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DARBAI

Streike Naudoja
mi Orlaiviai

IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKO PEŠTYNĖS 
YOUNGSTOWNE

Youngstown, 0., Birže
lio 8 d. streikeriai užpuolė 
dvylika naujai paskirtų po- 
licijantų sargų prie plieno 
dirbtuvės, kuomet jie nuėjo 
i krautuvę nusipirkti sau 
atitinkamus rubus ir stoti 
sargybon.

Birželio 9 Youngstovvne 
ištiko kita muštynė tarp 
streikerių ir policijos prie 
Republic Stęel Bessemer 
dirbtuvės. Du policijantai 
sumušti, 14 streikerių su
imta, ir vienas pašalinis 
žmogus peršautas.

Muštynė kilo kai kompa
nijos trokai norėjo įvežti į 
dirbtuvę streikla u ž i a m s 
maisto, o piketai pastojo 
kelią.

Ohio valstijos guberna
torius kviečia Birželio 11 d. 
Republic Plieno Korp. ir 
Youngstown Sheet & Tu- 
be Co. dirbtuvių vedėjus ir 
darbininkų vadus tartis 
dėl baigimo streiko Didžių
jų Ežerų srityje.

Clevelande streikeriai vi
somis pastangomis spiria 
miesto valdžią uždrausti 
naudoti 16800 St. Clair av. 
aerodromą lėktuvams ga
benantiems maistą plieno 
dirbtuvių streiklau ž i a m s 
Niles ir Warren miestuose.

Newton, Mich., apie 10,- 
000 streikerių kovoja prieš 
Republic pastangas pradė
ti darbą Newton Plieno 
dirbtuvėse.

Streikas tęsiasi Republic 
plieno dirbtuvėse Buffalo, 
Chicago, Massillon ir ki
tuose miestuose.

Washingtone, Senatorius 
Copeland reikalauja Sena
to užvesti visuotiną tyrinė
jimą darbo padėties, ne tik 
plieno dirbtuvėse bet ir vi
sose didelės industrijose.

Republic Plieno korpora
cijos dirbtuvių streike pa
naudota orlaiviai! Ir štai 
kaip. Daugelyje dirbtuvių 
kompanija bando vesti dar
bus, taigi jose uždarytiems 
streiklaužiams maistą pri
stato orlaiviais.

Iš streikerių pusės taip
gi panaudojama orlaiviai. 
Streikerių orlaiviai mėto į 
dirbtuvių kiemus atsišau
kimus streiklaužiams.

Šiose dienose išmėtyta 
maždaug tokio turinio la
peliai :

“Jus jojat pralaimėjančiu 
arkliu. CIO atsiekė rekor
do nepralaimėjimu jokio 
streiko. Republic Steel ne
sutraukys šio rekordo.

“šį streiką finansiniai 
remia visi Suv. Valstijų 
plieno darbininkai; 300,000 
darbininkų skirs kas mė
nuo savo vienos dienos už
darbį kad mes laimėtume. 
“Kitos C. I. O. unijos šioje 
srityje remia mus fiziškai.

Republic anglies kasyklos 
užsidarinėja. Laivų krovė
jai atsisako įkrauti ir iš
krauti Republic prekes.

“Dvylika iš 17 Republic 
dirbtuvių uždarytos visiš
kai ir 44,000 iš 52,000 dar
bininkų streikuoja.

“Musų piketai yra gerai 
pavalgę ir linksmi. Jų šei
mos šelpiamos. Keturi de- 
partmentai Suv. Valstijų 
valdžios kovoja musų pu
sėje.

“Republic Steel Corpora- 
tion negali laimėti! Jūsų 
žmonos ir šeimos susirūpi
nę apie jus ir jus joms rei
kalingi.

“Jūsų išėjimas iš dirbtu
vių gali būti sprendžiantis 
faktorius musų visų sugry- 
žimui ’ dirbti!

“Jus priimsim j savo ei
les jeigu išeisit, ir bėgyje 
sekančių 12 valandų bus 
dedama pastangos užtik
rinti jums apsaugą. Po to 
laiko jūsų apsauga bus jū
sų pačių atsakomybėje.”

druską, silkes, tabaką, degtukus, geležį, įvai
rias sėklas ir tt. Suvažiavimas atsibuvo Gegu
žės 21 d. Žemės Ūkio Rūmuose, dalyvavo 139 
atstovai nuo 108 visoje Lietuvoje veikiančių ko- 
operativų ir 15 “Lietūkio” skyrių. “Lietūkis” 
pereitais metais pasiekė rekordinės 37,700,000 
litų apivartos, kokios dar neturėjo per visą 
savo gyvavimą. (Paveikslas iš Tsb.)

Metinis “Lietūkio” suvažiavimas Kaune. Vir
šuje, dešinėje, kalba Ministeris Pirmininkas ir 
Finansų Ministeris Juozas Tūbelis. Kairėje, 
garbės prezidiumas. Apačioje —. suvažiavimo 
dalyviai. “LIETŪKIS” superka iš ūkininkų jų 
pagamintus produktus: grudus, sėmenis, dobi
lų sėklas ir linus, o parduoda ūkininkams trą
šas, žmės ūkio mašinas, cukrų, cementų, anglį,

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

SOVIETŲ karo laivas “Ma- 
rat" Gegužis 28 d. draugišku 
tikslu apsilankė Klaipėdos uo
ste. Tą pat dieną Baltijoje 
siautė audra, taigi Lietuvos 
aukštieji valdininkai negalėjo 
priplaukti prie laivo pasisvei
kinti su atvykusiais svečiais. 
Laivas atplaukęs iškėlė Lietu
vos vėliavą ir šūviais saliuta
vo Lietuvą. Uoste buvo pa
kelta Sovietą vėliava ir atsa
kyta šūviais.

LORDAS PLYMOUTH, Ang
lijos užsienių reikalų vice mi- 
nisteteris, lankėsi Kaune, at
vyko Birželio 8 d. ir viešėjo 
tris dienas.

Taipgi Kaune sužinota kad 
Birželio 6 į Lietuvą atvyksta 
Švedijos užsienių reikalų mi-

ISPANIJOJE

New York. — American 
Railway Express Co. apie 
100,000 darbininkų tariasi 
streikavimo klausimu: iš
dalinta balsavimų lakštai 
darbininkams pasirei k š t i 
ar jie nori streikuoti ar ne. 
Panašiai padaryta ir Chi- 
cagoje.

. E. St. Louis, III. — Pasi
baigė streikas 300 gyvulių 
sužiurėtojų vietinėje sker
dykloje. 30,000 gyvulių iš- 
alko .laike šio streiko.

John D. Rockefeller, ku
ris mirė prieš trejetą sa
vaičių, paliko savo asmeni
nio turtą apie 25 milijonus 
dolarių, kurį pavedė savo 
dukters kūdikiui.

Saginaw Klonyje, Michi- 
gan valstijoje, sustreikavo 
elektros gamyklos darbi
ninkai. Apie 300,000 gyven
tojų liko be šviesos. Apie 
60,000 darbininkų negalėjo 
dirbti neturint elektros.

Streikas šiose dienose 
baigėsi.

Madridas, Birž. 9. — Ta
riamasi greitu laiku išsiųs
ti iš Madrido senus, mote
ris ir vaikus, kadangi sos
tinė nuolat labiau sukilėlių 
naikinama.

Žuvo Gen. Emilio Molą. 
Birželio 3 d. skrisdamas 
lėktuvu iš Bilbao į Burgos, 
nelaimingai žuvo sukilėlių 
šiaurinių armijų vadas ir 
Bilbao apgulėjas, Gen. E. 
Molą. Nelaimė ištiko dėl 
miglų, per kurias skren
dant lėktuvas atsimušė j 
kalną. Su juo žuvo keli 
kiti karininkai.

Kairieji labai nudžiugo 
Molos žuvimo ir tikėjo kad 
dėl to Bilbao apgulimas su- 
silpnės, tačiau ten vadovė- 
bę paėmė kitas, Generolas 
Fidel Davila, ir taip pat 
atkakliai mušasi pirmyn į 
miestą. Birž. 7 d. sukilė
lių 63 lėktuvai bombardavo 
Bilbao priemiestį Lezama, 
dvi mylios nuo Bilbao.

Gen. Franco, vyriausias 
sukilėlių komandierius, pa
siryžęs daryti didžiausi sa
vo puolimą prieš kairiuo
sius, norėdamas karą bai
gti ir vasarai paliuosuoti 
vyrus laukų darbams.

Pritraukimui atgal Vo
kietijos ir Italijos į nesiki
šimo komitetą ir saugoji
mui Europos nuo galimo 
kilti karo, Anglija pasiūlė 
naują trijų punktų sutar
tį.

Vokietijoje nukirto gal
vą Žydui, 21 m. amžiaus 
Amerikos piliečiui, kuriam 
primesta kaltė norėjimas 
nužudyti Hitlerį.... Ame
rikoje žudoma jeigu žmo
gus kaltę papildo ir kuo
met kaltė būna įrodyta.

SAULĖS UŽTEMIMO 
TYRIMAI PAVYKO
VVashington. — Ameri

kos mokslininkai kurie vy
ko 5,000 mylių kelio į ma
žą salukę Pacifike tėmyti 
pilno saulės užtemimo, pra
nešė kad saulės užtemimas 
Birželio 8 d. išėjo kuopui- 
kiausia. Nors oras buvo 
debesuotas, bet 6 minutos 
prieš užtemimą dangus vi
sai išgiedrėjo ir niekas ne
maišė tyrinėjimams.

Šis saulės užtemimas bu
vo pirmą kartą toks ilgas 
bėgyje 1,200 metų: tęsėsi 
3 minutas ir 33 sekundas. 
Tyrinėtojai padarė puikių 
fotografijų, piešinių ir vi
sokių užrašų. Gryžta la
bai patenkinti.

MIRĖ JEAN HARLOW
Los Angeles, Cal. — Bir

želio 7 d. mirė garsi filmų 
artistė, Jean Harlow, 26 
metų amžiaus. Ji mirė nuo 
susimetusių sistemoje už- 
sinuodinimų ir smegenų iš
tinimo.

Streikas baigėsi. Muni- 
sing, Mich. — 6,000 miško 
darbininkų nutarė baigti 
streiką ir sugryžo dirbti.

LATVIJA pirmutinė šy- 
met pranešė Amerikos vy
riausybei kad nemokės sa
vo skolos dalies, kuri iš
puola mokėti Birželio 15 d. 
$134,883.26 sumoje.

Visa eilė Europos vals
tybių nemoka Amerikai 
savo karo skolų jau kelin
tas metas.

LEWIS REM5A PRE
ZIDENTO BILIŲ

Washington. — Prezi
dento Roosevelto adminis
tracija pasiūlė Kongresui 
bilių pravesti įstatymu dar
bo valandų apribavimą ir 
darbininkams atlyginimo 
nustatymą.

Tą bilių parėmė ir John 
L. Lewis, CIO vadas, pa
reikšdamas kad visi tos 
organizacijos nariai stoja 
tame klausime su Preziden
tu.

Tik Lewis pastebėjo kad 
nepritaria “algų nustatinė- 
jimui”, nes tas reikštų kad 
nustatinėtojai gali eiti į 
kasyklas, kur radę darbi
ninkus daugiau uždirban
čius, pasistengtų nustatyti 
angliakasių mokestį lygią 
kitų industrijų darbinin
kams, sumažindami anglia
kasių uždarbį.

Lewis remia minimum 
mokestį 40c į valandą už 
35 valandų darbo savaitę.

DAKTARAI UŽ GIM
DYMŲ KONTRO

LIAVIMĄ

HITLERIS SUKASI
APIE DANZIGĄ

SOVIETAI VIS BAI
DOSI “ŠNIPŲ”

-Suv. Valstijų iždas per
eitą savaitę išleido trumpa
laikę paskolą $800,000,000 
sumai. Skolintojų atsira
do tiek daug kad užsirašė 
trigubai tiek negu reikia.

SURADO. Birželio 6 d. 
Utah valstijoje kalnuose 
surasta Gruodžio 12 d. din
gęs su 7 žmonėmis lėktu
vas. Lėktuvas nukrito ir 
sudužo, žmonės užsimušė, 
paskui sniegas jį užvertė 
ir palaidojo po 50 pėdų 
gylio patalu. Jeigu butų 
skridęs tik 25 pėdas aukš
čiau, lėktuvas butų nesusi- 
mušęs ir visi butų nuskri- 
dę į reikalingą vietą sveiki.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė stengiasi peror
ganizuoti savo kariuome
nės vadus skersai ir išil
gai visą šalį. Neištikimus 
Stalinui vyrus atstoto iš 
vietų, kaltindami juos Ja
ponų ir Vokiečių šnipais.

I. M. Vareikis, tolimųjų 
rytų komunistų partijos 
sekretorius, suėmė aštuo
nis tolimųjų rytų industri
jų viršininkus, apkaltinda
mas išdavikais, ir uždarė į 
kalėjimą.

Vareikis, Lietuvis, skel
bia susekęs “naują valsty
bės priešų lizdą”, kurie per 
eilę metų tolimuose rytuo
se dirbą Japonų ir Vokie- 
čių naudai prieš sovietus.

Taip stropiai besidarbuo
damas Stalino naudai, gali 
susilaukti to paties likimo 
ir draugas Vareikis.

Atlantic City, N. J., su
važiavę Americos Medika- 
lės draugijos nariai išleido 
pareiškimą kad jos rėmi
mas gimdymų kontroliavi
mo reiškia daugiau ką ne
gu tik sumažinimą kūdikių 
gimimo.

Tas apima žmogaus kū
ną, protą ir dvasią. Tas 
reiškia išgelbėjimą gyvas
čių, taipgi daugelio jieško- 
jimą pagalbos kaip turėti 
vaikų, nors yra norinčių ir 
išvengti jų, sako.

Ilgai atidėliojamas pripa
žinimas gimdymų kontro
liavimo kaipo būtinos reik- 
menies medikalėje prakti
koje, sako, paėjo ne visai 
dėl to kad tam priešinasi 
religija, nors tai buvo vie
na kliūtis. Buvo ir yra ki
tų tam priešingumų.

Dabartiniu laiku, sako, 
į gydytojus kreipiasi daug 
su paklausimais kaip jie 
galėtų susilaukti vaikų, ne 
tik norintieji išvengti jų.

Ši daktarų draugija pri
ėmus tokį savo nusistaty
mą, turės palengva kovoti 
ir perdirbti valstijų įstaty
mus. Daktarams savo or
ganizacijos nariams teiks 
informacijas apie jų privi
legijas sulyg įstatymų, pa
likdami praktiką jų sąži
nei.

Prie visko, nutarta krei
ptis į medicinos kolegijas 
mokyti jose studentus gim
dymų kontroliavimo.

Vokietijos naziai prane
ša kad Hitleris su aukštais 
savo partijos valdininkais 
lankysis senoje kryžiuočių 
pilyje Marienwerder, prieš 
Danzigą, kur Birželio 19 d. 
pasakys savo naują “nuos
tabią kalbą”. Po tos kal
bos aukšti nazių vadai at
lankys Danzigą.

Ką Hitleris pasakys lai
koma didelėje paslaptyje. 
Nužiūrima kad Hitleris vėl 
gali paneigt kokį nors Ver
salio sutarties punktą, pa
našiai kaip .padarė užgrob
damas Reinlandą.

Danzigą nesenai užval
dė naziai to miesto gyven
tojai, atsidavę Hitleriui.

Anglija taip neapsiken- 
čia Edwardo vedybomis su 
ta Amerikiete gyvanašle 
kad uždraudė Anglijos te
atruose rodyti jų vestuvių 
filmas. Taipgi Anglijos 
dvasiškija kelia daug ler- 
mo prieš tą kunigą kuris 
nuvyko į Prancūziją suriš
ti buvusį karalių Angliškos 
bažnyčios apeigomis.

Meksikoje, pasibaigė vi
suotinas aliejaus industri
jos streikas, po 13 dienų 
pertraukos. 18,000 darbi
ninkų gryžta dirbti.

ROOSEVELTO PLANUS 
ARDO

Washington. — Senate 
susidarė stipri opozicija ir 
Prez. Roosevelto pastangos 
padidinti Aukšč. Teismo 
teisėjų skaičių. Pastaru 
laiku iš Prezidento pusės 
sutinkama nors ant dviejų 
naujų teisėjų, bet senato
riai ir tą atmeta.

nistoris Sandler. Svečio gar
bei Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis surengi! 
atitinkamą rautą.

VOKIEČIAI siūlo Lietuvai 
praplėsti sutartį. Birželio 14 
d. Kaune . ir^Meda Lietuvių- 
Vokieč. uninės derybos
prekybos ; učiai pratęsti. 
Vokiečiai siūlų padidinti su
tarties objektą, jie nori gauti 
didesnį Lietuvos miško kontin
gentą.

TAUTŲ Sąjungos plenumo 
posėdžiuose Genevoje dalyvauti 
be užsienių reikalų ministerio 
p. Lozoraičio vyks taip pat mi
nisteris Londone p. Balutis ar
ba iš Paryžiaus p. Klimas.

Lietuvoje taipgi baigiama 
parengiamieji darbai įsteigti 
Genevoje prie Tautų Sąjungos 
Lietuvos pasiuntinybę, kuri 
žiūrės Lietuvos reikalų.

PENKI Lietuvos emigrantai 
pabėgėliai, gyvenę ikšiol Len
kijoje, išvyko į Ispaniją. Tarp 
išvykusių yra ir emigrantas 
Paplauskas, žinomas senųjų 
seimų veikėjas, socialdemokra
tų šulas.

LIETUVOS piliečiams vyks
tantiems į šių metų Paryžiaus 
Parodą vizos papigintos ir duo
damos lengvu hudu apskričių 
viršininkų įstaigose. Iš Lietu
vos į Paryžių rengiama net 
ekskursijos, ypač prekybos tik
slais.

VIDAUS Reikalų ministerija 
išsiuntinėjo valsčių ir šiaip sa
vivaldybėms aplinkraštį, ku
riuo ragina plėsti Lietuvoje 
plytų gamybą steigiant sr.vas 
plytines ar kaip kitaip prie šio 
dalyko prisidedant. Lietuvoje 
norima išjudinti net kaimuose 
mūrinių namų statybą.

LIETUVOS žemės Bankas 
nutarė parduoti be varžytinių

ČEKOSLOVAKŲ choras 
gūžes 17 d. koncertavo Kaune, 
Valstybiniame Teatre. Choras i eilę žemės sklypų iš tų dvarų 
yra vienas seniausių Cekoslo-kurie buvo įkeisti už skolas. 

Šį kartą sklypais suskirstomi 
stambesnieji ūkiai ir dvarai, 
nes didelių ūkių pirkikų 
atsiranda.

KAUNO apskrityje 
žės apie 20 dieną buvo 
audra su ledais ir smarkiu lū 
tum. Audra praėjo Zapyškio 
valsčių, Vendžiogalos (Babtų 
linkui) ir Pažaislio valsčių. Vi
so padaryta apie 100,000 litų 
nuostolių. Daugeliui ūkininkų 
prisiėjo vasarojų atsėti,

Ge-

vakų dainos draugijų, pava
dintas Cechų chorų steigėjo 
Povilo Križkovskio vardu. Jis 
įsteigtas 1892 m. Šis choras 
jau 1926 metais koncertąvo 
Kaune. Dabar vėl, lankyda
mas Baltijos valstybes, aplan
kė Kauną ir Klaipėdą.

LIETUVOS kriminalinės po
licijos atstovai dalyvauja Lon
done Tarptautinės Kriminali
nės Policijos komisijos suva
žiavime Birželio 7—10 d.

mažai
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PITTSBURGH WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Automobilių Nelaimės 
Sumažėjo

MIRTYS NUO automobilių 
Pittsburghe per Gegužės mė
nesį žymiai sumažėjo, ir ben
drai šių metų penkių pumų 
mėnesių trafiko nelaimės nu
puolė žemiau negu kada buvo 
15 metų bėgyje tų pačių mė
nesių laiku. Viso per penkis 

/ mėnesius šymet automobiliais 
užmušta ar užsimušė 42 
menys. Pernai per tą pat 
ką užmušta 52.

Gegužės mėnesį šymet 
mušta 10, pernai buvo 16.

Praeitą šeštadienį-sekmadie- 
nį Pittsburgho srityje auto
mobilių nelaimėse užmušta 4 
asmenys.

MIRIMAI

ti ž-

4

of

Universitetą Baigė 
1155 Studentai 

šiose dienose University
Pittsburgh* išleido 1155 moks
lą baigusių ir gavusių įvairius 
mokslo laipsnius studentų.

Praeitą šeštadienį prasidėjo 
iškilmės paminėjimo 150 metų 
sukakties nuo įsteigimo Pitts
burgho Universiteto.

(Kitame “Dirvos” numeryje 
bus plačiau apie šią žymią 
mokslo įstaigą, kurios vyriau
sioje patalpoje, Mokslo Kated
roje, įrengiama ir Lietuviškas 
Kambaris.)

Uždarinėja “Chain” 
Krautuves

Pennsylvanijos legislaturoje 
perleistas bilius ir pavestas 
gubernatoriui pasirašyti, ku
riuo uždeda?, taksai
kompanijoms ‘‘ 'žioras dau
gybę krautuvė //.iriuose val
stijos miestuose.

. Kompanijos turinčios po 500
suvirs krautuvių, turės mokėti 
po $500 taksų už kiekvieną 
krautuvę virš 500 skaičiaus.

Nekurios “chain” krautuvių 
kompanijos jau pradėjo užda
rinėti daugelį savo krautuvių, 
ypač tokiose vietose kuriose 
nenešė gana pelno.

Kaip tos “chain” krautuvės 
praplitę parodo kad ir šis pa- 
vyzdis: Atlantic and Pacific 
Tea Co. kompanija turi apie 
2000 krautuvių Pennsylvani
joje.

Keletas tokių krautuvių bus 
uždaryta pačiame Pittsburghe.

NUSIŽUDĖ MOTINA. Bir
želio 7 d., Allegheny Valley 
ligoninėje iš-antro aukšto iššo
ko per langą Lora Mannella, 
32 metų amžiaus, iš Taren- 
tum, kuri prieš keletą dienų 
pagimdė dvynukus. Nuo gim
dymo ji buvo susimaišius ir 
pasiryžo nusižudyti.

AUTOMOBILISTAI už ne
atsargų važinėjimą Pennsylva
nijoje baudžiami atėmimu lei
dimų važinėti, 
metų visoje valstijoje 
leidimai 
jų apie 
tyje.

Nuo pradžios 
atimta 

apie 300 asmenų, iš 
30 Allegheny apskri-

aukš' i 
dc- 

abu 
su

ATSTATYDINTI du 
Pennsylvanijos vieškelių 
partamento valdininkai, 
Pittsburghiečiai, sąryšyje 
Erie apskrities keliams panau
doto žvyro skandalu. Vienas 
tų inžinierių gavo $10,000 me
tinės algos, kitas $5,000. Juos 
atstatė iš tų pareigų valstijos 
gubernatorius.

H. J. HEINZ CO. darbinin
kai, kurie streikuoja kelinta 
savaitė, šioSe dienose balsavo 
kuri unija turės juos repre
zentuoti derybose su kompani
ja. Streikuoja 2000 darbinin
kų.

Viena unija, kuri nori juos 
patraukti į save yra narė Ame
rikos Darbo Federacijos, kita 
yra pačios Heinz Co. Darbinin
kų organizacija.

Balsavimams pasibaigus vi
si darbininkai sutinka gryžti 
dirbti, o derybas su kompani
ja dėl darbo valandų, algų ir 
kitų sąlygų ves jų nuskirtos 
unijos viršininkai.

Tamulienė Elzbieta, 62 metų 
amžiaus, mirė Wilkes-Barre, 
Pa., Gegužės 28 d., širdies li
ga. Paliko vyras ir daug gi
minių Amerikoje, brolis ir se
suo Lietuvoje. Iš Lietuvos 
paėjo Kuro kaimo, Lekėčių p., 
Šakių apsk. Amerikoje 
veno 37 metus.

Palaidota bažnytinėmis 
gomis šeimos sklype.

Tabaras Vladas, 51 m. 
žiaus, mirė VVilkes-Barre, 
nuo sužeidimo kasykloje, 
liko brolis, sesuo ir daug 
giminių. Buvo viengungis, 
gyveno Amerikoje 
Palaidotas Lietuvių 
kapinėse, Wyoming, 
ėjo iš Dzūkijos.

Baubiunienė 
metų amžiaus, 
ville, Pa.

Kunsavičius
tų, mirė Wanamie, Pa.

Cesnienė Antanina, 65 metų 
amžiaus, mirė Kingston, Pa.

Butėnas Juozas, 59 m. am
žiaus, mirė Plymouth, Pa.

APSIVEDIMAMS 
PRAŠYMAI

Padavė prašymą apsivesti: 
žaleduonis Jurgis su Vikto

rija Vitkauskaitė, 
kes-Barre.

Brukąs Kazys 
Norkaičiute, abu 
Springs, Pa.

GARNYS
Garnys aplankė Juozus Les- 

kauskus, Gegužės 25 d. paliko 
sūnų.

UŽBAIGĖ MOKSLĄ
Šiose dienose baigia mokslo 

semestrą šimtai jaunų Lietu
vių Amerikoje, ir vieni, kurie 
baigė profesijas, pradės savo 
praktiką, kiti rudenį eis į auk
štesnį mokslą.

Pasistengsiu pranešti visus 
Wyomingo Klonyje mokslus 
baigusius Lietuvius.

Jonas J. Nienius.

išgy-

apei

am-
Pa., 
Pa- 

kitų 
, iš- 

30 metų. 
Laisvose 

Pa. Pa-

56Viktorija, 
mirė Edvvards-

Vincas, 49 me-

abu iš Wil-

su Elzbieta
Fairmount

AUKOS KUBOS 
LIETUVIAMS

I pa- 
pir- 

Balku- 
Jis aukojo pats ir dar

musų atsišaukimą dėl 
galbos Kubos Lietuviams, 
mas atsiliepė Kun. J. 
nas.
surinko sekančias aukas:

Kun. J. Balkunas
Adv. R. J. Jurevičius 
Simas Balkunas 
Katarina Balkunaitė
Kun. P. Lekešius
Ks. Strumskis
Ad. Budraitis
Kazys Vilniškis 
Kostas Vaitelis
Juozas Garšva

Viso
Prie to pridedu savo 
Anicetas Simutis 
Ona Gudauskaitė 
I. Staknytė 
Pranas Zaborskis' 
A. Abelsonas 
Taigi turime 
Dar pora aukotojų, 

sime pasiųsti Kubos 
A’iams kiek maisto.
kime kad mes savo tautiečius 
atsidūrusius nelaimėje, nepa
mirštame.

$5.00
5.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
5.00 
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

$31.00 
ir galč- 

Lietu- 
Parodv- į

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis

Konsulas
46 Fifth Avenue

New York City.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

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

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, Gary, Ind.

Amerikos Lietuviai 
galės atsilankyti Clevelande ir 
pamatyti Lietuvių Kulturinį 
Darželį visame jo puikume.

Skirkit šios vasaros Liepos 
mėnesio paskutinę savaitę at
silankymui Clevelande.

Tuo savo atsilankymu turė
sit progos pamatyti Lietuvos 
sportininkus ir kitus žymius 
Lietuvos svečius, kurie Liepos 
25—26 atvyks į Clevelandą.

Ypač mažų kolonijų Lietu
viams įsidėmėtina kad Lietu
vos sportininkai lankys tik ke
lias didžiąsias kolonijas, kaip 
New Yorkas, Baltimore, Wa- 
shingtonas, Chicaga, Detroitas, 
Clevelandas, Pittsburghas ir 
dar šian-ten rytuose.

Atsilankydami į Clevelandą 
pamatyti Lietuvos svečių kar
tu pamatysit ir Lietuvių Dar
želį, tą nepaprastą Amerikos 
Lietuvių Paminklą musų tau
tai šiame kontinente.

Lietuvių Kultūrinis Darže
lis jau visiškai baigtas įreng
ti, šį pavasarį baigiami suso
dinti žydinti krūmai, gėlynai 
ir žolė, taip kad Liepos pabai
goje atkeliavę į Clevelandą ma
tysit Darželį visame jo puiku
me ir didingume.

Su Lietuvos svečiais, numa
toma Darželyje turėti gražias 
iškilmes, filmuoti visus daly
vius. Bus dainos, 
rias girdės visi kas 
kys.

Darželį pamatyti
si Lietuviai kas tik aukavo to

šymet

kalbos, ku- 
tik atsilan-

privalo vi

LIETUVOS SPORTININKAI
KADA IR KURIOSE KOLONIJOSE JIE 

LANKYSIS:

vių

Antradienį, Liepos 5 — atkeliauja į New 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 Lictu- 
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.

Darželio reikalams nors ma
žiausią auką: pamatyti kas jo 
pinigais padaryta. O kurie 
dar nėra aukavę prašomi prisi
dėti, prisiunčiant dolarį-kitą, 
nes Clevelando Lietuviai, norė
dami greičiau už kitas tautas 
savo Darželį baigti, pasidarė 
skolų, kurias taip pat nori 
biai padengti ir padaryti 
Darželį laisvą nuo skolų 
miau už kitas tautas.

Clevelando Lietuviai lenkty
nėse savo Darželį baigti įreng
ti pralenkė tokias dideles tau
tas kaip Žydai, Lenkai, Italai, 
Graikai, Vengrai ir tt. Taipgi 
nori pralenkti jas ir skolų iš- 
simokėjime.

Clevelando Lietuvių Darželio 
Sąjungą sudaro išvien tauti-

sku-
savo
pir-

ninkų ir katalikų draugijų at
stovai, taigi aukų prašomi sių
sti tų abiejų srovių Lietuviai 
ir draugijos.

Ta pačia proga kiekvienas 
atsilankęs Clevelande galės pa
matyti Didžiųjų Ežerų Parodą 
(Great Lakęs Exposition), ku
ri atsibuna antra vasara, ir 
šymet išrengta dar puikesnė ir 
patraukiantesnė.

Darželiui aukas galima siųs
ti išrašant čekius ar money or
derius Darželio Iždininkui: P. 
P. Muliolis, adresuojant Finan
sų Sekretorei: Mary Mišeikie
nė, 9820 Marah Avenue, Cleve
land, Ohio.

K. S. Karpius, Sekretorius 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio.

CHICAGO, ILL. LONDONAS
Iškilmingai Palaidoti 

Žuvę Streikeriai
Birželio 4 d. didelėmis iš

kilmėmis palaidoti trys plieno 
darbininkai streikeriai. užmuš- 

1 ti riaušėse su policija prie Re
public Plieno dirbtuvės South 

| Chicago, Gegužės 30 d.
Iškilmingos apeigos prie la

vonų atlikta Eagle salėje, So. 
Chicago, kur buvo paguldyti, 
brangiuose grabuose, trys už
muštieji: Joseph Rothmund, 
Alfred Causey, ir Sam Popo- 
vič. Jų grabai, sakoma kaš
tavę po $500 kiekvienas, nu
pirkti SWOC vadų, plieno dar- 

I bininkų organizavimo komite
to.

Aplink mažą salę, kurioje 
I tilpo 400 žmonių, gatvėse bu

vo susirinkę apie 10,000 kitų 
darbininkų, kurie per garsia
kalbius girdėjo pamaldų ir pa
sakytų kalbų žodžius.

Laidotuvėms prisiųsta gėlių 
nuo darbininkų iš keleto plie
no išdirbysčių centrų.

Unijos vadai pasakė kalbas 
kuriose įrodinėjo: “jie mirė 
kad unija gyvuotų”. Salėje 
buvo išdėta juodais apvadais 
korta, kurioje buvo šie žo
džiai :

“Gerbkime savo mirusius— 
Chicagos policijos nužudytus 
varde Republic Steel Korpora
cijos’’.

Komunistų ir socialistų lai
kraščiai ir kalbėtojai tuos žu
vusius darbininkus vadina did
vyriais. Dabar garbina juos, 
kada jie jau mirė. Tie žuvę 
darbininkai butų labiau paten
kinti būti gyvi, negu gulėti l 
brangiuose grabuose, negu bu-: 
ti vadinami didvyriais.

Jeigu darbininkams patiems! 
butų leista savo reikalais rū
pintis, jeigu dideles algas lu
panti unijų viršininkai nekir
šintų darbininkų prie 
streikai daug greičiau 
laimėti ir darbininkų 
tų garbinti gulinčių 
se. ..

Tų Gegužės 30 d. riaušių pa
sekmėje viso mirė septyni su
žeisti asmenys.

Republic Streikerys.

BROLI V 
PADĖKA

ne- 
įga- 
Ba-

Lietuvos Delegatų Vai
šės Londone

Gegužės 13 d. Lietuvos 
papiastas pasiuntinys ir 
botas minįsįeps Londone
lutis užsienių reikalų ministe- 
rio Lozoraičio garbei surengė 
priešpiečius, kuriuose dalyva
vo Lietuvos kariuomenės va
das Gen. št. Pulk. Raštikis, 
Britų užsienių reikalų vice mi
nisteris Sir Lancelot Oliphant, 
direktorius Čollier, užjūrio pre
kybos departamento vice kon
trolierius Muilins, laikraščio 
“Times” redaktorius Deakins, 
keli laikraščių atstovai ir dar 
eilė įvairių aukštų asmenų.

Po pietų ministeris Lozorai
tis, ministeris Balutis su žmo
na, Lietuvos delegacijos na
riai ir pasiuntinybes valdinin
kai dalyvavo vaišėse pas Ang
lijos parliamento atstovą Bos- 
som. '

Vikare p. Lozoraitis, p. Ba
lutis ir Pulk. Raštikis dalyvavo 
prie rime pas Vokietijos am- 
bas: dorių Londone Ribbentro- 
pą.

Šios visos vaišės daryta dėl 
Lietuvos delegacijos atsilanky
mo Londone Anglijos karaliaus 
vairikavimo iškilmių proga.

Ypač įdomu Vokiečių amba
sadoriaus priėmimas, ko Lie
tuvos 
kėio.

Po 
lų ir 
Ja su 
mą 
atsilankydama viešame suren
gime Lietuvių Klube.

delegaeija gal ir nesiti-

atlikimo oficialių reika- 
vaišių, Lietuvos delegaci- 
p. Balučiu davė malonu- 

ir Londono Lietuviams,

riaušių, 
butų iš- 
nereikė- 
grabuo-

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEM/NTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

VYKSTA LIETUVON
Arkiv. S. A. Geniotis, Kata

likų Bažnyčios Amerikoje ve
dėjas, Birželio 12 d. išvažiuo
ja Lietuvon, per Klaipėdą.

Lietuvoje aplankys savo tė
vus, gimines, pažystamus, ir 
prie to mano aplankyti istori
nes vietas, tikslu susipažinti 
su D. L. .K. Gedimino katali
kybe ir kitais senovės religi
jų daviniais. Turės pasitari
mų su senųjų katalikų dvasi
ninkais.

Amerikoje jį pavaduos ir 
bažnyčios reikalus patvarkys 
Kun. J. W. Liūtas ir Kun. J. 
B. Sitavičius.

Kun. .J. čerkauskas,
Chicago, III.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

ČEPULIONIS Simanas, 67 m., 
užmuštas ant geležinkelio 29 
d. Gegužės, Dayton, O.

NENORTA Louis, 74 m. am
žiaus, mirė Geg. 16, Chica
goje. Gimęs žemaičių Kal
varijoje, Gudalių k. Ameri
koje išgyveno 56 metus.

ŠULINSKIENĖ Agota (po pir
mu vyru Giedraitienė) mirė 
Geg. 17, Chicagoje, sulaukus 
pusės amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

I’ELECKAS A. F., 51 metų, 
mirė Kovo 25, Mihvaukee, 
Wis. Gimęs Kražių valse., 
Beržiskių kaime.

KUKIS Jonas, užmuštas ang
lies kasykloje, Kovo 17 d., 
Thomas, W. Va.

STERNECKIENĖ Apolonija,
46 metų, mirė Gegužės 17, 
Chicagoje. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

GERCUS Leonas, mirė Gegu
žės 18, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Gimęs Lau
kuvos par. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

KAVALIAUSKAS Juozas, mi
rė Gegužės m., Frackville, 
Pa.

KLEBAUSKAS Antanas, mi
rė Geg. 16, Westfield, Mass.

BAZIENĖ Marė, 55 metų, mi
rė Gegužės 1, Scranton, Pa. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

JANKUNIENĖ Ona (Mockiu- 
tė), mirė Gegužės 7, Port 
Washington^ Wis. Ameri
koje išgyveno 24 metus.

1VILLIAMIENĖ Jieva, mirė 11 
Gegužės, Detroit, Mich., 
laukus pusės amžiaus.

TRASIKIS Povilas, mirė Ge
gužės 8, Worcester, Mass., 
kur išgyveno 35 metus.

PADOLSKIS Martynas, 55 m. 
amžiaus, mirė Gęg. 4, Nan- 

. tikoce, Pa. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Gimęs Tra
kų apsk.

ŠLAMAS Pranas, 36 metų, mi
rė Balandžio mėn., Rio de 
Janeiro mieste, Brazilijoje. 
Mirė nuo džiovos.

MARčAUSKIENĖ Antanina, 
41 metų, mirė Geg. 21, Chi
cagoje. Jurbarko vai., Erž
vilko par. Amerikoje išgy
veno 22 metus.

VVISMONTAS Pranas, 4 metų, 
mirė Geg. 22, Chicagoje.

VITKAUSKAS Jonas, atėmė 
sau gyvastį nusižudydamas 
Gegužės mėn. Kenosha, Wis.

(po 
nii- 
Ra-

(Meš- 
mirė Geg. 23, 
sulaukus pusės 

Gimus Plungės p.,
kaime. Amerikoje 
28 metus.

Marė, 55 metų, mi-

su-

Apvažinėję visas Lietuvių 
kolonijas su judamais paveiks
lais “Lietuva Kalba” ir dabar 
gryždami namon atgal į Lie
tuvą, jaučiame pareigą visiems 
nuoširdžiai padėkoti. Visiems 
tiems kurie tiesioginiai ar ne
tiesioginiai padėjo suorgani
zuoti musų paveikslų rodymą, 
visiems kurie taip maloniai 
mus priėmė, ir tiems kurie pa
rėmė
ir taip gražiai 
paveikslus, mes 
riair.e nuoširdų

Gryždami į
jaučiamės skolingi visiems, nes 
bebuvodami čia Amerikoj tarp 
Lietuvių, radome nuoširdų pri
ėmimą ir sustiprėjome dar la
biau dvasioje, įgavome naujų 
jiegų tęsti 
bą.

Ateityje, 
stengsimės
ti parodyti dar įdomesnių ir 
gražesnių vaizdų iš Tamstų

mus savo atsilankymu 
įvertino musų 
abu broliai ta- 
ačiu.
Lietuvą, mes

toliau pradėtą dar-

būdami sveiki, 
pagaminti ir atvež-

senosios Tėvynės, neaplenkiant 
ir paskutinių įvykių.

Iki pasimatymo visiems.
M. ir K. Motuzai.

ALEKNIENĖ Anastazija 
levais Rūdaitė), 68 m., 
rė Geg. 24, Chicagoje. 
šeinių m. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

PETRUTIENĖ Agota 
kauskaitė), 
Chicagoje, 
amžiaus.
Jodėnų 
išgyveno

BAZIENĖ
rė Gegužės 1, Scranton, Pa. 
Amerikoj išgyveno 37 m.

BAGDONIENĖ Teklė (žičkai- 
tė), mirė Geg. 24, Chicago
je, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimus Raseinių aps., šidla- 
vos par. Amerikoje išgyve
no 35 m.

DAUJOTAS Juozas, 39 metų, 
mirė Geg. 24, Chicagoje. Gi
męs Montreal, Kanadoj. A- 
merikoj išgyveno 38 m.

VAIŠVILIENĖ Rozalija, pusės 
amžiaus, mirė Geg. 25, Chi
cagoje. Gimus Tauragės ap.

ŽLUBINAS Jonas, 70 m. am
žiaus, mirė Geg. 10, Pitts
burgh, Pa.

GUDAUSKAS Matas, mirė Ge
gužės 22, Mahanoy City, Pa.

PAV1LONIS Juozas, 33 metų, 
mirė Scranton, Pa. Gimęs 
Duryea, Pa.

DAGIS Augustas, pusės am
žiaus, mirė Geg. 23, South 
Boston, Mass. Amerikoj iš
gyveno 37 metus. Kilęs iš 
Skiausčių k., Luokės par.

MAČIUKEVIČIŪTĖ Morta, 23 
m., mirė Geg. 27, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus.

LUNECKIS Juozas, mirė Ge
gužės 25, Chicagoje. Šven
čionių ap., Daugėliškiu par., 
Markiniškių k. Amerikoje 
išgyveno <50 metų.

KĄNKLIS Antanas, 48 metų, 
cjmire Gegužės 23,. “Chicagoje.

Šiaulių par., Vienkšnėnų. k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

BANIKAITIENĖ Morta, 46 
metų, mirė Geg. 22, Chica
goje. Gimus šaduvas par., 
Liaudiškių k. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” Skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar- 

. dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos“ Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

Address

ČEDAR POINT-ON-LAK ERIE, 
SANDUSKY, OHIO.

Scnd, with<>ut obligatjon, to me, 
your latest literature.

Name.;.____ ,x:_ ___ —___________

PATOGUS

PATOGI M AI. . .

BIRZ. 12 iki RUGS.6
Aplankykit šį puikų pusiausalio resortų prie gra
žaus Erie Ežero pakraščio ... Praleiskit čia iš
tisų dienų, savaitę arba atostogas.... NAUJI 

NAUJI PAGERINIMAI.

MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje 
JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai. 
TENISUI iošt geriausios aikštės. 
ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace. 
PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai

kui praleisti užsiėmimų ir sportų.
HOTEL BREAKERS IR BON AIR — VĖSUS — 

VISI KAMBARIAI NEBRANGUS
Prie Ohio No. 2, U. S. 6, tik 53 niailės į vakarus 
nuo Clevelando.. .privažiuojama traukiniais, bu- 
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit šį Kuponą gavimui platesnių .smulkmenų
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Gerb.

SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS KRI
TIKUOJA VISKĄ

Aną vakarą eidamas į 
“Dirvos” Redakciją, prie 
kampo Sanklėro ir" Septy- 
niasdešimts devintos gat
vės susiduriu su draugu 
Stepu.

— Sveikas, Stepai, kur 
tu taip skubiniesi tokį šil
tą vakarą? — sakau aš.

— Drauge, aš einu į dar
bininkų susirinkimą, tartis 
kaip pagelbėt Ispanų de
mokratijai, — sako jis.

— Gal vėl koks išnaudo
tojas atvažiavo aukų pasi
rinkt? — sakau aš.

— Ne, drauge, mes no
rim pasiųst iš Klyvlando 
vieną draugą į Ispanų dar
bininkų frontą padėt ko
vot su fašistais, — sako 
jis.

— Tikri juokai, Stepai. 
Pasiųsit kokį vėplį, ir ma
nai iš to bus naudos Ispa
nijos komunistams? — sa
kau aš.

— Žinoma kad bus. Nu
važiavęs išžudys kelis fa
šistus, — sako jis.

*— Gal tu pats manai va
žiuot, Stepai? — sakau aš.

— Kur aš tau važiuo
siu; yra kitų, — sako jis.

— Matai, Stepai, tavo 
menkas protelis ir tai pa
sako kad nevažiuotum. Tai
gi jeigu atsiras koks kuris 
sutiks važiuoti tai bus vi
sai sufanatikėjęs vėplys, ir 
iš tokio ten mažai bus nau
dos. Bet jums reikės sudė
ti kelis šimtus dolarių jo 
kelionei. Kokia iš to bus 
nauda darbininkams? — 
sakau aš.

— O kokia nauda darbi
ninkams iš tokių raštų kaip 
“Dirvoj”, kur aną dieną iš
gyrė tą kraugerį kapitalis
tą Rokefelerį? — sako jis.

— Koks ten buvo išty
rimas? Tik parašė plačiau 
apie jį, kaip buvusį Klyv- 
landietį, ir ką jis gero pa
darė savo turtais. Toks 
žmogus kaip Rokefelis bu
vo beveik tik vienas, ir kai 
jis numirė, prisiėjo plačiau 
apie jį aprašyti kad žmo
nės daugiau žinotų, — sa
kau aš.

— Darbininkams neapei
na apie jį; tokių kraugerių 
kaip jis yra daug. Viską 
ką jis darė, darė iš darbi
ninkų iščiulptais pinigais, 
ir darė savo naudai, ne 
mokslui ir ne žmonijos ge
rovei, — sako jis.

— Stepai, klysti. Roke- 
feleriui pasitaikė gyvent ir 
eiti į biznius tais laikais 
kai buvo visokių progų biz
nius prodėti. Jis tas pro
gas išnaudojo. Aš tikiu 
kad Rokefeleris daugiau 
blogo padarė kitiems to
kiems kaip jis pats, bandy
damas juos nukariauti, už
imti biznio rinkas, negu 
darbininkams. Jo gabumas 
plėsti biznius ir darbus pa
darė darbininkams daug 
gero, ne blogo, — sakau aš.

— Drauge, tu vis už ka
pitalistus šneki, — sako jis.

— Bet aš sakau teisybę. 
Kas buvo Amerikoje prieš 
Rokefelerio laikus? Dar
bų mažai, uždarbiai menki. 
Kai jo laikais praplito di- 
dėsės industrijos, aliejaus,

geležies, anglies ir kitokios, 
į Ameriką pradėjo plaukti 
desėtkai ir šimtai tūkstan
čių darbininkų, ir visi čia 
gavo darbus. Nuo to Ame
rika ir iškilo, — sakau aš.

— Iškilo, ale darbininkų 
prakaitu ir krauju, — sa
ko jis.

— O kiek jau tu, drau- 
guti, praliejai savo prakai
to ir kraujo? Tu irgi ban
dai vytis Rokefelerį: ir na
mus turi, ir automobilį tu
ri, ir pinigų bankuose pri
sikrovęs. Jeigu kapitalis
tai tavo kraują ir prakaitą 
butų gėrę, kaip sakai, tai 
senai tavęs nebūtų buvę 
gyvo, — saku aš.

— Aš savo sunkiu darbu 
užsidirbau ką turiu, — sa
ko jis.

— Taip, dėl to kad gud
resni už tave išrado viską 
ir išvystė taip kad pasida
rė didelės industrijos, ku
riose milijonai darbininkų 
gavo dirbti. Tokie karšta
galviai kaip tu niekad nie
ko nepastatė, bet nori su
griauti viską ką kiti gero 
padarė, — sakau aš.

— Rokefeleris man nieko 
gero nepadarė, ale iš dar
bininkų prakaito susikrovė 
sau turtus, — sako jis.

— Gal būt ir gerai kad 
nepadarė tau. Bet milijo
nai kitų gavo užpelnyti, ir 
turėjo progas Amerikoje 
įsigyventi. Prie to, jis už 
savo sukrautus milijonus 
padarė daug gero žmonijai 
pastūmėdamas įvairius vi
suomeninius mokslus, — 
sakau aš.

— Iš darbininkų lupo, o 
už savo milijonus sau gar
bę darėsi. Ar mislini jis 
mokslus rėmė dėl ko kito?
— sako jis.

— Na tai kaip gi: kož
nas žmogus už tai ką pa
daro gero gauna ir garbės. 
Bet faktas kad jis tokiais 
savo rėmimais moksliškų 
įstaigų daug gero padarė. 
Jeigu tuos milijonus ką jis 
vienas surinko, butų gavę 
po dalelę daugybė, niekas 
nebūtų galėjęs prisidėti 
prie mokslo ir kultūriškų 
įstaigų palaikymo ir tų įs
taigų šiandien nebūtų arba 
butų visai skurdžios, — sa
kau aš.

— Tu gali sau girt Ro- 
kefelerį, ale mes darbinin
kai jį smerksim, — sako 
jis.

— Bet kodėl tu giri to
kius tikrus kraugerius ko
kis buvo Leninas, ir dabar 
yra Stalinas, kurie tiesiog 
užėminėjo viską iš kitų ir 
kitus žmones išžudė tūks
tančiais, kaip Leninas, ir 
kaip dabar daro Stalinas?
— sakau aš.

— Drauge, jie yra darbi
ninkų išlaisvintojai, — sa
ko jis.

— Ne, jie yra nauji pa
vergėjai, kurie engė ir en
gia darbininkus, atimdami 
jiems visas laisves. Na, 
bet, Stepai, tuščia jo apie 
svetimus kalbėti. Pakalbė
kim apie savus. Žiūrėk kas 
atsitiko Rygoje: Lietuviai 
nugalėjo Europos sporti
ninkus ir liko čampionais,
— sakau aš.

— Iš to džiaugsmas tik 
jums fašistams, ne darbi
ninkams, — sako jis.

— Ar tau, kaip Lietu
viui, nesidaro smagiau kad 
tavo brolių, giminių vaikai 
atsiekia tokius laimėjimus 
savo tautai? — sakau aš.

— Jie nėra darbininkai, 
ale buržujai, tai mums nė
ra ko iš jis džiaugtis, — 
sako jis.

— Tavo visas protas už- 
nuodintas jeigu šitaip kal
bi. Lietuvoje visi yra tik 
darbininkai arba iš darbi
ninkų kilę. Jeigu sužino
tum biografijas visų tų at
sižymėjusių jaunuolių pa
matytum kad jie yra ne kas 
kitas kaip darbo žmonių 
vaikai, — sakau aš.

— Ale jie gyvena fašis-

Lietuvos Civilinės Aviacijos Dešimtmečio 
Iškilminga Sukaktis

DALYVAVO MINIA APIE 20 TŪKSTANČIU ŽMONIŲ

A

LIETUVOS CIVILINĖS AVIA
CIJOS DIENOS VAIZDAI 

Viršuje iš kairės: Atvykusį j iš
kilmę Valstybės Prezidentą A. Sme-

tirno ministeris Prof. Tonkūnas ruo
šiasi skristi Lituanica II. Dešinė
je — Estų lakūnai, savo lėktuvais 
atskridę j LAK iškilmes.

tonų sutinka LAK sportinės eska
drilės vadas Taunys. Dešinėje — 
A. Smetona sako kalbų. Apačioje 
kairėje: ponia Smetonienė ir švie-

KAUNAS (“L. A.” Gegužės 
18 d.). — Dar gerokai prieš 
13 valandą (1 vai. dienos) ap
link aerodromą buvo tūkstan
čiai žmonių. Gerai kad mies
to savivaldybės gatvių laisty
tuvai nuolat šlakstė Dariaus ir 
Girėno gatvę. Kitaip butų te
kę dulkes kęsti.

Kitas reikalas kuo lankyto
jai džiaugėsi tai kasos. Jų 
tiek daug įrengta kad nei prie 
vienos nebuvo spūsties.

Aerodromas tokios puikios 
išvaizdos kokį retai kur maty
ti. Garbės tribūna, kiek auk
ščiau. Ji gražiai aptverta ir 
papuošta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautinėmis vėliavomis.

Prieš pat šventės atidary
mą atvyko Tautos Vadas Val
stybės Prezidentas A. Smetona 
su žmona ir ponia Tubeliene. 
Jį atlydėjo krašto apsaugos 
ministeris Brig. Gen. Dirman- 
tas, o tribūnoje jau laukė mi- 
nisteriai šilingas, Tonkūnas ir 
kiti, diplomatinio korpuso na
riai, aukštieji karininkai, aukš
tieji valdininkai, Lietuvos Ae
ro Klubo vadovybė, šventei 
rengti komiteto nariai; jų tar
pe Latvijos ir Estijos civilinės 
aviacijos šventę atvykusieji 
atstovai. Tuo metu aerodromas 
pusrutuliu buvo apsiaustas mi
nios. Tiek žmonių aerodrome 
vargu kada yra buvę.

ŠVENTĖS PRADŽIA
Atvykus Valstybės Preziden

tui, vyriausiam šventės globė
jui, žiūrovai turėjo kuo nu-

stebti. Pasigirdo trys šūviai. 
Aukštai į orą išlėkė trys ka
muoliai. Visi trys lygiai auk
štai lėkė ir ore kartu labai 
garsiai sprogo. Kelių šimtų 
metrų aukštyje šūviai ištiesė 
Lietuvos trispalvę, žiūrovams 
buvo staigmena. Vėliava iš 
durnų. Trijų spalvų — musų 
tautinės vėliavos spalvos du
rnų. Virš vėliavos pasirodė 
trys maži parašiutukai. 
gokai ore paskraidė 
vėliavai nuslinkus, 
kai nusileido. Tuo 
orkestrai sugrojo 
Prezidento maršą, 
kėlė ovacijas.

Valstybės Prezidentas šven
tei rengti komiteto ir kitų ly
dimas nuėjo į vidurį aerodro
mo, kur buvo išrikiuoti lėktu
vai, sklandytuvai ir modeliai. 
Pasisveikinęs su lakūnais, mo- 
delistais ir sklandytojais, pri
artėjęs prie mikrofono pasakė 
kalbą. Orkestrui sugrojus Lie
tuvos Himną, kalbėjo krašto 
apsaugos ministeris, aviacijos 
viršininkas ir LAK pirminin
kas.

Jie il- 
ir dūminei 
parašiutu- 
pat metu 
Valstybės 

o žiūrovai

“KRIKŠTYNOS”
Tuoj prasidėjo krikštynos 

Biržų visuomenės lėšomis pa
statyto ir LAK padovanoto 
sklandytuvo “Biržietis”. Po to 
sekė krikštynos kitų trijų nau
jų šiai iškilmei pristatytų 
sklandytuvų, kurie užvardinti: 
“Giriunas”, “Aras”, “žaibas”.

Po krikštynų, apie 60 mode- 
listų su savo gamybos “lėktu

lėktuvai. Pademonstravo “An- 
bo IV” ir kiti.

Pagaliau pasirodė oro trau
kinys. Lėktuvas išvilko sklan
dytuvus “Arą”, “Pūką” ir “Gi- 
riuną”. Aukštai iškėlė, pave
žiojo ir paleido. Paskui atsi
kabinę nuo lėktuvo jie sudarė 
eskadrilę ir rikiuotėje ilgai 
skraidė.

Paskui paleido. Sklan- 
valdomas “Biržietis’*

vais” ir “sklandytuvais” išsi
rikiavo ilgoje eilėje prieš tri
būnas ir kitus šventės dalyvius 
ir parodė savo bemotorinių pa- 
jiegumą.

Automobilis išvilko sklandy
tuvą “Nida”, netrukus pakel
tas į orą “Biržietis”. Lėktu
vas jį aukštai iškėlė, iki 3,000 
metrų, 
dytojo
pradėjo pirmą oro kelionę.

L. A. Klubo lėktuvams tebe- 
žaidžiant su balionėliais, prie 
garbės tribūnos priartėjo di
delis gelsvai baltas, dideliu 
motoru, su langais lėktuvas. 
Tai “Lituanica II”. Jis sukėlė 
žiūrovų smalsumą. Dabar jis 
atremontuotas ir tarnauja Lie
tuvos karo aviacijai.

Lėktuvas išvilko “Nida” au
kštajam pilotažui. Iškėlė tiek 
aukštai kad sklandytuvas bu
vo matomas kaip nedidelis pau
kštelis. Paskui atsikabino nuo 
lėktuvo, ir Pyragiaus valdo- 
domas pradėjo daryti ore kil
pas. Paskui vėl sklandė. Skląn- 
dė aukštai ir žemai, žemai ir 
vėl aukštai. Pasklandęs gra
žiai nuplaniravo.

L. A. Klubo lakūnas Džen- 
kaitis lėktuvu atliko šiurpius 
oro akrobatikos numerius, net 
tokius kaip apsivertus skren
dant nuo žemės paėmimas vė
liavėlės ir kt. žmonės maty
dami jo pavojingus veiksmus 
užsidengė akis.

KARO LĖKTUVAI
Po Dženkaičio pasirodė karo

Masinis parašiutininkų šokimas; di-1 tančių žiūrovų, ir dešinėje apačioje: 
delis sklandytuvas; desėtkai tuks- Prez. Smetona ir Prof. Žemaitis.

Valstybes Prezidentas ir kiti au
kštieji svečiai aviacijos šventėje.

Pasirodė erdvėje ii- dvivie
tis sklandytuvas su dviem vy
rais. Vieno sklandytojo butą 
neblogo muzikanto. Jis ore 
grojo kariškų ir kitų dainų 
motivus, o žiūrovai ilgai nesu
vokė kur ir kas grojo.

Atėjo ir parašiutininkams 
eilė. Pirmiausia iš aukštai pa
kilusio lėktuvo iššoko juodas 
taškelis. Gerokai pakritęs pa
sikabino parašiute. Bet neil
gai juo naudojosi. Atsipalai
davo nuo parašiuto ir vėl kri
to. Tik netoli žemės išskleidė 
antrą paražiutą ir šiuo nusilei
do. Tai buvo J. Staikunas.

Painformuota apie kažin ko
kį iš provincijos atvykusį vy
rą, kuris tiek susidomėjo avia
cija kad atėjęs į aerodromą 
prašė 'parodyti jam lėktuvą, 
parodyti kaip jis įrengtas, kaip 
paleidžiamas ir sulaikomas. Pa
galiau entuziastas įsėdo į lėk
tuvą ir.... pakilo. Publika 
(per garsiakalbius) įspėta sau
gotis kad nemokantis skraidy
ti šventės dalyvis juos lėktu
vu nesužeistų. Lėktuvas ne
prityrusio lakūno pagal žemę 
ilgai kankintas, vartaliotas, 
mėtytas, bet laimingai sulaiky
tas. Pagaliau entuziastas žiū
rovas lėktuve palikęs švarką 
ir kepurę pabėgo. Visi džiau
gėsi kad tik nesudaužė lėktu
vą.

Betgi žiūrovai dasiprotėjo 
kad čia nebūta jokio provinci
jos žiūrovo, o butą tikro lakū
no, kuris pademonstravo kaip 
nereikia skraidyti.

Daugelis žiūrovų į šventę at
vyko su vaikučiais. Tie be
veik visi įsigijo balionėlius su 
užrašu: “LAK 10-metis”, ir 
atvirute. Atvirutėje įrašę sa
vo adresą laukė ženklo kada 
balionėlius reikės, paleisti. At
ėjus laikui, padangėje pasipy
lė šimtai balionėlių. Ilgai žiū
rovai sekė kurio balionėlis iš
kilo aukščiausia, kurio ilgiau
sia. Po kelių dienų LAK pra
dės gauti atvirlaiškius. Iš jų 
paaiškės keno balionėliai ir 
kur yra nuskridę.

Baigiant šventę, šeši lėktu
vai aukštai iškilo, apsuko žiū
rovus, dar aukščiau iškilo, ir 
ties viduriu aerodromo iš jų 
iššoko 10 žmonių. Tuoj visų 
parašiutai išsklido: Devyni be
veik vienu metu nusileido, o 
vienas ilgokai tyvuliavo ore, 
kojom mosigavo, tarsi Angliš
ką valsą šokdamas, pagaliau 
ties angarais nusileido. Para
šiutininkai paimta į automobi
lį ir vežta pagal žiūrovus. Jų 
tarpe buvo dvi moterys.

Dešimts parašiutininkų sim
boliškai užbaigė Lietuvos Ae
ro Klubo dešimtmečio šventę.

Pasibaigus šventei, iš aero
dromo pakilo du balti lėktu
vai ir ilgai skraidė. Tai buvo

LIETUVIAI NUGALĖ
JO AUSTRUS FUT

BOLININKUS

KAUNAS. — Gegužės 8—12 
dienomis, tuo pačiu laiku kai 
Rygoje Lietuviai laimėję Eu
ropos krepšinio meisterio var
dą, gryžę j Kauną buvo iškil
mingai sutinkami ir gerbiami, 
Kaune Lietuviai . futbolininkai 
savo sporto šakoje dirbo kitą 
laimėjimo darbą.

Kaune tomis dienomis gas
troliavo Austrų profesionalų 
futbolininkų komanda F. A. C.

Gegužės 8 d. Kauno valsty
biniame stadione įvyko futbo
lo rungtynės tarp Šančių šau
lių futbolininkų komandos ir 
Austrų F. A. C. Rungtynės 
baigėsi rezultatu 1:1 (0:0).

Gegužės 9 .d. įvykusios fut
bolo rungtynės tarp Lietuvių 
futbolo rinktinės ir profesio
nalų Austrų komandos, 
baigėsi Lietuvių komandos 
mėjimu 3:2 (0:0).

Gegužės 11 d. F. A. C.
rėjo paskutines savo gastrolių 
rungtynes su Lietuvos Fizinio 
Lavinimosi Sąjungos futbolo 
komanda. Rungtynės baigėsi 
teisinga pasekme 1:1 (0:0).

Reikia pastebėti kad Austrų 
profesionalų futbolo komanda 
Kaune žaidė ir pereitais me
tais, tačiau kaip ir šymet iš
važiavo pralaimėjus. Tsb.

Jos 
lai-

tu-

Asmeniškai Lydima

2diena //

f
NEWYORI4-KLAIPEDA

per GOTHENBURGĄ,ŠVEDIJĄ 

RENGIA

ŠVEDŲAMERIKOS
J -operuojant

Agentų Sqjan*. 
g d Atmerikoje, J ne.

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

. ’ Laiuokorčių kainos:
Trečią klase ......... $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas

Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokot- 
čių kreipkitės į savo 
korčių agentą, arba į 
kos Liniją.

J Kili išplaukimai iš 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM _____ _
KUNGSHOLM____ Rugpjūčio 19,
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

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

vietinį laivo-
Švedų Ameri-

Netu Yorko
Liepos 10,
Liepos 24,

Estijos civilinės aviacijos sve
čių, atvykusių į šventę lėktu
vai.

DAR GALIMA GAUTI
Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

tiškoj Lietuvėj, — sako jis.
— Tai labai gerai kad 

gyvena savoj, patriotiškoj 
Lietuvoj ir turi galimybių 
kelti savo tautos vardą at- 
sižymėjimais sporte. Ko 
gi jaunuolius mokina tavo

‘palaimintoj’ Rusijoj: nagi 
kitus nekęst ir ginklu švai
stytis ir rengtis kitus žu
dyti, — sakau aš.

— Aš su tavim, fašiste, 
daugiau nenoriu kalbėt, — 
sako jis.

— Na 
kas. Tik 
tyt tuos 
Lietuvos 
neužilgo
sų mieste, — sakau aš.

tai keliauk svei- 
neužmiršk pama- 
ir daugiau kitų 
jaunuolių, kurie 

atsilankys ir mu-

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.
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liai, kurie gali stoti ir pasi
žymėti, jeigu tik jie bus 
pastūmėjami ir įvertinami. 
Kibirkštis turi būti keno 
nors įžiebta. Ji įžiebta da
bar.

šie jaunuoliai, kurie Ry
goje nei kartą nebuvo nu
galėti, o patys nugalėjo 
kitas tautas penkis kartus, 
verti ypatingo pagerbimo, 
ii’ Lietuva mokėjo juos tin
kamai pagerbti.

Jie yra veik to paties
amžiaus kaip atgimus Lie-I DIDELIS ŽINGSNIS 
tuvos valstybė, ir kaip tik1 PRIEŠAKIN 
spėjo sueiti į amžių — tie 
pirmi žiedai — jie išėjo ir 
parnešė savo tautai garbės 
vainiką.

Pirmyn, Lietuvos jauni
me. į visas sritis ■— moks
lo, meno ir sporto, — sa
vo Tautos garbei ir 
vei! '

DRIE visų kitų pagerbi
mų ir dovanų kurio

mis aptiekti Lietuvos spor
tininkai, Rygoje Gegužės 
7 dieną laimėję Europos 
krepšinio čampionatą Lie
tuvai, Valstybės Teatre, iš
kilmingame akte, tie jau
nuoliai dar apdovanoti or
dinais, praneša “Lietuvos 
Aidas”.

Iškilmingam aktui teatro 
scena buvo atitinkamai pa
puošta. Scenoje buvo su
sėdę krepšininkai ir iškil
mingo akto prezidiumas su 
Švietimo Ministeriu Prof. 
Tonkūnu.

Uždangai pakilus, orkes
tras sugrojo Tautos Him
ną. Iškilmingą aktą atida
rė Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius V. Augustaus- 
kas, pažymėdamas musų 
krepšininkų nuopelnus Lie
tuvai ir jų galingas kovas 
Europos krepšinio pirme
nybei. Po to, komandos 
kapitonas Kraučiunas sa
vo trumpoje kalboje parei
škė kad jie ką galėję tą 
darę, ir didįjį savo laimi
kį, Latvijos Valstybės Pre
zidento dovaną, įteikė švie
timo ministeriui.

Prof. Tonkūnas, priėmęs 
dovaną, įteikė ją Kūno Kul
tūros Rūmams, ir savo kal
boje pažymėjo kad musų 
sportininkai Europos krep
šinio pirmenybėse įrodė ką 
gali padaryti nors maža 
bet vieninga tauta.

Toliau buvo' ‘ ^kilmingai 
pranešta kad ’i 
Valstybės Preą

Žadas 
„ .. ,.s An

tanas Smetona tuos jau
nuolius apdovanojo orde- 
nais taip:

Kraučiuną ir Šačkų — 
Vytauto Didžiojo ordinu 
IV laipsnio; Talzuną ir Žu
ką — Vytauto Didžiojo or
dinu V laipsnio; Baltrūną, 
Puzinauską ir Andriulį — 
Vytauto Didžiojo medaliu 
I laipsnio; Kepalą ir Ma
žeiką — Vytauto Didžiojo 
medaliu III laipsnio.

Po to sekė antras Tau
tos Vado ir Jaunosios Lie
tuvos šefo Prezidento Sme
tonos aktas, kuriuo:

Kraučiunas, šačkus, Tal- 
zunas, Baltrūnas ir Puzi- 
nauskas apdovanoti Trijų 
Liepsnų II ir III laipsnio 
žymenais.

Garbės ženklus įteikus, 
sekė ilga eilė įvairių aukš
tų valdžios, kariuomenės, 
organizacijų ir tt. sveiki
nimų ir įteikimas asmeniš
kų dovanų.* » *

Ar reikalinga buvo toks 
galima sakyt perdidelis tų 
kelių jaunuolių išgarbini- 
mas?

TAIP, kada pamanai jog 
tais išaukštinimais ir do
vanomis dvasiniai apdova
nojama visas Lietuvos jau
nimas. Tos dovanos tų ke- 
letos vaikinų yra ženklas 
visos Lietuvos jaunimui ei
ti į sportą, dirbti ir steng
tis atsižymėti.

Tos dovanos gali būti 
pradžia Lietuvos jaunimo 
stojimo į sporto lenktynes 
ir net parnešimo Lietuvai 
garbės laurų iš 
Olimpiadų.

Tam gražių 
jau turim: kur 
viai gavo progą 
sireikšti, Amerikoje ar ki
tur, jie nepasiliko paskuti
niais.

Iki šiol Lietuva Olimpia
dose kaip ir nedalyvavo. 
Bet Lietuvoje kasdien ge
ma ir auga nauji narsuo-

Pasaulinių

pavyzdžių 
tik Lietu- 
sporte pa-

Pastarose dienose nusi
žudė Maršalas I. B. Ga- 
marnik, krašto apsaugos 
komisaro padėjėjas, pate
kę snuožiurai kaipo prie
šų šnipas....

Jeigu ištikro yra dirba
ma išversti Stalino vyriau
sybę tai reikia manyti kad 
sovietų rojuje nėra taip 
gerai kaip tikrinama. Ko 
gi komunistai valdininkai 
ir veikėjai taip skubėtų 
dėtis prie tų kurie nori iš
versti dabartinę sovietų 
valdžią ir tvarką?

gero-

carai
no-

SOVIETŲ CARAI 
“MEDŽIOJA”

Sovietų aukštieji 
su Stalinu priešakyje, 
rėdami gelbėti savo kailį
ir prailginti savo viešpa
tavimą, užvedė sistematiš- 
ką medžiojimą visose ša
lies dalyse sau neištikimų 
aukštų valdininkų.

Jau visiems įgriso girdė
ti apie “Trockistus”, ku
rie buk tykoję Staliną pa
smaugti ir išversti sovietų 
valdžią. Dabar smarkiai 
gaudoma Japonų ir Vokie
čių šnipai....

Są-Lietuvos Tautininkų 
jungos Kaune spaustuvė 
“Viltis” nuo vidurio Gegu
žės mėn. įsitaisė moderniš
kiausią spausdinamą ma
šiną. Ta mašina ne tiktai 
kad vienu kartu atspaus
dina visą laikraščio lapą 
gražiausia spalvuotą, bet ir 
spausdina laikraščio po 70 
tūkstančių egzempliorių į 
valandą.

“Vilties” spaustuvė taip 
pat įsigijo septynias mo
derniškiausios konstrukci
jos raidžių rinkimo maši
nas (linotype).

“Viltis” dabar spausdina 
šiuos laikraščius ir žurna
lus: Lietuvos Aidas, Musų 
Kraštas, Sveikata ir Dar
bas, Akademikas, Jaunoji 
Karta, Vairas, Mokslo Die
nos, Tautos Mokykla, Jau
nalietuvių Vadovas, taipgi 
knygas ir įvairius blankus.

Geriausios kloties “Vil
čiai” ir dar daugiau darbo!

tėvynės laukuose
Išėjom su plūgais į gimtąjį lauką 
Pasveikino saulė žingsnius mus pirmus. 
Žegnosim vagom mes žemelę, "kaip auką. 
Palaimins Aukščiausis mus darbą ir mus.
Nuo saulėto ryto lig sumetu šydo 
Lyg bitės duzgėsįm tėvynės laukuos.
Kaip laisvė iš vargo žiedais mums pražydo 
Taip derlių darbe gegutė iškukuos.
Auksinės tos rankos kur gražina lauką, 
Žvaigždėtos tos širdys kur skamba darbe. 
Sudėsim mes vargą į žemę, kaip auką, 
Kad butų garsi ji artojų garbe.
Purenama žemė krutinę užgrudo. 
Darbų įsiūbuotas kaip laivas plauki. 
Palaimingi, Dieve, kiekvieną mums grūdą, 
Pasėtą su meile gimtajam lauke!

“Tr.” Petras Vaičiūnas.

LA1SVĖS GAIRĖMIS
Musų upės į Nemuną liejas. 
Kaip seserys Baltijon vilnija.
Viena saulė dirvoj ir alėjose, 
Rajone ir klūpančiam Vilniuje.
Musų kraujas kaip mėlyni vandenys 
I vieną troškimą suplaukia.
Bendri rtipesčiai rūpina šiandien, 
Kartu saulę į Lietuvą šaukiame.
Mes tėvynei nuo ryto lig vakaro 
Proto syvus ir prakaitą lašinam, — 
Broliai dirvas apsės vasarojais, 
Broliai šypsosi šautuvu nešini.
Kario akys bučiuoja arimą, 
O artojas gėrisi gretomis.
Mes, kaip sraigės kiaute, nenurimome, 
Ir kovot milžinais neatpratome!
Jau išvarėm svečius neprašytus, 
Jau išvargome šimtmečių vagą.
Musų laisvės žibuoklę pražydusią 
Apginsim nuo vėtrų ir darganų!
Paaukosim kas litą, kas grūdą — 
Prakaitu ginklus nukalsime!
Ir sutiksim grobuonišką rudenį 
Lėktuvų ir kulkosvaidžių valsu-! .

“Karys” Jonas Docius.

“VIENYBĖS” nr. 124, be jo
kios redakcijos pastabos, tilpo 
korespondencija iš Škotijos 
Lietuvių darbininkų gyvenimo, 
kurioje pagiriama kokia ten 
Lietuvių darbininkų progresi- 
vė draugija, turinti narių apie 
50, kuri gyvai rūpinasi Ispa
nijos reikalais ir net siunčia 
ten aukas.

Ištikro, jeigu ta draugija 
butų tikrų Lietuvių draugija, 
ji vietoje siuntus savo sunkiai 
uždirbtus centus Ispanijai, 
pasiųstų juos į Lietuvą .kokiai 
nors labdaringai įstaigai, sa
kysim našlaičiams. Tuomi bu
tų atlikus naudingą patriotinį 
darbą, jai tiktų ir Lietuvių 
darbininkų vardas. Bet dabar? 
Dabar, nors ir vadinasi Lietu
vių bet nuo Lietuvos užsisu
kus šoka pagal raudonųjų 
smuiką.

KOMUNISTŲ “Laisve” pasi
didžiuojančiai giriasi kad Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos moterų 81 
kuopa nutarė paimti atsakomy
bę už auklėjimą Ispano naš
laičio kūdikio, ir tam reikalui 
darbuosis, kas mėnuo sukelda
mos po 5 dolarius to kūdikio 
užlaikymui.

Na o kiek tos kurios save 
vadina Lietuvėmis komunistės 
moterėlės rūpinosi ir darbavo
si Lietuvos našlaičių labui, ku
rių po pasaulinio karo buvo 
šimtai? Kiek jos tada pasiun
tė aukų Lietuvos našlaičių už
laikymui? Nieko, dargi varė 
agitaciją, “Lietuvai nei cento”.

Lietuviai darbininkai turėtų 
vaduotis tuo pačiu obalsiu — 
“Nei cento komunistams” agi
tatoriams, nes jų surenkamos 
aukos nenueina toliau pačių ko
munistų agentų kišenių.

TA PATI “Laisvė” didžiuo
damasi rašo kad susipratę uni- 
jistai marinai nuplėšė, sudras
kė ir sumindžiojo nazių vėlia
vą su svastikos kryžium, lai
ke iškilmių San Francisco- 
Oakland tilto atidarymo, ir dar 
paskleidę datig lapelių prieš 
nazius ir fašistus apskritai, 
kaip kraugerius, žmogžudžius.

Čia ne pro šalį paklausti 
“Laisvės” pišorių ar yra kur 
pasaulyje didesnių kraugerių 
ir žmogžudžių kaip Rusijos ko
munistai? Ar yra kur kitur 
pasaulyje kad taip žmogaus 
gyvastis nieko nereikštų kaip 
kruvinojoj Sovietijoj ?

Pagaliau, ar yra kur pasau
lyje kitoje tautoje taip sužvė
rėjusių komunistų kaip Lietu
viški, kurie didžiausiu pasige
rėjimu mini tas pasibaisėtinas 
žmonių žudynes Rusijoj ?....

“LAISVĖ” įsidėjo atvaizdą 
ant pirmo puslapio, su pažymė
jimu, “Draugas J. Stalinas bu
čiuojasi su Ispanų darbininkų 
Ispanijos delegacijos nariu. 
žiūrėdamas j tą “abrozėlį” ma
tai kad Drg. Stalinas ne bu
čiuojasi su tuo Ispanu darbi- 
niku, bet kaip koks arklys 
žiauriai jam kanda į kaklą....

“TĖVYNĖ” n u s i s h undžia 
kad kokie ten “demokratijos” 
gynėjai priskaito “Tėvynę” 
“fašistų” šeimai, ir kitoje vie
toje sako kad ir “SLA. prezi
dentas apverstas skudais” dėl 
“Tėvynės” atitinkamo įvertini
mo mirusių SLA’. veikėjų nuo
pelnų.

Kas gi tie sutvėrimai yra 
kurie “Tėvynės” redaktorių 
skundinėja? Ogi diktatoriški 
pseudo - demokratijos gynėjai, 
bendrafrontininkai, kurie die
na iš dienos per savo atsipra
šant spaudą puola ir nori pri
versti kad ir “Tėvynė” kartu 
su jais garbintų žiauriausią 
komunistinę Rusiją ir gėrėtų
si- tomis pasibaisėtinomis žmo
nių skerdynėmis, kaip gerėjasi 
bendrafrontininkai.

KOPERNIKO SAPNAS
Ą TSITIKO tai žiemos šaltą naktį. Lauke vi- 

ZY sur sniegas turėjo apdengęs miegančią že
mę. Mokslininko gi kambaryje šildė didelė mū
rinė krosnis. Knygomis apkrautą stalelį ap
švietė silpna šviesa mažos lemputės.

žilagalvis mokslininkas sėdėjo atsilošęs di
delėje kedėje šalę stalelio. Jis buvo ką tik pa
baigęs skaityti paskutinį kartą pluoštą savo 
rankraščių, o rytoj ketino juos atiduoti spaudai.

Dabar senelis sunkiai atsiduso; atsilošė dar 
labiau kedėje ir tuojau jį apėmė miegas. Dar
bas buvo padarytas, veikalas dešimčių metų 
triūso užbaigtas. Jisai užmerkė akis ir jam 
tuojau pro jas pradėjo slinkti šešėliai keliavimo 
iš jaunystės dienų į senatvės metus.

Staiga jisai pasijuto esąs Amžiname Mie
ste. Prieš jį stovėjo pusiau užbaigta milžiniš
ka Šv. Petro katedra, šioje lygioje ir didelėje 
apielinkėje sutiko jį mokslininkai ir kunigai. 
Visur jam girdėjosi žmonių šnabždėjimas ir jis 
suprato jų visus žodžius.

Jis girdėjo mokslininkus kalbant: “šis yra 
Freauenburgo katedros mokslininkas, svarbiau- 
sis astronomas. Tai Nikalojus Kopernikas, Prū
sas. Jisai pajudino žemę ir liepė jai skristi ap
link saulę kaipo žvaigždei tarpe žvaigždžių.”

Vienok kunigai suriko: “Tai Frauenburgo 
žymiausis eretikas. Jisai yra aršesnis ir už 
Wittenburgietį. Jisai sako kad saulė stovi. Jis 
naikina šventą mokslą bažnyčios — pagaukite 
ir sudeginkite jį!”

Išgirdęs tokius žodžius Kopernikas skubiai 
prasišalino iš pavojingos vietos.

Neužilgo pasijuto vienas. Jisai vaikščiojo 
po griuvėsius senovės Cezariškos Romos ir už 
valandėlės įžengė į milžinišką pastatą, Kolos- 
seumą. Bet žiuri: per areną ateina prieš jį 
žmogus. Mokslininkas pasitaisė ant savęs ru
bus ir ėjo pasitikti svetį. Kuomet abu taip ar
ti priėjo kad galėjo vienas kitam gerai pažiūrė
ti į veidus, ąbu sustojo. Svečias dėvėjo palaidą 
pilką ploščių; tamsus ilgi ir garbiniuoti jo plau
kai dabino išbalusį veidą, kurį dengė lyg tai 
koks gailesnis.

— Kas tu, Pone? — užklausė Kopernikas. 
Svečias nepravėrė lupų. Vietoje atsakymo 

parodė rankas, o jose buvo matyti žymės per
smeigtų vinių. Tuomet Koperniką apėmė šven
tas nusistebėjimas ir iš giliausios krutinės jis 
sušuko:

— Kristau, Mano Išganytojau, Karaliau 
Dangaus!”

— Jau nebeesmi tuomi, — atsakė svečias 
patyliai: — Aš esu Jėzus iš Nazareto, kurį žy
dai nukryžiavojo....

— Viešpatie, kur dingo Tavo malonės švie
sa, kuri dabino Tavo galvą? Kur dingo dan
gaus šviesos vainikas, kurį nešiojai?

— Man atėmė. Atsirado žmogus kuris su
naikino vietą mano karalystės. Mane pastūmė 
nuo sosto, ir šiandien aš keliauju betiksliai per 
žemę.

—< Kas buvo tuomi niekšu kuris tą pada
rė? — klausė Kopernikas.

— Tu pats tą padarei, Nikalojau Koperni
kai. Tu sunaikinai dangų, paliepdamas saulei 
sustoti, o žemei keliauti! Tu sukrėtei net ir 
uolą ant kurios aš liepiau pastatyti bažnyčią!

Išgirdęs mokslininkas šitokį skundą sušu
ko iš nusiminimo:

— Viešpatie, niekuomet nenorėjau tą pa
daryti! Aš nešioju bažnyčios ploščių, ir niekuo
met nepaliepiau savo rankom užgauti Tavo 
šventą asmenį.

Svečias atsakė liudnu balsu:
— Tu benorėjai, o vienok tą padarei, šian

dien dar tu to nepermatai ir daugumas dar to 
nepermatys. 'Vienok jau artinasi tas laikas kuo- 
niet tas viskas aiškiai apsireikš.

— Niekados! — sušuko tyrinėtojas: — nie
kados tas neįvyks! Greičiau, mano knygų la
pai pavirs į dulkes ir pelenus!

Jis suklupo ant žemės ir norėjo .apkabinti 
Jėzaus kelius, vienok pavidalas staiga išnyko 
kaip miglos.

Kopernikas išbudo. Jis buvo užsikniaubęs 
ant stalelio ir rankom apdengęs savo knygą. 
Tuojau jis pašoko ant kojų. Jo galva degė, vi
sa jo dvasia kovojo. Mintyje jis vis dar matė 
prieš save tą nubudusį pavidalą.

Staiga jisai sugriebė savo rankraštį, puolė 
prie krosnies ir atvėrė jos duris. Bet čia me
tėsi jam ,į veidą tiršti durnai, todol atšoko ir už
trenkė krosnies duris. Knygą padėjo ant sta
lelio. Tuoj užsimetė ant pečių savo ploščių ir 
išėjo ant balkono. Aplinkui viešpatavo šventa 
tyla. Sniegas dengė laukus ir sodus. Jokis vė
jelis nekrutino medžių. Mėnulio nebuvo maty
ti, vienok tamsiose dausose žibėjo tūkstančiai

žvaigždžių. Jos dabar išrodė didesnės ir švie
sesnės negu šiltomis naktimis. Orionas žibėjo, 
o aiškiau ir gražiau spindėjo Sirius ir Aldeba- 
ran, bei blizgėjo Jupiteris, tas prakilnus keliau
tojas, o žvaigždžių pilnas dausas jungė Paukš
čių Kelias, kaip kokia plati misteriška juosta.

Baltgalvio astronomo kūnas išsitiesė, o jo 
krūtinė galingai alsavo. Akys pamatė Didyjį 
Gryžulio Ratą ir tuojau pažvelgė jis į tą raniią 
neišeinančią iš savo vietos žvaigždę.

Dabar astronomas susiramino, o jo veide 
atsimušė prakilni dausų šviesa. Prašnabždėjo 
jisai susijaudinančiai ir nejutomis sunėrė ran
kas.

“Šviesos nešėjos, teisybės davėjos, laisvin- 
tojos, jus amžinos žvaigždės!”

Tada sugryžo jisai savo kambarin ir palen
gva perbraukė ranka per atsipeikėjusią kaktą 
ir tarė:

“Mano knygos liko nesudegintos. Tegul 
dar kartą peržvelgsiu jas, o tuomet tegul liki
mas jas valdo!” Ad. Padegimas.

KEISTA IR ĮDOMU

: :TABASKO pipiras laikoma karščiausiu 
augalu kokis tik žinomas. Sausa to pipiro sėk
la uždėta ant liežuvio įdegina labiau negu už
žiebtas degtukas. Tas sėklas čiupinėjant dėvi
ma guminės pirštinės, išvengimui skaudžių ap- 
sideginimų. Iš tų pipirų daroma tabasco sosas, 
kurį gaunama valgyklose prie valgių, bet tas 
sosas yra labai atmieštas.

-AFRIKOJE juodųjų gentėse viešpatauja 
paprotis vaikus suskirti į poras dar kuomet jie 
esti kūdikiais, ir tėvai nustato kokią kainą už 
jaunąją reikės užmokėti. Vaiko tėvas tada pra
deda mokėti sutartą kainą, tam tikromis dali
mis, kuomet vaikas*'vedamas parodyt savo bu- 
sinčią nuotaką. Kuomet baigiama išmokėti, pa
prastai kai mergaitei sueina 10 metų amžiaus, 
tuoj ir būna atliekamos vedybų apeigos.

Panašiai vaikai suporuojami ir Kinijoje, 
dar kūdikiais būdami, bet Afrikoje tarp juo
dųjų nėra piršlių. Tėvai patys tai atlieka.

::NYKšTUKAI, mažiausi iš paukščių, at
lieka labai ilgas keliones kuomet skrenda žie- 
mavoti į šiltus kraštus. Amerikos kontinente 
jie skrenda net iš Alaskos į Braziliją. Tie ma
žučiai paukščiai gali skristi į visas puses, šo
nais ir atbuli, bet jie negali vaikščioti. Kuo
met jie skrenda per Meksikos jurą, pralekia 
per vieną naktį virš 500 mylių kelio. ______

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų 'knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

z
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Trys Dienos
Washingtone
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Antra diena — Balandžio 2
(Tęsinys iš pereito num.)

ARLINGTON VALSTYBINĖS KAPINĖS
Nuo bazeino, kur apžiurinėjau Japoniškų 

vyšnių medžius, skubėjau gryžti į miestą, kad 
nepavėluočiau važiavimui į Mount Vernon. Dar 
kartą praėjau pieva pro Jurgio Washingtono 
paminklą ir dar kartą gerai įsižiūrėjau kad ta 
visa pieva aplinkui yra tik paprasta pieva, ku
riai nekreipiama jokio dėmesio, o jei vasarą ten 
žolė perdidelė nesuauga tai todėl kad vaikščio
janti žmonės ją numindžioja. Ji yra lyg koks 
užmiesčio lauko plotas, ir čia gali daryti ką no
ri: gulėti, bėgioti, bolę lošti, ką ir mačiau jau
nus vyrukus darant. Visai ne kaip turėtų bu- 

.ti Washingtono didžiosios centralinės dalies pla
no plotas.

Pirmiausia priėjau Komercijos Departmen- 
to Rumus, kurie savo didumu tiesiog sukelia 
nusistebėjimo. Aukštumu jie nėra peraukšti— 
šešių aukštų, tačiau ploto apėmimu tai baisiai 
dideli.

Komercijos Departmento Rūmai, vienas iš 
eilės naujų įvairių federalės valdžios depart- 
mentų pastatų, kaip ir tūli kiti tos rūšies nauji 
pastatai, yra iš buvusio Prezidento Hoover’o lai
kų. Paveizdan, Komercijos Rūmai atidaryti 
1932 metais. Jie apima visą didelį skverą, ir 
kaštavo $17,000,000. Tai tiesiog pinigų kalnas, 
ir paprasto piliečio akimi žiūrint į tokį pastatą, 
jis išrodo nereikalingas toks didelis. Kiek at
simenu, Prezidento Hoover'o laikais įvairiems 
valdiškiems namams visoje šalyje statyti buvo 
Kongreso išprašyta milžiniška suma, apie 900 
milijonų dolarių! Tie kolosališki namai savo 
perdideliu didumu jau nustoja net žmogaus pa
sigerėjimo, o sukelia pasipiktinimą.

Viename tokiame name galėtų sutilpti ke
li departmentai, betgi kiekvienas departmentas 
turi sau po atskirą namą, nors kiti jie nėra taip 
labai dideli, bet gana dideli. Visi jie, tie nau
jieji pastatai, ir nugulę šią dalį miesto: tarp 
Pennsylvania, 15-tos ir Constitution gatvių iki 
tai vietai kur sueina smailuma Pennsylvania ir 
Constitution gatvių, žiūrint į tuos milžiniškus 
granito pastatus, akmenų kalnus, tiesiog jauti 
lyg ta dalis Washingtono įlinkus, lyg į žemę 
slūgsta nuo jų sunkumo!

Dar buvo kelios minutos laiko ir buvo pa
keliu į viešbutį gryžtant, taigi užsukau į kelis 
kitus tų didžiųjų valstybinių pastatų. Darbo 
Departmento rumus priėjęs inėjau į vidų, ka
dangi ten šiandien atsibuna Tarptautinė Teksti
lės Konferencija. Bet delegatai buvo išėję pie
tums. Apžiurėjau tą auditoriją kuri įrengta 
įvairiems posėdžiams, talpina porą ar daugiau 
tūkstančių žmonių.

Iš ten nuėjau į Tarpvalstijinės Komercijos 
Rumus (Interstate Commerce). Perėjau per 
jų didžiuosius karidorius. Ir čia tik karidorių 
karidoriai, kurie sudaro visą puošnumą pastato, 
bet jie yra tušti ir tokiu budu bergždi, iš jų 
į visas puses eina kambariai, raštinės.

Visi tie paminėti ir kiti didieji valdiški rū
mai tarp Constitution ir pennsylvania Avenue 
primena ne ką kitą kaip milžinišką taksų naš
tą mums piliečiams, iš kurių milijonai dolarių 
išspausta tų rūmų išstatymui. Gali rėkti, gali 
aimanuoti kad taksai dideli ir našta sunki, bet 
čia Washingtone tam musų riksmui visų ausys 
užkimštos.... Kam tik pinigai leidžiama tai 
vis dešimteriopai perdaug....

Pagaliau išeilės priėjau ir tuos didingus 
rumus kuriuose sėdi visi ponai kurie renka iš 
musų taksus — tai Internal Revenue rūmai. Į 
tų rūmų vidų visai nėjau — bijojau kad pama
tę mano naują plonių tie ponai neaptaksuo- 
tų.... Jų ten sėdi tūkstančiai, ir visų pareiga 
yra nepaleisti nei vieną Amerikos gyventoją 
neužsimokėjus taksų. Tik keista kokiais budais 
jie paleidžia nuo taksų mokėjimo didžiuosius 
turtuolus, kurie taksų nusuka milijonais ir nie
kas negali j uos priversti mokėti....

Papietavęs, laiku nuėjau į autobusą kuris 
veža turistus į Arlington Valstybines Kapines ir 
Mount Vernon, Va., Jurgio Washingtono dvarą. 
Autobusas su 36 turistais išeina 2 valandą po 
pietų. Kelionė trunka keturias valandas, kaš
tuoja $3.00. Autobusą užpildė beveik vienos 
moterys.

Turistų vežiojimo biznis taip sutvarkytas 
kad autobusas vyksta tam tikru nustatytu ke
liu, galima pamatyt tam tikras istoriškas • vie
tas, paminklus, įstaigas ir tt. už tam tikrą nu
skirtą mokestį. Kartu važiuoja aiškintojas, ku
ris savo užduo’tį puikiausia žino, ir savo aiškini
mus gražiai atlieka, primindamas ko reikia ti
kėtis, ką sekantį privažiuosi. Aiškintojas-paly- 
dovas pasirūpina važiuojantiems pasakyti kaip 
jie kurioje vietoje privalo užsilaikyti, nes tie 
Amerikonai taip kaip avys, be mažiausio supra-

timo ‘ir pridaro visokių žioplysčių, net jeigu ir 
persergstimi išanksto.

Iš Washingtono miesto į Virginia valstiją 
išveža per šiaurvakarinę seną miesto dalį, per 
seną tiltą nutiestą per Potomac upę. Už to til
to tuoj prasideda Georgetown miestas, senas 
miestas, ten buvęs jau tais laikais kai Jurgis 
Washingtonas gyveno ir tame mieste atlikinėjo 
įvairius savo biznius.

Iš Georgetown sekantį privažiavom Fortą 
Mayers, kur stovi dalis kariuomenės skersai 
upę prieš Washingtono miestą, šio forto karei
vines matydamas galėjau palyginti jas su Lie
tuvos kareivinėmis, kurios, kaip dabar 
naujas murinės, .yrą puikesnės negu šios 
rikoniškos, turtingos šalies kareivinės, 
niais namukais.

stato 
Ame- 
medi-

GENEROLO LEE ŽEMĖ
Už forto, neilgai vąžįavus autobusas 

į Arlington Valstybines Kapines, kuriose te
būti ir daugeliui Lietuvių, ypač tos kapinės 

Lietuviams tapo labiau pažystamos kai jose pa
laidotas kovojęs už Liestuvojs laisvę karininkas 
Harris.

Visos šios didžios valstybinės kapinės ran
dasi žemėj jau minėto Gen. Robert E. Lee, kuris 
kilus Amerikos Civiliniam Karui išstojo iš £e- 
deralės kariuomenės tarnybos ir su šeima ap
leidęs savo dvarą, išsikėlė į RicRmond, Va., ir 
paėmė vadovybę pietinių valstijų kariuomenių 
prieš šiaurines. Kaip tik Lee taip padąrė, jo 
visą žemę federąlė valdžia konfiskavo, kaipo 
priešo. Tačiau, nenorėdama tiesioginai tą že
mę iš jo atimti, pasisavino priekabe nesumokė- 
jimo taksų. Lee apleido savo .dvarą 1861 me
tais, valdžia viską nusavino 1864 metais.

šis dvaras turėjo tūkstančius akrų žemės, 
susiėjo su Jurgio VVashingtono dvaro žemėmis 
į pietus nuo čia. Jurgio Washingtono ir Robert 
E. Lee žmonos buvo tos pačios šeimos, Custis, 
nors Lee gyveno po Jurgio Wąshingto.no mirties.

Betgi, po Civilinio karo, Lee įpėdinis atsi
kovojo savo teises prie, tos žemės, ir valdžia 
turėjo užmokėti jam $150,000 pinigais.

Ant kranto, žiūrint skersai Potamac į Wa- 
shingtono miestą, šiose kapinėse stovi pilnoje 
čielybėje su visais įrengimais puikus Generolo 
Lee namas su visais kitais prie dvaro buvusiais 
pastatais. Iš to gali matyti kaip seniau Ame
rikos žmonės gyveno kada viską patys namie 
darydavosi: yra ir mėsos rūkykla, ir v.erpykla, 
ir kiaulių tvartai ir viskas kitkas.

Nuo Lee namo tiesiog^} JVasJdįngtonę mie
stą per Potomąc eina tas puikus tiltas. Už til
to tuoj matosi Linkolno paminklas, toliau Wa- 
shingtono paminklas, ir pagaliaus Kapitolius. 
Kas įdomu dar tai kad čia, šiose kapinėse, ran
dasi ir paminklas tam Prancūzui inžinieriui 
kuris padarė Washingtono cent-ralinės dalies 
planą, kuris nuo čia matosi. 
■L’Enfant. 
■čia i atvežti į šias kapines 1-909 metais, 
viršaus to paminklo akmens žalvario lentoje 
yra išdarytas pats miesto planas su atitinka
mais parašais.

šalimais Lee namo randasi kiti įvairus pa
minklai pažymiems Amerikos istorijoje karo 
vyrams. Yra paminklai net tiems didiesiems 
generolams kurie nepalaidoti šiose kapinėse — 
kaip Jurgiui Washingtonui ir kitiems.

Mat, šios i kapinės įsteigtos laike Civilinio 
Karo, kuomet kiti kariautojai, dalyvavę Revo
liuciniame Kare Jurgio Washingtono laikais, bu
vo išmirę ir daugiaiUsia palaidoti savo namų 
kapinėse, kaip pav. ir pats Jurgis Washingtonas.

Ypatinga tas kad pirmutinis šiose kapinė
se palaidotas kareivis buvo pietinių valstijų ka
riautojas, kuris mirė paimtas nelaisvėn šiaurė
je. Netoliese čia randasi senasis Amfiteatras 
kuriame atsibūdavo ceremonijos laike laidoji
mo karininkų, ir per šventes, ypač Dekoracijos 
Dieną (Gegužės 30).

šiose kapinėse yra palaidoti ir paprasti ka
reivėliai ir aukštieji karininkai. Valdžia neda
ro jokio skirtumo, visiems duoda lygiai po tokį 
pat kryžių-pažymėjimą, bet paskiau kas nori 
gali išstatyti saviems geresnius paminklus.

Čia ilsisi vyrai žuvę Civiliniame Kare, Is
panų Kare įr kituose karuose, po to kai šios 
kapinės buvo įsteigtos. • • ■

Nuo Generolo Lee namo važiavom į kitą 
kapinių dalį, pas naują Amfiteatrą ir Nežino
mo Kareivio Kapą iš -pastarojo' Didžiojo Karo.

Kapinės gerai užžiurimos, visas plotas .ap
augęs lapuočiais medžiais, kurie tūli jau pęrse- 
nę, taigi kaipo istoriški' medžiai suramstyti .kad 
vėjas nenųjaužtų. š.iose kapįnęse palaidota ar
ti 45,000 kareivių (reikia žinoti -kad iš Prancū
zijos karo laukų žuvusieji kareiviai nebuvo par
vežti į šias kapines), šiose kapinėse .šalia vy
ro karininko gali būti palaidota, ir jo žmona, bet 
niekas daugiau.

ka 
ko

įsisu-

Jo gardas buvo
Jis mirė Prancuaijoje, bet jo liku- 
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TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

KANSAS CITY gyventojas 
Phillips užpatentavo išradimą 
kuris gali būti įgyvendintas 
Amerikoje labai plačiai. Jis 
išrado prietaisą prie automo
bilių ratų, kuris pergreitai au
tomobiliu važiuojant, pradeda 
skambinti ir kaukti. Juomi 
manoma bus galima sustabdyti 
greitai važiuojantieji, jeigu jie 
norės tą prietaisą prie savo 
automobilio pirkti....

NEW YORKE uždarius bur- 
leskus (pusnuogių mergų rodo
mus vaidinimus), pradedama 
valyti ir naktiniai klubai ir 
alinės. Už nedorus programus 
ir vaidinimus griežtai baudžia.

NUO LIEPOS 1 dienos New 
Yorko valstijoje alų bus leista 
parduoti gatvėse nuo vežimė
lių. Bet daugiau kaip 5 galio
nus vienam asmeniui neleistina 
parduoti.

MEKSIKOJE, Saragoza pro
vincijoje, per tris metus buvo 
visai uždarytos bažnyčios. Da
bar bus leista 35 tūkstančiams 
žmonių išlaikyti vieną kunigą 
ir bažnyčią.

CAPE GOD (Mass. valstijo
je) per ilgą laiką buvo dirbdi- 
nama didelis trokas miškų gai
srams gesinti. Investuota trys 
tūkstančiai dolarių, manyta 
kad tuo troku galės greičiausia 
Ir geriausia gaisrą užgesinti. 
Štai, aną dieną kilo gaisras ir 
tas trokas atsiskubino į mišką. 
Mišku važiuodamas per durnus

nepamatė kaip atsimušė į 
dį ir užsidegęs akimirkoje su
degė. Tas parodė kaip teorija 
toli nuo praktikos. Troko da
rytojų nepamanyta kad gais
ro metu girioje yra durnų ir 
kad reikia pro medžius važiuo
ti....

me

klausomybės šventę valstijine 
švente. Marylande tą išsirū
pino Baltimorės miesto Teisė
jas Laukaitis. Kokią nors pa
garbą Lietuviai galėtų ir kito
se valstijose gauti. Bet rei
kia padirbėti.

ELMIRA mieste, N. Y., tū
las George Billing staiga atsi
suko pažiūrėti į praėjusią 
šalį gražią moterišką — ir 
vos negalėjo atgal atsukti, 
bulai žiūrėdamas ėjo porą 
kų iki priėjo policininką,
vargšą nugabeno į ligoninę. 
Gydytojai atsuko jo išnarintą 
sprandikaulį ir paleido namon. 
Jis bus atsargesnis žiūrėti į 
praeinančias gražias moterėles.

PASIŽVALGIUS

GEGUŽĖS 20 d. sukako 10 
metų kai lakūnas Lindbergh 
iš New Yorko nesustodamas 
nuskrido j Paryžių. Sukakčiai 
paminėti Prancūzija paskyrė 
dovaną lakūnams iš New Yor
ko į Paryžių oro lenktynėms. 
Bet.... Amerikos Komercijos 
Departmentas tokioms lenkty
nėms nedavė leidimo, aiškin
damas kad Amerikai rupi įs
teigti rimtas oru su Europa 
susisiekimas, ne pavojingi gal- 
votrukčiavimai. Bet lazda tu
ri du galu. Lakūnai lenkty
nėms ruošiasi iš Montreal, 
Kanados.

ISTORIKAI iškniso kad vi
sų pirmiausia vežimas be ark- 
lio-automobilis gatvėje 
dė Philadelphijoj 148 
atgal.

pasko
mėtai

pennsylvanijos 
jos legislatura 1938 metų Ba
landžio 8 d. nužymėjo švedų 
diena. Mat, sukanka 300 me
tų kai pirmieji Švedai Penn- 
sylvanijoje apsigyveno. Pėnn- 
sylvąnijoje ir kitose vietose ir 
Lietuviai gyvena gana senai. 
Bet tik viena Maryland valsti
ja pripažino Lietuvos Nepri-

valsti-

NEŽINOMO KAREIVIO KAPAS

Privažiavus prie naujojo Amfiteatro pama- 
nuostabų pastatą, kurįs yra visas balto mar- 

šis Amfiteatras
tai 
muro įr įspūdingos išvaizdos, 
pradėtas statyti 1915 metais ir baigtas 1920 me
tais. Amfiteatras taip vadinamas todėl kad jis 
yra po atviru dangum, be stogo, bet su scena 
ir su apie 5000 sėdynių žmonėms susėsti laike 
iškilmių. .

Laiptų laiptai veda lankytojus į puikų Am
fiteatrą, kuris išstatytas aukščiau krante-kal- 
nelyje. Jo ineiga yra iš rytų pusės, taigi iš 
ten nuo kur matosi visas Washingtono miestas 
už upės.

Plačių laiptų eilėmis prieini prie Nežinomo 
Kareivio Kapo, kuris išstatytas netoliese jneigos 
į patį Amfiteatrą. Po balto marmuro vieno 
šmoto pailgai keturkampu akmeniu ilsisi vienas 
nežinomas kareivis, palaidotas Lapkričio 11 d. 
1921 metais. Sakoma kad Gen. Pershing, Ame
rikos karo vadas Prancūzijoje, pats nuvažiavęs 
į Prancūziją, ten palaidotų nežinomų Amerikos 
kareivių kapuose iškasė keturis lavonus ir par
vežė išįkilmingai į Washingtoną. Iš tų keturių 
lavonų, .esamų grabuose, turėjo būti parinkta 
vienas. Parinkimą atlikti pavesta daugiausia 
atsižymėjusiam tame kare gyvam likusiam vy
rui. Jam buvo užrišta akys ir jis, su vainiku 
rankoje, buvo paleistas į salę kur stovėjo ketu
ri grabai. Ant kurio grabo jis pataikė uždėti 
vainiką tas nežinomas kareivis ir buvo išrink
tas į Nežinomo Kareivio Kapą. Kiti trys pa
laidoti šiose kapinėse taipgi atitinkamomis .ce
remonijomis. Bet šiam Nežinomam Kareiviui 
suruošta tokios didžios ceremonijos kokių Wa- 
shingtono mieste nebuvo. Jis atlydėtas su vi
sa militariška pompa Lapkričio 11 d., 19.21 me
tais. Grabas apipiltas žeme atvežta iš Prancū
zijos karo Jauko. Anglija per savo atstovus 
Nežinomam Kareiviui atsiuntė Viktorijos Kry
žių, didžiausį atsižymėjimo garbės ženklą. Lai
dojant tą kareivį, dalyvavęs Prancūzas Gene
rolas Foch nutraukė sau nuo krytinės savo or- 
diną-kryžių ir padėjo ant to kareivio į grabą.

Nežinomo Kareivio Kapas yra 10'pėdų auk- 
pailgai keturkampas balto marmuro ak- 

Jis yra jau antras. Tuoj po pirmojo 
įrengimo lankytojai jį tiek apgadino kad 
metąis prisiėjo pastatyti naują antkapį.

ščio
muo. 
kapo 
1982
Nųp to.laiko prie to Kapo vaikšto kareivis šau
tuvu ant peties, dieną ir naktį (kareivių yra 
keletas, kurie eidami sargybą tankiai mainosi).

Prie šio Kapo ir apsireiškia didelis Ameri
konų žioplumas. Prie Kapo yra nutiestas gu
minis patiesalas, takas kuriuo kas kelinta mi- 
nuta turi praeiti tas garbės sargas kareivis. 
Betgi issivėpę Amerikonai neturi nei tiek su
pratimo kad reikia palikti tą taką laisvą: suei
na, apstoja tą taką ir vėpso į Kapą. Kada ka
reiviui reikia praeiti iš vieno šono į įkitą, jis 
atėjęs ties, taką užstojusiais žmonėmis turi su
stoti, ir jam neleista žmones šnekint kad pasi
trauktų į šalį- Tie gi įsivėpę žiuri, manydami 
kad kareivis taip sau prie jų atėjo, ir vistiek 
nesitraukia šalin.... Kada vieni nueina, kiti 
vėpliai ateina ir vėl užstoja taką, nepasimokin
dami nuo pirmesnių....

j

pro 
gal-

MASS. valstijoje senatas iš
leido įstatymą kuriuo bus bau
džiama darbdaviai atleidžianti 
iš darbų darbininkus tik dėl to 
kad jie jau yra virš 45, metų 
amžiaus. Geras įstatymas. Po 
45 metų amžiaus, darbininkas 
daug geresnis.

BAISUS ir netikėtinai keis
tas įvykis buvo Paryžiuje. Pa
ryžiaus požeminiam traukiniui 
sustojus vagone rasta perpjau
ta kaklo gysla mirus 30 metų 
amžiaus moteris našlė. Kas ir 
kaip tą žudystę papildė nesu
sekama.

PREZIDENTO R o o s evelto 
žmona praneša kad bus sten
giamasi pravesti Amerikos mo
terims įstatymas, kuris neleis 
ilgiau dirbai kaip 8 valandas 
dienoje. Esą moterims reikia 
daugiau laiko praleisti su savo 
vaikučiais. O daugiau dirbus 
motina apleidžia savo šeimos 
auklėjimą.

Ant to didžio gabalo akmens yra iškalta 
žodžiai (Angliškai):

“ČIA ILSISI GARBINGOJE ATMINTYJE 
AMERIKOS KAREIVIS ŽINOMAS 

TIKTAI DIEVUI”
Inėjus į Amfiteatrą, ten priešakinėje da

lyje įrengta salė, lyg koks muzejus, kuriame 
sudėta karo vėliavos, valstybių vainikai ir kito
kios dovanos atsiųstos Nežinomo Kareivio lai
dotuvėms. Priešakyje toje salėje pasimato ne
didelė Taikos stovyla.

Apžiūrėję Amfiteatrą, vėl sėdom į autobu
są ir keliavom į Mt. Vernon, kuris yra apie 16 
mailių į pietus nuo Washingtono.

(Bus daugiau)

' •*'U, '
kaimynai Picburgie.
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čiai niekaip neatsikrato cicili- 
kėlių ir gana. Vieną dieną tie 
cicilikėliai iš kurio nors kam
po salės daro gyvulišką užpuo
limą ant sandariečių ir tauti
ninkų, kitą dieną žiūrėk vėl 
tie cicilikėliai sako prakalbas 
sandariečių parengtoje vaka
rienėje.

Turbut man reikės atžirgliot 
Picburgą padaryt parėtką.

Įz
“NAUJ. GADYNĖJ” Straz

das polemizuodamas su Bim
ba apie rinktas aukas Lietu
vos baduoliams ir apie renka
mas aukas Lietuvos politiš
kiems kaliniams ir Ispanijos 
raudoniesiems remti, pirštu 
duria Bimbai į akis ir klausia: 
“O iš kur tu susikrovei tūks
tančius?” Jeigu Strazdas, ku
ris nei kiek nemažiau už patį 
Bimbą žino apie rinktas ir ren
kamas aukas, taip drąsiai Bim
bos klausia iš kur jis susikro
vė tūkstančius tai jau aišku 
kur tos aukos nueina.

Krislas.

i

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos. Eina du kar
tu į mė\ 
$2.00. A. 
ženkleliais, 
merį pamatymui.

‘‘MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, Ilk

Kaina metams 
rųskit 10c pašto 
gausit vieną nu- 

Antrašas:

<• ' ' 1 
%•

JAU GATAVA

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

RASĖ K.S. KARPIUS •'
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Šios knygos kaina 50c., kadangi knyga yra 
didoka, 128 puslapių, tačiau “Dirvos” skai
tytojai gaus ją tik už 25 c. Prisiųskit tuoj 
25c vertės pašto ženklelių ir knygą gausit.

DIRVA”, 6820 Superior av. Cleveland, O. ,

W%25c4%2585shingto.no


DIRVA

VAIZDAS IŠ GREAT LAKĘS EKSPOZICIJOS CLEVELANDE DAYTON,OHIO
PARAPIJOS BAZARAS

Lietuvių šv. Kryžiaus para
pija rengia savo metinį baza- 
rą, kuris prasidės Birželio 11 
ir baigsis 20 d. Atsibus gra
žiame darže prie bažnyčios. 
Numatoma išanksto kad baza- 
re lankysis daug žmonių.

UŽMUŠTAS. Simanaą če- 
pulionis, 67 metų amžiaus, li
ko užmuštas ant geležinkelio, 
Gegužės 29 d. Čia liko vienas 
sūnūs, Vincas, ir duktė, Uršu
lė. Dar du jo sunai gyvena 
kituose miestuose. Velionis iš 
Lietuvos paėjo Darsūniškiu p., 
Trakų apsk. “D.” Rep.
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Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
APLANKYKIT,

Lietuvišką

KUDIRKINĖ DARBUOJASI 
PASTATYT KUDIRKAI 
PAMINKLĄ DARŽELYJE

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja rengiasi prie didelio pikni
ko Birželio 27 d., po kurio ti
kisi turėti jau gana pinigų pa
statymui Clevelando Lietuvių 
Darželyje sau amžino pamink
lo — Dr. Vinco Kudirkos bius
to.

Ta sena ir stipriausia vietos 
Lietuvių pašalpinė draugija 
jau pernai sumanė darbuotis 
sukėlimui gana pinigų pasta
tymui Darželyje biusto savo 
patronui, Lietuvos Himno kū
rėjui Dr. Vincui Kudirkai.

1938 metais sueina 80 metų 
nuo Dr. Vinco Kudirkos gimi
mo, 20 metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo — 
taigi kitą metą labai pritiktų 
surengti Clevelande dideles iš
kilmes ir pastatyti Dr. Kudir
kos biustą.

Tas priklausys kaip daug 
pelno bus padaryta šiame Ku- 
dirkinės piknike

Piknikas bus jį>rh° je vie
toje, arti miestu tčiutos far- 
moje, prie Grėde road.

1939 metais sueis 40 metų 
nuo Dr. Vinco Kudirkos mir
ties, bet gal butų perilgai lau
kti tų metų.

KAZIUI TAMOŠAIČIUI yra 
laiškas iš Lietuvos “Dirvos” 
administracijoj e.

Taipgi iš seniau užsilaikę 
laiškai iš Lietuvos randasi:

Petrui Pučkuoriui
Marei Tamolionis.

SVEČIAI Iš DETROITO
Praeitą sekmadienį ir pir

madienį Clevelande, pas p. Vil
kelius viešėjo J. Kundrotas, su 
žmona ir dukteria, iš Detroito. 
Jie apsilankė Clevelando Lie
tuvių Darželyje, kuris taip pa
tiko kad paaukavo $5.00 Dar
želio parėmimui.

Svečiai aplankė Clevelando 
Parodą, Pasaulio Gatvėse Lie
tuviškus biznius, ir atsilankęs 
“Dirvos” redakcijoje p. Kun
drotas išsirašė “Dirvą”.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

i EVA'S❖
j Dry Cleaning

* Naujenybes Didžiųjų 
Ežerų Parodoje

Milžiniškos minios atvyks
tančios į Great Lakęs Ekspo
ziciją Clevelande parodo savo 
užgyrimą 1937 metų Ekspozi
cijos.

Didžioji Midway su daugybe 
įvairių palinksminimų traukia 
minias kasdien ir vakarais iki 
pat vidurnakčio.

“The Making of A Nation” 
skyrius yra vienas iš labiausia 
lankomų sričių, kur parodoma 
gelžkelių veikimas ir petroleu- 
mo gamyba, kur yra išpiešta 
milžiniški muralai tarptautiniai 
žinomo muralų artisto, Juan 
B. Larrinaga.

Winterlandas, Vanny Van 
Grove’s milžiniškas muzikalis 
ledo spektaklis, pilnas žmonių 
kiekvieno perstatymo laiku.

Aąuacade, Billy Rose’s didis 
vandeninis ir muzikalis spek
taklis, traukia minias lankyto
jų kas vakaras. Ten matysit 
vandeninį vaidinimą kaip ir 
scenišką muzikalį perstatymą, 
kas viskas apima apie 500 ar
tistų.

Tony Sarg’s Theater duoda 
nuolatinius marionettų vaidi
nimus.

Taipgi tame linksmame Mid- 
way randasi du laivai, vienas 
submarinas S-49, kurį lankyto
jai apžiūrinėja, patyrimui kaip 
tie laivai veikia. Antras lai
vas yra Admirolo Richard E. 
Byrd’s, kuriuo jis lankėsi Pie
tų Ašigalyje. Ten matysit ir 
pietų žemgalio paukščių ir ki
tų dalykų.

Kas vakarą 10 valandą bū
na gražus ugnių laidymas — 
fireworks.

Pasilinksminimo Ruožte yra 
May Company žaislavietė, kur 
šeimos gali atsinešti savo val
gius ir prie stalų susėdus už
kandžiauti, vaikams gi yra vi
sokių žaislų.

PASAULIO GATVĖSE yra 
daug ko naujo, ten prie visko 
yra didelė Lietuviška Užeiga, 
kurią nuolat lanko ir svetim
taučiai ir Lietuviai iš tolimų 
Amerikos miestų.

Viena iš linksmiausių vietų 
Pasaulio Gatvėse yra tai Billy 
Rose’s Pioneer Palace, kur at- 
sibuna “Beef Trust” chorisčių 
vaidinimai, kurie vaizduoja 
praeitų linksmų dešimtmečių 
buvusius perstatymus. Ten 
inėjimas nemokamai.

Kadangi Paroda tęsis ištisą 
vasarą iki Rugsėjo 6 d., tiki
ma milijonų svečių apsilankant 
Clevelande ir pačioje parodoje.

Valdžios Skyrius 
Pamokinantis

Vienas iš įdomių ir pamo
kinančių Great Lakęs Ekspozi
cijoje skyrių yra U. S. Fede- 
ralės Valdžios Skyrius, kuris 
užima didelę dalį Hali of Pro- 
gress. Ten išstatyta įvairių 
valdžios departmentų dalykai, 
informacijos, modeliai, pavyz
džiai, federalių kalėjimų tvar
kymas. Ten yra modeliai ka
riškų lėktuvų, įvairių oro bom
bų; yra visokios informacijos 
apie jūrininkystę, namų ir ke
lių statybą, ir virš visko, ten 
prie eilės kitų vėliavų vienoje 
dalyje iškabinta didelė Lietu
vos vėliava. Tos vėliavos at
stovauja visas valstybes su 
kuriomis Suv. Valstijos turi 
diplomatinius santikius.

Birželio 4 d. buvo formalis 
to Valdžios Skyriaus atidary
mas, į kurį buvo sukviesti lai
kraščių atstovai. Nuo Lietu
vių dalyvavo “Dirvos” redak
torius Karpius.

Svečius laikraštininkus pri
iminėjo Valdžios Skyriaus ve
dėjas United Statės Commis- 
sioner General Dr. Nicola Cer- 
ri su žmona ir jo padajėjas 
George C. Dickens.

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

Pamokos vaikučiams kurie 
yra rengiami prie pirmos šv. 
Komunijos atsibuna šeštadie
niais 3 vai. po pietų ir trečia
dieniais 7:30 vai. vakare. Ku
rie vaikučiai yra metuose, ga
li užsiregistruoti klebonijoje 
nuo Birželio 11 iki 16 d.

Rugpjūčio 15 d. šv. Panelės 
Nesiliaujančios Pagalbos soda- 
lietės ir choras rengia “Nak
tį Lietuvoje” ir pikniką.

Choro pamokos būna trečia
dieniais nuo 8 vai. vakare.

STREIKUOJA
Bamberger Reinthal Co. sve- 

derių dirbtuvėje sustreikavo 
darbininkės, nori pripažinimo 
CTO unijos, 35 valandų darbo 
savaitės ir mokesties pakėli
mo nuo $16 iki $40 savaitei. 
Beveik visos susirašė į uniją ir 
laikosi geroje vienybėje, nesi
randa streiklaužių. J. A.

į Senas Drapanas padarom ii 
t kaip naujas, išvalom ir ;; 
f sutaisom. ;;❖ ,, 
l EVA' PETRAITIS ;• 
ž

6702 Superior Avė. ;;
f Telef. HEnderson 5699 ;;
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i; W PIRKT į

DARŽELIO PIKNIKAS
Metinis Lietuvių Kultūrinio 

Darželio piknikas rengiamas 
labai įvairus, ir kurie atsilan
kys matys šio-to nepaprasto.

Piknikas atsibus jau kitą 
sekmadienį, Birželio 20. Te- 
mykit skelbimą šiame pusla
pyje^_________________ ,

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

Bargenas už $4,000. Gau
sit su mažu įmokėjimu.

A. Effron, PO. 9663

LAIMĖJO BYLĄ
Ir pyragus valgant reikia 

apsižiūrėti. M. Dubauskienė, 
nusipirkus Ward Baking Co. 
keiksą valgydama susižeidė sau 
burnos vidų, nes tame pyrage 
buvo įkritus ir iškepta vinutė. 
Apie tai buvo pranešta pačiai 
kompanijai, kurios advokatas 
pasiūlė mažą atlyginimą, ku
rio p. Dubauskienė negalėjo 
priimti. Byla atsidūrė teis
me, tęsėsi apie metus laiko, ir 
Ward Baking Co. buvo pritei
sta atmokėti p. Dubauskienei 
atitinkamai didelį atlyginimą.

Rep.
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STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

PARTRAUKIT SAVO 
GIMINIEČIUS

Dabar pats geriausias laikas 
partraukti iš Lietuvos tuos vi
sus jaunuolius kurie Ameriko
je gimę. Kreipkitės į ‘Dirvos’ 
agentūrą, gausit greitą patar
navimą.

Šiek-tiek sunkiau yra su ati
traukimu kitų giminių, bet ir 
tuos galima atitraukti, jeigu 
traukėjas pristato Amerikos 
konsului Kaune reikalingus įro
dymus apie savo gerą finansi
nį stovį.

Partraukimui iš Lietuvos as
menų kaštai labai maži. Pasi- 
teiraukit “Dirvos” agentūroje.

AUKOS SIRVYDO 
BIOGRAFIJAI

Vis daugiau veikėjų priside
da velionies J. O. Sirvydo bio
grafiją išleisti. Iš to komite
tas įgyja vilties kad pabaigo
je šių metų bus galima knygą 
išleisti. Tik reikia kad kiek 
pasidarbuoti vieniems keliant 
reikalingą pinigų sumą, ki
tiems kurie yra pasižadėję pa
rašyti ką iš savo atsiminimų, 
paskubinti tai padaryti, kad 
biografijos redakcija gautų ir 
darbas nesitrukdytų. Visų y- 
ra reikalas, ir visi turime pa
sidarbuoti.

Prie pirmiau paskelbtų prer 
numeratų, buvusios Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 3-čia "kuo
pa, Brooklyn, N. Y., paskyrė 
savo privatinį turtą, vertės 
virš $70, Sirvydo Biografijos 
išleidimui.

Aukas ir prenumeratas pra
šome siųsti ir toliau šiuo ant
rašu:
Sirvydo Biografijos Komitetas

336 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

J. Sagys, Pirmininkas, 
Pr. Narvydas, Iždininkas.

STATYDINKITĖS, 
arba Atnaujinkit Savo 

Namus
šiuo laiku visoje šalyje pri

vatinės finansinės įstaigos, jau 
neskaitant bankų ir kitų viešų
jų finansinių įstaigų, pradėjo 
duoti paskolas statymui gyve
namų namų federalių apdrau- 
dos kredito planu.

Trumpos paskolos aktas, ku
rį Kongresas buvo priėmęs, pa
sibaigė su Kovo 31 diena, ir 
inėjo galėn pastovi ilgalaikinė 
namams statyti mortgečių ap- 
drauda.

Kuomet 1934 metais Nation- 
al Housing Act tapo įstatymu, 
Birželio mėnesį, 1934 metais, 
vos 150 finansinių įstaigų te
sutiko duoti bent kokias pas
kolas namams statydinti. Gi 
šymet, nuo Kovo 31 dienos, vi
soje šalyje jau 6,419 įstaigos 
išdavė 1,449,214 paskolas pa
siremdamos valdžios apdrauda, 
viso už $506,730,524 sumą.

Prie to kad duodama pini
gai naujų namų statymui, da
bar galima gauti paskolas pen
kių metų išsimokėjimo laikui 
namų aptaisymui, sumoderni- 
nimui.

Federal Housing Adminis
tracija apdraudžia paskolas ir 
ant 15 metų senumo namo, jei 
randa jį gana gerame stovy
je ir jeigu to namo savininko 
finansinė padėtis yra gera.

Tuo budu gauta paskola ga
lima ir senyvą namą gerokai 
perstatyti, padidinti, moderni
zuoti, o tuomi ir padidinti in- 
eigas iš to namo.

šiaip gi visais atvejais leng
viausia gauti paskolas staty- 
muisi nebrangių gyvenamų na
mų, ir visiems patariama šia 
proga pasinaudoti.
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| G A R D E N 
| FLOWER SHOP | 
= Gėles visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.= 8 = 8404 Superior Avenue =
Atdara vakarais.

PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710 
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PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 1 01 dieną —
IKI KUGS.-SEPT. G

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. Juozas Blaškevičius

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Pastangomis LRKSA. 178 
kuopos ir gerų draugų buvo 
surengta Birželio 5 d. banketas 
Šv. Petro bažnytinėje salėje. 
Svečių dalyvavo vidutiniai.

Buvo išpildytas ir mažas 
programėlis. Kalbėjo S. Ro- 
davičius, Kun. Roy Burgeois, 
šios parapijos klebonas, ir ga
le jo padėjėjas Kun. Angelai
tis. Jis priminė kad šis poki- 
lis surengtas paminėjimui L. 
R.-K. S. A. 50 metų jubilejaus. 
Ragino neprigulinčius įsirašyti 
į Susivienijimą. Pabaigoj sa
vo kalbos Kun. Angelaitis už
siminė kad pasiilgo Lietuviškos 
kalbos ir pirmą kartą čia kal
ba į susirinkusius Lietuviškai. 
Jis ragino kad ir daugiau bu
tų rengiama toki vakarai su 
programais, kad juose daly
vautų Lietuvių vaikai.

Programo gale p-lė Paulina 
Barauskaitė pašoko, jai akom
panavo p-lė A. Rokaitė. P-lė 
Lucy Pulkiutė padainavo dvi 
daineles, toliau dainavo p. J. 
Vertelis, dainoje primindamas 
kaip Rusų caras persekiojo 
ir kankino Lietuvius, kaip net 
ubagai išmokę Lietuviškas gie
smes, eidami per kaimus Lie
tuviškai jas giedodavo.

Galiaus, p-lė Eugenija Kon-

stantaitė paskambino keletą 
dalykų gitara.

šio banketo ruošėjos šeimi
ninkės labai gražiai paruošė 
stalus ir visus svečius paval
gydino skaniais užkandžiais.

Didelė padėka rengėjoms ir 
tiems kurie dovanojo tam va
karui reikmenis, ir visiems ku
rie prisidėjo darbu.

šiame vakare liko paskirta 
kad ir nedidelė auka, du dola- 
riai, Clevelando Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui; pinigai pa
siųsti Darželio valdybai.

Po banketo ir programo bu
vo šokiai, griežė K. Prospaliau- 
sko ir Janickio orkestras.

Pas J. Sebestinus lankėsi O. 
Ryplevičienė, pas Rokus ir O- 
leknavičius Pranas Jonuškevi- 
čius, visi iš Clevelando.

P-lė Stella Tamošauskaitė 
turėjo paminėjimą -savo gim
tadienio. Dalyvavo gražus bū
relis jos draugų.

SLA. 198 kuopa sekmadienį, 
Birželio 13 d., rengia pikniką 
visiems žinomoje Milano ukė- 
je, prie East Avė. Kalnas.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St
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DELLA C. JAKl’BS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ; 

Vežimai ligoniams pervežimui j Mgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Ann’s Used Fumiture 
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. v

, TIKRAI ATSAKANTIS 
DANTŲ DARBAS

pas

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

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

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)

Taisom ir Naujinam 
Rakandus

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

Mordus Upholstering
Shop

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

■

■
■
■
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■
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Ar BIZNIO REIKALAI?
Ar šiaip sau KELIAUSI?

Nešiokites travelers checks 
saugumui, patogumui 

ir ekonomiškumui
▼

Parsiduoda visuose musu banko skyriuose

Cleveland Crust
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

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

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

saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi jvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

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

■“i

WILKELIS FUNERAL HOME
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
inViiiiinilHnTt



D I R V A 7

LIETUVOS MIESTELIAI Į
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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&I KVINTOS
MIESTELIS Kilių TRIS KAR

TUS VALDĖ LENKAI, IR 
PAGALIAU BUVO IŠMUŠ
TI ANT VISADOS.

Širvintos (arba Širvintai)— 
tai miestelis ir dvaras palei 
Ukmergės - Vilniaus v i e š k elį 
prie Širvintos* upės.

Miestelis yra ištisęs palei 
vieškelį viena gatve trijų kilo
metrų ilgumo. Prieš du šim
tu metų Širvintas valde kara
liai, vėliau — įvairus ponai. 
Širvintų parapijos pradžia bu
vo 1475 metais. Ją įkūrė po
nai Astikai. Tolimesnė Širvin
tų praeitis beveik negalima su
žinoti.

Širvintas puošia muro baž
nyčia, pastatyta 1860 metais, 
ir paminklas Lietuvos kariams, 
žuvusiems kautynėse su Len
kais ties miesteliu nepriklau
somybės kovų dienose. Taip 
pat teikia apielinkei gražumo 
ir Širvintos upė, kuri bėga pro 
miestelį, ir pasukus j vakarus 
įteka į upę Šventąją tarp Up- 
nikų ir Veprių miestelių. Tos 
upės krantuose Širvintų apie
linkėje randama gintaro.

1915 metais pasikeitė val
džia Lietuvoje: Vokiečiai, ka
ru išvarę Rusus, užėmė musų 
kraštą. Tada Vokiečiai buvo 
įkūrę Širvintų apskritį ir Šir
vintas padarę apskrities mies
tu. Vokiečiai iš Širvintų išėjo 
1918 metų Gruodžio mėnesį. 
Vietos Lietuviai sudarė komi
tetą it paėmė iš Vokiečių ap
skrities valdžią.

1919 metų pradžioje Širvin
tas užėmė bolševikai, tačiau 
neilgam, nes tų pačių metų pa
vakarį bolševikai buvo išmuš
ti,’ Širvintas užėmė Lietuviai 
ir Lenkai, kurie tarp savęs dar 
nekariavo.

Kurį laiką Širvintuosc buvo 
dvi valdžios. Vėliau Lenkai iš
ėjo ir pasiliko tikrieji šeimi
ninkai Lietuviai.

1919 metais, Birželio mene
sį, Širvintas užėmė Lenkai an
trą kartą, kurie išbuvo iki 
1920 m. Liepos mėnesio. Ta
da Širvintas užėmė Lietuviai 
antrą kartą.

Maža dar to, kai Lenkai 
1920 metais Spalių mėnesį už
ėmė Vilnių, jie verždamiesi už- 
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties Apdraudai (I.ife Ins.) 
patelefonnnkit paaiškinimui.

; Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
į tornados, taipgi namų baldus ir 
| automobilius; prie to apdraudžiu 
Į nuo sužeidimų ir parūpinu kito- 
B kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju- 
s Sų apdrauda ant namo ar kitko 

duokit man jų atnaujinti.

grobti Lietuvą, Širvintas už
ėmė ir trečią kartą. Bet čia 
jau karaliavo vos kelias dienas. 
Jie buvo sumušti ir išvyti iš 
Širvintų, sumušti po Giedrai
čiais.

Tų pačių metų Gruodžio m. 
1 dieną buvo nustatyta neutra- 
linė zona, iki 14 metrų pločio 
žemės ruožtas kurį negalėjo 
valdyti nei Lietuviai nei Len
kai. Tame ruožte buvo ir Šir
vintos. Ruožtas taip išbuvo 
iki 1923 metų pavasario.

Kai buvo panaikintas nelie
čiamas ruožtas (neutralinė zo
na), Širvintos atiteko Lietu
vai. Tada susitvarkė ir gyve
nimas.

Dabar Širvintos yra vals
čiaus miestelis su daugiau po
ra tūkstančių gyventojų. Yra 
vidurinė mokykla, žiemos že
mės Ūkio mokykla, Lietuvių 
pradžios mokykla su keturiais 
mokytojais ir žydų pradžios 
mokykla. Yra mokyklų inspek
torius, paštas, teismas, nota
ras, policijos nuovada, vals
čiaus savivaldybė.

Širvintų valsčiaus didumas 
290 ketvirtainių kilometrų, gy
ventojų 10,250 žmonių. Per 
visą valsčių teka Širvintos upė. 
Yra du ežerai: Naidai ir Alio- 
nys. Alionių ežero pusė Len
kų okupuota.

Vietų vardai Lietuviški, pa- 
veizdan: Akmeniai, Barzdžiai, 
Alionys, Bajoras, Beržą, De
gučiai, Gavėniai, .Kiemeliai, 
Uličėliai ir tt.

Širvintų valsčiuje yra kata
likų parapijos: Širvintų su 
4500 žmonių, Šešuolių su 2200 
žmonių ir Zibalų su 2090 žmo
nių.

Valsčiuje, be Širvintų, yra 
aštuonios Lietuvių pradžios 
mokyklos. Tose mokyklose pri
silaiko 17 mokytojų ir lanko 
jas daugiau kaip tūkstantis 
vaikų.

Iš Širvintų miestelio į Vil
nių 50 kilometrų kelio. Bet, 
deja, tas kelias dabar užžė
lęs!....

Širvintų krašto buvę sulen
kėję žmonės palengva susi
pranta ir gryžta prie Lietuvių 
kalbos ir papročių. Bažnyčio
se Lietuviškai, mokyklose Lie
tuviškai; ima skaityti laikraš
čius ir džiaugiasi gyvenimo 
gerumais, kurių už linijos Len- ! 
kų pavergtiej i neturi.

Vk. Trs.

C. F. Petraitis
6702 Superior A v. (viršuje)

Telefonas H End. 5699

Vienatinis Lietuviškas 
Naktinis Klubas Loraine

_★ BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

1341 BROADVVAY (Main St.)
LORAIN, OHIO

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

vakarais.
.Juozas ir Laura Danevičiai.

! 

j 

j

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. M ITLIOLTS
6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729

*
I 
: 
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I. SAMAS JEVYELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikėių •— deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės i musų krautuvę 
kur, rasit didžiausj rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 

"" akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTU VĖN.

..... ......................................................................................................................................................................................................................

JURŲ LAIVYNAS
Lietuvos Ekonominė ir Militarįnė Galybė

FLORIDOS PADANGĖJE
KAUNAS. — Minint Klaipė

dos prisijungimo prie didžio
sios Lietuvos 14 metų sukak
tį buyo iškelta šūkis: “Stip
rus Lietuvos prekybos ir ka
ro laivynas!” šį šūkį iškėlė 
kaip tik studentų atsargos ka
rininkų korporacija “Ramovė” 
vykdydama savo kariškos pro
pagandos programą, konkre
čiai kviesdama 'organizuotą 
Lietuvos visuomenę, ypač jau
nimą, paskelbti tautinio Lietu
vos laivyno propagandos mė
nesį.

Tai yra vienas tų stambiau
sių musų ekonominio ir poli
tinio gyvenimo klausimų, ku
ris yra būtinai reikalinga sprę
sti ir vykdyti.

Tautinio laivyno organizavi
mo klausimas yra vienas tų 
didžiųjų musų valstybinio gy
venimo klausimų, kurie yra 
butini plačių visuomenės sluog- 
snių susidomėjimo ir didelės 
paramos.

Blaivai žiūrėdami į ateitį ir 
realiai vertindami savo darbo 
padarinius, negalime pasiten
kinti vien žodžiais reikšdami 
savo simpatijas jurai ir poli
tišku švelnumu nusiteikdami 
jos mistiškai pasakai, likti lai
mingi. Turime pateisinti sa
vo įsistiprinimą pajūryje, tu
rime pasidaryti vėl juros val
stybe, turime pasivyti kitas 
kulturingas jūrines valstybes. 
O tai galime padaryti tiktai 
sukinę savo tautinį laivyną.

Šiandien, neturėdami savo 
prekybos laivyno ir norėdami 
išnaudoti Klaipėdos uostą, tu
rime visą eksportą vykdyti 
svetimų valstybių laivais ir 
tuo budu gana dideles sumas 
išmokėti užsienio bendrovėms.

Tiesa, paskutiniais metais 
“Maisto” bendrovė įsigijo tris 
prekybinius laivus ir trys Klai
pėdiškės bendrovės laivai yrą 
visas musų prekybos laivynas. 
Tačiau šis musų laivynas, su
sidedąs iš šešių laivų, prie, pa
lyginti, išsivysčiusios Lietuvos 
užsienio prekybos, sudaro la
bai mažą pajiegumą musų pre
kių pervežimui, tesugebėdamas 
aptarnauti tik 3.5 nuoš. Lie
tuvos prekybos.

Tenka pasidžiaugti “Maisto” 
bendrovės padarytomis pas
tangomis. Be “Maįsto” arba 
jam lygių gaminių mes turime 
daug kitų eksportinių prekių, 
kurioms pervežti šie laivai ne
tinka. Pirmoje eilėje reikia 
paminėti miško medegos fab- 
rikatus ir pusiau fabrikatus. 
šioms prekėms gabenti laivų 
kaip tik neturime. O per me
tus mfško medegos išvežame 
i vakarų Europą apie 299,000 
tonų.

Kiek yra svarbus prekybos 
laivynas ekonominiu atžvilgiu, 
tuo daugiau yra svarbus poli
tiniu ir kariniu atžvilgiais ka
ro laivyno steigimas ir organi
zavimas. Juros valstybė, ne
turėdama savo karo laivyno, 
žinoma, negali vadintis net ju
ros valstybe.

Koks ir kokio pobūdžio karo

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

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefront av. PO. 9548

■

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.

laivynas yra reikalingas ir 
koks atitinka musų sąlygoms 
tai yra krašto saugumo poli
tikos klausimas, kurio čia ne
svarstysime.

Tokias tai mintis paduoda 
apie prekybinį ir karo laivyną 
"Lietuvos Aide” St. Dominas.

LIETUVOS KALINIŲ 
GLOBA

Iš Kalinių Globos Draugijos 
Skyrių Atstovų Suvažiavimo

Kaunas. — Kovo 7 d. Kaune 
įvyko Lietuos patronato (kali
nių globos) draugijos skyrių 
atstovų suvažiavimas, kuriame 
šios draugijos pirmininke Rei- 
sonienė padarė platų praneši- 
rpą apie draugijos pereitų me
tų veiklą. Savo pranešime pir
mininkė nurodė kad kalėjimuo
se veikiama kulturiškai-morališ- 
kai: kas antrą savaitę rengia
mos paskaitos kaliniams, tei
kiama juridiniai patarimai ir 
pagalba jų bylas aiškinti ir 
įvairius prašymus surašant; ap
rūpinamos kalinių šeimos, kalė
jimų skaitykloms parūpinami 
laikrašiai ir žurnalai.

Plačiausia veiklos pozicija, 
tai patronavimai iš kalėjimo pa
leistųjų. Pernai rūpintasi 335 
išleistais kaliniais. Svarbiau
sia jiems parūpinti darbo, kad 
turėtų iš ko gyventi ir nesida- 
rytų nenaudėliai. Daugeliui as
menų reikėjo nupirkti darbo 
įrankius, medegą, drabužius, 
ligi patys užsidirba duoti butą 
ir maistą. Aprūpintieji darbu 
yra globojami, lankomi, kai ku
rie perspėjami. Patronuojamos 
ir kalinių šeimos, kad tuo jos, 
likusios be maitintojo, butų ap
saugotos nuo nusikaltjmų. Rū
pinamasi kad didesnieji šei
mos nariai dirbtų/■•nvažesnieji 
lankytų mokyklas ir darželius. 
Apmokama už mokslą, rūpina
masi mediciniška pagelba, būti
niems globos parūpinama vie
ta prieglaudose, šeimos šelpia
mos butpinigiais, maistu, dra
bužiais ir t.t.

Patronuojami ir mažamečiai, 
paleistieji iš drausmės-auklėji- 
mo įstaigų. Vien Kaune drau
gija globoja 87 vadinamuosius 
gatves vaikus. Jiems taip pat 
pirmiausia rūpinamas darbas. 
Čia sunkesnis darbas, nes retas 
pratęs dirbti, greitai pasiduo
da blogos valios žmonių įtakai. 
Juos patronuoti reikia prity
rusio pedagogo, kuris mokėtų 
aperuoti griežtumu ir-švelnumu. 
Iš 87 globojamųjų 60 aprupin-, 
ti darbu, kai kurie išsiųsti į 
provinciją, keli gryžo į kalėji
mą ir į drausmės įstaigą. Nus
tatyta po kelis auklėjamuosius I 
atiduoti į amatų mokyklas.

Draugijos nariai su paskai
tomis vyksta į provincijos kalė-į 
iimus. Globojamiems šelpti, 
gftuta paramus iš Teisingumo I 
ministerijos, vidaus reikalų mi
nisterijos, taupomosios valsty
bės kasos, Kauno miesto ir aps
krities savivaldybių, žiemos pa
geltos komiteto ir atskiri] as
menų. Draugija įstojo nariu 
į tarptautinio patronato drau
gijų sąrašą. Tsb.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

Šioje vaistinėje užlzikom vi
sokias namines ir importuotas j 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
Jų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
■mlio, kataro, lytiškų nusilpnė 
įimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės ir visokių ki 
’-okių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O 
’elel. ENd. 8533 IvNd. 853< 
Motieka atdara 7 dienas savaitei* '

Rašo C. F. PETRAITIS.
* * *

AUKŠTUOSE KALNUOSE
Balandžio 13 d. patraukiau 

per North Carolina ir West 
Virginia valstijas, kur kelias 
eina didžiaisiais Allegheny kal
nynais. Tai bent kalnai. Ma
niau kad nuvažiuosiu tiesiog į 
dangų savo automobiliu! Ke
lias veda aukštyn ir aukštyn, 
o dangus vis artėja ir, artėja. 
Aną metą skaičiau “Dirvoje” 
gerb. Spragilo pasikalbėjimą 
su Šventu Petru per telefoną. 
Pamaniau sau, aš štai padary
siu dar mandriau: automobiliu 
nuvažiuosiu pasimatyt asme
niškai su Šv. .Petru, ir turint 
pažintį, kada bus reikalas bus 
lengviau į dangų patekti....

šiandien pervažiavau visą 
angliakasyklų sritį, tą iš kur 
mes Clevelande gaunam Po- 
cohontas vadinamą anglį. Per 
apie 150 mylių kelio visur ma
tosi tik vienos kasyklos.

South Carolinoj medžiai žy
dėjo, o Virginiją ir West Vir
giniją įvažiavus matėsi šian- 
ten dar sniego. Rodos trum
pas ploto tarpas, bet ore dide
lis skirtumas.

Apsinakvojau . Charlestone, 
W. Va.

Balandžio 14 atsikėliau an
ksčiau, nes norėjau tą pačią 
dieną pasiekti namus.

Vos tik išvažiavus iš mies
to, radau sniego, kurio kuo to
liau važiuojant tuo daugiau 
radosi. Atvažiavus iki Mariet- 
ta, Ohio, sniego buvo prisnigę 
apie 6 coliai gilumo. Prava
žiavus apie 100 mylių sniegas 
vėl pradingo. Clevelatidą pa
siekiau laimingai.

KELIOS ĘASTABOS
Visa kelionė sekėsi gerai, ir 

nemačiau nei kitų nelaimingų 
atsitikimų, kokių pasitaiko il
gose kelionėse. Išvažinėjau 
viso 4,000 mylių, apvažiavau 
visą Floridą ir visas jos žymes
nes vietas. Floridoje važinė
ti automobiliu lahai gerai, vi
sur lygu, nėra jokio kalnelio. 
Aukščiausia Floridoj vieta yra 
97 pėdos virš jurų paviršiu. 
Upes ir ežerai Floridoje tuno 
kaip kokios balos be jokių 
krantelių.

Oras Floridoj labai malonus 
ir lengvas. Kai kurie kalba

buk dienos laiku ten būna la
bai karšta, o naktį labai šal
ta, tas netiesa. Priklauso nuo 
to koks būna oras dieną: šil
tas ar vėsus, panašiai būna ir 
nakties laiku. Oras žiemos se
zonu ten niekad nebūna per
karstąs, vienmarškiniam vaik
ščioti būna kaip tik gerai.

Pragyvenimas Floridoj taip 
pat kaip ir pas mus: gal vie
nas dalykas čia brangiau, ki
tas tęn brangiau; palyginus 
išeina tas pats, žinoma, yra 
ten vietų kur pinigų praleisti 
gali net perdaug, bet norint 
to galima išsilenkti.

Visiems turintiems laiko pa
tarčiau nuvažiuot į Floridą, tik 
žinoma ne savaitei ar porai, 
mažiausia mėnesiui ar dviem, 
tik tada patirsi Floridos gyve
nimą ir gamtą.

Jei nori ramiai pagyvent pa
tariu važiuoti į vakarinę dalį 
Floridos; jei nori prie vandenų 
tai Clearvvater arba Cortez 
Beach. Rytinėje Floridos da
lyje gražiausia yra West Palm 
Bejich, Daytona Beach arba 
Jacksonville.

Industrijos didžiausi miestai 
Floridoje yra pirmas Tampa, 
antras Miami, trečias Jacksor.- 
ville. Mašinistai ten gali gau
ti darbus. Laikraščiuose pa- 
tčmijau tokių darbininkų visa
da reikalauja ir neblogai ap
moka.

Paprastiems darbininkams 
užmokestis yra visai pigi, ypa
tingai ukėse juodžiams: juo

dukui darbininkui moka 10c 
iki 15 c valandai, baltam moka 
5c daugiau.

Sustojau vienoje vietoję kur 
augina celerius, paklausiau pa
ties šeimininko kiek jis moka 
savo darbininkams. Jis atsa
kė: “Aš moku gerai, 15c va
landai”. Klausiu kiek valandų 
darbininkai dirba, atsakė: de
šimts ir dvylika valandų.

Laukuose dirba beveik visi 
juodi vyrai ir moterys, o pa
kavimo vietose dirba vien tik 
balti, kas ir gerai kad juodų 
neprileidžia prie valgomų da
lykų čiupinėjimo.

Baigdamas savo aprašymą 
noriu pastebėti tiek; jei min
tys galėtų suimti tiek kiek 
akys mato kasdien naujų vai
zdų, butų galima prirašyti il
giausias špaltas ir skaitymo 
laikraštyje užtektų ilgam lai
kui. Bet kadangi visko ką 
akys mato mintys pagauna 
tik paviršutinai, tuomet užra
šant dalykai susimaišo ir ne
galima aiškiai nušviesti, taigi 
ir baigiu. (Galas).
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|four star cafeĮ
★ ★ ★ ★ j

DEGTINĖ, VYNAS. ALUS;;;
Duodama Geras š

valgis. X
¥ MUZIKA PENKTADIENIO f 
Į IR ŠEŠTADIENIO VAK. f
* J O H N M E Y E R j

Telef. ENdicott 9162 £
6512 Hough Avenue f
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Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai populiarės.

|» R A Z I S A I L O R S
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 'i lt. Clair Avė.

Nenoriu žaisti pečiaus dūdomis .. .

Aš noriu tikrojo

GASO
Karšto Vandens

Patarnavimo”

Angliniame pečiuje įkištas šmo
tas dūdos yra ne tik klaidinga 
ekonomija, bet ir geriausiame at-
vėjuje iš to negaunat gero karš
to vandens patarnavimo—nekon
troliuojamas, nepasitikėtinas, ne
tikras. Vasarą, suprantama, jis 
visai nedirba.
l’amatykit naują gasinį vandens 
šildytoją savo kaimyniškoje par
duotuvėje—arba savo gaso kom-

panijoje. Yra tipų, modelių ir 
didumų kurie atitiks kiekvienų 
namų reikalavimams už kainas ir 
išlygas kurios atitinka kiekvie
nos šeimos ineigoms.

Vidutiniai Clevelando šeiniai, automatiškas karštas 
vanduo GASU šildant, atsieina tik apie 5c dienai.

EAST OHIO G AS COMPANY
MAin 6640 East Sixth ir Ilackvveil
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VISOKIOS
ŽINIOS

Ohio Valstijos Universi
tetą, Columbus,- O., Birže
lio 14 d. baigia apie 1500 
studentų — 100 daugiau
negu pernai.

Automobiliais nuo pra
džios šių metų Clevelando 
srityje, jau užmušta 95 as
menys. Pernai per tiek pat 
laiko buvo 80.

DEMOKRATŲ Partija 
ateinantiems miesto r.iayo- 
ro rinkimams tikro kandi
dato neturi nei vieno bet 
galimų būti kandidatais y- 
ra apie tuzinas. Tuo tar
pu ir Kongresmanas Mar
tini L. Svzeeney raginamas 
kandidatuoti. Jis jau ke
lintas metas skaldo vietos 
Demokratus.

Be to, dar išrodo kad ir 
gubernatorius Davey dar- 
buojast įsteigimui Čuyaho- 
ga apskrityje savos poli
tiškos organizacijos, kuri 
bus nedrauginga Demo
kratų vadui Gongwer.

Clevelandui reikia dusyk 
tiek policijos negu dabar 
turima, sako Saugos Di
rektorius Ness. Detroitas 
yra tik 20 nuoš. didesnis 
už Clevelandą,' o policijos 
turi tris kartus daugiau ir 
policijos išlaikymui išlei
džia apie $10,000,000 j me
tus. Clevelande tam tiks
lui išleidžiama $3,500,000.

Patys pakliuvo. Du val
stijos svaf ■~r,ųčių gėrimų 
inspektorių įkliuvo j bė
dą ir tapo, suspenduoti už 
norėjimą įvelti j bėdą Lie
tuvį Joną Naruševičių, nuo 
6906 St. CIair avė. Tiedu 
agentai raportavo savo vir
šininkams buk jie pirkę J. 
Naruševičiaus užeigoje še
šis butelius alaus 6 nuoš. 
stiprumo, po legalių valan
dų stipresnį alų pardavinė
ti. Naruševičiui buvo su
spenduotas leidimas, bet jis 
įrodė kad tos išdirbystės 
alaus jis visai neparduoda 
kurį tiedu agentai prista
tė savo viršininkams kaip 
“įrodymą”. Agentai vėliau 
prisipažino prie klastos.

Tie agentai be abejo lan
džiojo norėdami gauti ky
ši u. kaip buvo daroma pro- 
hibicijos laikais. 

Ir Clevelando pašte pra
dėta nepriimti maisto pro
duktų adresuotų i streiku 
apimtas Republic plieno 
dirbtuves. Kompanija bu
vo sumanius panaudoti fe
deralės valdžios paštą pri
statymui maisto į dirbtu
ves ten dirbantiems streik
laužiams, nes kitaip nega
li per piketuojančius strei
ke rius įgabenti.

Sako kad gal apie pabai
gą šios vasaros bus baig
tas paežerio vieškelis nuo 
E. Jth St. iki Cordon Par
ko.

PRIGĖRIMAI. Birželio 
5 d. ežere ties Gordon par
ku rasta prigęrus pilnai ap
sirengus moteris.

Kitoje vietoje .ežere ras
tas prigėręs vyras pasiro
dė liuvo Lietuvis.

Erie ežere šiose dienose 
buvo ii'' daugiau prigėri
mų. Ties E. 55 gatve pri
gėrė Ar.ton Masaveg, nuo 
Ansel rd., kuris pusvalan
dis pirm to buvo išgelbėjęs 
kitą vyrą nuo prigėrimo. 
Praeitų kelių metų bėgiu 
jis išgelbėjo nuo nuskendi
mo keturis asmenis.

Nuo Balandžio 16 Cleve
lando srityje jau prigėrė 
12 žmonių.

Ohio Senate nekurie pa
kėlė obalsį neuždėti jokių 
naujų taksų ir mažinti val
stijos dviejų metų biudže
tą. Gubernatorius Davey 
tačiau reikalauja biudžetą 
padidinti visu milijonu do- 
larių. Gubernatorius rei
kalauja $89,500,000 sumos. 
Birželio 21 d. bus specialis 
valstijos legislaturos posė
dis, kuriame ši suma bus 
pasiūlyta užgirti.

Clevelande steigiasi uni
jų taryba, susidedanti iš 
CIO priklausančių darbo 
organizacijų, čia iš se
niau veikia Amerikos Dar
bo Federacijos skyrius, tai 
kad nepradėtų tos dvi or
ganizacijos tarp savęs per
daug peštis už darbininkų 
vadovybę, tuomi pakenks 
darbininkams.

SUIMTA septyni vyrai 
ir viena mergina, gaujos 
plėšikų, kurie buvo naujai 
susiorganizavę dirbti Cle
velande, Akrone ir Canto- 
ne. Iš jų atimta $12,000 
vertės automobilių gumų, 
pavogtų Gegužės 21.

Vėl rasta lavonas. Sek
madienį, po Lorain-Carne- 
gie tiltu rasta kalkėm su- 
ėsc’.into lavono kaulai. Tai 
yra devintas lavonas suras-1 
tas Clevelando srityje bė
gyje 31 mėnesio, kurių žu
dytojai nesusekami.

GUARDIAN Bankas ža
da mokėti 20 nuoš. depo
zitinių užlaikytų pinigų. 
Išmokės apie Birželio 15 d.

Cleveland Nevvs dienraš
tis renka kiekvienos tautos 
Clevelande ir apielinkėj di
džiausią šeimą. Kuri bus 
didžiausia ta gaus inėjimą 
į Didžiųjų Ežerų Parodą, 
nemokamai. Lietuviai, ku-j 
ri didžiausia šeima musų 
tarpe?

AUKOS DARŽELIUI

J. Kundrotas, Detroit 
per N. A. Wilkelį $5.00

LR'KSA. 178 kp. per 
“Dirvą” $2.00

MIRIMAI
JONAS MARTINKEVIČIUS, 

52 metų amžiaus, nuo 1588 E. 
49 St., mirė šiomis dienomis. 
Pašarvotas namuose, bus lai- 
domajas šeštadienio rytą, iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, kur atsi
bus pamaldos.

Liko žmona, Jieva, dukte
rys: Margareta, Ona, Elena, 
Adelė, ir sūnūs Jonas.

Velionis buvo “Dirvos” skai
tytojas. Clevelande išgyveno 
28 metus.

STASYS MIKEIJONIS, 28 
metų, nuo 1089 E. 79 St., mi
rė Birželio 6 d., pasiųstas lai
dotuvėms j Portage, Pa. Liko 
motina, vienas brolis Clevelan
de ir trys seserys Portage, Pa. 
Velionis ten gimė.

Abiejų laidojimu rūpinosi 
graborė D. Jakubauskienė.

KOMARAS SVEIKINA 
CLEVELANDIEČ1US

Imtikas Juozas Komaras, ku
ris keletą savaičių praleido 
Lenkijoje ir Varšavoje, matyt 
iš Lenkų išliko gyvas, nes šio
se dienose “Dirvos” redakto
rius gavo nuo jo laišką, rašytą 
Gegužės 24 d., iš Constantos, 
Rumanijos. Jis sako:

“Rašau būdamas Rumanijoj. 
Greitu laiku važiuosiu į Tur
kiją ir Graikiją. Keletą mė
nesių prisieis praleisti Turki
joj, o paskui tai nežinau kur 
važiuosiu. Jau daugiau pusę 
pasaulio apvažiavau. Siunčiu 
geras dienas visiems Clevelan- 
diečiams. Kur apsistosiu vėl 
parašysiu.”

Septintas Meti n is

K N 8 K A S
RENGIA

Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga
Sekm. Birželio-June 20

CAMP BY-HECK GROVE
(POLICMANO FARMOJ) LIETUVIU KAIMELYJE - WICKLIFF

Lenktynes — Dovanos — Užkandžiai — Gėrimai — Bingo — Laimėjimai
ŠOKIAMS GROS APANAIČIO ORKESTRAS

J Ž ANGA 25C PRIE ĮŽANGOS DVI DOVANOS

Youth’s Forum
UNCENSORED

SIDE GLANCES
_______ >

BY K. J. M.?
Repeatedly we 

hear a person 
reprimanding an- 
other with the 
phrase: ‘You’re 
as changeable as 
the wind.’ Incre- 
flulous part is, 
the more I hear 
it, the more 
t . u t h f u 1 and 
philosophical it 
appears,

This exprassion can also be adapt- 
ly applied to groups of people. In 
all probability you vvill agree, ort 
certain occasions an entire crovvd 
of people vvill imp.ess you as be- 
ing sulky, aloof, miserably unfriend- 
ly — then again upon another sim
ilar meeling they vvill be just the 
opposite.

The hevv parish ‘‘.Tune Jamboree”, 
provided just such a setting. Every
one happy, gay, friendly (to the 
extent of over-treating). In fact, 
even the sponsors of the affair 
plan ko make it an annual outing, 
due to the sizė and receptive mooil 
of the atlendance.

PAGINU A FEATHĘR
What fo? you ask. Well, I 

want to be knocked over. Some- 
thing should happen, vvhen a good- 
ly portion of that “hermit-playing” 
Akron group makes an appearance 
in Cleveland. Even tho I vvas stun- 
ned for the moment I managed to 
get in a few snoops abput our 
Rubbertovvn neighbors. Pažiūrėk—

Mr. Henry Hollish again crashes 
the Akron headlines by once again 
svveėping the soot away from his 
chimney, in ariticipation of the ar- 
rival of thb stork. We hope it’s a 
giri, too, Hank, just for the diver- 
sity of the thing.

‘Tis authentically whispered that 
Bertha Gariones, beauty contest 
vvinner of Severai years ago, is 
about to 'take the finai plunge — 
the plunge1' that erases her name 
from the fast diminishing list of 
young Lithuhnian eligible vvives. 
If the grapevine information is 
correct she intends to be a June 
bride of an zol<l German aeąuain- 
tance of bers.

Sweet and demure, Adeline Ro
kus, making her first appearance 
in Cleveland in two years isn't 
bashful ennymore. Graduating from 
High School this month she expects 
only one gift ... a baby grand 
piano. Iffen she desires a gift 
such as that for graduation, well, 
I sure wouldn’t want to play Old 
Saint Niek to her, you bet.

Time marches on . . . The
one-time rather reticent Connie Ku
bilius, can’t be seen vvithout his 
arm around some new frail these 
days.

Frank Rokus, ustta be “nit owl”, 
now proceeds on his merry vvay 
homevvard bound, even before 10. 
Can you immanage that!

CLIPPY CLEVELAND CLJPPINGS
What has Mrs. Windsor that Miss 

May Armul hasn’t? — Looks? Oh 
my no. Personality? I should say 
never. What then? (Gosh, I better 
think fast) — a husband. Take 
it from one who thinks he knows, 
and also supported by a number 
of choosey bachelors, this young 
Lithuanian cherub with the infec- 
tious smile, and tactful personality 
is boracic for any man’s eyes.

When a giri journeys to. Lithuan- 
;a and nine other surrounding coun- 
tries, vvhat is the morst interesting 
and impressive item on the trip? 
I surmised ... the moderniza- 
tion and customs of Lithuania and 
Europe, or the immensity of the 
ship and ocean, both guesses rated 
a doughnut-like zero. ‘Tis the šame 
ancient story—Quoting Stella Ivins- 
kae, “Oh, there's something about 
those soldiers and men in uniforms.” 
Quoting Stella’s intimate pal: “She 
even receives a steady flow of 
mail from Lithuania — officers of 
course”.

Yessuh, boys and girls, Vic Green 
isn’t half the shade his name implies. 
This little (6 ft. 230 lb) lad is some 
picker vvhen it comes to seleeting 
a vacation trip. Bronzed and even 
more pugnatious looking, Vicky had 
just returned from an extended trip 
thru West Virginia, the Carolinas, 
Georgia and Kentucky. Oh for a 
honeymoon with Vic!

PARSIDUODA KARČIAMA 
6701 Wade Park Avė.

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

Phone: ENdicott 4486

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

“June Jamboree” a 
Huge Success

One of the largest crowds ever 
to attend an entertainment offered 
by the New -Parish was on hand for 
the “June Jamboree” Festival spon- 
sored by the Young Ladies Sodality 
in eonjunetion with the other So
cieties of that Parish.

Many of the attendance were from 
out-of-to\vn, and although it neces- 
sitated their leaving the grounds 
a little early to arrive home, they 
went thoroughly and completely sat- 
isfied.

Faces which hadn’t been seen for 
many a month were again seen, 
faces — with a cheeiful, gay ap
pearance — it was really a good 
time. Prizes, dancing, rneeting old 
friends, outside activities, etc., all 
condensed spells success for the 
parish and eongratulations to the 
Sodality and Societies.

A Sports Star
*At South Bend Indiana, on a 

warm Spring day lašt week, Joseph 
Prokop, the young Lithuanian ath- 
lete from Cathedral Latin, helped 
his alma mater finish third at the 
National Catholic Scholastic and 
Track Meet.

With strong cooperation from his 
schoolmates, Capt. Frances May Pro
kop eracked eleven points, May ten 
— totaling 21 points and the school 
received 3rd place honors with a 
finai score of 26 points.

This powerfully built young Lith
uanian threw the javelin 163 ft. 
8% inches. He established a new 
mark in doing so. It took Joseph 
to break the old record of 163 ft. 
7% inches, sėt up in 1934.

Prokop finished second in the 
hurdling contest.

Joseph is a great and fast be- 
coming famous sportsman. He re
ceived great fame during the foot- 
ball season and likę very few 
football heroei1, Joe continues his 
athletical ability during the spring 
and early sumtner.

Welcome, New 
Neighbor

It is always a sign of intestinal 
fortitude and great confidence when 
a company expands and movės , in
to considerably larger quarters. Mr. 
Charles Cooper, president of the 
Superior Avenue Business Men’s 
Association, dirplays this type of 
confidence.

Moving from his old loeation at 
Superior near 55th, where he has 
done a most successful business, he 
now movės to a much larger and 
modern establishment at 6816 Su
perior Avė. In addition to doing 
his usua! reliable repair business, 
he vvill act as agent for the Nash 
and Lafayette cars. The Lithuanian 
people of this, your neighborhood, 
join us in sincerelv vvishing your 
new. enterprise in a new loeation, 
the best of luck!

Lietuviška Užeiga
Atsilankvkit pas mus liuosu 
laiku — užlaikom saldžius ir 
karčius gėrimus. Gera mu
ziko- penktadienio ir šešta
dienio vakarais.

Vincas Čekaitis
6515 Wade Park Avė.

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O D I S T A S 
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
re negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų.

Vakarais susitarus.
6411 St. CIair Avenue

(viršuje) (31)

ATSILANKYK

Pas mus visada smagiai lai
ką praleisit — čia sutiksit 
savo draugus, pažystamus

PENKTADIENIO 
VAKARAIS 
ŽUVIS

JOE’S PLACE.
(Juozas Paltanavičius) 

7805 Superior Avė. (26)

6820 Superior Avė. Cleveland, O.

AMERICAN LITHUANIAN
OLYMPICS IN CHICAGO <

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF THE COMING 
LITHUANIAN OLYMPIAD?

Within the past few months much 
has been įiėard and said about the 
group of Lithuanian Sportsmen who 
are to visit the United Statės in 
early July. It is a great joy to 
all American Lithuanians! t No one 
is more vveleome to those here in 
America than a visitor from the 
country of their native birth, for 
it is they vvho inform us of the 
vvell-being of loved ones aeross the 
sea, relating to us their joys and 
their sorrovvs, and bringing us the 
novvs of the general vvelfare of 
the country. Not only vvill the Lith
uanian Sportsmen be distinguished 
guests, būt they vvill also act as 
ambassadors of good-will extend- 
ing greetings from the mother 
country and communicating to us 
that Lithuania has not forgotten 
us. Therefore, all America is anx- 
iously awaiting their arrival and 
is speculating as to the outeome of 
their visit. Whether or not they 
leave America as vietors, their visit 
here will have aceomplished cer
tain prominent results.

In the first place, the arrival of 
these athletes, the veritable repre
sentatives of the modern Lithuan
ian spirit vvill act as a stimulus 
in arousing within the hearts of 
American-Lithuanian youth a more 
zealous interest in the land of their 
fathers’ birth. Many vvill realize 
hovv faulty vvas their conception of 
Lithuania vvhich their parent hav- 
ing long departed from this land 
had imbibed in them. They vvill 
realize, too, that Lithuanian-born 
youth eųuals our ovvn American 
youth not only in their athletie 
training būt in intellectual and cul- 
tural achievements as vvell. Upon 
conceiving this, our American-Lith
uanian youth vvill no longer feel 
condescendant in having been born 
of Lithuanian parentage, and vvill, 
instead, exult the eminence of the 
small Lithuanian nation. As an 
outeome of this, they may even

GERAS MĖSININKAS 
dešrų dirbėjas arba delicates- 
sen biznio žinovas reikalingas 
susidėti į gerą mėsos biznį 
partneriais, turi turėti pinigų. 
Klauskit informacijų “Dirvoj” 
ENd. 4486. ‘ (26)

REIKALINGA MOTERIS 
patyrus prie pardavimo dresių 
ir ploščių. Atsišaukti tuoj:

ZILBERTS
6930 Superior. EN. 0616

PARSIDUODA NAUJAS 
KARPETAS 

9x15 didumo, už vieną treč
dalį kainos kaip mokėta už 
naują. Kreipkitės

Babarskas 
17818 Neff Road.

PARSIDUODA ALINĖ 
geroje Lietuvių kaimynystėje, 
dvi paskiros vietos, 6601-6603 
Wade Park avė. Alaus permi- 
tas D-5. Kreipkitės ten pat 
greitam pirkimui.

IŠSINUOMOJA 5 MODERNIŠ
KI KAMBARIAI

ant E. 174 gatvės, prie St. 
CIair avė., Nottinghame. Krei
pkitės j savininką

6815 Zoeter Avė. (viršuje)

unite into a stronger Lithuanian 
unit apart from other Americans, 
and form one sturdy athletie group 
of Lithuanians, here in America.

Secondly, being mindful of the 
fact that sport pitiys an important 
part in the life of Americans, at- 
tracting hundreds of thousanils of 
people, the appearance of the vvell- 
trained and capable Lithuanian 
Sportsmen here vvill exercise no 
emali influence in making the En
gi ish-speaking peoples more cons- 
cious of Lithuania as a nation. Tho 
already her name has been brought 
to the attention of Americans by 
such persons as Jack Sharkey, John 
Goodman, and Ed Krause, Lithuan
ian sportsmen coming from aeross 
the sea for the first time vvill do 
even more tovvard glorifying the 
Lithuanian Statė in the eyee of 
other nations.

Finally, the intimate contact of 
the youth of both countries vvill en- 
courage American-Lithuanian youth 
to visit Lithuania and vvill no doubt 
result in strengthening the bond 
betvveen Lithuanians abroad and all 
those in this country and perhaps 
establish the Lithuanian Olympiad 
as a permanent event.

Therefore, let us all coopernte 
vvith the American-Lithuanian Sports 
Committee in heartily receiving all 
these ambassadors of good-vvill and 
making their stay here one they 
vvill long remember.

Johanna Bučinskaitė. 
Chicago, III.

BEAUTIFICATION
To get co-ordination, 
Plūs a healthy respiration, 
To arouse circulation,
And produce stimulation,
You nėed more than imagination, 
It reųuires vvork and animation, 
So come vvithout heritation, 
To the St. George’s gymnasium.

The procesą of rejuvenation 
Is in itself an education, 
The art of relaxation, 
ls taught by experimentation, 
It proeures restoration 
Of youthful aspirations, 
Without further proerastination 
Come to St. George’s gymnasium.

A figure of perfection, 
Galis for the inspection, 
Of tl.e malė population, 
Who give adulation, 
Which in girl’s estinvation, 
k the height of elation, 
So, vvithout further persuasion, 
Come to St. George’s gymnasium.

Wilma Gųdzunas, 
Detroit, Mich.

•Y ¥
Note: This poem is used for its 
poetic value and unique composi- 
tion, rather than an advertisement 
or invitiation.

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

Union Heights Coal Co. 
6506 Union Avenue 

Tel. Mich. 3030

VasariniŲ Skrybėlių Laikas
JAU ATĖJO

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
Gražus šilkiniai * **

2 už $1.00 •

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c 
Pasirinkimas visokiausių 

spalvų ir marginių

Duodam EAGLE STAMPS DuotlMn
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampu knygeles.

THE KRMB &-RHCHM.....
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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