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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VERČIA RAŠYTIS
IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Washington. — Prezi
dentas Roosevelt, nors ofi
cialiai nesikiša į plieno ir 
geležies streiką, tačiau da
vė suprasti kad jis stoja 
streikerių pusėje Republic 
plieno darbininkų streike, 
kame darbininkai reikalau
ja kad kompanija pasira
šytų sutartį su unija.

Betgi Republic ir Young- 
stown _Sheet & Tube Co., 
kur. taipgi eina streikas, at
sisako pasirašyti su unija 
sutartį, ir tą savo atsisaky
mą išdėsto laiškais, prikiš- 
damos CIO vadų neištiki
mybę kitiems, su kuriais 
pasirašė, komunizmą ir ki
tokius užmetimus.

Streikas tęsiasi septynio
se valstijose, ir visos plie
no ir geležies kompanijos 
spiriasi iki paskutinos ne
užsileisti unijai.

Kadangi pasirašė dides
nės plieno korporacijos ne
gu žios/ fal abejones 
ir šios bus prilenktos pasi
rašyti.

Tuo tarpu paskiruose 
miestuose prie streiko ap
imtų dirbtuvių atsibuna su
sirėmimų, kompanijos nori 
varyti darbus ir kovoti su 
unija. Streikeriai stengia
si piketuoti ir dirbtuves vi
sai uždaryti.
. Nekuriuose streiko ap
imtuose miestuose, gal būt 
su kompanijų pagalba, su
sidarė ginkluotų žmonių 
būriai, sargybai tų miestų 
nuo užplaukimo į juos kitų 
miestų streikerių padėti 
daryti užpuolimus ant dir
btuvių.

Kituose miestuose darbi
ninkai kurie nenori strei
kuoti pradėjo vajų “gryž- 
kim dirbti”. Jie be abejo 
agituojami ir remiami pa
čių kompanijų.

Pittsburgh. — John L. 
Lewis, angliakasių unijos 
prezidentas ir CIO vadas, 
išvedė į streiką 10,000 an
gliakasių vakarinėje Penn- 
sylvanijoje, W. Virginia ir 
Kentucky valstijose, tikslu 
sulaikyti anglies pristaty
mą į plieno dirbtuves ku
riose streikuojama.

Tos kasyklos didumoje 
yra tų pačių plieno kompa
nijų, kuriose eina streikas.

Detroit. — Michigan gu
bernatorius ir aukštieji u- 
nijų vadai ėmėsi darbuotis 
sulaikymui darbininkų nuo 
bent kokių bereikalingų ir 
neautorizuotų streikų.

Unijos vadai nori baigti 
streiką ir grąžinti į darbus 
37,000 nedirbančių General 
Motors darbininkų pen
kiuose miestuose.

Chicagoje, iš Amerikos 
Darbo Federacijos išmesta 
27 unijų skyriai, su apie 
20,000 narių. Tas padary
ta pradėjus visoje šalyje 
Federacijos vajų prieš Le- 
wis’o vadovaujamą C.I.O.

VISUOMENĖS SU KARIUOMENE SUSIARTINIMO DIENOS VAIZDAI KAUNE, GEGUŽES 23 D. IŠKILMĖSE

Viršuje kairėje: Vyriausybės nariai ir auk
štoji kariuomenės vadovybė Vytauto Did. 
Muzejaus sodelyje priima kariuomenės ir 
visuomenės paradą. Matyti Krašto Apsau
gos Ministeris Brig. Gen. Dirmantas, kariuo- 
menės štabo Viršininkas Gen. ši. Pulk. Čer

nius, aukštasis svečias, Prancūzijos Atstovų 
Rūmo narys de Grandmaison, švietimo Mi
nisteris Prof. .J. Tonkūnas, Susisiekimo Mi
nisteris Inž. Stanišauskis ir kt. Dešinėje: 
kariuomenės dalys iškilmingu maršu pražy- 

Pro ..

2. Apačioje: Kairėje išsirikiavus kariuome
nė. Viduryje: Iškilmės dalyviai Vytauto D. 
Muzejaus sodelyje; dešinėje: Kauniečiai ste
bi žygiuojančius fabrikų darbininkus ir vi
suomenės organizacijas. Tsb.
JDALĮG1AU.ž!URi<KIT ANT 3-ČID PSU)

ilbao Paimtas
Bilbao, šiaurinės Ispani

jos kairiųjų Baskų ginamas 
miestas, Birželio 15 d. ati
teko sukilėliams. Gen. Da- 
vila, kuris pasiėmė Bilbao 
apgulimo vadovybę žuvus 
Gen. Molai, užbaigė jo pra
dėtą darbą pasekmingai.

Dalys tautininkų kariuo
menės inėjo į miestą, kurį 
rado labai suardytą. Žmo
nės kurie liko mieste, puo
lėsi prie užkariautojų. Vy
rai metę ginklus, sakė kad 
jie buvo priversti kariauti.

Sukilėliai į miestą visai 
dar neina, bet veja kairiuo
sius dar toliau, kad inėjus 
į miestą neatsidurtų patys 
buvusių gynėjų vietoje, ap
supti.

Gerieji Bilbao gyvento
jai stengiasi išgelbėt liku-

ANGLIJA ir šymet vėl 
atsisakė mokėti Amerikai 
priklausančią dalį karo 
skolų. Angliją be abejo 
pasekė ir kitos valstybės ir 
taip pat nemokėjo.

BLUM GAVO KAIRIŲ
JŲ PRITARIMĄ

Paryžius. — Premjeras 
Blum iškovojo komunistų 
partijos sutikimą remti jo 
reikalavimą skirti pinigus 
galimiems kilti netikėtiems 
karo reikalams. Tokiu bu
du baigėsi tarp komunistų 
ir socialistų tąsynė, kuri 
rodėsi galės suardyti net 
jų bendrą frontą.

Blum nori įvesti aukštus 
taksus turtuoliams, taipgi 
pakelti taksus ant gasoli
no, tabako, degtukų ir paš
to ženklelių.

GRIŪVA šv. Petro baž
nyčia. Roma. — Birželio 
15 d. nugriuvo keli marmu
ro pilioriai milžiniškos Šv. 
Petro katedros Vatikane. 
Žmonių neužmušta. 

sius miesto namus nuo įšė
lusių anarkistų sudegini
mo: anarkistai nenori kad 
atėjusiems užkariautojams 
nors kas sveikas tektų.

Kaip tik Bilbao užėmi
mas bus baigtas, sukilėlių 
kariuomenės bus perkeltos 
prie Madrido.

Londonas. — Anglija pa
skelbia kad galutinai baig
ta sutartis tarp keturių di
džiųjų valstybių, kuria ga
rantuojama saugumas lai
vams tų valstybių kurios 
saugoti šmugeliavimą Is
panijon karo reikmenų.

Prancūzai praneša kad 
sukilę Ispanų valdžios ka
riško laivo jūreiviai norė
jo apšaudyt Prancūzų lai
vą.

Praeitą savaitę Washin- 
gtone atsibuvo Krikščionių 
Moterų Blaivybės unijos 
suvažiavimas, dalyvavo ar
ti 3000 delegačių ir svečių. 
Atstovų buvo nuo 37 tau
tų.

500 užmušta. Kokopo, 
Naujoj Gvinėjoj, Anglijai 
priklausančio j saloj, perei
tą savaitę vulkano išsiver
žime užmušta apie 500 žm.

Neduoda ramybės. Ang
lijos naujas ministerių ka
binetas skelbia kad jis ne
pritaria buvusio karaliaus 
Edvardo apsigyvenimui S. 
Valstijose su savo žmona, 
kųriedu nesenai apsivedė.

KUN. JARDINE, kuris 
sušliubavojo Windsoro ku
nigaikštį Edvardą su Ame
rikiete gyvanašle, šiose die
nose pasiryžo važiuoti į 
Ameriką apsilankyti. Kun. 
Jardine įteikė savo vysku
pui atsistatydinimą iš pa
rapijos.

VALDŽIA JAU TU
RĖS SAVO PINIGU

Washington. — Valdžios 
nariai kalba kad, po šešių 
metų skolinimo, valdžia ti
ki kad jau galės apsieiti su 
savo gaunamomis ineigo- 
mis.

Tikimasi kad sueinanti į 
iždą socialės apsaugos pi
nigai, kurie kas mėnesį su
auga į didelius milijonus, 
pradės aprūpinti valdžią 
reikalingais ■ pinigais. Se
kantį fiskalį metą valdžia 
galės pasiskolint iš apsau
gos fondo vietoje jieškoti 
pinigų pas privatinius sko
lintojus.

* * *
Birželio 14 d. Senato tei

sių komitetas rekomendavo 
atmesti Prez. Roosevelto 
Aukščiausiojo Teismo bi
lių, kaip “nereikalingą, be
vertį ir pavojingą nusito- 
linimą nuo konstitucijinių 
principų”.

* * *
Birželio 16 d. Senato va

dai, palaikanti prezidento 
pusę, pareiškė kad Senate 
bus prieita kompromiso ir 
priimta administracijos šel
pimo bilius, kuris reikalau
ja skirti $1,500,000,000 vie
šiems darbams.

Nekurie senatoriai nori 
kad prie valdžios duodamų 
sumų miestai ir valstijos 
pridėtų savo 40 nuoš.

19 užmušta. Hongkong, 
Kinija. — Si Kiang upėje 
laive ištikus sprogimui už
mušta 19 žmonių.

Los Angeles, Kaliforni
joje, viena motina pardavė 
savo dar negimusį kūdikį 
savo švogerkai. Kada kū
dikis gimė, ta moteris mer
gaitę pasiėmė. Dabar gi 
tikroji motina, jausdama 
negalinti be savo kūdikio 
gyventi, teismo keliu kūdi
kį atsiėmė.

Kruvinas Teroras Rusijoj 
Plinta: Sušaudyta 8 
Aukšti Karo Vadai

Maskva, Birželio 16. — 
Nusišovė Baltarusų Sovie
tų Respublikos prezidentas 
červiakov, po komunistų 
partijos susirinkimo iškel
tų jam ir kitiems Minskvo 
valdžios nariams įkaltini- 
mų “išdavystėje”.

Birželio 15 d. Svobodny, 
Sibire, sušaudyta 28 suim
ti kaltinamieji “šnipinėji
me” Japonams.

Išviso Sibire jau sušau
dyta 94 asmenys, o Sovietų 
Unijoje suvirs 150.

Birželio 12 d. Maskvoje 
sušaudyta aštuoni aukštie
ji Sovietų karo vadai: ge
nerolai ir maršalai, jų tar
pe du Lietuviai: Generolas 
Vyt. Putna ir .Uborevičius, 
kuris esąs taipgi Lietuvis.

Sovietų respublikoje pa
plūdo kraujas pačių stip
riausių tos respublikos kū
rėjų: juos žudo Stalinas, 
kruvinas diktatorius, kuris 
vėliau atėjo ant kitų gata
vo darbo.

Visoje šalyje tūkstančiai 
žmonių suimami, o šimtai 
tūkstančių kitų išmetami 
iš komunistų partijos.

Sovietų armija buvo lai
koma didžiausia komuniz-

LOUIS-BRADDOCK.
KUMŠTYNĖ BIR

ŽELIO 22 D.
Birželio 22 d., Chicagoje 

įvyksta čampionato kumš- 
tynė tarp čampiono Brad- 
dock ir negro Joe Louis.

Tikima kad Louis laimės.

Septyni prigėrė. Bowers 
Beach, Dėl. — Apvirtus žu
vininkų laivui prigėrė sep
tyni vyrai.

mo atspara, bet pasirodė 
kad ji gali būti pirmutinė 
komunizmo pražūtis, taigi 
aukštieji kariuomenės va
dai skubomis žudomi.

Taip dalykams virtus, sa
ko Trockis, kuris gyvena 
Meksikoje, Stalino viešpa
tavimo dienos suskaitytos.

ŠVEDŲ studentų ekskursija 
iš 15 narių Gegužes 27 d. at
vyko j Klaipėdą, apžiurėjo jos 
apielinkes, atlankė Palangą ir 
vakare išvyko į Kauną, kur be 
kitko, Karo Muzejuje Gen. V. 
Nagevičius skaitė ekskursan
tams istorinio turinio paskai
tą. Gegužės 28 d. Neo-Lithua- 
nijos salėje įvyko bendra;; vi
sos studentijos susipažinimo 
su švedais studentais vakaras. 
Surengta Lietuviškų dainų ir 
liaudies šokių.

LIETUVOJE Balandžio 1 d. 
šymet buvo 38,838 radio abo
nentai. Per šių metų pirmus 
tris mėnesius radio klausyto
jų šeima padidėjo 3604 radio 
abonentais.

Ūkininkų radio abonentų tė-h 
ra tik 9272, taigi vienas radio 
imtuvas tenka maždaug 32 
ūkiams.

KAUNE Birželio 3 d. buvo 
paminėjimas artistą, režisie
riaus Aleksandro Vitkausko 30 
metų scenos darbo sukaktuvės. 
Jubiliatas daugiausia yra dir
bęs prieš didyjį karą Lietuvo
je ir karo metu Amerikoje. 
Jis Lietuvoje organizavo skra
jojančių artistų trupes, orga
nizavo darbininkų teatrą, lan
kė Lenkinamas vietoves, savo 
vaidinimais kėlė Lietuvišką 
dvasią, kovojo su Rusų admi
nistracijos kliūtimis dėl Lietu
viško žodžio ir veiksmo sce
noje.

Gaisras Veiviržėnuose

Birželio 1 d. Veiviržėnuose, 
Kretingos apsk., Žemaitijoje, 
kilo didelis gaisras, ugnis pa
darė apie 300,000 litų nuosto
lių. Sudegė 34 namai, paštas, 
klebonija, varpinė ir keletas 
krautuvių. Buvo pradėjus ir 
bažnyčia degti, bet gyvento
jams pavyko ją užgesinti.

ALAUS kainų sumažinimas 
Lietuvoje padarė stipraus įs
pūdžio alaus vartotojams. Vi
si gyventojų sluogsniai — ir 
valdininkai, ir ūkininkai ir dar
bininkai — pajuto kad jiems 
visiems alus pasidarė prieina
mas. Alaus suvartojimas pa
kilo 5 kertus. Bemaž tikra bu
vo kad sumažinus alaus kainas 
alaus suvartojimas gali pakil
ti, bet niekas nemanė kad pa
didėjimas bus tokis didelis — 
net 500—70d nuoš. daugiau 
palyginus.. . s^rtiai.

LIETU V > -io pajamos šy
met plaukia didesnės: paveiz- 
dan, per Balandžio mėnesį iž
das gavo įplaukų 25,423.379; 
pernai tuo laiku gavo 21,158,- 
385. Išmokėjus to mėnesio iš
laidas, šymet Balandžio mėnesį 
valstybės iždui liko 2,373,052 
litų.

Per pirmus 4 mėnesius šy
met į valstybės iždą įplaukė 
91,001,294 lt. (pernai 77,839,- 
086.23). Per tą 4 mėnesių lai
ką šymet valstybės iždas turė
jo 9,503,633 litų pajamų dau
giau negu išlaidų.

LIETUVOS operos artistai 
Europoje populiariški, ir nuo
lat važinėjo po įvairias šalis 
dainuoti. Gegužės 26 d. ope
ros artistė V. Jonuškai č-Zau- 
nienė dainavo Paryžiuje, ope
roje “Carmen”, viename žy
miausių Paryžiaus teatrų.

KAUNIEČIAI rūpinasi savo 
vargšų vaikučių sveikata. No
rėdami parūpinti jiems atosto
gų kaime, kur jie galėtų atsi
gaivinti tyru oru, surengė di
delį puošnų bazarą tam tikslui 
pinigų sukelti. Bazaras buvo 
globojamas p. J. Tubelicnės.

KAUNE steigiama ak .delni
nė sporto sąjunga, kuri veiks 
prie Kūno Kultūros Rūmų. 
Prie šios sąjungos prikk.usys 
aukštųjų mokyklų sportinin
kai. Sąjungos pirmininką skirs 
Švietimo Ministeris.

“MAISTO“ benrovės akcinin
kų suvažiavime Kaune tarp 
kitko iš pelnų paskirta 50,000 
litų Ginklų Fondui, ūkininkams 
pašalpų per Žemės Ūkio Rū
mus veisliniams buliams ir kui
liams pirkti 30,000 litų; jaunų
jų ūkininkų ratelių fondui — 
15,000 litų; “Maisto“ fabril i 
darbininkų švietimo ir ku t ■ 
ros reikalams 20,000 litų, 
100,000 litų paskyrė fondą 
darbininkų kolonijų s atybai 
remti. Nepaskirstyto p. Ino li
ko dar 65,349 litų. “M ’.istas” 
pernai turėjo didžiausi f savo 
gyvenime biznį ir padarė dide
lius pelnus. _
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PENNSYLVANIJOJE WASHINGTON, B.C LIETUVOS SKLANDYTUVAI 
ATGABENAMI AMERIKON

PITTSBURGH
Pittsburgh Universiteto 

150 Metų Sukakties 
Ceremonijos

Birželio 4 d., 4 vai. po pietų, 
Pittsburgho Universitete tapo 
padėtas kertinis akmuo.

Ceremonijos atsibuvo didžio
joj salėj (Commons Room), 
kurioje aplinkui randasi apsup
ta septyniolikos tautų Kamba
riai, kurių tarpe yra ir Lietu
vių Atminties Kambarys.

Ceremonijų programe kalbė
jo Mayoras Scully ir Universi
teto Chancleris John G. Bow- 
man, kuris po savo kalbos įdė
jo į kertinį- akmenį dokumen
tus apie augimą šio Universi
teto per 150 metų nuo jo 
steigimo iki dabar, kuomet 
augo dangoraižiu.

Su kitais dokumentais
įdėta parašai visų Tautų Kam
barių Komitetų pirmininkų. 
Lietuvių komiteto pirmininkas 
Petras L. Pivaronas pasirašė 
už savo tautą.

Universiteto Glee Club pro
gramą padailino sudainuoda
mas keletą dainų, ir taip pasi
baigė šios nepaprastos cere
monijos. Komiteto Narys.

MONESSEN, Pa., Pittsburgh 
Steel Co. dirbtuvės darbininkai 
nubalsavo 5281 prieš 645 pri
sidėti prie CIO plieno darbinin
kų organizavimo komiteto. Tuo 
užbaigta virš metų laiko ėju
sios tąsynės tarp unijos ir 
kompanijos, kuri nenorėjo uni
jos įsileisti.

PAGYRIMAS BALTIMO- 
RĖS LIETUVIAMS

Balt'imorės Lietuviams pri
klauso garbė už jų pasidarba
vimą išrupinime Maryland val-

MIRIMAI
MIRĖ. AMERIKOS LIETUVIAI

įsi- 
iš-

ten

Turės Grąžinti Įmokė
tus Pinigus

Pennsylvanijoje pravesta Įs
tatymas kuriuo bus paliuosuo- 
ta valstijoje gyvenančių žmo
nių daug milijonų pinigų. Tik 
viename Pittsburghe žmonėms 
bus sugrąžinta per $2,500,000.

Tie pinigą' iš žmonių iš
reikalauti ližsL y "žš gazo, te
lefono ir e 7 '- kompanijų, 
kurios įvešdąnKri j namus sa
vo patarnavimą paima penkis 
ar dešimts dolarių užstato ir 
laikosi sau.

Šitie visoki užstatai turės 
būti sugrąžinti žmonėms me
tų laiko bėgyje.

Prie to pravesta kiti dideli 
pakeitimai ir palengvinimai vi
siems viešų reikmenų naudo
tojoms, kuriuos tų reikmenų 
kompanijos iki šiol turėjo sa
vo saujoje.

Nori Sulaikyti Biznius 
Šaligatviuose

Pittsburghe pradėta darbuo
tis pagerinimui miesto gatvių 
išvaizdos, pravedus uždraudi
mą pardavinėti prekes šaligat
viuose. Jau prie dviejų bul
varų įsakoma nuo šaligatvių 
atimti prie krautuvių išstaty
tas prekes ir visokias iškabas.

Paskirta 3 Milijonai 
Dolarių

Po ilgų derybų, Pennsylva- 
nijai išgauta apie 29 milijonų 
dolarių viešiems darbams ves
ti. Iš tos sumos apie trys mi 
lijonai dolarių Pittsburgho pro
to ligų ligoninei ir kitas pusė 
milijono Vakarinės Valstijos 
Pataisos įstaigos pagerinimui.

Prie tų tiesioginai skiriamų 
sumų kitas sumas viešiems 
darbams sutinka skirti su są
lyga jeigu pati valstija ar ap
skričiai suras savo pinigų prie
dus įvairiems viešiems dar
bams varyti.

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA

Pereitą savaitę, North Side, 
ant S. Canal St., atsilankęs pas 
savo žmoną, su kuria nesugy
veno ir buvo pasimetęs, Char- 
les Trautman, 68 metų senis, 
keliais revolverio šūviais per
šovė ją ir paskui pats sau pa
leido šuvius į galvą. Abu mir
tinai sužeisti buvo nuvežti į li
goninę.

BROOKLYN,N.Y

ŠIS IR TAS

“Vienybė”, kurios namą Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je pasiryžo modernizuoti, per 
vieną savaitę negalės išeiti ka
da bus atliekama viduje tai
symo darbai.

Birž. 6 d. Karalienės Ange
lų parapijos bažnyčioje Kun. 
Petrauskas davė šliubą savo 
pusbroliui Stasiui Petrauskui, 

'kuris susivedė su p-le Ray Ric- 
cha.

Birželio 5 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje susivedė p-lė 
Pranė Ališauskaitė su Eduar
du Sneckenberg.

Birželio 7 d., Klasčiaus salė
je buvo surengta balius-vaka- 
rienė Kun. Pakalnio 25 metų 
kunigavimo sukakčiai paminė
ti. Dalyvavo iš arti ir toli apie 
750 žmonių. Programą vado
vavo to surengjmo darbuoto
jas Kun. Kartavičius, jubilian- 
to padėjėjas. Kalbėjo kunigai: 
Ražaitis iš Kauno, Jagminas 
iš Thomson Lietuvių Kolegi
jos, Končius, Simonaitis iš 
Elizabeth, šeštokas iš New 
York City, Balkunas iš Mas- 
petho, Aleksiunas iš Brookly- 
no; taipgi Dr, Petriką, Lietu
vos Generalinis Konsulas Bud
rys, ir Lietuvos Ministeris įį* 
žadeikis iš Washingtono, W 
ris Kun. Pakalnį apdovanojo 
Lietuvos vyriausybės vardu D. 
L. K. Gedimino ordinu. Paga
liau pats Kun. Pakalnis ilga ir 
įdomia kalba visiems padėkojo.

Buvo dainų programas, va
dovystėje muziko Jankaus.

J. Valaitis.

VASARINĖ EKSKUR
SIJA J LIETUVĄ 

Liepos 2 Dieną

EKSKURSIJA VADOVAUS 
VL. P. MUČINSKAS

Antra švedų Amerikos Li
nijos ekskursija į Lietuvą iš
plauks Liepos 2 d. modernišku 
motorlaiviu Gripsholm. Eks
kursija vyks iš New Yorko j 
Gothenburgą, paskui per Kal
marą į Klaipėdą. Išplauks pa
čiam gražiausiam vasaros lai
ke. Puiki kelionė per Atlan- 
tiką, įdomus vasaros vaizdai 
pervažiuojant iš Gothenburgo 
į Kalmarą geležinkeliu apie 7 
valandas, laiko per gražią ir 
Lietuvai draugingą Švediją.

Ekskursija vadovaus švedų 
Amerikos Linijos Lietuvių sky
riaus vedėjas V. P. Mučinsk- 
kas. Nevėluokit užsisakyti lai
ve vietas. Atminkit kad Lie
pos mėn. dar yra didėlis turiz
mo judėjimas, taigi reikia už
sisakyti vietą anksčiau. Kodei 
Lietuviai negali taip pat pada
ryti kaip daro kiti, užsisakyda
mi laive vietas kuoanksčiausia, 
tą padarius nereikės kaltinti 
savo agento dėl kambarių.

Pažymėtina kad ši ekskursi
ja yra dar žemesne kaina lai
vakortės, nuo Liepos 19 d. in- 
eis į galę naujos laivakorčių 
kainos.

Ekskursijos Organizatorius.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Birželio 26 iki
Elmiroje (New 
įvyks Amerikos 

sąjungos ruošiamas aš-
sklandytojų sąskridis,

Liepos
Yorko 
sklan-

I

Juozas A. Wylksess, buvęs Cle- 
velandietis, “Dirvos” bendradar

bis Washingtone.

nepaprastai didelį išvilkimo 
greitį. Jis Kauno aerodrome 
irgi buvo išbandytas, o sekan
čią dieną įvyko jo krikštynos. 
Šis antras Lietuvos reprezen
tantas gavo vardą “Rūta”.

MIRĖ FELIKSAS 
MIKOLAINIS

DEKAVIČIUS Vilius, mirė Ge
gužės mėn., Lavvrence, Mass. 
Amerikoje išgyveno 25 m.

VASNAUSKAS Juozas, 7.0 me
tų, mirė Birž. 1, Chicagoje. 
Gimęs Panevėžio ap., Velžio 
v., Molainių k. Amerikoje 
išgyveno 45 metus.

BARTLINGIS F., 20 m. am
žiaus, užmuštas elektros, 
Pittsburgh, Pa.

STRUMILIENĖ Pranė (Petro
šiūtė), 49 metų, mirė Geg. 
31, Chicagoje. Raseinių ap., 
Viduklės par., Sujeinių k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

V ARK ALIS Anupras, mirė 2 
d. Birželio, Chicagoje, sulau
kęs pusės amžiaus. Šiaulių 
ap., Papilės p., Pagarnės k.

PUSTELNINKAS Jonas, palai
dotas Geg. 30, Pittsburgh, 
Pa.

KATKUS Antanas, 75 m. am
žiaus, mirė Geg. 16, Pitts
burgh, Pa.

BORTKEVIČIUS Mykolas, 23 
m. amžiaus, mirė Geg. 19, 
Pittsburgh, Pa.

RAKAUSKAS Juozas, mirė 22 
Gegužės, Pittsburgh, Pa.

BOBINIENĖ Viktorija, mirė 
Geg. 27, Edwardsville, Pa.

BUTĖNAS Juozas, 59 metų, 
mirė Geg. 29, Plymouth, Pa.

TAMULIENĖ Elzbieta, 62 m., 
mirė Geg. 28, Wilkes-Barre, 
Pa.

MARTINAVIČIUS Viktoras, 73 
m. amžiaus, mirė Birž. 3 d., 
Chicagoje. Laukuvos par., 
Aukštaginio k. Amerikoje 
išgyveno 43 metus.

BURBA Juozas, užmuštas ka
syklose Gegužės 28., Girard- 
ville, Pa. Buvo 47 m. am
žiaus, kasyklose išdirbo 26 
metus.

ALANSKIENĖ Marė, mirė Ge
gužės mėn., Tuscarora, Pa. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

NORBUTAS Aleksandras, i 70 
m., įhirė Geg. 30, So. Bos- 
ton, Mass. U šventės parap. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

LESČINSKAS Pranas, 20 m., 
mirė sužeistas automobilio, 
Geg. 31, Roslindale, Mass.

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.

MIKOLAINIS Feliksas, mirė
Birželio 1 d., Thorp, Wisc., 

sulaukęs geros senatvės. Jis 
buvo brolis Petro Mikolainio, 
kitados buvusio “Vienybės Lie
tuvninkų“ redaktoriaus.

Feliksas Mikolainis su šeima 
įsigijęs ūkę Wisconsin valstijo
je, čia išgyveno kelis desėtkus 
metų. Mikolainiai yra kilę iš 
Vištyčio apielinkės, Vilkaviškio 
apsk., ir Amerikoje išgyveno 
po suvirs 40 metų. Petras Mi
kolainis mirė Brooklyne keli 
metai atgal.
NO V AKAS J., 20 metų ąmž., 

pateko po .traukiniu So. Mil- 
waukee, Wis. Nupjovė abi 
kojas ir ranką, nuo ko ir mi
rė Gegužės 20 m.

BUBNYS Juozas, mirė Gegu
žės 13 d., Buenos Aires mie
ste, Argentinoje, po sužeidi
mo muštynėse namuose. Ki
ti du vyrai buvo susipešę, į 
tuos namus atvyko polici- 
niųkas, kuris Bubnį sunkiai 
sužeidė ir jis nuvežtas ligo
ninėn mirė.

MARTINKEVIČIUS Jonas, 52 
metų, mirė Clevelande. Pa
laidotas Birželio 12 d. Pa
ėjo iš Būdviečių k., Plokš
čių par., šakių apsk.

NAKAUSKAS Juozas, mirė
Gegužės mėn., Scranton, Pa. 

CEKANAVIčIUS Motiejus, 63
m., užmuštas automobilio 23 
Gegužės, Detroit, Mich.

JURKŠIENĖ Marė (Pileckai- 
tė), 63 m. amžiaus, mirė 27 
Gegužės, Chicagoje. Gimus 
Šeini) ap., Šventažerio par., 
Mikučių k. Amerikoj išgy
veno 45 metus.

JASAS Adomas, mirė Geg. 27, 
Chicagoje, sulaukęs puses 
amžiaus. Gimęs Tauragės 
ap., Tenėnų par., Nasvitalių 
k. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

STANKUS Pranas, mirė Geg. 
28, Chicagoje, sulaukęs pu
sės amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

MYKOLAITIS Jonas, mirė Ge
gužės mėn., Carnegie, Pa. 
Buvo pusamžis. Šokdamas 
iš važiuojančio troko susi
trenkė galvą ir mirė,

JANAVIČIENĖ Elzbieta, 57 
metų, mirė Gegužės mėnesį, 
Scranton, Pa. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

JUšklENĖ Marė (Zdanevičiu- 
tė), 63 metų amžiaus, mirė 
Gug. 31, Chicagoje. Gimus 
Marijampolės ap. Ameriko
je išgyveno 36 metus.

Nuo
10 d. 
valst.) 
dymo 
tuntas
kuriame dalyvaus ir Lietuvos 
sklandytojai J. Pyragius ir B. 
Oškinis su. savo gamybos sklan
dytuvais “Biržiečiu” ir 
ta”. Sklandytuvai iš 
išsiunčiami į Ameriką 
žės 29 d.

Lietuvos sklandytojų 
vavimas Elmiros rungtynėse 
Amerikiečių tarpe sukėlė dide
lį susidomėjimą.

J. Pyragius ir B. Oškinis į 
sąskridį jau išvyko.

Pasibaigus tarpt autinėms 
rungtynėms Elmiroje, 
sijungs prie Kūno

i Rūmų siunčiamos į 
sportininkų grupės.

Vieną sklandytuvą, 
tį”, kuris išleistas į Ameriką, 
Lietuvos visuomenė jau matė 
Lietuvos Aero Klubo aviacijos 
dieną Kaune. Antras sklandy- 
dytuvas yra tik ką baigtas sta
tyti. Jį pagamino žinomas 
sklandytuvų konstruktorius B. 
Oškinis pagal savo paties brė
žinius. Sklandytuvas skirtas 
aukštajam pilotažui ir išlaiko

“Ru- 
Kauno 
Gegu-

daly-

!

stijoje Lietuvos Nepriklauso-į 
mybės dienos legale tos valsti-Į 
jos švente. Tas atsiekta pasi
darbavimu Teisėjo Laukaičio' 
ir kitų. Atminčiai to įvykio, 
Maryland valstijos sostinėje, 
Annapolis, pasodinta iš Lietu
vos partrauktas ąžuolas, kuris 
auga prie pat valstijos namo.

Štai dabar, Gegužes 16 d., 
Baltimoriečiai iškilmingai lan
kėsi Annapolyje, paminėjimui 
metinių sukaktuvių nuo to 
kai Vasario 16-ta paskelbta le
gale valstijos švente, šiose iš
kilmėse dalyvavom ir mes ne- 
kurie YVashingtono Lietuviai. 
Gegužės 16-tą dieną, gražio
mis kalbomis buvo paminėta 
tos metinės sukaktuvės, ir kal
bos sakyta valstijos kapito- 
liuje, senatorių kambaryje, ta
me istoriškame name kur Gen. 
Jurgis Washingtonas rezigna
vo iš vadovybės Anierikos ko
lonistų, kariuomenėj d 7-83 m.) 
kuomet buvo iškovota Suvieny
toms Valstijoms laisvė nuo 
Anglijos.

Annapolis turi ir kitą svarj 
bą, nes čia yra aukštoji Suv. 
Valstijų jurininkų mokykla.

Tas Lietuvių pasodintas me- 
dis-ąžuolas randasi tik apie 50 
pėdų nuo valstijos kapitoliaus. 
Prie medžio pridėtas ir parašas 
Angliškai, pažymintis kam tas 
medis sodintas.

Už šitokį pasidarbavimą Bal-1 
timorės Lietuviai tikrai verti 

i pagyrimo, nes iškovoti tokį da
lyką kaip pagerbimą Lietuvos 
nepriklausomybės šventės šio
je senoje valstijoje yra didelis 
laimėjimas.

Baltimorės Lietuviai bendrai | 
j yra veiklus, drangingi ir 
riotiški, ir dirba išvien.

Kai aš pradėjau gyvent 
j shingtone, gavau daugiau 
i gų sužinoti plačiau visą Lietu- 
i vos istoriją. Patyriau kad ne 
tik Lietuviai dirba už musų 
tautą, bet jiems gerai dirbant 
tame darbe pagelbsti ir kitos 
tautos, ir Lietuvius ir jų tau
tą pagerbia.

Wa-
pro-

BALTIJOS AMERIKOS 
DRAUGIJA

Washingtone Gegužės 24 
susitvėrė Baltijos Amerikos 
Draugija. Susirinkimas įvyko 
Harris viešbutyje, kame daly
vavo ir į' draugiją inėjo Suo
miai, Estai, Latviai ir Lietu
viai vietos gyventojai.

Laikinu valdybos pirmininku 
išrinktas L. J. Esunas: laikinu 
sekretorium p-lė 
Kruka, ir tautinių 
mininkais išrinkta 
Savolaine, Charles
II. J. Radovvitz, J. A. VVylksesS, 
Thomas Radzevich ir Dr. J. de 
S. Coutinho.

d.

Josephine 
grupių pir
šle: J. H.

Bachman,

DR. MIKO BAGDONO 
PAMINĖJIMAS

\Vashingtone, Balandžio
1., Nekalto Prasidėjimo katali
kų bažnyčioje, kur Lietuviai 
lankosi, buvo atlaikyta pamal
dos už Dr. Miką Bagdoną, bu
vusį Lietuvos Pasiuntinybės

28

jie pri- 
Kulturos 
Ameriką

“Biržie-

Nuo “Dirvos“ Redakcijos: 
Panaudodami šią žinią iš “Lie
tuvos Aido“ kartu primename 
Amerikos Lietuviams; gyve
nantiems arti Elmira, N. Y., 
pasinaudoti šia proga ir atsi
lankyti tarptautinėse sklandy
mo rungtynėse, kuriose pirmą 
kartą /Amerikoje dalyvaus Lie
tuvos sklandytojai. Elmira y- 
ra nepertoli nuo rytinės Penn- 
sylvanijos Lietuviškų kolonijų, 
taigi iš ten galės daugy' 
tomobiliais nuvažiuoti į 
tnyes.

Sklandytuvai yra tai 
toriniai lėktuvai, kurie 
ti į orą stengiasi padaryti il
giausio išsilaikymo rekordus. 
Prieš keletą metų tas pats J. 
Pyragius užėmė antrą vietą 
Europoje išbūdamas ore arti 
24 valandas laiko.

Iš Elmiros, tie sklandytuvai 
bus nusiųsti į Chicagą Lietu
vių sporto šventei, kur daly
vaus Pyragius ir Oškinis.

bė au- 
rung-

bemo-
išvež-

Sekretorių Washingtone, kuris 
mirė Chicagoje mėnuo laiko 
anksčiau, paskirtas Lietuvos 
Konsulu tenai. Klebonas Kun. 
Dr. Cartivright pasakė gražų 
Anglišką pamokslą apie musų 
buvusį diplomatą, kartu daug 
pabrėždamas apie Lietuvių is
toriją.

Lietuvių IVashingtone gyve
na mažai, ir kai išsikalbi apie 
Lietuvius su pažymesniais ki- 

j tų tautų asmenimis, jie už
klausia kodėl čia Lietuvių taip 
mažai randasi ir kodėl jie ne
sistengia užimti daugiau vietų 
valdiškose!, įstaigose, žinantie
ji apie Lietuvių tautos istoriją 
sako, Lietuvių tauta yra tei
singi žmonės, pilni energijos.

Amerikos valdžios nariai sa
ko kad Lietuviai, kaip teisingi 
ir dori žmonės, privalo steng
tis palaikyti dabartinę Ameri
kos valdžią ir. Prezidentą Roo- 
seveltą, kaipo teisingą žmogų 
ir daug gero darantį plačiajai 
visuomenei, darbo klesai.

Aš pažadėjau apie tai paskel- 
[ bti “Dirvoje”, kuri yra plačių 
pažiūrų laikraštis, visur pra- 
plitęs po Ameriką, Lietuvą ir 
kitose šalyse. .

Aš esu senas Amerikietis,, 
bet pats seniau prie Lietuviš
ko veikimo daug dalyvumo ne
ėmiau. Dabar gi, įsigavęs prie 
valdiško darbo, plačiau sueida
mas su žmonėmis kurie rūpi
nasi Lietuva ir Lietuviais, no
riu daugiau darbuotis. Aš dir
bu mechaniko darbą Amerikos 
karo laivyno uoste Washingto- 
ne. Man net nesmagu darosi 
patyrus kad mes tik du Lietu
viai čia esame iš 13,000 dar
bininkų šiuose darbuose.

Aš norėčiau kad daugiau 
Lietuvių patektų čia dirbti.

Kurie norėtų čia gauti dirb
ti parašykit man Angliškai lai
šką, jums bus suteikta plates
nės

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

“M A R G U T I S”
6812- So. Western Avė. 

Chicago. TU.

DAYTON.OHIO
LIETUVIAI ATSIŽYMI 

MOKSLE
Vytautas Vilimaitis, Dayton 

Universitete chemijos fakulte
to studentas, trijų metų kvoti
mą išlaikė geriausia iš visų to 
fakulteto mokinių. Linkėtina 
Vytautui geros kloties, atsiek
ti pilniausio pasisekimo svar
biame chemijos moksle.

Kiser aukštosios mokyklos 
mokslą baigė virš šimtas mo
kinių, iš 46-*skaičiaus šeši bai
gė su pasižymėjimu (Honor 
Students). Iš tų šešių yra dvi 
Lietuvaitės seserys, Lillian ir 
Louise Urban (Urbonaitės). 
Tai yra dukterys Liudviko P. 
Urbono, kuris yra “Dirvos” 
bendradarbis, Lietuvos istoriš
kų straipsnelių rašytojas.

Kiti Lietuviai mokiniai bai
gę Kiser mokyklą yra šie: R. 
Dambrauskaitė, E. Jurgelyte, 
M. Majauskaitė, N. Varkaliutė, 
M. Jocytė,

Manas,
nos’ir tik
A.

A. Zakarevičiutė, ir 
Aštuonios mergi- 

vienas vaikinas.
MINĖJO

TĮ. Šv. Petro Draugija Biržė- 
lio 6 d. minėjo 35 metų savo 
gyvavimo sukaktį. Tai yra pir
mutinė ir seniausia Lietuviška 
draugija Daytoi.e. “D.“ Rep

35 METŲ SUKAK-

DAR VIENA EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

informacijos.
Joseph A. Wylksess, 

1011 L Street, S. E.
IVashington, D. C.

Jau prasideda Ekskui’sijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos“ Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu “GRIPSHOLM”. šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Taipgi laivakortes visais kitais laivais, įvairiais laikais ir keliais.

Išplauks

Liepos-July 2
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie vyksta su ekskursija, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

PAJIEšKAU savo pusbrolius 
Aleksandrą ir Izidorių 
skus. ’ ' " ’_""į
par.. šurpiškio kaimo, 
atsišaukti.

♦

Uršulė Bernikaitė
534 E. 143 St. Cleveland, Q.

.... . Vainai)-
Tauragės aps., Upynos 

Prašau
(27)

Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų į

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Clevelvind, Ohio

T T ■t.iriii..



Lietuvoje įspūdingai Paminėta Kariuomenės ir Visuomenės Diena ĮGALIOTI RINKTI 
EKSPONATUS

VISI MIESTAI IR MIESTELIAI DŽIAUGSMINGAI DALYVAVO GEGUŽĖS 23 D. IŠKIL
MĖSE - ATSIBUVO KARIUOMENĖS, JŪREIVIU IR ŠAULIU PARADAI 

Reikšminga kalba pasakyta Krašto Apsaugos Ministerio Brig. Gen. Dirmanto Šventęs 
idžiojo Universitete Jauniems Lietuvos StudentamsIšvakarėse

Rašo S. N.
’ * * * 

ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE

Jau esame “Dirvos” skiltyse 
minėję kad Lietuvos visuomenė 
Gegužės 23 d. švęs Lietuvos 
Kariuomenės ir Visuomenės 
dieną. Su dideliu pasitenkinimu 
galima pažymėti kad iš čia įdė
tų paveikslų matyti, kaip Lie
tuvos kariuomenės ir visuome
nės diena šymet visame krašte 
nuskambėjo didžiu aidu, vi
siems palikdama ilgai neišdil
domų gražiausių įspūdžių. Vi
suose krašto kampeliuose ji bu
vo pradėta švęsti iš vakaro, 
kai kariuomenės dalys, šauliai 
ir organizacijos saulėlydį iš sa
vo būstinių išsiliejo į miestų 
bei miestelių gatves ir pražy
giavo pro ovacijų audras ke
liančias tūkstantines minias. 
Vakare prie piliakalnių buvo 
sukurti laužai, kai kur suruoš
ti vandens karnavalai. Kažin 
kada senojo Nemuno krantai 
matė tokias milžiniškas žmo
nių minias, kokias jie pamatė 
kariuomenės ir visuomenės 
dienos išvakarėje. Visas Kau
nas suėjo prie Nemuno kranto 
pasigėrėti. Karnavale dalyva
vo per 130 laivelių ir baidarių. 
Viduryje Nemuno įvairiomis 
spalvomis iliuminuoti žėrėjo 
keli garlaiviai. Raketės švietė 
kelią, aukštai kildamos į vaka
ro sutemos apimtą dangų. Ir 
vėl entuziazmas tryško iš di
džiulių minių.

Vytauto Didžiojo Universi
tete vakare buvo suruoštas ka
riuomenės ir visuomenės dienos i 
minėjimas. Krašto Apsaugos: 
Ministeris Brig. Gen. Dirman
tas pasakė gražią kalbą.

“Prieš trejis metus,” sako 
p. Ministeris, “buvo iškelta nau
jų minčių apie musų krašto 
saugumą. Tos mintys plačiai 
paplito, ir šiandieną jau platieji 
visuomenės sluogsniai pradeda 
gyvai suprasti tą tiesą kad rei
kia rimtai rengtis ginti nepri
klausomybę, jei norime gyven
ti laisvi. O tas rengimasis 
bus įmanomas tik tuomet kai 
žymi piliečių dauguma sąmo-

kariuomenės dalis susirinkusios 
minios lydėjo karštu valio. 
Dar didesnės ovacijų audros 
veržėsi iš visų krūtinių, kai 
netrukus gusarų pulko eska
dronas, jurininkai ir kitos ka
riuomenės dalys prajojo ir 
pražygiavo Laisvės alėja ir ki
tomis centrinėmis miesto gat
vėmis. Gėlių lietus biro ka
riams po kojų, valio šauksmui 
nebuvo galo.

Asmeniškai Lydima

ILI ETŲ VĄ]
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P«» gothenbuogą,Švediją

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
Kooperuojant 

'Lietuvių Laivokorčių Agentų Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

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

Laivokorčių 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 broliūrėlių ir laivokor
čių kreipkitės į savo 
korčių agentą, arba į 
kos Linija-

Kiti Hptaukimai i! 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM _____
KUNGSHOLM____ Rugpiūčio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish American Line
<36 Fifth Avė., New York. N. Y.

*.-**»' ..

vietinį laivo-
Švedų Ameri-

Neu> Yorko
Liepos 10,
Liepos 24,

VYTAUTO DID.
MUZEJUI

jams dėl musų laisvės ir ne
priklausomybės. Karštose kal
bose buvo nurodyta šių didvy
rių brangiausios aukos tėvynei, 
jų kapai ir laisvės paminklai 
papuošti ką tik pražydusiomis 
pavasario gėlėmis. Kariuome
nės dalys ir organizacijos iš
sitiesė gatvėmis ir sudarė pa
sigėrėtinas eitynes, o minios 
žmonių žygiuojantiems kariams 
kėlė nesulaikomas ovacijas 
jiems kelią gėlėmis nuklojo.

(Pabaiga bus kitame nr.)

Lictuvos Generalinis Konsu
latas New Yorke praneša kad 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu
zejui Kaune eksponatus rinkti 
Suvienytose Amerikos Valsti
jose įgalioti yra:

Kum A. Milukas,
Prof. J. Žilevičius,
Matas Zujus,
K. S. Karpius,
V. širvydas,
Ignas Sakalas.
šie visi asmenys rinks Ame

rikos Lietuvių kultūrinio gy
venimo palaikus ir persiųs į 
Muzejų Kaune.

rn.

PR1GĖRĖ šulnyje. Gegužes 
23 d. rastas įkritęs į šulinį ir 
prigėręs Pustapėdžių k., Vilka
viškio vals., gyventojas ūkinin
kas Liudas šperbelis, 35

ir

>

Saulei nyks-

azių ir zdt 
riuomenei.
3. Dešinėje: ‘Kauno Audinių’ akcinės ben
drovės darbininkai naujuose Lietuviškupse 
tautiškuose rūbuose iš Lietuviškų medegų.

1. viršuje: įsKiimingas Kariuomenes ir vi
suomenės šventės aktas Vytauto Did. Uni
versitete Gegužės 22 d. Kalba Krašto Ap
saugos Ministeris Brig. Gen. Dirmantas.
2. Apačioje: “Maisto” B-vės 10 kulkosvai-

SEKMADIENIO IŠKILMĖS 
VISAME KRAŠTE

Sekmadienį, Gegužės 23, vi
same krašte jau iš pat ryto 
plevėsavo vėliavos. žmonių 
minios, lyg skruzdėlynai, vi
sokiomis susisiekimo priemo
nėmis trauke į miestus, mies
telius ir kitus centrus, daly
vauti kariuomenės ir visuome
nės dienos iškilmėse. Į dides
nius centrus traukė organiza
cijos su savo vėliavomis, traukė

KAUNE teko patirti kad 
Rockefellerio specialiame fon
de, kurį jis sudarė mirdamas, 
didelės sumos yra skirtos sti
pendijoms s t u d i j uojantiems 
universitetuose. Tokių univer
sitetų kurie gaus Rockefellerio 
stipendijas yra apie 50. Tarp 
numatytų yra ir kai kurie Pa
baltijo universitetai.

ningai ir tvirtai bus įsitikinus 
kad kiekvieno jįj yra pareiga 
vienu ar kitu budu dalyvauti 
plačiajame krašto gynimo dar
be! šiuo laiku krašto atsparu
mą rodo ne tiek jo ginkluotų 
jiegų kiekis ir jų materialinė 
bei moralinė kokybė, kiek gy
ventojų tvirtas nesvyruojąs 
pasiryžimas gintis ir priešintis 
užpuolikui bent kuriose aplin
kybėse.

“šių laikų kariuomenės tiek 
glaudžiai yra susijusios su gy
ventojų dauguma kad ginkluo
tųjų pajiegų nuotaika, ypač 
mobilizacijos vykdymo metu, 
visiškai atitiks krašto gyvento
jų nuotaiką.

“Moralinis tautos pasirengi
mas, be kito ko”, tęsė p. Mi
nisteris, “turi reikštis didesniu 
visų darbštumu, smarkesniu 
visose kultūros šakose augimu, 
bendrų visai tautai idealų iš- 
tryškinimu, vis gilesniu nepri
klausomybės įvertinimu, savo 
jiegomis ir gabumais pasitikė
jimo ugdymu, vidujiniu ir iš
oriniu susiklausymu, o dau
giausia — giliu įsisąmoninimu, 
kad niekas svetimas dėl musų 
laisvės nesiaukos, kol neparo
dysime kad patys mokam 
vę branginti, ją giname ir 
me jos verti.

“Jei norime kad musų 
tos medis butų sveikas ir 
parus audroms, šalčiams 
viesulams, ir kad gražiai ir il
gai gyvuotų, tai turime žiūrėti 
kad jis maitintųsi musų žemės 
syvais, musų oru, saule ir lie
tumi. Neskiepykim į jo šakas 
nei iš šiltų nei iš šaltų kraš
tų įvežtų skiepų. Geriau tegu 
būna beržas, ąžiolas ar eglė 
paprastoji, bet ne dirbtinis 
sužalotas medis keistuolis, ku
rio kiekviena šaka kitokio kli
mato vaisių neša. Tokiems ek
sperimentams ant mažo kūno 
ne vieta. Jie tik galėtų sutruk
dyti augimą ir plėtojimąsį, 
lėtų skaudžiai sužaloti ir 
mirtinai musų valstybei 
kenkti.

“čia galiu pasidžiaugti” 
ko p. Ministeris, “ kad daugu
mas musų akademinio jaunimo 
pasirodė neapkrėstas 
krašto bakterijų, greit 
tė ir suprato ramovėnų 
riuomenės kreipimąsi į 
menę ir jų švarias intencijas. 
Ji su jaunatvės energija stojo 
avangarde minėto sąjūdžio, ei
na priekin ir užkariauja pozi
cijas akademinėje dirvoje, sa
vo kolegų tarpe, o atostogų 
metu ims skleisti tautos apsi
gynimo idėjas ir musų valsty
bės šaknyse — musų ūkinin
kuose ir jauniausioje atžaloje 
— moksleiviuose.

“Ūkininkai tiek daug sveiko 
proto ir tyros dvasios turi ir

lais-
esa-

tau- 
ats- 

ir

ga- 
net 
pa-

sa-

įvairių 
pajau- 
ir ka- 
visuo-

tiek kartų buvo apvilti svetimu 
apmokamų apaštalų skelbiamais 
mokslais ir pažadais, jog jums, 
neapmokamiems tautos gyvy
binių reikalų, o ypač jos gyni
mo idėjos skleidėjams, patikės, 
supras, persiims jūsų entuziaz
mu ir rimtai nusiteiks. Tat, 
mielasis akademinis jaunime, 
atėjus atostogoms, imk senus 
trimitus ir kankles, imk plunks
ną bei lyrą, imk nusipelnusį 
Kudirkos varpą, nevenk ir mo
derniųjų radio priemonių ir 
skambink ir trimituok:

“Tautos kūnas yra pažadin
tas, prisikėlęs ir laisvas! Gai
vinkime, gydykime ir stiprin
kime tautos sielą! Ugdykime 
tautos atsparumą! Nes tauta 
ne savo individualios dvasios 
neverta nei laisvės, nei, iš viso, 
tauta vadintis.

“Jei tautos kūną tenka ginti 
tik karo metu, tai tautos sielą 
reikia pažadinti jau ir taikos 
metu. Abejojimo, nepasitikėji
mo ir bailumo sėklas ir sveti
mų dievų garbinimą išraukime 
su šaknimis.

“Susiprask ir likusis akade
minis jaunime, žiūrėk ne sro
vių ir kuopelių interesų, bet 
imk’ pavyzdį iš kariuomenės: 
aukok savo jiegas tam kas šiuo 
momentu yra reikalingiausia vi
sai tautai, dirbk tos gynimosi 
bare. O jus, Ramovės korpo- 
rantai, eikite į visuomenę kaip 
karių avangardas, bukite vita
minas ir cementas visam jauni
mui, ugdydami tautos pasiry
žimą gintis”.

DIDŽIOS IŠKILMĖS LAI
KINOJE SOSTINĖJE

Didžiausios ir įspūdingiausios 
kariuomenės ir visuomenės die
nos iškilmės buvp Kaune. Vi
sas miestas išsiliejo į centrines

gatves, žmonės knibždėte knib
ždėjo. Radio parduotuvės ir 
gyventojai į gatvės išstatė ra
dio aparatus su garsiakalbiais 
kurie perdavė karišką programą 
iš valstybės radiofono. Visa 
tai kėlė ir taip jau nesulaiko
mai besiveržiančią minių nuo
taiką savo gražiausiai tautos 
daliai. Kiekvienas gatvėje su
tinkamas karys buvo sveiki
namas ir lydimas šiltais visuo
menės žodžiais.
tant už horizonto, minios susi
rinko prie įgulos bažnyčios, Šan
čiuose, A. Panemunėje ir A. 
Fredoje, kur turėjo retos pro
gos stebėti vakarinį karių pa
tikrinimą. Ypatingai daug žmo
nių buvo Nepriklausomybės aik
štėje, kur karių patikrinime da
lyvavo gusarų pulkas, “Prezi
dento Smetonos” karo laivo ju
rininkai ir šaulių kuopa. Visų 
nemaža dėmesį kreipė jurinin
kai, nes ligšiol dar daugelis 
Kauniečių buvo nematę viešo 
jurininkų pasirodymo.

Pats patikrinimas buvo toks 
koks kiekvieną vakarą vyksta 
visose musų šauniosios kariuo
menės dalyse. Pasigirdus ko
mandai “Ramiai!”, atvykęs vir
šininkas priėmė raportą ir su
komandavo daryti vakarinį pa
tikrinimą. Eskadronų vachmi
strai ir kuopų viršilos pagal 
sąrašus išsaukė kiekvieną ka
reivį, o aikštė skambėjo nuo 
nuolatinio atsakymo: “Aš, aš”.

Pasigirdus komandai: “Mal
dai, kepures nusiimk!”, keli 
šimtai vyrų, kaip vienas, nu
dengė savo galvas ir orkestrui 
grojant “Marija, Marija” giliai 
susikaupė trumpai maldai. Pa
tikrinimas buvo baigtas orkes
tro grojamu ir karių giedamu 
Tautos Himnu. Išsiskirstančias

1. Viršuje: Susipazinkit su pirmutiniais 
Lietuvos karo jurininkais, kurie pirmą kar
tą šymet dalyvavo parade. 2. Nepriklauso
mybės kovų dalyviai, karo invalidai iš Ka
ro Muzejaus pro minią žengia prie Nežino-

mo Kareivio kapo pradėti iškilmių; žmonių 
minios jiems po kojų beria pavasario gėles. 
3. Apačioje: Organizacijų ir visuomenės 
paradas; žygiuoja “Drobės” fabriko darbi
ninkai, kuriuos lydi šarvuotis. Tsb.

mokyklos ir neorganizuotoji vi
suomenė ir visų širdyse ir są
monėje buvo viena mintis — 
savo narsiajai kariuomenei vie
šai pareikšti pagarbą ir tautos 
džiaugsmą. Bažnyčiose ir ki
tų tikybų maldų namuose įvy
kusiose pamaldose gausiai da
lyvavo kariuomenės dalys, šau
lių būriai, kitos organizacijos 
ir gausi apylinkių visuomenė. 
Pamaldų metu pasakytuose pa
moksluose tikintieji buvo pa
raginti kiekviena proga arčiau, 
geriau ir giliau pažinti bei pa
milti tuos kurie stovi musų že
mių ir musų gyvybių sargybo
je.

Po pamaldų kariuomenės da
lys, šaulių būriai, organizuoto
ji ir neorganizuotoji visuome
nė, su orkestrais, vėliavomis ir 
gėlių puokštėmis susirinko prie 
Laisvės paminklų atiduoti tau
tos pagarbą žuvusiems kovoto-

drome seka kariuomenės dalių pasirodymą, 
o dešinėje ir apačioje kariuomenės dalių pa
sirodymai. T'sb.

Viršuje kairėje: Ministeris Pirmininkas J. 
Tūbelis ir vyriausybės nariai bei aukštoji 
kariuomenės vadovybė karo aviacijos aero-
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BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
Vizas jūsų giminėms iš Europos.

Informacijų klauskit pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
B, NORTH GERMAN LLOYD 

1430 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.

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.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA ’’
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

PREZIDENTAS NUGALĖTAS?
♦—---------------------------------------------------------------—

Roosevelt’o planas padi
dinti Suv. Valstijų Aukš
čiausiojo Teismo teisėjų 
skaičių jau kritęs, sako ži
nantieji požemines politi
kas.

Kokia tai nematoma spė
ka nuveikė Rooseveltą vi
suose laipsniuose jo kovos 
iš pat pradžių. Tas, sako, 
atlikta ne per radio, ne 
spaudoje viešai, bet labai 
sumaniu to reikalo valdy
mu. Sakoma kad tame dar
be dirbo asmenys ir pačia
me Teisme ir Kongrese. Jie 
nelaikė jokių savo susirin
kimų, bet nuolat .palaikė 
tarp savęs susinešimus, ir 
dirbo užkirtimui kelio vi
sokiausioms pastangoms tą 
teismą padidinti teisėjų 
skaičiumi.

Tie nematomi Preziden
to priešai sakoma nėra su
interesuoti politika ir nėra 
už ar prieš Rooseveltą. Tū
li jie yra pažymus paties 
Roosevelt’o partijos šulai, 
jam visai draugingi ir su 
norais kad jo administra
cijai sektųsi šalį tvarkyti.

Pirmiausia jie buvo su
traukti į krūvą tuo faktu 
kad prezidentas pasidarė 
perdaug populiarus ir įga
vo didelę politišką ir eko
nominę kontrolę. Jie pabi
jojo kad prezidentas turė
damas savo pusėje Kongre
są nepakeistų visą šios ša
lies valdymo sistemą.

Jeigu prezidentas pajiegs 
kokiu nors ’”«iu pakeisti 
dabartinį 1 't sąstatą, 
pasitraukiau * Vietų ,nu- 
senusiems teisėjams — kas 
ir pradėjo įvykti, rezigna
vus Teisėjui Van Devan- 
ter, — tai gerai, tačiau tie 
kurie dirbo sutramdymui 
Roosevelto nenori kad Tei
smo narių skaičius butų 
padaugintas nuo 9 iki 15.

Šiose dienose paaiškėjo 
kad Roosevelto Adminis
tracija jau palieka savo 
pastangas Teismą peror
ganizuoti šio Kongresu po
sėdžio bėgiu.

Prezidentas ir taip daug 
laimėjo, kuomet Aukščiau- 
sis Teismas patvirtino di
džiuosius Socialės Apsau
gos įstatymus, kuriems iki 
šiol buvo priešingas.

Teismo priešginiavimas 
Roosevelto Naujai Dalybai 
sukėlė Roosevelto rūstybę 
prieš Teismą po antrų jo 
išrinkimų.

Žinantieji tikrina kad 
Teismui užgyrus Roose
velto programą, jo pastan
gos Teismą perorganizuo
ti bus paliktos . “snausti” 
ant visados....

bar tokių informacijų su
teikti negali.

Prie to visko, pastebi 
“Tėvynės” redakcija, jog 
yra nusitarta skelbti “Tė
vynėje” visų mirusių narių 
trumpas biografijas, todėl 
šiam reikalui reikalinga 
informacijos apie nario ki
limo vietą, šeimos sudėtį, 
ir k t.

Reikia tikėti kad SLA. 
kuopų valdybos ir nariai 
paklausys centro prašymo 
ir tas informacijas greitu 
laiku patieks.

Narių nors trumpų bio
grafijų organe pažymėji
mas, nariui mirus, yra la
bai svarbu.

Apie žymesnius SLA. na
rius dar būna pasakyta kas 
daugiau, o apie šiaip narį 
paminėta tik kad tokia ir 
tokia pavardė mirė, ir vis
kas.

Musų spaudoje mirimų 
pažymėjimas labai netikęs 
ir iki šiol niekas korespon
dentų nepamokino kaip pa
duoti žinias apie mirusius.

Tankiai korespondentas 
parašo “Mirė J. Tankienė”, 
ir viskas: nei mirimo die
nos, nei jos amžiaus metų, 
nei pilno vardo, nei iš kur 
iš Lietuvos paėjo, nei ko
kia jos buvo mergiška pa
vardė.

Amerikoje tas žinias pa
duoti labai svarbu, nes vi
soje Amerikoje yra išsimė
čiusių Lietuvių, skaitančių 
laikraščius, kurie sužino

apie savo draugus ir gimi
nes mirusius, jeigu paduo
dama apie mirusį asmenį 
pilnos žinios.

“Dirva” įvedė mirusiųjų 
sužymėjimą, žinias paima 
iš visų Lietuviškų laikraš
čių, bet dauguma tų žinių 
yra toli nepilnos.

Reikėtų kad visi laikraš
čiai padarytų pastabas sa
vo korespondentams kaip 
paduoti žinias apie miri
mą.

Per praeitus 50 metų į 
Ameriką jauni Lietuviai 
tik plaukė ir plaukė, dabar 
jie, suėję po 50, 60 ir 70 
metų amžiaus, jau miršta 
kas met po tūkstantį ir 
daugiau.

Visiems norisi žinoti kas 
jie ir iš kur Lietuvoje kilę.

Hamburg-American Li
nija, kurios laivais į Ame
riką per “Amburką” atva
žiavo ir desėtkai tūkstan
čių Lietuvių, praeitą savai
tę minėjo savo 90 metų įsi- 
steigimo sukaktuves. Nors 
per karą jos veikimas buvo 
sutramdytas, ji dabar turi 
298 laivus ir veikia visame 
pasaulyje. Ji dabar susi
vienijo su North German 
Lloyd linija.

Birželio 14 d. Amerika 
iškilmingai minėjo 160 me
tų sukaktį nuo tautinės vė
liavos įvedimo. Amerikos 
vėliava užgirta Kongreso 
Birž. 14, 1777 metais.

Šymet taipgi suėjo 125 
metai nuo Suv. Valstijų 
Himno, “The Star Spang- 
led Banner” priėmimo.

LIETUVOS KARIUI

NAUDINGAS 
SUMANYMAS

“Tėvynė” praneša kad S. 
L. A. Sekretorius Dr. M. 
J. Vinikas pasiryžo surin
kti daugiau žinių apie Su
sivienijimo narius, ką pa
naudos keletui tikslų.

Dabartiniu laiku, SLA. 
centras nežino Lietuvoje 
gyvenančių nario giminių, 
ir atsitikime kur nario pa
žymėtas pašalpgavis jau 
miręs nėra kam pašalpa 
išmokėti.

Toliau, sako, tas reika
linga kad dažnai mirusių 
narių Amerikoje išauklėti 
vaikai kreipiasi į Centro 
raštinę prašydami praneš
ti iš kokios vietos Lietuvo
je kilę jų tėvai, kurie nori 
susirašinėti su giminėmis 
Lietuvoje, bet daugeliu at
sitikimų SLA. raštinė da- j

Dainuokit, gatvės, atbudimą, 
Dainuokit, vėjai, po laukus. 
Pavasariu kvepėti ima 
Aukštasis mėlynas dangus.
Pasvirę žydi jievų šakos 
Žaliuos laukuose ir širdyj.
Ir ką žiedai tau šiandien sako, 
Brangus ir mylimas kary?
Žinau, tau sako margos gėlės, 
Kai glaudžias tau prie kojų jos: 
Brangi tėvynė džiaugsmui kėlės 
Iš juodo ruko, iš tamsos.
Švieson ją nešė tavo rankos 
Ir tavo kraujas, ir širdis.
Kvatojo gausdamos patrankos, 
Kvepėjo paraku šalis.
Už tai ir šypsos margos gėlės, 
Kai krinta tau po kojų jos.
Tu jas žydėjimui prikėlei, 
Puošimui tėviškės laisvos.
Rausva aušra klevų viršūnėj. 
Padangėj — mėlyni skliautai.
Ir mes, tautos dėkingi sūnus, 
Tau ranką spaudžiame tvirtai.
Ir žinom mes — laisva tėvynė. 
Ir tikim mes — laisva ji bus. 
Nes ją visuomet gins kaip gynė 
Narsumas tavo nuostabus.
Ir tu atmink, kary narsusis,
Ir jausk drąsia, ramia širdim: 
Jei kils audra ir pušys supsis — 
Visa tauta bus su tavim.
Ir šiandien, einant tau sargybą
Ir saugant laisvę atkakliai,
Te ginklą plienas skaisčiai žiba, 
Te skamba džiugesiu laukai.
Tau gėles mes po kojų klojam, 
Baltas alyvas metam tau.
Ir Ginklų Fondui mes aukojam, 
Kad kraštas ginti būt lengviau.
Dainuokit, gatvės, laisvės dainą, 
Dainuok, šalis, didi, laisva.
Karys tautos sargybą eina — 
Laisva liks amžiais Lietuva.

“Karys”. J. Palionis.

PAGALIAU jau žmonės ne
tekę katrybės pradėjo reika
lauti kad A. B. Strimaičio “dai
na be galo’’ “Vienybėje” apie 
TMD. senus reikalus butų nu
traukta. Pirmiausia prabilo 
korespondentas “Dirvoje”, po 
to padarė pastabą ir pati “Vie
nybę”, kurioje ta “daina be ga
lo” buvo tęsiama. Ką p. A. B. 
S. ta savo daina norėjo atsiek
ti žino tik jis pats, tačiau jau 
užtektinai jis vienus prikan
kino, o kitus prijuokino, o ko
munistams davė gana medegos 
iš tautininkų tyčiotis.

▼ ▼ ▼
NUPLIKUSIA galva ir atbu

kusiu protu senukas Grigaitis 
“Naujienose” barška apie dien
raštį “Vienybę” ir ją vadina 
“Kauno žvalgybos organu”.

Kad “Vienybė” ir jos redak
torius tarnautų kokiai ten 
žvalgybai Grigaitis įrodymų 
neturi, o kad Grigaičio patep- 
tiniai Lietuviški socialistai bu
vo senosios Rusijos šnipai ir 
donosčikai Lietuvių tarpe, tai 
dar niekas nepamiršo ir nepa
mirš, nes buvusio savaitraščio 
“Lietuva” (Chicagoje) paskel
bti dokumentai pasiliks Lietu
viams žinomi tol kol Lietuvių 
tauta bus gyva.

V ▼ ▼

KADA TIK komunistų in
ternacionalas kreipiasi į socia
listų internacionalą su pasiū
lymu sudaryti bendrą frontą 
viso pasaulio “darbininkų” — 
tikriau sakant komunistų ir 
socialistų, — tai Grigaičio se
ni ratai pradeda barškėti apie 
Rusijoje nelaisvėje laikomus 
socialistus (kitų pažvalgų žmo
nės jam nesvarbu). Tačiau 
pavergimui Lietuvos, kur so
cialistai yra visiškai laisvi, 
Grigaitis eina bendru frontu 
su komunistais. Kur gi to 
žmogelio protas?

▼ ▼ ▼

NEŽIŪRINT į “Naujienų” 
tvirtinimą kad Ispanijai auk
so užteks ir kad lojalistai ka
rą laimės, nes jie turi $350,- 
000,000 vertės aukso, vis tik 
musų “bendras frontas”, ku
riame priguli ir Grigaitis, rau
donu prakaitu apsipylę šaukia 
kad darbininkai duotų daugiau 
aukų Ispanijos lojalistams. Ar 
tik tie iš vargšų Lietuvių dar
bininkų iškaulyti centai nėra 
labiau • reikalingi patiems ben- 
drafrontininkams negu Ispani
jos lojalistams....

■'9' ▼ ▼

“LAISVĖ” džiaugiasi kaip 
sėkmingai 17-ka komunistų 
pabėgo iš kalėjimo Brazilijoje. 
Taip, tavorška Nelaisve, mums 
laikraščiai tankiai praneša ži
nutes apie pabėgimą politinių 
kalinių ir kitose šalyse, kur jie 
yra laikomi žmoniškesnėse są
lygose kaipo žmonės, tačiau 
dar jokis laikraštis nėra pra
nešęs kad butų nors vienas 
politinis kalinis pabėgęs iš su- 
žvėrėj usios komunistinės Ru
sijos kalėjimų, kur žmogus ne
turi žmogaus teisių. Raudonie
ji Sovietų carai perdaug iš
traukia žmogaus kraujo, žudo 
kalinius, ir iš to turi sau puo
tas.

▼ ▼ ▼

KOKS TEN Para Bellom, 
kaip specialis “Naujienų” ko
respondentas, rašo “Nauj-se” 
ilgą straipsnį apie Vokiečių 
naziško militarizmo ragus.

Nors tas Parabellis kaip ir 
visi socialistai savo straipsnio 
mintis draiko po visą pasaulį, 
tačiau aiškiai prisimena kaip 
tie ragai yra nukreipti ir prieš 
Lietuvą, kurią jie tyko pulti ir 
subadyti. O tuo tarpu Ame
rikos Lietuviški socialistai ir 
komunistai sudarę bendrą fron
tą sušilę darbuojasi kad tik 
greičiau sukurti ugnį Lietuvo
je ir duoti progą tam Vokiečių 
naziškam militarizmui savo ra
gais subadyti Lietuvą. Tikri 
Lietuvos išdavikai tie bendra- 
frontin inkai.

O. V. MILAŠIUI 60 M. AMŽIAUS
Vadinasi, O. V. Milašius savo darbais ir li

teratūrine kūryba daug nusipelnė musų tautai. 
Jo nuopelnus tinkamai įvertino ir Vytauto Di
džiojo Universitetas, suteikdamas jam garbės 
daktaro laipsnį. Musų mokslo vyrai ir visuo
menės atstovai jubilijatą, jam atvykus į Kau
ną, viešai pagerbė Gegužės 27 d.

“Trim.” V. Zrn.

IŠ PRIESPAUDOS GADYNĖS 
LIETUVOJE

FILOSOFAS IR POETAS, KURIS NEMOKĖ
DAMAS LIETUVIŲ KALBOS, DAUG 
PASITARNAVO MUSŲ TAUTAI REI

KALINGIAUSIOJE VALANDOJE

(Redakcijos pastaba: O. V. Milašiaus raš
tų dalys, tam tikros brošiūros liečiančios Lie
tuvių klausimą, rašytos Prancūziška kalba, pa
siekė ir Ameriką pirmais Lietuvos nepriklauso
mybės metais, taigi jis yra žinomas ir Ameri
kos Lietuviams veikėjams.)

* * *
EGUžĖS 15 d. žinomam Lietuviui poetui ir 
publicistui, kuris daugiausia rašė Prancū

ziška kalba, O. V. Milašiui sukako 60 metų am
žiaus. Jis gimė 1877 metais, Gudijoje, Gėrė
jos dvare, taigi, istorinės Lietuvos ribose. Į 
ten viena O. V. Milašiaus giminės šaka prieš du 
šimtu metų nukilo iš Kauno apskrities, Babtų 
valsčiaus, Serbinių ir Labūnavos dvarų, šis 
musų poetas aukštuosius mokslus išėjo Pran
cūzijoje ir toje svetingoje šalyje paliko gyventi.

Iki didžiojo karo jis mažai pažino Lietuvių 
tautos siekimus, nes buvo labai užsiėmęs filo
sofijos ir literatūros studijomis. Tačiau karo 
metu Milašius gerai susipažino su Lietuvių tau
tiniu augimu, su musų kovomis dėl nepriklau
somybės ir pats pradėjo Lietuvių tautos atbu
dime gyvai dalyvauti.

Karo laiku poetas savo raštuose paliko to
kį vertingą savo tautinio apsisprendimo doku
mentą:

“Kadangi Lietuva nuo trylikto amžiaus bu
vo mano senelių tiesioginė tėvynė, kadangi mano 
protėviai gyveno Lietuvių, o ne Lenkų kaimie
čių darbu, kadangi Lietuva buvo silpnesnė, ir, 
pagaliau, — sprendžiamoji priežastis, — ka
dangi tik nepriklausoma Lietuva, įsikūrus Vil
niuje, tegali visu platumu atstovauti ir jungti 
tuos reikalus, kuriuos, rodosi, istoriškas fatališ
kumas jungia su Lenkija, — aš nutariau ginti 
Lietuvių reikalus.”

Ir tai nebuvo tušti žodžiai, nes juos išta
ręs O. V. Milašius panaudojo Prancūzų laikraš
čių skiltis kelti ir nagrinėti Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių klausimus. Tuo metu jis arti
mai susipažysta su kai kuriais Lietuviais vei
kėjais ir pradeda dar uoliau dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės kūrimo darbe.

1919 metais O. V. Milašius pradeda dip
lomatinę karjerą: jis paskiriamas Lietuvos de
legacijos Versalio taikos konferencijoje sekre
torium, o netrukus jis buvo paskirtas ir Lietu
vos atstovu Prancūzijai, Belgijai ir Tautų Są
jungai. Pradėjęs eiti šias aukštas pareigas, O. 
V. Milašius dar labiau pradėjo rūpintis Lietu
vos propaganda, jos vardo ir reikalų kėlimu 
Prancūzų spaudoje, visuomenėje ir diplomati
niuose bei politiniuose sluogsniuose. Tuo tiks
lu jis skaitė visą eilę paskaitų ir pranešimų įvai
riuose visuomeniniuose ir politiniuose rateliuo
se, kuriuose jis buvo žinomas jau iš seniau ir 
de! to jam ši visuomenė buvo lengviau prieina
ma negu kuriam kitam. Be to, anr.is metais jis 
dalyvavo Lietuvių-Lenkų derybose Brusselyje, 
kuriose buvo svarstoma garsusis Hymans’o pro
jektas, dalyvavo ir kitose derybose, Tautų Są
jungos susirinkimuose ir kitur, visur sumaniai 
atstovaudamas ir energingai gindamas Lietu
vos reikalus.

O. V. Milašiaus diplomatinė tarnyba buvo 
pačiais turiningiausiais įvykių laikais. Nuo 
1925 metų atstovo pareigose jį pavaduoja P. 
Klimas, o musų poetas buvo paskirtas pasiun
tinybės patarėju.

Prieš trejus metus jis iš diplomatinės tar
nybos pasitraukė ir vėl įsigilino į literatūros 
bei filosofijos studijas. Vis dėl to Milašius dar 
ir šiandien gyvai domisi Lietuvos valstybiniu ir 
kulturiniu gyvenimu. Jo plunksna dar ir da
bar braižo Prancūzų periodinės spaudos skiltis, 
kuriose jis iškelia aktualius musų valstybinio 
gyvenimo klausimus.

O. V. Milašiaus kūrybą sudaro poetinio ir 
filosofinio turinio raštai. Jo poetinėje kūry
boje, gimusioje kiek ankstesniais laikais, ryš
kiai atsispindi gimtojo krašto ir jo gamtos įs
pūdžiai, kuriuos jis pergyveno vaikystės die
nomis.

Jubilijatas nemažai rašė ir apie Lietuvių 
liaudies kūrybą. Ypatingai plačiai jis lietė 
liaudies dainas, patarles, priežodžius ir kitokią 
tautosakos medegą, parašęs apie tai net kelias 
knygas. Jis drauge su K. Balmontu bene dau
giausia Prancūzų visuomenę ir literatūrinius 
sluogsnius supažindino su musų liaudies kūry
ba. Nemaža laiko jis skyrė ir Lietuvių tautos 
kilmės klausimams negrinėti ir šiais klausimais 
jis dar nesenai rašė Prancūzų spaudoje plačias 
studijas.

DAUDŽIAVOS laikais žmonės visiškai pri- 
klausė nuo ponų valios ir malonės. Ponai 

savo baudžiauninkus vieni su kitais išmainy
davo, kartais net ant arklių, šunų ar kitų gyvu
lių. žmonių vedybos taip pat nuo ponų pri
klausydavo. štai ką apie tai pasakoja Petro 
Ilusecko knygoje “BAUDŽIAVA” Duseikių Do
mas Bubėnas:

— Mano broliui Pranui Bubėnui Duseikių 
ponas Navickas liepė vesti našlę Gudošienę. Bro
lis labai nusiminė. Eina pas poną ir sako:

— Negaliu vesti Gudonienės. Jai jau ketu- 
riasdešimts metų, o man vos tik dvidešimts du.

— Aš su tavim čia jokių ceremonių neda
rysiu, — griežtai atsako ponas. — Arba tuoj 
vesk Gudošienę, arba rudenį atiduosiu tave į 
rekrutus!

O Rusų kariuomenėje (rekrutuose) tuo
met reikėdavo tarnauti 25 metus. Iš kariuo
menės gryždavo pasenę, be sveikatos. Dažnai 
ir visai negryždavo — nepaliaujamuose karuo
se žūdavo, arba negyvai juos už kokį nusikal
timą užplakdavo, arba nuo įvairių ligų mirdavo.

Brolis, nenorėdamas eiti kariuomenėn, Gu
došienę vedė.

>* * *
Baudžiava buvo panaikinta 1861 metais, 

bet jos dvasia dar ilgai Lietuvoje viešpatavo. 
Ir baudžiavą panaikinus ponai ar jų urėdai dva
ruose mušdavo savo darbininkus, o šie net gin
tis nedrysdavo. Apie tai P. Rusecko knygoje 
“Išniekintos Vėliavos” taip pasakojama:

“Buvo dvare urėdas — kresnas, paniuręs, 
dideliais žilais ūsais, didžiai piktas senis ir dide
lis keikūnas.

Ar vasarą, ar žiemą, ištolo galėjai žinoti 
kur jis yra: kad rėkia, būdavo, ant darbininkų, 
kad juos keikia, kad kolioja — ne tik dvare 
bet ir aplinkiniuose laukuose girdėti. O kar
tais, arčiau būdama^, užgirsi ir kurčius ar skar
džius smūgius. Jei smogia kurtus, vadinasi 
žmogų muša lazda per nugarą, per šonus ar kur 
pakliudamas, o jeigu skardus tai šeria delnu 
per žandą. Kartais pasigirsdavo ir mušamo 
riksmas:

— Ai, ai-ai, ai!.... Ponas muša.... už
muš .... Gelbėkit!

Mušamas tik dangstosi rankom ar ką ran
kose turėdamas nuo įtūžusio urėdo smūgių, bet 
pasipriešinti, pakelti prieš jį ranką — Dieve 
saugok, nedrysdavo. Kaip tu prieš poną, nors 
ir urėdą, prastas žmogelis būdamas, ranką kel
si! Ir dar labiau muš, ir iš vietos ar darbo pa
varys !”

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. ‘Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
mą už 50c. Siųsdami pinigus už knygas, pridė
kit dar 15c jų persiuntimui.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Oljio

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. —---------------- 1.00

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 
laimėjo literatūrinę premiją. Veikalas paliečia nuo- 
tikius Amerikiečio Lietuvio, apie kurį spaudoje bu
vo kilę daug ginčų.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.
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MT. VERNON — JURGIO WASHINGTONO 
DVARAS — IR KAPAS

Arlington Kapines apleidžiant, poros Ame
rikonų turistų pasigedom — jie kur tai nužiop- 
liojo ir priėjus laikui važiuoti toliau, neatsira
do, nors palydovas aiškiai pasako, pirm susto
siant ir išleisiant savo lydimus turistus, kada tu
ri sugryžti į autobusą. Paskui mus buvo atva
žiavęs kitas tos kompanijos turistų autobusas, 
jam jsakė juos paimti jeigu atsiras.

Iš kapinių, pasukom į pietus Potomac pa
upiu ištaisytu puikiu vieškeliu. Palydovas pa
sakojo kad šį vieškelį pernai pavasarį buvo ap
sėmęs vanduo, nes jis eina žemu pakraščiu, 
ne krantu.

Mount Vernon dvaras yra 16 mailių į pie
tus nuo Washingtono. Pusiaukelyje privažiuo
ji seną miestą, vardu Alexandria, taip pat prie 
Potomac kranto. Prisiminkit kad važiuojant 
į kapines mes pervažiavom į dešinę upės pusę, 
taigi dabar važiuojam dešine, kurioje randasi 
ir kapinės, ir miestas Alexandria ir Mount Ver
non, viskas Virginia valstijoje.

Alexandria turi savo istoriją. Jis yra se
nas Anglų kolonistų įkurtas miestas, kurio na
mai daugiausia išstatyti iš plytų atvežtų iš An
glijos. Plytas anais laikais laivo dugne veždavo 
išlaikymui lygsvaros, ir tokiu budu į šį mies
tą daug jų atveždavo, nes čia buvo prekybinis 
uostas. Taipgi įsitėmykit kad tais laikais ka
da Jurgis Washingtonas buvo gyvas, pirm 1776 
meto, kuomet buvo paskelbta Amerikos koloni
jų nepriklausomybė, ši visa sritis buvo Angli
jos valdžioje.

šiame mieste gyvena daug juodukų, čia 
dar tebestovi bažnyčia tos parapijos kurioje 
Jurgis Washingtonas priklausė. Jis buvo pir
mutinis bažnyčios špitolninkas kuomet 1773 m. 
bažnyčia buvo išstatyta. Toje bažnyčioje yra 
pažymėta kairėje esančios dvi lonkos-sėdynės, 
kur sėdėdavo Jurgis Washingtonas su savo žmo
na, Morta. Dešinėje, priešakyje, pažymėta sė
dynės kurios priklausė Generolui Robert E. Lee 
kuomet kėli desėtkai metų vėliau jis buvo tos 
bažnyčios narys (prisimenat, sakiau kad Jur
gio Washingtono ir Roberto E. Lee didelių dva
rų žemės susisiekė, ir jiedu buvo vedę tos pačios 
šeimos nares žmonas).

Šis miestas pilnas visų kitokių istoriškų 
namų iš Jurgio Washingtono Revoliucinio Karo 
laikų ir Roberto E. Lee Civilinio Karo dienų.

Dar dešinop į aukščiausią dalį šio upės 
pakraščio, matosi kitas Jurgiui Washingtonui 
išstatytas paminklas — tai Masonų organizaci
jos paminklas savo buvusiam nariui. Tas pa
minklas taipgi puošnus. Tas paminklas, pavi
dale muzejaus-namo, pasiekiamas eile terasų- 
laiptų, vedančių aukštyn ir aukštyn. Pats pa
statas yra 230 pėdų ilgio ir 160 pėdų pločio, su 
keturkampiu laipsniuotu bokštu, visas pastatas 
200 pėdų aukščio.

Musų palydovas pasakojo kad Amerikos 
kolonistai, laimėjus karą ir atsiliuosavus nuo An
glijos, norėdami parodyt dėkingumą Jurgiui 
Washingtonui, norėjo jo žemėje pastatyti Ame
rikos sostinę, didį miestą, užvadinant jo vardu. 
Bet, sako, Washingtonas prašęs to-nedaryti, nes 
perdaug butų asmeniška. Jis sutiko kad mies
tas butų pavadintas jo vardu, tačiau miestui 
plotą patarė parinkti kur kitur. Taigi, parink
ta skersai upę, įsteigta Kolumbijos Distriktas. 
Betgi Masonai, sumanę išstatyti savo paminklą 
Jurgiui Washingtonui, pasirinko tą vietą ir tą 
kalną kur senesniųjų kolonistų buvo numatyta 
statydinti Amerikos Kapitolius, ir ten pastatė 
tą paminklą.

Neilgai važiavus į pietus nuo Alexandrijos, 
privažiuoji pusėtinai naują aukštoką murinę 
tvorą, kuri apgaubia šimtus akrų žemės. Tai jau 
Mount Vernon dvaras. Kaip palydovas paaiš
kino, visas Washingtonų giminės dvaro žemes 
išsidalino vėlesni ainiai, bet Washingtono pager
bimui ir jo likučių sužiubėjimui įsisteigus isto
rinė draugija, susidedanti iš moterų, nupirko 
patį dvaro centrą su 475 akrais žemės aplin
kui, tą visą plotą aptvėrė muro tvora, iš pinigų 
surenkamų iš lankytojų, ir tais pinigais Užlaiko 
ir prižiūri visą tą palikimą. Ta draugija per 
metus surenka po apie $100,000 pinigų (inėji- 
mui į tą istorišką plotą reikia mokėti 25c., tai
gi per metus atsilanko po apie pusė milijono 
žmonių).

Tai draugijai buvo daug darbo atnaujinti 
patį Washingtono namą ir atrankioti iš gimi
nių Washingtono daiktus, kurie buvo išdalinti 
tarp Washingtono ir Custis šeimų. Tos draugi
jos darbas prasidėjo 1858 metais, bet iškart ėjo 
lėtai, per Civilinį Karą visai buvo užleistas, ir 
tik pastarais metais tos vietos lankymas ir po-

MT. VERNON DVARO NAMAS

puliarumas pakilo kai atsirado automobiliai ir 
pasidarė lengva ten nuvažiuoti.

PIRMUTINIAI TURTUOLIAI
Washingtono ir jo žmonos Custis šeimos 

buvo pirmutiniai turtuoliai šioje srityje. Per 
kelias gentkartes, nuo 1674 metų, jų šeima tu
rėjo aukštas vietos Anglų valdžioje Amerikoje.

Jurgio Washingtono tėvas, Augustinas, tos 
žemės ir namų savininkas, varė prekybą su An
glija ir prie savo dvaro žemės paupyje turėjo 
įsirengęs uostą, kur sustodavo laivai.

Tą dvarą tėvas užrašė vyriausiam savo sū
nui, vyriausiam Jurgio pusbroliui, Lawrencui. 
Jis čia atvyko su savo žmona 1743 metais, ir 
tą dvarą užvadino “Mount Vernon”, pagarbai 
Anglo Admirolo Vernon, prie kurio jis tarnavo.

1743 metais tėvas mirė, ir 1747 metais Jur
gis, penkiolikos metų berniokas, persikėlė gy
venti su savo pusbroliu Mount Vernon dvare.

Lavvrence Washington mirė pora metų vė
liau, o 1752 metais dvaro nuosavybė perėjo Jur
giui Washingtonui.

Kadangi tuo laiku Anglijos kariuomenės 
šiame kontinente kariavo su Indijonais ir Pran
cūzais, Jurgis Washingtonas, būdamas karinin
ku, per penketą metų buvo išėjęs į karą ir ne
buvo savo dvare.

Jurgis Washingtonas 1759 metais vedė naš
lę, Mortą Custis ir nuo to jo žemės dar padidė
jo. Jiedu visą laiką gyveno Mount Vernon.

Prasidėjus Amerikos kolonistų bruzdėjimui 
prieš Angliją, į tą judėjimą dėjosi ir Jurgis 
Washingtonas. Iš savo apielinkės jis buvo iš
rinktas delegatu į Antrą Kontinentalį Kongre
są Philadelphijoje. Tame kongrese jis buvo 
nuskirtas vyriausiu Kontinentalės kariuomenės 
vadu karui prieš Anglus, ir tuoj iškeliavo į Bos
toną. šeši metai praėjo iki jis vėl gavo pama
tyti savo namus. Tai buvo tie Revoliucijos me
tai. Ir tai tik trumpam laikui tegavo namon 
užsukti, 1781 metais. Kuomet karas baigėsi, 
ir 1783 metais Annapolis, Maryland, įvyko ki
tas Kongresas, Generolas Jurgis Washingtonas 
rezignavo iš Suvienytų Valstijų kariuomenės 
vadovybės ir gryžo į Mount Vernon.

Taip kaip maždaug dabar to dvaro pasta
tai stovi, jie buvo išstatyti paties Jurgio Wa- 
shingtono suplanavimu dar prieš Revoliuciją. 
Statybos darbą prižiūrėjo jo dvaro reikalų ve
dėjas, tolimas giminietis.

1789 metais Jurgis Washingtonas buvo iš
rinktas pirmutiniu Suvienytų Valstijų preziden
tu ir vėl savo dvare negyveno, išskyrus trum
pų atsilankymų.

1797 metais, po aštuonių metų prezidenta
vimo, daugiau prezidentu būti nesutiko, gryžo 
į savo namus, ir Gruodžio 14 d., 1799 metais, 
mirė, ir tapo palaidotas čia pat savo žemėje.

Jo žmona Morta mirė 1802 metais ir palai
dota šalę savo vyro.

Keletas mėnesių prieš mirtį, Jurgis Washin- 
gtonas buvo pasirinkęs naują savo palaidoji
mui vietą, šiek-tięk toliau nuo senų šeimos ka
pų, bet ta nauja vįfeta, koplyčia pusiau žemėje, 
buvo baigta statyti 1831 metais, kur jų abiejų 
likučiai tapo pernešti.

BENDRAS MOUNT VERNON VAIZDAS
Nors kaip sakiau Washingtono dvare buvo 

prekybinis uostas, bet iki Atlantiko nuo čionai 
yra dar 250 mylių tolumo į pietus. Taigi, su 
laiku New Yorko miestas augo ir . atėmė šios 
srities biznį su Europa. Negalėjo išaugti nei 
Alexandria miesto nei Washingtono dvaro uos
tai.

Priešakyje namo stovint, gauni įspūdį maž
daug kaip stovėdamas ant aukšto Aleksoto kran
to žiūrint į Nemuną. Visa ta sritis kalnuota, 
su slėniais, nelygi, čia priešais dvaro namus į

MEDICINOS mokslas šiomis 
dienomis žmonių sveikatai vėl 
suteikė žemčiūgą;—Pittsburgh, 
Pa., universiteto mokslininkai 
išrado naujos rūšies chininą 
išgydyti plaučių uždegimą.

SEATTLE, Wash., policijai 
pasidavė 19 metų jaunuolis, 
kuris prisipažino kad jis jau 
yra pavogęs ir sulaužęs 50 dvi
račių. Kai tik jis pamato ke- 
no nors paliktą dviratį, negali 
susilaikyti jo nepavogęs. Pa
važinėjęs juo, dviratį sulaužo.

NORMAN THOMAS, Ame
rikos socialistų vadas, Birže
lio 7 d. Gryžo į New Yorką iš 
Sovietų Rusijos. Jis sako kad 
Rusija industriškai ir milita- 
riškai žymiai nuprogresavo, bet 
klasių sulyginimo klausimu nei 
kiek nepažingėjus. Prie Sta
lino negavęs prieiti. Tai esą 
sunkiausia prieinamas valdo
vas Europoje. Pasitikėjimo 
vienas kitu Rusijoje niekur ne
matyti, sako Norman Thomas.

DR. NECHELES, dalyvavęs 
Atlantic City, N. J., Gastro- 
Enterologistų Sąjungos suva
žiavime, pasakė kad daugiausia 
vidurių ligomis apserga žmo
nės nuo rūpesčių. Jei žmonės 
tiek daug nesirūpintų, esą, ne
sirgtų vidurių ligomis.

COLUMiBIA U n i v ersitetas 
New Yorke įveda naują kursą: 
Industrijos Menas. Kursas mo
kys meną pritaikyti industri
jai. Pradės mokslą Liepos 28.

DR. HARVEY, Princetono 
Universitete, paskelbė tyrinė
jimus, esą patirta jog žmogaus 
smegenyse yra aparatas lygus 
budininkui laikrodžiui, kuris 
nuolat registruojąs laiką. Sa
ko, smegenyse esančios dvejos 
“vielos”, kurios tiksi nuo 30 
iki 40 kartų per minutą ir tuo 
matuoja laiką. Ir vieni apa
ratai naudojami miegant, kiti 
vaikščiojant, bet abeji laiką 
registruoja teisingai. Dėl to 
mes atsikeliam tuo pat laiku, 
valgyti paprantam tuo pat lai

ku, o kai kurie net patį laiką 
labai tikrai atspėja.

PREZIDENTAS R o o s evelt 
perorganizuoja Federalę Komu
nikacijos Komisiją. Birželio 
30 d. turės apleisti toje komi
sijoje savo pareigas pirminin
kas Prall. Jo vietos numato
ma rekomenduoti nauji kandi
datai. Priežastis: jis nori su
stiprinti komisiją kad ji gerai 
kovotų už Amerikos radio pa
sauliniame radio Suvažiavime 
Cairo, Egipte, kitų metų Vasa
rio mėn.

VOKIEČIŲ laivas Bremen, 
tikslu patraukti keleivius, tarp 
kitų patobulinimų pasamdė vie
ną geriausių Vengrijos čigonų 
orkestrų, kurio vadas yra Pri
mas Berkes. Mat, čigonų mu
zika tarp Amerikonų labai iš
garsinta.

BIRŽELIO 8 d. sukako 150 
metų kaip veikia Suvienytų 
Valstijų Konstitucija.

NEW YORKO Advokatų Dr- 
ja ruošia įstatymo projektą 
advokatams ginti ir prieš kri
minalistus vesti bylas. Toks 
projektas, jei taptų įstatymu, 
manoma daugiau padarytų pro
gų nusikaltusius advokatus iš- 
teisingi, o nekaltus apkaltinti.

DAUGUMA sako: Nesikišk 
ten ar ten, ne tavo reikalas, tu 
apie tai nieko neišmanai....

Bet pažiūrėkim. Morse, te
legrafo išradėjas, iš profesijos 
buvo artistas. . Pullman buvo 
Chicagos gatvių kontraktorius. 
Westinghouse buvo 23 metus 
stalius-mašinistas, kuris išra
do traukiniams oro stabdžius. 
Uždarytų platformų trauki
niuose išradėju buvo daktaras. 
Elektrinį lokomotivą išrado 
mokytojas.

štai ką sako Kettering, ku
ris yra Vienu didžiausių šių 
dienų išradėjų: “Nesikišk nie
kur, ir žiūrėk savo biznio, jeigu 
nori, bet greičiausia tada nei 
savo srityje nieko nei nuveik
si nei kitur.”

AR BUS KITA “VAINA” IR 
KADA JI BUS?

“VIENYBĖJE” rašinėjo A. 
B. Strimaitis apie senus TMD. 
dalykus iki tiek kad skaityto
jams įgriso.

Dabar ten pradėjo rašyti V. 
M. Čekanauskas, darydamas 
privedžiojimus kada bus nau
jas karas Europoje.

Nei Čekanauskas nei jokie 
generolai negali pasakyti kada 
bus kitas karas, todėl jų pri- 
vedžiojimai ir nuomonės yra 
bergždžias rašymas ir aikvoji- 
mas laikraštyje vietos.

Nuo pasibaigimo didžiojo 
karo įvairiausi asmenys bandė 
daryti “pranašavimus” apie se
kantį didyjj karą, ir karą pra
našavo kiekvieną metą nuo 
1920 metų.

1935 metais buvo pranašau
jama kad 1936 metais tikrai 
Vokiečiai pradės Europinį ka
rą puldami į Lietuvą ir Rytų 
Europą.

Jeigu kas nori Europinio ka
ro tai jį jau turim: jis yra di
desnis negu mes įsivaizduo
jam. Dėl Ispanijos naminio' 
karo visa Europa sėdi kaip ža
rijų puode ir diplomatai smar
kiausia kariauja už nepradėji- 
mą Europinio karo.

Pranašystės apie naują dide
lį Europos karą reiškia tiek 
kiek biblistų skelbimas kad 
1925 metais ateis “pasaulio pa
baiga, ateis Kristus, kuris vieš
patausiąs ant žemes”....

Tos kalbos apie karus yra
■ ■   t *------------------- . _• —

pakalnėje tyso Potomac upės vandenys, bet 
šioje vietoje ji yra jau labai plati, beveik kaip 
Kuršmarė, ne kaip Nemunas. Čia Potomac yra 
jau daugiau kaip juros šaka, ne upė.

Namas yra senas, nes arti pusantro šimto 
metų senumo, taipgi ir kiti pastatai, kurie visi 
baltai nutepti, ir visi yra mediniai. Puikumu 
ir didumu nesulygsta su žinomais Lietuvoje 
net ir mažesnių dvarų namais. Pats gy»venama- 
sis' namas yra 96 pėdų ilgio ir 30 pločio, dviej ų 
aukštų, visu priešakiu eina piazzą 15 pėdų gi
lumo ir 25 pėdų pločio, paremta ant eilės ketur- 
kampų aukštų medinių stulpų.

Viduje kambariai neperdideli ir neaukšti, 
ir tų laikų puošnus papuošalai, kurie buvo įvež
ti iš Anglijos, nors gražus, bet nėra perdaug 
brangus ar ypatingi. Tas rodo kad tada ir di
dieji Amerikos ponai neperdaug puikiai turėjo.

Aplink randasi kiti dvaro namai, tarnų, ar- 
klydės, sandėliai, rūkykla, ir tt. Stovi net ir 
viena sena sunki karieta, kuria, sakoma, Jurgis 
Washingtonas važiavo į New Yorką.

Washingtonų kapai randasi kiek atokiau į 
pietus nuo dvaro namų, pusiau pakalnėje. In- 
eiga į kapą-koplyčią padaryta iš rytų pusės.

Iš įvažiuojamos į dvarą pusės dabar augi
nama gėlynai, kurie sakoma inėjo paties Wa- 
shingtono plane, bet paskiau buvo sunaikinti. 
Vienas medinis pastatas, kur buvo tarnų darbo 
kambaris, dabar užimtas muzejum: jame sutal
pinta daug dalykų ir daiktų surinktų iš Jurgio 
Washingtono gyvenimo.

(Bus daugiau)

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”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic

bereikalingas pranašavimas irt 
tie “pranašai” turėtų rasti ku« 
naudingesnių užsiimti. i

Tokios tuščios “pranašystės*^ 
yra beširdžio žmogaus gąsdi« 
nimas paprastų žmonelių, ku< 
rie ir tiki ir kasdien laukiu 
“naujo didžio karo”, tuomi su- 
laiko save nuo pirmynžangoį 
slopina save dvasiniai, šalinasi 
nuo visko, o tas kenkia mumj 
kaip tautai.

Jeigu karas ateis toks kuria 
apims platesnę dalį žmonijos 
tai ateis visai kitu laiku ir ki- 
tokiose sąlygose negu tie “prą* 
našai” gali nuburti

Lietuvių tautai, pradėjusiai 
išnaujo gyventi, visoki raštai 
turi būti pastumėjanti, padrą
sinanti, ne slopinanti, dvasią it 
energiją žudanti.

Jeigu kada koks karas —• 
greitai ar už kelių metų — at
eis tai ateis todėl kad tuo lai
ku susidės tam sąlygos, o nė 
todėl kad tie “pranašai” iš
pranašavo, ir kai karas ateis 
tada bus galima apie jį rašyti. 
Dabar reikia rašyti apie tai 
kas mums reikalinga ir nau
dinga šiandien, ir kaip žengti 
pirmyn ir (Jarytis stipresne ir 
pažangesne tauta.

Supa Garba,

<1
“SANDAROS” ir “Vieny- 

nybės” redaktoriai gana paki
lusiu upu komentavo apie Či
kagoje 'Sandaros’ redaktoriaus 
užtiktą Holandietį su Lietuviš
ka pavarde — Geroulis.

Aš irgi, nepritardamas Lie
tuvių keitimui savo pavardžių 
į svetimas, prisidedu prie San
daros ir Vienybės redaktorių 
patardamas kad Lietuviai ne
pasiverstų į kokius svetimas 
plunksnas dėvinčius gaivalus. / 

Bet kaslinko to Geroulio —* 
man užėjo į mislį kad gal tie
du musų redaktoriai bereikaltj 
juo džiaugiasi. Tikrų Holan- 
diškų pavardžių “Geroulis” ti
krai nėra. *

Tokia y Holando pavarde 
greii? ■' bus jo tėvo ar die
duko , .inkta Amerikoje —< 
kuomet ir, jie, kaip Lietuviai, 
nenorėdami savo tikros pavar
dės, rinkosi kokią nors kitokią, 
ir pasirinko Lietuvišką.

____ ___ ____ ’r

POPIEŽIUS šiose dieno- 
nose vėl atnaujino savo 
ataką prieš Vokiečius na- 
zius, pareikšdamas kad Vo
kietijoje siaučia “aklas ka
ras prieš Kristaus bažny
čią.”

------------ n -•
Covington, Ky. — Vienas 

78 metų senis, Alexander, 
nušovė savo žmoną ir pats 
nusišovė.

"Dirva” spausdinama aiškiomis, didelėmis raidėmis, lengva skaityti, ir 
paveiksluota, 8 puslapių didumo.

★ ★ ¥ * ¥ ¥

PUSEI METU
★“Dirvą” išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. Tik įdėkit laiške dolarį, įrašykit savo aiškų vardą ir adresą, 
ir “Dirva” jus lankys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija" atdara va
karais iki 7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvą”.

DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

HITLERIS gavo per no
sį.... šiose dienose viena
me Vokietijos aukštų val
džios galvų pokilyje išėjo 
aikštėn kad ta panelė kuri 
per porą metų su Hitleriu 
draugavo, yra Žydų kil
mės! Hitleris yra senber
nis, ta panelė yra aktorė, 
29 metų amžiaus. Taigi, 
Hitleris, kuris kėlė prieš 
Žydus didžiausią trukšmą, 
pats “susitrefnino”. Šitą; 
dalyką iškėlė vienas Pary
žiaus laikraštis. 1

AUKSAS iš Europos Į 
Ameriką plaukia taip kad 
ateina beveik po $5,000,000 
vertės kasdien. Suv. Vals
tijos dabartiniu laiku turi 
aukso $12,000,000,000 ver
tės. Žinovai sako kad au
kso gabenimas į Suv. Vals
tijas tuoj apsistos.

------------- -
AIRIJA pradėjo smarkų 

vajų už visišką atsilaisvini- 
mą nuo Anglijos. . Nauji 
Airijos seimo rinkimas buąi, 
Liepos 1 d.

Birželio 14 d. Airių sei
me priimta nauja konstitu
cija, 62 prieš. 48 balsus, at
skirianti Airiją nuo Brita
nijos Imperijos. .



d "DIRVA

AUKOS DARŽELIUI
Julė Rastenienė-Baltrukony- 

tė, iš Baltimorės, rašo:
šiuomi siunčiu čekį sumoje 

$8.50, Baltimorės Lietuvių Mo
terų Piliečių Klubo mokestį už 
vieną rausvą ąžuolą Clevelando 
Lietuvių Kultūriniame Darže- 

JLai šis ąžuolas bujoja Lie
tuvių Darželyje ir kartu su, vi
su Darželiu garsina Lietuviu 
vardą, kultūrą, ir meilę Tėvy
nės šioje garbingoje vakarų 
Respublikoje.

Julė M. Rastenienė, 
Klubo Pirmininkė.

Dr. J. J. Kamesis, vietinis, 
aukavo $2.00

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS 
STONIS 

RESTAURANT 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

HAMILTON CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

2301 Hamilton Avė.
Degtine, Alus, Vynas ir 

užkandžiai. 
PENKTAD. IR ŠEŠTAD. 

GERA MUZIKA.
Užkviečiu savo senus drau
gus atsilankyti, smagiai pa
vakaroti. (27)

F. Tulausl * Sav.

HOMAN’. _jAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė. 
(Greta "Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

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

Vincas Čekaitis
6515 Wade Park Avė.

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)

?FOUR STAR CAFFJ 
ž ★ ★ ★ ★ |
| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
4 Duodama Geras
1 valgis.
T MUZIKA PENKTADIENIO ? 
¥ IR ŠEŠTADIENIO VAK. I

:: JOHN MEYER •;
!! Telef. ENdicott 9162
4 6512 Hough Avenue

Naudokitės Elektriškais Padargais Namuose

Yeomanette Ruth Kirkhope is a 
tric stove on display at the Electrical 
ress at the Great Lakęs Exposition.

Jeigu Kongresas rytoj nu
balsuotų kokį priverstiną pa
lengvinimą kiekvienai šios ša
lies šeimininkei, reikėtų ma
žiausia $14,000,000,000 paten
kinimui ponios Amerikos reik
menų, sako Sarah Harding 
Hunter, namų patarėja prie 
Electrical League of Cleveland.

Ta suma, sako p-lė Hunter, 
reikalinga butų padengimui 
kaštų penkių elektriškų namų 
tarnų — pečių, šaldytuvų, alie
jaus šildytojų, skalbtuvų ir

wee bit puzzled with the first elec- 
League Exhibit in the Hall of Prog-

prosytojų — aprūpinimui visų 
22,000,000 Amerikos namų ku
rie dabar turi suvestą elektrą.

P-lės Hunter apskaičiavimai 
paremti žiniomis apie tuos na
mus kurie dar neturi šių įvai
rių reikmenų. Prie to, daleis- 
ta ir priedas kas metą suveda
mai elektrai į apie 750,000 na
mų.

'P-lė Hunter sako kad moder
niškas mokslas ir išradimai pa
kinkė elektrą tiek kad kiekvie
na moderniška šeimininkė gali 
viską tą turėti savo namuose.

KĄ VEIKS LIETUVOS 
SPORTININKAI 
CLEVELANDE

Daugeliui Clevelandiečių ru
pi ar Lietuvos sportininkai, ku
rie atvyks į Clevelandą Liepos 
25—26, turės kokį lošimą.

Taip. Vietos komisija dir
ba surengimui Clevelande to 
paties lošimo kontesto ką Lie
tuvos sportininkai lošė Rygoje 
ir iš astuonių tautų išėjo lai
mėtojais.

Komisija sudarys visos Ohio 
geriausių Lietuvių basket-bolo 
lošikų komandą ir sustatys

juos su Lietuvos čampionais, 
kurie rodos visi ir atvyksta į 
Ameriką.

Prie to komisija ruošia pla
tų ir įvairių kitą programą 
Lietuvos svečiams Clevelande 
priimti, apie ką tėmykite pla
čiau pranešant “Dirvoje” vė
liau.

žinokit kad iš Lietuvos at
vyksta virš 20 svečių, tarp jų 
bus ne tik sportininkai bet ir 
jų aukštieji vadai, du lakūnai 
ir du Lietuvos Seimo nariai.

Jų visų apsilankymas Cleve
lande bus “Geros Valios” misi
ja, susipažinimas, papasakoji
mas apie Lietuvą ir tt.

GIVE ELECTRICAL GIFTS

DOVANA PATENKINIMUI 
BIRŽELIO NUOTAKOS

Jums reiktų plačiai jieško- 
ti Birželio nuotakos—arba 
žmonos kurios vestuvių su
kaktuvės sueina Birželyje 
kuri nemanytų kad Elek
triškas Roaster nėra vie
na iš pageidautiniausių do
vanų.

Elektriškas Roaster taipgi 
bus puiki “shower” dova
na. Tai yra tinkamiausia 
dovano nuo tėvų duoti jau
najai—ir vertinga dovana 
nuo jaunikio tėvų; arba 
vyro dovana savo žmonai.

Duok Elektric Roaster!

THE ELECTRICAL LEAGUE
18fh Floor • Midland Building • CHerry 2535

DAUGIAU UŽ 
JUSU PINIGUS 
Elektriška Dovana — 
ar tai butų Electriškas 
Roaster, ar Refrigera- 
torius, Pečius ar koks 
kitas padargas, arba ir 
Akis Saugojanti Lempa 
yra labiau pageidauja
ma ir labiau įvertinama 
DABAR negu kitados 
kada. Visos Akis Sau- 
gojančios Lempos, skai
tant pagerinimus, atsi
eina pigiau; ir prie to 
sumažinta elektros jie- 
gos kaina atsieina pi
giau jų operavimas.

GIVE ELECTRICAL GIFTS

LIETUVIŲ DEMO
KRATŲ KLUBO 

REIKALAIS
šiuomi pranešame Clevelan

do Lietuvių visuomenei kad 
Lietuvių Demokratų Klubas 
Cuyahoga apskrityje neper
trauks laikęs savo mėnesinių 
susirinkimų, kaip darydavo ki
tais metais, todėl kad šį rudenį 
įvyks miesto tarybos ir mayo- 
ro rinkimai, ir mums reikia 
pasidarbuoti.

Kiek permatoma, rinkimai 
bus gana įdomus. Išsyk išro
dė kad dabartinis mayoras ne
turės rimto pasipriešinimo, ta
čiau dalykai virto kitaip. Dau
gelis organizuotų darbininkų 
ir tikrų Republikonų daro stip
rią opoziciją, jau nekalbant 
apie pačių Demokratų susitai
kymą.

Miesto tarybos rinkimai ir
gi bus nemažos svarbos: gal 
turėsim šimtus kandidatų no
minacijose. Matyti kandida
tuos ir vienas ar kitas Lietu
vis.

Lietuvių Demokratų Klubo 
susirinkimai kaskart darosi į- 
domesni ir gyvesni, nariai at
silankę į susirinkimus daug ko 
sužino ir pasimokina, išgirsta 
žinių apie nuotikius politikos 
dirvoje, girdi vėliausia perlei
stus ir naujausia nukaltus įs
tatymus.

Nėra niekam paslaptis kad 
šioje šalyje kas metą nukala 
šimtais naujų įstatymų, pra
dedant nuo mažiausio kaime
lio net iki Washingtono. Di
duma tų įstatymų yra tikslu 
visuomenę apsunkinti. O dar 
didesnis apsunkinimas jeigu su 
jais nesusipažinęs.

Su įstatymais susipažinimas 
yra kaip tik visiems prieinamas 
Lietuvių Demokratų Klubo su
sirinkimuose, nes kaip žinote 
klubo pirmininkas Jonas T. De- 
Righter yra vienas iš tų kuris 
įstatymus leidžia Ohio valsti
jai, ir susirinkimuose daro a- 
pie tai pranešimus.

Susirinkimas Birželio 24
Sekančiame susirinkime, ku

ris įvyks Birželio 24 d. Lietu
vių salėje, pirmininkas išduos 
raportą iš visos pereitos sesi
jos valstijos seimo darbų. Su
sirinkime gali dalyvauti ir ne 
nariai. Visi Lietuviai su to
kiais dalykais turi kuonuodug- 
niausia susipažinti, ir jeigu 
kas nutarta negero, tam tikru 
teisotu budu galima daryti rei
kalavimus atšaukti, ir iki da
lykas dar nėra įstatymu, rei
kalinga masiniai pasipriešini
mai rezoliucijų formoje.

Musų Lietuviai tankiai mėg
sta politikauti visai ne vieto
je: kur tik susirinko ir politi- 
kauja, ne tik įvairiose draugi
jose, bet net ir bažnyčiose. O 
tikra vieta tam tai politiškuo
se klubuose. Taigi ir pradėkim 
tai daryti su šiuo Lietuvių De
mokratų Klubo susirinkimu 
Birželio 24 d.

Kartu noriu pakuždėti kad 
susirinkimuose netrūksta ir 
vaišių, mat laikams pagerėjus 
ir musų nariai turinti valdiš
kus darbus nori parodyti savo 
dėkingumą už visuomenišką 
paramą.

Specialis Korespondentas.

KUDIRKINĖS PIKNIKAS 
ŽADA BŪTI DIDELIS

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos pikniko rengimo komisija 
smarkiai dirba padarymui šios 
draugijos metinio pikniko di
deliu ir pasekmingu, ypač todėl 
kad visą pelną skiria įrengimui 
Lietuvių Darželyje Dr. Vinco 
Kudirkos paminklo.

Kitą metą sueina 80 metų 
nuo Dr. Vinco Kudirkos gimi
mo (pikniko plakatuose pada
ryta techniška klaida: pasaky
ta “80 metų nuo mirties”).

Komisija nori šymet baigti 
sukelti visus pinigus reikalin
gus išstatymui Kudirkos bius
to musų Darželyje, o kitą me
tą rengtis prie didelių iškil
mių — 80 metų Dr. Kudirkos 
gimimo sukakties minėjimo ir 
to biusto pastatymo Lietuvių 
Darželyje.

Piknikai atsibus kitą sekma
dienį, Liepos 27, Mačiutos far
moje. Dalyviams skirta nau
dingos dovanos. Narys.

JONAS ALEKNA sugyžo iš 
ligoninės po operacijos, ir ran
dasi namuose, 1880 East 86th 
Street. Jaučiasi gerai ir tuoj 
visai pasveiks.

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)

LOS ANGELES, GAL.
GIMIMO DIENOS PAMINĖJI

MAS
Gegužės 7 d. Los Angeles 

Lietuvių būrelis susirinko pas 
pp. Kruminus, paminėti p. Do
micėlės Krūminienės gimimo 
dieną. Dar prieš pietus pra
dėjo rinktis į jų namus sve
čiai, atnešdami įvairias dova
nas ir linkėdami solenizantei 
visokių laimių. Ypatingai nuo 
savo draugių p. D. Krūminie
nė gavo brangią dovaną, ap
siaustą.

Reikia pažymėti kad p. Zig
mas Kruminas su savo žmona 
gyvena puošniuose dviejų au
kštų nuosavuose namuose, prie 
garsaus Crenshaw bulvaro. Il
gus metus gyvendami šiame 
mieste jie įsigijo daug draugų 
vietos Lietuvių tarpe. Jiedu 
yra labai malonaus budo, sve
tingi, darbštus visose organi
zacijose, parengimuose ir vi
suomenės reikaluose. Todėl ne 
nuostabu kad prie šios progos 
susirinko būrelis Lietuvių pa
kelti p. D. Krūminienės ir taip 
prakilnią dvasią dar aukščiau, 
ir priduoti jai ateičiai dar

Į-ĮIPPODROMĮT
Britiškas ghrnizonas pakliū

va į priešų pinkles Irake (Ara
bijoje), ir yra tik viena proga 
jį išgelbėti. Jie turi seną, sil
pną lėktuvą. Jis gali nuskris
ti — su bombomis — iki tven
kinio kurį reikia sunaikinti. 
Bet jis negali panešti gana ku
ro sau sugryžti atgal. Tas 
lakūnas kuris skrenda ir suar
do tvenkinį ir išgelbsti garni
zoną neturi jokios progos su
gryžti. Ir yra tik du vyrai ku
rie moka valdyt lėktuvą.

Tokia yra svarbiausia dalis 
naujos filmos ‘Another Dawn’ 
(Kita Aušra), romantiško prie
tikio, kurį Warner Bros. nufil
mavo ir bus pradėtas rodyti 
Hippodrome Theatre, šeštadie
nį, Birželio 19.

Vienas iš tų vyrų yra gra
žuolis atletas, Errol Flynn. Jis 
yra jaunesnysis karininkas ir 
draugas tų kareivių Pulkininko, 
kurį vaidina Ian Hunter. To 
pulkininko žmona, kurią vaidi
na maloni Kay Francis, ir Er
rol Flynn, yra įsimylėję vienas 
į kitą.

Ar Errol Flynn ar Hunter 
turi aukoti savo gyvybę —• ir 
palikti Kay tam kuris liks gy
vas — jeigu nori išgelbėti ka
reivius nuo patekimo Arabams 
žudeikoms.

Vienas iš jų pasiryžta vyk
ti. Kaip jie išspręs kuris turi 
vykti, garbei ir ištikimybei sa
vo pareigoms?

Šis paveikslas yra vienas iš 
gerųjų šio meto padarinių ir 
jį verta pamatyti.

Ann’s Used Furniture 
Store

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

Ateikit pasidairyti.
iiiilllllliiilllliiiiiiiiiiiiiiiillliiiimiillliiii 

| GARDEN | 
| FLOWER SHOP |
= Gėlės visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- =

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

PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 5 =
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daugiau ūpo.
Buvo pasakyta, sveikinant 

solenizantę, keiktas gražių kal
bų. Papietavus, visi svečiai 
išėjo į ruimingį prie jų namo 
sodelį, čia atvyko ir p. Jur
gis J. šaltis, Lietuvis fotogra
fas, kuris visus svečius nufo
tografavo. štai tie visi daly
viai to linksmo būrelio:

Iš kairės į dešinę stovi: 
p. Radienė, p. šereikis, p. Elz. 
Morkienė, p. Rimkienė, p. Ba- 
bičienė, Mišėnienė, Arminienė, 
Ratkienė, Malinauskienė, Ri-

čardienė, Milerienė, Valienė, 
Miškienė, Zlotkienė, Janušaus
kas, Juozenienė, Davidonienė, 
šilkauskienė, Saplienė, šerei- 
kienė.

Sėdi: Minkienė, Levišauskie- 
nė, Vičienė, Kun. J. Sitavičius, 
solenizantė Domicėlė Krūmi
nienė, Pupienė, Paulikonienė, 
Zigmas Kruminas, Pociūnienė, 
antroj eilėj sėdi: Ambrozienė, 
Račkauskienė, Arbačauskienė, 
Briedienė, Pečiulienė, Lingienė, 
Lelienė ir U. Davienė.

J. B. Tutulis.

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
as Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausantį 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
Mk
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DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

rrf
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P. J. KERSIS *
į 1430 STANDARD BLDG.
j Ofiso Telef. MAin 1773
4 Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa- 
į' šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit ui pigiausių 
•j kainą. Taipgi {vairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge-
Y riausį patarnavimą.
4 Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir-
Y mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 

kitės j mane telefonu arba asmeniškai.
4444444.;..;..;.4444444444*":“M-<";~F,F,2,,I"5"F,i"i"i,,F'i“M,,M~M"M“S"5“M“W

Kampas St. Clair ir Ontario ;; 
Namų KEnmore 4740-W.
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292
T
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

ŠIRVINTOS
Miestelis kur vos nepa

kliuvo Želigovskis
Kai Lietuviai ėmė kurti sa

vo nepriklausomybę, Lenkai 
pradėjo kliudyti kuo galėdami. 
Kai jie pamatė kad Lietuviai 
vistiek kuria savo valstybę ir 
kad nepriklausoma Lietuva ga
lės gyvuoti, Lenkai pasiryžo 
ją ginklu sunaikinti.

Taip 1920 metų rudenį Len
kai sudarė didelę kariuomenę 
ir su vadu Gen. želigovskiu 
pasiuntė tą kariuomenę užgro
bti Lietuvą, po to kai pasirašė 
su Lietuva Suvalkų sutartį ir 
pripažino Vilnių Lietuvos sos
tine.

Ta Lenkų didelė kariuome
nė, Lietuviams nejučiomis, pa
ėmė Vilnių, Švenčionis, Gardi
ną, Seinus, Giedraičius, Širvin
tas. Jau artinosi prie Ukmer
gės ir Kauno.

Lietuviams teko greitomis 
sutelkti visas jiegas pasiprie
šinti grobikams.

Sunkiausios dienos buvo at
ėjus Lapkričio mėnesiui — tai 
buvo pavojingas tarpas visai 
Lietuvai. Bet musų kariuome
nė ryžosi ginti kraštą iš visų 
jiegų ir priešus mušti laukan.

Užvirė baisios kovos ruože 
kaip stovi Širvintų ir Giedrai
čių miesteliai. Kovos buvo di
delės ir atkaklios, vietomis te
ko durtuvais pulti priešą.

Lietuvos kariuomenė sulaikė 
Lenkus ir ėmė kovose imti vir
šų.

Lapkričio 19 d. Lietuvos ka
riuomenė paėmė Širvintas su 
200 nelaisvių Lenkų kareivių, 
2 armotom, 20 kulkosvaidžių, 
250 arklių, šlovintuose vos 
nepakliuvo į Lietuvių rankas 
pats Lenkų vadas Želigovskis. 
Palikęs savo automobilį jis vos 
paspruko pėkščias Širvintos 
upės pakraščių krūmais.

Po poros dienų musų kariuo
menė paėmė Giedraičius ir vi
su frontu ėmė žygiuoti pir
myn, o Lenkai ėmė netvarkin
gai bėgti.

Iki Vilniaus buvo likę tik 
vienai dienai kelio su ginklais 
pasiekti ir apgulti.

Bet tada sumuštą Lenkų 
grobiką užstojo svetimų vals
tybių atstovai. Automobiliu 
prie Lietuvių atvyko Aliantų 
komisija ir sustabdė žygį pir
myn.

Aš atsimenu kaip jautėmės 
mes to žygio dalyviai asme
niškai: lyg perkūno trenkti!

Kariai nerimo pykčiu, kodėl 
neleidžiama ginti savo kraštą, 
išvyti priešus. Kodėl ?

Taip musų kariuomenė dau
giau ir nepaėmė Vilniaus. Pra
ėjo kiek laiko, Lenkai ten įsi
stiprino ir pasiliko iki šiai die-

jo nepriklausomą Lietuvą. Iš 
Širvintų buvo pradėtas žygis į 
Vilnių.

Ateis laikas, bus pabaigtas 
žygis į Vilnių, ir visai okupuo
tai šaliai atvaduoti.

Vikt. Trs.

nai.
Širvintų ir Giedraičių lau

kuose musų kariuomenė savo 
narsiomis kautynėmis išgelbė-

KAZLIŠKIS
LAIKE KARO ČIA SIAUTĖ 

GAUJOS PLĖŠIKŲ

šiaurės Lietuvoje, Rokiškio 
apskrityje, Pandėlio valsčiuje, 
ant pat Nemunėlio kranto kai
rėje pusėje yra mažas bažnyt
kaimis, Kazliškis. Dar kokios 
40 metų atgal, Kazliškis buvo 
paprastas kaimas. Nebuvo nei 
bažnyčios nei nieko. Tik ka
da buvo pastatyta bažnyčia, 
paprastas kaimas liko apielin- 
kės centru. Tuojau kaimas 
pradėjo augti ir jau dabar ga
lima vadinti lyg miesteliu, baž
nytkaimiu.

Tik pokariniais laikais daug 
ūkininkų išsikėlė į vienkiemius 
ir vėl sulaikė jo augimą.

Kazliškio apielinkės labai 
gražios: pušynėliai, kalneliai, 
miškai. Labai didelį gražumą 
suteikia šiai apielinkei tai vin
giuodamas sriaunus Nemunėlis, 
kuris pasižymi labai dideliu 
sraunumu. Nemunėlis teka iš 
šiaurės rytų ir teka pro pat 
miestelį. Dešinėje upės pusė
je yra gražus pušynėlis, kur 
yra gražių vietų ir vasaroto
jams. Per upę yra geras til
tas ir vieškelis, kuris nuo čia 
eina į Rokiškį.

Miestelis yra lyg kokiame 
centre, nes iš visų pusių suei
na daug kelių-vieškelių. Iš 
vakarų nuo Pandėlio ir Skapiš
kio. Iš šiaurės nuo Panemu
nio. Iš rytų nuo Rokiškio, ir 
iš pietų nuo Panemunėlio.

Kiek anksčiau labai kokio 
gyvumo Kazliškyje, kaip pa
prastame kaime, nebuvo. Bčt 
keletas riietų atgal pradėta 
judėti, kurtis ir tvarkytis.

Jau dabar yra keletas ir gra
žesnių pastatų. Yra pradžios 
mokykla, pašto agentūra. Gra- i 
ži medinė bažnyčia stovi pui
kioje vietoje, ir apsodinta jau
nais medeliais.

Svarbiausia tai garinė pie
ninė, kuri duoda nemažą nau
dą apielinkės ūkininkams. Iki 
šiol pieninė buvo prastuose na- 
miiose, bet dabar jau pastaty
tas naujas dviejų aukštų mū
rinis namas pieninei.

Dar yra vartotojų bendrovė, 
kuri aptarnauja apielinkę įvai
riomis reikmenimis, žydiškos 
krautuvėlės čia nėra nei vie
nos, visos Lietuvių.

Per didyjį karą ir per Lie
tuvos nepriklausomybės kovas 
Kazliškio apielinkėje vyko šio-

Netoli Kazliškio į šiaurę vie
no kilometro atstume yra D. 
Kazliškių dvaras. Tenai sto
vėjo įvairių perėjūnų štabai. 
To dvaro žemėje visai prie 
vieškelio yra nežinomo karei
vio kapas. Kapas aptvertas, 
sutvarstytas, tik ^ila kad ne- 
papuošiamas. Važiuojant pro 
jo šalį primena buvusias kovas 
ir nekaltai pralietą kraują.

Toliau tilo pačiu keliu va
žiuojant randasi Mažųjų Kaz
liškių dvaras, šiame dvare yra 
spirito varykla ir krakmolo 
dirbtuvė. Nors menkos įmo
nės, bet vis duoda siokią-tokią 
naudą gyventojams.

Kazliškėnai nėra jau užmi
gę, yra susipratę tautiškai ir 
apsišvietę.

Bendrai pasakius, Kazliškio 
apielinkės yra gražios ir ver
tą jomis susidomėti. Jas puo
šia miškai, pušynas ir gražus 
Nemunėlio krantai, apaugę 
krūmais, ir visi laukai pilni 
skambančių paukščių balsų.

Juozas Mikšys.

DULR SUVA
ŽIAVIMAS

AKRON, OHIO JŪSŲ SVEIKATA

ki-toki mūšiai. Pilni miškai 
buvo įvairių plėšikų, kurie ne
maža žmonių išžudė.
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

I P. P. MULIOLIS |
.Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 S
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1
III. SAKAS JE OLRY

6704 Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

■

I

VTSAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTU VĖN.

■■
■

■
■
I
■

____________________________________________________________________________________________________________________________

KAUNAS. — Gegužės 23 d. 
Kaune, žemės Ūkio Rūmų sa
lėje, buvo metinis visuotinis 
Užsienio Lietuviams Remti Dr- 
jos (DULR) skyrių atstovų 
suvažiavimas. Viso atstovų da
lyvavo apie 60.

Suvažiavimui vadovavo buv. 
Konsulas Kalvaitis, Jankiutė ir 
V. Kasąka'tis. Pranešimą D. 
U. L. R. valdybos vardu suva
žiavime padarė draugijos pir
mininkas R. Skipitis. Prane
šėjas trumpai apžvelgė visų 
penkių metų draugijos veikimo 
darbus. Nušvietė kiek draugi
ja yra nuveikus užsienio Lie
tuvių kultūrinėje ir kitose sri
tyse. Pažymėjo kad draugi
jos rūpesčiais buvo užmegsti 
Lietuvos ir užsienio Lietuvių 
sportininkų santikiai, draugija 
rūpinosi Lietuviškos filmos rei
kalais, pati filmą turėjus ir ją 
demonstravus užsienyje, palai
kius ir atskirus užsienio Lietu
vius filmininkus, platinus Lie
tuviškas plokšteles, ir kt. Dr- 
ja užsiimanti net ir prekybiniu 
tarpininkavimu, ką anksčiau 
atlikdavęs “Amerbiuras”.

Apskritai, užsienio Lietu
viais, jų reikalais domėjima
sis ir rūpinimasis paskutiniai
siais metais yra žymiai padi
dėjęs. Draugija savo darbe 
yra įgijus daug talkininkų ir 
bičiulių. Pats draugijos dar
bas yra daug išsiplėtęs, tačiau 
toli gražu nepasiekęs ribos. 
Darbo perspektiVos dar labai 
didelės, dar ištisi, neplėšti dir
vonai. Draugijos didžiausias 
noras kad užsienyje gyvenan
ti Lietuviai, jei jie tik nori, 
visi galėtų mokėti Lietuviškai 
ir, jei tik nori, galėtų pažinti 
Lietuviškąją kultūrą. Tačiau 
visa tai pasiekti, padėti drau
gija dcl kuklių medegiškų bei 
kitų savo išteklių toli gražu ne
galinti. Jau senai, pav., drau
gijai atrodo, reikėtų leisti spe
cialų užsienio Lietuviams laik
raštį, aktualus yra ir akademi
nio DULR skyriaus gyvai ke
liamas užsienio Lietuvių insti
tuto steigimo reikalas ir kt., 
bet visa tai neįgyvendinama.

Apie pininiginius draugijos 
reikalus pranešė draugijos iž
dininkas dir. J. Vanagas-Si- 
monaitis. Pranešė kad viso 
draugija praeitais metais iš
leido Lt. 238,314.93. Metus 
draugija baigus su Lt. 12,664 
nedateklium. Draugijos loteri
ja nesenai yra pertvarkyta. 
Loterijos koncesininkas yra 
pasikeitęs.

Šių metų sąmatą Lt. 331,- 
558.62 suvažiavimas priėmė.

Iš draugijos valdybos šymet 
išėjo dir. A. Survila, Auželis 
ir Skrupskelis, išrinkti dir. A. 
Survila, Auželis ir Ed. Zaba- 
rauskas (nuo anksčiau valdy
boje liko R. Skipitis, J. Vaha- 
gas-Simonaitis, K. Sleževičius, 
Kan. Steponaitis, K. Kasakai- 
tis ir VI. Tiškus). “L.A.”

Smulkios Žinios
Feliksas Jankauskas minėjo 

savo gimtadienį. Jį pasveikin
ti susirinko jo artimi draugai, 
nekurie jį net apdovanojo.

Chicagos biznieriai Juozas 
Adomaitis su žmona ir Sofija 
Kirkilaite atsilankė Akrone pas 
Baublius, čia trumpai viešėję 
išvažiavo į Philadelphia pas 
žmonos brolį Šniukštą.

Pas ilgametį “Dirvos” skai
tytoją Jurgį Pulkų atsilankė 
jo brolis Juozas Pulkus su sa
vo žmona, sunum Juozu ir duk- 
tere Terese. Broliai buvo ne
simatę per 18 metų. Jie gy
vena Spring Valley, III. Sve
čiams labai patiko Akronas; jie 
apžiurėjo* didžiules gumų dirb
tuves. čia trumpai paviešėję 
nuvažiavo į Clevelandą atlan
kyti P. Malonį, pamatyti Lie
tuvių Darželį, Parodą. Po to 
išvažiavo atgal labai patenkin
ti.

Kazys Prospaliauskas su sa
vo žmona ir sunais lankėsi pas 
savo gentes V. Lukoševičius 
Oakland, Md. Ten paviešėję, 
nuvažiavo į Thomas, W. Va., 
atlankė J. Milkintus, Bartkus 
ir Stulpiną.

Antanas Palionis minėjo sa
vo vardodienį, šv. Antano. Jį 
atlankė nekurie jo draugai, ku
riuos jis pavaišino, o svečiai 
palinkėjo jam ir šeimai ilgiau
sių metų.

A. Bernotavičiaus gurius An
tanas, kuris yra vaistininkas 
ir turėjo vietą Lorain, Ohio, 
buvo atsilankęs pas savo tė
vus. čia trumpai paviešėjęs, 
išvažiavo į Dayton, Ohio, kur 
Muir Vaistinių Kompanija ati
darė kitą vaistinę’ir jį ten pa
skyrė vaistinės užvaizdą.

Lietuvių atsibuvusiame ban
kete Birželio 5 d., svečiai pa
dovanojo gėlių bukietą sergan
čiam šv. Petro parapijos kle
bonui Kun. Mahoney, kuris 
randasi St. Thomas ligoninėje. 
Jis tuomi liko labai patenkin
tas, ir ačiuoja Akrono Lietu
viams už jo nepamiršimą.

A. Oleknavičius su žmona, 
sunum ir marčia, kartu ir Jur
gis Rokas, lankėsi Clevelande, 
atlankė sergantį Kun. Kulia
mą šv. Jono ligoninėje, apžiu
rėjo Lietuvių Darželį ir daly
vavo naujos parapijos piknike. 

Kalnas.

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

Union Heights Coal Co. 
6506 Union Avenue 

Tel. Mich. 3030 ___
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 riė- 
gerumus kreipkitės į ma
re negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 St. Clair Avenue 

(viršuje) (31)

TIKRAI ATSAKANTIS 
DANTŲ DARBAS

pas

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

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

iviniiiiitiiiniiu>iniiinhiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiniitniin»hiuu>ui>nuiiiiiiinimiuimHiHiiiui'  ̂

į VISOKIOS 
| APDRAUDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkitės j mane
Į Gyvasties Apdraudai (I.ife Ins.) 
| patelefonuokit paaiškinimui.
| Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
| tornados, taipgi namų baldus ir 
| automobilius; prie to apdraudžiu 
| nuo sužeidimų ir parūpinu kito- 
į kią apdraudą. Jeigu baigiasi ju- - 
| sų apdrauda ant namo ar kitko | 
į duokit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
I 6702 Superior Av. (viršuje)

Telefonas HEnd: 5699

tai kitoki . . O kas

IR VĖL DENTISTO 
KABINETE

Rašo Dr. G. J. Bložis

Negalių šeimynoje buvo va
karienės laikas.

“Jonukas šiandien iš mokyk
los parsinešė raštelį”, sako mo
tina, lyg sulaikydama balsą.

Vyras, lyg išsigandęs, susto
jęs bulvienę srėbti, prabilo:

“Na, musų vaikas, "tai vis 
bėdoje ir bėdoje; kad ne vienoki 
klapatai,
dabar per įvykis?” paklausė 
Jonas motinos.

“Nieko tokio nepaprasto”, at
sakė motina.

“O kam tas raštelis?”
“Nuo mokyklos dentisto pra

nešimas, kad jo dantys geram 
stovyje”, pasididžiuojančiai at
sakė motina.

“Beje, motin, rodos jau ket
virtas mėnesis kaip Jonukas ne
buvo pas dentistą. Aš manau, 
ryt ar poryt, tuojau nuvesk”.

“Ne šią savaitę, dar kitą, ir 
kurną Puodienę pavadinsiu, nu
eisime sykiu”, atsakė motina.

Už keletos dienų abi kaimyn- 
kos sėdėjo dentisto Nekučio ka
binete.

Daktaras Nekutis peržiūrėjęs 
jų rekordus surado, kad abi 
moteriškės labai punktuališkos, 
ir jas už tai pagyrė.

Puodienė irgi buvo atsivedus 
savo vaikutį.

Dentistas paklausė, katras iš 
vaikų nori būti pirmas. Nega
lių Jonukas pirmas bėgo į krės
lą. Apžiurėjus dantis pasirodė 
viskas tvarkoje. Tik vienas 
pirmas krūminis dantis vos pra
sikalęs per smegeniukus. To
kiu budu su Jonuku nebuvo dar
bo.

Justukas pakeitė Jonuką. 
Dentistas apžiurėjo dantukus. 
Pasirodė, kad Justuko jau visi 
pirmi krūminiai, pastovus dan
tys, buvo išdygę.

Negaliėnė lyg iš apmaudes

užklausė daktaro:
“Kaip čia gali būti? Mano 

vaikas yra vyresnis už šį ir 
dar tik vieną dantį teturi”.

Dentistas darydamas egza- 
minaciją Justuko dantyse, kal
bėjo :

“Matai, poniute, yra taip: 
pirmų pastovių krūminių dan
tų prasikalimas nuo periltių h 
pusės motų iki šešių ir pusės 
metų skaitoma kad tai yra 
tiemiališita, nes vienam dygs
ta biskį greičiau, o kitam vė

kramtymo aparatą. Ir tada 
prasideda visi nesmagumai, 
žinote, kiek blogos padaro he- 
sukramtymas tinkamai mais
to. Vienu žodžiu sakant, — 
pirmas krūminis dantis turi bū
ti labai atsargiai prižiūrimas ir 
tas išvengs daug nemalonumo”, 
baigė kalbą dentistas.

liau”.
“Taip, taip, aš norėčiau, kad 

iriari paaiškintum štai ką; yra 
sakoma, kad pirmas krūminis 
dantis turėtų būti amžinas dan-
tra”. teiravosi Negaliene.

“Ponia, tamsta pakėlei labai 
svarbų klausimą. Bandysiu 
savo mintį jitm išreikšti ir 
įvardyti keletą iš svarbesni’] 
priežasčių. štai kame svar
biausia”, aiškino dentistas. 
“Pirmas pastovus krūminis 
dantis išdygsta iš eilės šeštas 
dantukas (skaitant nuo vidu
rio priešakinio dančio į burną 
gilyn), tai yra didžiausias ir 
tvirčiausias dantis. Kuomet 
pirmi krūminiai išdygsta nor- 
mališkai, tai jie palaiko veidą 
ir kitus dantis tvarkingoje po
zicijoje, normališkoje vietoje. 
Krūminiam dantim išdygus, 
priešakiniai krinta ir tada vai
kas neturėtų kuo maistą kram
tyti, jei nebūtų pastovių pir
mų krūminių dantų. Bet pra
radus pirmus krūminius dantis 
tikrai blogai; tankiausia kiti 
dantys išsikraipo, prasideda pu
vimas. Taip atsitinka jauniem 
ir seniem,—padaro kreivus dan
tis visam gyvenimui. Apleidi
mas pirmo pastovio krūminio 
danties, kartais gali daug nes
magumo suteikti, ypatingai jau
nom mergaitėm, nes liekasi su
darkytas skaistus, gražus vei
delis. Na, o dabar toliau: pra
radus vieną, prie to kitą, 'ir 
trečią, tokiu budu sugadina

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

! EVA’S
t • iX Dry Cleaning
t Senas Drapanas padarom X 
X kaip naujas, išvalom ir t 
į sutaisom. t
■į EVA PETRAITIS |

| 6702 Superior Avė. į
Telef. IIEnderson 5699

x i

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi- 
lurių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland. O. 
felel. ENd "*"« ENd. 8534 
'•Vieku 7 dienas savaitėle.

NAKTINIS SUSIRGIMAS
reikalauja greito veikimo

TELEFONU
’’’ Be telefono, jus suaikvojat brangaus laiko dalį 
bėgant į kampinę krautuvę arba budinant kaimy
ną kad galėtumėt telefonuoti daktarui. Jums iš
ėjus, ligonis palieka be priežiūros. Saugumo dė
lei, turėkit telefoną savo namuose. Praktiškas 
kasdieninis jo naudingumas pateisina jo mažus 
kaštus, ir nelaimėje jis yra vertas aukso tiek kiek 
jis sveria.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Kiekvi enam Reikia Telefono



*'V^‘W****^J^H^*^**H** 4-5-<\

| CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ?
*------------------------------------------------ —--- --------- ------ —---------------- *
* “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais *

VISOKIOS
ŽINIOS

Youth’s Forum
__________________________________________________________________________ f______________

Clevelando miesto elek
tros ir vandens darbinin
kai, 4,000 skaičiuje, žada 
balsuoti streikąvimo klau
simu.

j-u 93. Automobilių ne
laimėse iki sios savaitės 
p.ac.zios užmušta 98 asm.

Fislicr Bouy Co. dirbtu
ve laikinai ąpmažina dar
bus, atleido uaii darbinin
kų tūlam laikui.

Ambrose Swasey, 90 me
tų amžiaus, Cfeve'armietis 
mokslininkas iv išradėjas, 
mirė Birželio 15 d., Exeter,
N. H. Jis buvo pirminin
kas Warner & Swasey Co., 
kurią, jis Įsteigė. Buvo pa
žymus išdirbime moksliškų 
aparatų ir astronomiškų 
teleskopų.

Society for Savings ban
kui suėjo 88 metai nuo įsi- 
steigimo.

Gatvekarių kompanijai 
panaikinus savaitinius pa
sus ir įvedus 8c už važinė
jimą, praeitą savaitę tuoj 
pasirodė <kad tūkstančiai 
miesto gyventojų sumažino 
važinčiimąsi ir kompanijos 
ineigos nupuolė.

Guardian Bankas atidėjo 
žadėtą savo dezopitoriams 
mokė'imą užlaikytų pinigų 
iki Birželio 29. Žada mo
kėti $11,500,000.

Apvogė kunigą. Plėšikai 
pereitą sekmadienį užpuo
lė Šv. Aloyzo bažnyčios ku
nigą ir komiteto narį ne
šančius bažnyčios pinigus, 
ir pagrobė Ta' baž
nyčia randi*-i 10928'Saint 
Clair avė.

ATGAIVINTA TMD. 20 
KUOPA

Birželio 10 d. “Dirvos” re
dakcijoje buvo sušauktas su
sirinkimas buvusiu TMD. na
rių ir likoęi atgaivinta TMD. 
20 kuopa. Pradžia nors nėra 
didelė, bet susidaro apie 20 ar 
suvirs narių.

Kuopa atgaivinta tuo supra
timu kad nariams duodamos 
knygos butu parinktos iš Lie
tuvoje išleidžiamų knygų. Kaip 
žinoma, Lietuvoje dabar išlei
džia gana daug ir naudingų 
knygų. Tat ir TMD. dabar 
yra daug geresnė proga gyva
vimui ir apšvietos skleidimui 
Amerikos Lietuvių tarpe.

Clevelando buvusieji TMD. 
nariai ir norintieji prisirašyti, 
palikite savo mokestį “Dirvos” 
red. ZK. S. Karpiui, 20-tos kuo
pos išrinktam iždininkui. Mo
kestis tik $1 metuose.

TMD. Narys.

PIKNIKAS
RENGIA

Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga
Sekm. irželio-June 20

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

ŠOKIAMS GROS APANAIČIO ORKESTRAS

ĮŽANGA 25C PRIE ĮŽANGOS DVI DOVANOS
UŽKVIEČIA KOMISIJA.

KAIP NUVAŽIUOTI: Automobiliais galima važiuoti LAKE SHORE BLVD.; 
ST. CLAIR AVĖ., ir EUCLID AVĖ. Visais keliais važiuoti iki LLOYD RD. 
Davažiavus Lloyd Road važiuoti iki GRAND BLVD., o paskui Grand Bulvaru iki 
pikniko vietai. Kurie važiuos gatvekariais: Važiuokit ST. CLAIR karu iki 
EUCLID BEACH. Nuo ten imti EUOLID BUS kuris važiuoja iki Lloyd Road. 
Išlipę ties Lloyd Road, į pikniką galėsit ateiti pėksti. Tėmykit nurodymus. -

KURIS BUS IŠRINKTAS?

Clevelando Demokratu parti
jos vadai — Gongwėr ir Kon- 
vresmanas Sweenev — nraeitą 
sekmadienį pasirašė “taiką”.

Sweeney, nėr penkis metus 
ardęs Demokratų eiles Cuyaho
ga apskrityje, nuo dabar suti
ko dirbti išvien su Demokratų 
partijos pirmininku Gongwer.

Ši taika pakeičia visą politiš
ka nadėtį Clevelande. ir Demo
kratams išeis j sveikatą.

Iki šiol vietos Demokratai 
neturėjo savo aiškaus kandi
dato miesto mayoro vietai, at
einančio rudens rinkimams.

Kandidatūros norinčių buvo 
apie tuzinas. Dabar gi, dviem 
tūzam susitaikius, jiedu sutiko 
ant vieno kandidato — dabar
tinio Apskrities Inžinierius 
John O. McWilliams, kuris su
tiko kandidatuoti.

žinovai tikrina kad sutarties 
prieita tik tuomet kai Gong- 
wer sutikęs užsileisti Sweeney

Žydai praeitą sekmadie
nį turėjo galutinį savo Kul
tūrinio Darželio dedikavi
mą. Jų Darželis išbaigtas 
su valdžios viešų darbų pi
nigų pagalba.

MOTERŲ KLUBO 
VEIKIMAS

Lietuvių Moterų Klubas lai
kė savo susirinkimą Birželio 8 
d. p. česnienes namuose. Tai 
buvo paskutinis šio sezono su
siėjimas. Dalyvavo beveik vi
sos narės. Turbut žinojo kad 
p. česnienė gražiai pavaišins.

Šiame susirinkime klubas 
nutarė rengti Onų Išvažiavimą 
sekmadienį, Liepos 11 d.

Taipgi išrinkta komisija su
rengimui kito metinio Banketo 
ir šokio, komisijai pastebėta 
bandyti gauti tą pačią vietą 
kur atsibuvo pereitas pokilis.

Moterų Klubas priguli prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
ir kurios narės nori gali pasi
naudoti A. R. K. duodamomis 
pamokomis kaip pasigelbėti iš
tikime kokių staigių nelaimių. 
Pamokos būna Klubo pirminin
kės Onos Mihelichienės namuo- 
T

O. Pečkaitienė. Koresp.

Jchn O. McWilliams

ir sutiko pasidalinti businčias 
miesto valdyboj vietas 60—40: 
Svveeney draugai turės gauti 
60 nuoš. vietų, Gongwero 40 
nuoš. vietų — žinoma, jeigu 
rinkimus laimės.

Republikonų partijos stip
riausias kandidatas mayoro 
vietai yra dabartinis Mayoras 
Harold H. Burton. Jeigu De
mokratai butų nesusitaikę jo 
išrinkimas buvo užtikrintas.

Dabar jo padėtis pablogėja, 
ir lenktynė bus labai artima.

Dar bus nominacijos, ir no
minacijose bandys kandidatuo
ti kiti kandidatai iš Demokra
tų ir iš Republikonų pusės. Ta
čiau Burton ir McWilliams tu
ri geriausias progas būti no
minuotais.

Taigi šiuomi ir prasideda 
lenktynė tarp Demokratų ir 
Republikonų už mayoro vietą. 
Rinkimai bus Lapkričio 2 d.

Darželio Didelis Pikni
kas ši Sekmadienį

Didelis ir įvairus šių metų 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
piknikas įvyksta jau šį sekma
dienį, Birželio 20 d., žinomoje 
Policmano Farmoje (Camp By- 
Heck; kaip nuvažiuoti žiūrėkit 
skelbimą).

Prie įžangos tikieto bus do
vanos tiems kurie piknike da
lyvaus. Dalyvauti gi privalo 
kiekvienas Lietuvis, nes tame 
rišasi visa Clevelando Lietuvių 
garbė. Mes pirmutiniai įsiren- 
gėm pilniausia baigtą Lietuvių 
Darželį su valdžios pagalba, ir 
turim žiūrėti kad pirmutiniai 
pabaigtume ir skolas mokėti.

Piknike linksmai praleisim 
laiką ir savo centais paremsim 
Darželį. Inėjimas į pikniką tik 
25 centai, o prie tikieto galit 
gauti gražias dovanas. Kom.

PADĖKA, šiuomi noriu pa
dėkoti už gražų man surengtą 
gimtadienio paminėjimo poki- 
lį, Birželio 10 d., Kirtiklių na
muose. Ačiū Kirtikliams, Ju
ciams, Albinai Jucytei, ir vi
siems kurie įteikė man dova
nas ir kurie dalyvavo.

Margaret Seilius.

Editor--Peter Skukas

TENNED BY E M
(K. J. M.'s Secretary)

Amciia Zilen

It’s comin’ folks, 
dear ole Bummer 
and according to 
the calendar it 
will be here be- 
fore long. It’s 
what we’re all 
waiting for, isn’t 
it? Then we 
can do all of 
those grand and 
gay things we 
ean’t do during 
tlie o’he.' sea- 

sons, sce the beauty Mother Nature 
gives us only during the warm 
months — oh, a įnillion and one 
things can be iisted būt it’s all too
wondcrful for words.

There’s nothing likę rccalling the 
fun you had at an oiiting, and al- 
ready the members of St. George’s 
Choir can do that. At Highland 
Park, on Sunday, June 13th, the 
group got together in the early 
afternoon and regardless of the in-
terrupting rain drops now and then, 
they all had a marvelous time. Būt 
if these young folks can have so 
grand a time in so short a while, 
what sort of a time do they have 
when they start picnicking at six 
or seven in the njorning? Here’s a 
few things I didn’t miss while there.

Joe Brazaitis and Reggie Grei
čius seemed to have a pietlie of 
their own — and a very nice lit-
tie pienie too! I guess Joe knows
how true that saying about spring
is finally.

I've found, many times, when
you ask a fellow to give you a
push on the swing — he does — 
and often some extra pushes — 
well, maybe Connie Raymond has 
found that out. too ‘cause I hear 
the bloiyl miss landed in some 
bushes after being pushed up to 
the clouds almost. No damage 
done tho’ — thanks bushes!

After a pienie supper, we al- 
ways enjoy music. So the “Show- 
boat” end-men blended their voices 
in harmony as the other folks re- 
laxed.

Well, enough said about that good 
time — now to look forward to 
more elsewhere!

On Sunday, June 20th, the Lith
uanian Cultural Garden is holding 
their annual pienie on the beauti- 
ful country grounds at Camp By 
Heck. Music will be provided in 
the dance'hall and I head it’s a floor 
worth dancing on. So here’s hop- 
ing the Lithuanians shotv up in all 
their .glory.

ON THE SIDE —
An eye-opener—and I’m not re- 

fering to any sort of a drink, ei- 
ther. This time its a canary yel- 
low Ford and what class! It’s the 
personai property of Mr. Peter Ku
bilius of Akron, Ohio. He feels 
likę Henry Ford himself when he 
comes to town in his “Zephyr” to 
tak his gal out ridin’. Incidental- 
ly, I inquired as to why he chose 
this color and Pete said someone 
dared him to paint it so — būt 
Pete claims there’s a limit to the 
darės offered him

John Akelis, brother of Peter 
Akelis, just isn’t what he used to 
be. Būt he štili possesses that 
bashful Akelis way. Guess that's 
what makes him all the nicer, be- 
sides his being tall, dark and hand- 
some. Yes, Johnny, those three 
adjectives are yo8rs. All I can 
say is that its kinda nice now that 
Pete is engaged because if he wasn't 
kid brother John would certainly 
give him pul-en-ty of competition.

Well, plenty of nice things have 
been said about and to people būt 
my teacher said the nicest to me. 
The other day she said, “Amelia, 
imagine, every giri in our room 
will be a senior — ęven you!” Now 
there’s only one thing I didn’t un- 
derstand of that comment was the 
added and stressed ending. Gosh, 
you’d think I’m a dummy and my 
becoming a senior at lašt is more 
or less a miraele! Anyway, I got 
there!

So now 1’11 bid thee, readers — 
adios and pleasant vacationing on 
what have you in mind.

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: 

ZILBERT’S 
6930 Superior. EN. 0616

Phone: ENdieolt 4486

BALT1C AMER1CAN 
SOCIETY 

of Washington, D. C.
A large representative group of 

Finns, Estonians, Latvians and Lith- 
uaniank of Washington, D. C. and 

L. J. Esunas

vicinity met recently in the Spanish 
Room, Harris Hotel, 17 Mass. Avė., 
to discuss and formulate plans for 
the organization of The Baltic Am- 
erican Society of Washington, D. C.

The meeting was called at the 
direction of Mr. Ladielaus Joseph 
Esunas, founder and first president 
of The American Lithuanian So
ciety of Washington, D. C. A ten- 
tative Constitution was read and 
discussed by the persons present. 
It was suggested that the adop- 
tion of the Constitution be held in 
abeyance until the Fall meeting 
during which time the Temporary 
Chairmen of the Finnish, Estonian, 
Latvian, Lithuanian and American 
Divisions of the Society could fa- 
miliarize persons of these Divisiorts 
with the provisions of the Consti
tution and By-Laws.

Practical steps were then taken 
to organize such a Society here in 
Washington, D.C. Mr. L. J, Esu
nas was nominated by Mr. John H. 
Savolaine, an architect in the Trea- 
sury Department, for the presi- 
dency and was seconded by Dr 
Peter A. Speek, an economist and 
statistician with the Labor Depart
ment, and was eleeted unanimous- 
ly by the group. At first Mr. L. 
J. Esunas v/ished to withdraw his 
name in favor of Dr. Peter A. 
Speek, an Estonian and in turn in 
favor of Mr. John H. Savolaine, a 
Finn, both of whom declined to be 
considered. Miss Josephine Kruka, 
a Finn, was eleeted as the Secretary 
Treasurer at interim. Miss Kruka, 
is active in number of circles and 
especially in the Esperanto move- 
ment. The following were seleeted 
to be Temporary Chairmen of the 
various Divisions: Mr. John H. 
Savolaine, Finnish; Mr. Charles 
Bachmann, Estonian; Mr. Henry J. 
Radowitz, Latvian; Mr. Thomas Ra- 
dzevich and Mr. Joseph A. Wylksess 
co-chairman Lithuanian; Dr. J. de 
S. Coutinho, American.

The purposes of the Society are: 
to associate or bring into fellow- 
ship persons residing in Washing- 
ton, D. C., and vicinity, who are of 
Lithuanian, Latvian, Estonian and 
Finnish birth and descent and other 
persons interested in the Baltic 
peoples; to promote a deeper ap- 
preciation and understanding of the 
American ideals; to develope friend- 
ly relations between the peoples of 
Lithuania, Latvia, Estonia and Fin- 
land and the people of the United 
Statės of America; to spread know- 
ledge of the achievements, progress 
and aspirations of the Baltic Na- 
tions; to encourage better economic 
sočiai and educational relations in 
«nd amongst the countries; to raiše 
funds by various means to support 
cultural and sočiai enterprises of 
the Society; to stimulate an appre- 
ciation and study of the Lithuanian, 
Latvian, Estonian and Finnish lan- 
guages and customs; to invite and 
entertain visitors and authorities on 
the Baltic Nations; to hold various 
affairs for the enjoyment of the 
members of the Society; to not en- 
gage in party polities and in re- 
ligious controversies.

Mrs. Helen Sinclair.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas^ 
platinkit ją tarp savo draugų.

6820 Superior Avė. Cleveland, O.

PRO SENECTUTE
They have lošt so much with the years. They need 

not complain.
• What is lošt with the ruin of years is forever lošt — 
The pocver of tvvisting beauty out of pain . . .
The glory of hammering fire out of frost.

Out of the flour of ashes they can draw 
Some thin miraculous shadovv of the heat 
They burned with once when what they said and saw 
Was likę the lighting of lamps along a street.

If they cannot burn, is it ever, then? Is it ended? 
Is it time to twitch the shawl over the head, 
And in the pathos of a sun descended 
Quit the porch and creak upstairs to bed?

Būt listen how beneath the willow trees 
This lonely evening walks without a sound; 
There are the stais and the aueterities, 
The freezing silver moon; the luminous ground.

And the heavens, massive and irrelevant, 
They too are old; the rainbow and the rose, 
Eden and death and sorrovv and the seant 
E.icape of music bleeding as it goes.

Frost out of fire, and frost can glow, 
And old men dream and find a fiery peace 
In the marble thought of Michael Angelo . . .
In the iron eestasy of Socrates.

New York. V. J. B.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

TO BE WED
Our tall, blond and blue-eycd Jack 

(Bachinskas) Walton finally felt the 
effects of the so-called love bug. 
He is finally settling to the life 
of a married man. The event will 
take piace at St. Joseph’s Church, 
St. Clair at E. 144th St. where he 
will say “I do” to the object of 
his affections, Miss Marge Rhbar.

MARRIED
Miss Helen Skukas, young and 

very charming, was solidly joined in 
the Sacramgnt of Matrimony to 
Mr. Henry Pierman, youthful Slo- 
venian lad, at St. George’s Church, 
Saturday, June 12th.

LITHUANIAN COLLEGE 
GRADUATES

This, the week of graduations, 
finds four young Lithuanians re- 
ceiving their reward for years of 
strenuous study, in the form of 
diplomas.

Joan Maurushat received the de- 
gree of Bachelor of Arts. Andrew 
Juras, degress of Master of Science. 
Mildred Shaulis, Certificate in Pub- 
lic Health Nursing. Julius Shukys, 
Master of Science.

The quartet of graduates all re
ceived their degress from the West- 
ern Reserve University, Cleveland.
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I Padikink Savo Ineigas j
LIETUVIŲ BANKE už Taupymo Padėlius mokės 

= Jums nemažiau kaip 3-čią nuošimtį.

Pradek Taupymo Sąskaitą DABAR!
Lai jūsų pinigai duoda jums nepaprastų ineigų.

LIETUVIŲ BANKE padedami pinigai kiekvieno 
indėlininko yra apdrausti nuo $1.00 iki $5,000 per 

= Federal Deposit Insurance Corporation.

I THE LITHUANIAN |
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

= 6712 Superior Avė. Telef. HEnd. 2498 =
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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

PUIKIOS TIKROS $*>95 
PANAMA 

SKRYBĖLĖS

GRAŽIOS SLACKS $1.50 
(ir daugiau) 

Vasarinės skalbiamos kelinės

BROADCLOTH SHORTS 
apatinės kelnaitės 3 už $1.00

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

THE KHH01RE1CH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

INJURED

Frank Martin, well-known Lith
uanian bakery delivery man, in 
Cleveland and vicinity was serious- 
ly injured in an automobile accident 
in Detroit.

Martin, is his quest for a job, 
was injured on June lOth, when 
his car was smashed-up in an ac
cident involving t'.vo other drivers. 
One driver blamed the other, both 
being held vvithout charge pending 
determination of Martin’s injuries.

VISITORS FROM YOUNGSTOWN

Mr. Victor Lucas, accompanied by 
his two popularly known sisters, 
Rose and Helen was treated to his 
first glimpse at the Cleveland Cul
tural Garden and other points of 
interest, lašt Sunday, June 13th.

This ambitious young man had 
just returned home from Marietta 
College. lt is indeed commendable 
when a person has the initiative 
to work his way thru college, būt 
Mr. Lucas in addition to working 
(lis way, succeeded in passing his 
examinations with five A’s —- a 
most envious record.

Not only is his record in College 
remarkable and one to be envied, 
būt his affable and pleasant per
sonai ity i s truly one to be admired.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

- $1.95 - $2.45

POLO MARŠKINIAI $ | .00 
įvairiose spalvose

KAKLARAIŠČIAI
Gražus šilkiniai

2 už $1.00

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c 
Pasirinkimas visokiausių 

spalvą ir marginių

• į
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