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22nd YEAR (22-ri Metai)

IR DARBININKŲ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Chicago, Geg. 30. — Su
sirėmime darbininkų su po
licija prie Republic plieno 
dirbtuvės užmušta 4 dar
bininkai, ir 88 asmenys su
žeista, iš jų 23 policijantai.

Apie 40 .streikerių areš
tuota, bet prieš juos jokie 
specialus kaltinimai neiš
kelta.

Muštynė kilo kai polici
ja, apie 200 vyrų, norėjo 
sulaikyti apie 1,500 strei
kerių, kurie ėjo j dirbtu
vę, norėdami sulaikyti dar
bų, nes kompanija vistiek 
varė darbus nors ten buvo 
apšauta streikas.

Streiką vadovauja Plie
no Darbininkų Organiza
vimo komitetas.

Republic plieno korpora
cija turi dirbtuves Cleve
lande, Niles, Youngstowne, 
Warren ir visose jose strei
kuojama. Kompanija pasi
ryžo pasistatyti prieš uni
ją, nors kitos didesnės plie
no korporacijos gražumu 
ar po trumpo streiko susi
taikė su unija.

Kompanija nori varyti 
darbus nepaisydama strei
ko, ir stengiasi laikyti dar
bininkus viduje, aprūpin
dama juos maistu ir kitais 
reikmenimis. Reikmenis Į 
dirbtuves bando pristatyti 
net oru, numetant iš vir
šaus.

Sekantis plieno darbinin
kų organizatorių žygis bus 
užklupti National Steel ir 
Bethlehem Steel korporaci
jas, kurioms dirba 107,000 
darbininkų.

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių išdirbystės ve
dėjai skelbia buk jie turį 
apie 60,000 savo darbinin
kų “pasižadėjimus” būti iš
tikimais ir nesirašyti į uni
ją. Tuo tarpu unijos va- 
d.ai tikrina kad Fordo dar
bininkai rašosi į uniją po 
1 kas minutą.

Dabartiniu laiku darbai 
Fordo dirbtuvėse šiek-tiek 
apmažėjo.

Fordas žada pradėti dir
bti po 32 valandas savaitė
je, palaikymui darbuose di
desnio skaičiau darbininkų, 
kai darbai pradeda mažėti.

Atsisako mokėti nuomą. 
Pontiac, Mich. — Čia auto
mobilių darbininkai paskel
bė kovą prieš aukštas na
mų nuomas ir nuo Birželio 
1 d. pasireiškė nemokėsią 
nuomos jeigu nuomos ne
bus sumažintos.

Kuboje išleista visuotina 
amnestija: visoki politiški 
nusikaltėliai paleisti kurie 
papildė prasižengimus iki 
šių metų Gegužės 20 d.

Ta amnestija tenka ir 
pabėgusiam Kubos prezi
dentui ir apie. 40 jo buvu
sių rėmėjų.^

STREIKO RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 4 DAR

BININKAI

Kairėje: Kauno geležinkelio stotyje minia sutinka Lie
tuvos valstybinę krepšinio komandą, kuri Gegužės 7 d. 
Rygoje laimėjo Europos meisterio-čampiono vardą. Ko

mandos vadas minios kilnojaihas su laurų vainiku. 
Dešinėje: Kauniečiai iškilmingai sutinka iš Rygos į 
Lietuvą atvykusius svečius Egiptiečius, kurie taip pat

Rygoje dalyvavo ir buvo Lietuvių nugalėti. (Plačiai 
apie Rygos žaidimą aprašoma šiame numeryje ant 
3-čio puslapio.)

Vokietijos Karo Laivai Apšaudė Ispanu

Londonas, Geg. 31. — 
Šiandien Vokiečių kariški 
laivai, visai netikėtai, už
puolė Ispanų lojalistų val
domą pajūrio miestą Alme- 
ria ir paleisdami apie 200 
šūvių beveik visai sunaiki
no. žmonių užmušta apie 
30, kiti pranešimai sako 
kad apie 70, ir daug sužei
sta.

Tai buvo Vokiečių atsi
keršijimas Ispanams už tai 
kad diena prieš tai jų ka
riški lėktuvai juroje už
puolę Vokiečių karišką lai
vą bombomis užmušė apie 
25 jūreivius ir 82 sužeidė.

Savo darbą atlikę, penki 
Vokiečių karo laivai pasi
šalino, o Berlino vyriausy
bė paskelbė kad daugiau iš 
Ispanų jokio atlyginimo 
už savo žuvusius nereika
laus.

Tuoj po to atako, Vokie
tija ir Italija pareiškė jog 
jos pasitraukia iš 27 vals
tybių nesikišimo į Ispani
jos reikalus komiteto ir 
pareikalavo užtik r i n i m o 
kad daugiau tokių užpuol- 
mų ant laivų nebus daro
ma.

VOKIETIJOJE katalikai 
bus paleisti iš valdiškų dar
bų, sako naziai, jeigu ka
talikai sėdės ir tylės ne
protestuodami prieš kata
likų bažnyčios galvų “įžei
dinėjimą” Hitlerio. Prie to 
privedė nesenai Chicagos 
kardinolo pašiepimas Hit
lerio išvadinant jį “Vien- 
nos popierų lipdytoju”.

Vokietijoj uždaryta 200 
katalikiškų laikraščių, ir 
prasidėjo areštai kunigų ir 
vienuolių, pranešimai sako.

Gatvėse Vokietijoje ka
talikams kunigams pavo
jinga pasirodyti. Berlino 
vyskupas paragino savo 
kunigus vengti išeiti gat
vėn.

Oklahoma valstijos kalė
jime, kuris randasi Grani
te mieste, kalėjimo virši
ninkas sumanė ypatingą 
bausmę tiems kaliniams 
kurie kėsinasi iš kalėjimo 
bėgti arba pabėga: jis ap
rengia juos moteriškom 
kelnėm ir sukniom, išsta- 
tydamas juos visų kitų ka
linių pajuokai.

Apšaudytas Vokiečių lai
vas buvo vienas iš tų ką 
saugojo Ispanijos vandenis 
nuo įgabenimo Ispanijon 
karo reikmenų.

Anglija ir Prancūzija ti
kisi kad Italija ir Vokieti
ja vėl sugryš į nesikišimo 
komitetą. Paryžius pasiū
lė Berlinui planą sudaryti 
“saugos ruožtus” jurose ir 
tas Vokiečiams patiko.

Roma, Birž. 1. — Mus- 
solini įsakė Italijos kariš
kiems laivams sulaikyti ju
roje visus Rusijos laivus 
vežančius Ispanų lojalis- 
tams reikmenis.

Valencia, Birž. 1. — Lo
jalistų Ispanų vyriausybės 
nariai sako kad kitų šalių 
submarinai kariaudami ju
roje prieš lojalistų laivus, 
nuskandino su laivais jau 
arti 200 žmonių.

Geg. 30 d. netoli Barce- 
lonos nuskandintas lojalis
tų pasažierinis laivas, sa
ko nuskendę 187 žmonės.

Kairieji tikrina kad tie 
submarinai yra Italijos ir 
gelbsti Ispanams sukilė
liams.

POPIEŽIUI 80 METŲ 
AMŽIAUS

Castel Gandolfo, Italija. 
— Gegužės 31 d. Popiežiui 
Pijui XI suėjo 80 metų am
žiaus. Jis jaučiasi kiek 
geriau. Tą dieną jam pa
dovanota specialiai padirb
dintas automobilis, kuriuo 
popiežius galėtų važinėtis 
be vargo įlipti ir išlipti. 
Automobilis Vokiško mo
delio ir pritaikytas popie
žiui pačių Vatikano dva
siškių.

Pijus XI užėmė popie
žiaus sostą Vas. 6, 1922 m.

Amerikoje stoka amat- 
ninkų. Warner & Swasey, 
mašinistams įrankių ir ki
tų brangių instrumentų iš
dirbėjai Clevelande, prave- 
dę užklausimus 229 įvairio
se skirtingų rūšių Ameri
kos išdirbystėse, kurios iš
viso laiko 791,820 darbi
ninkų, gavo atsakymus kad 
195 iš tų 229 išdirbysčių 
negauna gana amatą mo
kančių darbininkų: maši
nistų, įrankių dirbėjų, žy
mesnių mašinų operatorių 
ir tam panašiai.

Madridas. — Sukilėliai 
užatakavo Madridą, užmu
šta apie 50 žmonių, daug 
sužeista.

Lojalistai pradėjo spau
dimą sukilėlių dalių aplink 
Segovia, norėdami paleng
vinti Bilbao gynėjams.

Valencia, Geg. 28. — Su
kilėliams u ž b o mbardavus 
Valenciją, užmušta Į 200 
žmonių.

------

NUSLINKUS ŽEMĖ
UŽGRIUVO 100 

ŽMONIŲ

II Oro, Meksika. — Nu
slinkus ištižusiai žemei iš 
kalno ant angliakasių kai
melio, apie 100 žmonių už
griūta. Pradėta stiprinti 
krantas kad nebūtų sunai
kinta visas kaimas.

ŠUO IŠKĖLĖ ŽUDYSTĘ
St. Louis, Mo. — Vienas 

vietos gyventojas eidamas 
per mišką su savo šunim, 
buvo šunies lojimu atšauk
tas į tam tikrą vietą, kur 
nuėjęs pamatė iš žemės iš
kištą žmogaus ranką. Tas 
užkatas žmogus buvo per 
galvą peršautas ir palaido
tas.

NAUJAS GREITUMO 
REKORDAS 

. .Indianapolis, Ind. — Kąs 
metą čia būna per Decora- 
tion šventę Amerikos auto
mobilių lenktynės. Šymet, 
besirengiant toms lenkty
nėms, užsimušė du žmonės.

Pačią lenktynių dieną, 
Gegužės 30, nelaimių neiš
tiko. Lenktynes laimėjo 
Wilbur Shaw, iš čia pat, 
kuris tam pastangas dėjo 
septynis metus. Žiūrėtojų 
buvo suėjo apie 170,000.

Shaw laimėjo pravažiuo
damas 500 mylių po 1131/2 
mylių į valandą greitumu.

13 metų mergaitė sulau
kė kūdikio. Loobeka, Okla. 
Ukėje netoli čia, viena 13 
metų amžiaus mergaitė, iš
tekėjus, sulaukė kūdikio. 
Tėvas yra 18 m. amžiaus.

Iš Anglijos vyriausybės 
vadovybės pasitraukė pre
mjeras Stanley Baldwin, 
69 metų amžiaus valstybi
ninkas. Jo vietą užėmė 
Chamberlain, tik vienu me
tu už jį jaunesnis.

JAU APSIVEDĖ!

Mons, Prancūzija.— Bir
želio 4 d. 11:30 vai. ryto, 
apsivedė Windsoro Kuni
gaikštis Edvardas su Wal- 
lis Warfield, Amerikiete 
gyvanašle, dėl kurios jis 
neteko Anglijos karaliaus 
sosto. Vedybos pirmiau at
likta Prancūzijos civiliniu 
budu, po to atliko Anglijos 
bažnyčios religiškas cere
monijas vienas Liverpoolio 
kunigas, nors tai padarė 
prieš savo dvasiškijos va
lią.

Anglijos vyriausybė ir 
bažnyčia pasiliko priešin
gos toms vedyboms iki ga
lo.

Lakūnė Earhart Pasie
kė Venezuelą

Miami, Fla. — Amerikie
tė lakūnė, Amelia Earhart 
išskrido į pietų kraštus ir 
Birž. 2 d. pasiekė Venezue
lą. Ji skrenda “taip sau” 
aplink pasaulį. Pereitą žie
mą ji buvo pakilus skristi 
per Pacifiką, bet nuskridus 
į Honolulu, ten jos lėktu
vas sudužo besikeliant lėk
ti toliau.

PREZIDENTO ŠEL
PIMO BILIUS 

PRIIMTAS

Washington. — Birž. 1 
d. Atstovų Butas diduma 
balsų užgyrė Roosevelto 
$1,500,000,000 šelpimo bi- 
lių, prieš kurį taip ilgai rė
kavo ir norėjo išskirstyti. 
Bilius perėjo 323 balsais 
prieš 44.

Bilius dabar perduotas 
senatui. Sakoma kad se
natoriai dės pastangas su
kapoti tą sumą į dalis, kaip 
buvo norėta padaryti At
stovų Bute.

Bet gal ir Senatas nusi
lenks Prezidentui.

Jeigu ta suma butų su
kapota į dalis ir skiriama 
kitiems tikslams, sako tu
rėtų būti paleista iš viešų 
darbų suvirs 630,000 žmo
nių.

Suv. Valstijų valdžios ži
nioje Balandžio 30 d. val
diškose įstaigose buvo 835,- 
259 civilinės tarnybos kvo
timais įstatytų tarnautojų. 
Tai yra 6,066 daugiau ne
gu buvo Kovo mėnesį.

Zacatecas, Meksikoj, už
mušta šeši miestelio politi
kieriai, kurie norėjo užval
dyti tą sritį.

KIMBA I TUR
TUOLIUS

Washington, Birž. 1. — 
Prezidentas Roosevelt at
sikreipė j Kongresą prašy
damas kad rastų budus su
laikyti nuo pabėgimo mo
kėjimo taksų “didumą la
bai turtingų individualų”.

Prezidentas savo prane
šime sako kad didžiųjų tur
tuolių išsisukinėjimai nuo 
mokėjimo taksų permeta 
taksų naštą ant tų kurie 
mažiau turi iš ko mokėti. 
Jis nori kad butų padaryta 
dabartinė taksų struktūra 
taip tiksli kad nuo jos ne
galėtų niekas pabėgti.

Nužudė tėvą. San Die
go, Cal. — Marion Ayres, 
15 metų mergaitė, nušovė 
savo tėvą, už tai kad jis 
pradėjo mušti motiną.

Visokiose nelaimėse Suv. 
Valstijose 1936 metais ne
teko gyvasčių 111,000 as
menų. Prie to, dar apie 
400,000 kitų buvo ant vi
sados sužeista ir 10,300,000 
laikinai sužeista.

Žinovai sako kad Suvie
nytose Valstijose esą rei
kalinga apie 900,000 dau
giau gyvenamų namų.

SOCIALINEI globai Lietu
voje šymet bus išleista per 12 
milijonų litų. Iš tos sumos 
numatyta: 350,000 litų labda
ros įstaigoms ir organizaci
joms palaikyti; 600,000 litų 
valstybinėms prieglaudoms lai
kyti, 200,000 litų atskiriems 
asmenims šelpti, 115,000 litų 
dvarų darbininkams ir emeri
tams šelpti; 315,000 litų vals
tybės iždo įnašų ligonių ka
soms; 700,000 litų įnašų viešų
jų darbų fondui, 200,000 įnašų 
Darbo Rūmams.

Karinę prievolę atliekančių 
vyrų beturtėms šeimoms šelp
ti paskirta 300,000 litų.

LIETUVOJE atpiginta alus. 
Kainų tvarkytojas nustatė pi
gesnes alaus kainas — alus 
bus nuo 40 iki 60 nuoš. piges
nis negu buvo, kitaip sakant 
apie pusiau pigesnis. Tikima 
kad dėl tokio žymaus kainų 
sumažinimo alaus suvartoji
mas turės keliariopai padidėti.

Vartotojai jau senai laukė 
alaus atpiginimo. Kartu su 
kainų papiginimu pasirūpinta 
apdrausti nuo galimo alaus 
kokybės pabloginimo. Nesilai
kantieji įsakymų bravorai ir 
alaus pardavėjai bus sunkiai 
baudžiami.

KAUNE nuo Gegužės 20 d. 
atidaryta Napoleono paroda, 
šymet suėjo 125 metai nuo to 
kai Prancūzų imperatorius Na
poleonas per Lietuvą maršavo 
į Maskvą. Parodoje surinkta 
medega apie Napoleono nuovei- 
kius Lietuvoje. Parodon daug 
aukštų svečių atvyko ir iš 
Prancūzijos. Jie daugiau su
sipažino su Lietuvos gyveni
mu ir pasiryžo užmegsti arti
mesnius santikius su Lietuva.

LIETUVOS žemės Ūkio Mi
nisterija pirko Anglijoje 10 
veislinių kuilių ir 10 kiaulių. 
Tie veisliniai atgabenta Klai
pėdos uostan ir išdalinta po 
visos Lietuvos gyvulininkystes 
mokyklas.

KAUNO miesto ligonių ka
soje yra 96,832 apdraustieji: 
53,748 ligonių kasos nariai ir 
43,084 jų šiemų nariai. Mo
kėdami į ligonių kasą nariai 
gauna TiemoJ; gydytojų ir 
ligoninių patarnavimą visokia
me reikale: nuo -gimdymo iki 
gydymo sanatorijose.

VISOJE Lietuvoje jau yra 
per 2,000 grietinės nugriebimo 
punktų. Šymet leista įsteigti 
dar 60 punktų. Naujų nugrie
bimo punktų leidimus duoda 
prie žemės ūkio rūmų veikian
ti paruošiamoji komisija.

LIETUVOS. delegatas Angli
jos karaliaus vainikavimo iš
kilmėms, užsienio reikalų mi- 
nisteris Lozoraitis dalyvauda
mas Londone, lurėjo pasikal
bėjimą su Anglijos užsienių 
reikalų ministeriu Edenu.

GEGUŽĖS 7 atvyko į Kau
ną kaip Vytauto Didžiojo Uni
versiteto , svečias, Stockholmo 
(Švedijos) universiteto pro
rektorius Prof. Nils Stjern- 
berg. Svečias atvyko revizi- 
tuoti V. D. universiteto rek
toriaus Prof. Dr. M. Roemerio 
praėjusiais metais apsilanky
mą su paskaitomis Stockhol
mo, Uppsalos i/ Lundo univer
sitetuose.

PRADŽIOS mokyklose Lie
tuvoje dirba 4876 mokytoiai; 
iš jų 2,052 vyrai ir 2,284 mo
terys. Per metus mokytojų 
skaičius padidėjo 228. Vals
tybinėse mokyklose dirba 4.739 
mokytojai, privatinėse — 137.

Mokytojai tautybės atžvil
giu skirstosi šiaip: Lietuvių— 
4,443, žydų — 352, Vokiečių 
— 24, Lenkų — 13, Latvių — 
19, Rusų — 15, Gudų — 9.

Kitų tautybių mokytojai yra 
savo tautybių mokyklų moky
tojai.

MARŠAMS KONKURSAS. 
Lietuvos Kariuomenės Štabo 
Spaudos ir švietimo skyrius 
paskelbė konkursą kariuome
nės maršams parašyti. Tik ■ 
las yra pakelti Lietuvos k: 
riuomenėje pareigų ir iškilmi 
grojamos muzikos menišką .y- 
gį, turėti kariuomenėje visiš
kai savą muziką. Maršai turi 
būti: Sutikimo, Parado, Žygio. 
Už maršus paskirta piniginės 
premijos,



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE Lietuvos Skautai Lankysis Amerikoje
Dalyvaus Washingtone Amerikos Skautų Jamboree Birž 30. iki Liepos 9

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI- >

PITTSBURGH
RENGIAMASI PRIIM

TI LIETUVOS 
SVEČIUS

Pittsburgho Lietuviai pasi
rengę priimti Lietuvos sporti
ninkus tinkamai. Pirmiau mu
sų kolonijai buvo paskirta dvi 
dienos, Liepos 27 ir 28, ir bu
vo manyta Liepos 28 d. suren
gti sporto rungtynės Pitt Sta- 
diume. Tačiau mums diena 
pakeista — vėliausia pranešė 
Chicagos Sporto Komitetas 
kad Lietuvos svečiai čia lan
kysis Liepos 8 dienų tiktai.

Todėl draugijų atstovų iš
rinktas komitetas tuoj griebė
si darbo tinkamai surengti pri
ėmimų Liepos 8-tai. Paimta 
Lietuvių Piliečių salė, ir bus 
rengiama banketas 8 vai. va
kare. Bus vakarienė, kalbos 
ir šokiai. Tai bus mums vie
nintelė proga susipažinti ir 
pasikalbėti su tais Lietuvos 
svečiais ir Europos čampio- 
nais, kurie Rygoje laimėjo 
basket-bolo pirmenybes.

Apie smulkesni programų 
Lietuvos svečių priėmimo pra
nešiu vėliau.

MOTINOS DIENOS PAMI
NĖJIMAS

Sandaros Moterų kuopa tu
rėjo vakarienę Gegužės 9 d., 
paminėjimui Motinos Dienos. 
Vakarienė buvo labai pasek
minga. Dalyvavo daug gra
žios publikos. Vakarų vedė J. 
Rūkas, Sandaros kuopų sąry
šio pirmininkas. Panelės Jur- 
konytės sudainavo keletą due
tų. Kalbas pasakė P. Pivaro
nas, P. Dargis, K. Šinkūnas ir 
J. Virbickas. Čia buvo įteik
ta dovana p. Javalskienei, iš 
Homestead, Pa., motinai - už 
išauklėjimą didžiausios šeimos, 
12 vaikų. Antra dovano teko 
p. Janulienei nuo Brentwood, 
motinai 7 vaikų. Visas pelnas 
paskirta Lietuvių Kambariui 
Pittsburgho Universitete. Pel
no liko $25.

Antras gana įžymus paren
gimas buvo Lietuvių Tautinės 
Parapijos 14 metų sukaktuvių. 
Tas įvyko Gegužės 23 d. šven
to Jurgio parapijos salėje.

Juozas Virbickas.

SUSIŽEIDĖ. Juozas Gied
rius, 24 metų amžiaus, parvy
ko pas tėvų į Pittsburghų ato
stogų iš Suv. Valstijų kariuo
menės. Beviešėdamas, atsilan
kė grabų dirbtuvėje, kur jo 
tėvas dirba ir rodos yra savi
ninkas. Jis norėjo ten padir
bėti. Kų tai bepjaunant jam 
runka pakliuvo po pjuklu, kai
rės rankos du pirštus visai nu
pjovė ir kitus apcjraskė.

Sodalietės šv. Vincento pa
rapijos šiose dienose surengė 
vakarų, padainavo keletą dai
nelių ir suvaidino komediją — 
“Balon Kritęs Sausas Nesike’- 
si”. Vaidinimas išėjo neblo
giausia, kad ir jaunos mergai
tės, bet vaidino gerai, iš j n 
matyt galės būti gorų arti;-1 
čių. Tačiau jų darbas buvo į 

veltui, nes žmonės į parengi- Į 
mą visai kaip neatsilankė.

Ten Buvęs J. S.

Nori Panaikinti Elektri
šką Kėdę Mirties 

Bausmei
HARRISBURG, Pa. — Val

stijos legislatura savo posėdy
je Gegužės 18 d. nubalsavo pa
naikinti elektriškų kėdę kaipo 
priemonę mirties bausmės py
kinimo Pennsulvanijos nusikal
tėliams. Valstijos mirties bau
smės kalėjimas randasi Rock- 
view. Ten toje kėdėj e mirė 
arti 250 žmonių nuo jos įren
gimo 1915 metais.

Valstijos legislaturoje nori
ma pravaryti 44 valandų darbo 
savaitės bilių, tačiau tų suma
nymų daugelis trukdo.

WILKES-BARRE, PA.
PETRO RIMŠOS KURINIŲ 

PARODA PRASIDEDA 
BIRŽELIO 5 D.

šeštadienį, Birželio 5, Histo- 
rical Society Muzejaus salėje, 
78 Franklin Street, atsidaro 
skulptoriaus Petro Rimšos ku
rinių paroda, kuri tęsis iki sek
madienio vakaro, Birželio 13. 
Parodon inėjimas nemokamai.

Paroda bus atdaro nuo 2 iki 
5 vai. po pietų ir nuo 7 iki 9 
vakare.

Vietos ir kaimyniškų koloni
jų ‘Lietuviai kviečiami gausiai 
lankyti šių parodų ir susipažin
ti su šio garsaus Lietuvio kū
ryba. Spaudos Komisija.

ROCHESTER, N. Y.
600 ASMENŲ GYVAS ALTO

RIUS GĖLĖSE SKENDO 
Gegužės 23 d., 3 vai. po pie

tų, vietos Lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje atsibuvo 
pabaiga misijų, kurias vedė 
Kun. Misijonierius J. Bruži- 
kas. Visi jo pamokslai buvo 
įspūdingi, bet paskutinis pa
darė dar didesnį įspūdį į mi
nių. Bažnyčioje galėjo .būti 
apie 600 asmenų, ir visi prisi
segę po raudonų rožę prie kru
tinės ėjo prie komunijos. Mi
sijonierius tokį įspūdingą vai
zdų pavadino “gyvuoju alto
rium”.

Daugiausia malonumo buvo 
klausyti kaip misijonierius 
davė pavyzdžius jaunimui bū
ti dorais. Vietomis jo žodžiai 
klausytojų širdis įkaitino iki 
aukščiausio laipsnio.

Kadangi dviejų valandų ap
eigas tęsiant ir karštų pamok
slų besiklausant žmonės jau
tėsi pavargę tai bažnyčioje už
sibaigus viskam visi skubėjo 
laukan, atsikvėpti švelniu pa
vasario oru.

Mes Rochesteriečiai šį Ge
gužės mėnesį — gamtos lelijų 
— praleidom beveik visą įvai
rioms šventėms: Motinos Die
na, Sodaliečių iškilmė, ir da
bar misijos, kurias kasdien 
lankėm, —- liet apie savo pat
riotines pareigas, tautos reika
lus visai nepasirūpinome. Vil
niaus Geležinio Fondo Centra- 
linio Komiteto atsišaukimą šį 
gamtos gražybės mėnesį pasi
darbuoti ir nelaimingos Vilni
jos reikalams, ar pagelbėjimui 
badaujantiems Vilniaus krašte, 
praleidom pro pirštus.

Taigi dabar, vasarai užsto
jus, padarykim išvažiavimų pa- 
kviesdami visus • geros valios 
Lietuvius dalyvauti ir prisidė
ti prie parėmimo švento musų 
Tėvynės Lietuvos reikalo.

Nesuprantama kodėl vietos 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
riaus vadai paskutiniu laiku 
taip neveiklus. Taip ilgai Ro- 
chesteryje negalės būti.

Nuo 1913 metų, pradedant 
Dr. J. Basanavičiaus ir Marty
no Yčo atsilankymu, iki 1930 
m. Rochesterio Lietuviai iš 
apie 400 asmenų, Lietuvai au
komis ir Laisvės Paskolos bo- 
’?is yra sudėję per $59,000, ir 
ik vieno inteligento, a. a. Kun. 

Kasakarčio vadovavimu, visi 
kiti buvo tik eiliniai darbuoto
jai. Ar ne garbė mums prisi
minti apie tokią praeities vei
klą?

Taigi, ar jau negalėtume iš 
tos netolimos praeities pasi
semti sau stiprybės, ir padir
bėti ką naudingo tautos labui? 
Darbą galėtų išjudinti ne tik 
VVS skyriaus pirmininkas bet 
ir kitų tautiniai nusistačiusių 
draugijų pirmininkai, jeigu jie 
(nekurie) nesilankytų taip tan
kiai pas Juozuką į margų kar- 
čiamėlę prie žavingos “šinkar- 
kė’.ės”, o pašvęstų daugiau lai
ko naudingiems darbams.

Gegužės 15 d., kaip kiti pa
sakojai Gedimino Draugijos 
“bendro fronto” draugučių pa
sidarbavimu atsilankę vaidin
tojai net iš Kanados statę ko
kį tai veikaluką. Tai tikri

VVASHINGTON, D. C.—Tau
tinis Amerikos Skautų susibu- 

I riavimas (Jamboree) šymet 
įvyksta VVashingtone nuo Bir
želio 30 iki Liepos 9. Suv. 
Valstijų Prezidentas F. D. Roo
sevelt yra to “National Boy 
Scout Jamboree” globėjas. Po
nas Prezidentas Vasario 8 d. 
per radio yra taip pareiškęs:

“Tonight, I am especially 
happv to renew my invita- 
tion for the Boy Scouts to 
hold a Jamboree here in the 
Nation’s Capital in the ear- 
ly summer. . . . Other coun- 
tries will send delegates to 
meet with us. Scouting is ■ 
now organized i n almost ev
ery civilized nation in the 
world. The camp here in 
Washington will afford an 
opportunity for us to extend 
our horizon and enlarge our 
friendships on the basis of 
the ideals expressed in the 
Scout Oath and Law.”

Atpasakojant Lietuviškai:
“Šį vakarą, man malonu 

atnaujinti skautams kvieti
mą į Jamboree ateinančios 
vasaros pradžioje Washing- 
tone. Kitos šalys atsiųs de
legatus, kad su mūsiškiais 
pasimatyti. Skautų organi
zacijos dabar veikia veik 
kiekviename c i v i Ii zuotame 
krašte. Skautams stovykla

BALTIMORE, MD.
MINĖJO DVEJAS REIKŠMIN

GAS SUKAKTUVES

Gegužės 16 d. tautinės ;ih> 
včs Lietuviai su Teisėju Lau
kaičiu priešakyje minėjo dvie
jų metų sukaktį nuo Marylan- 
do valstijoje pripažinimo Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
nos Vasario 16-tos legale šios 
valstijos švente, ir vienų metų 
sukaktį nuo pasodinimo Lietu
vos ąžuolo Marylando sosta- 
miestyje Annapolis, priešais 
valstijos namą.

Apie 9 vai. ryto prie Lietu
vių salės pradėjo grupuotis 
Lietuvių automobiliai, o 10 v. 
jau pasijudino ilga eilė auto
mobilių pasipuošusių Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis ir pa
traukė į pietus link Annapolio.

11 valandų jau Annapolyje 
stovėjo didelė minia Lietuvių 
prie gražiai žaliuojančio Lie
tuvos ąžuolo. Po valandėlės 
buvo duota žodis visiems žy
giuoti į valstijos senato salę, 
kur ir prasidėjo pildymas pro
gramo.

Publikai susirinkus į puoš
nių salę, Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas 

| p. Maceika pakvietė visus prie 
i tvarkos, davė ženklų Lietu
viams skautams, kurie pirma 
įnešė Amerikos vėliavą, paskui 
Lietuvos vėliavų, o paskiausia 
Maryland valstijos vėliavą.

Įnešant Lietuvos vėliavų, vi
sai publikai sustojus sugiedo
ta Lietuvos Himnas. Giedant 
himną darėsi kiek nejauku 
kuomet giedojo vos keli, o vi
sa publika tylėjo. Tas paro- 

pienburniai, kurie savo “veika- 
luku” labai šlykščiai užgaulio
jo Lietuvos vyriausybę, iš ko 
piktinosi net rimtesni “ben- 
drafrontininkai”. Tam “vai
dinimui” įžanga buvo rodos 50 
ir 75 centai, na ir radosi musų 
gerų katalikų, ir pažymių tau
tininkų, kaip tai VVS skyriaus 
pirmininkas ir kiti, kurie sė
dėjo ir žiopsojo į to “veikalo” 
perstatymą, klausydami kaip 
tie bukapročiai iš Lietuvos rei
kalų šidijasi. Ar pritinka ka
talikams ir dar labiau tauti
ninkams eiti į tokius “persta
tymus” ir remti visokius išga- j 
mų jovalus? Ant. žiemys, j

(Lietuvos Pasiuntinybės Žinios)

Washingtone duos progos iš
plėsti musų akyratį ir drau
gingumo ryšius tais pagrin
dais kurie yra išreikšti skau
tų priesaikoje ir jų nuosta
tuose”.

LIETUVA ATSIUNČIA 
ŠEŠIS SKAUTUS

Lietuvos Skautų Sąjunga 
naudodamasi tuo maloniu Pre
zidento Roosevelto kvietimu, 
yra nutarus pasiųsti į Washin- 
gtoną savo delegacijų. Iš Kau
no gautomis žiniomis, Lietu
vos Skautų reprezentacinis bū
relis iš šešių skautų žada per 
Prancūzijos uostą Havre at
plaukti į New Yorką Birželio 
23 d. (laivo vardas tuo tarpu 
nežinomas). Iš New Yorko 
jie vyks į Washingtoną. Wa- 
shingtone jie susitiks su Lie
tuvos svečiais-sportininkais.

Savo stovyklą Washingtone 
musų skautai žada įrengti la
bai gražiai, Lietuviškais rank
darbiais pasipuošti. žada ir 
Lietuviškomis dainomis palin
ksminti visus kurie ateis jų 
stovyklą aplankyti.

Jamboree pasibaigus, Lie
tuvos Skautai mielai aplankys 
tas kolonijas kurios norės su 
jais pasimatyti, ypač kurios 
turi suorganizavusios savo 
skautų ir skaučių būrelius, 
kaip pavyzdžiui Baltimore, Md. 
Tos organizacijos ir kolonijos 
kurios geistų su Lietuvos skau

do kad musų žmonės tingi iš
simokyti Lietuvos Himną gie
doti ir žodžių nežino.

Po to skautai su vėliavomis 
užėmė tam tikrų vietą, ir sekė 
kalbos.. Pirmu kalbėtoju per
statytas Teisėjas W. F. Lau
kaitis, kuris pasakė gana pat
riotinę kalbą, prisimindamas 
kad prieš keletą desėtkų ar ir 
kelioliką metų niekas iš Lie
tuvių gal nei nesapnavo kad 
kada nors Lietuviai susirinks 
į Marylando senato puošnią 
salę ir laikys savo kokį nors 
susirinkimą ir kalbės apie Lie
tuvos reikalus, kurios nepri
klausomybės šventė, yra pri 
pažinta legale švente Maryland 
valstijoje.

Prisiminė ir apie tuos Lie
tuvius kurie ne tik kad patys 
nedalyvauja musų šventėse, 
bet dar visokiais budais truk
do ir kitus, varinėdami prie
šingas agitacijas kaip prieš 16 
Vasario taip ir dabar prieš 16 
Gėgužės. Nuoširdžiai pageida
vo kad kuomet mes švęsime 
dvidešimties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį ir 
trijų metų sukaktį pripažinimo 
šios šventės Maryland valsti
joje, kad nesirastų nei vieno 
Lietuvio Baltimorėje kuris ne
švęstų ir nedalyvautų tose iš
kilmėse.

Fo to dar buvo pakviešta 
keletas veikėjų iš publikos pra
tarti keletą žodžių, ti orni iš
kilmės ir baigėsi. Patriotas.

PADĖKA

Mirus mano vyrui, Dr. Eno- 
chvi G. Klimui, mano didžiau
sio; nelaimės valandoje, gavau 
šimtus užuojautos pareiškimų. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems už 
simpatiją, už gėles ir pagarbą. 
Negalėdama visiems atskirai 
padėkoti, dėkoju per spaudą. 
Ypatingą padėką tariu Laido
tuvių Direktoriui Juozui Kava
liauskui, SLA. sekr. Dr. Vini- 
kui, “Tėvynės” red. Vitaičiui 
ir S. Gegužiui už pasakytas 
kalbas, kurios mane ir sūnų 
Enochą nelaimės valandoj sti
prino, Dėkoju visiems ir pa
dėjusioms palydėti į amžinastį.

Elena Klimienė,
Philadelphia, Pa.

.). A. URBONAS
"Dirvos” Agentas Davtone 

534 Michigan Avė. Dayton, O 

tais susitikti, ypač jei jos prie 
tos progos sumanytų savo jau
nimo tarpe įkurti skautų bū
relius, gali kreiptis į atvyku
sius Lietuvos skautus tokiu 
adresu:
National Boy Scout Jamboree 

Lithuanian Section 
Washington, D. C.

O skautams dar neatvykus ga
lima rašyti:

C. of Lithuanian Legation 
Washington, D. C.

KAS ATVAŽIUOJA
Atvykstančių skautų grupė

je bus šie skautai: K. Laucius, 
vyresnysis skautas, grupės va
das; Juozas Vainauskas, Pagė
gių skautų vadas; Povilas La
banauskas, jurų skautų broli
jos vedėjas; Juozas Vosylius, 
Biržų rajono skautų vadas; Al
girdas Končius, skautas, miš
kų studentas; Stasys Jurjonas, 
Žemaičių jaunesniųjų skautų 
draugovės vadas. Grupėje bet 
gi gali dar įvykti ir pasikeiti
mų. ,

Skautai svečiai Amerikos 
Lietuvių tarpe žada, deja, pa
būti labai trumpai: jie gryžta 
į Lietuvą drauge su Lietuvos 
svečiais- sportininkais Rugpjū
čio 6 dieną.

Sveikindami malonius sve
čius nebuvėlius pasistengkime 
kad jie iš Amerikos išsivežtų 
malonių įspūdžių.

YOUNGSTOV/N. O
PARAPIJOS PIKNIKAS

Lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapijos choras rengia pirmą 
savo didelį pikniką parapijos 
naudai šį sekmadienį, Birželio 
6, parapijos dailioje vietelėje, 
923 Shehy Street. Choro na
riai, kurie visi yra jaunuoliai 
su nepaprastai garsiais balsais, 
nuoširdžiai kviečia visus savo 
draugus ir pažystamus, ir vi
sus brolius ir seseris Lietuvius 
dalyvauti šiame smagiame pik
nike. Laiką praleisim labai 
linksmai, nes turėsime muzi
ką, šokius ir pasilinksminimą. 
Visi kurie čia yra apsilankę 
anais metais, patyrė jog gali 
puikiai praleisti laikų šioj ne
paprastoj vietoj.

Važiuokit visi šį sekmadienį 
į Youngstovvną! Pikniko vie
tą rasti lengva: Route 422 iki 
Wilson Avė., ir tuoj rasit She
hy Street^

Youngstowno Lietuvių 
Parapijos Klebonas.

BIRZ. 12 iki RUGS.6
Aplankykit Ši puikų pusiausalio resortų prie gra
žaus Ene Ežero pakraščio.... Praleiskit čia iš- 
t:«ę dienų, savaitę ai ba atostogas...; NAUJI 
PATOGUMAI... NAUJI PAGERINIMAI.

HOTEL BREAKERS IR BON AIR — VĖSUS
PATOGUS — VISI KAMBARIAI NEBRANGUS 

T ■ - '
nuo Clevelando. . .

6ais ir elektrišku
iš Cleveland, Ohio.

Platesnėms

V l<^*ražiausia Vieta Pasauly je”
Z nauji keliai.

lost Kėliausios aikštės.
’ puiki salė ir Coctail Terrace.
’ i KIE TO daug visokių kitų smagiam lai

kui praleisti užsiėmimų ir sportų.
J T rv* ... _ ____ *

PATOGUS

Prie Ohio No 2, U. S. 6, tik 53 mailės į vakarus" V
nuo Clevelando...privažiuojama traukiniam bu-.

n. Sanduskyi Ohjoi taj^. wvu

Informacijoms prisiųskit šį Kuponą

GEDA R POINT-ON-LAK ERIE, 
SANDUSKY, OHIO.

Send, without obligation, to me; 
your latest literature.

Name_____ _______ J __‘ ________

Addresa.

JAU MIRĖ 500 AME
RIKOS LIETUVIŲ

PASTABA: Nuo to kai įves
ta “Dirvoje” siu metu pra
džioje sužymėjimas mirusių 
Amerikos Lietuvių, iki Bir
želio 1 d. čia paduotų miru
sių Amerikos Lietuvių skai
čius pasiekė jau 500 asme
nų. O kur dar desėtkai tų 
kurie mirė tarp svetimtaučių 
ir apie juos jokio pažymėji
mo negalima buvo gauti.

.y. v «

MATUKONIS Vytautas, 26 m, 
amžiaus, mirė Akrone, už
muštas automobilio nelaimė
je, Gegužės 21 d. Ameriko
je gimęs.

MARTINKEVIČIENĖ Veroni
ka, 50 metų, mirė Clevelan
de, Gegužės 20 d.

STEPŠIENĖ Uršulė, 43 metų, 
mirė Geg. 21, Clevelande.

RUDZEVIČIUTĖ Margareta, 
18 metų, mirė Clevelande Ge
gužės 22 d. ,

JONČAITIS Vincas, mirė Ba
landžio mėn., Detroit, Mich.

KORSUKAS Jonas, mirė Geg. 
2 d., sulaukęs 16 metų, o Ge
gužės 3 d. mirė jo motina 
Monika Korsukienė, 53 me
tų. Baltimore, Md.

PLEDINSKAS Vincas, 86 me
tų, mirė pirmomis Gegužės 
dienomis, Baltimore, Md.

MACEIKA Antanas, 73 metų, 
mirė Balandžio 28 d., New 
Britain, Conn.

MOCKAITIENĖ J., mirė Bal. 
10, Hartford, Conn. Buvo 
50 metų amžiaus. Gimus 
Šakių par., Suvalkijoje.

VAIČIUS Jonas, 42 metų, mi
rė Bal. 18, Braddock, Pa.

PENDORAVIČIUS Stasys, 62 
metų. ‘Užmuštas laike 'dar
bo Edgar Thompson dirbtu
vėje, Braddock, Pa.

BAKUNIENĖ Katrina, 71 me
tų, mirė Bal. 15, Philadel- 
phia, Pa. Kilus iš Lanke
liškių par., Suvalkijos.

SLAVINSKIENĖ Viktorija, 
mirė Bal. 28, Wilkes-Barre, 
Pa.

VARNAGIRIS L., mirė Bal. 27 
d., Wilkes-Barre, Pa.

VAIŠNORIENĖ Petronėlė, mi
rė Geg. 15, Chicagoje, su
laukus gilios senatvės. Ra
seinių ap., Kelmės m.

MEDELIS Vincas, 41 metų 
amžiaus, mirė Gegužės 24, 
Brooklyn, N. Y.

DARAŠKA Antanas, mirė Ge
gužės 5, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

KINČIUS Jonas, 57 metų, mi
rė Geg. 3, Chicagoje. Te- 
nėnų miest., Tauragės aps. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

DUMšA Augustas, 40 mėtų, 
nusižudė pirmomis dienomis 
Gegužės, Rockford, III.

ŠLAMAS Pranas, mirė KoVo 6 
d., Rio de Janeiro, Brazili
joje. Gimęs Rokiškio aps., 
Kamajų vai.

KAZLAUSKAS Kazys, 53 me
tų, mirė Bal. 28, So. Boston, 
Mass. Iš Suvalkijos.

PETROKAS Stasys, mirė Bal.
30, Chicagoje, sulaukęs pu
sės amžiaus. Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Kanapiekų 
kaimo. Amerikoj, išgyveno 
40 metų.

VAITKEVIČIUS Petras, mirė 
Geg. 1, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Ažurino p., 
Pukilniškių k. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

PETRAITIS Augustas, mirė 
Geg. 3, Chicagoje, pusės 
amž. Tauragės ap., Gaurės 
par., Jucaičių k. Amerikoj 
išgyveno 38 metus.

BANIONIENĖ Marijona, mirė 
Gegužės 2, Mahanoy City, 
Pa. Kleboniškių par., Rut- 
kiškių k.

MARCINKEVIČIUS Juozas, 
mirė Balandžio mėn., She- 
nandoah, Pa.

LINKEVIČIUS Jokūbas, 55 m. 
mirė Bal. mėn. Scranton, Pa.

SANAVAITIS Andrius, 61 m. 
mirė Gegužės 2, Brooklyn,
N. Y.

PURUS Ignas, 50 metų, mi
rė Geg. 1, Brooklyn, N. Y.

STEPULEVIČIENĖ Marė, mi
rė Geg. 7, New Britain, Ct. 
57 metų. Velionė sirgo per 
20 metų. Gimus Lazdijų p. 
Amerikoj išgyveno 30 m.

NARAKAS Aleksandras, n<60 
m.; mirė Geg. 8, New Bri
tain, Conn.

LASAUSKAS Stasys, 37 me
tų. mirė Bal. 3, Buenos Ai
res, Argentinoje, išgyvenęs 
čia 9 metus. Panevėžio ap., 
Smilgių v., Rukonių k.

FRAIERIENĖ Julijona, pusės 
amžiaus, mirė Geg. 14, Chi
cagoje. Telšių ap., Plungės 
par., Kantaučių k. Ameri
koje išgyveno 34 metus.

KRIščIUKAITIS Simonas, 75 
m., mirė Geg. 4, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Upytės par., 
Tarnagalių k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laiškų $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisų metų.



Ap ie Lietuvius Europos Basket-bolo-Krepšinio Meisterius
PER PENKIAS DIENAS TURĖJO PENKIS 

LAIMĖJIMUS - NIEKAS IŠ SEPTYNIŲ 
KITŲ VALSTYBIŲ JŲ NUGALĖJO

LENKAI BUVO ATKAKLUS, BET PRIEŠ 
MŪSIŠKIUS NEATSILAIKĖ

Lietuvos Himnas Skambėjo Penkis Kartus.

štai kaip įdomiai aprašoma 
“Lietuvos Aide” Lietuvos bas- 
ket-bolininkų (krepšinių) pasi
sekimai ir laimėjimas Europos 
krepšininkų čampionato. Lo
šimas atsibuvo Rygoje, Latvi
jos sostinėje, nes pereitą me
tą čampionais buvo Latviai,

Latviai šymet iš čampiona
to lenktynių išpuolė pasilikda
mi paskutiniais.

Lietuviai padarė pirmą sen
saciją Gegužės 4 d. didvyriš
koje kovoje nugalėję Italus.

Reikėjo pamatyti ir žiūrovų 
ir ypač Italų nusistebėjimą kai 
mūsiškiai tolydžio ėmė vesti 
ir persvaros nepaleido iki pat 
galo.

Džiugus ir pasididžiuotinas 
' puikios kovos finalas: Lietuvos 
rinktinė išsirikiuoja prieš gar
bės tribūną, ir nugalėtojui su
grojamas Lietuvos Himnas.

Rungtynė ėjo taip kad kiek
vienos dienos nugalėtojai vie
nos grupės turėjo rungtis ki
tą dieną su kitos grupės laimė
tojais, ir taip astuonių vals
tybių krepštininkai per kelias 
dienas atkakliai kovojo už gar
bę, laimėtojai vis eidami pir
myn į finalą.

Lietuvos rinktinė buvo to
kios sudėties: Kraučiunas, Žu
kas, Baltrūnas, Talzunas ir Pu 
zinauskas. Per visą žaidimą 
šis penketas nepasikeitė, ir dėl 
to pergalė juo akščiau vertin
tina, nes Italai žaidė su astuo
niais, pasikeisdami.

Gegužės 5 d. Lietuva nuga
lėjo Egipto krepšininkus.

Po rungtynių su Egiptiečiais 
Lietuva atsistojo pirmoje vie
toje.

Lietuva taip pat nugalėjo 
Estiją, o paskiau ir Lenkiją.

Italija gi pradėjo veržtis pir
myn, nugalėdama kitų tautų 
lošikus, ir Lietuvai pačioj pa
baigoj vėl prisiėjo stoti prieš 
Italus.

Taip sakant, Lietuvai prisi
ėjo rungtis su pačiais geriau
siais, kurie buvo pirma to vis 
nugalėję kitus.

Latvių spauda plačiai rašė 
apie finalines krepšinio rung
tynes Rygoje. “Rits” sakė 
kad finalinis susitikimas buvo 
vertas meisterio vardo žaidi
mas, kokį Lietuviai pademon
stravo krepšinio mėgėjams.

Per penkias žaidimo dienas 
nugalėti penkias komandas tai 
esąs pasisekimas kokiu galinti 
didžiuotis tik Lietuva. Visos 
kitos komandos pralaimėjo 
mažiausia po du kartus.

Latvių spauda džiaugėsi tuo 
faktu kad antrą metą pagre- 
tu Europos meisteris pasilieka 
Baltijos valstybėse.

Lenkai buvo didžiau
sia kliūtis pasalinti 

sau iš kelio
Lietuvai patekti j finalą už 

Europos čampionatą kelyje pa
sipynė Lenkai. Pusfinalinėje 
kovoje prieš Lenkiją prireikė 
ištraukti visas jiegos atsargas, 
ir dėl to juo didesnė pergalė 
pasiekta, nes pergalė pelnyta 
ir tvirta, iškovota prieš stip
rų priešą.

Prieš Lenkiją musų vyrams 
buvo bene svarbiausia kova iš 
visų ikišiolinių. .Lenkijos rin
ktinė žaidė beveik tą patį žai
dimą kaip ir Lietuvos: žmogus 
dengia žmogų, be to Lenkai 
turėjo net tris pavojingus me
tikus. šitą komandą nugalėti 
buvo lygu tapti Europos meis
teriu (čampionu).

Lietuva laimėjo ir peršoko 
prieš paskutinę ir, turbut, auk
ščiausią kliūtį.

Lietuvių triumfas prieš Len
kus buvo iškovotas aukštos 
klasės kovoje, kurioje Lietu
viai iš pat pradžių vyravo, iš
skyrus pirmo kėlimo pabaigą, 
kada kai kuris musų vyrų ne- 
suderinimas davė progą Len
kams ne tik išlyginti, bet net 
vesti dviejų krepšinių skirtu
mu. Tai pirmas atsitikimas 
šiose pirmenybėse kad priešas 
prieš Lietuvius vestų.

Užtat antras kėlinys ir ypač 
finišas parodė aiškų mūsiškių 
pranašumą ir Lenkai Lietuvių 
antpuolių tolydžio buvo sumai
šomi ir turėjo leistis įmetami 
krepšius.

Kokį didelį ir stiprų įspūdį 
paliko mūsiškiai rodo vieno 
Latvio žurnalisto pareiškimas 
po rungtynių. Jis po rungty
nių pasakė: “Taip, dabar aš 
matau kaip reikia žaisti krep
šį”.

Gražiajai pergalei labai daug 
reikšmės turėjo Žuko inėji- 
mas antrame kėlinyje. Pir
miausia, jis vienu savo atsira
dimu jau paveikė Lenkus, nes 
jų kapitonas tuoj suriko savo 
žaidikui: “Laikyk šį, nes jis 
lekia kaip cholera!”

Prieš Lenkus lyg augte iš
augo Lietuviai žaidikai: jie 
kovojo iš visų jiegų ir ypač 
antrame kėlinyje beregint lik
viduodavo Lenkų žygius.

Bet judriausiais ir net pats

Europos krepšinio nugalėtojai Lietuviai iškilmin
gai sutinkami sugryžus į Kauną, prie Kūno Kul
tūros Rūmų. Viršuje nugalėtojus sveikina vyriau

sybės vardu Ministeris Pirmininkas Juozas Tūbe
lis. Apačioje: nugalėtojams įteikiamos dovanos 
Kauno organizacijų atstovų. (Tsb.)

save pralenkė Talzunas, su au
kštu meniškumu naudojęs ma
žiausią progelę ir primetęs net 
21 krepšį. Prieš jo lankstu
mą ir apgaulumą net geri Len
kų gynikai buvo visiškai be- 
jiegiai.

Lietuvių komanda atrodė 
kaip vienalytis lydinys, kuriam 
surasti net ir mažiausią plyše
lį buvo labai sunku. Dėl to ir 
visos geros Lenkų atakos tu
rėjo eiti niekais.

Lietuvių ir Lenkų megztinės 
pasitaikė būti vienodos, dėl to 
prisiėjo mesti burtai, ir mū
siškiai liko su savosiomis, Len
kai išėjo juodomis megztinė
mis, raudonomis kelnaitėmis.

Lenkai dėjo visas pas
tangas nugalėti 

Lietuvius
Lenkų nunešimas negalėjo 

nesukelti ir Lietuvių patrioti
nių jausmų, tai gražiausia bu
vo išreikšta po pergalės sugro
jus Lietuvos Himną, kada jį 
kartu sugiedojo nemažas Lie
tuvių žiūrovų būrys. Tai bu
vo iškilminga ir nepamirština 
valandėlė, pripildžius džiaugs
mo ir pasididžiavimo visų Lie
tuvių širdis.

Lietuvos Himnas jau ketvir
tą vakarą skambėjo Latvijoj 
sporto šventovėj — sporto na
muose ir astuonių Europos tau
tų atstovai su pagarba klauso
si iškilnios melodijos, stebisi 
Lietuvos sportininkų ypatingu 
pajiegumu ir su pagarba mini 
jų pavardes.

Įdomi smulkmena. Sako, 
Lenkai diena prieš tai visą 
priešpietį viešbutyje sėdėję 
prie stalo ir su degtukais stu
dijavę Lietuvių žaidimo sche

mas. Ir pagaliau priėję vieną 
išvadą: puolimą, girdi, dar 
šiaip-taip butų galima numal
šinti, bet geležiniam gynimui 
Lietuvių pralaužti nėra vaistų.

Rungtynės parodė kiek kito
kį vaizdą: puolimas nebuvo 
kaip reikiant numalšintas, o 
gynimas taip pat nepavyko per
laužti tiek kiek reikalinga per
galei.

Populiariškiausi Lietu viai 
žaidikai Rygoje — Žukas, Tal
zunas ir Kraučiunas.

Lenkus nugalėję Lietuviai 
pateko į finalą, ir Gegužės 7 
turėjo žaisti su Italais, kurie 
savu keliu nugalėjo kitus ir 
taip pat pateko į finalą.

Audringos ovacijos sujudi
no sporto salę. Lietuvos žai
dikai buvo kilnojami ant ran
kų, kuomet pradėta groti Lie
tuvos Himnas.

Lietuvos komandą apspito 
fotografai, o Žuką autografų 
rinkėjai, ir musų narsusis švie
siaplaukis užkeltas ant kažko
kio eątuziasto pečių su šypse
na pasirašinėjo.
•

Antrą ir paskutinį kar
tą nugali Italus

Gegužės 7 dieną, su įtempi
mu lauktos lemiamosios rung
tynės dėl Europos nugalėtojo 
vardo tarp Lietuvos ir Italijos 
buvo pradėtos 9 valandą Latvi
jos laiku. Rungtynės buvo la
bai sunkios, tačiau mūsiškiai 
laimėjo jas 24—24 (11—9).

Lietuva buvo paskelbta Eu
ropos krepšinio nugalėtoju.

Į aikštę išėjo žaisti Krau
čiunas, Baltrūnas, Puzinaus- 
kas, Talzunas ir Žukas.

Daugeliu atvejų vyravo ir 
vadovavo Italai. Lietuviai dė

dami pastangas laimėti, vienu 
tarpu šveicaro teisėjo buvo nu
bausti už kalbėj imąsi techni
niais folais, bet Italai jų neiš
naudojo.

Ir paskutinę minutą Italų 
pastangos nuėjo be pasekmių. 
Lietuviai atsilaikė, švilpukas, 
ir Lietuva paskelbiama Euro
pos krepšinio nugalėtoju.

Lietuvos Himnas grojamas 
penktu kartu, ir visų ten bu
vusių Lietuvių giedamas.

Lietuva — Europos meiste
ris!!!

žiūrovai užplūsta aikštę, o 
Lietuvių džiaugsmas neapra
šomas. Kyla entuziazmo ir iš
didaus džiaugsmo audra — 
riksmas, plojimai, valio.

Dr. A. Jurgelionis, Lietuvių 
krepšininkų vadovas, sveikin
damas pabučiuoja savo koman
dos kapitoną Kraučiuną, musų 
žaidikai keliami ant rankų ir 
skubiai fotografuojami.

Rungtynių laimėtojams su- 
grojama Lietuvos Himnas, ku
rį Lietuviai žiūrovai gieda kar
tu su orkestru. Ir tuoj trum
pas bet įspūdingas nugalėtojų 
skelbimas ir dovanų išdalini
mas. Komiteto pirmininkas 
jurų kapitonas Spadė paskelbia 
Lietuvą nauju Europos meis
teriu. Tada Latvijos ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas 
M. Skujeniekas (jis kartu čia 
ir Latvijos sporto rūmų pirmi
ninkas) trumpais žodžiais pa
sveikina naująjį meisterį,- pa
brėžęs kad Lietuvos pergalė 
yra pelnyta, čia pat jis įtei
kė musų rinktinės kapitonui 
Kraučiunui Latvijos preziden
to dovaną. Po to išdalijamos 
dovanos ir kitų vietų laimėto
jams, o Lietuvos komanda iš
sirikiuoja prieš garbės tribu-

LIETUVOS JPORTININKAI
KADA IR KURIOSE KOLONIJOSE JIE

LANKYSIS:

Antradienį, Liepos 6 — atkeliauja įNew Yorką. 
Trečiadienį, Liepos 7 — Washingtone ir Baltimorėje 
Liepos 8 ir 9 — Pittsburghe.
Liepos 10 iki 22 — Sporto šventė Chicagoje.
Liepos 23 ir 24 — Detroit, Mich.
Liepos 25 ir 25 — Cleveland, Ohio. Iškilmė Lietu

vių Darželyje sekmadienį, Liepos 25.
Liepos 27 ir 28 — lanko Niagara Falls.
Liepos 29 — Scranton ir Wilkes-Barre.
Liepos 30 — gryžta į New Yorką.
Ameriką svečiai apleis Rugpjūčio 4 d.

ną, sugrojamas Europos meis
teriui Lietuvos Himnas, Sku- 
jeniekas ir Kapt. Spadė svei
kindami paspaudžia rankas 
Lietuvos atstovams ir visiems 
žaidikams.

Visa Lietuva džiaugėsi 
laimėtojais

Lietuvos vyrų didvyriškos 
kovos ir garbingi laimėjimai 
sukėlė, kaip ir suprantama, 
Lietuvoje milžinišką susijau
dinimą ir privertė smarkiau 
suplakti visų tikrų Lietuvių 
širdis. Tą jautė ir Lietuvos 
rinktinė Rygoje: krūvos tele
gramų su sveikinimais ir lin
kėjimais pradėjo plaukti tuoj 
kai pat pirmą dieną Lietuviai 
pergalėjo Italus.

Per tąs kelias dienas jie ga
vo 282 telegramus sveikinan
čius ir paraginančius.

Telegramus musų krepšinin
kams kai kurie Kauniečiai siun
tė kasdien.

Visa Lietuva su nepaprastu 
užsidegimu sekė Lietuvių lo
šimą, kai pradėjo ateiti žinios 
apie Lietuvių pirmą, antrą, tre
čią ir ketvirtą laimėjimą. Argi 
laimės ir penktą? Laimėjo!

Laimėjimas Europos čempio
nato tapo iškilmingai paskelb
tas Kaune, Valstybės teatre, 
laike perstatymo operos “žy
dė”. Kaip tik gauta pasek
mių žinios, (Jidysis sportininkų 
bičiulis Kipras Petrauskas iš
ėjo j sceną pranešti tą malo
nią naujieną.

Paskelbus kad Lietuva išėjo 
nugalėtoja, operos orkestras 
sugrojo Lietuvos Himną, kurį 
visi teatre buvusieji drauge 
sugiedojo. Po himno Huvo

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:

“MARGUTI S”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

trukšmingos ovacijos musų 
laimėtojams ir Valio Lietuvai!

Didžiausios ovacijos ir 
vaišės Kaune

Pirmiausia pargryžtančius į 
Lietuvą pasveikino Joniškio 
miestelio gyventojai, kurie pa
sitiko traukinį perėjusį Latvi
jos sieną į Lietuvą. Gėlių Jo
niškiečiai savo dar neturėjo, 
nes darželiuose gėlės nesužy- 
dėjusios, taigi tai iškilmei jų 
parsigabeno iš Šiaulių gėlyno. 

(Pabaiga ant 6-to pusi.)
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NEWVORK-KLAIPEDA
per GOTHENBURGĄ.ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDU AMERIKOS
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I
 Kooperuojant

Lietuvių Laivokorcių Agentų Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

Iš Cotnenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOLM j Klaipėdą. Iš 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

_ Laivokorčių kainos: _ 
Trečią klase   $S7.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučmskas

Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas 

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor
čių kreipkitės j savo vietinį laivo
korčių agentą, arba į Švedų Ameri
kos Liniją.

Swedish American Line
636 Fifth Avė,, New York, N. Y.

Kiti išplaukimai iš Neto Yorko 
DROTTNINGHOLM Liepos 10,
GRIPSHOLM ______  Liepos 24,
KUNGSHOLM------ Rugpjūčio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpjūčio 26

DIDŽIAUSIOS MINIOS PASITIKĘ GRYŽUSIUS Iš RYGOS MUSŲ NARSUOLIUS LYDI KAUNO GATVĖMIS Į KŪNO KULTŪROS RUMUS

ASMENIŠKAI LYDIMA
DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžinišku Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
BIRŽELIO 19

Išplaukia iš New Yorko per Cherbourgą 
Puiki proga keliauti vienų pasaulio didžiausių laivų. Gražus 
kambariai,- skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3- 

čiosios klases keleiviams. Tik šešios dienos vandeniu. 
Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga

Informacijų 
Cosmopolitan Travel Service 
Prop. J. Ambraziejus 
1G8 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Vienybe Travel Bureau
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
A. S. Trečiokas
314 Walnut St., Newark, N. J.
John Sekys
433 Park St., Hartford, Conn.
A. Varasius
206 All Nations Bank Bldg.
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

kreipkis pas:
Lithuanian Nevvs Publ Co.
Naujienos
1739 Halsted St., Chicago, III.
Ohio Lith. Publ. Co. - Dirva
K. S. Karpius,
6820 Superior Avė., Cleveland, O.
Paul Molis
1730—24 St., Detroit, Mich.
Petras Bartkevičius
678 N. Main St., Motelio, Mass.
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis
14 ,Vernon St., Worcester, Mass.

CUNARD WHITE STAR
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AR KILS KARAS?
________ ♦—------- ■------------------------------- -------- -

AR STATYTI TOKIUS 
VEIKALUS?

Nors Amerikos Lietuvių 
kolonijose sceniškų veikalu 
statymas darosi retesnis ir 
retesnis dalykas, ypač is
torinių veikalų, tačiau dar 
laikas nuo laiko pasirodo 
spaudoje kad ten ar ten 
statoma veikalas kuris ne 
stiprina bet slogina lietu
vių dvasią.

Tokį veikalą stato, reikia 
pabrėžti, ne kokie musų 
išgamos, bet patriotinės or
ganizacijos.

Prie tokių veikalų, kurie 
netiktų mums statyti pri- 
skaitysime ‘Aušros' Sūnus’, 
“Kęstučio Mirtis”, “Vytau
tas Pančiuose”, nors tie 
veikalai parašyti ir žino
mesnių musų rašytojų.

Yra ir daugiau jiems pa
našių veikalų, kurie neke
lia ūpo, nesibaigia Lietu
vių pusės paėmimu vir
šaus, nors gal juose ir bū
na vienur ar kitur pasaky
ta - pareikšta prakeiksmas 
ar tam panašus pasmerki
mas musų tautos priešams.

Kęstutis, Vytautas yra 
musų tautos idealizmo va
dai, karžygiai, kurių liki
mas buvo pakliūti į musų 
tautos priešų — Lenkų ar 
Lenkams parsidavusių — 
rankas.

AMERIKAI ramiai šven- 
r*■ čiant senų karų žuvu
sių karių kapų puošimo 
dieną, Europos padangėje 
įvyko staigus prietikiai ku
rie atkreipė į save viso pa
saulio dėmesį: 
• Ispanų kairiųjų 
lėktuvai užpuolė 
jos karišką laivą, 
kelias bombas, 
mušta apie 25 jūreiviai ir 
des^tkai kitų sužeista.

Kitą dieną, penki Vokie
tijos kariški laivai staiga 
užpuolę apšaudė iš juros 
Ispanų lojalistų miestą Al- 
meria, paleisdami apie 200 
šūvių. Miestas visas išar
dytas, užmušta keli desėt- 
kai žmonių, daug sužeista.

Po to “atkeršijimo” Ispa
nams, Vokiečiai pasakė kad 
daugiau jie iš Ispanų kai
riųjų vyriausybės jokio at
lyginimo nereikalaus.

* * v

Kuomet pasklido žinia 
apie Vokiečių laivo užpuo
limą, nazių vyriausybė bu
vo berėkaujanti kariškais 
obalsiais. Bet staiga susi
metė, užpuolė Ispanų mies
tą, atliko savo darbą^ ir 
tuo sako baigė su Ispanais.

Ispanai gi, kurie prikai
šiojo buk Vokiečių karo 
laivas pirmiau šovė į kai
riųjų lėktuvus, dabar, po 
miesto apšaudymo, pradė
jo rėkauti karo obalsiais 
prieš Vokietiją....

Nors Madrido-Valencijos 
kairioji vyriausybė, kuri 
stovi kaip ant vištos kojos, 
jeigu skelbtų Vokietijai 
karą, tik sau padėtį pasun
kintų, betgi pagrūmojo Vo
kiečiams savo kumštimi ir 
tiek.

Ar dėl šito kils Europi
nis karas, kurio niekas ne
nori, bet visi laukia?

Kada žmonės susipeša 
jie negalvoja kad bus muš- 
tynė ir kad pasidarys vi- 
sokiariopų nuostolių: jie 
tik veržiasi vienas prie ki
to muštis.

Bet Ispanų ir Vokiečių 
susipešimas šiuo atveju ne- 
daėjo to laipsnio: jie pasi
elgė taip kaip vaikai: vie
nas kitam užvažiavo iš pa
salų, ir pabėgo šalin.

Toms šalims kurios gali 
taip pat visai be reikalo į 
karą būti įtrauktos, kaip 
Anglijai, Prancūzijai ir ki
toms, šis Vokiečių - Ispanų 
konfliktas sukėlė rūpesčio. 
Jos tuoj šoko į tarpą žiū
rėti ir neprileisti prie di
desnio susikirtimo.

¥ ¥ ¥

Nežiūrint šio susikirti- 
timo, “Dirva” dar vis ne- 
gatava pranašauti naują 
Europinį karą tuojau.

Ispanai kairieji vieni ne
skelbs karo, jeigu Sovietai 
neprižadės paramos. Tuo 
gi tarpu Prancūzija turi 
sutartį su Rusija, ir Pran
cūzai, nenorėdami karo, vi
sas pastangas dės sulaikyti 
Rusiją nuo šokimo į karą.

kariški 
Vokieti- 
numetė 

laive už-

MadDonald pasitraukė iš 
politikos. Londonas. —Se
nas valstybininkas, Ramsey 
MacDonald, po ilgos aud
ringos karjeros politiniame 
šalies gyvenime, Gegužės 
27 d. atsilankęs pas kara
lių rezignavo iš Tarybos 
lordo prezidento pareigų.

MacDonald per daug me
tu, buvo socialistų vadas, 
bet keli metai atgal pamė
tė partiją ir stoio dirbti su 
valdžia bendrai Anglijos Į 
gerovei.

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

Sukvietę savo žmones Į 
veikalo perstatymą, rengė
jai nori kad, žiūrėtų kaip 
musų didieji tautos vadai 
yra priešų kankinami.

Mes jau esam laisva tau
ta ir nepriklausoma vals
tybė, ir turime ugdytis ir 
keltis upe ir siekimuose, 
didžiuotis laimėjimais ir 
pasisekimais, ne svetimų 
ujimus prisiminti ir senais 
nepasisekimais gyventi.

ALKOHOLIZMAS 
PAĖMĖ 3349 ASMENIS

Suv. Valstijų cenzo biu
ras praneša kad 1935 me
tais nuo alkoholizmo mirė 
3349 asmenys, 206 mažiau 
negu metai pirmiau.

Daugiausia vienu metu 
prohibicijos laikais nuo al
koholio mirimų buvo 1928 
metais — 4627.

Aukščiausias skaičius iš 
tos priežasties mirusių nuo 
1910 metų buvo 1917 me
tais, kuomet mirė 
alkoholikai.

PRIE LENKŲ valdžios pa
šėlusio persekiojimo Lietuvių 
okupuotoje Lietuvoje, kur pa
naikinamos visos Lietuviškos 
draugijos, uždarinėjamos Lie
tuviškos pačių Lietuvių užlai
komos mokyklos ir atimamos 
teisės Lietuviškai spaudai, pri
sidėjo ir katalikų bažnyčia, įsa
kinėdama žmonėms pakeisti 
visas Lietuviškai skambančias 
pavardes į Lenkiškas, kad su
naikinti paskutinę Lietuvišku
mo žymę okupuotoje Lietuvoj!

Ar išdrys Lietuvos dvasiš
kų a pakelti savo balsą ir pa
reikšti protestą vyriausiai 
nyčios galvai popiežiui už 
bjaurų Lenkų dvasiškijos 
bažnyčias persekiojimą
skriaudimą Lietuvių okupuoto
je Lietuvoje?

baž- 
tokj 
per 

ir

23,907

TVERIA NAUJĄ 
DEM.-SOC. PARTIJĄ

Pittsburghe įvyko socia
listų suvažiavimas, kurie 
nutarė sutverti Demokra
tų Socialistų partiją. Tai 
pirmos pastangos socialis
tų susirinkti po to kai jų 
eilės suiro po pereitų pre
zidento rinkimu.

NORS VISOSE valstybėse 
atsiranda vagysčių, tačiau to
kių bjaurių vagysčių kaip iš
eina aikštėn Sovietų Rusijoje 
niekur pasaulyje nėra.

Tik įsivaizduok, skaitytojau, 
jeigu tik vienos statybos pra
monės profsojuze, unijoje, per 
vienus metus yra dingę be ži
nios 35 milijonai rublių, tai ką 
bekalbėti apie kitų pramonių 
profsojuzus ir jų vadus?

Maskvos laikraščiai tera
šo apie pasibaisėtinai milžiniš
kas finansines suktybes-vagy- 
stes Sovietų profesinių sąjun
gų unijose, tačiau kiek tokių 
pasibaisėtinai didelių finansi
nių vagysčių yra pačioje val
džioje tai vargu kada pasaulis 
sužinos.

Tai kuomi atsižymi raudo
nojo teroro “darbininkų tėvy-

MES PASIRYŽĘ....
Suposi, ošė medžiai nuo vėjo, 
Vieškelyj ruko dulkių stulpai, 
Musų gurguolės pirmyn dundėjo, 
Gi avangarde ėjo pulkai.
Kaitino saulė, prakaitas liejos, 
Degė krūtinė, plakė širdis,
Kariškos dainos linksmai skambėjo, 
Mūšį laimėti buvo viltis.
Vilniaus laukuose apkasai driekės, 
Mes juos pripildėm savo širdim, 
O kai pakilom eiti į priekį, 
'Durtuvais kelią skynėm grandim.
Rytui beauštant griaudė kanuolės, 
Bet musų žygis buvo drąsus, 
Pirma ataka priešus užpuolėm 
Ir juos išvaikėm tenai - visus. '
Jeigu ir vėliai reiktų žygiuoti, 
Mes pasiryžę, kaip ir tada: 
Savo tėvynę drąsiai vaduoti, 
Kad nevergautų ji niekada!

Šiauliai. VI. šaulys.

ARTOJAS
Dar žemė miegojo
Nakties užmigdyta,
Ir paukščiai nesveikino
Auštančio ryto,
O darbštus artojas 
Jau kėlės iš miego, 
Į laukus neartus 
Skubomis išbėgo.

Kaip rožėmis aušra
Rytuos sužydėjo
Ir žemės krūtinė
Perlais sumirgėjo,
Tai darbštus artojas
Jau barą užaręs
Ilsėjos .prie arklo 
Tiek darbo padaręs.

Kai saulė šypsojos
Aukštai patekėjus,
Ir dainos į chorus
Žavinguosius liejos,
Sau džiaugės artojas
Kad jis ką žadėjo
Tą barą prieš kaitrą
Užarti suspėjo.

Jonas Morkūnas...

V

MONTREAL, Kanadoj, Lie
tuviški kruvino sovietų rojaus 
garbintojai, p. V. Uždavinio 
prakalbose tem sukėlė tokį di
delį trukšmą, tikslu išardyti 
prakalbas, kad net prisiėjo po
licija šauktis kad buožės pa
galba pamokyti tuos sužvėrė
jusius gaivalus kaip užsilaiky
ti atėjus į svetimą susirinki
mą.

Ir
save

dar tokie gaivalai drysta 
vadintis pažangiaisiais...

LAIKRAŠČIŲ tenka sužį- 
kad Rusijos diktatoriaus 

jau

Jagodos pagal- 
dviejų Lietuvių 
nuoširdžiai bu- 
“darbininkų tė- 
pragarsėjęs so-

Pašuka-

Lietuviai 
savo gy-

iš 
noti 
Stalino kruvinos rankos 
siekia atimti gyvybę ir dar vie
nam Lietuviui — pagarsėju
siam sovietų teisininkui Prof. 
E. B. Pašukaniui.

Kruvinasis Stalinas su žiau
raus komisaro 
ba jau prarijo 
gyvastis, kurie 
vo atsidavę tai 
vynei”, būtent
vietų ekonomistas Smilga ir 
Gen. V. Putna. Dabar, su pro
kuroro Višinskio pagalba, ku
ris regis irgi yra Lietuvis, jau 
tiesia savo kruvinas rankas 
prie gyvasties Prof. 
nio.

Tai jau du įžymus 
negarbingai paaukavo
vastis tai šaliai kuriai jie pa
sišventusiai dirbo. O kiek dar 
ateityje įžymių Lietuvių, ku
rie savo mokslu ir gabumais 
pasišventusiai dirba sukūrimui 
taip vadinamos “pirmutinės 
darbininkų tėvynės’’ padės sa
vo galvas po Stalino šautuvu!

visi Lietuviai ku- 
ir tie kurie dar 

žus nuo Stalino rankos, butų 
gryžę savo tėvynėn Lietuvon 
ir paaukavę savo mokslą, sa
vo gabumus ir patyrimus, jie 
butų gerbiami Lietuvoje, o Už 
jų nuopelnus tėvynei jiems 
butų pinami laurų vainikai. O 
dabar, tėvynė Lietuva' tik ap
gailestauja tokio negarbingo 
likimo savo sūnų, kurie savo 
šalelei dirbti nenorėjo....

.JEIGU tie 
rie jau žuvo

j Ųž $3 metuose pralinksminsit 
[visą kaimu — išrašykit ‘Dirvą’ 
1 saviškiams į Lietuvą.

Mergelė pavirtus paukšte. — Gegutės užkukavimas laimingas mergelėms, ir 
pinigams. — Nelaimingas ligoniams ir kitiems kurie netvarkiai gyvena

'T'EKO girdėti senus žmones plepant kad ge- 
* gutės esą negalima medžioti nei šiaip jau 

šaudyti, nes ji esanti lyg ir koks šventas pauk
štis. Mat, senovėje, gegute buvus Devynių 
Brolelių Kukaičių ir Kukavaičių seselė, kurie 
gyvenę kaž kur aplink Kuktiškės, Utenos aps
krityje. Kada viename kare žuvo visi devyni 
broleliai Kukavaičiai, jų sesuo Gegutė, jauna 
mergelė, gailėdama savo brolelių, pavirtus rai
ba gegužėle išskrido į žalias gireles jieškoti sa
vo žuvusių brolelių. Jieškodama nuolatos vis 
šaukė juos vardu: Ku-ku, ku-ku! Taip nuo to 
laiko kas mielas pavasarėlis dar ir dabar ji te
bešaukianti, neturi laiko net savo vaikučius pe
rėti, todėl už ją išperi jos vaikus kiti paukščiai.

Musų kaimo žmoneliai, kurie daugiau tiki 
gamtos reiškiniams ir prietarams, pavasarį pir
mam gegutės užkukavimui priduoda labai di
delės reikšmės. Kiekvienas stengiasi turėti su 
savim nors kelis centus, kad nebūtų tuščia ki
šenė. Sakoma, jei gegutė užkukuos žmogų ku
rį metą visai be pinigų, tą metą neturėsiąs pi
nigų ir laimės. Todėl kai kas net visą pavasa
rį nešioja kišenėse nors kiek pinigų. Kitas gu
dresnis, kad besinešiodamas nepamestų pini
gus, juos net įsisiuva į savo drabužius, į kelnių 
juosmenį ar sijono rumbą. Gegužes užkukuo
tas pinigėlis esąs labai laimingas.

Blogiausi metai esą tam kurį gegužėlė už
kukuoja lovoje begulintį. Toks jau negali tikė
tis laimės.

Daugelis ūkininkų dar ir šiandien labai ati
džiai stebi pavasarį, kada pradės gegužė ku
kuoti, ar neužkukuos mišką be lapų. Jei ji pra
deda kukuoti kada giria sausa be lapų, sako 
busią sausi badmečiai ir nederlius. Dievo pauk
štis viską žino ir viską pasako, tik reikia jį su
prasti, sako seni žmonės.

Dabar visur, Žemaitijoje, Aukštaitijoje ir 
Dzūkijoje turgavietėse pilna gyvačių pardavė
jų su gegutės neužkukuotom gyvatėm. Gyva
tės esančios vaistingos tik iki gegužei užkukuo
jant, o paskui jau niekam vertos ir tokių jau 
niekas nebeperka. Todėl dabar gyvačių rinkė
jams didžiausia darbymetė.

Gegutės užkukuotas kai kuris ir augalas 
nustoja savo vertės. Pavyzdžiui, sako, krienai 
gegutės užkukuoti valgiui jau netinką, nes nu
stoja savo stiprumo. Kitos žolelės net nusto- 
jančios savo vaistingumo savybių ir vaistui ne
tikusios. Gegutei užkukavus nustoja tekėti 
beržų ir klevų sula, o jei ir teka tai jau netokia 
saldi.

Jeigu kuriuose namuose yra ligonis ir at
lėkdama prie tų namų dažnai gegutė kukuoja, 
sako, tą ligonį gegutė iškukuos, reiškia jis 
mirs. Todėl sveikieji pastebėję gegutę nubai
do kad ligonis negirdėtų jos balso, nes dėl to 
jo liga pasunkėjanti ir girdint paukštį prana
šaujant mirtį ligoniui labai širdį skaudą.

Kuriame kieme yra jauna mergelė ir ten 
dažnai atlėkdama gegutė kukuoja, reiškia toji 
mergelė tą metą ištekės už savo mylimojo. To
dėl jaunas mergeles gegužėlė labai džiugina.

Kartais mergaitės, laukdamos bernelių ir 
b tirdamos kada jos ištekės, išgirdusios gegutės 
balsą, prašo jos iškukuoti kada kuri iš jų ište
kės, taip sakydamos:

— Gegužėle raibužėle, pakukuok, parokuok

kiek metelių man mergauti?....
Po šio pasakymo skaitoma kelis kartus ge

gutė sukukuos, reiškia tiek dar metų liko mer
gauti ....

Panašiai piemens prašo gegutės Iškukuoti 
kiek kuriam iš jų liko metelių ganyti bandą.

Pavasarį bernai labai bijosi gegutės kad 
ji neužkukuotų nesipraususį veidą, nes tuomet 
tokį berną nemylėsiančios ir nedabosiančios 
mergužėlės. Todėl bernai išeidami į lauką nors 
lovyje nusiprausia.

“Sekm.” B. Buračėlis.

NUO REDAKCIJOS: Amerikoje gegutė 
žinoma tik iš raštų ir apsakymų tų kurie iš Eu
ropos paeina, šiame kontinente gegutės nega
li išsilaikyti.

KODĖL VYRAI PLINKA, O 
MOTERYS NE

Po eilės įvairių laboratoriškų bandymų, Dr. 
Foster, plačiai žinomas fiziologas, ir Prof. Hen
ry C. Sherman, Columbia Universitete, New 
Yorke, padarė gana rimtą išvadą dėl ko vyrų 
plakai nuplinka, o moterų ne.

Teorija yra ta kad moterys geria daugiau 
pieno ir valgo žalumynų, vaisių ir žalių daržo
vių, dėl to jų plaukai laikosi geriau negu vyrų. 
Kitaip sakant, moterys sunaudoja daug dau
giau svarbių plaukų palaikymui mineralų, ypa
tingai kalciumo, negu vyrai.

Dr. Foster tikrina kad auginimui ir palai
kymui gražių plaukų žmogaus kūnas reikalauja 
nuoz30 iki 35 granų kalciumo kasdien. Daržo
vės kaip tik patiekia tuos kelis reikalingus gra
nus kalciumo kasdien. Viena puskvortė pieno 
patiekia 14 granų kalciumo.

AUKŠTUMOSE lizdus kraunanti paukščiai 
nesuauga kartu visame kūne. Jų sparnai su
stiprėja pirmiau ir jų kojos būna silpnos ilgo
ką laiką. Jeigu jų kojos pirmiau sustiprėtų jie 
galėtų išlipti iš lizdo ir užsimuštų krisdami.

APDOVANOJO KRYŽIUM ARKLĮ. Vo
kietijoje nesenai buvo toks atsitikimas. Ark
lys tapo apdovanotas karo pasižymėjusio nar
suolio kryžium. Dalykas dėjosi taip. Vienas 
arklys, 1914 metais sužeistas kare, pateko į ci
vilio žmogaus rankas. 1926 metais jis dėl se- 
natvės*buvo skirtas nužudymui, bet arklių pjo
vikas dar sumanė panaudoti jį savo reikalams. 
Važiuojant Berlino gatve, tą arklį pamatė vie
nas laiškanešis ir pažino: tai buvo tas arklys 
kuriuo jis jodinėjo tarnaudamas artilerijoje ka
ro laiku. Jis apie tai pranešė Gyvulių Globos 
draugijai, kuri pasirūpino arklį paimti į savo 
globą, valdžia apdovanojo arklį karo kryžium, 
ir paskyrė maitinti jį avižomis iki jis bus gyvas.

AUSTRIJOJE kas rudenį užkliūva daug 
kregždžių, kurios nepajiegia perlėkti per Alpų 
kalnus ir pradeda šalti. Austrai sugalvojo su
rankioti jas į lėktuvus ir oru pergabenti į kitą 
pusę didžiųjų kalnų. Kregždės yra iš Lietuvos, 
Rusijos ir kitų šiaurinių kraštų.

Valstybės Prezidentas Antanas Smetona padovano
jo 'Sv. Antano parapijai - Kaune -skulptoriaus Zika-- 
ro darytą šv. Antano stovylą. Siame vaizde ma

tome p. Prezidento iškilmingą sutikimą atsilankius 
jam į tą bažnyčią stovylos šventinimo iškilmių 
dienoje. (Tsb.)
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LINKOLNO PAMINKLAS. — AMERIKOS 
NAMINIO KARO PRIEŽASTIS

Ant sienos užpakalyje Linkolno stovylos, 
virš galvos, iškalta Angliškai maždaug ši min
tis:

“ŠIOJE ŠVENTINYČIOJE KAIP IR ŽMO
NIŲ ŠIRDYSE, KURIEMS JIS IŠGEL
BĖJO UNIJĄ, ABRAOMO LINKOLNO 

ATMINTIS PATALPINTA
ANT VISADOS”.

Inėjus j šios koplyčios vidų, ir pamačius 
tą didingą Linkolno stovylą, įspūdis gavosi toks 
pat kaip Kaune inėjus į naują puošnų Karo Mu- 
zejų, kur tuoj pamatai, lyg didžiajame altoriuje, 
Vytauto Didžiojo stovylą. Ta stovyla taip pat 
milžiniškų proporcijų, iš balto gipso, vaizduoja 
Vytautą karo šarvuose, visame jo didingume.

šia proga pažymėsiu nors trumpais ruožais 
apie patį Abraomą Linkolną. Jis gimė 1809 
metais, o mirė 1865 metais, tik 56 m. amžiaus. 
Gimė Kentucky valstijoje, skurdžio ūkininko 
sūnūs, vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Illi- 
nois valstiją. Jis kirto miškuose medžius, bet 
turėdamas progos mokinosi, ir atsiekė advoka- 
to-teisininko mokslo. Buvo aukšto ūgio, ge
ros iškalbos, taigi ir įtakingas. 1834 metais, 
dar jaunas vyras, buvo išrinktas Ulinois valsti
jos legislaturon, kur ištarnavo iki 1842 metų. 
Teisių mokslą baigė 1836 metais. 1846 metais 
jau buvo išrinktas į Kongresą Washingtone.

Būdamas Kongreso nariu, jis pradėjo dirb
ti už vergų paliuosavimą, ir įsiūlė bilių vergų 
išlaisvinimo klausimu pačiame Kolumbijos Dis- 
trikte, reikalaudamas panaikinti baudžiavą tose 
ribose kuriose talpinasi pati Federalė valdžia. 
Palengva Linkolnas išsivystė į gabų kalbėtoją, 
ir kai 1854 metais vergų išlaisvinimo klausimas 
vėl iškilo, Linkolnas stojo į debatus su kitu ša
lyje pragarsėjusiu kalbėtoju, Douglas. Nuo tų 
debatų pragarsėjo per Ameriką jis pats.

1860 metais jis laikė savo garsią prakalbą 
New Yorke, kas privedė Republikonų partiją 
prie nominavimo jo prezidentu, ir 1861 metų 
Kovo 4 d. Linkolnas užėmė prezidento vietą.

Kaip tik jis laimėjo prezidento rinkimuose, 
ir užėmė vietą, Amerikoje ir kilo naminis ka
ras. Vergijos norinčios septynios pietinės val
stijos atsimetė iš Unijos, pasivadino “Konfede- 
ruotos Valstijos”, išrinko savo žmogų, Jeffer- 
son Davis, savo prezidentu ir rengėsi karui.

Priimdamas prezidentavimo priesaiką, savo 
inauguravimo kalboje Prezidentas Linkoln už
gynė toms pietų valstijoms teisę atsimesti iš 
Unijos ir pareiškė jog visais kaštais gelbės iš
laikymą Unijos čielybėje. Karo pradžioje vi
sa karo priežastis buvo baudžiauninkų negrų 
paliuosavimas. 1863 metų Sausio mėnesį Lin
kolnas išleido proklamaciją paliuosavimo vergų 
tose Konfederacinėse Valstijose, pietuose, o an
tra proklamacija 1864 metais paliuosavo ver
gus visoje Unijoje. Karas ėjo visu smarkumu. 
Generolas Lee buvo pietinių 'armijų vadas, Ge
nerolai Grant ir Sheridan šiaurinių.

Karas tęsėsi keturis metus, atėjo antri pre
zidento rinkimai, ir 1864 metais Linkolnas vėl 
tapo išrinktas. Kovo 4 d. 1865 metais jis pa
darė savo antrą priesaiką, ir tą pat metą Balan
džio mėnesį baigėsi karas: pietinės valstijos 
buvo nugalėtos. Balandžio 11 d. Linkolnas sa
kė savo paskutinę kalbą publikoje. Trys dienos 
vėliau, atsilankęs teatre, Ford Theatre, čia pat 
VVashingtone, Linkolnas tapo nušautas pietinių 
valstijų pasamdyto žmogaus, žmogžudis buvo 
to teatro aktorius Booth. Tas teatras ir dabar 
tebestovi ir padarytas kaipo paminklas Linkol
no tragedijos. Booth laike vaidinimo prisitai
kė į prezidento ložą, atliko savo baisų darbą, ir 
nušokęs iš ložos į sceną, dar visai publikai su
riko, “Taip miršta tironai!” (Lotyniškai), ir iš
bėgęs laukan šoko ant arklio, kuris buvo jam 
laikomas sutartoje vietoje, ir tamsoje dingo.

Viskas buvo gerai suplanuota, ir pietinių 
valstijų didžįunų kerštas pravesta. Linkolnas 
mirė sekančią dieną namuose greta teatro. Ir 
tas namas dabar sumuzejintas. Jis mirė nespė
jęs paskelbti nugalėtų valstijų karo vadams am
nestijos.

Apžiūrėjęs visą Linkolno’ paminklo vidų, 
išėjau laukan ir tarp tų didžių piliorių apėjau 
jį visą iš lauko aplinkui. Užpakalyje, vakarų 
pusėje, nepertoli, kiek akmeniu galima dames- 
ti, teka pastrižai į pietryčius Potomac upė, plo
čio kaip Nemunas ties Vokietija. Už upės, per
ėjus Paminėjimo Tiltu, jau prasideda Virginia 
valstija, viena iš tų pietinių sukilėlių valstijų, 
kurios gyventojas, turintis dvarą čia pat už 
upės, Generolas Lee, prisidėjo prie sukilėlių ir 
buvo vyriausias jų karo vadas. Dabar jo žemė-

ABRAOMO LINKOLNO STOVYLA
se yra tos Valstybinės Kapinės. Tas tiltas per 
Potomac yra simboliškas sujungimas pietinių 
valstijų su šiaurinėmis.

GARSIOS JAPONIŠKOS VYŠNIOS 
IR JŲ LIŪDNA ISTORIJA

Nuo Linkolno paminklo patraukiau į piet
ryčius pažiūrėti to ploto kur randasi visoje ša
lyje paskilbę Washingtono Japoniškų vyšnių 
medžiai. Jie nusodinti pakraščiu didelio ba- 
zeino, kuris įrengtas suėmimui perviršio van
dens kada_upė patvinsta. Nuo ilgosios aikštės 
ir nuo Washingtono ir Linkolno paminklų tas 
bazeinas yra už kokių trijų šimtų sieksnių į pie
tus, bet prie jo daeiti reikia pereiti taip užleis
tą medelyną, kuris tiesiog yra gėda patiems 
tiems garsiems paminklams ir visam didžiajam 
planui kuris apima puikius valdiškus namus ir 
paminklus. Tas medelynas iki pat bazeino yra 
lyg Washingtono miesto valdytojų nežinomas 
ir niekad- nematytas plotas, kuriam jokios prie
žiūros neduodama. Einant, mačiau vieną se
nuką jame renkant krienus. Tą medelyną pra
ėjus vėl tęsiasi šmotas užleistos pievos, ir ten 
prasideda tas bazeinas su pakraščiu nusodintu 
Japoniškų vyšnių medžiais.

Bazeinas labai didelis, užima kelioliką šim
tų akrų ploto. Jo krantinė aplinkui nuo miesto 
pusės išmūryta akmenimis ir nueina stačiai į 
vandenį. Jokios apsaugos nuo vandens nėra. 
Taipgi pavandeniu nėra jokio tikroje prasmėje 
tako: tik akmenų briauna lygi su žeme, ir pas
kui paprasta žemė, kurioje ir eina eilės tų Japo
niškų vyšnių medžių kiek tik to bazeino pakraš
čiu gali sutilpti. Einant tarp tų vyšnių medžių 
pasivaikščioti reikia lysti daugumoje vietų po 
apačia šakų, saugojantis kad šakos nenubrauk
tų nuo galvos skrybėlę, ir žiūrėti kad neįsiris- 
tum į vandenį....

Tie Japoniškų vyšnių medžiai yra tik pa
puošalas, jie jokio vaisiaus neduoda — nei tiek 
kad dar jokis Amerikonas negalėjo išsikepti iš 
tų visų vyšnių nei vieno vyšninio pajaus!

Jos žydi didesniais žiedais negu paprastos 
vyšnios, ir žydėjimo laiku tie medžiai būna nu
kloti kaip sniegu rausvai baltais žiedais. Per 
šimtus medžių stovinčių visu bazeino pakraš
čiu susidaro žavėjantis vaizdas.

Man atsilankius tie medžiai dar nežydėjo, 
jei tik vienas-kitas drąsesnis žiedas pasiskubi
no išsišiepti prieš karštą saulę. Visi kiti žie
dai buvo pilniausia pritvinkę ir gatavi sprogti. 
Dar pora dienų vėliau, arba jeigu prieš porą 
dienų butų buvęs kiek šiltesnis oras, tai prieš 
saulę esančius žiedus bučiau užtikęs prasišyp
sojusius.... Gaila kad neturėsiu poros dienų 
laiko daugiau Washingtone pabūti....

čia turiu pasakyti kad Washingtono biz
nieriai nepraleidžia neišnaudoję vyšnių medžių 
žydėjimo laiko savo bizniui. Tuo laiku į Wa- 
shingtoną suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių, 
o kadangi šių gražių medžių žydėjimas užsitę
sia porą savaičių ar daugiau, per tą laiką mies
to bizniai padaro didelius pinigus.

Visame mieste tuo laiku tęsiasi lyg ko
kia “Vyšnių žydėjimo šventė”. Valgyklos ir 
viešbučiai net rengia “Cherry Blossom” poki- 
lius, ir už pietus lupa po keletą dolarių.

Prie šių vyšnių medžių nepraleidęs perdaug 
laiko gryžau miestan, nes antrą valandą po pie
tų išeina autobusas į kitą svarbią istorišką vie
tą, Mount Vernon, Jurgio Washington dvarą, 
kur pasiryžau šiandien nuvažiuoti. Norėjau ne
pavėluoti autobusą,. o dar reikės papietauti.

Gryždamas ėjau per pievą linkui Jurgio

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

SANTA FE geležinkelio li
nijos naujausi traukiniai iš Los 
Angeles į Chicago, 2228 mylias 
kelio atvažiavo per 36 valan
das ir 48 minutas.

AMERIKOS ir Anglijos ka
pitalistai Meksikoje kontroliuo
ja 400 milijonų dolarių alie
jaus laukus. Tuose laukuose 
dirba 18,000 darbininkų. Dar
bininkai organizuojasi Gegužės 
27 d. skelbti streiką, jei darb
daviai jiems nepridės dar po
ros milijonų dolarių daugiau 
metinės mokesties.

(Rugsėjo Rytas). Tą paveik
slą visi turėtų žinoti. Jis vai
zduoja negiliai vandenyje įsi
bridusią nuogą jauną mergi
ną, rankom dengiančią save. 
Tą paveikslą New Yorko krau
tuvėje pamatė Kovai su Ištvir
kimu Draugijos vice pirminin
kas Comstock. Tas jį papur
tė. Pasekmėje to “doros sar
go” kraujo sujudimo Amerika 
išpirko to paveikslo milijonus 
kopijų ir artistą Chabą padarė 
turtuoliu.
ta buvus gražuolė, dabar yra 
riebi ir kelių vaikų
Chabas buvo Prancūzas, nors 
pavardė panaši į Lietuvišką.

Paveikslo modelis,

mą. Už tai Vokietijoje naziai 
uždarė 200 katalikiškų laikraš
čių, kaltindami juos parsidavi
me svetimai valstybei* Da
bar Hitleris sumanė steigti 
Vokiečių Tautinę Bažnyčią ir 
Vokiečiams katalikams agita
cinę spaudą.

VĖL ISTORINĖ DIENA! 
Anglijos karaliaus vainikavi
mo apeigų Gegužės 12 d. pa
veikslai, parvežti oru, New 
Yorke pradėta rodyti Gegužės 
18 d.

r.ER ULMOK-V
PASIŽVALGIUS a

KONGRESAS autorizavo S. 
V. Prezidentą Rooseveltą pa
skelbti Gegužės 28 d. Ameri
kos Aviacijos Diena. Tą die
ną bus varoma propaganda šią 
šalį geriau apginkluoti ore. 
Amerika dabar yra šešta oro 
jiegų stiprume valstybė. Tai 
gana atsilikus, nors Amerika 
neturi perdaug su kuo ir lenk
tyniuoti.

NESENAI išrasta 
lempa, kurios viduje 
kita lemputė, šviesą 
da dvigubai didesnę,

duo- 
elek- 
kaip

4 kartus negu

elektros 
yra dar 
jos 
o

tros išnaudoja nedaugiau 
paprasta viena lempa.

VIDUTINIAI imant vyriški 
rūbai sunkesni
moterų, bet moteries ridikulis 
(krepšelis su visaisv jos reik
menimis) sunkesnis už vyrų 
kišenius pustrečio karto.

VYRAS New Yorke pažiu
rėjo į krautuvės langą. Tas 
pažiūrėjimas padarė turtingu 
Paryžiaus piešėją. Tas piešė
jas buvo Paul Chabas, kuris 
mirė Gegužės pradžioje. Apie 
25 metai atgal jis nupiešė pa
veikslą nuogos gražuolės, kurį 
pavadino “September Morn”

motina.

TEKO nugirsti kad Chicago- 
dyba nori pavadinti Peoria 
Avenue. Pirmiau ji buvo Au- 
burn Avė. Lietuviai turėtų 
neužsileisti.

SOVIETŲ Rusija pašaukė 
1,300,000 kareivių, komunistų 
partijos narių, kovoti prieš 
Trockizmą ir sabotažą, kas 
matomai plinta visoje šalyje, 
prieš Stalinizmą. Tiems karei
viams bus leista tikrinti savo 
vadų karininkų darbus. Įtarti 
vadai bus kvočiami ir traukia
mi atsakomybėn.

PRANCŪZIJOS premjeras 
Blum su Rusijos Ljtvinovu ta
rėsi Gegužės 18 d. apie sustip
rinimą savo karo sąjungos ir 
pasirūpinimą jon įtraukti dau
giau talkininkų.

VOKIETIJOJE katalikus vis 
daugiau persekiojant, Chicagos 
katalikų Kardinolas Mundelein 
aštriai pakritikavo Hitlerį. Dėl 
to nazių vyriausybė pasiuntė 
protestą Amerikai ir popiežiui. 
Vokietijos katalikų spauda pa
kritikavo šitą nazių pasielgi-

Wasįiingtono paminklo, nes taip arčiausia į tą 
miesto dalį kur man reikėjo eiti. Ši pievos da
lis, kaip ir visas jau praeitas plotas ir pats ba
zeino pakraštis, apleisti, be jokios tikros prie
žiūros. Jeigu ne tie vyšnių medžiai, kurie su
daro savo gražumą, bazeino pakraštis tikrai bu
tų nemaloni pasivaikščiojimo vieta.

Pamaniau sau: kodėl gi valdžia nepaskiria 
kelių milijonų dolarių išpuošimui šio viso plo
to, jeigu skiria dideles sumas gražinimams par
kų kituose tolimuose miestuose, ir net Clevelan
do Lietuvių Darželio išpuošimui!

Gal būt ir kiti šimtai tūkstančių žmonių 
kurie suvažiuoja pasigerėti tų medžių žydėji
mu apsivylia šia vieta taip kaip aš.

Kitose sostinėse karališki parkai tiesiog pa
sigerėjimas: puikiausia išpuošti ir nepaliauja
mai užžiurimi. Manau, čia atsilankę aukštieji 
Japonijos valdininkai pasijaučia nejaukiai pa
matę kokioje vietoje jų valstybės dovana Ame
rikai susodinta: nepadaryta net takų pasivaik
ščiojimui prie jų!

Eidamas miesto linkui permąsčiau ir tą 
liūdną istoriją su šiais Japoniškų vyšnių me
džiais.

Tų medžių istorija prasideda nuo 1907 me
tų — taigi jau 30 metų atgal. Poni William 
Howard Taft, vėliau buvusio prezidento žmo
na, 1907 metais lankėsi Japonijoj. Ji patėmi- 
jus ten tuos medžius pilname žydėjime, pasi
gerėdama išsireiškė kad jai didžiausią įspūdį 
Japonijoje padarė tie vyšnių medžiai.

Japonijos vyriausybės nariai, patenkinti to- 
komplimentu, parūpino kad Japonija pasių- 
1000 tų medžių į Ameriką. Tie medžiai at- 
į Washingtoną 1910 metais, kuomet Taft 
buvo išrinktas prezidentu.
Gėlių ir krūmų ekspertai išvyniojo tuos

medelius, ir patėmijo, dideliam nusiminimui, 
kad jie pilni medžio glindų, taigi turėjo įsakyti 
visus juos tuoj sudeginti, kad neužkrėstų kitų 
Amerikos medžių. Tuo laiku kai Valstybės sek
retorius turėjo pasakyti Japonijos ambasado
riui didelį ačiū už dovaną, nemalonumu prisi
ėjo pasakyti kad dėl parazitų tie medžiai ne
buvo galima laikyti. Ir ambasadorius pasijautė 
prastai. Jis apie tai pranešė savo vyriausybei. 
Visi apie vyšnių medžius užmiršo, tik Japonijos 
vyriausybė ne. Du metai vėliau atėjo naujas 
siuntinis tų medelių, kurie visi buvo sveikučiai. 
Medeliai susodinti Kovo 27 d., 1912 metais, ir 
sekantį metą jie jau pradėjo žydėti — kartu 
ir turistų biznis Washingtone. Tų medelių 
yra net 1400, kurie pražysta pirmiau negu pa
sirodo jų lapai. Žiedai tačiau neturi jokio kvap
snio, viskas kas iš jų yra tai vaizdas akims, nes 
tie žiedai po nakčiai paverčia visą tą plotą 
žavėtiniausį reginį.

Seka: Kelionė į Arlingtono Valstybines 
Kapines ir Mount Vernon, Virginia.

kiu 
stų 
ėjo 
jau

VOKIETIJOS atstovai Ame
rikoje, atvykę tirti zepelino 
Hindenburgo katastrofos prie
žastį, siūlo Amerikai po $3 už 
1,000 kubizkų pėdų helium du
jų vartojimui naujuose Vokie
čių statomuose zepelinuose.

Amerikos kariuomenei nau
dojamas helium pačioje Ame
rikoje parduodamas iki $9 už 
1,000 kubiškų pėdų. Bet ka
dangi čia yra naujas biznis, 
Vokiečių pasiūlymą svarstys 
Suv. Valstijų Kongresas.

SALT LAKE CITY, Utah 
Universiteto studentai Gegu
žės 18 d. atrado požeminius 
urvus, kuriais daėjo iki grabų. 
Apie tą atradimą jie pranešė 
savo mokyklos vyriausybei, 
kuri ištyrus grabus pripažino 
kad tie žmonės laidota 2,000 
metų atgal,
tais laikais Amerikoje butą 
civilizacijos, 
ją tas papildys naujais davi
niais apie jos tolimą praeitį.

Tas įrodė kad

Amerikos istori-

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE

BALTĄ i
-■ 

t

rožę,

grožį

skausmas 
toli.

NUSKINK MAN
ROŽĘ

Nuskink man baltą 
Priseki prie kasų.
Mes apdainuosim
Saulėtųjų dausų.
Dejonės, vargas, 
Paliks nuo musų
Širdyse šviesus džiaugsmas, 
Ir meilė nemari.

Ir skris mus mintys šviesios 
Skaisčiais takais žvaigždžių 
Ir vėl ilgėt
Tavų juodų

“J. K.”

r

ilgesiuos 
akių....

Bronė Kuprytė.

“SANDAROJE”

“Jau ir Detroit, 
dras frontas’ ima 
legatai mažai besilanko j ‘kon
ferencijas’, o kai kurie net 
užsispyrusiai reikalauja at
skaitų.

“žinoma, teisingų atskaitų 
niekas nesulauks, nes surinkti 
Lietuvos politiniams kaliniams 
pinigai sunaudoti Chicagoje, 
Brooklyne ir Bostone.

“Juk desėtkai raudonų agi
tatorių nei sėja, nei pjauna, o 
gražiausia gyvena ir važinėja
si . po plačią Ameriką. Jiems 
juk pinigai reikalingi daugiau 
negu Lietuvos politiniams ka
liniams.”

sakoma:

Mich., ‘ben- 
griuti; de-

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, ’

AMERIKOS LIETUVIS’’ '

JAU GATAVA

Šią įdomią, naują, lengvai skaitomą 
istorinę apysaką jau galit gauti

Šios knygos kaina 50c., kadangi knyga yra 
didoka, 128 puslapių, tačiau “Dirvos” skai
tytojai gaus ją tik už 25c. Prisiųskit tuoj 
25c vertės pašto ženklelių ir knygą gausit, 
“DIRVA”, 6820 Superior av. Cleveland, O.



DIRVA

PIKNIKAI
Šią vasarą įvyks šie pažy

mesni piknikai Clevelande:
Sekmadienį, Birželio 20 — 

DARŽELIO piknikas, C a m p 
By-Heck darže.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos piknikas — Birželio 27 d.

SLA. 14-tos kuopos piknikas 
bus Liepos 11 d.

Šv. Jurgio parapijos pikni
kas — Liepos 18 d.

(LIEPOS 25—26 d. Clevelan
de lankysis Lietuvos sporti
ninkai, lakūnai ir seimo atsto
vai. Tėmykit “Dirvoje” pra
nešimus apie tolimesnį progra
mą tuo laiku.

“SHOW BOAT” GRAŽIAI 
PAVYKO

Antradienio vakare, šv. Jur
gio parapijos salėje, parapijos 
merginų draugija Sodalietės 
su pagalba choro narių pastatė 
scenoje juokų ir dainų progra
mą, kuris bendrai vadinamas 
“Show Boat”. Dainos ir juo
kai atlikta Angliškoje ir Lie
tuviškoje kalbose. Programas 
atlikta pusėtinai vykusiai, tik 
po dviejų dienų švenčių ma
žai žmonių atsilankė į paren
gimą. šio vakaro pelnas skir
ta Darželio naudai.

SVEČIAI CLEVELANDE
Laike švenčių Clevelande 

lankėsi dikčiai Lietuvių iš ki
tų miestų. Vieni lankėsi Cle
velando Parodoje, kiti šiaip 
viešėjo pas draugus ir gimi
nes. Dauguma jų stengėsi ap
lankyti Lietuvių Darželį ir ku
rie tik jį matė^ gerėjasi.

Iš Akrono buvo atsilankę, 
tarp kitų, “Dirvos” skaitytojai 
A. Palilionis su žmona ir sū
num. Apsilankė ir “Dirvos” 
redakcijoje.

Vietinai, kai tik pas jus at
vyksta svečiai, aprodę Darželį 
paprašykit iš jų Darželiui au
kos.

ATIDARO VASARINĘ 
UŽEIGĄ

Visų Clevelandiečių Lietu
vių gerai pažystami seni biz
nieriai A. Wirbickai atidaro 
didelį vasarinį Beer Garden 
savo kieme, 17320 St. Clair 
avenue. Atsilankykit praleisti 
smagų laiką atvirume ore.

BROOKLYN, N. Y.
VISOKIOS ŽINUTĖS

švedų Linijos Klaipėdos at
stovą Pr. Zaborskį, tos linijos 
New Yorko atstovo V. P. Mu- 
činsko namuose pagerbti ir 
atsisveikinti buvo sukviestas 
būrys Brooklyno ir New Yor
ko veikėjų. Po banketo^ kal
bas pasakė: Ambraziejus, Vi- 
taičiai, Valaičiai, Litvaičiai, 
Mučinskai, Gabertas, ir pats 
pats Zaborskis ilgoka kalba 
džiaugėsi kad Amerikos Lietu
viai jam malonus. Zaborskis 
pasakė kad Klaipėdoje kiek
vieną Amerikos Lietuvį skai
tys ir savo svečiu.

Gegužės 29 d. kartu su Pr. 
Zaborskiu išplaukė tiesiog į 
Klaipėdą laivu “Gripsholm” di
delis buris Lietuvių. Ambra
ziejaus patarimu, švedų Ame
rikos Linija yra ekskursan
tams įgijus tame laive daug 
Lietuviškų knygų.

Dainininkas Stankūnas vyk
sta į Lietuvą. Jam išleistu
vės bus Birželio 18 d. Mika
lausko salėje.

Gegužės 27 d. įvyko Kun. 
Pakalnio 25 metų kunigavimo 
sukaktuvės. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje buvo pamal
dos; Vakare 8 vai. buvo para
pijos vaikučių surengtas kle
bonui vakaras. Birželio 6 d. 
jubiliatui rengiama vakaras 
Klasčiaus parke ir salėje. Pa- 
rapijonys dovanos klebonui 
automobilį.

Kun. A. Bubąs, Jersey City 
gimęs 1908 metais, ten pat mo
kęsis, dabar įšventintas į ku
nigus, Jersey City Lietuvių 
bažnyčioje laikė pirmas savo 
mišias.

New Yorko teisėjas Leibell 
kaltina Lietuvį Adolfą Renkę,

MUSŲ DAR
ŽELIS JAU 

ŽALIAS
Nuėjus į Rockefeller Parką 

pasivaikščioti, negali nepatai
kyti į Clevelando Lietuvių Kul
tūrinį Darželį. Jis stovi to
kioje vietoje kad puikiai maty
ti iš visų keturių pusių.

Lietuvių Darželiui teko to
kia parko dalis kurios mums 
pavydi visos kitos tautos.

Saulėtą, gražią dieną, Lie
tuvių Darželyje saulė šviečia 
ištisą dieną — nuo pat ryto 
pakylanti saulė pasveikina Bi
rutes Fontaną, rytinėje Darže
lio ineigoje. Kai ten, aukštu
tinėje Darželio terasoje, sto
vės Dr. Vinco Kudirkos ir Poe
to Kun. Maironio biustai, sau
lė kiekvieną rytą, kai dangus 
bus giedras, pasveikins tuos 
du žymius musų tautos žadin
tojus.

Kai tik saulė kiek pakyla 
aukščiau, jos spinduliai jau 
siekia Dr. Basanavičiaus biusto 
galvą iš užpakalio, vidurinėje 
terasoje. Tuo pat laiku spin
duliai mušasi pro viršūnę tri
jų Gedimino Stulpų akmenų.

Lėtai į pietus ir į vakarus 
eidama, visą dieną saulė švie
čia musų Darželin be jokio 
trukdymo medžių ar kokių pa
statų. Kuomet saulė leidžiasi, 
dabar, vasaros laiku, jos rau
doni spinduliai ateina iš šiaur
vakarių nuo Erie Ežero, ir nu
švietę rodo ir Dr. Basanavi
čiaus biustą ir užrašą Gedimi
no Stulpų šonuose:

LITHUANIAN GARDEN
Visą dieną saulė siekia vir

šutinę terasą, taip kad musų 
Darželis yra jaukus ir malo
nus ištisą dieną.

Dabar Darželyje jau visi 
krūmai žaliuoja, medeliai la- 
pojasi, nekurie ankstyvi gėly
nai žydi, kiti rengiasi žydėti. 
Eglaitės išnaujo pradėjo ža
lumu dengtis, auginasi sau 
šviesiai žalius spyglelius.

Bet ne visi medeliai kurie 
buvo pasodinti pereitą rudenį, 
šį pavasarį susprogo. Liko iš
džiuvę keli mažesnieji krūmai, 
ir abu didieji ąžuolai, pasodin
ti Susivienijimų atminčiai.

Tie ąžuolai bus persodinti ir 
jie vėl žaliuos, augs.

Darželyje nuolat lankosi bū
reliai vietinių Lietuvių, su sve
čiais iš kitų miestų. Kiekvie
nam Lietuviui smagu krutinė
ję matant tokį didį paminklą 
musų tautai išstatytą, kuris 
yra vienatinis tokis pasaulyje 
už pačios Lietuvos sienų.

Kas tik iš vietinių atsilan- 
kot Darželyje, pasigerėję juo- 
mi prisiminkit kad dar turime 
skolos. “Skola ne žaizda, ne
užgis”. O mums bus garbin
giau kai žinosim kad Darželis 
pilnai išmokėtas. Ta skola 
yra už fontaną, už gėlynus ir 
už laistymo sistemą. Tą tu
rėjom patys nupirkti.

Reikalinga tik kad kaip vie
tos taip ir kitų miestų Lietu
viai prisidėtų daugiau su au
komis Darželio skolų mokėji
mui baigti. Tos skolos turi 
lygiai rūpėti visiems Lietu
viams.

Atminkit kad netoli ir Dar
želio metinis piknikas — visi 
ruoškimės dalyvauti jame.

28 m. amžiaus, buk už apgau
lingą įvažiavimą iš Lietuvos į 
Ameriką. Mat, jis įvažiavo 3 
metai atgal kaip vedęs Ameri
kos pilietę. Bet dabar teisme 
savo žmonos net nepažino.... 
Byla nagrinėta Distrikto Tei
sme Gegužės 25 d., sprendimas 
jam bus paskelbtas Birželio 7.

Veiklus Brooklyno Lietuvių 
Karalienės Angelų parapijos 
vikaras Kun. Jonas Laurinai
tis Gegužės 21 d. minėjo savo 
25 metų kunigavimo sukaktį.

Amerikiečių Lietuvių audi
mo bendrovė Drobė Lietuvoje, 
perka Amerikoje naujas audi
mo mašinas. Ji smarkiai dir
ba, per metus sunaudoja pus
antro milijono svarų vilnų.

Jonas Valaitis.

Vienatinis Lietuviškas 
Naktinis Klubas Loraine

_★ BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

1344 BROADWAY (Main St.)
LORAIN, OHIO

VYNAS, ALUS, DEGTINĖ 
Duodam visokį valgį — taip
gi muzika Penktad. ir šešta, 

vakarais.
.Juozas ir Laura Danevičiai.

APIE NARSIUS LIETUVIUS, EUROPOS BAS- 
KET-BOLO-KREPŠINIO MEISTERIUS

BILLY ROSE LYGINA SAVO GRAŽUOLE SU SENOVINE

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

ŠIAULIUOSE jie buvo su
tikti dar iškilmingiau. Bur
mistras Kalendra padovanojo 
jiems nuo viso miesto gyven
tojų garbės dovaną — sidabro 
vainiką rėmuose ant rusvo ak
somo su rinktinės dalyvių pa
vardėmis išgraviruotomis si
dabro lentelėje.

Kelių tūkstančių žmonių va
lio susiliejo į nepaprastą tikrai 
dar niekad negirdėtą šauksmą. 
Pasipylė gėlių gėlės pintinėmis, 
puokštėmis, vainikais ir palai
dos, beriamos į jaunuolius.

Nors griežė dūdų orkestras, 
ir buvo bandoma sakyti sveiki
nimai, bet per žmonių riksmą 
nieko nebuvo girdėti.

Ir taip iškilmingai juos pa- 
sitikinėjo ir sveikino kiekvie
noje stotyje pakeliui į Kauną.

Parvykstant į Kauną, dar 
Palemono stotyje traukiniui 
tebestovint, atskrido iš Kauno 
Lietuvos Aero Klubo lėktuvas 
nugalėtojus sutikti ir iki Kau
no stoties palydėti. Iš lėktu
vo išmesta gėlių. Paskui lėk
tuvas grakščiai sukinėjosi ore 
ties traukiniu, kartkartėmis 
vis žemai nusileisdamas ir prie 
traukinio priartėdamas, kelda
mas visuotiną pasigerėjimą ir 
nusistebėjimą.

Nemačiusiam sunku įsivaiz
duoti, o mačiusiam sunku kiek 
tiksliau atpasakoti kas dėjosi 
Kauno stotyje ir aplink ją.

Miestas turėjo būti visas iš
tuštėjęs — visi subėgo į sto
tį, aikštę ir Vytauto prospek
tą. žmonių buvo pilna balko
nuose , languose ir ant stogų.

Visos sutiktuvės buvo tran
sliuojamos per radio, tat Lie
tuvos radio abonentai galėjo 
gauti supratimo kas dėjosi 
Kauno stotyje.

Stoties perone sveikinimo 
kalbą pasakė pirmiausia Kūno 
Kultūros Rūmų direktorius V. 
Augustauskas. Išeinant iš sto
ties, aikštėje juos sutiko ne
paprastos minios ovacijos.

Kraučiunui ir Talzunui buvo 
įteikta laurų vainikai, visi ap
krauti gėlėmis.

Svečių kambaryje laimėtojų 
laukė vyriausybės nariai, tau
tos atstovai, organizacijų va
dai, valdžios įstaigų atsakingi 
vadovai, visuomenės veikėjai, 
spaudos ir meno žmonės, o 
aikštėje ir Vytauto prospekte 
milžiniškos žmonių minios, ku
rių ovacijos susiliejo į nepa
prastą šaukimą. Kas beskai
čiuos ir organizacijas atėju
sias ir su vėliavomis!

Ties stotimi, virš minios 
skraidė LAK lėktuvų trejukė, 
barstydama gėles. Propelerių 
galingas užimąs ir byrančios 
iš dangaus gėlės žadino nepa
prastą jausmą.

Ant laiptų stoties išeigoje 
kalbėjo įvairus aukšti valdžios 
nariai. Keliais žodžiais padė
kojo rinktinės kapitonas Krau- 
čiunas, pareikšdamas:

“Mes padarėme ką galėjome 
ir ko jus norėjote!”

Į žalumynais ir gėlėmis pa
puoštus automobilius susodin
ti laimėtojai labai lėtai važia
vo Vytauto prospektu, kurio 
abipus buvo užsikimšę žmonių.

Trukšmingiausiu valio žmo
nės lydėjo automobilius iki pat 
Kūno Kultūros Rūmų.

čia sportininkų laukė minis
teris pirmininkas ir finansų 
min. Tūbelis. Ministeris pir
mininkas pasveikino laimėtojus 
vyriausybės vardu ir padėko
jo jiems už nuopelnus Lietu
vai. Visuomenei priminė im
tis tų ryžtingų, valingų kovoti 

jFOUR STAR CAFEt
i ★ ★ ★ ★ i
t DEGTINĖ, VYNAS, ALUSŽ 
I Duodama Geras $ 

valgis. X

MUZIKA PENKTADIENIO X
IR ŠEŠTADIENIO VAK. t
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 X

6512 Hough Avenue £

ir laimėti vyrų pavyzdį ir vi
suomet aukoti visą save, kur 
to reikia, tėvynei Lietuvai.

Iš KKR laimėtojai nuvažia
vo į Karo Muzejaus sodelį už
dėti vainiką žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, ten rinktinės ka
pitonas Kraučiunas padėjęs 
vainiką pasakė kalbą pažymė
damas kad
gryžę su lamėjimu rungtynių 
nugalėtojai pirmiausia atėjo 
nusilenkti Nežinomo Kareivio 
kapui, pagerbti jį.

Karininkų Ramovėjo jie tu
rėjo užkandį ir vaišes.

Visas Kaunas juos apdova
nojo kuo galėjo, ir sekančią 
dieną Europos krepšinio mei
sterio vardo laimėtojai buvo 
priimti Valstybės Prezidento 
A. Smetonos.

Egiptiečiai Atlankė 
Lietuvą

Dr. A. Jurgelionis, pasikal
bėjime su spaudos atstovais 
tarp kitko pasakė:

Tačiau svarbiausias dalykas
— praeities pamokos. Bran
gus Amerikos Lietuviai Dr. 
Savickas ir Lubinas mums da
vė tikrus krepšinio žaidimo 
pagrindus, kuriuos vėliau pa
tobulino ir pašvelnino Žukas.

Lietuvių komandoje dalyva
vo trys Amerikiečiai Lietuviai: 
Žukas, Talzunas, Kraučiunas.

Kartu su Lietuvos sportinin
kais parvyko į Kauną Egiptie
čiai, kurie gavo progos pama
tyti visą iškilmingą Lietuvių 
sutikimą, ir apsipažinti su Lie
tuva.

Simpatiški Egiptiečiai spor
tininkai, jau Rygoje susibičiu
liavę su mūsiškiais, sudarė 
įdomų būrelį ir visur stotyje 
buvo sveikinami su ne ką ma
žesniu entuziazmu negu mūsiš
kiai.

Egiptiečių komandos vadas 
Benson apie Lietuvius loši
kus pasakė;

— Pirmenybė buvo dviejų 
klasių komandų: vieną, visai 
atskirą, atstovavo Lietuvos 
rinktinė, o antroje — visų ki
tų šalių dalyviai. Tai rodo ir 
visuotinė Lietuvių pergalė.

Mums kuriems pirmenybėse 
neteko jokia vieta, itin didelė 
garbė kad Lietuva, Europos 
krepšinio meisteris, mus pasi
kvietė pas save ir dėl to ypač 
malonumu atvažiavome į Kau
ną pasirungti. Tačiau, malo
naus kontakto su Lietuvos at
stovais Rygoje delei, mes bū
tume atvykę į Lietuvą vistiek, 
ar ji butų tapus meisteriu ar 
ne, — pasakė Egiptiečių ko
mandos vadas.

—i Lygiai didelė garbė mums 
butų ir Lietuvos komandos at
vykimas į Egiptą. To mes ne 
tik norime, bet jau j ieškome 
butų šitam norui įgyvendinti,
— baigė Benson.

Taigi, jei kokios, Lietuvos 
sportininkai savu laiku gali at
sidurti ir Egipte.

Taisom ir Naujinam 
Rakandus

SPECIALIAI 2 šmotų setą 
uždengiam naujai už $35 ir 
aukščiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (30)

Mordvis Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

f visokiosI 
* apdraudos-insuranceĮ 
X reikalais kreipkitės į mane £ 
X Gyvasties Apdraudai (Life Ins.)X 
!•! patelefonuokit paaiškinimui. !•! 
IApdraudžiu namus nuo ugnies, X 

tornados, taipgi namų baldus irj 
automobilius; prie to apdraudžiuf 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito-X 
kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-J 
sų apdrauda ant namo ar kitko? 
duokit man ją atnaujinti.

4 C. F. Petraitis
4 6702 Superior Av. (viršuje)^ 
X Telefonas HEnd. 5699 X
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BILLY ROSE, kuris surengė du milžiniškus per
statymus naujoje 1937 metų Great Lakęs Ekspozi
cijoje Clevelande, daro palyginimų su savo Aque- 
cade gražuole No. 1 Aąuabelle, Eleanor Holm Jar- 
rett, pragarsėjusią Graikų klasišką gražuolę Venus 
de Milo. Billy Rose sako, jeigu ta senų laikų gra
žuolė norėtų patekti j šių dienų scenos šokikes ar

choristes ji turėtų dar apmažinti savo kūno pro
porcijas. Ji butų perriebi sulyg šių dienų reikala
vimo.

Betgi Billy Rose turi įrengęs Pasaulio Gatvių 
skyriuje antrą spektaklį, Pionierių Rumus, kuriuo
se vaizduoja gana riebias ir mėsingas šokikes, ir 
ten žmonės taip pat gausiai lankosi.

-B.

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
aplankykit

Lietuvišką A. Užeigą
PASAULIO GATVĖSE 

(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 101 dieną —
GEG. 29 IKI RŪGS. 6

LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 
LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Inžinierius Pranas Rokas, 
Jurgio Roko sūnūs, visą savai
tę praleido dalyvaudamas inži
nierių konvencijoje, Langley 
Field, arti Hampton, Virginia.

Pasibaigus konvencijai Inž. 
P. Rokas atlankė istorines vie
tas, Richmond ir Williams- 
burg, kur Amerikos kolonistų 
gyvenimas virė ir kur ėjosi 
didelis judėjimas laike Ame
rikos išsiliuosavimo karo. Ke
lionės atliko virš 1200 mylių, 
atlankė Shenandoah National 
Parką ir matė daug kitų įdo
mybių. Jis bene buvo vienati
mis toje konvencijoje Lietuvis 
inžinierius.

Albinas Muckus, Simo Muc- 
kaus sūnūs, kuris tūlas laikas 
atgal apsivedė Chicagoje su 
p-le Aldona Staniulaite, sugry- 
žo atgal į Akroną prieš kokį 
laiką ir gavo dirbti Goodrich 
gumų dirbtuvėje. šiose die
nose atvažiavo čia apsigyven
ti ir jo žmona. Laimingos klo
ties jauniems Lietuviams.

MIRĖ. Gegužės 20 d. mirė 
jaunuolis, Mikas Bartkevičius, 
22 metų amžiaus. Jis gyveno 
Pittsburghe. Taigi į laidotu
ves buvo nuvažiavę jo giminės 
iš Akrono, A. Bernotavičiai ir 
jų duktė Ona.

Gegužės 30 d. pas savo brolį 
Kazį Bartkų lankėsi Antanas 
Bartkus ir p-lė Twila Babars- 
kaitė iš Clevelando. Jie taip 
pat aplankė brolio dukterį ir 

žentą, Antaniną ir Vincą Ku
bilius.

Birželio 5 d. LRKSA. 178 
kuopa rengia šv. Petro bažny
tinėje salėje, prie Birutes gat
vės, vakarą su programų. Po 
programo bus jaunuolių orkes
tro muzika šokiams, po vado
vyste K. Prospaliausko ir S. 
Janickio. Rengėjai pasitiki at
silankant vietos Lietuvių. Pra
džia bus 8 vai. vak. Kalnas.

W. C. LOEHR 
WATCHMAKER and 
J E W E L E R

Per 40 metų esu tame biz
nyje, garantuoju atlikti 

darbą kuogeriausia. 
Kainos nebrangios.

2063 East 4th Street
501 Frederick Bldg. (30)

*

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namą KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

U.

WILKELIS FUNERAL HOMEį
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292
nrr‘iinmii'imiiTiniinnniliiiin>iiiminntnmntninT.J

DIDELĖ LIETUVIŠKA’

VAISTINE
C. Pakeltis PKarmacy

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuota* 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinįmo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

» 
»
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LIETUVOS MIESTELIAI į

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

KLAIPĖDA
Visi už Pajūrį — Lietuvos Vartus į Pasaulį

Visa Lietuva kovojo už pa
jūrį, už tą langą be kurio Lie
tuviai negalėtų matyti pasau
lio. Dabar visa Lietuva džiau
giasi matydama laisvą ir pri
sijungusią Klaipėdą prie di
džiosios Lietuvos.

Kaip linksma ir gražu dabar 
Klaipėdoj, čia augte auga di
džiausi rūmai ir šiaip gražus 
Lietuvių gyvenami namai, čia 
auga ir stiprėja Lietuviškos 
organizacijos, k. t. šaulių Są
junga, Santara, Jaunoji Lie
tuva, Darbininkų ir Amatnin- 
kų Susivienijimas.

Klaipėdos krašto Lietuviai 
visi vieningi ir drausmingi, vi
si bendradarbiauja su Klaipė
dos krašto' valdžia, čia nėra 
tokių opozicijonierių kaip Di
džiojoj Lietuvoj, čia visi save 
skaito Lietuviais ir visi kaip 
vienas yra pasiryžę ginti Lie
tuvą nuo užpuolikų.

Kaip gražu buvo matyti Va
sario 16-tą, kuomet tūkstan
čiai žygiavo Klaipėdos gatvė
mis. Buvo matyti aukšti val
dininkai tarpe tarnautojų ir 
darbininkų. Ne vienas iš Vo
kiečių gal ir nusistebėjo pama
tęs ’ tokį vieningumą Klaipėdos 
krašto Lietuvių tarpe. Jie ge
rai suprato--kad toks vieningu
mas ir "sugyvenimas visų kaip 
aukštų valdininkų taip ir že
mesniųjų, ir meisterių su dar
bininkais, prekybininkų su a- 
matninkais daug reiškia: Klai
pėdos gatvėmis žygiavo tiesiog 
nepėrląužiama siena.

Klaipėdos kraštas turi dide
lį pasisekimą, dėl to kad čia 
neįsibriauna svetimą, įtaka į 
Lietuvių tarpą ir nedrumsčia 
viepypės ir ramybės. Kiek
vienas Lietuvis čia žino kad 
Klaipėdos kraštas yra musų 
brolių krauju atpirktas ir todėl 
visi jį brangina.

Klaipėdos krašte visi, nuo 
paties Gubernatoriaus iki ma
žiausio valdininko, atlieka sa
vo pareigas sąžiningai ir grei
tai. čia visi yra mandagus, 
su ’ kiekvienu žmogum elgiasi 
broliškąi ir todėl čia vienas ki
tą myli ir geibia. Klaipėdoje 
ir tas daug padeda kad čia vi
sų valdininkų pavardės Lietu
viškai skamba; čia yra pasiti
kėjimas ir pagarba valdinin
kams. Klaipėdoje nėra to kas 
yra Didžiojoj Lietuvoj. Ten 
dar yra visokių neaiškių tipų, 
ten dar yra ir tokių kuriems 
nerupi ’ tėvynė Lietuva, bet 
Lenkija ir Vokietija, ir tai to
kių’yra daug kurie visomis iš
galėmis bando tikrus Lietuvius 
diskredituoti, išprovokuoti ir 
pridaryti jiems nemalonumų. 
Yra ir tokių kurie paskubomis 
prisiplakę prie tautininkų tik
slu užimti aukštas vietas, kad 
galėtų būti arti valstybės vai
ro ir kad galėtų žinoti kas da
rosi yįdiije musų valstybinio 
aparato.

Bet čia Klaipėdoje to atsi
tikti negali, nes čia juos visus 
dabartinė vyriausybė persijo
jo, tai jei ir randasi koks be
reikšmis kūkalis tai su juo 
maža bėda.

ŠVIETIMAS IR PATRIO
TIZMAS

Klaipėdos krašte visu tempu 
varoma švietimos darbas, jau 
yra kelias dešimtis Lietuviškų 
mokyklų. čia yra prekybos, 
pedagoginis ir amatų institu
tai. čia net suaugusiems dar
bininkams yra mokykla, kurio
je gali baigti iki 4 gimnazijos 
klasių. Pradžios mokyklomis, 
kurios padaryta tikromis Lie
tuviškomis, reikia tik džiaug
tis.

Todėl Klaipėdon ir traukia 
iš Didžiosios Lietuvos Lietu
viai, nes čia randa daug dar
bo ir idėjinio užsiėmimo.

Klaipėdos krašte Vokiečiai 
jau paskendo Lietuvių tarpe, 
dabar jau retai kur girdi gat
vėje Vokiškai, visur ir visada 
žmonės kalbasi Lietuviškai. 
Dar kad žydai kalbėtų Lietu
viškai o ne Vokiškai tai su Vo- 
kiškumu Klaipėdoje dar už 10 
metų butų baigta, nes tie visi 
kurie 1923 metais kalbėjo tik 
Vokiškai šiandien jau save 
viešai skaito Lietuviais ir net 
per laikraščius deda viešus at
sišaukimus kad jie tik apgau
lingu budu buvo įtraukti j Vo
kiškas organizacijas.

Kad taip vyksta sulietuvin
ti Klaipėdos kraštas, tai tik 
dėka musų keliems senio Klai
pėdos Lietuvio Martyno Jan
kaus .pasekėjams, kurie nežiū
rint į savo tiesioginius tarny
bos darbus kasdien dar eina ir 
dirba visose srityse ir vietose 
atlietuvinimo darbą; žiuri kad 
visose įstaigose dirbtų tikri 
Lietuviai, kad įstaigose butų 
kalbama tik Lietuvių kalba, 
kad reikalui esant tarnautojai 
mandagiai atsakytų ir svetima 
kuria kalba, kad Lietuviškos 
įstaigos butų pavyzdingos.

Pasisekimas suorganizuoti 
tokią Lietuvių stiprybę Klai
pėdos krašte pareina ir nuo to 
kad čia visi viršininkai bei val
dininkai nekamuoja žmonių 
visokiomis religijomis, partijo
mis ar įsitikinimais, čia ne
žiūri ar tu katalikas ar bedie
vis, žiuri kad butum tikras 
Lietuvis, savo krašto mylėto
jas, ir to užtenka. Todėl čia 
visi ir sugyvena.

Labai įdomu matyti kai pa
rado metu Lietuviai patrioti
niu nusiteikimu nešini orga
nizacijų vėliavas vieni lanko 
Evangelikų bažnyčią, kiti Liu
teronų, treti ir Katalikų, o ]xj 
pamaldų vėl gražiai susieina ir 
gerai sutampa.

Klaipėdos krašte yra labiau
sia gerbiami p. Gubernatorius 
Kubilius, p. Pašto Viršininkas

Aukštuolis, Lietuviškų organi
zacijų pirmininkas p. Kibran- 
cas, “Darbininkų Balso’’ redak
torius p. Gintalas. Tie žmo
nės yra pasišventę dirbti savo 
tėvynės labui, jie yra labiau
sia užinteresuoti kad Klaipė
dos kraštas butų tikrai Lietu
viškas ir kad ateiviams Lie
tuviams butų čia gerai gyven
ti kaip ir visiems kitiems ku
rie gyvena jau nuo senai.

Klaipėdos pašto viršininkas 
Aukštuolis ypač rūpinasi li
tais žmonėmis kurie yra daug 
pasidarbavę Lietuvos atvadavi
me, kaip tai knygnešiais, sava
noriais ir Klaipėdos vaduoto
jais. čia Klaipėdoje daugelis 
gavo prieglaudą, čia visi da
bar džiaugiasi kad juos gra
žiai priėmė ir aprūpino darbais 
ir butais, kurie tik atvyko iš 
Didžiosios Lietuvos. Dabar jie 
visi čia dirba tėvynei naudin
gą darbą.

Knygnešys Ig. Jagelevičius.

Vasarai Ateinant

KIEKVIENAS
IMA SVAJOTI

Anie Važiavima _ 
į Piknikus

štai džiaugsmas visai šei
mai vasaros Sekmadieniais 
ir šventadieniais. Pasiimkit 
sau užkandžio ir važiuokit į 
parkus. Jums labai patiks 
naujas žalumas po žiemos 
sėdėjimo namie.

Ir nusistebėsit kaip mažai 
kaštuoja tokia ekskursija 
jei važiuosit Cleveland Rail- 
way. Karai ir motor kočai 
nuveža jus tiesiog į Cleve
lando parkus ir daug pikni
kų vietų paežeryje.

Kitas svarbus dalykas, jus 
išvengsit parking kaštų ir 
nepatogumo jie.škant park
ing vietos. Sugryšit namon 
atilsėję ir atsigaivinę po iš
tisos dienos atvirame ore. 
Pabandykit šį pavasarinį 
toniką sekantį Sekmadienį. 
Padarykit savo šventadienį 
tikra pasilsiu diena ir pasi
linksminimu.

FLORIDOS PADANGĖJE
Rašo C. F. PETRAITIS.

* * *

SUDIEV FLORIDA!
BALANDŽIO 11 — tai šian

dien lygiai du mėnesiai kaip 
apleidau Clevelandą ir po Flo
ridos saulėta padange švais- 
tausi. Bet šiandien ir aplei
džiu Floridą. Privažiavus bro
mą, išstatytą ties valstijos ru- 
bežium, pasidarė net liūdna 
kai reikėjo palikti tą malonią 
saulėtą valstiją.

Gryžau kitu keliu ir rytiniu 
Floridos kraštu.

Apie 10 vai. ryto apleidau 
Daytona Beach ir traukiau 
šiaurėn. Sustojau apie valan
dą laiko St. Augustine mieste, 
kuris skaitomas seniausias šia
me kontinente Europiečių įs
teigtas miestas. Tai buvus ir 
tvirtovė, tais laikais kada dar 
Ispanai čia gyveno. Miestas 
sudarytas gana tvarkiai: gat
vės visos plačios ir Europiškai 
vingiuotos. Miestas labai gra
žus, atrodo taip kaip Lietuvoj 
būdavo kur gražus dvaras, na
mai balti, o stogai raudoni, Is
paniško stiliaus; tas ir daro 
gražų vaizdą.

čia nusipirkau porą maišų 
orandžių (apelsinų) ir vieną 
maišą tų greipfrutų parsivežt 
namon, nes mano žmona rašė 
kad Clevelande šiuo laiku ypa
tingai orandžiai labai brangus.

Privažiavus paskutinį iš di
desnių Floridos miestų, Jack- 
sonvifle, reikėjo važiuoti per 
St. John upę. Vienoje vietoje 
žiuriu išdėta iškaba, kuri sa
ko, “Imk keltuvą, bus arčiau ir 
pigiau”. Manau sau: jei ke
lio plane rodo kad yra tiltas 
tai kad ir toliau bet pervažiuo
siu ir nereiks mokėti.

Privažiuoju artyn, matosi 
labai graži ir plati upė, vos 
nuo vieno krašto kitas matosi, 
ir vanduo atrodo kaip bliude, 
be jokio judesio, vanduo žiba 
prieš saulę kaip deimantai.

Besigerėjant tuo reginiu pa
miršau kad aš laikau automo
bilio ratą rankose, važiuoda
mas ko neparstumiau policijan- 
tą. Mat, ant abiejų tilto galu 
jų stovi po vieną ir prižiūri 
važinėtojus. Už tilto perva
žiavimą reikia mokėti po 20c. 
Nors vieną policijaritą prava
žiavau, bet kitas sulaikė kita

me tilto gale ir vistiek išlupo 
iš manęs 20 centų.

Jacksonville miestas taip pat 
gražus, gatvės plačios ir me
džiais apaugusios. Viena gat
vė ypatingai graži: vidurys jos 
išgrystas mėlynomis plytomis, 
o šonai asfaltuoti. Ta gatvė 
vadinasi Hogan st. Viduryje 
miesto yra mažas bet gražus 
skveras, kur du kartu savaitė
je būna duodami koncertai, už- 
įdomavimui turistų. Apie visą 
tą skverą automobilius pasi
statyt leidžia tik turistams.

Važiuojant iš Jacksonville, 
Floridos, į South Carolina val
stiją, matosi vis daugiau tuš- 
tomos, ir čia taip pat matosi 
ganantis karvių ir kiaulių pa
leistų Dievo valiai. Tie gyvu
liai kaip laukiniai eina per ty
rumas ktir tik jiems patinka; 
karvių niekas nemelžia, bet 
nebūtų ir ką melžt, nes jos vie
na kitos pieną iščiulpia. Te
ko matyt kai telyčia, didesnė 
už motiną, dar ima maistą iš 
motinos. Vienu tarpu mačiau 
kai tuo pačiu kartu jaunesnė 
karviukė žindo savo motiną, o 
jos telyčiukė tą jaunesnę kar
vę. Tie gyvuliai išrodo labai 
prastai, visi vos kaulus paneša. 
Vieno paklausiau ką daro su 
tais galvijais kai jų prisivei
sia perdaug. Sako, parvaro į 
tvartus, pašeria porą mėnesių 
laiko riešutais, ir, sako, maty
tum kaip gražiai nusipeni. Ta
da parduoda mėsai.

Balandžio 12 d. apsinakvo
jau Georgijos mieste, Savan- 
nah. Miestas labai surukęs, 
turbut užtai ir žmonės visi 
juodi čia. Pervažiuojant per 
visą miestą mačiau tik tris 
baltus žmones. Vėliau paty
riau kad tai juodžiu apgyven
tas apskritis: čia jie pasidali
nę, viename apskrityje gyvena 
visi baltieji, ten juodžių visai 
neįsileidžia, b kitame apskrity
je gyvena tik juodžiai; bet ten 
ir baltieji gali gyvent jeigu no
ri.

Vienas dalykas kas man ge
riausia patiko tai kad čia ne
maišo baltus vaikus su juodu
kais mokyklose. Baltieji ir 
juodieji mokiniai eina į visai 
atskiras mokyklas.

Iš Savannah pavažiavus ko
ki kelią šiaurėn, pradeda maty
tis po biskį dirbamos žemės. 
Važiuojant toliau, matosi vis

didesni ir didesni plotai dirba
mos žemės, bet joje nesėjama 
niekas daugiau kaip tik vata- 
medvilnė. Daug vatos maty
ti nenurinkta iš pereitos vasa
ros. Dabar čia pati darbyme- 
tė, visi dirba po laukus: aria, 
sėja, akėja.

(Bus daugiau)

Ann’3 Used Furniture 
Store

7802 Superior Avenue
Mes turim pasirinkimą pil
nai įrengtų lovų ir kitų ra-* 
kandų, mažai naudotų, už 
žemas kainas. Kėdės ir ki
tokį reikmenys. (30)

Ateikit pasidairyti.

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas mašinas, toasterius, 
prosus, vacuum valytoj us ir 
visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus. (17)

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefrojit av. PO. 9548

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. ‘Jodei pi. • 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MUT.TOTJS
6606 Superior Avė. Cleveland IIEn. 67“.9

i
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Pasiklausyki t

CLEVELAND

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

TIKRAI ATSAKANTIS
DANTŲ DARBAS

pas

DR. W. ZUPN1K
6131 St. Clair Avenue
Ineiga iš E. 62nd St.

Kainos prieinamos, 
šioje vietoje esu per daug 
metų. (30)

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai populiarė3-.

J3 R A Z I S rp A I L O R S
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.
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į (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) B 
U Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius. =
■ Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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I. SAMIAS JEVVELRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, .dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausi rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

CHORO
TŲ DAINININKŲ 

Kas Pirkamienio Va
karą nuo 9:30 Vai. 

iš Stoties WGAR

S

CLEVELAND
RAILWAY

Linksma bus ta Nuataka 
Linksmas bus Davėjas irgi 
KUOMET DOVANA 
BUS ELECTRISKA

Kas gali būti labiau pageidaujamo kaip dovana 
Birželio nuotakai — arba žmonai kurios vestu
vių sukaktuvės ateina Birželio mėnesį — kaip 
viena iš daugybės Elektriškų Dovanų taip popu
liarių šiais metais!
Elektriškos Dovanos yra puikios, moderniškos ir 
gražios — taipgi ir naudingos! Jos geriausia iš
reiškia davėjo prijautimą, nes jos tarnauja per 
eilę metų ateityje — jos bus nuolatinės primin- 
tojos jūsų meilės ir gerų linkėijmų.
Kaipo tėvų dovana nuotakai, arba nuo vyro do
vana žmonai, Elektriškas Refrigeratorius arba 
Elektriškas Pečius bus maloniausia dovana — 
arba galit parinkti kitokias Elektriškas Dovanas 
— dovanas kurias pajiegsit duoti ir kurios su
teiks nuotakai džiaugsmą ir pasididžiavimą.

DAUGIAU UŽ PINIGUS
Elektriškos Dovanos visada labiau
mėgiamos ir vertesnės DABAR ne-
gu kada nors ikšiolci. Visi padargai
ir Akis-Taupa: čios Lempos, žymiai
pagerinta, ir 1- aštuoja mržiau; prie
to numažinus elektros kainą ir jų

, opcravimr.s pigesnis. Padarykit sa-
vo pasirinkimą iš šio dovanoms Ln-
karnų dalykų sąrašo.

REFRIGERATORIUS LAIKRODIS
PEČIUS RADIO
ROASTERIS AKIS-TAUPANTI
CASSEROLE —Studijavimo Lempa
TOASTERIS —Trijų šviesų Lempa
PERCOLATOR SKALBTUVAS
KAVOS VIRĖJAS RANKINIS PROSAS
MAIŠYTOJAS PROSYTOJAS

THE ELECTRICAL LEAGUE
18TH FLOOR • MIDLAND BUILDING • CHERRY 2535

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. G I V E ELECTRICAL G I F T S
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Great Lakęs Expozicija Prasidėjo
AMERICAN LITHUANIAN 
OLYMPICS IN CHICAGO

GRAŽI PANELE IR MILŽINIŠKA STOVYLA TI-IEY’RE COMING!

Viskas Didžiųjų Ežerų Ekspozicijoje baigta įrengti, Ekspozicija 
tapo iškilmingai atidaryta praeitą šeštadienį, ir tęsis iki Labor 
Day, Rugsėjo G. Betty Seaver, plačiai žinoma skulptorė, dirba 
prie baigimo didžiųjų skulptūrų kurios puošia Sherwin-Williams 
Raaiolandtį, kur kasdien būna koncertai pažymių radio ir scenos 
irtistų ir garsių orkestrų.

VISOKIOS
ŽINIOS

PER OHIO valstijos dar
bininkų samdymo biurą 
Clevelande per šių metų 
pirmus 4 mėnesius j dar
bus įstatyta 16,144 asmenų.

MAYORO vietai kandi
datų lenktynė Clevelande 
darosi smarkesnė. Dabar
tiniam mayorui Burtonui 
atkakliai priešinasi darbo 
uniiu vadai. Bet iie su
sideda su buvusiu mayoru 
Davis, kuris prastai atsižy
mėjęs. Davis pats nežada 
kandidatuoti, tačiau gauna 
progą atkeršyt Burtonui 
už savo pralaimėjimą per
eitais rinkimais.

Prieš Burtoną darbinin
kų unijos žada sudėti $10,- 
000 ir dės pastangas jį iš
stumti iš mayoro vietos.

Iš Demokratų pusės, ei
na gandai kad Kongresma- 
nas Sweeney kandidatuos 
į mayoro vietą. Kiti nori 
išraginti kandidatuoti Mc- 
Williams, kiti siūlo Rey- 
nolds, dabartinius apskri
ties valdžios narius.

Cosmopolitan Lyga, su
sidedanti iš daugelio tautų 
Demokratų klubų, pradėjo 
siūlyti Lenką, Matia.

OHIO valstijos valdyba 
pradėjo grąsinti Clevelan
do miesto valdybai sulaiky
mu davimo dalies ineigų 
gaunamų už Clevelande 
išduodamus s v a i ginančių 
gėrimų leidimus, jeigu čia 
nebus dedama pastangų su
varžyti svaiginančių gėri
mų parduotuves, kurios va
ro 'bizni neprisilaikydamos 
įstatymų. Tokių pinigų iš 
valstijos Clevelandas per
nai gavo $1 105,000.

93 UŽMUŠTA. Automo
bilių nelaimėse Clevelando 
gatvėse iki šios savaitės 
pradžios, nuo Sausio 1 d. 
jau užmušta ar užsimušė, 
93 asmenys.

•LENKAI praeitą sekma
dienį turėjo formalį atida
rymą savo Kultūrinio Dar
želio, kurį dedikavo pažy
miam Lenkui pianistui ir 
kompozitoriui Chopin.

Iš OPEROS liko $7,200 
pelno. Balandžio pradžio
je atsilankymas Metropoli
tan operos Clevelande bu
vo pilniausia pasekmingas. 
Išmokėjus visus kaštus li
ko dar $7,200 pelno kitam 
metui operos parkvietimą 
užtikrinti.

CLEVELANDO Vysku
pas Schrembs, taipgi Vo
kiškos kilmės, paeinantis 
iš Bavarijos, praeitą sek
madienį šv. Jono katedro
je per pamokslą, minint 
Popiežiaus 80 metų sukak
ti, pasmerkė Hitlerį ir jo 
visus darbus. Vyskupas pa
sakė kad Hitleris su visais 
savo pasekėjais netrukus 
nueis į šalį, kaip nuėjo ki
ti bažnyčios priešai praei
tyje.

APKALTINTAS. Polici
jos leitenantas Nebe tapo 
atrastas, kaltu ėmime ky
šių iš slaptų degtinės par
davinėtojų prohibicijos lai
ku. Jis yra ketvirtas poli
cijos viršininkas rastas kal
tu už tuos pačius neteisin
gus darbus. Dar penki ki
ti policijos nariai laukia 
tardymų už tai pat.

7 PRIGĖRĖ. Ohio val
stijoje per porą dienų šven
čių, pasitaikius karštam 
orui, paskirose dalyse pri
gėrė 7 asmenys, visi jauni, 
tarp 9 ir 30 metų.

Didžiųjų Ežerų Ekspozicija, 
kuri atsidarė Clevelande perei
tą šeštadieni antrai vasarai, iš 
pat pirmų dienų šymet traukia 
žmones daug didesniais skai
čiais negu pernai.

Per pirmas keturias dienas 
šymet Ekspoziciją atlankė jau 
184,152 asmenys; pernai per 
tiek pat laiko pirmas atidary
mo dienas atlankė 149,007, ar
ba 35,000 mažiau. ’

Parodą formaliai atidarė Ge
gužės 29 d. James Roosevelt, 
Prezidento Roosevelto sunus: 
tą dieną, 12 valandą dienos, 
prie didžiosios ineigos jaunasis 
Roosevelt nukirpo pertiestą 
juostą, ir su buriu Ekspozici
jos valdybos narių inėjo per 
vartus į Ekspozicijos plotą.

Tuo tarpu kanuolės šaudė ir 
dirbtuvės triubijo visokiais 
garsais. Visi reiškė džiaugs
mą, nes Clevelandui prasidėjo 
vasara naujo didelio biznio ir 
lankytojams gausybė įdomy
bių.

Iki vakaro atsibuvo keletas 
kitokių pramogų, tarp to mu
zika ir kalbos per radio.

Vakare, 7:45 vai., Preziden
tas Roosevelt iš Washingtono 
paspausdamas telegrafo sagutę 
uždegė Ekspozicijos plote vi
sas šviesas.

8:15 vai. vakare, naujagimė 
tos dienos pirmutinė mergai
tė, su tam tikra pagalba kitų, 
uždegė šviesas didelio vande
nio teatro, Billy Rose’s Aqua- 
cade.
BILLY ROSE’S AQUACADE

Šymetinė Ekspozicija turi 
daug įvairumo ir naujenybių. 
Kurie ją lankė pernai pamatys 
kad šymet yra dikčiai skirtu
mo, ypač įrengta naujų palink
sminimo vietų.

Sherwin-Williams Radioland 
nukeltas į pat Ekspozicijos vi
dų ir ten, pasilsėdami, lankyto
jai gali išklausyti puikiausių 
koncertų. Inėjimas ten dykai.

“Making of a Nation” dalis 
taip pat yra nemokamai, kur 
atvaizduojama kaip kuresi-su- 
augo ir iškilo ši didelė valsty
bė.

Billy Rose’s Aųuacade yra 
didžiausias paskiras spektak
lis kokis kada Clevelande su
rengta pavidale meniško sce
niško muzikališko perstatymo. 
Mieąto teatruose eidami į ne
sulyginamai mažesnio spektak
lio pamatyti turit mokėti dide
lius pinigus, čia gi galima 
pamatyti už neperdidelę kainą. 
Tas- spektaklis atsibuna tik va
karais.

Svarbu matyti ten pat gre
ta esantį Hortikulturišką Dar
žą — gėlynų daržą.

Po to eina kitos naujenybės:
Winterland, kur būna milži

niškas spektaklis ant ledo.
Tony Sarg’s Marionečių tea

tras, Floridos vaizdai, Billy 
Rose’s Pioneer Palace Pasaulio 
Gatvėse, ir tt.

Kas vakaras 10 vai. būna 
šaudymas visokių ugniu (fire- 
works).
STREETS OF THE WORL(D

Paįvairinimui; gyvenimo, rei
kia aplankyti' Pasaulio Gatvių 
skyrių, kur išstatyta visas 
užrubežinis miestas, iš namų 
sulyg pavyzdžių visų pasaulio 
dalių. Yra ten Japonijos, Ki
nijos, Afrikos namai, Europiš- 
ki rūmai ir pilys, ir Lietuviška 
Užeiga.

Lietuvišką Užeigą laiko ži
nomas musų biznierius Juozas 
Blaškevičius.

Kitoje vietoje, netoliese, ki
ta didelę užeigą, tarptautiniam 
bizniui, laiko Kazys Obelienis. 
Didžiojoj aikštėj Pasaulio Gat- i 
vėse būna įvairus tautiniai 
programai.

About two years ago, a group 
of our young Lithuanian athletes 
left for Europe to take part in the 

Į sports olympics of Lithuania. They 
were not very successful, būt never- 
theless their trip was not in vain. 

į They brought back with them a 
great m^ny happy memories and 
many new friendships.

This year, we are expecting the 
I arrival of athletes from Lithuania 

in the month of July. Now that 
they are coming, how will we 
Americans welcome them?

Since the visitors expeet to visit 
the larger Lithuanian settlements 
here, it is very necessary that 
cominittees be formed in these colo- 
nies to look after our guests. If 
there is any doubt as to what a 
colony can do in this matter, in- 
formation will be very gladly given 
by the American Lithuanian Sports 
Committee, who is at the head of 
this whole affair.

Both young and old should work 
together in the colonies so that all 
concerned would have a very good 
time. Our visitors will find out 
for themselves just how we Ameri
cans Ii ve and our relationships with 
them will be more closer. It may 
happen too that our Lithuanian 
youth of America will be victorious 
this time. Who knows?

If we are to be successful. we 
mušt certainly work. Therefore, 
we mušt get to work at once! Make 
this stay of our visitors a most 
worthwhile one!

More power to all!
J. V. Stulginshaite, 

Waterbury, Conn.

July 25-26 are Dates 
Sėt for Cleveland

By Amelia Zilen.
In the mliddle of the summer of 

1935, a ship left the New York 
Harbor carrying thousands of pas- 
sengers. Among them, eleven sturdy 
and athletieal young American-Lith- 
uaniAn sportsmen. These young 
men were going to Lithuania. They 
were going to show the Lithuanians 
what athletieal ability they possess- 
ed. The Lithuanians were astound- 
ed. The techniųue, alertness, poise, 
and actions of thes young men had 
the people wondcr and marvel at 
them. This all took place in Kau
nas, during the First World Con- 
gress at Lithuania.

The Young sportsmen of Lithua
nia and of America became great 
friends. In order that this new 
friendship may become stronger and 
finer a group of sixteen sportsmen 
are coming from Lithuania. Now 
we will see what talent they pos- 
sess. No doubt, they will amaze 
us with their ability to play various 
games as our American Lithuanians 
amazed them.

Accompaning the sportmen will 
be their director, two ace fliers, 
and two members of the Lithuanian 
Parliament.

Sunday, July 11, 1937, will 'be 
called “Sports Holiday” in Chicago,

as that is the date sėt for the 
opening of six days of entertaining. 
On the first day, the sportsmen will 
perform at the Chicago University 
Stadium.

The program is scheduled as to 
'•vhat they will do every day. After 
the great doings in Chicago, the 
spurttnen will joutney on to 'De
troit. There they will be entertain- 
c-J and entertain themselves. They 
vvill leave Detroit on Sunday, Ju'y 
2ūth, and wil! reach our fair ci'y 
about 12 noon the šame day.

The sportsmen vvi) Temain here 
.Tūly 25th and 2Gūi. The plaus 
as to what the y o u n g men wi!’ 
do sere in Cleveland are now being 
planned. The Cleve.and committe?, 
compofed of members of the Cleve
land Lithuanian Cillural Gartien 
and the Catliolic Sportsmen’s Club 
vvill do justice to ou: guests as 
no other city has or will.

A Future NotableI
I ______

The following sports write-up ap- 
peared in an Austin paper cvhen 
Bernie Esunas first came to the 
University of Texas: SPORTS SIT- 
UATION by Weldon Hart.

An interesting experiment, or a 
series of experiments, is going cn 
at Memorial stadium each after- 
noon. Gentlemen engaged in this 
special research work include the 
Messrs. Jack Chevigny and Ted 
Twomey, and their subject is a 
husky and vigorous specimen nam- 
ed Bernie Esunas.

The problem: to find a position 
for this Esunas upon the 1936 Uni
versity of Texas football team.

Undeniably it would be desirable 
to have young M r. Esunas around 
when the other side starts getting 
rough and tough. For he is a 
very large citizen, some 210 pounds 
sanc clothing, and with a tendency 
to become veiy unruly to the dis- 
comfiture of the other side.

Great was the rejoicing here- 
about when Esunas walked unan- 
nounced into Gregory gym lašt sum
mer and said he believed he would 
go to school at U. T. From Wash- 
ington, D. C., came this blond giant 
of Lithuanian descent, who learned 
about Chevigny and the Longhorns 
from Rip yjller, former Notre 
Dame player coaching at Navy.

Well, Bernie started out as a 
tackle, būt he didn’t seem to be 
ąuite at home there. He lacked 
the smashing inetinet of a tackle. 
Frosh Coach Jack Gray went into 
a huddle with himself and came 
out with Esunas playing right half- 
back.

Bernie is fast for a big man, 
and he is learning to block. As 
this spring’s camp opened Coach 
Chevigny announced Esunas as one 
of the guards. Tuesday afternoon

ANGLIES PARDAVĖJAS
Lietuvis norintis uždirbti pini
gų renkant per vasarą anglies 
užsakymus, Įąi atsišaukia šiuo 
antrašu:

Union Heights Coal Co. 
6506 Union Avenue 

Tel. Mich. 3030

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus A Jus — Degtinė - Vynas

LIGONINĖJE
Jonas Alekna šiose dienose 

pasidavė į Lakeside ligoninę! 
operacijai. Operacija padary
ta Birž. 2 d. Norintieji jį at
lankyti gali lankymo valando
mis.

Linkėtina p. Aleknai greitai 
pasveikti.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

NORI DARBO FARMOJE
Senyvas žmogus nori gauti 

dirbti vasaros metu Lietuviš
koje farmoje. Kreipkitės: S. 
Zoruba, 8124 Medina avė.

Į-]IPPODROM£
Milžiniškas pasisekimas su 

“Kid Galahad” kokį turėjo 
Hippodrome teatras pereitą 
savaitę, privertė teatro vado
vybę palaikyti tą filmą dar vi
sai savaitei daugiau.

Šis judrus paveikslas yra 
paruoštas iš apysakos tilpusios 
Saturday Evening Post, para
šytos Francis Wallace, ką la
bai gyvai atvaizduoja Edward 
G. Robinson, Bette Davis ir 
Humphrey Bogart. Tai yra 
paveikslas iš kumštininkų gy
venimo. Paveikslas publikai 
taip patiko kad prisiėjo rody
mą pratęsti dar savaitei laiko.

Po “Kid Galahad”, Hippo
drome rodys kitą labai įdomią 
ir jautrią filmą, “T'his Is My 
Affair” (Tai Mano Reikalas), 
su Rdbert Taylor ir Barbarą 
Stanwyck. Tai yra drama po
ros asmenų, labai įsimylėjusių, 
priverstų kovoti su gyvenimo 
sunkenybėmis.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė. 

hjl EIKIT? 
Į W PIRKT I 

| tik j tokias krautuves X 
t kurios turi savo skel- * 
X bimus jūsų laikraštyje Į 
£ “Dirvoje”. Nuėję ko j 
t pirkti, priminkit jog J 
J matėt jų biznio skelbi- į 
J mą “Dirvoje”, gausit t 
f geresnį patarnavimą. f 

4* 
4»*J»*5*4**5>*J**5**b*b*?,*>,§**J**I*«2*<F*!<*>’5**l*4**>*>*?^’i’

•i^F«J»^*2**}«*5*»5*<»*HHiM5M5**J*,2MWoF***^*,i****,5**F*'
EAST 79TH ST. I 

GARAGE
| VISOKIS AUTO TAISY- ? 
¥ MAS ir REIKMENYS ? 
t Mes turim gerą aliejų, ir 1 
* aptarnaujam — parvežam X 

nelaimei ištikus.
X O. Tullar, Savininkas ¥ 
Ž 1238 EAST 7 9 TU ST. S 
t ENndicott 2887 (27) |

PLEASANT DESTRUCTION

You pluck at the strings of my soul;
You play a tom-tom on my heart.
Whatever your ultimate goal,
You’re certainly deft at your art.

I drink in each word that you speak;
I thrill at the look in your eyes.
I’ve always been more or less weak . . .
And you tell the most elegant lies.

I know when your yen for me ends . . .
1’11 be left here, heart-broken and sad,
With. the famous lašt words, “Let’s be friends.” 
Būt nevertheless 1’11 be glad.

Just to cherish a fond memory . . .
Tho I do so while strolling in heli.
Oh, you’re making a vvreck out of me . .
Būt the process, my darling, is swell.

— V. J. B.

Bernie was playing ąuarterback.
It iu no secret that Chevigny is 

sečking a man, prefefably big and 
fast likę Esunas, to play at least. 
a “dummy” quarterback next fall. 
Signal-calling might be intrusted 
to somebody else, būt Chev wants 
a quarterback who can block, and 
now that Johnny Morrow is in- 
eligible the job is opened.

Maybe Esunas wil! make a block- 
ing back. With his great physical 
ąualifications, he should make up 
something. He would be fair at 
any job, būt if his coaches ever 
find the perfect spot for him — 
watch him go.

Mr. Esunas has not only made 
good in sports būt is hitting his 
books rather hard to 
geologist. He vvent to 
versity of Texas at the 
of Rip -Miller, football
the Navai Academy and on 
own initiative. While attending the 
University he has made a good 
eonneetion with one of the leading 
figures in the oil business of Texas, 
Mr. D. H. Byrd who is incidently 
a cousin of Admiral Byrd and 
Senator Byrd of Virginia. Mr. D. 
H. Byrd has taken a fancy to 
Bernard Dominic Joseph Esunas be
cause of his character, dependabil- 
ity, industry and cheerful person- 
ality and has promised an open
ing in his firm upon his gradua- 
tion two years hence.

In Onertic Role
Wednesday, June 9th at 8:15 

P. M., Johri Urban our erstvvhile 
Lithuanian tpnor will take a lead
ing role in Tan opera, at the Gar- 
field Heights High School auditor
ium.

Mr. Urban ic singing- the part of 
Ralph, one of the leading charaeters 
in II. M. S. Pinafore by Gilbert anų 
Sullivan. This operatic performance 
is open to the public, any one in- 
terested in music, especially when 
voiced by John Smith Urban is 
welccmed to attend.

ATSILANKYK
become a 
the Uni- 

suggestion 
coach at 

his
Pas mus visada smagiai lai

ką praleisk — čia sutiksit 
savo draugus, pažystamus

PENKTADIENIO 
VAKARAIS 
ŽUVIS

JOE’S PLACE
(Juozas Paltanavičius)

7805 Superior Avė. (26)

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimų namas, po 5 kamba
rius ir maudynę, beveik nau
jas. Ant E. 79 St. netoli Lin- 
wood avė. Klauskit (24)

A. Effron, PO. 9663

IŠSINUOMOJA 5 MODERNIŠ
KI KAMBARIAI 

ant E. 174 gatvės, prie St. 
Clair avė., Nottinghame. Krei
pkitės į savininką

6815 Zoeter Avė. (viršuje)

PARSIDUODA KARČIAMA 
6704 Wade Park Avė.

Lietuvių apgyventoje vietoje, 
kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj, geras pirkinis. (22)
■■imiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GARDEN
FLOWER SHOP

Gėlės visokiems reikalams 
VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710

z

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

■

EVA’S
Dry Cleaning

X Senas Drapanas padarom 
t kaip naujas, išvalom ir 
f sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699
• •

Vasarinių Skrybėlių Laikas
E JJ

MES ESAM GATAVI parodyti jums visą 
rinkinį puikiausių naujų Vasarinių Skrybė
lių visokių pavidalų kokios jums tinka — už

Kainas nuo $1.45 — $1.95 — $2.45

PUIKIOS TIKROS $Q.95 
PANAMA 

SKRYBĖLĖS

GRAŽIOS SLACKS $ 1 .50 
(ir daugiau) 

Vasarinės skalbiamos kelinės

BROADCLOTH SHORTS 
apatinės kelnaitės 3 už $1.00

POLO MARŠKINIAI $1 .00 
įvairiose spalvose

KAKLARAIŠČIAI
Gražys šilkiniai”*-* 

2 už $1.00

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c 
Pasirinkimas visokiausių 

spalvų ir marginių

Duodam EAGLE STAMPS Duod“m
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampu knygeles.

THE KRAMER & REICH CO. -
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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