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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠ LIETUVOS
PLIENO STREIKO 

ŽINIOS
LAIKRAŠČIU

S. Valstijų Darbo Sek
retorius Frances Perkins 
atšaukė komisiją kuri buvo 
paskirta taikyti Republic 
ir kitų plieno darbininkų 
streiką. Su kompanijų ve
dėjais komisija negalėjo 
sueiti i jokios derybas.

Washingtone šiose die
nose Senato komisija tar
do Chicagos policijos virši
ninkus už darbininkų žu- 
dynę plieno streiko riaušė
se Gegužės 30.

Chicago. — Inland plie
no kompanija praneša su
sitarus su SW0C ir 12,500 
jos darbininkų gryš dirbti.

Canton, Ohio, Republic 
plieno kompanija pasiryžo 
atidaryti dirbtuves ir dir
bti nežiūrint streiko. Be
veik kas diena aplink dirb
tuves atsibuna riaušės — 
streikeriai užatakuoja ei
nančius dirbti.

Yni>no-sD»wne keliose iš
dirbystėse darbininkai pra
dėjo gryžti dirbti. Kiti ko
voja už uniją.

C 1 e v e landė streikeriai 
pareikalavo gubernatorių 
atšaukti miliciją nuo Re
public plieno dirbtuvių ir 
reikalauja miesto mayorą 
atimti iš streiko vietų po
licijos sargybą.

Clevelande be plieno dar
bininkų streiko streikuoja 
keli šimtai darbininkų ke- 
letoje kitokių išdirbysčių.

Plieno industrija tikisi 
biznio atgijimo ir daug 
darbo kaip greit su darbi
ninkais nesusipratimai už
sibaigs.

Lewiston, Me. — Strei
kuojanti avalų darbininkai 
nubalsavo baigti trijų mė
nesių streiką, kuris palietė 
19 dirbtuvių ir 6,400 darbi
ninkų.

Detroit. — Nash - Kelvi- 
nator dirbtuvės streikeriai 
susitarė baigti streiką ir 
pradėjo dirbti šios savai
tės pradžioje. Streikavo i 
2500 darbininkų.

Indijoje, Taxila stotyje, 
ištikus parako sprogimui 
užmušta 13 darbininkų.

Suv. Valstijų Darbo sek
retorius Frances Perkins 
sako kad per keturis metus 
veikęs federalės valdžios 
darbininkų samdymo biu
ras pastatė j darbus 19 mi
lijonų darbininkų. Darbų 
jieškodami j tą ištaigą 
kreipėsi 26 milijonai.

Du didesnieji Amerikos 
geležinkeliai šiose dienose 
užsakė sau reikmenų viso 
už $14,000,000.

LENKIJOJE šios savai- 
vaitės pradžioje vėl kilo 
pogromai prieš Žydus. Ke
liuose miesteliuose Žydams 
uždrausta pasirodyt rinko
se.

Valio L ietuvos 
Sveteliai!

JAU ATVYKO SKAUTAI IR LAKŪNAI; 
LIEPOS 6 IŠLIPS SEIMO ATSTOVAI 

IR SPORTININKAI

šiose dienose Amerikoje nų, kur išpildys sporto pro- 
vieši šeši Lietuvos skautai, gramą.
du pažymus lakūnai, kurie Sveikiname mielus svete- 
atvažiavo prieš keletą die- liūs iš musų Tėvynės Lie-
nų, o štai dar Liepos 6 d. 
New Yorke išlipa visas bu- 
ris pažymių Lietuvos spor
tininkų su savo vadais, ir 
du Lietuvos Seimo atsto
vai (žiur. p. 2).

Lietuvos svečių paplito 
po Washingtoną — Ame
rikos skautų suvažiavime; 
Elmira, N. Y., tarptautinė
je sklandytojų rungtynėje. 
Kiti pervažiuos kitus mies
tus: VVashingtoną, Balti- 
morę, Pittsburghą, ir atsi
durs Chicagoje. Ten už
truks kokiam desėtkui die-

ISPANIJOJE
Londonas, Liepos 1. — 

Anglija deda pastangas į- 
kalbėti kitas valstybes iš
traukti iš Ispanijos suvež
tus liuosnorius. Tokiu bu
du mano bus lengviausia 
išvengti pavojaus susipeši
mo kitiems.* * ¥

Roma, Liepos 1. — Mus- 
solinio organas pareiškia 
jog Italija neištrauks savo 
liuosnorių iš Ispanijos. Jis 
kaltina Prancūziją ir Ang
liją sulaužyme Europos ne
sikišimo sutarties.

Mussolinio laikraštis sa
ko kad raudonieji pirmuti
niai pribuvo j Ispaniją iš 
visų šalių, o tik vėliau tau
tinės šalys pradėjo siųsti 
savo pagalbą.¥ ¥ *

Bilbao. — Sukilėliai už
valdę Bilbao pradėjo mie
stą ir dirbtuves atstatyti. 
Darbus vadovauja gabus 
Vokiečiai inžinieriai.

Iš Santander, kur pabėgo 
kairieji išvyti iš Bilbao, ži
nios skelbia kad ten anar- 
kistai pradėjo savo sukili
mą.

Santander jau pradeda
mas apsupti sukilėlių ka
riuomenės. Kairieji karei
viai tame mieste nori už
tars kelią gyventojams iš
bėgti iš pavojaus.

# ff. #

Bordeaux, Prancūzija.— 
Iš Ispanijos atvežti Bilbao 
miesto vaikai nors valgydi
nami ir prižiūrimi, pakėlė 
riaušes prieš vienuoles jų 
globotojas ir peiliais ir ne
kurie revolveriais padarė 
sukilimą. Jie trukšmauja 
rėkaudami komunistiškas 
dainas.

Bavarijoje naziai Įsakė 
uždaryti visas katalikiškas 
parapijines mokyklas.

Naziai persekioja ir su- 
iminėja ir sau neištikimus 
protestantus dvasiškius.

Keletas senatorių pradė
jo agituoti už nacionaliza
vimą Amerikos amunicijos 
išdirbysčių. sulaikymui pri
vatinių interesų pasinau
dojimo karo atsitikime. 

tuvos, atvykusius parodyti 
ir papasakoti mums ką vos 
porą desėtkų metų gyvuo
janti musų šalis atsiekė ir 
ko toliau siekia.

Visų tų kolonijų Lietu
viai, kur tik šie svečiai lan
kysis, privalo stengtis juos 
pamatyti, ir tų apielinkių 
Lietuviai privalo pasisten
gti atsilankyti tuose mies
tuose svečių pamatymui.

Didžiausi programai bus 
Chicagoje ir Clevelande, ir 
gal dar vienur-kitur ryti
nėse valstijose.

PREZIDENTAS PA
SVEIKINO SKAU

TUS LAIŠKU

Washington. — Birželio 
30 d. prasidėjo AmerTRos 
Skautų stovyklavimas. Da
lyvauja apie 25,000 skau
tų ■ ir skautų svečių iš ki
tų šalių. Šeši skautai at
vyko iš Lietuvos. Prezi
dentas Roosevelt pasveiki
no skautus laišku.

RUSIJA IR JAPONIJA 
GATAVOS MUŠTIS

Tokio, Japonija. — Tarp 
Japonijos ir Rusijos kilo 
kivirčiai už salas Amui* 
upėje, kuri yra rubežius 
tarp Sovietų ir Mančukuo 
žemių Sibire. Jeigu Rusai 
norės tas salas pasisavinti 
Japonai sako gatavi šokti 
kariauti? Japonija nori ši 
kivirčj baigti ramiu budu 
ir pataria Rusams atšaukti 
savo kareivius iš ten.

SAKO SUIMTAS LIE
TUVIS GENERO

LAS ALKSNIS
Maskva. — Gen. Y. I. 

Alksnis, sovietų oro vy
riausias vadas ir vice ko
misaras krašto apsaugos, 
nebuvo matyt sutikime iš 
šiaurės gryžusių sovietų 
tyrinėtojų. Kitais atvejais 
Gen. Alksnis niekad nebū
tų nedalyvavęs tokioje iš
kilmėje, taigi spėja kad jis 
tapo areštuotas.

Maskvoj eina kalbos a- 
pie areštavimą kitų žymių 
asmenų.

Žinovai sako kad Stali
nas yra ligonis, apimtas 
baimės kad prieš jj dirba 
visi kuriuos jis po savo a- 
kim nemato. Visi Rusijoje 
gyvena baimėje, ypač auk
štesni komisarai, nes neži
no kurio kada eilė ateis.

12 NUŽUDYTA. Mūšy
je San Augustin miestely
je, Meksikoje, užmušta du 
kareiviai ir 10 kaimiečių. 
Muštynė kilo dėl Indijonų 
atsisakymo leist žemės ma
tininkams vykdyti matavi
mo darbą.

Švedijos užsienių reikalų ministeris Sandler (kairėje) svečiuose pas Lietuvos Prezi
dentą Antaną Smetoną Kaune, Birželio 6 d. Tsb.

PRANCŪZIJOJE FI
NANSINIS KRIZIS

Paryžius. — Birželio 29 
d. Prancūzijos atstovų bu
te 320 balsais prieš 228 
paremta naujo premjero 
Chautemps pasiūlytas pla
nas gelbėti Prancūziją nuo 
finansinio sugriuvimo.

Prieš tai butas atmetė 
tris pasiūlymus,! kurie rei
kalavo tokios rrs galės.

Preihjeras ”til<i išgelbėti 
šalies finansinę padėti jei 
galės užkirsti kelią speku
liavimui, prižiūrės kainas 
ir atgaivins šalyje ekono
miją. Taipgi žada dar la
biau numažint franko ver
tę.

KAS VALDO AUKSĄ
Washington. — Suvieny

tos Valstijos, Did. Britani
ja ir Prancūzija — trys 
valstybės — turi savo ran
kose 81 nuoš. viso pasau
lyje esamo matomo aukso.

Jos visos trys turi aukso 
$18,653,234,000 vertės, o 
išviso tokio aukso esamo 
valdžių, bankų ir tt. žinio
je yra $22,959,000,000 ver
tės.

ŽMOGŽUDIS PA
SIDAVĖ

Chicago, III. — Birželio 
27 d. pasidavė žmogžudis 
Robert Irwin, 29 m. am
žiaus. Jis per Velykas New 
Yorko nužudė tris asme
nis ir pabėgo.

Birželio 24 d. jis buvo 
pažintas Clevelande, vieš
butyje, kur dirbo. JĮ pa
žino viena viešbučio tar
nautoja, pamačius jo pa
veikslą žurnale. Kada ji 
paklausė jo ar jis nežino 
nieko apie Robertą Irwin, 
jis kitą dieną jau Į darbą 
neatėjo, išvažiavo Į Chica- 
gą. Clevelande dirbo pasi
davęs kitą vardą. Bet są
žinės kankinamas, Chica
goje pats pasidavė. Iš ten 
išgabentas į Nevv Yorką.

NUŽUDĖ TRIS MER
GAITES

Inglewood, Cal. — Birže
lio 25 d. iš vietinio parko 
buvo pagrobtos trys mažos 
mergaitės, kurių lavonai 
rasta griovyje Birželio 28 
d.. Dvi jos buvo virve pa
smaugtos. Visi sukilo jie
škoti niekšo kuris papildė 
tokią žudystę.

ESPERANTISTAI nesu
sikalba. Washingtone šio
se dienose laikyta tarptau- 
nės Esperanto kalbos pla
tintojų suvažiavimas. Po 
50 metų pastangų tą kalbą 
Įvesti, Esperantistai suva
žiavime kalbėjosi Angliš
kai.

DAR 37 SUŠAU
DYTA

Maskva, Birželio 28 d. J— 
Sibire, Khabarovske, tapo 
sušaudyta dar 37 žmonės. 
Jie išvadinti Trockistais, 
Japonijos šnipais ir kito
kiais niekšais.

Pirm šito Sibire buvo 
sušaudyta 94 kiti tokie pat 
“niekšai” ir Trockistai.

4------------ ■
HITLEIUI REIKIĄ IS

PANIJOS NAUGIU

Wurzburg, Vokietija. — 
Birželio 27 d., 80,000 Ba
varijos nazių susirinkime, 
Hitleris pasakė kad Vokie
tija jau “išgijus” nuo da
lyvavimo Ispanijos saugo
jime ir nori kad Ispanijos 
sukilėlių vadas Gen. Fran
co laimėtų karą.

“Vokietijai reikia Ispa
niškų naugių, ir todėl mes 
norim kad nacionalistų vy
riausybė laimėtų karą”, pa
sakė Hitleris.

Hitleris pareiškė Angli
jai ir Prancūzijai kad jos 
neturi tikėtis daugiau Vo
kiečių pagalbos saugojime 
vežimo i Ispaniją karo rei
kmenų. Tas išeina kad jis 
pats nori gabenti ir gelbė
ti sukilėliams.

PERKA Sidabrą. Suv. 
Valstijų iždas ir dabar su
pirkinėja Amerikos kasyk
lų iškasamą sidabrą, mo
kėdamas po 77 centus unci
jai, nors pasaulinė sidabro 
kaina yra 45c. Prieš tai 
eina bruzdėjimas. Valdžia 
kas met paima po apie 14 
milijonų dolarių taksų mo
kėtojų pinigų ir atiduoda 
sidabro kasyklų savinin
kams.

ANGLIS PO UPE. Po 
Monongahela upe, Green 
apskrityje, Pennsylvanijo
je yra apie 70,000 akrų an
glies rezervas, kurio pasie
kimui pradėta kasti 700 
pėdų gilumo šaftas.

PREZIDENTAS PA
SIRAŠĖ BILIU

Washington, D. C.—Pre
zidentas Roosevelt pasira
šė $1,500,000,000 viešų dar
bų bilių. Ta suma bus su
naudota šelpimo darbams, 
kad bedarbiai turėtų už
darbio.

Šymet nuo Liepos 15 d. 
irie viešų darbų numatyta 
aikyti 1,665,477 darbinin-

.......... . .... ......
¥ ¥ ¥

Ar Roosevelt kandida
tuos vėl? Kilus klausimui 
ar Prez. Roosevelt kandi
datuos trečiam terminui, 
sakoma prezidentas gar
džiai nusijuokė.

Jo kandidatavimą iškėlė 
Pennsylvanijos gubernato
rius ir sako to pageidauja 
angliakasių unijos prezi
dentas John L. Lewis. Bet 
apie tai kalbėti dar labai 
peranksti.

Chicagos turtuolis vais
tinių savininkas Charles 
R. Walgreen davė Chica
gos Universitetui $550.000 
dovaną, nors nepilnai pora 
metų atgal jis tą universi
tetą smerkė, vadindamas 
“komunistų lizdu”.

ŠIURPI MEILĖS Tragedija. 
Birželio 2 naktį Marijampolės 
apsk. komendantūros tarnauto
jas, naujokų ėmimo/komisijos 
sekretorius, mirtinai nušovė 
‘Nektar’ baro padavėją ir pats 
revolverio šuviu sunkiai susi
žeidė. šio įvykio priežastis sa
koma buvo meilė. Jis buvo Įsi
mylėjęs į tą padavėją.

PREZIDENTAS A. Smetona 
savo vardinių proga Birželio 12 
d. dovanojo bausmes eilei po
litinių nusikaltėlių. Bausmių 
dovanojimas liečia apie 30 nu
teistųjų. Eilei kitų nubaustų
jų bausmės sumažintos. Am
nestuotieji beveik visi yra ūki
ninkai ir vienas Klaipėdietis.

ZARASUOSE Valstybės Pre
zidento A. Smetonos garbei iš
sodintas šilelis, šį pavasarį ši
lelyje pasodinta 11,400 vien
mečių pušaičių, šilelis numa
toma praplėsti iki 10 ha ploto.

Be to, Zarasų kurorto rajo
ne pasodinta 107,600 vienme
čių pušaičių daigų, 700 liepai
čių, 200 beržiukų, 2,400 dvime
čių pušaičių, 120 uosiukų, 160 
gyvašakių. Didžiojoje saloje 
pasodinta 5,600 vienmečių pu
šaičių. Tuo budu Zarasai šy
met pasodino rekordinį mede
lių skaičių.

BAISI AUDRA
Birželio 26 Į 27 naktį pieti

nės Lietuvos nekuriuos vals
čius ištiko baisi audra su per
kūnija ir ledais, padarydama 
milžiniškus nuostolius.

Pietinė Lietuva skaitosi Su
valkija ir dalis Dzūkijos.

Vyriausybė paskyrė komisi
ją sužiūrėti nelaimės didumą 
ir nukentėjusiems parūpinti 
pagalbą.

LENKAI Vilniaus krašte su
laikė Lietuvių Mokytojų Sąj- 
gos veikimą. Tam įsakymą 
išleido bendrai Vilniaus, Nau- 
gardėlio ir Balstogės vaivados.

SUDEGĖ TROŠKŪNŲ dva
ras. Birželio 16 d. dėl nežino
mų priežasčių kilo gaisras St. 
Montvilos Troškūnų dvare __
Troškūnų vai., Panevėžio ap. 
Sudegė 9 namai, jų tarpe ir 
spirito varykla. Nuostoliai a- 
pie 200,000 litu.

SUDEGteV^ |-\iTė. Ne
toli Kauno, A. Panemunės v., 
Mozūrų kaime, užsidegus Pr. 
Aleksandravičiaus kluonui, su
degė ir jo brolio Vlado kluo
nas. Be to sudegė ir Prano 
Aleksandravičiaus 11 m. duktė.

ŠYMET Lietuvą aplankys di
delės ekskursijos iš Skandina
vijos ■— švedų, Danų ir Nor
vegų. Švedijos Konsulas Sven 
Holmin organizuoja savo kole
gų keliolikos konsulų dešimties 
dienų kelionę po Lietuvą.

Skandinavijos žmonės kas 
met lankosi užsieniuose. Pas
kutiniais metais vis daugiau iš 
ten atsiranda norinčių aplan
kyti Lietuvą.

LIETUVOS Užsienio Reika
lų ministerija pasiūlė Latvi
jai ir Estijai sušaukti Birže
lio 28 d. Kaune Pabaltijo už
sienio reikalų ministerių kon
ferenciją. Konferencija šauk
ta pasikeitimui nuomonėmis 
susidariusiomis po Anglijos 
Lordo Plymouth ir Švedijos 
Sandlerio vizitų Pabaltijo ša
lyse pora savaičių pirmiau.

ŽMONA privertus nusikalsti, 
žemės ūkio kooperatyvų sąjun
gos Ukmergės skyriaus knyg- 
vedis Jonas Orincevičius suim
tas už išaikvojimą apie 14,000 
litų tos Įstaigos pinigų. Jisai 
teisme aiškinosi kad jo jauna 
žmonelė, mėgdama puoštis, jj 
privertė imti svetimus pinigus, 
nes jo 300 litų algos nepakak
davę. Kai jis pakliuvo, jo jau
na pačiulė jį pametė. Jis nu
baustas 2 metais kalėjimo ir 
grąžinti pinigus.

ALAUS suvartojimui padi
dėjus dėl kainos nupiginimo, 
pasirodė reikalas Lietuvoje ati
daryti ir tuos bravorus ku. ie 
iki šiol nedirbo. Tokie nevei
kią alaus bravorai yra Birži • 
se, Jurbarke ir Vilijampolė

BIRŽELIO pabaigoje Pab 
tijo sostinėse, Helsinke, Tali:.e, 
Rygoje ir Kaune lankėsi Sovie
tų Rusijos žurnalistų ekskur
sija revizituodama Pabaltijo 
žurnalistus, kurie 1935 metais 
lankėsi Rusijoje. .
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PITTSBURGH
LAUKIANT LIETU

VOS SVEČIŲ

Pittsburghiečiai laukia Lie
tuvos sportininkų, kurie pri
bus čia Liepos 8 dieną, lygiai 
per pietus.

Draugijų komitetas pasitiks 
juos stotyje. Iš stoties, sve
čiai aplankys miesto ma.vorą, 
Lietuvių kambarį Pittsburgho 
Universitete, ir kitas pažymes
nes vietas.

Vakare, Lietuvių Piliečių sa
lėje, bus banketas, kuris pra
sidės lygiai 8 vakare. Kurie 
dar neturit tikietų pasirūpin
kit juos įsigyti, nes salėje ne
bus pardavinėjami. Taipgi ti
kietų perdaug nei nebus plati
nama, nes salėje perdaug ne
galės sutilpti, todėl kurie ne
turės tikietų gailėsis.

Banketas bus su dainomis 
ir kalbomis, kurias pasakys 
Lietuvos seimo atstovai ir ki
ti svečiai. Pas mus lankysis 
visi tie narsuoliai kurie Rygo
je laimėjo Europos basket-bo- 
lo čampionatą, ir keli kiti, vi
so apie 20 svečių iš musų tė
vynės. Po vakarienės bus šo
kiai. J. Virbickas.

Automobilių Nelaimės 
Sumažėjo

Pittsburgho srityje pirmą 
šių metų pusmetį automobilių 
nelaimėse užmuštų žmonių 
skaičius buvo mažiausias koks 
kada buvo per 15 praėjusių 
metų. Per penkis mėnesius, 
iki Birželio 1, žuvusių skaičius 
siekė tik 43. 1936 metais per
tiek pat la:'~' buvo užmušta 
52, ir tai. mažiausia
negu per 15 metų pirmiau.

Betgi visoje valstijoje tuo 
pat laiku automobiliais užmu
šimų skaičius pasidvigubino ly
ginant su 1936 metais.

Maineriai Padeda Plie
no Streikeriams Kovoti

JOHNSTOWN, PA. — Keli 
tūkstančiai angliakasių, palio
vę dirbti, dainuodami ir rėkau
dami susirinko aplink Cambria 
dirbtuvę, priklausančią Bethle- 
hem Steel Co., kur darbininkai 
streikuoja. Tas angliakasių su- 
plaukimas iš plačių apielinkių 
padaryta Birželio 25 d., kuo
met valstijos gubernatorius 
atšaukė karo stovį plieno dar
bininkų streiko srityje.

Angliakasiai nori pagelbėti 
plieno darbininkams laimėti.

PENNSYLV ANUOS šelpia
mųjų bedarbių našta šiuo tar
pu palengvėjo. Per savaitę 
Birželio 5 d. sumažėjo šelpia
mųjų skaičius 4526 asmenimis, 
ir taip kas savaitė mažėja.

šiuo tarpu visoje valstijoje 
šelpiamųjų skaičius yra 141,500 
šeimų.

Valstijos darbininkų samdy
mo biuro vadovybė dirba iš
vien su federalės valdžios val
dininkais aprūpinimui privati
nėse industrijose darbais vy
rus ir moteris. Valstijoje vei
kia 13 darbininkų samdos biu
rų. Tikimasi šį visą metą pa
statyti į darbus apie 69,000 
bedarbių vyrų ir moterų.

$100,000 UODAMS NAI
KINTI

CHESTER, PA. — Delatva- 
re apskritis paskyrė šimtą tūk
stančių dolarių išnaikinimui 
savo ribose uodų, kurių dabar 
turi perdaug. Darbas pradėta 
naikinant pelkes, žudant uodų 
lizduose jų kiaušinius ir kitais 
budais kurie išrasta kovai uo
dų išnaikinimui.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O.

PENNSYLVANIJOJE pra
vesta įstatymas nuo 1940 me
tų uždrausti valstijos vieške
liais važinėti sunkiems tre
kams ir tiems ką veža auto
mobilius iš dirbtuvių į miestų 
parduotuves.

BALTIMORE, MD.
KAIP BALTIMORĖ PRIIMS 

LIETUVOS SVEČIUS
Lietuvos svečiai į Baltimorę, 

atvyks Liepos 7 d., apie 7:30 J 
vai. vakare. B. & O. geležin
kelio Mount Royal stotyje sve-; 
čius pasitiks miesto mayoras, 
delegacija, valdininkai ir Bal- 
timorės Lietuvių organizacijų 
atstovai. Iš stoties svečiai au
tomobiliais bus nulydėti į vieš
butį Southern Hotel.

Tą pat vakarą 8:80 valan
dą, Lord Baltimorę Hotel bus 
Miesto Mayoro komiteto su
ruoštas Lietuvos svečių pasvei
kinimui susirinkimas, kuriame 
mayoras oficialiai pasveikins 
Lietuvos svečius, šiame susi
rinkime dalyvaus ir Baltimo- 
rės Lietuvių organizacijų at
stovai.

9-tą vai. tame pat viešbu
tyje įvyks Mayoro suruoštas
Lietuvos svečiams pagerbti 
banketas su visais formalu
mais. Bankete dalyvauti yra 
pakviestas iš IVashingtono Lie
tuvos Ministeris p. žadeikis, 
ir dalyvaus keli šimtai Balti- 
morės Lietuvių.

Negalima praleisti nepaminė
jus kad Baltimoriečių žygiams 
labai daug gelbsti įtekmingas 
musų tautietis, Miesto Teisė
jas W. F. Laukaitis.

ALSK. Koresp.

LOS ANGELES, CAL.—
Amerikos Lietuvių Va

karine Kolonija

Kauno “Lietuvos Aide” ko
respondentas-J. A. turėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvos Seimo 
atstovais, kurie šiose dienose 
atvyksta Amerikon kartu su 
Lietuvos sportininkais.

Štai kaip rašoma:
“Tautos atstovai A. Gilvy

dis ir M. Kviklys, Amerikos 
Lietuvių Sporto Komiteto pa
kviesti vyksta į Amerikos Jun
gtines Valstybes aplankyti Lie- 

| tuvių kolonijų. Belankydami 
Lietuvių kolonijas, tautos at- 

Birželio 10 d. įvyko Los An- stovai painformuos Amerikos 
gėlės moterų party, pas p. Ma- Lietuvius apie dabartinį Lie- 
linauskienę, Bonnie Brae, jos 
bute. Paprastai, kas mėnuo Los 
Angeles Lietuvės moterys ren
kasi vienur-kitur, palaikymui 
savitarpių ryšių, gvildenimui 
savų reikalų. Tuo tarpu mo- Į mus 
terų buvo iškelti du klausimai: dėtį, o Seimo 
1. Moterų blaivingumas, ir 2. Švietimo Ministerijos 
Teisingumas. Išvada .iš dis- sias inspektorius M. 
kusijų buvo tokia: Moteris tu-j per 17 metų dirbęs 
ri būti blaivi ir teisinga. Vi-1 bei auklėjimo darbą 
sos moterys tam pritarė ir pa- Lietuvos kulturinį gyvenimą, 
sižadėjo būti tokiomis.

Antras toks moterų susirin
kimas įvyks pas Mrs. Chap- 
man, 5306 Cimeron St. Tai 
girtinas dalykas kad Los An
geles Lietuvės taip gražiai ben
drauja, sugyvena, 'Bežiūrint 
skirtinų pažiūrų.

Los Angeles gyvena virš 390 
Lietuvių šeimų. Tačiau ne vi- 
■i yienas kitą žino ar pažysta. 
Mat, jie labai išsimėtę po pla

ti miestą ir pakraščius. Dar 
'tingia jtlos du pašalpiniai klu
bai: Liberty (Laisvės) ir Tau
tininkų. Abu atskirai tvarko
si, bet abu bendrai dalyvauja 
savo parengimuose: piknikuo
se, baliuose, susirinkimuose 
privačiuose namuose.

Tik vieno dalyko Los Ange
les Lietuviams stinga, tai cen- 
tiinės įstaigos, kuri visus jun
gtų į vieną. Jau yra pakeltas 
klausimas tokią sudaryti: įsi
gyti nuosavą salę.

Taipgi pakeltas klausimas ir 
nuosavios bažnyčios įstaigimo.

yra susitveręs komitetas 
visais dalykais rūpintis.

“Tautos atstovai į pateiktus 
klausimus suteikė tokių paaiš- 

į kinimų:
“— Koks svarbiausias kelio

nės Į Ameriką tikslas?
“— Svarbiausias musų ke

lionės tikslas yra susipažinti 
su Amerikos Lietuvių gyveni
mu, užmegsti su jais glades- 
nius ryšius ir, kiek tai bus ga
lima; supažindinti juos su at
gimusios Lietuvos 
Šio tikslo siekdami 
sueiti su visa musų 
jų spauda, kiek tai 
rus Lietuvos ir Amerikos rei
kalus. Belankydami Lietuvių 
kolonijas galėsime suruošti 
pranešimų ir paskaitų.

“— Kuria proga esate ten 
kviečiami?

“— Mus pakvietė Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas mu
sų sportininkų atsilankymo 
proga. Mes išvykstame kariu 
su sportininkais Birželio 25 d. 
ir užtruksime Amerikoje kiek 
ilgiau negu sportininkai, bū
tent maždaug iki Rugpjūčio 
29 d. Taigi, neskaitant kelio
nės, Amerikoje išbusime apie 
pusantro mėnesio. Ilgesnį lai
ką manome sustoti Chicagoje, 
kur gyvena apie 1000 tūkstan
čių Lietuvių. Kiek laikas ir 
aplinkybės leis, apsilankysime 

B. Tututis, ir kitose gausingesnėse Lietu- 
(Bus daugiau) I vių kolonijose.

Jau 
tais
Yra vilties kad gal netolimoje 
ateityje Los Angeles Lietuviai 
tą viską turės. Tik vieno da
lyko jiems dar reikia: daugiau 
vienybės ir pasišventimo, gi 
tuomet viskas bus galima įvyk- 
dyti. J. ~ — '

The Soaring Society of Ame
rica surengė tarptautinį skrai
dymo ir sklandymo kontestą, 
kuris prasidėjo Birželio 26 d. 
Elmyra miesto apielinkėje, N. 
Y. Konteste dalyvauja ir du 
Lietuvos sklandytojai, Majoras 
Pyragius ir Leit. Bronius Ožki
nis, su savo sklandytuvais “Ly- 
Ruta” ir “Ly-Biržietis”, kurių 
paveikslus matome čia pat.

Pyragius ir Oškinis į Nevv 
Yorką atplaukė Birželio 22 d., 
ir 23 d. iškeliavo į Elmyra.

Kontestas baigsis Liepos 11 
d. Tada lakūnai su savo sklan
dytuvais vyks į Chicagą, daly

TAUTOS ATSTOVAI LAN
KYS MUSŲ KOLONIJAS

Kas Jie tokie ir ko Atvyksta

tuvos gyvenimą.
“Seimo vice pirmininkas A. 

Gilvydis, dirbąs ekonominėje 
srityje nuo pat nepriklauso
mybės pradžios, darys praneši- 

apie ūkinę Lietuvos pa- 
o Seimo sekretorius, 

vyriau- 
Kviklys, 
švietimo 
— apie

gyvenimu, 
stengsimės 
išeivija ir 
lies bend-

vauti Amerikos Lietuvių Spor
to Komiteto rengiamoje aviaci
jos dienoje, Liepos 18.

Sklandytuvas “Ly- Biržietis” 
yra Goeppingen—III tipo, sta
tytas šį pavasarį, Lietuvoje; 
sveria 219 kilogramų, sunkeny
bių pakelia 85 klg. Jį vairuo
ja Jonas Pyragius.

Akrobatikos skland y t u v a s 
“Ly-Ruta” tipo Bro—V staty
tas Lietuvoje šį pavasarį, sve
ria 125 kilogramus. Pakelia 85 
kilogramus sunkenybių. Šitą 
sklandytuvą vairuoja Br. Ožki
nis.

“Mes esam dėkingi Ameri
kos Lietuvių Sporto Komitetui 
sudariusiam mums progos ar
čiau pažinti musų išeivių gy
venimą ir sueiti su jais į glau
desnį kontliFtą^

“Be to, švietimo Ministeri- 
Kulturos Departamentui 

pavesta pagaminti Lietu- 
kulturinio gyvenimo fil- 

Filma pavadinta ‘Atgi- 
Liettiva’. Ji atvaizduos 
kultūrinėje, tiek ir eko

jos 
yra 
vos 
mą. 
mus 
tiek
nominėje srityje nuveiktus mu
sų darbus per pastarus metus. 
Liepos pradžioje filmos kopi
ja bus išsiųsta į Ameriką ir 
ją naudosime kaip priemonę 
atvaizduoti Lietuvos gyveni
mui. Ji bus garsinė bei sin
chronizuota.

“— Ar nemanote savo atsi
lankymo proga, kuriai nors or
ganizacijai parinkti aukų? — 
buvo paskutinis klausimas.

“— Mes aukų nerinksime ir 
jokioms rinkliavoms netarpi- 
ninkausime. Amerikos Lietu
viai ir taip gausiai yra parėmę 
savo aukomis kilnius Lietuvos 
sumanymus bei reikalus. Jiems 
už tai Lietuva tegali pareikšti 
nuoširdžią padėką. Savą atsi
lankymu mes turėsim tik gra
žią progą tai padėkai perduo
ti, — buvo baigtas pasikalbė
jimas.”

YOUNGSTOWN. O
KUN. KULIAVO DIENA
Liepos 4 d., Lietuvių šven

to Pranciškaus parapijos sode 
rengiama Kun. M. Kuliavo die
na.

Liepos 3 d. sueina 10 metų 
jo kunigystės. Jis čia klebo
naudamas buvo visų malimas 
ir visiems geras žmogus. Da
bar, netekęs sveikatos, privalo 
būti visų prisimintas ir parem
tas. Tuo tikslu ir rengiama 
ši Kun. Kuliavo Diena.

Išryto 10:30 vai. bus tam 
tikslu atlaikyta mišios, o po 
pietų tęsis pasilinksminimas, 
užkandžiai, dainos, šokiai.

Kviečia Komitetas.

PAJIEŠKAU Deksnius, Pra
nę, Kostantą ir Juozą. Kita
dos gyveno Chicagoje, Juozas 
turėjo saliuną. Paeina iš Ro 
kiškio vai.. Jeciunų kaimo.

Taipgi jieškau Kazį Daunį, 
dirba Detroite. Paeina Rokiš
kio vai., Baiorų k.

A. Easenavičius . I 
Box 92, Karlsruhe, N. Dak. i

Visokios Žineles
Baltramaitis, Klinga ir aš 

apžiūrėjome iš Lietuvos atsių
stus Lietuvoj pagamintus gra
žius oro paukščius sklandytu
vus — bemotorinius orlaivius, 
kuriais gabus Lietuvos lakū
nai išsilaiko net ilgas valan
das, ir dėl to yra laimėję pa
saulio trečią vietą.

Tuos atvežtus sklandytuvus 
pagelbėjome išimti iš muiti
nės.

Tie sklandytuvai, “Rūta” ir 
“Biržietis”, Birželio 25 d. iš
vežti į Elmyra, N. Y., kur at- 
sibuna tarptautinės rungtynės 
nuo Birželio 26 iki Liepos 14. 
Majoras Pyragius ir Leit. Oš
kinis skraidys jais bandydami 
padaryti rekordus.

Turėjau progą matyti ir Ma
joro Pyragiaus ir Leitenanto 
Oškinio iš Lietuvos atvežtą 
Dariaus ir Girėno sidabrinį 
biustą, kurį jie — Pyragius ir 
Oškinis atvežė kaip Lietuvos 
Aero Klubo dovaną Amerikos 
Soaring (Sklandymo) Draugi
jai. Tas biustas bus nuolat 
laikomas Philadelphijoje, nes 
tos draugijos centras yra ta
ne mieste.

Birželio 20 d., Mikalausko 
Logan salėje buvo dvigubas 
balius: dvejiem geriem Lie
tuviam 20' metų vedybų sukak
tuvės: Antanui ir Onai Pajau
niams, gyvenantiems So. Ozo
ne Park, ir Juozui ir Onai Gai
džiams, Ozone Park

MIRĖ, šiose dienose mirė 
plačiai žinomas Elizabeth, N. 
J., biznierius, Antanas Maku
tėnas. Velionis buvo tik 53 
m. amžiaus. Mirė staiga, be* 
šnekėdamas su draugais. Pa
liko dideliame nubudime žmo
ną, Elzbietą, dukteris, seseris 
Daukantienę, Urbonienę ir bro
lį Juozą Makutėną Brooklyne. 
Lietuvoje liko keturios seserys 
ir brolis. Prie to liko ir kitų 
giminių gyvenančių šioje apie
linkėje.

Velionis Makutėnas kilęs iš 
Vabolių k., Kamajų vai., Ro
kiškio ap. Amerikoje išgyve
no virš 30 metų.

Bayonne, N. J., Jieva Šilkai- 
tienė savo namuose minėjo sa
vo Amerikoj gyvenimo 28 me
tų sukaktuves. Pokily.ie daly
vavo apie 50 jos artimų drau
gų. Po vakarienės, pasakyta 
eilė kalbų, ir buvo dainų. Ke
letas svečių buvo iš toliau, k. 
t. Wilkes-Barre, Pa.

Jonas Valaitis.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas, 
platinkit ja tarp savo draugu.

BIRŽ. 12 iki RUGS.6

KAMBARIAI NEBRANGUS

šį Kuponą gavimui platesnių smulkmenų

Aplankykit šj puikų pusiausalio resortų prie gra
žaus Erie Ežero pakraščio... . Praleiskit čia iš
tisą dieną, savaitę arba atostogas.... NAUJI 
PATOGUMAI.. .. NAUJI PAGERINIMAI.

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

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

Prie Ohio No. 2, U. S. 6, tik 53 mailės į vakarus 
nuo Clevelando. ..privažiuojama traukiniais, bu- 
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 
SANDUSKY, OHIO.

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

Name_________________________________

Address____ ____________________________

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MAKUTĖNAS Jonas, 53 metų 
amžiaus, mirė Elizabeth, N.J.

ČESNIUTĖ Domininką, 17 m. 
amžiaus, mirė Birželio 9 d., 
Rochester, N. Y.

JURAS P., 21 metų, prigėrė 
Birželio 13, Rochester, N.Y.

KARALIUS Juozas, 83 m. am
žiaus, mirė Birželio 14 d. Ro
chester, N. Y.

JANUŠAITIS Simas, 68 me
tų, mirė Birželio 21 d. Cle
velande. Amerikoje išgyve
no 24 metus. •

AMBRAZ1ENĖ Ona, mirė Bir
želio mėn., Mahanoy City, 
Pa.

KIČINSKAS Vincas, 62 metų, 
užmuštas prekinio trauki
nio, Hanover, Pa.

PAULAUSKIENĖ, mirė Birže
lio 4 d., Toronto, Kanadoj, 
sulaukus gilios senatvės.

DAUGINAS Tarnas ir MATU
LIS Robertas užsimušė apsi
vertus automobiliui, kuriame 
jie važiavo, Hart, Mich.

PALONIS Pranas, 62 m., mi
rė Birželio 12, Chicagoje. 
Panevėžio aps., Naujamies
čio par., Povilauskų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 36 me
tus.

VASILIAUSKAS Silvestras, 
mirė Birželio 12, Shenan- 
doah, Pa.

LEGANAVIČIUS Kazys, mirė 
Birželio mėn., Shenandoah, 
Pa.

VITUKYNIENĖ Juzė, 66 me
tų, mirė Bal. 23, New Bri
tam, Conn. Seinų aps., Vei
sėjų par., Kaulonių kaimo.

KUBILIENĖ Katrė, mirė Bir
želio mėn., Frackville, Pa.

STAPONAITIS Rokas, mirė 
Birželio 13, Chicagoj. Ame
rikoje išgyveno 26 metus. 
Šiaulių ap., Gruzdžių parap., 
Račių kaimo.

STONIS Jonas, mirė Gegužės 
20, Nevv Kcnsington, Pa. 
Raseinių ap., Lidavėnų par., 
Pakuprės kaimo. Amerikoj 
išgyveno 26 metus.

LESAUSKAS Jonas, mirė 15 
Birželio, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Šiaulių ap. 
ir par., Lygumų k. Ame
rikoje išgyveno 23 metus.

SENECKIENĖ Ona, palaidota 
Birž. 12, Swo.versville, Pa.

VAIčIULIONIS Vincas, palai
dotas Birž. 12, Bear Creek, 
Pa.

ALEKSIENĖ Paulina, 60 me
tų, mirė Birž. 14, Courtda- 
le, Pa. „

STANIULIUNIENĖ Elzbieta, 
mirė Birželio 14, Shenan
doah, .Pa. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

ŠUKEVICIUS Motiejus, 66 m. 
amžiaus, užmuštas automo
bilio Birželio mėn. Seltzer 
City, Pa.

BELIAUSKAS Silvestras, 37 
m., užmuštas anglies kasyk
loje Birželio m., Mount Car
inei, Pa.

GARALIS Pranas, pusės am
žiaus, mirė Birželio 16 d., 
Chicagoje. Mažeikių apsk., 
Viekšnių par., Medziulenkių 
k. Amerikoj išgyveno 33 m.

STONIS Mykolas, 68 metų, 
mirė Birželio 16, Chicagoje. 
Gimęs Tauragės ap., Žvingių 
p., Rasčių k.

TAMAŠAUSKIENĖ Uršulė (po 
tėvais Ročkaitė), pusės am
žiaus, mirė Birželio 16, Chi
cagoj Birželio 16. Butkiš- 
kių par. Amerikoje išgyve
no 21 metus.

ŽILVITIS Juozas, sulaukęs ži
los senatvės, mirė Birželio 
16, Chicagoje. Gimęs Nau
jamiesčio par., Panev. ap.

MAŠIUTA Andrius, 21 metų, 
užsimušė girtas važiuodamas 
automobiliu, Sao Paulo, Bra
zilijoj.

TAMOŠAUSKIENĖ Viktorija, 
53 metų, mirė Birželio 14, 
Brooklyn, N. Y.

KELKIS Jonas, 67 metų, mirė 
Birželio 18, Brooklyn, N. Y. 
šakių ap., Naumiesčio par., 
Sintautų k.

DAYTONOH’O
M. K. MOCKEVIČIŲ PRISI

MINUS
Pernai Birželio 30 d. mirė 

Mateušas K. Mockevičius, o Lie
pos 4 d. palaidojome, visi daly
viai paskutini atsisveikinimą ta
rę ašarodami. Taigi jau suka
ko vieni metai kaip ilsisi Me- 
morial Parko kapinėse tas žy
mus musų kolonijos Lietuvis 
patriotas. Mes čia likę jaučia
mės netekę gero tautininko vei
kėjo, turbut dėl tos priežasties 
ir musų kolonijos Lietuviškas 
kultūrinis veikimas apmirė.

Užjauta lai būna našlei Marei 
Mockevičienei ir dukrelei Hypa- 
tijai. Taip pat jo dėdei Jurgiui 
Murauskui, ir broliui Antanui, 
kuris gyvena Clevelande.

APSIVEDĖ. Birželio 26 d. 
apsivedė p-lė Ona Savickaitė su 
Lietuviu jaunikaičiu Ch. Goldi- 
ku. Retenybė yra kad čia Liė-. 
tuvaitė su Lietuviu apsiveda.

Tą pačią dieną apsivedė p-lė 
Ona Sakaitytė su svetimtaučiu 
vaikinu. “D.” Rep.
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SPRAGILAS

Gerb. Tetulė 

greitai Lietuva ‘ persimai
nė. Tas parodo kad Lietu
viai buvo gabus, mokyti ir 
pilnai tinkami laisvai, ne
priklausomai gyventi. To
dėl reikia apgailaut tų mu
sų Lietuvių išgamiškų be
pročių, kurie tarp musų 
maišosi ir niekina Lietuvą, 
nori ją padaryti svetimų 
vergais ir vėl,— sakau aš.

— Ale kažin, vaikeli, ar 
visi ten taip linksmi kaip 
iš paveikslų matyt? — sa
ko ji.

— To, tetule, ir nereikia 
norėti: jeigu Lietuvoje vi
si iki vienam butų linksmi, 
patenkinti ir tik pasipuošę 
po iškilmes važinėtų tai 
Lietuva butų ne žemiška 
šalis, bet koks rojus. Bet
gi ir iš to kaip jie ten da
bar gyvena matyt kad nė
ra ten tokių negerovių ko
kios slegia Lenkus, Vokie
čius ir Rusus, Lietuvos di
delius kaimynus. Lenkuo- 

j se nuolatiniai sumišimai, 
skurdas, vargas, Vokiečiuo- 

1 se irgi tas pats: žmonės ne
turi gana duonos; o Rusuo
se vėl kaž koks pragaras 
kuriasi, — sakau aš.

— Kažin kodėl, vaikeli, 
tie Lietuvos kaimynai taip 
prastai turi? Juk jie to
kie dideli, — sako jo.

— Tetulė žinai Lietuviš
ką patarlę, sako: Didelis ir 
durnas. Taigi, tie dideli 
Lietuvos kaimynai, nesu
gebėdami gaspadoriaut sa
vo namie, neišmano ko ki
to kaip tik žiūrėt ką kada 
galės pagriebt iš kitų, na 
ir kaip .vilkai, tykoja, bet, 
kaip tas laukinis žvėris, 
nieko naudingo nedaro, — 

i sakau aš.
— Ale tai Lietuvos gas- 

padoriai turbut gudrus kad 
visko turi, — sako ji.

— Taip, tetule, Lietuva 
visko turi ir sau ir dar už 

Į šimtus milijonų litų visko 
parduoda savo kaimynams. 
Lietuva kas met parduoda 
kitiems už daugiau negu iš 
kitų perka, taigi padaro 
ir pelno. Lietuva nesiren
gia kariauti su niekuo, ne
sitiki ką nors užpulti ir at
imti jo gerą, taigi visi no
riai dirba ir stengiasi vis
ką pasidaryt savo. Nesi
rengdami kariauti, jie turi 
laiko ir smagiai pasilinks
minti, ir gražias iškilmes 
surengti, ir visokias pra
mogas turėti, — sakau aš.

— Ale, vaikeli, man už
ėjo į galvą paklaust: kažin 
ar ta ten bedieviška valdžia 
nepanaikino atpuskų, kad 
“Dirvoj” jokių paveikslų 
iš atpuskų nepatalpina. — 
sako ji.

— Nesirūpink, tetule: tie 
“atpuskai” yra kaip buvo 
po senovei. Tą aiškiai ga
lėjai matyti kai buvo ro
doma Lietuvos filmos. Jei 
kas prisiųstų . “Dirvai” tų 
atpuskų paveikslus, ji be 
abejo įdėtų. Bet jų ten 
yra perdaug, neužtektų nei 
vietos laikraštyje jų pavei
kslams sudėti, — sakau aš.

— O aš misliau kad at
puskai panaikinti, kai ten 
bedieviai valdo, — sako ji.

— Tetule, išvyk sau iš 
galvos tą paiką mintį kad 
Lietuvą valdo kokie _ ten 
“bedieviai”. Dabar Lietu- 
va valdo tikriausi, rimti 
krikščioniško mokslo pildy- 
tojai kokius kada Lietuva 
matė, — sakau aš.

TETULĖ SAKO, LIETU
VOJE PERDAUG 

IŠKILMIŲ
Aną šventą dieną sėdžiu 

sau namie ir skaitau “Dir
vą”. Ale žiuriu per langą 
ir matau: ateina pas mus 
mano gerb. Tetulė.

— Sveiki-gyvi, vaikeliai! 
Kaip žiuriu tai jus nei į 
Darželio pikniką nevažiuo- 
jat. Kas iš jūsų do rėmė
jai Darželio? — sako ji.

— Prašom, tetule, į vi
dų. Kur tu taip viena vaik
štinėji? — sakau aš.

— Atėjau pas jus, gal 
sykiu važiuosim į pikniką,
— sako ji.

— Matai, jeigu mes jau 
butume išvažiavę, tu butum 
turėjus atkeliaut viena, o 
bariesi kad radai mus na
mie. Į pikniką važiuoti dar 
peranksti, — sakau aš.

— Taigi aš ir atsiskubi
nau kad rasčiau jus namie. 
Mano diedas guli namie ko
jas užvertęs, negaliu išva
dint, o vienai po piknikus 
važinėt ne kaip išrodo, — 
sako ji.

— Ką ten tetulė paisai: 
juk nesi jauna panelė. Bet 
kad atėjai pas mus, nuva
žiuosim kartu, — sakau aš.

— Ale pasakyk man, vai
keli, kas ten darosi toj Lie
tuvoj'? — sako ji.

— Kame dalykas, tetu
le? Ten rodos viskas tvar
koj, — sakau aš.

— Ale kaip “Dirva” ra
šo, ten dabar nieko kito jie i 
neveikia kaip tik uliavoja,
— sako ji.

— Ha-ha-ha! Tetulė ir 
tą jau įsitėmijai? Labai 
puiku, — sakau aš.

— Puiku tai puiku, ale' 
kada jie ten dirba, kad 
kas numeris “Dirvoj” ra
šoma vis apie kokias nors 
iškilmės? Seniau to nebu
vo, — sako ji.

— Matai, tetule, ką daro 
laisvas, nepriklausomas gy
venimas ! Lietuviai . nėra 
prastesni žmonės už kitus, 
o seniau, svetimų pavergti, 
jie turėjo skursti ir nema
tyti nieko gražaus: viskas 
jiems buvo uždrausta. Da
bar gyvena sau, ir gyvena 
linksmai, — sakau aš.

— Ale žinai tą patarlę 
apie varlę, kuri per vasa
rą dainavo, o žiemą turėjo 
badauti. Tai ir jie ten, iš
kilmes berengdami, netu
rės kada apdirbt savo dar
bus, paskui vėl prašys iš 
musų aukų, — sako ji.

— Klysti, tetule: ne kas
dien jie ten iškilmes rengia 
ir ne visada vienoje vieto
je. Tiesa, Kaune jų būna 
daugiausia, bet tai juk sos
tinės miestas, kur suva
žiuoja iš visų šalių visokie 
svečiai, reikia juos gražiai j 
priimti. Sueina kokia vai- j 
stybinė šventė, arba kokios1 
sukaktuvės, reikia jas* švę
sti, nes tas parodo šalies 
kultūrišką pakilimą, mokė
jimą įvertint savo gyveni
mo nuotikius, — sakau aš.

— Ištikro, vaikeli, dabar 
Lietuvoj butų smagu gy
venti. Kad nors prieš smer- 
tį galėčiau ten apsilankyt, 
•— sako ji.

— Matai, tetule, kaip

i

LIETUVOS SPORTININKAI
KADA IR KURIOSE KOLONIJOSE JIE 

LANKYSIS:

Antradienį, Liepos 6 — atkeliauja į New Yorką. 
Trečiadienį, Liepos 7 — Washingtone ir Baltimorėje 
Liepos 8 ir 9 — Pittsburghe.
Liepos 10 iki 22 — Sporto Šventė Chicagoje.
Liepos 23 ir 24 — Detroit, Mich.
Liepos 25 ir 26 — Cleveland, Ohio. Iškilmė 

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

Lietu-

LIETUVOS SPORTININKŲ 
PROGRAMAS CHICAGOJ

★

Lietuvos sportininkai Chica
gą pasieks Liepos 9 d., kur pa
siliks iki Liepos 22 d. Visą jų 
buvimo laiką Chicagoje, atsi
bus įvairios pramogos ir spor
to rungtynės.

LIEPOS 10 d. — prieš pie
tus vizituos miesto mayorą. 
Po pietų turės treiniravimąsi 
ir prisiruošimą.

Vakare, “Olympikos Svečių 
Priėmimo Balius”.

sekmadieni, 
iškilmingas 
Šventės. — 

rungtynės

mu-

Atletikos
Universiteto Stadio- 

Lietuvos 
atletų.

ir Amerikos 
Dainos,

vakare pik- 
tarp

LIEPOS 11 —
2 vai. $o pietų — 
atidarymas Sporto 
Lengvos 
Chicagos 
ne, tarp 
Lietuvių 
zika, kalbos.

LIEPOS 14 —
nikas ir bokso rungtynės 

■Lietuvos ir Amerikos kumšti
ninkų, Vytauto Darže, prie 
115-tos ir Crawford gatvių.

LIEPOS 16 — Cicero stadio
ne Krepšiasviedžio arba Basket 
Bali rungtynė tarp Amerikos

ATSIKANDO
Daugelis musų tautiniai su

klaidintų ir kairėn palinkusių 
brolių gali būti sutraukytų sa
vo protinius pančius jeigu ga
lėtų pasiskaityti Lietuviškoje 
kalboje knygą, kokia šiomis 
dienomis išėjo Londone, ir ku
rią Londono “Times” recenza-

Tai visa paslaptis
Tai tik

— Aš tau netikiu, vaike
li. Kodėl katalikiškos ga- 
zietos ir katalikiški veikė
jai tai valdžia priešingi ?.— 
sako ji.

— Todėl kad jų draugai 
Lietuvoje neturi valdžios 
savo rankose. Gerai tetulė 
žinai kaip yra su politikie
riais čia Amerikoje: Jie 
už musų pinigus nori pui
kiai gyventi. Kada musų 
miestą valdo Demokratai, 
tada Republikonai verkia, 
aimanuoja, valdančius va
gina. Kada valdo Repub
likonai, tada Demokratai tą 
patį daro — vis aimanuoja, 
verkia, valdančius vagina, 
ir nori kad žmonės padėtų 
jiems išmesti valdančiuo
sius, o įsodinti juos į šiltas 
vietas. r_ 
partijų skirtumo, 
grupių arba gaujų kovoji
mas už dalinimąsi musų pi
nigais. Tas pats ir Lietu
voje: kada vieni yaldo, kiti 
verkia, aimanuoja, platina 
melagystes apie valdan
čiuosius, patys norėdami 
gauti valdyti. Viskas kit
kas: tikėjimas, bažnyčios, 
kunigai ten turi pilną lais
vę. Pats Prezidentas Sme
tona yra doras, tikras krik
ščionis, ir visą šalies gyve
nimą veda prideramai. Tik 
toks skirtumas kad jis yra 
geresnis gaspadorius negu 
kiti buvo, ir moka tvarkyt 
reikalus taip kad visai ša
liai eina į gerą, — sakau aš.

— Jeigu tavo teisybė, 
vaikeli, tai labai malonu 
girdėt, — sako ji.

★

“All Star” septynių valstijų 
komandos, ir Lietuvos koman
dos, kuri dabar yra visos Eu
ropos čampionas.

LIEPOS 17 — po pietų, 
galutinos Teniso rungtynės. —• 
Vakarop dalyvavimas iškilmė
se prie Dariaus-Girėno pamin
klo Marąuette Parke.

LIEPOS 18, sekmadienį — 
1 vai. po pietų: Aviacijos Die
na, Stinson aerodrome. Daly
vaus Lietuvos lakūnai, Pyra
gius ir Ožkinis su specialiai at
vežtais bemotoriniais sklandy
tuvais. Jiedu yra Lietuvos 
sklandymo tūzai.

LIEPOS 21 — vakare, Lie
tuvos svečiams išleistuvių ban
ketas. Kalbos, muzika, dainos.

Visu Chicagoje buvimo lai
ku, pramogų tarpuose, svečiai 
aplankys įvairias įstaigas: mu- 
zejus, universitetus, ligonines, 
ir kitokias įdomesnes vietas.

Chicagą jie apleis Liepos 
22 ir keliaus į Detroitą, Cle
velandą, Niagara Falls ir pa
lengva gryš į New Yorką.

vo, nes joje tokis pats Ameri
kietis darbininkas kaip dauge
lis musų Lietuvių aprašo savo 
gyvenimą ir buvimą Sovietijo- 
je.

Autorius, Andrius Smith, ir 
jo žmona, tautybe yra Slova
kai, Amerikos piliečiai, ir bu
vę veiklus Amerikos komunis
tų partijos nariai. Smith su 
Sovietija pirmiausia susipaži
no kada j j viena kainuojanti 
darbo unija pasiuntė iš Ame
rikos pasidairyti koks ten dar
bininkams rojus kuriamas. Ai
šku, tokiai delegacijai Sovieti- 
jos ponai parodė viską iš ge
rosios pusės, visus blizgučius. 
Smith tiek tuo susižavėjo kad, 
Amerikos gryžęs, viską išsipar- 
davęs su žmona nusidangino 
Rusijon gyventi.

Asmeniškai, sako, jis nega- 
lys perdaug išmetinėti. Jis 
buvo prityręs darbininkas, sve
timtautis, ir brangus propa
gandos tikslams. Todėl, jam 
duota geresnis butas, didesnė 
alga, ir kitokios privilegijos. 
Be to, kaip jis sako, jis turė
jęs dar ir “a damn good Ame- 
rican passport”, kuris buvo jo 
sargas, globėjas ir suraminto- 
jas. Tačiau, jo protas ir šir
dis neiškentė žiūrėti j Rusi
jos darbininkų kančias. Tat, 
metęs viską, jis 1935 metais 
apleido Rusiją ir pasiryžo pa
rašyti knygą, tikslu kitiems 
darbininkams 
milžinišką ir 
vystę”.

Sovietijoje, 
btuvėse didelė netvarka, daug 
šiaudinių užvaizdų, nemokėji
mas apsieiti su brangiomis ma
šinomis, ir perdidelis skaičius 
visokių valdininkų. Darbinin
kai daugiausia mažai apmoka
mi, mažai gauna valgyt ir il
gomis valandomis kankinami. 
Rusijos darbininkai, sako jis, 
džiaugtųsi valgyti tą duoną 
kurią Amerikos darbininkas, 
net bedarbis, j išmatas meta.

Lygybės, sako, niekur nėra. 
Liaudį slegia didelė ir nutu
kus komunistų biurokratija,

parodyti “visą 
supuvusią priga-

Smith sako, dir-

tininkų Sąjungos pirmininkas Ministeris Pirminin
kas ' Juozas Tūbelis ir aukštieji svečiai tribūnoje 
žiuri iškilmingos eisenos; iš dešinės: apielinkės su 
savo vėliavomis Karo Muzejaus sodelyje; apačioje 
iš dešinės: Ministeris Pirmininkas Tūbelis įteikia 
apielinkės pirmininkui vėliavą; iš kairės: žygiuoja 
laikraštininkų (VI) apielinkė. Tsb.

Jau antri metai kaip Kauno Tautininkai pavasarį 
švenčia vėliavų įteikimo šventę, šymet tokia šven
tė buvo švenčiama Birželio 1 d. Joje dalyvavo 
virš 2,000 organizuotų Kauno tautininkų ir daug 
svečių. Vėliavos buvo įteiktos keturioms apielin- 
kėms. šio vaizdo viršuje iš kairės Lietuvių Tau-

JŪSŲ SVEIKATA
PATRŪKIMAS

y. «¥

T. DUNDULIS.

organizme randasi

čia paminėtos

Rašo DR.

žmogaus 
normaliai silpnų apierubių, kur 
neretai patrūkimas (hernia) iš
tinka. Nežiūrint, kad ir že
mesni gyvūnai turi panašių 
silpnumų, bet jie labai retai 
kada patrūksta. Tas įrodo, kad 
žmonės turi tam tikras ypaty
bes, kurios sudaro patrūkimo 
priežastį. Be to, patrūkimo 
priežastys gali būti netobulas 
stovėjimas, prastas valgis, sto
ka atatinkamo mankštimosi, 
kas sulaiko muskulus nuo su- 
tamprėjimo, ir kai kurios li
gos su kosuliu.
priežastys yra netiesioginės, 
bet jos sudaro rimtą pavojų, 
ypatingai tiems kurie dirba 
sunkesnius darbus ir užsiima 
tam tikrais mankštymosi pa
pročiais, dažniausia vyrai.

Pagrindinė arba tiesioginė 
priežastis patrūkimo yra svar
biausia įtempimas jėgos. Ypa
tingai, kada įtempimas jėgos 
esti iššaukiama nesužiniai, kaip 
tai sukniumpant ir norint at
silaikyti nuo sukniupimo. Kil
nojimas sunkių daiktų yra 
svarbi priežastis. Taipgi smar
kus nuolatinis kosulys gali iš- 

kuri žiauri, saumylė ir pikta.
Tris metus Rusijoje išgyve

nęs, Smith daug patyrė ir su 
daugeliu darbininkų atvirai iš
sikalbėjo. Ne vienas jam yra 
pasakęs: “Tik tada mes galė
sim tikėtis musų kraštui ge
resnio ekonominio ir politinio 
gyvenimo kada karas su ku
ria kita valstybe gerokai pa
tuštins ir išvalys musų dabar
tinę biurokratiją.”

Sako, Rusijos darbininkai tu
ri slaptų organizacijų, kurių 
nariai yra prisiekę ištikimai 
kovoti prieš biurokratiją.

Taigi, darbininkas Smith ir 
jo žmona komunizmo Rusijo
je nerado. . V. 

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

-r

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■milui... m u. u i mini um n ......

šaukti nejučiom įtempimą jė
gos iki patrūkimo laipsnio.

Ūmus patrūkimas visuomet 
pasireiškia su skausmu. Daž
nai skausmas paseka patrūki
mą. Skausmas pasireiškia 
lengvo arba aštraus pobūdžio. 
Tūluose atsitikimuose patru
kus jaučiama tiktai silpnumas, 
arba jaučiama tiktai veržimą 
viduriuose ir viduriai užkie
tėja.

Nekalbant apie nesmagumą 
ir neparankumą, turint patrū
kimą, yra dar vienas iš di
džiausių pavojų, kada vidurių 
kilpos įsibriauna į patrūkimo 
išlaidą ir tampa užgniaužtos. 
Tokiuose atsitikimuose minė
tose vidurių kilpose neretai 
pripuola gangrena ir vidurių 
abstrukcija.

Turint patrūkimo tendenci
ją arba lengvą patrūkimą nėra 
galima atlikti sunkesnių dar
bų. Industrijos įstaigos ne
priima į darbą tų kurie turi 
nesutaisytą patrūkimą. Taip
gi ir apdraudos kompanijos ne
duoda apdraudos turintiems 
patrūkimą, jei jis nėra atitin
kamai pataisytas, o jeiąu ir 

tai tik apribotą kon- 
(policy).
gydymo budus galima 

duoda, 
traktą

Apie 
pasakyt kad vaikams ir se
niems, kuriems opracija yra 
pavojinga daryti arba nėra di
delio reikalo, patrūkimas yra 
geriau gydyti su tam tikrais 
pritaisymąis, trusais. Bendrai 
imant, jokių kitų gyduolių nuo 
patrūkimo nėra. Atsitikimuo
se, kada vidurių abstrukcija 
nuo patrūkimo yra numatoma, 
reikalinga greičiausia padary
ti operaciją atitaisant vidurių 
užgniaužtas kilpas.

Tiesa, lengvesniuose patrū
kimuose tam tikri prietaisai 
(trusai) gelbsti, bet dirbant 
sunkų darbą ir kilnojant sun
kius daiktus tie trusai ne vi
suomet atatinka gydymui. Dė
lei jau augščiau minėtų prie
žasčių patrūkimą yra geriau
sia pataisyti operacijos budu,

kas atatinka industrijos ir ap
draudos sveikatingumo taisy
klėms.

KANADIETIS PUL
KININKAS VIEŠĖ

JO KAUNE

KAUNE lankėsi ir Kanados 
Pulk. Grant-Suttie, kuris prieš 
kelis metus padovanojo Lietu
vos mokykliniam jaunimui Ka
nados pereinamąją taurę. Su 
juo kartu atvyko ir jo žmona, 
šis svečias sporto mėgėjas ir 
rėmėjas praleido Kaune pen
kias dienas, Birželio 9—14, ir 
daug laiko praleido su Lietu
vos Ministeriu Londonui B. K. 
Balučiu, kuris atostogauja Lie
tuvoje.

Iš Londono Lietuvoje viešė
jo kitas žymus svečias, įžymus 
rašytojas L. Gielgudas, kurio 
pratėviai emigravo iš Lietuvos 
ir apsigyveno Anglijoje po 
antrojo LeT'-"xio. Jo brolis 
Jonas, kuVib "«enai važinėjo 
Amerikoje, yra laikomas vie
nu iš gabiausių Anglų dramos 
artistų.

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

‘■MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50s- už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

T



DIRVA

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.
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NEIŠDARO STEBUKLŲ
*-----------------------------------------------------------------------------

Anglija tapo didžiausia 
Lietuvos valgomų produk
tų suėmėja, kitaip sakant, 
Anglija liko Lietuvos rin
ka, ir matyt Anglai tuo pa
tenkinti nori kad Lietuva 
ir toliau su jais glaudžiai 
sugyventų.

Švedija, arčiausia už jūri
nė kaimynė, taip pat-sten
giasi būti drauginga musų 
šaliai.

Be to, Lietuva yra ge
ruose santikiuose su didu
ma svarbiųjų Europos ša
lių: Prancūzija, Vokietija, 
Čekoslovakija, Italija, Ru
sija ir kitomis. .

Toks Lietuvos diplomati
jos kelias sveikintinas. Jj 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė atsiekė po savo opo
zicijos partijų trukdymo ir 
net nekuriu perdrąsaus rė
kavimo buk kitos valsty
bės atsisaką su Lietuva 
sueiti į santikius, dėl ko? 
— nagi dėl to kad Lietuvą 
valdo ne tie rėksniukai....

ATEIS bedančių laikai, 
sako Dr. Miner, Harvardo 
Universiteto Dentisterijos 
Kolegijos vedėjas ir prezi
dentas Amerikos Dentistų 
Draugijos. Jis sako, žmo
nija su laiku taps bedan
čiais jeigu žmonės neiš
moks geriau prižiūrėti sa
vo dantis.

Jis priveda kad kitados 
žmogus turėjo 36 dantis, 
dabar teauga 32 dantys. 
Beždžionės dar ir dabar 
turi 36 dantis.

DRIEŠ metus laiko Pran- 
1 cuzijos vyriausybė pa
teko Į kairiųjų bendrafron- 
tininkų rankas, ir premje
ru buvo socialistas Blum. 
Prieš kelioliką dienų Blum 
su visu savo kabinetu re
zignavo, nes patys kairie
ji jam trukdė jo planus vy
kinti. O kiek netrukdė ir 
rankos buvo liuosos, Blum 
savo socialistišku progra
mų visgi ne kokius stebuk
lus išdarė.

Naujasis premjeras Ca- 
mille Chautemps susidūrė 
su tais pačiais keblumais. 
Socialistų kabinetas neiš
gelbėjo Prancūzijos iš fi
nansinio smukimo. Pran
cūzijos auksas smarkiai 
plaukia kitur, valdžios iž
das šymet numato defici
to apie $652,000,000, kas 
yra labai didelė suma.

Ką gero padarė socialis
tai valdydami Prancūziją?

Nekuriuos dalykus pra
vedė sulyg savo programo 
kas liečia darbininkų rei
kalus, darbo valandas, ir 
tt., bet tai padarė tik po 
didelių darbininkų streikų.

Tokie dalykai ir daug ki
tokių, liečiančių darbinin
kų gerovę, pravesta musų 
Lietuvoje visai be jokio so
cialistų prisidėjimo ir be jų 
programo. Lietuvos socia
listai ir kiti demokratai 
ten trukdo Lietuvos val
džiai jos darbuose, tačiau 
ji labai daug'ko naudingo 
pravedė, ir neturi,
priešingai, r". turi įn- 
eigų daugiau negu išlaidų, 
šalyje varoma gausi sta
tyba: tiesiama plentai, ge
ležinkeliai, uostai, sausina
ma žemės; darbo valandos, 
darbininkų mokesčiai, svei
kata prižiūrima. Visko ir 
neišskaičiuosi ką Lietuvo
je daro visuotino gyvenimo 
pakėlimui, su užsieniu pre-. 
kybos plėtimui, diplomati
nių santikių gerinimui.

Musų socialistai tankiai 
pažiūri į Švediją, kur val
džioje yra socialistų, ir 
daro palyginimus kad va 
Švedijoje socialistams val
dant šalis gerai stovi.

Kuri šalis gerai stovi ten 
stovi ir be socialistų, o ku
riai šaliai sunku, kaip pa
vyzdžiui, Prancūzijai, ten 
socializmas visai “nemači-

BEREIKALINGI 
UŽSIĖMIMAI

“Lietuvos Aidas”, Lietu
vos tautininkų dienraštis, 
leidžiamas Kaune, trumpa
me straipsnelyje, po ant
rašte “KAS JIE?” štai ką 
sako:

“ ‘XX Amžiuje’ Prof. Dr. 
K. Pakštas, kalbėdamas a- 
pie ‘Lietuvos Baltoskandi
jos Rėmuose’, tarp kit ko 
užsimena ir apie Lietuvos 
sostinės kėlimą j Klaipėdą. 
Jis pabrėžia kad ‘Lietuvos 
aktivistai tvirtai yra nusi
statę kelti Lietuvos sosti
nę j Klaipėdą’.

“Kas jie tokie tie ‘Lietu
vos aktivistai’? Lietuvių 
tautos didesnio suaktyvini
mo reikalą šiandien jaučia 
ir supranta kiekvienas gi
liau ir plačiau galvojąs in
teligentas, bet neteko gir
dėti kad kas rimtai galvo
tų dėl to sostinę kelti i 
Klaipėdą. Ar tas ‘sumany
mas’ nebus tik vien Prof. 
Dr. K. Pakšto aktyvistinių 
kombinacijų padaras?”

Prof. Dr. K. Pakštas yra 
žinomas Lietuvos krikščio
nių-demokratų veikėjas. Be 
nuolatinių planavimų kaip 
sustiprinti savo partiją jis 
turi laiko galvoti apie to
kius bereikalingus dalykus 
kaip kėlimas sostinės iš 
Kauno j Klaipėdą, ir jieš
ko jimas visose pasaulio da
lyse vietų kur iš Lietuvos 
Lietuvius kolonizuoti....

Jis net paskaitas, rašo 
Lietuvių iš Lietuvos išveži
mo klausimu — nežinia ko
kiais sumetimais.

AUKŠTI SVEČIAI 
KAUNE

Laikinąją Lietuvos sosti
nę Kauną Birželio apie 10 
d. aplankė žymus diploma
tai — Britanijos užsienių 
reikalų vice ministeris Lor
das Plymouth, ir, paskirai 
savu keliu, Švedijos užsie
nių reikalų ministeris San- 
dler.

Smagu tą minėti kad šie 
aukšti svečiai lankėsi Lie
tuvoje ne taip sau kaip tu
ristai, ir kad jie atvažiavo 
ne ko nors iš Lietuvos rei
kalauti, ar ją barti už ką 
nors (kaip pirmiau būda
vo kokios Aliantų komisi
jos atsilanko), bet lankėsi 
geros valios misija, artes- 
niam susidraugavimui, pla
tesniam santikių išvysty
mui.

Kaip mažai Lietuvai taip 
ir didelei Britanijai ir di
dokai Švedijai reikia susi
artinti su kaimynais ar
čiau, daugiau viena kitą 
pažinti ir suprasti, na ir, 
žinoma, turėti kuodaugiau 
reikalų.

Kas ten, vieškeliu plačiuoju
Žaibu Į mus skrieja
Ir j ramų, tylų sodžių
Su griausmais artėja?
Kas ten, vieškeliu plačiuoju,
Ar audra atskrieja?
Ar tai durnai, ar tai dulkės
Dūksta ten be vėjo?
Nieko, nieko nematyti,
Tik trinka, žaibuoja,
Ir lyg šmėklos, lyg šešėliai
Dulkėse duliuoja.
Ir audra staiga artėja,
Akys sekt vos spėja,
Dulkių debesis kaip žaibas
Į mus sodžių sekrieja.
Dunda žemė, dreba oras,
Vieškelis žaibuoja! —
Nebijokit, ramus žmonės,
Tai Gusarai joja!....

Jonas Morkūnas.

ILGESYS
Tavasis gražumas

. Mane sužavėjo,
Žydriosios akelės
Širdį užkerėjo.

Be tavęs, brangioji,
Nerandu paguodos,
Kaip tave svajoju — 
Jaučiu laimę, rodos..

Mintimis bučiuoju,
Diena lydi dieną, 
Mąstant ir dumojant 
Apie tave vieną.

Tau dainas dainuoju,
Nes tavęs ilgiuosi,
Nors ir abejoju 
Ar mane paguosi....

Šiauliai. Jonas Orintas.

PARYŽIUJE senais lai
kais, kuomet karaliai sau
valiaudavo, miesto fonta
nais tekėdavo vynas vieto
je vandens, kada karaliui 
užeidavo geras noras žmo
nes pavaišinti.

Šymet, laike Paryžiaus 
Parodos, Prancūzijos vyno 
išdirbėjai sumanė tą seno
višką pramogą atnaujinti. 
Paryžiaus lankytojai atėję 
prie vieno didelio fontano 
galės pasiėmę puoduką pa
sisemti vyno ir gerti kiek 
pakels. Tam fontanui už
sakyta 10,000 puodukų ar 
stiklinių, kad niekam ne
reiktų prie jo perilgai lau
kti....

KOMUNISTŲ “Laisvė” ban
dydama pataikauti katalikams, 

I verkia krokodiliaus ašaromis 
apie kunigų ir katalikų perse
kiojimų Vokietijoje, ir tuopai 
pat laiku tie žiaurus vilkai 
avies kailyje džiaugiasi kad 
kruvinoje Rusijoje jau nei vie
no kunigo nėra prie altoriaus. 
Vieni kunigai sugrusti į rau
donuosius kalėjimus, kiti iš
varyti j girias neva malkų kir
sti, kur pusbadžiai kankinami 
iki mirties.

▼ ▼ ▼

NORS bendrafrontininkai ir 
bendru frontu sau aukas ren
kasi, tačiau “Laisvė” daugiau 
agituoja rinkti aukas į kokį 
ten “Lietuvos draugų komite
tą”, kuris yra vienų komunis
tų rankose. Iš to aišku kad 
prie pinigų maišo komunistai 
nelabai nori bendro fronto,

Ar ilgai dar darbininkai ne
atsidarys sau akių ir duos 
jiems savo centus?....

▼ ▼ ▼

“NAUJIENOS” 'tikslu kenk
ti “Vienybei”, jai laikinai su
stojus (dėl namo remonto) ra
šo kad “Vienybė” jau pailso ir 
kad šaukiamas direktorių ir 
leidėjų susirinkimas aptarimui 
kas daryti toliau.

Tai bjaurus Grigaičio prasi
manymas. Jis kaip tik gauna 
kokią priežastėlę, kitiems kan
da iš pasalų.

▼ ▼ ▼

“LAISVĖ” atsispausdino ne
va tai laišką iš Lietuvos kalė
jimo (?), rašytą dar pereitais 
metais, kuris labai atsiduoda 
“Laisvės” štabe sėdinčio ko
munistėlio darbu. Jeigu mes 
priimsime ir tą kad tas laiškas 
butų rašytas kalėjime, tai pa
sirodo kokią didelę laisvę turi 
Lietuvos kalėjime esanti ko
munistai kad jie gali rašyti 
tokius laiškus ir kviesti žmo
nes prie raudonosios pagalbos 
prieš Lietuvos valdžią. Rusi
joje tokie laiškai netoli eitų, 
o jų rašytojai butu pašerti švi
nu.

▼ ▼ ▼

A. BIMBA polemizuodamas 
su sklokos Strazdu visu savo 
žiaurumu smerkia Stalino prie
šininkus kaip kenkėjus darbi
ninkų judėjimui.

Matomai Bimbai labai gaila 
kad jis negali savo opoziciją 
naikinti taip kaip Stalinas 
naikina Rusijoje.

▼ ’T ▼

NORS SLA. Viršininkų rin
kimai dar foli, raudonieji ben
drafrontininkai jau atidarė sa
vo kakarinę. Buvęs Antano- 
vas, dabar Dr. Montvydas, per 
“Keleivį” agituoja rinkti visus 
senuosius SLA. valdybos na
rius, o komunistų “Vilnis” pa
skelbia kad koki ten “fašistai” 
rengia naują “šleifą”, kuriuo 
nori užvaldyti Susivienijimą.

▼ ▼ ▼

KADANGI raudonieji jau 
išėjo su agitacija SLA. Pildo
mosios Tarybos klausime, pri
sieina ir mums netylėti. Aš 
sakysiu kad tautininkai ne
rinks visų senųjų SLA. virši
ninkų. Tautininkams būtinai 
reikia išmainyti kaipo netin
kamus būti SLA. viršininkais 
Gugį, Mažiukną ir Mikužiutę.

KAS YRA KAS’
LIETUVIŲ PASAULYJE

1 IETUVIŲ valstybiniam ir kultūriniam gyve- 
nimui plečiantis, jaučiama būtinas reikalas

turėti vienoje vietoje visų musų veikėjų biogra
fijas, turėti tokią knygą kurią visi kultūringi 
kraštai senai jau turi, Amerikiečių ir Anglų pa
vyzdžiu “WH0’S WH0”.

Ne kartą jau buvo apie tokią knygą kalba
ma Lietuvos spaudoje ir Amerikoje. Visi jos 
pasigenda, bet ikšiol nebuvo kas rimtai susirū
pina surinkti jai reikalingą medegą ir išleisti.

Amerikos Lietuviai taip pat tokios knygos 
senai pageidauja. Ji butų savo rūšies lyg ir is
toriškas paminklas ne tik Lietuvos nūdien vei
kėjams bet taip pat ir Amerikos Lietuviams, ku
rių tarpe yra didelis skaičius žmonių prisidėju
sių prie kultūrinio Lietuvos kilimo ir prie poli
tinio jos susitvarkymo.

Toką knygą pasiruošė išleisti Kaune “DIE
NOS” redaktorius J. Petrėnas, suorganizavęs 
tam reikalui specialią knygos “KAS YRA KAS” 
redakciją ir susirūpinęs surinkti reikalingą 
knygai medegą šiaurės ir Pietų Amerikoje. 
Amerikos skyrių suredaguoti pakviestas žino
mas Amerikiečiams publicistas ir rašytojas Ka
rolis Vairas.

Knygoje “KAS YRA KAS” bus surinkta 
biografijos, alfabeto tvarkoje, musų: mokslo 
vyrų, mokytojų, rašytojų, dvasiškių, žurnalistų, 
įvairių organizacijų vadų ir veikėjų, gydytojų, 
advokatų, valdininkų, verslininkų ir tt.

Prie biografijų bus dedami ir atvaizdai tų as
menų kurie panorės parūpinti rędakcijai savo 
fotografijas. Biografijoms medegą rinks redak
cija tam tikrais anketos lapais, kurie netrukus 
bus išsiuntinėti Amerikos (šiaurės ir Pietų) re
dakcijoms, kurios be abejonės neatsisakys padė
ti surinkti reikalingą tam momentaliam leidiniui 
medegą.

“KAS YRA KAS” redakcija prašys žymią
sias Amerikiečių organizacijas padėti šitame 
svarbiame darbe, ne tik pritarimu, bet ir įparel- 
gavimu savo centro valdybų ir savo skyrių pri
sidėti ir patiekti musų visuomenei abiejose pa-, 
šaulio rutulio dalyse šią svarbią knygą, kuri tu
rės atžymėti pirmą Lietuvos nepriklausomo gy
venimo dvidešimtmetį.

Vėliau bus pasiųsti Amerikos Lietuvių spau
dai tolimesni pranešimai, kurie galutinai nušvies 
konkretų minėtos medegos rinkimo ir tvarkymo 
darbą.

Amerikos Lietuvių veikėjai, organizacijų ir 
jų skyrių vadai, profesijų žmonės ir visi kas 
yra prisidėję prie kultūrinio ir ekonominio Lie
tuvių išeivių gyvenimo, yra prašomi neatsisa
kyti paremti šį svarbų darbą. Be visuomenės 
darbuotojų susirūpinimo ir susidomėjimo joks 
rimtesnis darbas negali būti sėkmingai atliktas, 
ir mes neabejojame kad Amerikos Lietuviai ne
atsisakys prisidėti prie to darbo kurs yra mums 
ir reikalingas ir naudingas.

Su pagarba
“KAS YRA KAS” Redakcija. 

Laisvės Alėja 25, Kaunas.

NIEKAD NEREIKIA PULTI 
BEVILTĖN

Vienas vyras, kuriam išrodė gyvenime nie
ko neliko, buvo nuėjęs į Hudson upę, New Yor
ke, pasiskandinti.

“Niekam aš nereikalingas, ir niekas manęs 
nepasiges”, pamanė jis sau. Besėdint prie van
denio, prie jo prisiartino šlapias mažas šunytis, 
drebėdamas, sušalęs, taip pat neturintis namų, 
kaip ir jis pats, ir prislinkęs prie to vyro tas 
šunytis norėjo kad jį paglostytų žmogiška ran
ka. šunytis žiurėjo į tą žmogų tokiom akim 
kad tas žiūrėjimas permainė jo visą pasiryžimą 
nusižudyti. Tam šunyčiui reikėjo draugo, ir 
tas vyras nusprendė paimti jį į savo globą.

Du niekam nereikalingi sutvėrimai tapo 
draugais, ir pradėjo gyvenimą išnaujo.

Tas vyras buvo Jacob Riis, kuris apie sa
vo tokį prietikį vėliau pasipasakojo savo drau
gams. Po daugelio pastangų jis gavo reporte
riu prie Nevv York Tribūne, ir buvo paskirtas 
aprašinėti nuotikius vienoje iš prasčiausių New 
Yorko užkampių. Jam pasirodė keista kaip to
kiame pasaulio turtingiausiame mieste gali ras
tis tokių skurdžių vietų, ir jis pradėjo apie tai 
rašyti ir kalbas sakyti. Po 13 metų jo pastan
gos davė vaisius: lūšnos ten pradėta griauti, 
išrengta parkai, išstatyta geri gyvenami namai.

Tokis jo darbas supažindino jį su Theodoru 
Rooseveltu, kuris jį pavadino “naudingiausiu 
piliečiu Amerikoje”. Po to Riis daugel kartų 
buvo net svečias Prezidento Baltajam Name.

SIDABRINIS AMERIKOS LIETU
VIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS 

JUBILEJUS

DIRŽELIO 9 d. sukako 25 metai kaip sekmin- 
gai veikia Amerikos Lietuvių Daktarų Dr- 

ja. Todėl šie metai yra draugijos Sidabrinio 
Jubilejaus metai ir kaip tokius draugija nutarė 
pažymėti.

Pradedant Birželio 9 dienos Jubelijeniu Su
sirinkimu, kuriame turėjo pritaikytą programą, 
draugija mano savo sukaktuvių veiklą pratęsti 
iki rudens ir baigti banketu. Tuo laikotarpiu 
draugija bandys pasirodyti spaudoje, bus girdi
ma iš radio, o gal ir viešose paskaitose.

“Nesunku bent asmeniui, bet nelengva drau
gijai, 25-kių metų sulaukti”, rašo draugijos sek
retorius, Dr. J. J. Šimkus, kviesdamas narius į 
Jubilejinį susirinkimą. Tai didelės tiesos žodis.

Tomis sukaktuvėmis draugija didžiuojasi ir 
šiais metais stengsis savo veikėjams, kurių su
manymu, atsidavimu ir darbu gyvavo ir net bu
jojo, tinkamai atsilyginti.

Sidabrinio Jubilejaus komitetas jau dabar 
mielai reiškia savo dėkingumą Lietuvių skait
lingai spaudai, kuri taip ištikimai Amerikos Lie
tuvių Draugiją darbuose rėmė. Jubilejaus eigo
je galima bus net gyvais daviniais įrodyti musų 
spaudos reikšmingumą ne vien draugijai bet ir 
jos narius sudariusioms profesijoms: Medicinai 
ir Dentisterijai. O jeigu nariuose atsirastų nors 
pusiau-genijų plunksnos mene, gal tuomet pa- 
jiegtume tinkamai įvertinti Lietuvių liaudies 
lojalumą tų dviejų profesijų nariams, varge ėju
siems mokslą, sunkiai profesijoje dirbusiems, 
bet gražų gyvenimą turintiems! ,

Sidabrinio Jubilejaus Metais Amerikos Lie
tuvių Dabtarų Draugijos vairą laikantiems:

Dr. M. T. Strikoliui, prezidentui, 
Dr. J. J. Kovarskui, iždininkui, 
Dr. J. J. Šimkui, sekretoriui, 

teks daug padirbėti, tad už tai jie jau dabar 
linksmi kad jiems teko laimė iškilmingais me
tais stovėti draugijos vadovybėje.

Sidabrinio Jubilejaus Komitetą sudaro:
I)f. P. Z. Zalatorius, Dr. J. P. Poška, 
Dr. C. K. Kliauga, Dr. C. Z. Vezelis ir 
Dr. K. Drangelis.

Dr. K. Drangelis,
Sidabrinio Jubilejaus Komit. pirm, 

ir Draugijos prez.-elek.

KEISTA IR ĮDOMU

: :MEKSIKOJE yra tam tikra veislė pauk
ščių kurie sukasi sau lizdą iš kaktusų spyglių, 
nors jie neturi jokių niežų ir nėra ko kasytis.

: :MEKSIKOJ žmonėse įsigyveno nuomonė 
sakyti kad asilai nes,timpa natūralia mirtimi — 
kas su jais atsitinka kai asilai pasensta žmo
nės sako nežiną. Ištikro yra šitaip: kuomet 
asilas pasensta ir jaučia artėjant galą, jis nu
eina toli nuo žmonių į kokią apvienėjusią vietą 
ir ten gulęs baigia savo gyvanimą. Ten jį už
puola varnai, vanagai ir laukiniai vilkai, kurie 
suplėšo, sukapoja ir net kaulus išsinešioja, ne
palikdami jokios žymės apie asilo stipimą.

* : :YRA apie 300 varlių veislių kurios lai
pioja po medžius. Jos turi savo kojų pėdose 
tam tikrą limpamą medegą, kuri pagelbsti joms 
lengvai užlipti j medžius.

ĮSIVAIZDINIMAI tankiai zovada joja pir
miau tikrenybių.

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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K. S. KARPIUS

Trys Dienos 
Washingtone

★ ★

“Dirvos” Reda k t oria lig f s

EKSTRA! Dar viena Diena prie aprašymo Amerikos sostinės — da
bar apie Lietuvos Skautus ir Svečius Sportininkus Waąhingtone —

Skaitymo bus keletui numerių — nepraleiskit tų “Dirvos” numerių.

Trečia diena — Balandžio 3.
(Tęsinys iš pereito num.)

BALTASIS NAMAS.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ

šeštadienio rytas, Balandžio 3. — šiandien 
paskutinė diena pasiskirto viešėjimo Washing- 
tone. Nors dar yra daug kas lankyti ir aprašy
ti šiame vyriausiame šalies mieste, tačiau dau
gumą pačių svarbiųjų oficiališkų įstaigų aplan
kiau, paminklus apžiurėjau; pasiekiau net Mount 
Vernon, taigi jei liko neapžiurėta tai tokių įs
taigų ir vietų kurių randasi kiekviename mies
te, išskyrus, žinoma, nekurias ką galima rasti 
tiktai sostinėje. Viena tokių svarbių įstaigų, 
kurių kitur nerasi, yra tai Baltasis Namas, Pre
zidento gyvenami rūmai, ir antra — Lietuvos 
Pasiuntinybė, šias dvi įstaigas reikia aplanky
ti būtinai.

Dėl vakarykščio vėlai sugryžimo iš vaka
rienės, šį rytą pavėlavau atsikelti, ir iki išsiren
giau jau buvo apie 10 valanda ryto. Po pusry
čių, keliauvau iki vakarinio galo Pennsylvania 
Avenue, kur ji atsiduria į Suvienytų Valstijų 
Iždinės namą.

Priešakyje Iždo Namo stovi didelis pamink
las išstatytas Generolui Sheridan, kitam daly
viui Amerikos Civilinio Karo, kuris pagelbėjo 
Linkolnui nugalėti Pietinių valstijų kariuome
nes ir išgelbėti Valstijų Uniją nuo suplėšymo. 
Generolas Sheridan ypač smarkiai pasižymėjo 
paskutiniais karo mėnesiais, kuomet su savo 
pulkais įsiveržęs į Pietinų Valstijų teritoriją, 
numaršavo per Georgia valstiją net iki juros. 
Su Sheridano žygiais sujungta gražios legendos, 
ir net dainos, “Marching Through Georgia”— 
jo maršavimas per Georgijų.

Generolas Sheridan gimė 1831 metais, atli
ko savo šaliai naudingą ir garbingą darbą ir mi
rė 1888 metais, tais laikais kada jau Lietuviai 
į Ameriką pradėjo žymesniais skaičiais važiuo
ti.

Nuo Gen. Sheridan paminklo į pietus eina 
parkas-tuštųma iki Jurgio Washingtono obe
lisko.

Iždinė stovi prie 15-tos gatvės ir Baltojo 
Namo parko. Iš mano viešbučio į Baltąjį Na
mą einant, buvo pakeliu ir į Lietuvos Pasiunti
nybę. Ypatingas supuolimas kad 16-ta gatvė, 
kur randasi Lietuvos Pasiuntinybės namas, pra
sideda nuo priešakinių vartų Baltojo Namo ir 
eina į šiaurę. Priešakyje Baltojo Namo randasi 
didelė Lafayette Aikštė, su Generolo Lafayette 
paminklu. Generolas Lafayette buvo Prancūzas, 
kuris, kaip ir Gen. Kosciuška, gelbėjo Jurgiui 
Washingtonui Amerikos Revoliuciniame kare ir 
užsipelnė pažymią vietą Amerikos istorijoje ir 
daug paminklų visoje šalyje.

Be Lafayette paminklo, šioje aikštėse stovi 
kiti paminklai: Generolų Kosciuškos, Steuben, 
Andrew Jackson.

Suvienytų Valstijų Iždo namas yra taipgi 
labai didelis, imponuojantis pastatas, bet yra iš 
senesniųjų, stovintis jau visą 100 metų. Jis 
yra iš akmens ir granito, viso 450 pėdų ilgio 
ir 250 pėdų pločio. Jo tikras atvaizdas galima 
matyti ant popierinės dešimtdolarinės. Priešo
kis šio pastato iš 15-tos gatvės papuoštas kolo
nada didelių Ioniškų piliorių, panašių kaip Mi
nervos šventinyčia Atėnuose. Yra padavimas 
kad Prezidentas Andrew Jackson (prezidentavo 
tarp 1829—1837 m.) netekęs kantrybės, ilgai ne
rasdamas vietos šiam pastatui, šioje vietoje sto
vėdamas (visai greta Baltojo Namo), smeigęs 
lazdą į žemę tarė: “Statykit iždinę čia!” Ir čia 
jis stovi.

šis namas yra pavyzdis stiprumo ir saugu
mo, kaip ir atitinka įstaigai kur užlaikoma visi 
federalės valdžios pinigai, Karidoriuose šiame 
name, inėjus iš Pennsylvania Avenue, matai 
išdėta daug įdomių dalykų sąryšyje su iždine, 
tarp jų ir draftas kuriuo Suv. Valstijos nupir
ko nuo Rusijos Alaską už $7,200,000.

Iždinė stovi iš rytinės pusės Baltojo Namo, 
o Valstybės Sekretoriaus ir Karo ir Laivyno 
Sekretorių namas stovi iš vakarinės pusės, ki
taip sakant, Baltasis Namas randasi jų tarpe. 
Valstybės Departmento namas taipgi didelis, 
565 pėdų ilgio ir 342 pločio; jis skaitomas prie 
gražių didžiųjų pasaulyje pastatų. Turi 500 
kambarių ir dvi mylias ilgio karidorių, išties
tų marmuru. Laiptai į kitus aukštus yra iš gra
nito ir atramos iš žalvario. Namas yra skaito
mas nedegamas, nes tokio ir reikia, kadangi čia 
užlaikoma rekordai ir archivai kurie yra neįkai
nuojami ir nepadirbami, kartą žuvę.

Valstijos Departmento skyriuje yra puošni

BALTASIS NAMAS 

salė kurioje Valstybės Sekretorius priima įvai
rių šalių diplomatus.

Baltajame Name užtrukau kokią valandą 
laiko. Lankytojams ineiga į Baltąjį Namą pa
daryta iš rytų, nuo 15-tos gatvės, nuo kur ve
da specialiai įrengtas karidorius. Jis pilnas pa
veikslų ir gėlių. Tai yra lyg muzejus, kur su
talpinta paveikslai ir palaikai buvusių preziden
tų, kurie čia gyveno, ir jų žmonų. Karidorius 
įveda į patį namą, apatinę jo dalį, kur taip pat 
yra kambariai pilni buvusių šib namo gyvento
jų palaikų. Baltasis Namas statytas iš Virgi
nijos akmens; užima 170 pėdų ilgį ir 86 pėdų 
plotį. IŠ Šiaurės,, kur yra viešoji ineiga (kaip 
matyt paveiksle) yra portikas su Ioniškais pilio
riais; iš pietų, ineiga į parką, yra kitas porti
kas, išgaubtas, su balkonu. Ten lankytojų ne
leidžia.

Iš apatinės dalies lankytojai leidžiami į pir
mą aukštą, į vieną didelę salę, bet į kitą salę, 
kur Prezidentas rengia puotas ir priėmimus, 
leidžia tik tuos kurie turi nuo savo senatorių 
ar kitų valdininkų laiškus. Turėdamas laišką 
nuo Clevelando Senatoriaus Bulkley, galėjau in- 
eiti ir ten. Iš šios salės veda laiptai į viršų, 
kur jau yra Prezidento ir šeimos kambariai. 
Ten lankytojų visai neleidžia -+- butų keista 
kad leistų, moterėlės renkančios atminčiai daly
kus (souvenirs) išlupinėtų Prezidentui ir knyp- 
kius....

šis namas buvo pirmas valstybinis pastatas 
išstatytas naujoje sostinėj. Pats Washingtonas 
parinko šiam namui vietą (1792 m.) ir dagyve- 
no iki namas buvo baigtas statyti. Bet tik ke
lios dienos prieš savo mirtį jis į tą namą gavo 
ineiti ir perėjo per kambarius su savo žmona, 
1799 m. Sekantis Prezidentas, John Adams, 
buvo pirmutinis šio namo gyventojas.

1814 metais ir šį namą buvo padegę mies
tą užpuolusieji Anglijos kareiviai, ir liko jo tik 
sienps. Po to namas vėl buvo atnaujintas.

Iš vakarinio šono yra dastatytas priedas, 
kur yra Prezidento raštinės. Ten lankytojų ne
leidžia.

LIETUVOS NAMAS WASHINGTONE
Iš visų maloniausias ir svarbiausias geram 

Lietuviui patriotui namas šiame mieste yra tai 
Lietuvos Pasiuntinybės namas.

Dar tik 20 metų atgal Lietuvos kaipo to
kios nebuvo: niekas pirma to nematė čia nei 
Lietuvos vėliavos, nei valstybinio ženklo Vyties, 
ir niekas nepaisė kas tie Lietuviai yra. Bet da
bar — Lietuva, kaip valstybė, yra lygi su viso
mis, ir čia, prie desėtkų kitų šalių atstovybių, 
randasi ir Lietuvos Atstovybė, prie kurios ple
vėsuoja Lietuvos vėliava ir kabo Vytis.

Dabar čia Lietuvos Įgaliotu Ministeriu yra 
Pulkininkas Povilas žadeikis, kuris dirbo Lie
tuvos atstatymo darbą ir pačioje Lietuvoje ir 
tarp musų Amerikoje. Jisai jau 1919 metais 
važinėjo Amerikoje, kaip vienas Lietuvos finan
sinės misijos narių, keldamas Lietuvai paskolą 
tarpe musų — kad Lietuva galėtų greičiau ir 
geriau atsistojus ant kojų gyvuoti. Jo parašas 
yra ant Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų, kuriuos 
18 metų atgal siūlydamas mums, Lietuvos var
du, žadėjo už 15 metų atmokėti, ir mokėti kas 
met po 5 nuoš. palūkanų.

Kiti du parašai ant tų bonų yra: Jono .ži
baus ir Jono Vileišio, kuris buvo tos misijos 
pirmininkas, žadeikis ir Vileišis dar gyvi, Jo
nas žilius jau miręs, bet anais laikais jų paža
dėjimas ir užtikrinimas mums bonus atmokėti, 
su visais procentais, išsipildė: pats p. žadeikis, 
kaip tik atėjo ministeriauti Washingtonan, ga
vo ir išmokėti bonus: per jo rankas perėjo at
gal tie šimtai tūkstančių dolarių kuriuos jis iš 
musų Lietuvos vardu prašė. Lietuva sustiprė
jo, galėjo išlaikyti savo pažadą atmokėti musų 
jai duotą paskolą.

Nuo anų metų, p. žadeikį pažinojau visą lai
ką. Jis Amerikoje ir pasiliko, tapo paskirtas 
Konsulu, paskiau Generaliniu Konsulu, ir paga
liau Įgaliotu Ministeriu, su vieta Washingtone.

Dabar ir tas didelis namas kuriame Lietu
vos Pasiuntinybė tęlpa priklauso Lietuvai, ir ja
me šeimininkauji pats p. žadeikis ir jo svetin

Lietuvos Seimo Rūmai Kaune. Juose be Seimo dar yra Teisingumo Ministerija ir Vyriausias Tri
bunolas, aukščiausia Lietuvos teismo instancija. Tsb.

ga, maloni žmona, kurią dabar pirmą kartą ga
vau pažinti,

Lietuvos Pasiuntinybės namas yra keturių 
aukštų, gražioje gatvėje; jame telpa Pasiunti
nybės raštinė, svečių salė, kur kaip kada būna 
surengta diplomatiški priėmimai; gyvenamieji 
kambariai, ir ketvirtame aukšte raštinės.

Atsilankęs, poną Ministerį radau jau su- 
gryžusį iš Chicagos, ir kaip tik susiėjom, visų 
musų kalbos buvo apie liudniausį šių dienų nuo- 
tikį —< netikėtą mirtį Dr. Miko Bagdono, kuris 
Chicagoje mirė Kovo 28 d., o p. Ministeris tik 
šį rytą buvo gryžęs iš Chicagos, iš laidotuvių.

Dr. Mikas Bagdonas tik keli mėnesiai pir
miau, buvo visas šios įstaigos šeimininkas, po 
Ministerio Balučio išvažiavimo iki p. žadeikio pa
skyrimo. čia, šioje įstaigoje, jis man įteikė Ge
dimino Ordiną (Liepos 20, 1935 m.), o dabar, 
antru kartu čia apsilankius, jo jau neradau.... 
Ūpas visų buvo nuslūgęs, ypač kad.ir man Dr. 
Bagdonas buvo senas pažystamas ir labai drau
gingas žmogus.

Ponas Ministeris, kaip žinome, tik pereitą 
rudenį gryžo iš Lietuvos, kelis metus nebuvęs, 
ir kalbant apie Lietuvos smarkią pirmynžangą, 
statymąsi, grožėjimą ir pats stebėjosi kad ten 
viskas taip dideliais šuoliais eina pirmyn.

Poni žadeikienė bandė pasikviesti lunchui 
dar ir kitą viešnią Washingtone, artistę Sadau
skaitę, kuri čia vaidino su “Great Waltz”, bet 
ji bijojo pavėluoti sugryžti į teatrą, taigi nega
lėjo atsilankyti. Prie musų prisidėjo ir p-lė 
Adžgauskaitė, pasiuntinybės raštinės ilgametė 
tarnautoja, ir nejutom kaip praėjo trejetas va
landų.

Vakar su' Motuzais buvom sutarę keliauti 
šį vakarą į Baltimorę, taigi norėdamas dar šį-tą 
iki vakaro aplankyti, atlikti, išsirengiau ir iš
ėjau. Bet voš išėjus gatvėn, žiuriu atvažiuoja 
patys Motuzai ir tas jau minėtas Lietuvos stu
dentas Pranas Rimkus, kurie pribuvo aplankyti 
Pasiuntinybę. Nebuvo kaip juos palikus eiti, 
taigi visi suėjom į vidų, ir taip, vaišinami, su- 
gaišinom poną Ministerį iki 5 vai. vakaro....

Daug ko įdomaus papasakojo p. Rimkus, ir 
apkalbėjom galimybes praplėsti ir padaryti tik
slesnį Lietuvos filmų ruošimą ir rodymą Ame
rikos Lietuviams, kas apėjo K. Motuzui, vyriau
siam filmininkui. Kaip iki šiol buvo, tai Lie
tuvos filmų rodymo reikalas ėjo taip sau tik 
siauru vieno ar kito asmens rizikavimu: pada
rys biznį ar ne, o kam tie paveikslai tikę ir kas 
juose rodoma, niekam nebuvo svarbu, tuo tarpu 
kai filmos galėtų būti sudarytos tikslia ir gra
žia propaganda už Lietuvą.

Pagaliau, apleidę Pasiuntinybę, gryžom į 
viešbutį rengtis kelionėn į Baltimorę.

Viešbutin gryžęs radau pas mane atsilan
kiusius svečius: Dr. Brazinskį ir Kun. Giedrą. 
Dr. Brazinskis yra Amerikos Lietuvių Draugi
jos Washingtone pirmininkas. Kalbėjomės apie 
tai kaip dėl susipainiojimo dalykų visi tos drau-. 
gijos nariai negalėjo matyti Lietuvos filmų, ko 
nemačiusieji apgailavo, nes tai buvo pirmas tuo 
tikslu filmininko atsilankymas Wąshingtone, o 
Lietuviai per savo nesusipratimus negalėjo tuo 
pasinaudoti.

Kai papasakojau kokios puikios Motuzų fil
mos, nemačiusieji net teiravosi ar Motuzai ne
rodys tų filmų šį vakarą ar rytoj Baltimorėje, 
butų važiavę į kitą miestą pamatyti, o savo mie
ste, dėl savo ergelių, tą progą praleido. .. .

Amerikonai apie Graikus sako šitaip: “Kai 
Graikas susitinka Graiką, jiedu užsideda val
gyklą”. Apie Lietuvius man užėjo mintis pa
sakyti šitaip: “Kai Lietuvis susitinka Lietuvį, 
jie tuoj pradeda bartis.”

Seka: APIE SKAUTŲ JAMBOREE 
WASHINGTONE BIRŽ. 30—LIEPOS 9.

KYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

Štai Kas Naujo!

BAUDŽIAVA
Svarbi, jdomi, didele knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, . į šunes-mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandėnuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos “Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

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
ma už 50c.

(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 
kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

Reikalaukit “Dirvoje”

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”

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 ginčą.

PER (TVORĄ!
PASIŽVALGIUS J

KAD TAI TAIP BUTŲ!

Juozas Tysliava, sugryžęs iš 
savo vandravonių vakaruose, 
parašė “Vienybėje”:

“Dėkodamas Vytautui Sir
vydui, Jonui Kruzei, J. J. Smai
liui ir Antanui Tuliui, pavada
vusiems mane, deja, negaliu 
nepastebėti dar to fakto kad 
laikraštininkas neturi laiko ap
dirbti savo raštų.

“Kas kita rašytojui. Jis ra
šo, taiso, perrašo, taiso, ir vėl 
perrašo. Pavyzdžiui, toks Le
vas Tolstojus kai kuriuos savo 
veikalus perrašinėdavo net po 
dvylika sykių. Toks Vokiečių 
poetas kaip Goethe savo Faus
tą rašė visą amžių.”

šita p. Tysliavos pastaba 
ypač turėtų būti svarbi išgirs
ti musų rašytojams, kurie pa
rašę kokį veikaluką skubina 
siųsti redakcijai, patys gerai 
nepaskaitę ką parašė, ir neuž
miršta pridėti pastabą redak
toriui kad “neturiu daug laiko' 
rašyti, labai skubinau; prašau 
mano minčių neiškraipyti ir 
rašto netrumpinti....” .

Pastaba apie Tolstjų ir Goe
the, kaip jie savo raštus apdir- 
binėjo, turėtų įstrigti į galvą 
tiems kurie nori būti garsus iš 
pirmo sa?”'■-'ūkaluko. Jie tu
rėtų pagalvoti kodėl liko gar
sus Tolstojus, Goethe ir eilė 
kitų: jie pirtna pagalvojo ką 
rašyt, paskui rašė, ir su savo 
raštais nesiskubino į pasaulį 
iki dešimts ar daugiau kartų 
nepersitikrino patys kad tie 
raštai žmonėms tiks ir buS 
naudingi.

Geras veikalas-raštas su lai
ku pasidaro dar geresnis. Pras
tas gi — prastesnis.

Ištyrimui ar tavo veikalas 
geras, parašęs palaikyk jį pu
sę metų, tada vėl perskaityk. 
Perrašyk, padėk dar metams 
laiko, tada dar kartą perskai
tyk. Jeigu toliau skaitant ta
vo kurinis pačiam pasirodys 
geresnis, tada jis yra geras. 
Jeigu gi antru ir trečiu kartu 
skaitydamas pats imti rausti 
iš savo rašto ir jame išlietų 
minčių, tada dėkokis kad nepa
skubai jo kam nors įsiūlyti ir 
kad jis nepateko tokiam redak
toriui kuris turėdamas gana 
vietos, tavo kurinį butų pa
talpinęs.

Jauniems rašytojams patar
tina nenusiminti jeigu parašu 
kokį savo veikalą tuoj negau
na leidėjo knygai išleisti.

Rašytojas Defoe, kuris pa
rašė “Robinzonas Kruzius”, su 
tuo veikalu išlaidžio  jo visas 
knygų leidyklas, ir net 20 lei
dėjų atsisakė tą veikalą imti 
spausdinti, o tas veikalas pa
sirodė toks populiarus kad jis 
tebėra viena iš geriausia par
duodamų knygų per suvirs 200, 
metų! '—s.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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BONŲ KUPONAI
Kurie turite Lietuvos Bonų 

kuponus žinokit kad “Dirva” 
priima juos po senovei apmo
kėjimui j ūsų prenumeratos.

■ »l II ■■ —

Kelionę atliks p. Michell’io 
automobiliu.

Apie viską bus plačiai “Dir
voje” aprašyta pradedant 
kančių “Dirvos” numeriu.

DIRVA

se-

Lietuvaitė Laimėjo 
Blondinės Konteste

VYKSTA APLANKYT 
LIETUVOS SKAUTUS

“Dirvos” redaktorius Kar
pius ir V. J. Mitchell antradie
nį išvažiuoja į Washingtoną 
atlankyti Lietuvos Skautus, 
kurie ten stovyklauja iki Lie
pos 9 d. Ten tuo pat laiku 
lankysis ir Lietuvos Seimo at
stovai ir sportininkai.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

Kudirkines Piknikas 
Atidėtas Rugp. 15-tai
Pereitą sekmadienį, iš prie

žasties gausaus lietaus iš pat 
ryto ir ūkanoto oro net iki po 
pietų, turėjęs įvykti Dr. Vinco 
Kudirkos Draugijos piknikas 
tapo atšauktas. Tuoj pat ap
žiūrėta ir užsakyta kita pikni
kui diena — Rugpjučio-August 
15, tame pačiame Mačiutos so
de.

Nariai turinti šio pikniko ti- 
kietus laikykite, jie bus geri 
sekančiam piknikui. Taip pat 
atidėta ir dovanų išdalinimas. 
Turintieji šių dovanų knygu
tes baigkit tikietus išparduoti, 
tik pakeiskit dieną į August 15.

ŠEIMYNINIS PIKNIKAS
Kaip tik komisija atšaukė 

biznišką pikniką, oras tuoj pra
dėjo blaivytis, ir žmonės pra
dėjo po valiai važiuoti į pikni
ką.

SLA. 14 kuopos susirin
kimas bus laikomas trečia
dienio vakare, Liepos 7 d., 
nuo 7:30 vai., Lietuvių sa
lėje. Susirinkimas svarbus 
pusmetinis, bus išduodama 
atskaita, reikės rinkti pik
nikui darbininkai, ir yra 
atėję albumai, kuriuos už
sisakiusieji prašomi ateiti 
atsiimti. Vald.

MIRIMAI
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Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
APLANKYKIT

Lietuviška

pra- 
_ ikni- 
daryti 
į Pik- 

laikyti 
jokio 
pava-

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Lietuvaitė, p-lė Alyce Erk- 
man, nuo 2178 W. 93rd Street, 
Cleveland, nesenai lankėsi New 
Yorke, kur buvo pakviesta tri
jų dienų vizitui, kaipo laimėto
ja pastaro mėnesio blondinės 
kontesto. Viena New Yorko 
firma kas mėnesį renka vaiz
dingiausias blondines savo pla
čiai Amerikoje varomam skel
bimų vajuje “Blond of the 
Month”. Ji dirba Ohio Bell 
Telephone Co.

Jos motina poni Ona Marsh 
yra “Dirvos” prenumeratorė.

Nebuvo kas kito 
kaip tik atvažiuojančius 
niką žmones priimti ir 
šeimyninį pikniką, be 
įžangos mokesnio. Iki 
kario susirinko virš trijų šim
tų žmonių, na ir piknikui užsi
baigus padaryta gerokai pelno, 
kuris skiriamas Dr. Vinco Ku
dirkos biusto įgijimui Lietuvių 
Darželyje.

Šis atsitikimas parodė kad 
nuo Kudirkinės pikniko jokios 
audros ir klampynės žmonių 
nesulaikė, atjautėjai viską nu
galėjo ir atsilankė, už ką jiems 
priklauso nuoširdus ačiū.

šiuomi prašome visų nepa
miršti Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
jos pikniko Rugpjučio-August 
15 d., toje pat vietoje, su tais 
pat tikietais. Mes pasitikim 
kad vis iki tam laikui užbaigs 
liję ir turėsime trigubai tiek 
žmonių, ir turėsim geresnius 
laikus. Komisija.

JONAS MOZURAITIS, 
metų amžiaus, nuo 1241 East 
81 St., mirė Birželio 26 d, Cle
velande. Palaidotas Birželio 29 
d. Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atlaikyta šv. Jurgio 
bažnyčioje. Liko žmona Ona, 
sunai Andrius, Jurgis, Edvar
das, Donaldas.

Laidojime patarnavo grabo- 
rė Adelė Jakubauskienė.

GREAT LAKĘS EKS
POZICIJA GAUSIAI 

LANKOMA

■
■
■

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

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

Juozas Blaškevičius

PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 101 dieną —
IKI RUGS.-SEPT. 6

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

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.
i M B B BBBBBBBBBBBBBBBB BW B B~B ■ B B B B B B B B 1B B 11 ■ ■ i ■ ■ nmrrT

HAMILTON CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

2301 Hamilton Avė.
Degtinė, Alus, Vynas ir 

užkandžiai.
PENKTAD. IR ŠEŠTAD. 

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

ir

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ- 

VYNAS -L 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.

Istoriška Darželio 
Programo Knyga

Biznieriai, profesionalai 
draugijos, tėmykit:

Lietuvių Darželio Sąjunga 
ruošdama Lietuvos sportinin
kų ir svečių priėmimą ir vei
kimus Clevelande, išleis gražią 
knygą-programą, su Darželio ir 
sportininkų atvaizdais. Įsidė
kit į tą programą savo vardą! 
Tos knygelės pateks Lietuvon 
— Lietuvos svečiai vešis jas 
namon, lai joje bus ir jūsų at
mintis.

Visi stengiasi įsidėti savo 
skelbimus, įsidėkit ir jus. Kai
nos visai žemos.

Draugijos gali įdėti progra
me savo sveikinimus ir linkė
jimus.

Paskubėkit priduoti savo 
skelbimą komisijos nariui N. 
A. Wilkeliui.

Priduoti galima iki Liepos 
15 dienos.

Užrekorduokit savo gyvavi
mą šiame istoriškame atsitiki
me. Visas pelnas eis Darže
liui. Komisija.

APSIVEDĖ. Birželio 26 d. 
apsivedė p-lė Frances Deksniu- 
tė, vyrą gavo Lenkų tauty
bės. Jaunavedžiai šliubą ėmė 
Lietuvių šv. Jurgio bažnyčio
je. Rep.

atsilankyk

X
pĮIPPODROMg

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

1 PENKTADIENIO 
VAKARAIS 

■f ŽUVIS

JOE’S PLACE
(Juozas Paltanavičius)

7805 Superior Avė. (26)

$FOUR STAR CAFFJ 
i ★ ★ ★ ★ t
? DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras ?
valgis. ?

MUZIKA PENKTADIENIO ? 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. 1

JOHN MEYER <
Telef. ENdieott 9162 

6512 Hough Avenue Ž

X

“New Faces of 1937”
Visai originališkas ir švie

žias pavaišinimas yra sekanti 
muzikalė filmą, “New Faces 
of 1937”, bus pradėta rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Liepos 3.

Šioje filmoje surinkta žy
mus radio ir vodevilio ir sce
nos mėgiamiausi artistai, ku
rie žavi publiką įvairiais savb 
vaidinimais. Toje grupėje in
eina Joe Penner, Milton Berle, 
ir sensacija Eddie Cantor ir Al 
Jolson programų, Parkyakar- 
kus. Po savo taip įspūdingo 
pasirodymo su Astaire ir Ro
gers tūlas laikas atgal, Harriet 
Hilliard vėl dalyvauja šiame 
veikale, “NEW FACES”.

Šiame veikale ineina aštuo- 
nios naujos dainos, su daugybe 
juoko ir nepaprastai įdomia 
tema. Veikale įpinta keletas 
romansų, svarbiausias jų tarp 
Miss Hilliard ir Bill Brady.

“NEW FACES OF 1937” 
tikrai yra filmą kurią reikia 
visiems rekomenduoti.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

’ 17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

PRIEŠINKITES!
Cuyahoga Apskrities Komi- 

sijonieriai kreipėsi į Guberna
torių Davey kad jo sušaukta
me specialiame Legislaturos 
posėdyje butų patiekta suma
nymas panaikinti 65 nuošim
čių balsuotojų daugumą iki 
iki paprastos daugumos, kada 
eina balsavimas perleidimo ko
kių nors vietinių taksų uždėji
mo. Tas daroma tikslu leng
viau gauti pinigus kitą metą 
kai bus pasiūlyta šelpimo tak
sų uždėjimas.

The Cuyahoga Tax League 
ir Home Ovvners Protective 
League Clevelande, kuri turi 
apie 6,000 narių namų savi
ninkų, išnešė tam Apskrities 
Komisijos sumanymui griežtą 
pasipriešinimą.

Visi Lietuviai taksų mokėto
jai privalo tam priešintis.

Lietuvių namų savininkų or
ganizacija privalo greituoju 
išnešti prieš tai protestą.

CLEVELAND, OHIO. — Iki 
šiol apsilankiusių Great Lakęs 
Ekspozicijoje daugybėje tūks
tančių žmonių buvo tai svečiai 
iš kiekvienos valstijos šioje ša
lyje ir iš keleto kitų valstybių, 
kaip pasirodė iš registracijų.

Atvykdami busais, trauki
niais, lėktuvais, automobiliais 
ir laivais, suvažiuodamos šei
mų grupės, konvencijų delega
tai ir pavieniai asmenys, visi 
kurie apsilankė Ekspozicijoje 
gerėjasi tuo ką matė, jos pui
kiu sutvarkymu ir ekonomiš
kumu sudėtinių inėjimo tikie- 
tų.

Kasdien duodamuose progra- 
muose Ekspozicijos viduje, di
deliame Sherwin-Williams Ra- 
diolande visai nemokamai ga
lima pasiklausyti pažymiausių 
dainos žvaigždžių girdimų per 
radio, scenoje ir filmose.

šymet Clevelande įvyksta ir 
dar įvyks didžiausias skaičius 
konvencijų kiek kada buvo, ir 
jos vįfeos stengiasi paskirti 
vieną /dieną Ekspozicijos lan
kymui.

Tarp pažymiausių palinksmi
nimo vietų Ekspozicijoje yra: 
Billy Rose’s Aųuacade ir Pio- 
neer Palace, Winterland, The 
Drunkard, Tony Sarg’s Mario- 
nettų vaidinimai ir įdomiausias 
visų tai Pasaulio Gatvių sky
rius, kur galima matyti viso 
pasaulio dalį patalpintą 
lando paežeryje.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Clevė-

CLEVELANDE REN
GIAMA ORO LENK

TYNES

CLEVELANDIEČIAI 
SVETUR

Povilas škarnulis su 
ir Mikas Simaitis pereitą sa
vaitę lankėsi Detroite, pasisve
čiuodami pas draugus, 
jo pas Vincą Vasiukonį

Liepos 4—5 šventės 
daugelis Clevelandiečių 
nėjo į kitus miestus, o 
tų miestų atvažiuoja daug sve
čių pas Clevelandiečius.

Neužmirškit svečius 
vežti į Lietuvių Darželį 
prašykit Darželio skolų 
jimui aukų.

šeima

Viešė- 
ir kt. 
proga 

išvaži- 
iš ki-

nusi- 
ir pa
mokė-

KLUBO VAKARUŠKOS
Lietuvių Piliečių Klube va

karuškos tęsiasi penktadienio 
vakarais visą vasarą. Vėsiai 
praleisit vakarą, su savo drau
gais ir pažystamais, atsilankę 
Klube. Muzika ir šokiai 
vėlumos.

iki

ARKLIŲ LENKTYNĖS 
NORTH RANDALL

Nuo Liepos 5 iki 10, North 
Randall trakte atsibus platus 
programas arklių lenktynių.

NAUJŲ PILIEČIŲ DIENA
Pirmadienio rytą, Liepos 5, 

įvyks metinė naujų piliečių 
įvesdinimo diena. Tikima da
lyvaus apie 2000 vyrų ir mo
terų kurie praeitų 12 mėnesių 
bėgiu gavo pilietybės popieras. 
Tas viskas bus Geauga Lake 
Parke, po vadovyste Citizens’ 
Bureau.

■■■
■
■■
■

Kultu- 
atsto-

DARŽELIO 
SUSIRINKIMAS

Visuotinas Lietuvių 
rinio Darželio Sąjungos
vų susirinkimas bus laikomas 
šio penktadienio vakare, Lie
tuvių salėje (viršuje). Bus 
išduota pikniko raportas, ir 
aptariama kiti reikalai, ypatin
gai dėl Lietuvos svečių atsi
lankymo Clevelande.

Tėmykit: susirinkimas bus 
Liepos 2 d., nuo 8 vai. vakaro.

Valdyba.

Pasidarbavimu A. Bukolie- 
nės ir Onos Kazlauskienės bu
vo surengta gražus šeimyniš
kas pokilis Birželio 23 d., pa
minėjimui Petro ir Rožės Jur
geliu varduvių. Dalyvavo di
dokas skaičius svečių, tarp jų 
ir Lietuvių biznierių: Povilas 
Kazlauskas, Ona Šimkienė ir J. 
Novickis. Iš farmų pribuvo 
farmeris Petras Sideris su sa
vo žmona. Svečiai buvo vai
šinami skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. Visi gražiai links
minosi griežiant S. Janickio 
orkestrui. K. Jurevičiui vado
vaujant sudainuota keletas 
Lietuviškų dainelių. Visų ūpas 
buvo geras, tvarkus, linksmas.

Pp. Jurgeliams buvo įteikta 
ir dovanos nuo svečių. Laike 
vakarienės, P. Jurgelis pasakė 
trumpą prakalbėję, paačiuoda- 
mas visiems svečiams už su
teiktą jiems atmintį ir dova
nas. ~ ....................... .
darni 
metų.

M. 
velande, atlankė šv. Jono ligo
ninėje sergantį Kun. M. Ku- 
liavą, ir apžiurėjo Clevelando 
Lietuvių Darželį.

Birželio 17 d. aukštąją mo
kyklą baigė p-lė Alena Gribai- 
tė, Adelės Bukolienės duktė.

čia turime nemažą skaičių 
Lietuvių jaunuolių baigusių 
biznio kolegijas, 
jų užima geras 
gerus darbus.

Stasys Alekna 
na lankėsi Clevelande Birželio 
26 d. Dalyvavo p-lės Pranės 
Deksniutės vestuvėse.

Kalnas.

Ateinantį ankstyvą 
pilnas keturias dienas, 
jo 3 iki 6 dieną, Ohio 
taps pasaulinis oro centras?

Clevelando milžiniškas aero
dromas, žymiai padidintas, vėl 
turės Nacionales Oro Lenkty
nės — 1937 metų.

Garsus oro žygiuose vardai, 
Roscoe T’urner, Seversky, Det- 
royat, Louise Thaden vėl pasi
rodys savo sugabumais, suda
rydami tikrą oro šventę.

Clifford W. Henderson, ma- 
riaging director, ir L. W. 
Greve, prezidentas National 
Air Races of Cleveland, skel
bia įvykius 1937 metų oro len
ktynėse, kurie apims ne tiktai 
jau įsigyvenusias kompeticijas 
greitumo, patvarumo ir suga- 
bumo, bet ir nekuriuos visai

rudenį, 
Rugsė- 
vėl pa-

naujus oro dalykus.
Lakūnams paskirta $78,000 

dovanų pinigais, kas, be abe
jo, sutrauks pačius pažymiau
sius oro narsuolius.

šymet tikima dalyvausiant 
daug ir tarptautinių lakūnų.

Tarpais bus paruoštą paįvai
rinimų, buriąis šokimas para
šiutais ir įvairių oro akroba
tikų. žiūrėtojams bus gausy
bė įvairumo, o lakūnams auk-, 
so ir garbės.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

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

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.

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

Svečiai išsiskirstė linkė- 
pp. Jurgeliams ilgiausių

Kubilienė važinėjo Cle-

Nekurie iš 
vietas, turi

su savo žmo-

Pasipuoškit Vasarai
VYRAMS IR VAIKINAMS

VASARAI KELNĖS H50
ir aukščiau.

Visokių gražių pavyzdžių, bryžiuotos, languotos, 
šviesių ir tamsių spalvų.

POLO MARŠKINIAI
Balti ir kitokių spalvų, visokių 

stilių — $1.00
Taipgi visokios kitokios reik

menys vyrams ir vaikams.

Šiaudines 
SKRYBĖLĖS 

kurios jums patiks — kaina 
visai maža — $1.45 ir aukš.

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)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito
kių apdraudę. Jeigu baigiasi jū
sų apdraudę ant namo ar kitko 
duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HEnd. 5699 
§uiiniuuuiu(uituuiiiiiiuiuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiuiuu<iiiiiiiiiiiiiuiituiniiuuiiuiiiiiiuiiuuin(fi
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THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
| GARDEN | 
| FLOWER SHOP I 

= Gėlės visokiems reikalams E 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.
E 8404 Superior Avenue - 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710

UIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllIllllllijj

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL’ DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

■

L6522 Superior Avė.
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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 visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
relei. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Aptieka
Cleveland, O. 

ENd. 8534

Geriausias laikas 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 gyvenamu 
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 turė.ti 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



LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS 8 
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ZYPLIŲ DVARAS
DIDINGO DVARO PRAEI

TIES ŠEŠĖLIAI

Derlingoje Suvalkijoje, Za
navykuos lygumoje, šakių aps- 
krityjeį Lukšių valsčiuje, neto
li Lukšių bažnytkaimio išaugo 
didingas Zyplių /dvaras. Dva
ras išaugo baudžiavos laikais, 
kada Zanavykų krašto rytinės 
dalies žmonės ėjo dvarui bau
džiavą.

Sunkumas baudžiavos buvo 
nepaprastas: ponui turėjo dir
bti tris dienas Į savaitę be jo
kio užmokesčio, o savo darbus 
tegalėjo apdirbti nakčia arba 
liuoslaikiu. Dvarui dirbti tu
rėjo eiti su savo padargais, ar
kliais ir žmonėmis. Ponas pa
skirdavo žėdnam baudžiaunin
kui nudirbti darbų kiekį. Ne- 
pajiegus nudirbti, ponas liep
davo baudžiauninkui įkirsti 25 
rykštes.

Tai buvo sunkus Zanavykų 
gyvenimas.

Prieš pasaulinį karą buvo iš
kovoję valstiečiai iš Rusų caro 
ir dvarponių didesnių Sau tei
sių. Darbininkų negalėjo ant 
šunies mainyti, bet visgi dirbti 
reikėjo sunkiai ir skurdžiai.

Pro Zyplių dvarą eina du di
deli keliai, vienas link Griška
būdžio, antras į Lukšius. Ke
liai buvo nusodinti liepomis ir 
beržais. Dvarą puošė didelis 
sodas ir keli hektarai užsody- 
to miško. Laukuose augino 
eglių krūmų ir laikė paukščių 
pažanų. Užsodintame miške 
laikė stirnų burius. % Didingi 
dvaro rūmai skendo liepų pa
vėsyje. Sodo parkas mirgavo 
užsodintomis žydinčiomis gėlė
mis. Parke slankiojo Varšu
vos šlėktos ir lieknos damos.

Šį dvarą valdė išdidus žmo
gus, grafas, artimas Rusų ca
ro giminaitis. Grafas gauda
vo iš Rusų valdžios didelį at
lyginimą. Pinigų jam netru
ko, ką panorėjo pirko, kur pa
manė važiavo, šis grafas val
dė apie 30 dvarų ir polivarkų. 
Daug dvarų turėjo ir Lenkijo
je. Grafas byvo išdidus ir pa
sipūtęs, mažai su kuo lyginda-

vosi.
Grafas į dvarą parvažiuoda

vo tik vasaromis pabaliavoti. 
Atsiimdavo nuo užvaizdos me
tų uždarbį ir vėl išvažiuodavo 
į Varšavą, Berliną ar Paryžių.

Grafas kas metą surengdavo 
čia puotą ir medžioklę. Į ba
lių suvažiuodavo šlipuotų po
nų ir panų. Nusigėrę svečiai 
siautė-duko parko sode.

Grafui buvo valia važinėti 
su šešetu arklių fajetone.

Dvaro darbininkams nebuvo 
jokių malonių. Nieko daugiau 
negirdėdavo kaip Lenkų prista- 
vo Lenkiškus keiksmus. Ne
retai gaudavo paragauti ir Len
kiško bizūno. Dirbo dieną ir 
naktį, o savo darbo kruvinu 
prakaitu maitino šlėktas.

Grafas mėgo puotas ir kor- 
tavimą. Tai buvo ponų kas
dieninis užsiėmimas.

Grafas nupirko Pelenių kai
me murinę koplytėlę mirusius 
laidoti.

Zyplų dvaro Lenkiškumas 
augo ir vis rado platesnę dir
vą.

Dvaro rūmai žymėjosi puoš
numu ir savo garsia praeitimi.

Dvaro darbininkai į Lenkų 
prašmatnybes žiūrėdavo su 
pavydu. Mes uždirbam, o sve
timi naudojasi, sakydavo.

Lauke kokios nors geresnės 
pamainos.

Grafas Varšavoje viena nak
čia visus savo dvarus prakor
tavo ir daugiau jau jų neat- j 
griebė, žmonės kalba šitaip: 
Prakišęs visus dvarus grafas 
sumišo ir pats Varšavoje nusi
šovė. Jo lavoną parvežė į Zy
plių dvarą, grabas buvo paties 
Varšavos general - gubernato
riaus užantspauduotas, kad nie- 
kase nedarinėtų karsto. Poli- 
cijantai visą laiką saugojo gra
fo karstą kad nebūtų atidaro
mas. Grafas buvo palaidotas 
didelėmis iškilmėmis. Kai gra
fą lydėjo, kelius nusodino eg
lėmis ir šalę kelio degė pilni 
puodai smalos. Darbininkai gi 
dirbo savo kasdieninius darbus, 
neleido jų nei tą dieną palydė-

ti savo poną. Darbininkai pa
keliais dirbdami, padėję įran
kius pasistiebę nors ištoio žiu
rėjo kaip lydėjo jų buvusį pri
spaudėją.

Grafą palaidojo Pelenių ko
plytėlės rūsyje. Ant angos 
uždėjo geležinius štakietus kad 
niekas neįsigautų į vidų ir ne
paimtų brangenybių.

Karo laiku, Vokiečiai oku
pavę Lietuvą, išlaužė geležinius 
štakietus ir rastas brangeny
bes paėmė. Grafo palaikai li
ko apipašyti. Koplytėlės iš
draskytų vartų niekas netai
so. Per išdaužytus koplyčios 
langus apuokai sulindę ten vai
kus peri.

Zyplių dvaro didinga praei
tis persimainė. Po rumus ne
sišvaisto Lenkų šlėktos, nesi
girdi Lenkiškos kalbos, nesitę
sia ilgiausios puotos, nesival
kioja lieknos Lenkiškos da
mos, nekrykštauja po parką 
cusigėrusios ponios ir ponai.

Dvaro žemėse dabar gyvena 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rėjai, savanoriai kareiviai.

Didžiuose rūmuose įsteigta 
žemės ūkio mokykla.

Tik žmonės dar ir 'dabar te
bekalba apie grafo prakortuo
tus dvarus. J. Almonaitis.
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Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
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1430 STANDARD BLDG.
Ofiso Telef. MAin 1773
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riausį patarnavimą.
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mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
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APDRAUDOS REIKALE
Mes fcsam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

MITEIOEIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

: ir Apdraudos Agentūra s
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Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kad* 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į 
kur rasit didžiausį 
reikmenų. Taipgi 
taisyme laikrodžių, 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

musų krautuvę 
rinkinį visų šių 
esu specialistas 

laikrodėlių ir
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AMERIKOS LIETUVIU L-E- ROGHESTER, N. Y.
GIONO SEIMAS

Keliama Reikalavimai kad Amerika Palengvintų 
Lietuvai Karo Skolos Naštą

i
VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 

KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

Lietuviškos Draugijos 
ir Veikimas

Idėjinių organizacijų Mont- 
realo Lietuviuose tik dabar 
prrdeda rastis, kada daugelio 
Lietuvių ateivių ekonominis 
gyvenimas jau maždaug vėžė
se ima nusistovėti. Pirmiau 
visiems rupėdamo tik ekono
miniai reikalai: gauti darbas 
naujame krašte, pramokti šios 
kalbos, apsirūpinti ligoje ir po 
mirties šeimos likimu. Todėl 
gyvavo tik pašalpinės organi
zacijos: šv. Kazimero, šv. O- 
nos, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų (šios nariai kaž kodėl apsi
leido kairiesiems valdyti, nore 
paskutiniu laiku ima matyti 
jų šeimininkavimo netinkamu
mą ir, regis, tos nepageidauja
mos globos atsikratys).

Dabar sukurta ir idėjinių or
ganizacijų : jaunų Lietuvių 
“Talka’’ ir Viiniui Vaduoti Są
jungos skyrius. “Talkos“ gy
viausias organizatorius tai Jo
nas Šneideris, nuosavos spaus
tuvėlės savininkas ir “Aido” 
choro mokytojas-vedėjas. Šios 
draugijos tikslas yra kelti Lie
tuvių meną ir apšvietą.

Šiame darbe daug padeda 
vietinio Vytauto Klubo prie
lanki valdyba ir nariai, kurie 
simpatingomis sąlygomis savo 
salę organizacijos vakarams 
išnuomoja.

Įdomu kad “Talkai“ padeda j 
ir svetimtaučiai: net draugi- [ 
jos pirmininku yra Lietuvaitę 
vedęs Prancūzas Testart. Kon- j 
centams mielai patarnauja Vo- i 
kietis p. Kaunat. “Talka“ tu
ri ir savo gerą dainininką, ba
ritoną p. Kunkį, kurio balsas" 
panašus Amerikiečiams žino
mam Butėnui.

Spalių 17 d. ši organizacija 
rengia savo metinį koncertą, 
kuris žada vėl Montrealo Lie-' 
tuvius maloniai nustebinti, pa
našiai kaip nustebino šį pava
sarį surengtas simfonijos va- I 
karėlis.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriaus ašyje sukasi veiklus 
ir tėvynės meilės dar nepa
miršę Lietuviai: rašytoja Ma
rija Aukštaitė, Ivaškevičiai, 
Jasučiai, Kuprevičiai, studen
tas Andriukaitis, Šv., Kazimie
ro dr-jos sekretorius, Anta
nas Navickas ir kiti. Skyrius 
tik šio Birželio pradžioje susi
kūrė, po Vinco Uždavinio at
silankymo ir prakalbų, tačiau 
jau turi virš 3) narių ir oasi- 
brėžė gražaus kultūrinių ir 
tautinio veikimo programą.

Smagu pažymėti kad vietos 
klebonas, kurio daugelis vie
tos Lietuvių nemėgia ir aštriai 
kritikuoja (iš 5,000 Montrealo

WATERBURY, CONN. — 
Lietuvių Legiono 4-tas seimas 
vyko Birželio 19-29. 
posėdis, sukalbėjus 
pagerbus žuvusius 
itidarytas Politikos I 
Įėję, 11 vai. ryte, 
vyriausias vadas J. 
kas, protokolavo vyr. adjutan
tas K. Jurgėla. Prezidiuman 
pakviesta ir Moterų Talkos pir
mininkė K. Norkunienė.

Seimas gavo keletą pasvei
kinimų telegramais ir laiškais.

Vardošaukiu patikrinta kad 
dalyvauja 38 atstovai, 4 pava
duotojai ir kelios dešimtys sve
čių.

Pirmas posėdis -buvo paskir
tas raportams apie Postų vei
kimą ir naujus postus.

2 vai. po pietų apie 400 Lie
tuvių su dviem orkestrais da- 
yvavo V. F. Vv. Conn. Depart- 
rrento sąskridžio Suorganizuo
tame parade. Lietuvių Legio
nui parade suteikta pirmeny
bė: pirmieji žygiavo du bata- 
ijonai kariuomenės, po jų se
kė Lietuvių Legionas, toliau 
sekė V. F. W. ir kiti daliniai.

Trys Lietuviai skautai ne
šė ilgą plakatą su užrašu “Li
thuanian Legion of America, 
Ine.” Po to lėtai riedėjo au
tomobilis su aukso žvaigžde, 
kame sėdėjo dvi ar trys Lietu
vės “Aukso žvaigždės Moti
nos” (taip vadinamos kare žu
vusiųjų motinos). Seko vyr. 
vadas J. Kavaliauskas (Purple 
Heart ordino karžygis), lydi
mas pilnai uniformuotų adju
tantų, kuriais buvo gausiai 
dekoruoti Kapt. P. Jurgėla, J. 
Šimonis, Adv. K. Jurgėla ir 
neuniformuotas Adv. _ 
bilius. 'Po jų sekė visa kita 
eilė dalyvių. * Lietuvių batali- 
jono uodegoje važiavo du gy
vieji vaizdai: Lituanicos tra
gedija (vaizdavo lėktuvą įstri
gusį žemėn girioje) ir pamin
klas žuvusiems Lietuvių ka
riams-jūreiviams. Flotus jren- 
vė vietos Lietuvių draugijos. 
Paroduot teko net penkias my
lias miesto gatvėrpis.

Po parado, ’ Brassco Parke 
įvyko orkestrų rungtynės. Po
ra valandų vėliau ties posėdžių 
sale pasigirdo kariškos muzi
kos garsai ir įžygiavo šaunus 
Lietuviukai, aukštai iškėlė lai
mėtus pirmus prizus: Lietu
vių orkestras buvo skaitlin
giausias ir geriausias, ir jiems 
teko V. F. W. sidabrines tau
rės. Legionieriai trukšmingai 
sutiko ir pavaišino jaunus lai
mėtojus.

Pirmas 
maldą ir 
draugus, 

Klubo sa- 
Vadovavo 

Kavaliaus-

T. Ku-

TRUKŠMAS DĖL LIETU
VOS SKOLOS AMERIKAI
Birželio 23 d. antras posėdis 

vyko Lietuvių parke Lake- 
wood’e. Dalyvavo 33 atstovų 
balso teise.

Daug trukšmo sukėlė Lietu
vos skolos Amerikai klausi
mas, kurį bus pravartu čia nu
šviesti. Karui pasibaigus ir 
pradėjus Amerikos kariuome
nės evakuaciją iš Prancūzijos, 
ten liko daug sunaikintos ar 
paliktinos medegos, k. t. gar
vežių, vaistų, drapanų, maisto. 
Daug tos medegos dovanomis 
teko Rusijai, Belgijai, Prancū
zijai, Lenkijai ir kt. Lietuvos 
delegacija į taikos derybas 
mėgino ką nors Lietuvai gau
ti. Lietuva buvo dar niekeno 
(išskiriant Vokietiją) nepri
pažinta valstybė, besigrumian
ti nelygioje kovoje už laisvę 
su keliais priešais. Kraštas 
buvo okupacijos nualintas, api
plėštas, be turto ir be ginklų.

Gabaus, sudaryta Prancūzi
joje korporacija, kuriai Ame
rikos komisija skolon pardavė 
šiek-tiek garvežių, drapanų 
(kurių dalis buvo niekam tikę 
ir kruvinos, kaip daugelis Lie
tuvos savanorių gali paliudy-

Lietuvių parapijoje pasiliko 
tik apie 300), šiam Vilniaus 
vadavimo darbui labai prielan
kus. Birželio 13 d. jis paaiš
kino iš sakyklos VVS tikslą’, 
ragino visus Lietuvims prisi
rašyti, uždavė sukalbėti maldą 
už Tėvynę Lietuvą, ir paragi
no atsilankyti į skyriaus pik
niką, kuris rengta Birželio 20. 
Tas rodo kad klebonas turi ir 
gerų pusių. Ipolitas.

PAJIEšKAU savo pusbrolius 
Aleksandrą ir Izidorių Vainau
skus. Tauragės aps., Upynos 
par., šurpiškio kaimo. Prašau 
atsišaukti. (27)

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

ti), maisto ir vaistų. Už tuos 
daiktus buvo skaitoma nepa
prastai aukštos pokarinės kai
nos, ir Lietuvos delegacijai 
(nepripažintai valstybei teko 
dangstytis Prancūziškos ben
drovės vardu) teko arba sutikt 
su kainomis arba nieko negau
ti. Lietuviai karo veteranai 
Amerikoje nebuvo organizuo
ti ir nebuvo kam Lietuvių už
tarti. Po kiek laiko Lietuvos 
valstybė tą skolą prisiėmė ir 
susitarta išmokėti per daugelį 
metų. Depresijai užėjus, Lie
tuva neįstengė skolos mokėti, 
ir, sekdama didžiųjų valstybių 
pavyzdžiu, nei palūkanų nemo
ka jau keli metai.

1936 m. Dr. J. Šliupas per 
J. Tysliavą paragino Lietuvių 
Legioną imtis akcijos: reika
lauti iš Amerikos skolą panai
kinti arba teisingai sumažinti 
sumą, ir pačią skolą pavesti į 
stipendijų fondą abiem šalim 
keistis studentais ir profeso
riais.

Kaip pirmesniame Legiono 
seime taip ir šiame šis klausi
mas atmesta, nes nekurie Le
gionieriai spyrėsi kad Lietuva 
nemokėdama skolos ir palūka
nų daro gerą Amerikos Lietu
viams, ir kad sykį sutartį pa
sirašius reikalinga šventai jos 
nuostatus pildyti, nepaisant ar 
tai butų gero ar blogo “barge- 
no”.

Toks šaltas atsinešimas į 
Lietuvos reikalus yra nekuriu 
legionierių stoka Lietuviško 
susipratimo.

Nutarta dalyvauti Bostono 
Legionierių išvažiavime, tikslu 
juos paveikti ir įtraukti j Lie
tuvių Legiono eiles, ir aplan
kyti vyriausio vado padėjėją 
Adv. šalna (pranašaujama kad 
1938 metais seimas jį išrinks 
vyriausiu vadu).

Bendrai imant, šis seimas 
gražiai pavyko ir sustiprino 
Legioną. Savanoris.

MIRIMAI IR KITOKIOS 
ŽINIOS

Birž. 9 pasimirė Domininką 
česniutė, 17 m. amžiaus, šia
me mieste gimus ir augus. Ji 
tuo laiku kaip tik rengėsi prie 
kvotimų baigus high mokyklos 
mokslą, pati pasisiuvo gražią 
suknelę, bet toje suknelėje ta
po paguldyta grabe. Palaidota 
Birželio 12 d., su bažnytinėmis 
apeigomis. Liko nuliūdę tė
vai.

Birželio 13 d. prigėrė P. Ju- 
Glen Edith ežere apsiver- 
valčiai. Jis buvo 21 me- 

amžiaus, gimęs Elizabeth, 
J. Jis būdamas 9 metų

SU

Lie-
P->

pa- 
in

ras 
tus 
tų 
N. 
amžiaus buvo išvežtas į Lietu
vą. Gryžo Amerikon tik 8 mė
nesiai atgal, atvažiavo čia gy
venti pas brolį, M. Budrį, ir 
sutiko mirtį. Palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis, 
tuvoje gyveno Radviliškio 
šniuraičių k.

Birželio' 14 d. ligoninėje 
simirė Juozas Karalius, '83
Iš Lietuvos paėjo Prienų par., 
Bogrėnų k. Amerikoje išgyve
no apie 50 metų: Scrantone, 
Pa., 31 metus ir Rochesteryje 
apie 19 metų, šermenys atsi
buvo pas Juozą ir Oną Bara
nauskus. Palaidotas Birželio 
17 d., iš Lietuviškos bažnyčios. 
Paliko budinčius J. Karalių, P. 
Karalių, ir dukteris Marijoną 
Skilinskienę, A. Mikitienę, O. 
Baranauskienę.

Velionis buvo linksmo budo 
žmogus, mokėdavo visus pra
juokinti, gal užtai jam ir se
kėsi taip ilgai gyventi. Pali
ko 15 anūkų ir 5 proanūkius.

Birželio 20 vakare Lietuvių 
bažnytinėje salėje atsibuvo š. 
Jurgio parapijos Lietuvių vai
kų mokyklos užbaigimo pro-

gramelis. Programą vedė lai-i;z 
kinas klebonas Kun. B. Vitkus, j

Lietuvišką pradinę mokyklą 
šymet baigė 4 vaikai ir 9 mer
gaitės. šiame vakare žmones , 
pralinksmino netikėtas atsilan
kymas Kun. J. Bružiko. Jis pa-? / 
sakė gražią kalbą, paaiškinda-i 
mas kaip moksleiviams laiky
tis ateityje ir siekti daugiau 
mokslo. Dalyvavo apie 200 
žmonių. A. žiemys.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos“ Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS“

Nuąlatlnis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
GRIPSHOLM ............. Liepos 24
KUNGSHOLM ............. Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26
GRIPSHOLM ______  Rugsėjo 4

Sutaupysit pinigų pirkdami 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Svvedish Anierican Line
63G Fifth Avė. and W. 51št St. 
Rockefeller Center,
Chicago, III.
Boston, Mass. 
Dętro't, Mich.

N. Y. City
181 N. Michigan A.

154 Boylston St.
1Q7 Clifford St.

LAI NAUJAS BASINIS VANDENS ŠILOY- 
TOJAS ATLIEKA NAMŲ DARBA 

LENGVIAU
Valymas yra dvigubai lengvesnis kuomet tikrai karšto 
vandens, ir tiek kiek jo reikia, visokiam darbui. Ir jus 
turėsit karšto vandens kiek tik norėsit jeigu turėsit mo
dernišką automatišką gazinį vandens šildytoją.

Moderniškas gazinis automatiškas vandens šildytojas ne
brangiai kaštuoja ir galima įsigyti lengvomis išlygomis. 
Operavimas kaštuoja tik kelis centus į dieną. Bet jus 
sutaupysit daug valandų laiko, darbas bus lengvesnis, 
kiekvienas šeimos narys turės patogumą ir malonumą 
turint karšto vandens.

Klausykit “The Mystery Chef” kas Antradieni 
ir šeštadienį, iš Stoties WTAM, 10:30 vai. ryto.
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Federalės valdžios išsta
tytus pigius gyvenamus na
mus Cadar-Ccntral ir Out- 
waite srityse jau pradeda 
gyventojai užimti. Nuomos 
tuose namuose atsieina nuo 
$12.75 už du kambariu iki 
$22.44 už 5 kambarius mė
nesiui. Tuose namuose su
tilps keli tūkstančiai šei
mų. Tie didieji namai iš
statyti buvusių lūšnų vie
tose.

Nuo šių metų pradžios, 
iki Birželio 28, šymet au
tomobiliais Clevelande už
mušta jau 103 asmenys.

Ką meilė daro! Tūlas L. 
Chapo, 25 m., taip Įsimylė
jo j savo draugo žmonelę, 
Dorothy Szaho, 22 metų, 
dviejų vaikų motiną, kad 
antradienį pasigavęs ją ga
tvėje revolveriu įsivarė Į 
savo automobilį, ir pradė
jo važiuoti kalbindamas ją 
pamesti savo vyrą. Jai ne
sutinkant, jis ją revolveriu 

' sužeidė. Jis suimtas.
Bruzda prieš gubernato

rių. Šiose dienose Ohio 
valstijos gubernatoriui Da- 
vėy iškelta keletas įtarimų 
ir nutarta sudaryti komi
sija tyrinėjimui jo veiklos. 
Jis kaltinamas trimis atve
jais: valstijos vieškelių darT 
bų reikale, svaiginančių gė
rimų kontrolės klausime ir 
civilinės tarnybos laužyme. 
Vienas valstijos senatorius 
pareiškė kad tuose užme
timuose yra “tiek įrodymų 
jog gubernatorius,galį, bū
ti" patrauktas atsakomy
bėn”.

Clevelando spauda reika
lauja valstijos atstovus iš
kelti faktus švieson, nepai
sant ką jie įveltų..

Guardian Bank šiose die- 
se pradėjo išmokėjimą sa
vo depozitoriams uždarytų 
pinigų $11,500,000 sumoje. 
Pinigų gaus virš _ 80,000 
depozitorių, daug ir Lie
tuvių.

KOKS PROGRAMAS BUS
CLEVELANDE

Atsilankyti Clevelande ir Pamatyti Iškilmes Lie
tuvių Darželyje Liepos 25 d. Pirvalo net 

1 olimų Clevelando apielinkių Lietuviai
Ruoškitės visi Clevelando ir 

Ohio Lietuviai didelei Tautinei 
Šventei, kuri rengiama Liepos 
25 ir 26, Lietuvos sportininkų 
ir kitų aukštų svečių atsilan
kymo proga.

Kaip žinoma, Lietuvos sve
čių bus virš 20 asmenų, tai di
delis skaičius, ir iš jų galite ti
kėtis daug ko išgirsti ir patir
ti vienu laiku atvykusį tokį 
ti vienu tarpu atvykusių tokį 
didelį skaičių musų Tėvynės 
Geros Valios Delegatų.

Jie niekur nerenka jokių au
kų, tik važinėja kaip svečiai. 
Chicagoje išpildys visos savai
tės Sporto ir oro pragramą, o 
Clevelande atvykę papasakos 
daug ko apie Lietuvą, padai
nuos, ir su vietiniais Ohio Lie
tuviais basketbolininkais sulos 
basket-bolą (krepšinį). Daly
vaus visi tie patys čampionai, 
kurie Rygoje laimėjo Europos 
basketbolo pirmenybes, ir prie 
jų bus keliolika kitų svečių.

ŠTAI KOKS PROGRAMAS
Lietuvos Sportininkams ir 

svečiams rengiama maždaug 
sekantis programas:

Liepos 25 d. — 12 vai. die
nos — pasitikimas jų stotyje 
ir atlydėjimas į šv. Jurgio pa
rapijos salėn pietums.

4 vai. po pietų: Automobilių 
paradas į Lietuvių Darželį. Da
lyvauti galės kas tik turės au-

NUŽUDĖ. Mary Ma- 
thes, 20 m., Birž. 20 užmo
kėjo savo gyvastimi už tai 
kad išėjo su kitu vaikinu. 
Jos pirmutinis vaikinas iš 
pavydo palaukė jos parei
nant vakare su kitu, ir už
puolęs ją namuose, 1549 E. 
49 St., peiliu subadė. Jis 
sugautas netoli Girard, O.

Sekmadienį, automobilis 
užlėkė ant tūlo Jablonskio, 
ant Statė Road, ir taip su
simušė kad automobilis ke
liose vietose susilankstė, o 
Jablonskiui numušė tiktai 
vieną batą ir šiaik-tiek ap
daužė jį patį.

Youth’s Forum
Phone: SNdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland, O.

PROMINENT LITHUANIAN FLIERS, DIP 
LOMATS AND SPORTSMEN 

TOUR AMERICA
Scheduled in Cleveland July 25-26-27

LITHUANIAN
BRIEFS

SVVISS - LITHUANIAN COMMER- 
CIAL TREATY

tomobilius. Juos reiks parėdy
ti tautinėmis spalvomis. (Au
tomobiliai rinksis ant Superior 
avė. tarp E. 67 ir 69 gatvių).

P: agrcr.iGS Berželyje: Kal- 
' os, sveikinimai, dainos. Vi- 
S»Xkj J šaradas j Darželį ir Darže
lyje dalyviai bus filmuojami.

BANKETAS. Vakare, su- 
gryžus iš Darželio į Šv. Jurgio 
parapijos salę, atsibus viešas 
banketas. Tikietus įsigykit iš
anksto. Kaina tik $1. (Gau
nami “Dirvoje” ir pas visus 
Darželio komiteto narius.)

Pirmadienį, Liepos 26: Sve
čiai aplankys Miesto Mayorą, 
Didžiųjų Ežerų Parodą. Po 
pietų, jei bus liuoso laiko, ap
žiūrės miestą.

BASKET-BALL LOŠIMAS
Tą pat vakarą apie 7 vai.- 

įvyks Ohio ir Lietuvos basket
bolo rungtynė East High mo
kykloje, 82nd ir Superior av.

Išleistuvės. Po lošimo, visi 
svečiai ir vietiniai rinksis į Lie
tuvių salę išleistuvių vakaruš
koms.

Tikietų kaina į lošimą ir va
karuškas bus pažymėta vėliau.

Svečiai apleis Clevelandą se
kantį rytą, Liepos 27.

Prie viso rengimo darbuoja
si Clevelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjunga ir Kata
likų Atletų Klubas! Rep.

•The blares of bugles have called 
30,000 Boy Scouts tcgether at Wash- 
ington, D.C. on June 30th. These 
groups of boys vvill participate in 
one of the most inspiring and im- 
pressive Boy Scouts’ .Tamboree ever 
held. Generals, majors, lieutenants 
and boy scouts will camp on the 
bnnks of the beautiful Potomac 
River from June 30th to July 9th. 
All countries will be repressnted. 
Lithuania bade a fond farewell and 
a pleasant journey to six of her 
great ranking men.

The Lithuanian representativesof 
the Jamboree vvill be -men of dis- 
tinction and education. They are: 
Kazys Laučius, J. Vainauskas, a 
teaches; J. Vosylius, school direc- 
tor; S. Jurionis, another director; 
Lieut. J. Bulota, and a student, 

Neniškis.

paid 
the 

over

July 26 — A visit vvill be 
to our mayor. After that, 
sportsmen vvill look our city 
and štili later the Great Lakęs Ex
position vvill be our guests’ delight. 
At 7 in the evening, basketball 
games vvill be played. Our Cleve
land team vs. Lithuanian sports
men. A spectaclc vvorth seeing by 
all! f.ater you vvill be notified as 
to vvhere the games vvill be held. 
After the gamos, a. farevvell pro
gram at the Lithuanian Hali vvill 
conclude the two day visit of our 
Lithuanian Sportsmen.

Amelia Zilen.

STARS IN OPERETTA

P.
.v. ¥ ?.

Major J. Pyragius and Lieut. B. 
Ožkinis, who arrived at the šame 
time, are participating in the In- 
ternational Gliders’ Air Contests 
at Elmira, N. Y. The days sėt 
aside for this great air spectacle 
are June 26 to July 14th. They 
brought along two pf their gliders, 
constructed in Lithuania.

From Elmira they go to Chicago 
where they will join the Lithuanian 
sportsmen. This group arrives 
New

Mr. John Urban, the Lithuanian 
tenor with the golden voice which 
thril’s the audience to its very be
ing, has the leading tenor role 
in a Gilbert and Sullivan operetta, 
“H. M. S. Pinafore.” The operet
ta is being staged at various places 
throughout 
ai Youth 
senting it. 
“H. M. S.
the careful direction of three di- 
rectors.

Cleveland. The Nation- 
Administration ie pre- 
There are two acts to 

Pinafore” and are under

in TAX THE PEOPLE
York July

*

PROGRAM

6th.
* *

ARRANGED

The two days, July 25th

Early 
tiations 
mercial 
betvveen Lithuania and Svvitzerland 
for 1937. In 1936, Svviss imports 
from Lithuania,, according to Svviss 
statistical data, decreased325,000 
franes, from 2,200,000 fcs. to 1,- 
900,000 fcs, vvhereas Svviss exportš 
to Lithuania inereased from 1,000- 
000 fcs. to 1,500,000 fcs. Svvitzer
land imports from Lithuania most- 
ly grain, timber, eggs, and other 
agricultural produets, and exports 
clocks and vvatehes, machinery, 
pharmaceutical preparations, aniline 
dyes, etc.

February at Berne nego- 
were completed and a com- 
and clearing treaty signed

■Y- -Y-

AERIAL TRAFFIC THROUGH 
LITHUANIA

It is reportcd that during 1936, 
more than 4,000 passengers passed 
through the 
persons lcft 
rived by 
Deruluft 
landings

air. 
Co.

IN

data, the 
Lithuania

ex- 
con- 
an- 
will
the

¥

the previous 
of marriages 
while deaths 
that the na-

and has bten edited, was štili styl- 
ed a privince of Lithuania.

* * *
EGG PRODUCTION

L. 1HUANIA
According to statistical 

production of eggs in
amounts to 220,000,000 annually. On
ly a quarter of this totai is 
ported, the remainder being 
sumed in the country. It is 
ticipated that egg production 
inerease considerably during 
coming years.

¥ *

NATŪRAI. POPULATION INCRE-
MENT IN 1936

įDuring the year 1936, eompared 
vvith the average for 
two years, the number 
inereased 3.2 percent; 
lessened 5 percent, so
tional inerement of population vas 
11.7 percent. Of all births in 1936 
4,170 infante vvere born out of 
vvedlock, or 6.9 percent. Of all 
deaths in 1936 there vvere 7,755 
infants under one year old, vvhich 
represented 12.8 percent of all the 
children born.

GERAI GYVUOJA
Clevelande susistiprino, 

gavo federalės valdžios ap- 
draudą depozitams iki 5 
tūkstančių dolarių kelios 
taupymo ir paskolos drau
gijos, tarp jų ir Lietuviška. 
Šios Įstaigos už padėtus 
taupyti pinigus moka 3%, 
taigia daugiau negu ban
kai. (Tėmykit Lietuvių įs
taigos skelbimą šiame pus
lapyje.)

Per 30 dienų Clevelando 
Ekspoziciją aplankė 788,- 
308 svečiai, nežiūrint to 
kad iš 30 dienų per 20 die
nų buvo lietaus.

GELBĖKIT AMERIKA !

The two days, July 25th and 
26th should be familar to you by 
now. We have already written as 
to what will happen then. 
the sportsmen from Lithuania 
pay our fair city a visit. 
Sportsmens jClub of Cleveland 
be honored by being their cordial 
hosts. After many weeks of plan- 
ning, the committee has arranged 
a favorablę,. program vvhich vvill 
need the fui) cooperation of every 
Lithuanian. , We do vvant these 
sportsmen, who have journeyed all 
the way fror>: Lithuania, to re
member their visit here for ever. 
The program is as follows:

July 25th — At 12 noon, the 
Sportsmen Committee of Cleveland 
vvill meet the guests and take them 
to the St, George’s Auditorium 
vvhere they vvill be served luncheon. 
At 4 p.m., all car ovvners are ask- 
ed to line up along Superior Avė. 
betvveen Ę, Q5th and 69th. ~
ate your cars vvith Lithuanian 
American flags.
Lithuanian 
follovv. 
greetings 
guests at

During 
been i 
sočiai gathering vvill be the 

George’s Auditorium. Tickets 
on sale at the Dirva office 
can also be purchased from 

all committee members. The rea- 
sonable price of a dollar is the 
cost of a ticket.

Yes, 
will 
The 
will

Decor- 
and 
the 

will 
and 
our

A parade to 
i Cultural Garden 
Songs, speeches, 
vvill be extended by 
the garden. 
the evening, a banųuet 
arranged. The place for

Taisom ir Naujinanti 
Rakandus

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

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
CHIROPODISTAS
Kojų Ligų Gydytojas 

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

Vakarais susitarus.
6411 St. Clair Avenue 

(viršuje) (3

E V A’ S

1775 metais, Paul Revere raitas lėkė iš 
Charlestovvn į Lexington, pranešdamas gy
ventojams kad užeina Britai kareiviai! Po 
to sekė susirėmimai, Bunker Hill mušis, ir, 
pagaliau, Amerikos Kolonijoms LAISVĖ— 
iki tam tikro laipsnio LAISVĖ NUO DIDE
LIŲ APTAKSAVIMŲ. šiandien, sako the 
Cuyahoga Tax League Clevelande, reikia da-

ryti tą patį! Visomis pusėmis taksų aik- 
votojai reikalauja daugiau jūsų uždirbtų pi
nigų aikvojimui, mėtymui ir beprasmiam 
leidimui, dalinimui politikieriams ir jų gi- 
zelams. JUS MOKAT NEAPSAKOMAI DI
DELIUS TAKSUS! Gelbėkit savo namą, 
savo biznį, savo ineigas ir uždarbį!
Išbuskit! Kovokit prieš Aukštus Taksus!

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

his 
his 
his 
the 
his 
the 
the 
his 
his

head, tax his hide, 
Government officials 
cow, tax her calf, 
horse and tax his ass. 
houses, tax bis lands, 
blisters on his hands. 
Ford and tax his gas, 
roads that he mušt pass.
payroll, tax the sale, 

hard earned paper kale, 
pipe and tax his smoke,

ride.
Tax his
Let the
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Teach him government is no joke.
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax

water, tax the air, 
srunlight if you care, 
living, tax the dead. 
unborn ere they’re fed. 
coffin, tax their shrouds,

the 
the 
the 
the 
his
their souls beyond the clouds. 
them all and tax them vvell, 
them to the gates of heli.

— Cincinnati Kivvanian.

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.

Kaunas airport; 816 
Kaunas and 740 ar- 
The machines of the 
in 1936 made 1020

at the Kaunas aerodrome.
* ¥ *

“PREUSSISCH-LITAUISCHE 
ZEITUNG”

One of the oldest nevvspapers of 
East Prussia, the Preussisch-Litau- 
ische Zeitung, this year celebrates 
the 125th anniversary of its 
establishment. This paper was in- 
cidentallv founded in 1812 vvith 
the title of “Intelligenzblatt fuer 
I.itauen”, and vvas later called the 
“Preussisch-Litauische Zeitung”. At 
that time the present province of 
Gumbinnen, vvhere the paper is novv

Į

3

/

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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)_
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Kvietimas
Visus savo draugus kviečiame į atidarymo Baliy

HAMILTON CAFE ir TOP HAT INN

šeštadienį, Liepos-Jidy 31
Lietuvių Salėje

šokis ir vakarienė už 35c. Salė atdara nuo 7 vak.

Tikietus įsigykite 

- Hamilton Cafe 
2301 Hamilton Avė.

F. T'ulauskas
Taipgi “Dirvoje”

išanksto šiose vietose’:

Ton Hat Inn
1498 East 66th Street

Jonas čečeta
Lietuvių Salėjeir

Lieluviu Taupymo Ir Paskolos Asociacija

OF YOUR

UP TO
t 5000

Moka Už Justi Depozitus

1
J

71

ir apdrausta iki $5000.oo
Visi depozitai yra garantuoti ir apdrausti per FEDE- 
RAL INSURANCE CORPORATION - valdžios įs
taiga. Taupykite kur jūsų pinigai atneša didžiausi 
uždarbi ir yra saugiausia apdrausti iki $5,000.00.

PRADEKIT TAUPYTI DABAR
* *

DAROME PASKOLAS NAMŲ STATYMUI IR 
PIRKIMUI. PATARNAVIMAS GREITAS IR 
PRIEINAMAS VISIEMS. - KREIPK1TES į SA
VUOSIUS.

The
Lithuanian Savings 

and Loan Association
6712 Superior Avenue

I
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