glass wrappers, John? That last 
one you disposed of so quickly near
ly corked me.
Page Mr....

If you asked for a weiner sand
wich, and was told there were no 
more buns, blame Mr. John Jarus. 
He was the official hauler of the 
buns, and by gosh if the bun hauler 
didn’t go on the bum someplace with 
the keys tucked safely away in his 
trousers. I didn’t mind personally, 
I always did like a hot dog sandwich 
with a bun.
Pssst!—

What happend on the dance floor 
that caused Katherine Pūkis to run 
to her better three-quarters. .. .Mary 
Kast and exclaim, “Boy, have I got 
news! C’mere, Mary, and I’ll tell 
you”. But where she went to un
load her beautiful would-be gossip, 
I didn’t figure it good etiquet to 
follow. So ’tis a mystery.
Step right up—

If I had all the dimes Slim Mar
kūnas of Akron spent in trying to 
win a bottle of bitters, I would feel 
kind of guilty, someone might think 
I robbed a five and ten, or faked 
a dime chain letter.
Ding - Dong—

No, that young lady who was all 
bedecked in that red outfit was 
neither the fire chief’s daughter nor 
Little Red Riding Hood. That was 
Rosa Ponselle. . . .1 mean Lucas of 
Youngstown. I noticed she was 
driven back to Cleveland in a dif
ferent can than she came in. too. 
Some class, eh! Rose?
Heave—

Did you perchance notice that ex
cited lady help the Akron men in 
the rope pulling contest. Well this 
very enthusiastic lady was none 
other than Mary Kast’s mother. 
Here pulling didn’t help much, they 
went done in defeat just the same. 
Get beat these Clevelanders, seems 
if.

MINUTE MENTIONS....
Attorney Rastenis of Baltimore,— 

Looked similar to ‘Bring Back Alive’ 
Frank Buck, African Explorer.

Mary Davis—An ad for “That 
School-Girl complexion” soap.

Frank Rokus of Akron—Wears his 
hair and smiles like Will Rogers. I 
suppose all distinguished men have 
some striking personal traits, eh, 
Frank?

Al Jocis of Akron—Looks like the 
the brains of the Super Snooper 
Syndicate.

Chick Praspal—I thought he act
ed artificial, from what I’ve heard 
and read. Don’t believe it....he’s 
a real feller, he took care of a 
number of other slow-guys girl 
friends for them.

Miss Patsy Saike— Um, gee did
n’t she look nice.

Ann Myhling—Mr. Myhling, con
grats, first on your nice wife, and 
secondly that some of the rest of 
us didn’t see her before you did.

K. of L. SPOTLIGHT
By Ann Usalis.

The winners of the K. of L. 
Drawing held on June 10 were:—

First prize—’Victor Greene.
Second Prize—Walter Wysocky.
This particular drawing and card 

party social, proved very unsuccess
ful, probably due to the lack of co
operation by our active members. 
Don’t forget K of L’s don’t fall 
back on us, we need each member’s 
earnest support.

Don’t forget the K of L outing 
which is to be held on June 30, at 
Rainsville. Bring your friends for 
an exciting day. All cars will meet 
at the Lithuanian Hall, and admis
sion is a mere 15c.

Bring your own lunches, beer will 
be for sale there.

Remember — SUNDAY, JUNE 
30th at 10:00 a.m.

GRADUATES
Collinwood High—

Frank Blaznunas, George Botirus, 
Virgil Palub, Julius Kasulones, Anne 
Stagniunas, Harold Lukas, Albert 
Mackevicius.
Spencerian College—
Martin Masilionas, Katherine Petris, 
Agnes Šaltis.

FROM DAYTON
A group of Daytonians invaded the 

bounds ot Cleveland this week. They 
were here visiting friends and rel
atives and also attending the ‘Dirva’ 
picnic at Neuros farm. ,The Urban 
family well represented by Sophie, 
Jerome and Helene with their friend 
Frank Welch, basked in our goood 
Cleveland sunlight with much de
light. Also Mr. and Mrs. M. Macke
vich, a daughter Hypthia and Mr. 
J. Sakalas, who enjoyed themselves.

MARRIED
Mr. Vincent Skvernys was mar

ried to Helen Saunders June 22nd, 
with the reception being held at 
the Penn Square Garage auditorium.

CELEBRATES
A tenth year wedding jubilee of 

Mr. and Mrs. John Peckaitis was 
held at the home of Mrs. A. Peckai
tis with nearly a hundred relatives 
and close friends who were present 
at the party.

YOUNGSTOWN GIRL VACATIONS 
HERE

Miss Rose Lucas, Youngstown, O. 
songcaster, comes to Cleveland for 
a two week vacation staying at the 
home of Mr. and Mrs. Karpius. Miss 
Lucas will spend the two weeks in 
studying voice culture at the Cleve
land Institute of Music.

LYROS TO BROADCAST
Famed Lyros Chorus under the 

direction of Mr. Stanley Altschuler, 
will cast their well trained voices 
over the WJAY kilocycles, Sunday, 
June 30, at 3:30. This program 
is in advance to the Youth Congress 
against War to be held at the Lith
uanian Hall the same day where 
representatives from all the states 
will gather.

Young Mr. Vincent Greičius, prom
ising violinist will go to the Lith
uanian Congress for the advance
ment of Lithuanian Culture abroad 
this August the eleventh. lie is 
the son of Mr. V. Greičius, organist 
at St. George’s Church.

Knowsev Knoos
By SUPER SNOOPER

Thank you Mr. Pinch-hitter. You 
did a wonderful job in filling my col
umn in my absence. I was on my 
vacation and having a famous writer 
like the pinch-hitter substitute, for 
me made my two weeks off very- 
enjoyable.

Sappo and I were on our vaca
tion together. Boy, did we have a 
wild time. Here are just a few of 
our wild adventures. We rode on the 
ferris wheel at the carnival, walked 
for a whole block down North St. 
in Akron, we stopped at a burlesque 
show and looked at the pictures in 
front, we asked Katherine Pukes for 
a date but she said no, we hitch
hiked from ^kron to Sappo’s office 
on the river in Youngstown, we in
vestigated the rumor that Mary Kast 
had taken peroxide for her hair and 
found it to be untrue, and last we 
drank a whole ten cent glass of beer 
together. I think that two more 
wild weeks like that would have put 
both of us in Potter’s Field.

Perhaps you have read of the Su
per-Stupendous affair planned by the 
A.L.S.C. for June 29. Sorry to dis- 
sappoint you gang but circumstan
ces have forced a postponement un
til a later date. So just be patient 
until you read the next anounce- 
ment.

And now what is my business but. 
none of yours. As the late Innocent 
Bystander would say, gleaned while 
I glanced.
LINOTYPE—We suggest that the 
Dirva hire Whitey Termenas to 
operate the linotype for setting 
up Sappo’s column. Whitey just 
graduated from the Southern School 
of Printing and we believe that his 
ability as a linotype operator and 
Sappo’s ability as a writer would 
make an unbeatable combination.
LOVE AGAIN—Here is an excerpt 
from Peter Yenicky who is vacation
ing in Idaho. “I received a letter 
from a gal friend that I accidental
ly met in Spokane, in which she 
told me she LOVES ME. Now that 
was the first time that a girl has 
told me she loves me. Some told 
me that they like me, some that I’m 
O.K. some say that I pass and some 
say something else, but this is the 
first time that any girl says she 
loves me. SSS what would you ad
vise me to do in this case?” I sug
gest that you take a good cold 
shower.
LUCK—Now that Bill Darulis has 
graduated and will probably teach 
school next fall, think of how for
tunate the girls in his class will be. 
Not every girl can get the break of 
having a school marm like Bill. • 
WISH COMES TRUE—In one of 
the first columns that this outfit 
had the opportunity to write, we ex
pressed a desire to see the wild 
Helen Lucas in a blue and pensive 
mood. Last week at the Dirva picnic 
that wish was fulfilled. In fact 
she was so darn quiet that I didn’t 
recognize her until the Pinch-hitter 
introduced her to me.
SHOCK—This department had the 
pleasure of meeting K. J. M. last 
week and we were very much shock
ed to find that he was very intelli
gent. He certainly forced a change 
in our opinion.
CURSES—Hank and Francis refuse 
to invite the Super-Snooper to their 
wedding. Ha-ha-ha. Little do they 
dream that even among the ushers 
will be a few of my most faithful 
spies. Invite or no invite, Super
Snooper will see and know all.

SANPSHOTS OF LIFE

ATTORNEY J. P. UVICK

By PETER SKUKAS

Undaunted in the tempestuous 
life of humble surroundings and a 
meager beginning, attorney Joseph 
P. Uvick, of Deroit, forged his way 
through the world, striking while 
the iron was hot in overcoming ob
stacles, and now the cooled resultant 
substance of persistence, ambition 
and plenty of hard work, spell a 
deserved success for this former lad 
of Wilkes Barre, Pennsylvania, where 
on the 15th day of May, 1886, he 
first observed daylight and coun
tenanced the wonders of the world.

Had this cosmopolitan gentleman 
(and he must be having lived in 
Cleveland, Ohio; Virbalis, Lithuania; 
Omaha, Nebraska; now since 1922 
in Detroit, Michigan) accepted the 
matrix which life had offered him 
there in Wilkes Barre, he probably 
would have become an obscure Lith
uanian, but his make up warred 
against such an end and that some
thing which makes one go on and 
on, even in the face of a dismal 
failure, persisted in a high <! -gree 
in this youthful miner r< ci ii ing only 
a mere pitance of day school educa
tion, six years of Public schooling. 
For a while tinning work intercept
ed his urge to go ahead later operat
ing a grocery and meat markėj dur
ing which time, a period of nine 
years, he completed his preparatory 
training in night schools. Creighton 
University, Omaha, Nebraska, ad
mitted him, graduating in 1917 from 
the law school of the University. 
Creighton University by the way, 
is a Catholic institution but is con
ducted in a non-sectarian manner.

The law firm of Brome and Ram
sey, Omaha, inducted the promising 
young lad into their office and in 
his first year entrusted him with 
the care of a Motion in the United 
States Supreme Court, in the legal 
world considered a matter for mature 
legal experience. Brief work, which 
give the jitters to many lawyers, 
was done by Mr. Uvick, also handl
ing all the ligitation for the Georgia 
Casualty Company of Macon, Ga. He 
is considered by many of his own 
brotherhood as one of the best 
pleading lawyers and is probably the 
onlv Lithuanian attorney who is 
authorized to try cases before the 
United States Supreme Court. Since 
1922 this prolific lawyer has firm
ly established himself in a general 
law practice in Detroit, specializing 
mainly in personal injury cases, 
compensation and public liability. 
For ten years a representative of 
the Lithuanian Consul in Detroit. 
Grosse Point is where he lives, an 
exclusive suburb of Detroit where 
Edsel Ford, Ed. (bodies) Briggs 
and many other industrial giants 
live. He holds the singular distinc
tion of being the town’s mayor and 
magistrate and as he says in his own 
word, “aside from this he has been 
a perfect gentleman.”

As a member of the W. O. W. he 
was selected as one of the two rep
resentatives to attend the state con
vention receiving an expense account

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

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

rų dienų vasariniuose mėnesiuose. Kreipkitės tuojau.

Maudymuisi Kelnaitės . . $1.00
Juodos ir Melsvos su diržais

SLACKS kelines $1.50 ir auk.
Baltos ir šiaip mišinių

Skalbiami Kaklaraiščiai . 25c
Vienodų ir maišytų spalvų 

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

of a thousand dollars, showing that 
“he knows all there is to know about 
practical fraternalism”. Detroit Bar 
Ass’n, Michigan Bar Ass’n and the 
S. L. A. Chapter 262, are some of 
the organizations to which he be
longs. Ran for county treasurer in 
1930 upon a unique platform sup
ported by the newspapers bent on 
eliminating the- duplicity of the re
corder’s and the treasurer’s work, 
proposing to work without a salary 
in order to get away with the stig- 
matic monetary accusals, but lost by 
a small margin. Is an ardent stu
dent of governmental problems and 
of naturalization intricacies winning 
fame over a dispute in the United 
States Supreme Court on his own 
interpretation. Was instrumental 
in having the United States recog
nize a de jure Lithuanian Repub
lic, in a conference at Washington, 
D. C., after Lithuania severed her 
connections with the Czarist Russia. 
Formerly a deputy tax collector 
and a representative to the state of 
Nebraska Republican convention.

An ideal family life, the Uvicks 
have two sons ami two daughters, 
< a.; of whom is his secretary at his. 
law firm signing herself as G. U.. 
so different she is she doesn’t need 
a middle initial, we think. Mrs. 
Uvick, prominent in women’s circles 
here, is the former Patricia Žukaus
kas, of Chicago.

Perhaps one of the most salient 
features about Mr. Uvick is his 
complete command ’of Lithuanian 
and the American languages to
gether with the most understanding 
insight of a Lithuanian who does 
attempt to hide it, and yet have 
entirely American manner so much 
lacking in our “insurance agent” 
leadership and petty lawyers whose 
prime purpose, in some cities, seems 
to be to connive with cackling 
women’s caucases. None of these 
are found in this handsome attorney, 
whose graying temples add confi
dence and a regal simplicity to his 
entire bearing. Mr. Uvick should be 
an outstanding example of a man 
who has made good, the rewards of 
which has neither warned his con
science nor bulged his hat brim.

‘DIRVA’ PICNIC A SUCCESS
The sky altho appearing very 

heavily laden with omnious looking 
clouds, but these soon cleared away, 
and revealed that there still was a 
sun up in the sky. With the ap
nearance of the sun, also came the 
large crowds to Neuros Farm, where 
the ‘Dirva’ picnic took place. It is 
needless to say that everyone had 
a grand time, because that is under
stood.

But it was something more than 
just another picnic, it was the heart 
gladdening tribute that was paid to 
our hard working editor, Mr. K. S. 
Karpius. For that reason, we here 
make mentions, thanking all those 
who showed good will and came, to 
enjoy themselves and to pay re
spect to the Europe bound, repre
sentative from Cleveland, to attend 
the Lithuanian Congress in Lith
uania.

POLO Marškiniai ......... 79c
Vienodų ir maišytų spalvų

SVETERIAI ................. $1.00
Gražus be rankovių sveteriai

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
$1.45

Kietos ir minkštos


