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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green iš
leido savo tarybai raštą 
šaukdamas susirinkti Rug
pjūčio mėnesi j Atlantic 
City, N. J., aptarimus po
ros svarbių klausimų Fede
racijos užsibrėžtoje kovoje 
prieš John L. Lewis, Indus- 
trialinio Organizavimo Ko
mitetą (CIO):

Ar federacija turi uždė
ti nuolatiną mokesčių pa
kėlimą savo nariams kovai 
už tai kas turi darbininkus 
vadovauti (Green ar Le- 
wis) ir

Ar federacija turi imtis 
organizavimo darbininkų 
visose industrijose, ar lai
kytis po senovei tik amat- 
ninkų organizavimo?

Green nori pradėti savo 
karą prieš kitą darbininkų 
organizaciją ši rudeni.

Pittsburgh, Pa. — Grą- 
sina išvedimą j streiką 12 
tūkstančių statybos darbi
ninkų, kas suparaližiuotų 
didelę dalj . šio. miesto sta
tybos.

Detroit, Mich. — Pa
sibaigė visoje valstijoje bu
vęs trokų vežiotojų strei
kas. Taipgi susitaikė pie
no iš vežioto  jai.

“PATEISINAMA”. Chi
cagoje, po ilgo tardymo 
darbininkų žudynės laike 
Republic plieno darbininkų 
riaušių, Gegužės 30 d., ga
lutinai išnešta nuosprendis 
kad tas atsitikimas buvo 
neišvengtinas ir “pateisina
ma užmušėjystė”.

Visoje šalyje Birželio m. 
buvo mažiau darbų jieško- 
tojų negu mėnesiais pir
miau. Birželio mėnesį ga
vo darbus 374,027 darbinin
kai, iš jų 224,692 privatinė
se išdirbystėse.

Hawaii salose pasibaigė 
cukraus laukų darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi arti 
tris mėnesius laiko ir ap
ėmė 3,000 Filipinų.

Darwin, Australijoj, su
streikavo uosto darbinin
kai, apsunkindami maisto 
gavimą.

Buffalo, N. Y. — Iškilo 
streikas 800 valgomų daly
kų išvežiotojų.

Connellsville, Pa. — Čia 
tebesitęsia streikas Repub
lic plieno korporacijos an- 
gliakasyklų darbininkų.

ŽUVO 20 DARBININKŲ
Sullivan, Ind. — Baker 

minkštos anglies kasykloje 
ištikus sprogimui užmušta 
20 darbininkų.

Iki šiol jau susirašė 21 
milijonas darbininkų šioje 
šalyje, kuriuos apima be
darbės apdraudos įstaty
mas. Iškart manyta kad 
tas aktas palies apie 17 mi
lijonų darbininkų.

LIETUVOS SVEČIAI ATVYKSTĄ SU SPORTININKU GRUPE I CLEVELANDĄ

Vytautas Augustauskas Alfas Gilvvdis

Tautininkai Laimėjo Svar
bia Pozicija prie Madrido

Madridas, Liepos 22. — 
Sukilėliai pradėjo smarkų 
Madrido puolimą — karas 
išsivystė į atkaklias abiejų 
pusių pastangas laimėti.

Sukilėliai užėmė čiukurą 
600 smarkiame užpuolime 
ant kairiųjų į rytus nuo 
Villaneuva de la Canada.

Tas kalnas yra 14 kilo
metrų nuo Madrido. Suki
lėliai gavo svarbią pozici
ją, nors panešė didelius 
nuostolius.

Kairieji turėjo užleisti 
tą kalną po trijų dienų at
kaklių mūšių. Gynėjai šio
se dienose neteko į 20,000 
savo vyrų.

Liepos 21 sukilėliai dar 
vis smarkiai mušė lojalis- 
tus norėdami padaryt ply
šius gynėjų eilėse į vaka
rus nuo Madrido.

Mūšiuose dalyvumą ima 
šimtai orlaivių, kurie taip 
pat kaip kareiviai, vieni ki-

GAL APLEIS TEISMO 
PERTVARKYMĄ

Washington, Liepos 20.— 
Prezidento Roosevčlto su
manymas pravesti įstatymą 
sulyg kuriuo butų galima 
pakeisti Aukščiausiojo Tei
smo sąstatą išrodo lemtas 
nueiti niekais.

Sakoma kad prezidentas 
pasitaręs su nekuriais va
dais beveik priėjęs prie su
tarimo apleisti savo pasi
kėsinimą padaryti užma
nytą permainą teisme.

tus numuša, sudužta, susi
žeidžia, užsimuša.

Mūšiuose apie Madridą 
sutraukta apie 200,000 kar
eivių iš abiejų pusių.

* * v
Londonas. — Britanijos 

pasiūlytą- pianą palaikyti 
Europos nesikišimą į Ispa
nų karą priimtas kaip pa
grindas, ir 27 valstybės iš- 
naujo svarsto tą reikalą, 
visos norėdamos kaip nors 
išvengti platesnio Europi
nio konflikto.

Bėda tik kad Italija-Vo- 
kietija nori gelbėt ir matyt 
laimėtojais sukilėlius, o Ru
sija ir Prancūzija rūpinasi 
kairiųjų laimėjimu.

Liepos 1’9 d. Anglija pa
reikalavo kad sukilėliai pa- 
liuosuotų suimtą Anglijos 
prekybinį laivą. Anglija 
pasiuntė į Ispanijos vande
nis du savo karišku laivu.

GAL NEDUOS LEIDIMO 
SKRISTI

Washington. — Lakūnas 
Jimmy Mattern nori skris
ti į Maskvą tuo pačiu ke
liu kuriuo atskrido Rusai 
lakūnai į Ameriką. Ta
čiau Amerikos valdžia ža
da uždrausti jo ir kitų to
kių lakūnų sumanymą, kad 
neatsitiktų panašiai kaip 
atsitiko su lakūne Earhart.

RUSIJOJE, baigus kasti 
Volgos-Maskvos kanalą an
ksčiau negu buvo numaty
ta, sovietų vyriausybė pa
leido laisvėn 55,000 kalinių 
kurie prie to darbo dirbo.

Tas parodo kiek žmonių 
buvo laikoma nekaltai ne
laisvėje.

GINČAS dėl Pilsudskio 
pelenų. Lenkijoj buvo ki
lęs ginčas dėl Pilsudskio 
pelenų laikymo vietos. Ar
kivyskupas Sapieha norėjo 
tuos pelenus išdanginti ki
tur, sako į Wawelio koply
čią lankosi tiek žmonių kad 
gali pakenkti tam senam 
pastatui.

DE VALERA VĖL IŠ
RINKTAS

Dublinas. — Eamon de 
Valera vėl išrinktas Airijos 
Laisvos Valstijos preziden
tu 82 balsais prieš 52. Jo 
oponentu buvo Cosgrave, 
kuris daugiau linksta prie 
palaikymo ryšių su Angli
ja. Jis priešingas ir nau
jai Airijos konstitucijai.

NAUJAS DEMOKRATŲ 
VADAS

Washington. — Senato
rius Barkley iš Kentucky 
tapo išrinktas Senato De
mokratų vadu į vietą mi
rusio Robinson’o.

Tuo pačiu kartu pradėjo 
plisti gandai kad bus žy
miai pakeistas Prez. Roo
sevelto Aukščiausiojo Teis
mo bilius. Robinson buvo 
prezidento aidimas rėmė
jas. Barkley gi yra prie- 
šingesnis.

Pažymus Lietuvos svečiai, 
kurie Liepos 25-26-27 vie
šės Clevelande: išeilės jie 
yra: V. Augustauskas, Kū
no Kultūros Rūmų direk
torius, Lietuvos sportinin
kų vadas; Alfas Gilvydis 
— Lietuvos Seimo vice
pirmininkas; Mečius Kvik
lys — Seimo sekretorius; 
Vytautas Alantas-Jakševi- 
čius, rašytojas ir “Lietu
vos Aido’’ redaktorius.

Išskyrus p. Augustaus- 
ką, kuris atvyko kaip ofi- 
cialis sportininkų vadas, 
kiti trys asmenys Ameri- 
rikoje lankosi šiaip sau 
kaip svečiai, norėdami ar
čiau susipažinti su Ameri
kos Lietuvių gyvenimu.

SAKO JAPONAI IR
KINAI BAIGIA SA
VO KONFLIKTĄ

Peiping, Kinija. — Lie
pos 21 d. Kinų militariška 
vyriausybė praneša kad su 
Japonija pasiekė naujo su
sitarimo ir abi pusės suti
ko ištraukt savo kariuome
nes iš Wanpinghsien karo 
lauko.

Per kelias dienas pirma 
to ten atsibuvo susirėmi
mai. Japonai paskutinėse 
dienose Kinus sumušė, no
rėdami užimti inarco Polo 
tiltą, kuris duotų jiems 
šiaurinės Kinijos kontrolę. 
Tas tiltas kontroliuoja ge
ležinkelį ateinantį į Peipin- 
gą, senąją Kinijos sostinę.

Kinijos centralinės val
džios premjeras generalis- 
simo Kai šek pareiškė kad 
Kinai neužsileis ir neduos 
Japonams užimti nei vieno 
colio savo žemės. Kai Šek 
sako Kinai nenori karo, bet 
galės būti priversti gintis, 
jeigu Japonai veršis toliau.

ŽUVO 34. Japonijoj iš
tikus smarkiai audrai už
mušta 34 žmonės. Sugriau
ta daug ūkių namų.

KOVA PRIEŠ SĄRAN
ČIUS

Chicago, III.— Vakarinė
se valstijose vietomis atsi
rado žiogai-šarančiai, • ku
rie užpuolė laukus.

Prez. Roosevelt pasirašė 
bilių kuriuo skiria milijo
ną dolarių kovai su sąran
čiais, išgelbėjimui derliaus.

Šymet Dakotose, Minne- 
sotoj ir Montanoj sausra ir 
kaip kur perdaug lietaus 
sumažino derlių, o dabar 
dar užpuolė šarančiai.

NORĖJO NUŽUDYT 
PULK. KOC

Varšava. — Netoli Var- 
šavos, vienas asmuo norė
jo nužudyti Lenkų fašistų 
vadą, Pulk. Adomą Koc. 
Bet "ištiko tokia nelaimė: 
bomba sprogo rankoje pa
ties žmogžudžio, nespėjus 
išmesti, ir jis buvo suplė
šytas į šmotus. Kas tas 
asmuo buvo nežinoma.

Mečius Kviklys Vytautas Alantas-Jakševičius

MIRĖ RADIO
TĖVAS

Giuglielmo Marconi

Roma. — Liepos 20 d. čia 
mirė garsus pasaulinis iš
radėjas, Giuglielmo Marco
ni, kuris pripažintas radio 
tėvu. Marconi buvo 63 m. 
amžiaus.

Jis buvo uolus rėmėjas 
Mussolinio, taigi gavęs ži
nią apie jo mirtį Italijos 
premjeras atsilankė į šer
menis ir priėjęs priėT.Tvu- 
no pabučiavo jį į kaktą.

Palaidotas Bolognoj, su 
didelėmis valstybinėmis iš
kilmėmis.

Marconi buvo Italų di
džiūnų kilmės žmogus. Jis 
jau 1895 metais pradėjo sa
vo tyrinėjamus bandymus 
su bevieliu telegrafu, bū
damas 21 metų amžiaus.

Pirmutiniai pasekmingi 
bevielinio telegrafo bandy
mai atlikti 1899 metais ir 
paskui metas po meto pra
plėsta. Tuoj jo išradimas 
pradėta vartoti ant laivų 
jurose prisišaukimui pagal
bos nelaimėje ir susisieki
mui šiaip reikalais.

Jo išradimu pasinaudo
jant Amerikoje pradėta iš
dirbti radio, kuris pasta
rais keliolika metų išsivys
tė į tobulą dalyką.

SAKO 280 ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA

Indijoje, prie Patna, iš
tikus gelžkelio nelaimei už
mušta apie 280 žmonių ir 
250 kitų sužeista.

PRANCŪZIJA imasi vi
sais budais mažinti savo 
išlaidas, išsigelbėjimui iš 
deficito. Valdžia savo iš
laidas rengiasi mažinti ir 
algas kapoti. Nuo Liepos 
12 d. inėjo galėn nauji tak
sai padidinimui ineigų.

LAKŪNĖ EARHART 
LAIKOMA JAU 

ŽUVUSIA

Honolulu. — Suv. Valsti
jų karo laivyno dalis liovė
si jieškojus lakūnės Ear
hart ir jos padėjėjo, kuo
met po virš poros savaičių 
nuodugnaus jieškojimo ne
rasta apie juos jokių žy
mių.

Jieškojo apie 1,500 vyrų 
karo laivais ir lėktuvais, 
apsuko 250,000 ketvirtainių 

aenų ir salų, bet nieko ne
rado.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BELGRADE, Jugoslavi
jos sostinėje, prasidėjo re
ligiškos riaušės. Stačiati
kiai labai priešingi valdžios 
sutarčiai su Vatikanu, nes 
sako ta sutartis duoda Ro
mos katalikams daugiau 
teisių negu stačiatikiams 
moksle ir politikoje.

DAR 24 RUSAI NU- 
ŽUDTI

Maskva, Liepos 20.—Dar 
24 įtarti “Trockizmu ir Ja
ni jai špiegavimu” Rusai 
tapo sušaudyti. Viso iki 
šiol Stalino žiauri ranka 
atėmė gyvastis apie 370 
žmonių.

Tūkstančiai kitų nužiū
rėtų pateks tam žiauriam 
likimui. Žudymas sau ne
patinkamų asmenų Rusijo
je liko kasdieninis darbas.

Rusams dabar neliko nie
ko kito kaip tik laukti ku
ris bus sekantis....

ŽIRGO SPORTO ŠVENTĖ. 
Lietuvoje pradėta plėsti žirgo 
sportas, štai netoli Kauno, 
Kleboniškyje, surengta trijų 
dienų žirgų lenktynių ir rung
tynių šventė. Dalyvavo apie 
130 smarkiausių Lietuvos rai
tininkų, iš jų daugiausia šau
nios kariuomenės karių jojikų. 
Civilinių jojikų buvo apie 25.

EKSKURSIJA PO EUROPĄ. 
Agronomas S. Klimas suorga
nizavo Lietuvių ekskursiją j 
Paryžiaus parodą. Ekskursija 
padarys įdomią 7,000 kilomet
rų kelionę po Prancūzijos, 
Šveicarijos, Italijos, Austrijos, 
Čekoslovakijos ir Vokietijos 
gražiausias ir žymiausias isto
rijos ir gamtos atžvilgiu vie
tose. Ekskursija tęsis nuo 
Liepos 28 iki Rugp. 26. Daly
vauja apie 20 asmenų.

DARBININKŲ nuo nelai
mingų atsitikimų draudimas 
Lietuvoje prižiūrimas. Draudi
mo kasos kontrolieriai patikri
no visas Kauno įmones, ar vi
si jų darbininkai apdrausti. 
Taip pat patikrino Šiaulių, Pa
nevėžio, Ukmergės, Kybartų, 
Virbalio ir dar kai kurių vie
tų įmones. Kurie įmonių sa
vininkai paraginti neapd mau
džia savo darbininkus, jie esti 
baudžiami pagal draudimo ka
sos Įstatymo nuostatus.

DARBININKAMS gvv e n t i 
namelius “Maisto” bendrovė 
Kaune pradės statyti jau šy
met. Pradedant rudenį, numa
tyta statyti 20—30 atskirų na
melių. . Nameliai nebus labai 
brangus, ir nedideli. Nameliai 
turės iškarto turėti ir visus 
priedus, kaip sandėliukus, tvo
ras, turės būti apsodinti me
džiais ir tt. Bus įrengta tiek 
kambariukų kad namelio gy
ventojas galėtų bent kambarė
lį dar ir išnuomoti. Tas pa
gelbės jam namelį greičiau iš
simokėti.

NUO BABTŲ iki Raseinių 
tiesiamo plento darbuose dir
ba 2,000 darbininkų. Darbas 
norima greitai atlikti, dirbama 
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro.

KAUNAS vis didinamas ir 
gražinamas. Kauno burmist
ras A. Merkys pranešė kad 
naujiems miesto statybos dar
bams paskirta 12 milijonų li
tų. Bus statoma nauja darbo 
rotušė, 16 pradžios mokyklų, 
trečias keltuvas į kalną, pigus 
darbininkams butai, turgavie
tėse halės, grindžiama naujos 
gatvės ir eilė kitų darbų. Tam 
tikslui norima išleisti paskolos 
lakštų 18 milijonų litų sumai.

VINCĖ JONUŠKAITĖ-ZAU- 
NIENĖ, Lietuvos operos dai
nininkė. Birželio 20 d. antru 
kartu dainavo Paryžiaus Ope
ra Comiąue, Carmen operoje. 
Svarbu pątėmyti tas kad ji 
dainavo savo partiją Lietuviš
koje kailio- amet ar- 

- liž u.t " ^taiičfizfskai.
Artiste ” Joiiwi()caitė- Zaunienė 

yra viena iš Lietuvos operos 
dainininkių kuri sutinka at
vykti į Ameriką, jeigu tik ją 
išleistų iš Kauno.

KAUNE Liepos 2 d. prasi
dėjo Pabaltijo užsienių reika
lų ministerių konferencija, są
ryšyje su visa eile naujų kon
vencijų. Apsvarstyta nuolati
nio juridinio biuro steigimas, 
ir aptarta naujos nusikaltėlių 
išdavimo konvencijos klausi
mas, juridinės pagalbos kon
vencija, kai kurių įstatymų 
suvienodinimas ir muitų no- 
menklura.

LIETUVOS Valstybės Ta
ryba parengė įstatymo projek
tą šeimų teisėms reguliuoti. 
Tuo įstatymu bus sutvarkytos 
šeimų prievolės, persiskyrimo 
reikalai, perėjimas iš vienos 
tikybos į kitą, įsūnijimas ir tt.

DIDELIS patobulinimas. Ar
timiausiu laiku numatoma lei
sti kursuoti specialią automa- 
tricą tarp Kauno ir Klaipėdos. 
Kelionė šia automatrica truks 
keturias valandas. Tai žymus 
sutrumpinimas laiko: nuo 10 
ir 8 valandų iki 4.

JAPONAI patenkinti Lietu
vos sviestu. Prieš kiek laiko 
iš Lietuvos į Japoniją ir lndo- 
Kiniją buvo pasiųstas pirmas 
Lietuviško sviesto transportas. 
Dabar gauta žinių kad Lietu
vos sviestas Tolimuose Rytuo
se buvo išgrobstytas ir tuoj 
užsakyta siųsti naujas trans
portas.

PERKA VEISLINIUS GY
VULIUS. Birželio pabaigoje 
Švedijoje lankėsi žemės Ūkio 
Rūmų gyvulininkystės vedėjas 
Agr. Vaškelis, arklininkystės 
specialistas Mikuckis, vet. gy
dytojas Motiejūnas ir Agrono
mas Mikuckis, kurie ten pirko 
ardenų veislės eržilų ir juod
margių bulių. Liepos antroje 
pusėje žemės Ūkio Rūmai nu
perka Rytprūsiuose apie 20 
juodgalvių veislinių avinų,
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MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGH
Rajauskaitėms Lietu

voje Gerai Sekasi
Du metais atgal į Lietuvą 

išvažiavo su motina dvi jau
nos talentingos muzikoje Lie
tuvaites, Zona ir Julė Rajaus- 
kaitės. Jos stojo studijuoti 
muzikos toliau.

Šiose dienose pranešimas iš 
Kauno sako kad Lietuvos ra
diofono stotyje Akademinio D. 
U. L. R. Populiarių Paskaitų 
Cikle koncertavo ir šios žino
mos Pittsburghietes Rajaus- 
kaitės. Jodvi išpildė muzika
li programą, smuiku ir pianu.

Jų talentingumas muzikoje 
tapo tiek įvertintas Lietuvoje 
kad jodviem duota visos pro
gos tęsti savo mokslą toliau.

Lankėsi Lietuvos 
Skautai

Liepos 17-18 d. čia lankėsi 
Lietuvos skautai, kurie per 10 
dienų nuo Birželio 30 iki Lie
pos 9 stovyklavo Washingtone, 
Amerikos skautų suvažiavime.

Lietuvos skautai, vadovauja
mi K. Lauciaus, į Pittsburghą 
atvyko iš Baltimorės.

Čia jie padarė vizitą pas 
miesto mayorą Scully, kuris 
juos oficialiai priėmė.

Sekmadienio vakare, L. M. 
D. salėje buvo surengta skau
tams vakarienė, kur pirminin
kavo Povilas Dargis. Kalbas 
pasakė eilė kandidatų į įvai
rias valdiškas vietas.

Prie to skautai dalyvavo Lie
tuvių radio programe, kurį va
dovauja sekmadieniais P. Dar
gis. Rep.

Peštynė Stiklo Darbi
ninkų JJtsijoje

Praeitą aą įbttsburghe
suvažiavo į 4 ,’rtaiKIjiInkų 
federacijos a*>tovai aptarimui 
savo reikalų. Bet vietoje kai-

* bėti apie savo kovą su darbda
viais ir išnaudotojais, jie iškė
lė savitarpinius vaidus, ir kon
ferencija skilo. Delegatai iš 
27 “sukilėlių” skyrių išsimetė 
iš konferencijos ir sudarė sa
vo paskirą konferenciją.

Ta unija turi apie 20,000 
narių, taigi jų vadai įvesdami 
vaidus savo tarpe neduoda jo- 

' kios naudos darbininkams, tik
■ įneša į visų narių tarp nesuti
kimus. Vietoj kovoti su kapi-

. talistais už geresnes darbo są
lygas darbininkai ant kiekvie
no kampo savo, miestuose ir 
dirbtuvėse ginčijasi už vadų 
politiką. Vieni jų nori pri
klausyti prie CIO, kiti nori bū
ti draugingi Amerikos Darbo

• Federacijai.
Abiejų tų didžiųjų organi

zacijų tikslas yra rūpintis dar- 
' bininkų reikalais, bet ių auk
štieji vadai rūpinasi daugiau

■ tuo kuris turi būti darbininkų 
“karaliukas”.

PHILADELPHIA, PA.

LEIS LAIKRAŠTĮ. Philadel- 
. phijoje sumanyta leisti savą 
laikraštį, kuris užvadinta “Lie
tuvių Naujienos”. Laikraštis 
manoma leisti du kartu į mė
nesį, o kai geriau įsigyvens ža
da eiti tankiau.

Nors Philadelphia netoli nuo 
Brookįyno, iš kur galima gau
ti tautinį dienraštį “Vienybę”, 
tačiau jeigu Philadelphijoj ga
lėtų išsilaikyti nors koks savas 
vietiniams reikalams skirtas 
laikraštukas tas priduotų gy
vumo visai kolonijai ir sustip
rintų tautinę srovę.

Dabartiniu laiku tą didelę 
Lietuvių koloniją užpuolę rau
donieji tranai, kurie čia nuo
lat atvažinėja, ir išnaudoja ir 
demoralizuoja musų žmones.

“Lietuvių Naujienos” žada 
būti žurnalo formato ir kaina 
metams tik $1. Rep.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Nesusipratimai dėl 44 
Darbo Savaitės

Pennsylvanijoje įvedus 44 
valandų darbo savaitės įstaty
mą, valstija susiduria su dide
liu darbu to įstatymo vykdy
mui. Tam reikalinga įsteigti 
Darbo ir Industrijos depart- 
mentas ir suorganizuoti visas 
įstatymo vykdytojų štabas ir 
jiems reikalinga mašina.

Biznieriai ypač tuo nepaten
kinti, nes tas dikčiai apsunkins 
biznių įstaigas, kuriose reika
linga dirbti daugiau negu 44 
valandas.

Šis įstatymas ineina galėn 
su Gruodžio 1 diena.

OŠKINIS-PYRAGIUS. Lie
pos 13 rytą į Chicagą atvyko 
iš Elmyra, N. Y., Lietuvos la
kūnai Bronius Oškinis ir Jo
nas Pyragius. Oškinis nedide
lio ūgio vyras, tylus ir lėtas, 
tačiau gabus mekanikas ir 
sklandytojas. Pyragius stam
bus vyras, kalboj greitai orien
tuojasi ir gerai kalba Vokiš
kai ; net- ir Angliškai kalbėti 
jau mėgina.

KARNIVALAS. Liepos 13, 
] vakare įvyko taip vadinamas 
vandens karnivalas Gage Par
ke, kur prisirinko tūkstantinės 
minios vietinės publikos, ne 
vien Lietuvių bet ir svetimtau
čių. Plaukiojimo lenktynes lai
mėjo: Chutro, Budnikas, žak- 
sis, švagždis, Gečas, Jurevi
čius, Albertas ir Bručas. Lie
tuva šiame karnivale nedaly
vavo.

GEGUŽINĖ. Liepos 14 va
kare Vytauto Darže įvyko nak
tinis piknikas. Nors pavaka
re nusiaubė didelė lietaus aud
ra su viesulomis, ir neramus 
debesiai visose pusėse plakda
mi žaibais grūmojo naujomis 
audromis, tačiau publikos pri
sirinko tiek daug kad automo
biliais užsigrudo visas daržas 
ir net pakelės, žinovai sako 
kad Vytauto Daržas tiek pub
likos vienu kartu dar neturė
jęs. Nuo 8 iki 12 valandai 
tą vakarą automobiliai vienas 
kitą varė be pertraukos.

KUMŠTYNĖS. 10 valandą, 
muzikai grojant, ten pat Vy
tauto parke, į prirengtą estra
dą atėjo Lietuvos svečiai, ko
miteto pirmininko Adv. Bag- 
džiuno vedami. čia pasakė 
trumpas kalbas Vytautas Au- 
gustauskas, sportininkų direk
torius ; A. Gilvydis, Lietuvos 
seimo vice pirmininkas; o Lie
tuvos. atletai sudainavo tris 
daineles. Paskui grūmėsi trys 
poros Amerikos Lietuvių kum
štininkų. Lietuva kumštynė
se nedalyvavo. Kumštynėse 
laimėtojais pripažinta: Šrftu- 
nas, Olšauskas ir Vištartas. 
Publika gėrėjosi Lietuvos sve
čiais ir linksminosi ilgai, net 
kol 1:30 ryto užėjus nauja lie
taus ir perkūnijos banga visus 
išvaikė.

KREPšIASVIEDIS. Liepos 
16 vakare Ciceros stadione į- 
vyko “krepšiasviedžio” (bas
ketball) rungtynės, dalyvau
jant Lietuvos komandai kuri 
Geg. 7 d. Rygoje laimėjo Eu
ropos čampionata, ir Amerikos 
Lietuvių “all star” komandai 
iš septypių valstijų, šitų run
gtynių pasižiūrėti prisirinko 
arti poros tūkstančių publikos. 
Amerikiečių komanda su bal
tom kelnaitėm ir geltonais 
marškiniais, ant kurių kruti
nės žalioj juostoj įrašyta “A- 
merican- Lithuanians”. Lietu
vos komandos uniforma ta pa
ti kurią minėjau aną savaitę.

REZULTATAI. Lošis ėjo 
trimis atvejais. Nuokart Lie
tuva irėsi pirmyn, savo opo
nentą palikdama užpakalyje; 
pasiekė 4 punktus, o Amerikie
čiai dar stovėjo prie 0. Pas
kui pastarieji pradėjo progre
suoti. Nuo 8 punktų Lietuva 
pradėjo atsilikti. Amerikiečiai 
vis ėjo pirmyn ir pasiekė jau 
14 punktų, žymi dalis publi
kos jau pradėjo Lietuvą apgai
lauti, bet tai nieko negelbėjo. 
Amerikiečiai vis progresavo. 
Lietuva juos vijosi, bet laikas 
baigėsi, ir Amerikiečiai laimė
jo pasiekę 24 laipsnius, prieš 
Lietuvą su 20 laipsnių. Tokiu 
budu Lietuva pralaimėjo. ■

NEPASITENKINIMAI. Lie
tuvai pralaimėjus, jos simpa- 
tikai dabar visur daro priekai
štus*’Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetui, kad šis savo glo
bojamus Lietuvos atletus per
daug nuvargino juos visur ve
žiodamas ir vaišindamas, per 
ką nebuvo jiems galima tinka
mai prisirengti, nes tam tru
ko laiko, dargi ir nuovargis 
prisidėjo. Girdi, jei Lietuvos 
atletai butų buvę palikti ramy
bėje, jie butų po kelionei tin
kamai atsilsėję, išsimankštinę, 
tinkamai prisirengę, tada tik
rai butų rungtynės kitaip iš
ėjusios.

KITOS PRIEŽASTYS. Ar 
tie priekaištai teisingi man 
spręsti netenka. Priežastis ta
čiau buvo ir kitur. Pirmiau
sia tai kad Amerikiečiu ko
manda buvo skaitlingesnė: jie 
turėjo 12 lošikų, Lietuva gi 
tik 8. Nors žaidimas ėjo su

DETRCIIMICH.
LIETUVOS SVEČIAI LAN

KYSIS LIEPOS 23-24

Detroito Lietuvių kolonija 
Lietuvos svečius priima šį 
penktadienį ir šeštadienį, Lie
pos 23-24.

Svečiai pribuvę į Detroitą 
bus sutikti Webster Hali.

Penktadienį, juos oficialiai 
priims Detroito Mayoras Cou- 
zens. Po to jie bus apvežioti 
po miestą, aprodyta įdomesnės 
miesto dalys ir įstaigos.

Vakare, nuo 8:30, Lietuvių 
salėje bus viešas balius.

Liepos 24, nuo 1 vai. po pie
tų, Hartung Airporte atsibus 
lakūnų pasirodymas. Sporti
ninkų programas rengiama nuo 
3 vai. Creamery Farmoje.

Sekmadienio rytą svečiai iš
lydimi į Clevelandą.

Detroito komitetą sudaro: 
Kun. W. Savage, pirmininkas. 
C. Eluskie, S. Balčunas, A. Ja- 
cobs, W. Biskelonis, W. Ma- 
lenskis, D. Bandy, P. Vaiču- 
nas, F. Kaminskas, A. Jasaitis. 
E. Russell, F. Mickey, A. La- 
bond, S. Stanulis, A. Kailis, A. 
Swender ir A. Conrad. Rep.

YOUNGSTOWN, O.
PAVYKO. Prieš porą savai

čių vietos Lietuvių parapijoje 
rengta Kun. Kuliavo, buvusio 
klebono, diena pavyko puikiai. 
Buvo daug žmonių, ir atvyko 
svečių iš Clevelando. Pelny
tus kelioliką dolarių atiduota 
Kun. Kuliavui asmeniškai. Be 
to keli davė aukas asmeniškai: 
Tretininkų draugija $3; Sar- 
kauskienė $1, Kun. Bartišius 
$5, Kun. Andžiulaitis $5, Kun. 
Vilkutaitis $5, Kun. Sofrar.ec 
$5. Prie to kiti prisidėjo duo
dami piknikui valgomus daly
kus.

Prie parapijos pradėjo veik
ti vasarinė tikybos mokykla 
Lietuviams vaikučiams.

Ligonbutyje serga M. Strai- 
nienė ir M. Baratinskas.

Kun. Petreikis, Lietuvių pa
rapijos klebonas, pradėję leis
ti savo parapijonams vieną pus
lapį bažnytinių žinių, kurį da
lina sekmadieniais. Leidžia
ma Lietuviška ir Angliška kal
bomis. Kor.

SVEIKATOS
EŽERAS

Netoli Karlsruhe, North La
kota valstijoje, yra pragarsė
jęs sveikatos atžvilgiu ežeras. 
Liepos ir Rugpjūčio mėnesį] 
privažiuoja čia žmonių iš toli-j 
mų sričių maudytis ir gydytis j 
įvairių ligų. Gelbsti daugiau
sia sergantiems reumatizmu.

Už maudymąsi tame ežere 
nereikia mokėti.

Čia klimatas ir gyvenimas 
toks pat kaip musų Tėvynėje 
Lietuvoje. Jeigu koks Lietu
vis norėtų pirkti čia mano ūkį, 
atiduosiu visai pigiai.

Rašydami paklausimą adre- 
suokit:

A. Easinevičius
Box 92 Karlsruhe, N. Dak.

Lietuvos Sportininkai Chicagoje
KARNIVALAS, PIKNIKAS, DARIAUS-GIRĖNO SUKAKTUVĖS 
IR ORO PROGRAMAS PRAĖJO DIDŽIAUSIU PASISEKIMU

LIETUVOS SPORTININKAI
LANKYSIS:

Liepos 23 ir 24 — Detroit, Mich.
Liepos 25 ir 26 — Cleveland, Ohio. Iškilmė Lietu

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

Rašo
“Dirvos” Korespondentas

pamainomis, tačiau visgi skait- 
lingesnei komandai teko dau
giau poilsio ir atsikvėpimo. To
dėl Lietuvai su mažesne ko
manda teko greičiau pailsti. O 
be to buvo ir daugiau priežas
čių:

INCIDENTAS. Antru atve
ju lošiant, kada buris sporti
ninkų puolėsi pagriebti sviedi
nį, susibūrime vienas savo gal
va pataikė Lietuvos geriau
siam lošikui (T'alžunui) į ant
akį ir jį pramušė taip skau
džiai kad užgautasis nuokart 
apsiliejęs krauju turėjo iš sa
vo eilės pasitraukti ir žaisti 
daugiau negalėjo. Šitas įvykis 
Lietuvos komandai daugiausia 
pakenkė, r.es viena, turėjo pa
sitraukti pats geriausias jų lo
šikas, o antra, likusieji jo ko
mandos vyrai dėl to įvykio ne
galėjo nesusinervuoti ir todėl 
lygsvara žymiai nusilpo. Tai 
bene bus svarbiausia priežas
tis Lietuvai pralaimėti.

FINALAS. \ Lošimo užbai
gimui pagaliau su dabartiniais 
laimėtojais išėjo lošti “1935 
metai” (tai yra tie Amerikie
čiai atletai kurie 1935 metais 
lošė Kaune, Pasaulio Lietuvių 
Kongreso metu) prieš “1937 
metus” (šio vakaro rungtynių 
laimėtojus). “1935 metai” sa
vo oponentus nugalėjo 31 pun
ktu prieš 25. Tuomi rungty
nių vakaras ir baigėsi.

Cicero Lietuvių parapijos 
klebonas Kun. Vaičiūnas pasa
kęs tinkamą prakalbėlę Lietu
vos atletams, ir apgailavęs jų 
nepasisekimą, visiems išdalino 
medalius, o Vytautas Augus- 
tauskas kita prakalbėlę pasa
kęs Amerikiečiams atletams, ir 
pagyręs juos už narsumą, to
kiais pat medaliais apdovano
jo savo komandos nugalėtojus.

SIMPATIJOS. Niekad pir
miau neteko Lietuvių parengi
muose matyti tiek daug jau
nosios kartos Lietuvių kiek jų 
matėsi šiuose visuose parengi
muose, kur pusę publikos su
daro jau išeivijoj augę žmo
nės, pradedant pusberniukais 
ir baigiant pilno amžiaus abie
jų lyčių Lietuviais, tarp savęs 
tik Angliškai kalbančiais.

Kuomet ateiviai didumoje 
reiškia savo simpatijos Lietu
vos atletams, jaunosios kartos 
Lietuviai visur kalba apie Lie
tuvos atletų gabumą ir šaltą 
taktą. Kuomet Amerikiečiai 
veikia labai greitai ir greitai 
karščiuojasi, Lietuvos vyrukai 
viską ima šaltai, lėtai, ir iš 
takto neiškrypsta.

TENISO RUNCZTYNĖ. Lie
pos 17, po pietų, įvyko teniso 
rungtynė Chicagos Universite
to teniso aikštėje, bet ten bū
ti man neteko, todėl apie pa
sekmes, trumpai priminsiu tiek 
kad girdėjau jog laimėjo Lie
tuva keliais atvejais.

Tą dieną visi rengėmės da
lyvauti vakariniame programe 
prie Dariaus ir Girėno pamin
klo, Marąuette Parke.

Vakarop, iš visų Chicagos 
kolonijų į šį parką prisirinko 
Lietuvių labai daug: galėjo 
būti tarp 12 ir 15 tūkstančių 
žmonių, kurie čia vyko lyg j 
didelius atlaidus, dviem tiks
lais: atiduoti tinkamą pagarbą 
dviem vyram, kurie 1933 metų 
Liepos 15-16 perskridę Atlan- 
tiką, tragiškai žuvo Vokietijo
je, atrasti nukritę negyvi Lie
pos 17 rytą, — ir, kad pama
tyti Lietuvos svečius.

PRIE PAMINKLO. Dariaus 
ir Girėno Legionui, moterų ir 
jaunuoliu eisenoms atvykus, 
prie karžygių paminklo padėta 
du vainikai nuo Lietuvos Aero 
Klubo: vieną vainiką padėjo 
Lietuvos Seimo nariai pp. Gil
vydis ir Kviklys, antrą Lietu
vos lakūnai Pyragius ir Oški
nis. Vainikus padėjus ir le- 
gionieriams iššovus tris salvas, 
Vyt. Augustauskas pasakė ši
toms ceremonijoms tinkamą 
kalbelę, o Lietuvos atletai su
giedojo “Marija. Marija”. Ta
da padangę pridengė rakieto- 
mis leidžiamos įvairių spalvų 
ugninės kibirkštys.

PROGRAMAS. Gryžus es- 
tradon pasakyta visa eilė kal
bų. Nuoširdžiausias kalbas pa
sakė Lietuvos Konsulas Petras 
Daužvardis ir Lietuvos Seimo 
Sekretorius M. Kviklys. Pas
kui trumpai kalbėjo visa eilė 
vietinių veikėjų. Angliškai 
kalbėjo tik vienas p. Eagan, 
miesto mayoro atstovas. Vi
sos kitos kalbos buvo Lietuviš
kai, net ir čiagimiai kalbėjo 
tik Lietuviškai. Dvi prakal- 
bėles pasakė ir lakūnas Pyra
gius (vieną prie paminklo, an
trą estradoje), kurių paskuti
nę užbaigdamas, Dariaus-Gi
rėno Paminklo Komiteto pir
mininkui k Adv. Vasiliauskui į- 
teikė dovaną — Dariaus ir Gi
rėno bronzinį biustą. Lietuvos 
atletams atgiedojus Lietuvos 
Himną, vakaro programas bai
gėsi 11 vai.

AVIACIJA. Liepos 18 die
ną Stinson airporte įvyko avia
cijos programas. Publika pra
dėjo rinktis nuo 10 valandos 
ryto ir rinkosi iki 4 po pietų. 
Prisirinko, kaip vieni sako, net 
apie 20 tūkstančių žmonių.

Čia Lietuvos svetelius visi 
sveikino, kalbino, su jais šne
kučiavo ir šio-to klausinėjo. 
Tas betgi buvo sunku patiems 
svečiams, nes visi juos gaudė, 
visi jiems rankas spaudė.

SKLANDYTUVAI. Didelia
me angare lakūnas Pyragius 
savo baltą Biržietį rengia ke
lionei į erdves, o Leit. Oškinis 
taiso savo žaliadryžią Rūtą. 
Abu jie rūgo j a kad iš Elmira 
į Chicagą gabenami jų sklan
dytuvai tapo apgadinti, daugel 
kur nubraižyti ir sulankstyti. 
Užtai jie nežada vykti į Det
roitą, kad sklandytuvai netap
tų daugiau apgadinti. Rūtą 
prisiėjo vietomis net pernau- 
ją luobeliais apkalinėti ir nu
dažyti.

LY-BIRŽIETIS. Lakūnas E. 
Mackevičius ilgu lynu prie sa
vo motorinio lėktuvo prisika
binęs Biržietį su lakunu Pyra- 
gium iškėlė iki 5,600 pėdų au- 
kštumon į erdves, ir ten jj pa
leido. Biržietis lėtai, bet nuo
lat, dideliu ratu sukdamas vis 
skrido ir skrido, lyg baltas 
garnys, ištiesęs savo ilgus 
sparnus, ir taip sklandęs arti 
penkias valandas, nusileido ant 
žemos ir laimingai gryžo į an
garą. Paskui kas norėjo jį 
angare pamatyti turėjo užsi
mokėti 10 centų, kad surinkti 
pinigų kuriuos reikėjo išmokė
ti už aptaisymą tų apgadinimų 
vežant į Chicagą. Daugybė 
mokėjo 10c kad tik Biržietį pa
matyti.

ŽMONĖMS DYVAI. Biržie
čiui erdvėse sklandant, žmonės 
galvas užrietę stebėjosi nepa
prastai. Pralotas Krušas at
eidamas net ištolo žiurinčiuo- 
sius klausė: “Sakykite, kas gi 
ten lakioja?” Gavęs atsaky
mą, sustojo ir pečiais trukčio
damas stebėjosi iš tokio “pau
kščio”. Ir ištikro, erdvėse jis 
atrodo nepaprastu: ilgas, lai
butis, tik galuose kiek stores
nis, išskėtęs savo ilgus spar
nus tyliai oru skrieja. Jeigu 
sparnai judėtų išrodytų kaip 
paukštis, bet dabar. .. .'

LY-RYTA.. . Tai žaliadrvžis 
akrobatikos sklandytuvas. Tuo 
pat budu iškeltas į erdves iš
buvo ten visą valandą. Leit. 
Oškinio valdomas jis kilo auk
štyn, leidosi žemyn, kraipėsi, 
visaip vartėsi, ir parodęs vis
ką “ką gali”, laimingai nusi
leidęs gryžo angaram Jo ak
robatika irgi labai stebino pu
blika. žmonės užsimokėję lCc 
galėjo ir jį apžiūrėti.

ŠOKIMAS Iš 10,000 PĖDŲ. 
4:15 vai. pakilo orlaivis ir ra
tu sukdamas kilo į padanges. 
Iškilo taip aukštai kad nuo že
mės buvo matomas tik kada 
šonu atsikreipė į saulę. Iški
lus jam iki 10,000 pėdų aukš- 
tin, sušniokštė baltas stulpas 
besidriekdamas žemyn, kaskart 
vis didėdamas. Tai koks sve
timtautis nušoko su parašiutu, 
ir laimingai nusileido ant že
mės. (Bus daugiau).!

DAUG LIETUVIŲ 
MIRĖ NUO NELAI
MINGŲ PRIETIKIŲ

ZELIONIS Vilbertas užtroško 
anglies kasykloje nuo dujų, 
Liepos 9, Mahanoy City, Pa.

RAMANAUSKAS Petras, mi
rė Liepos 10 d., nuo perskė- 
limo galvos nelaimėje su au
tomobiliu Shenandoah, Pa.

RENIS Fred, 53 metų, rastas 
negyvas ežere, Chicago, III.

MATULAITIS Motiejus, 66 m. 
amžiaus, nuskendo besimau
dydamas So. Boston, Mass.

MARČINSKAS Vincas, 32 me
tų, užmuštas užpuolime ei
nant iš darbo Sao Paulo, 
Brazilijoj.

GRIŠKA (vardo nepažymėta), 
mirė Birželio 4, Berisso, Ar
gentinoj, tuoj po operacijai.

LAŠINSKAS Benediktas, mi
rė po trečiai operacijai, Bir
želio 2 d., Santa Casa ligoni
nėj, Sao Paulo, Brazilijoj.

ŠVIRSKAS V., mirė Birželio 
m., Baltimore, Md.

SKUCEVIČIUS Leonas, 40 m. 
amžiaus, pasikorė Birželio 
23, Gary, Ind.

BUCEVIČIENĖ Marė, suvaži
nėta traukinio Homestead, 
Pa. Palaidota Birželio 21.

PAVILAVIČIUS Feliksas, 52 
metų, mirė Birželio 21, Lu- 
zerne, Pa.

NOREIKA Povilas, mirė Birž. 
21, Mir.ers Mills, Pa.

STAŠYS Bonifacas, 71 metų, 
mirė Birželio 18, So. Boston, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

SABRINSKAS Algirdas, mirė 
Birželio 28, Mahanoy City, 
Pa. Buvo vietos policijan- 
tas.

MANSTAVIČIUS Juozas, 56 
metų, mirė Liepos 1, Chica
goje. Telšių ap., Tvėrių p., 
Songailų k. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

ZORIS Jonas, 40 metų, mirė 
Birželio 30, Chicagoje. Šiau
lių ap., Papilės par., Urbo- 
naičių k. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

JURAŠKIENĖ Uršulė (Norbu- 
taitė), pusės amžiaus, mirė 
Liepos 6, Chicagoje. Biržų 
ap., Papilio par., Taškučių k.

UŽUBAL1ENĖ Pranė, pusės 
amžiaus, mirė Liepos 6 d., 
Chicagoje. Biržų ap., Va
balninko par., Zizonių kai
mo. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

JURCIUS Benediktas, 29 me
tų, mirė Liepos 2, Toronto, 
Ont., Kanadoj.

GAUČIS Jona.s, pusės amžiaus, 
mirė Liepos 7, Chicagoje. 
Telšių ap., Gaudonavos p., 
Amerikoje išgyveno 25 m.

KAVALIAUSKAS Martynas, 
62 metų amžiaus, mirė Bir
želio 29, New Britain, Conn. 

SIMBERIS Juozas, pusės am
žiaus, mirė Liepos 10, Chi
cagoje. Panevėžio ap., Pum
pėnų par., Dirvonų k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

MAČIULIS Kazys, pusės am
žiaus, mirė Liepos 10, Chica
goje. Švenčionių ap., Ceiki- 
nų par., Dainų k. Ameriko

je išgyveno 24 metus. 
BENDORAITIS Antanas, 43 

m. amžiaus, mirė Gegužės
* mėn., Rosario, Argentinoje. 

Kilęs Prienų miestelyje.
TARUTIS Antanas, 53 metų, 

mirė Birželio 13, Valentin 
Alsinoje, Argentinoj. Liko 
žmona ir du vaikai.

YOTKUS Benediktas, pusės 
amžiaus, mirė Liepos 11 d., 
Chicagoje. Trakų par., Pa- 
karklių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

GETZ-GECAITĖ Pranė, 36 m. 
amžiaus, mirė Liepos 1 d., 
Chicagoje, kur buvo ir gi
mus.

KUPSTAITĖ Rožė, 40 metų, 
mirė Liepos mėn., Duryea, 
Pa.

GUŽAUSKAS J., mirė Liepos 
13, Chicagoje.

LASTAUSKIENĖ Rožė, 61 m., 
mirė Liepos pradžioje, Wa- 
namie, Pa.

BARONAS Mykolas, mirė Lie
pos mėn., Detroit, Mich. Pa
ėjo Lydos par., Garnių k.

KMETTY Anna (Sloksnaitė), 
25 metų, mirė Liepos 9 d., 
Chicagoje, kur buvo ir gi
mus.

VARAČINSKIENĖ Ona, 45 m. 
amžiaus, palaidota Liepos 9, 
Chicagoje. Tauragės apsk., 
Klabu kaimo.

AKRON, OHIO
DAUGUMA VYKS Į CLEVE

LANDĄ PAMATYTI LIE
TUVOS SVEČIUS

Akrono ir apielinkės Lietu
viams žinotina: SLA. 354-ta 
kuopa buvo rengus pikniką 25 
dienai Liepos, šiuomi prane
šame kad piknikas neįvyks, nes 
dauguma nori dalyvauti Cleve
lande tą dieną matyti Lietuvos 
sportininkus. Taigi visi va
žiuokime ir dalyvaukime Cle
velando Lietuvių Darželyje, o 
pikniką rasime toliau.

Rengimo Komisija, 
(f. ¥ *

SMULKIOS ŽINELĖS
Dominikas Kupris, sūnūs K. 

Kuprio, baigė high mokyklą.
PAS Barborą Gelžauskienę 

lankėsi svečiuose jos sunai, 
Petras, Stasys ir Pranas Ja- 
rašiai, Antosė Baurienė ir p-lė
K. šiburkis, iš Philadelphijos. 
Jie atlankė savo dėdę B. Ja
rašių, apžiurėjo didžiules gu
mų dirbtuves ir miestą. Trum
pai paviešėję apleido Akroną.

K. BARTKUS su savo žmo
na lankėsi pas žmonos brolį 
Antaną Kurpavičių, Bridgevil- 
le, Pa.

PAS p. Kuprius lankėsi F. 
Lavonas, O. Jablonskienė ir p. 
Mamienė iš Pittsburgho.

TaS “Dirvos” skaitytoją K. 
Prospaliauską atsilankė p. Lu
košienė su sunum ir dukteria 
ir Stulpinas iš Oakland, Md., 
ir p. O. Bartkienė iš Clevelan
do. Prospaliauskai palei Ak
roną turi gražią ūkę. Sve
čiams labai patiko jų ūkė ir 
vaišingumas.

PAS J. Roką atsilankė bu
vus Akronietė, p. Kuliunienė 
su sunum ir dukteria. Trum
pai Akrone viešėję nuvažiavo 
i Clevelandą pas savo brolį Pr. 
Jonuškevičių. Kalnas.

PAREMKITE!
Kviečiame visus Lietuvius 
skaityti, rašyti, užsirašyti 
ir platinti “Lietuvių Nau
jienas”. Išeina 14 pusla
pių didumo, 2 sykiu per 
mėnesį. Kaina metams $1.
“LIETUVIŲ NAUJIENOS” 

332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michiiran Avė. Dayton. O.

baltasis Švedų 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivą Išplaukimai iš New Yorko 
KUNGSHOLM ______  Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26
GRIPSHOLM ______  Rugsėjo 4
KUNGSHOLM ______  Rūgs. 14

Sutaupysit pinigų pirkdami 
laivakortę ten ir atgal.

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

Sivedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago, III. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.



u. Gerb.

SPRAGILAS Lietuvių Tautines Jaunuomenes Sąjungos ‘Jaunosios Lietuvos’
Dešimties Metų Sukaktuves Rašo P r . R a z m a

kursijos neįvykdei, — sako 
jis.

— Aš vis rengiausi, besi
rengiant užėjo karšta va
sara, dabar bijau aukštai į 
bokštą lipt, kad saulėje ne
iškepčiau, taigi sumisliau 
palaukt rudens, — sakau 
aš.

— Klysti, gerb. Spragi
le: aukščiau į orą pakilus 
būna vėsiau, o ne karščiau, 

i todėl nebijok savo Ekskur
siją į bokštą rengt, — sako 

; jis.
— O aš misliau kad kuo 

arčiau prie saulės tai būna 
karščiau. Kodėl yra prie
šingai? — sakau aš.

— Ant žemės paviršiaus 
karšta todėl kad čia suei
na visi saulės spinduliai ir 
išplinta, sušildydami visą 
pažemio orą. Aukštumo
se spinduliai neturi į ką 
atsimušti, pralekia pro ša-1 
lį, o kiek biskelį atsimuša į 
kūną ten atvėdina vėses
nis oras. Taigi juo aukš
čiau tuo vėsiau, — sako jis.

— Na tai gerai, aš tuoj j 
surengsiu savo Ekskursiją 
į Terminai Bokštą, gal ten 
bus smagiau, ne taip karš
ta. Ale turim palaukt iki 
apsilankys Klyvlande Lie
tuvos svečiai, ba dabar tik 
apie juos “Dirva” pilna, — 
sakau aš.

— Labai gerai. Kai sve
čiai išvažiuos, žiūrėk kad 
išpildytum savo duotą žo
dį. Prasta garbė jeigu ką 
visuomenei pažadi, o neiš
pildai, — sako jis.

— Aš savo žodį išlaiky
siu, ba gerb. Spragilas nė
ra koks mekleris, tik aš bi
jojau vasarą į bokštą lipt 
kad nesutirpčiau, — sakau 
aš.

— To nesibaimink, pats 
patirsi kad aukštumoje vi
sai kitoks ir daug vėsesnis 
oras, — sako jis.

— Ale pasakyk man, 
gerb. Redaktoriau, kas už
moka kelionės kaštus tų 
Lietuvos ponų, kad jųt toks 
didelis buris atvažiuoja ? 
Buvai juos pasitiks Vašin
gtone, gal sužinojai, — sa
kau aš.

— Iš Amerikos ir darbi
ninkai į Lietuvą nuvažiuo
ja, o iš Lietuvos nei ponai 
negalėtų atvažiuot į Ame- 

I riką, tai butų keistas daly
kas. Sportininkams kaštus 
atlyginti pasižadėjo Čika
gos komitetas, ir kitos ko
lonijos prisideda kiek kuri 
gali. Kiti gi svečiai kurie 
į Ameriką su jais kartu va- 

I žiavo, važiavo todėl kad 
turi pinigų. Kurie neturi 
tie nevažiavo. Keistai ne
kurie nušneka: lyg tai Lie
tuvos valdžia kam nors už
moka kelionę. Valdžia tu
ri žiūrėti savo rekalų ir 
visai nesirūpina apie tokius 
kuriems užeina noras kur 
važinėti. Lietuvos žmonės 
mėgsta keliauti taip kaip 
ir visi kiti, ir vasaros me
tu jų pilna Europa, Azija 
ir Afrika. Bet kaip tik kas 
sumano atvažiuoti į Ame-

— Ale kad žmonės tingi Iriką, tuoj musų siaurapro-
skaityt vasarai užėjus, — čiai politikieriai ir surinka 
sakau aš. buk juos valdžia siunčian-

— Taigi reikia vasaros ti, — sako jis.
laiku duoti dar geresnius _ Ale yra tokių kuriuos 
raštus, ir priversti žmones ir valdžia siunčia? — sakau 
skaityti. Žiemos metu di- aš. 
durna skaito iš nuobodumo 
ir turėjimo perdaug _ laisvo 
laiko. Iš ko redaktoriai gy
ventų jeigu vasarą laikraš
čiai neišeitų, — sako jis.

— Tai aš negaliu pagel
bėt vasarą, ba nieko gero 
negaliu parašyt. Verčiau 
aš sau ilsėsiuos, tegul kiti 
rašo, — sakau aš.

— Taip negali kalbėti, 
gerb. Spragile, nes kenki 
“Dirvos” bizniui. Vasarą 
žmonės tik ir skaito tokius 
raštus kaip tavo. Kas at
sitiko su tavo Ekskursija 
į Klyvlando Terminai Bok
štą? Jau pavasarį pažadė
jai tą Ekskursiją daryt ir 
aprašyt savo patyrimus, o 
ir po šiai dienai tos Eks-

GERB. SPRAGILĄ NU
GALĖJO KARŠTAS 

ORAS
Ar jus žinot ar ne, ale 

kai būna karšta tai kaista 
ir gerb. Spragilo kailis, ir 
gerb. Spragilas, kaip visi 
smertelni žmoneliai turi 
kentėt kafštį, kaip yra pa
likta nuo tų laikų kai Ado
mas ir Jieva buvo išvaryti 
iš rojaus.

Ale Dievulis ne visai už
suko savo pečius nuo smer- 
telnų žmonelių: jis susimy
lėjo ant jų ir paliko vėsinan
tį vandenį.

Aną šventadienį, kai vi
durdienį pasidarė visai 
karšta, aš sakau savo gerb. 
Šonkauliui:

— Aš einu į kiemą atsi- 
vėdint, — sakau aš.

— Kad lauke karšta, 
kaip tu atsivėdinsi? — sa
ko ji.

— Pamatysi, aš tau pa
rodysiu! — sakau aš.

Išeinu į kiemą, atsisuku 
kraną vandens su ta paipa 
ką žolę kieme laisto, ir pa
sitaikęs kad vanduo tikš
tų į aušktą ir kristų iš vir
šaus žemyn, atsisėdau po 
vėdinančiu “fontanu”.

Netikėtai iš užpakalio iš
girstu ‘Dirvos’ redaktoriaus 
balsą:

— Sveikas-gyvas, gerb. 
Spragile! Ką tu čia išgal
vojai! — sako jis.

— Alo, gerb. Redakto
riau ! Nesitikėjau tavęs. 
Misliau kad tu dar Vašink- 
tone, — sakau aš.

— Atėjau pažiūrėt kas 
su tavim atsitiko: nepara
šei savo jokio rašto, — sa
ko jis.

— Kad taip karšta, aš 
tingiu ir rašyt, — sakau aš.

— Jeigu visi rašytojai 
vasaros karštyje apsimes
tų tinginiais, visi laikraš
čiai turėtų’sustoti, — sako 
jis- T i - -

— Juk vasarą žmones 
tingi skaityt laikraščius, 
gerai butų kad laikraščiai 
nutrauktų išėjimą per pa
čius karščius, — sakau aš.

— Tas negalima, kaip1 
negalima sulaikyt laiko bė
gimo. Laikraščiai turi iš-i 
eiti, žmonės turi žinoti kas 
pasaulyje dedasi, — sako 
jiS’

— Šiame būryje kurie 
dabar atvažiavo nėra nei 
vieno, nei skautų, nei spor
tininkų nei kitų. Jų kelio
nė nieko bendro neturi su 
valdžia. Atvažiavo tik tie 
kurie nori plačiau pažinti 
Ameriką ir čia gyvenan
čius Lietuvius. Valdžia jei 
siunčia ką tai kokius nors 
tyrinėtojus, ar pirkėjus, ar 
studentus daugiau moky
tis. Bet juos siunčia tik
tai ta ministerija kuri tu
ri reikalą ką siųsti, ir nau
doja savo biudžeto lėšas, o 
ne visa valdžia siunčia. Tai 
ir visa paslaptis tų “val
džios siuntimų”, sako jis.

— Man tas nedaro skir
tumo, ale musų srovių po-

.........

Iš Lietuvos Jaunalietuviu

(Tęsinys iš pereito nr.)
Dar kelis žodžius apie Są

jungos darbus. Kaip pradžio
je rašiau, sąjunga turi darbo 
sritis, j kurias daugiausia ir 
kreipia dėmesį. Pradžioje sky
riuose visas veikimas reiškėsi 
tik susirinkimais, paskaitomis, 
vakarėlių rengimu. Sunku čia 
suskaityti, kiek skyriuose per 
tą dešimtmetį buvo susirinki
mų, kursų, vakarėlių, įvairių 
minėjimų, sportinių pasirody
mų ir kitų darbų. Tuos skai
čius reikėtų skaityti tūkstan
čiais.

Jaunuomenę reikia ne tiktai 
mokyti, auklėti, šviesti, bet 
reikia jai duoti ir sveiko žaismo. 
Todėl ir “Jaunoji Lietuva’’, vos 
ketverius metus išgyvenus, su
prato kad negalima jaunimo 
maitinti Vien pamokslais, bet 
reikia jai duoti pasportuoti, pa- 
sirungtyniauti. Ir patys sky
rių nariai jau buvo ėmę kreip
ti dėmesį į sportą, kuris iki tol 
buvo tik miestuose praktikuo
jamas, daugiausia futbolas.

1931 m. Spalių 17 buvo įs
teigta Jaunalietuvių Sporto Or
ganizacija, trumpai JSO vadi
nama. Buvo iškeltas šūkis:

Išplėsti tą sveiką žaismą — 
sportą — po visus Lietuvos 
kampus.

Kaip rodo šešerių metų spor
tinė veikla, nebuvo apsirikta: 
dabar sportas yra pasiekęs ir 
tolimiausius Lietuvos kaimus. 
Šiuo metu JSO yra didžiausia

litikieriai tai liežuvius iš
kišę rėkia apie “valdžios 
siuntinėjamus”. Gal būt 
todėl kad nieko daugiau 
neišmano. Aš tai laukiu 
tų svečių, ir eisiu pažiūrėt 
sportininkų ir paklausyt 
ką kiti turi papasakot, — 
sakau aš.

— Taip ir reikia: dau
giau matysi ir girdėsi, iš
mintingesnis busi. Iki pa
simatymo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, —- 

Lietuvos šaulių Sąjungos 18 metų sukaktuvių proga 
rengtos Joninių išvakarės Kauno pilies griuvėsiuose, kur 
dalyvavo apie 40,000 žmonių: (1) Bendras iškilmių vai

zdas; (2) J. Graičiuno fragmento iš “Musų Aukuro’’ 
scena: vaidila ragina senovės Lietuvį ginti sovo gimti
nį kraštą. Tsb.

sporto organizacija Lietuvoje. 
Ji kultyvuoja visas sporto ša
kas, o masinėje gimnastikoje 
neturi sau jokių konkurentų, 
šiuo metu Jaunalietuvių spor
tininkų yra apie 20,000. Sporto 
klubuose ir sekcijose veikia 
įvairių sporto šakų komandos, 
kurios gana sėkmingai rungia
si su kitų sporto organizacijų 
komandomis. Kiek JSO yra 
stipri rodo ir tas kad aplanky
ti brolius Amerikos Lietuvių 
sportininkus iš 11 sportininkų 
4 vyksta JSO sportininkai.

Trumpame straipsnyje sun
ku aprašyti visus Jaunalietu
vių sportinius laimėjimus. Jau
nalietuviai, tiesa, nėra vien re- 
kordistais, nors ir kultivuoja 
visas sporto šakas. Kaip mi
nėjau, konkuruodami su kitais 
sportininkais Įvairiose sporto 
šakose, jie neturi jokio konku
rento masinėje gimnastikoje. 
Į šį dalyką iš pat pradžios bu
vo atkreiptas didžiausias dė
mesys. Todėl jau po metų — 
1932 m. Marijampolėje galėjo 
pasirodyti masinėje mankšto
je 400 Jaunalietuvių. Tais pa
čiais metais panašių sporto 
švenčių — sąskrydžių buvo ir 
keliose kitose vietose. 1933 
m. buvo surengta Kaune pir
moji visos Lietuvose sporto 
šventė, kurios bendrose mank
štose dalyvavo 4,000 Jaunalie
tuvių. 1934 m. Liepos 5-8 vėl 
Kaune buvo surengta taip pat 
visos Lietuvos Jaunalietuvių 
sporto šventė, kurioje jau daly
vavo 10,000 sportininkų. Tuo 
buvo nustebinta ne tiktai Lie
tuvos visuomenė, bet ta švente 
susidomėjo ir užsienis.

1935 m., be kelių šimtų ma
žesnių visuose Lietuvos kam
puose jaunalietuvių sportinin
kų pasirodymų, kartu su “San
tara” Klaipėdoje žemaičių Jau
nalietuviai surengė spdrto šven
tę su 3000 sportininkų, 1936 
m. buvo trys dideli apygardi- 
niai Jaunalietuvių sportininkų 
pasirodymai: Palangoje, Ma
rijampolėje ir Panevėžyje.

valstybinių 
jų tinklas 
todėl sky- 
savus, nes

Sportiniai pasirodymai yra 
labai ryškus dalykas, tačiau 
tai nėra pagrindinis Jaunalie
tuvių darbas. Neužsileidžia- 
ma ir kitose srityse. Kol pla
tesniu mastu valdžia nesteigė 
knygynų, Jaunalietuvių skyriai 
patys steigėsi knygynus ir 
skaityklas. 1936 m. 600 “Jau
nosios Lietuvos” skyrių turė
jo knygynus, 300 skyrių ir 
skaityklas. Knygynams padi
dinti 1936 metais buvo pas
kelbtas knygų vajus, per kurį 
visuomenė suaukojo per 40,000 
gerų ir tinkamų knygų, kurios 
dabar įrišamos ir skirstomos 
knygynėliais 5% iš tų knygų 
paskirta užsienio* Jaunalietu
viams, 20% Klaipėdos krašto 
jaunimo organizacijai “Santa
ra”. Susidarys apie 200 kny
gynėlių kurie bus išsiuntinėti 
po visą Lietuvą. Nors valdžia 
dabar jau steigia 
knygynėlių, -tačiau 
kol kas dar retas, 
riai dar visi steigia 
jaunimas vis daugiau mėgsta 
skaityti.

Sąjunga taip pat labai rūpi
nasi dainavimu, ypač kreipia 
dėmesį į liaudies dvibalsius 
chorus, kuriems nereikia labai 
mokytų chorvedžių. Tokiems 
chorams lengviau ir naujų dai
nų duoti. Be to, rūpinamasi 
ir keturbalsiais chorais. To
kių chorų dabar Sąjunga turi 
100 ir mano jų skaičių didinti. 
Sąjungos centrinis choras, ve
damas gabaus dirigento Kle
menso Griauzdės, pasiekė pa
čias dainos aukštybes.

Didelį darbą “Jaunoji Lietu
va” dirba ir kitose srytyse. 
Gana smarkiai pradėta rūpin
tis profesiniu auklėjimu: ren
giami įvairus kursai ir paskai
tos darbininkams, ūkininkai
čiams. Be to, Sąjunga orga
nizuodama įvairių luomų ir pro
fesijų jaunimą, ugdo Lietuvių 
geresnį sugyvenimą, tikresnį 
savo uždavinių supratimą. To
dėl Sąjungos gretose žygiuoja 
šalia darbininko mokytojas, ša- 

ir 

lia ūkininkaičio miesto darbi
ninkas. Tai turi didelės reikš
mės, nes mums reikia kuo di
džiausio sugyvenimo ir vienin
go jėgų įtempimo, kad kuo 
greičiausiai galėtume pakalti 
savo krašto kultūrą ir ekono
minę gerovę. Be to, daug rū
pinamasi savo krašto pagraži
nimų, sodybų ir netikusių lau
kų medeliais apsodinimu.

Sąjunga savo idėjoms propa
guoti ir savo nariams šviesti 
bei auklėti nuo 1928 m. leidžia 
žurnalą “Jaunąją Kartą,” kuri 
pradžioje buvo mėnesinis, o 
dabar eina kas savaitė. “Jau
noji Karta” yra didžiausias 
Lietuvos jaunimo laikraštis, 
jis per metus savo skaityto
jams duoda: 1200 puslapius su 
1000 paveikslų ir 700 straips
nių, 
litai, užsienyje dvigubai, 
to, pernai pradėtas leisti žur
nalas vadams “Jaunalietuvių 
Vadovas”; jis eina 4 kartus 
permetus. Sąjunga Bar leidžia 
ir kitų leidinių, reikalingų na-

Metams jis kaštuoja 5
Be

rių ideologiniam švietimui ir 
auklėjimui ir organizaciniam 
darbui.

Iš šios trumpos apžvalgos 
matyti “Jaunosios Lietuvos” 
siekimai ir darbai. Sulaukusi 
dešimties metų amžiaus, turė
dama gerų ir patyrusių vado
vų,“Jaunoji Lietuva” tikisi 
kad kitame dešimtmetyje dar 
daugiau nuveiks, dar labiau ga
lės duoti savo mylimos tėvy
nės garbei, garsui ir gerovei.

Tautai jaunąsias jiegas! yra 
Sąjungos šūkis. Ir sekdami 
savo šūkį, Jaunalietuviai, nie
ko nebodami, visas kliūtis nu
galėdami, sieks ir vygdys sa
vo kilnius užsimojimus su dar 
didesne energija ir pasišventi
mu. (Galas.)

UKIO 1 ^ODUKTAI
Pas mus ^alit gauti pirkti 
nebrangiai ūkio produktų— 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far- 
moje. (21)

T. NEURA
2047 Hamilton Avė.

DAR GALIMA GAUTI
Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

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

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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NUOBODI TĄSYNĖ
*---------------- —----------------------------------------- .

Įima sakyti yra užtikrin
tas.

Jokiu budu neturėtume 
praleisti sumanymo 1939 
metais atsiųsti Į Ameriką 
Lietuvos operos artistų.

Ką galim, darykim da
bar, kad kuodaugiau Lie
tuvių išeivių galėtų pama
tyti ir pažinti ką Lietuva 
turi didaus, gražaus.

Kasmet po porą tūkstan
čių čia gyvenančių Lietu
vos išeivių apleidžia gyvų
jų eiles ’ — ilgiau tęsdami 
tokius darbus užkirsime 
jiems progas tai matyti ir 
pasigerėti.

Suvienytų Valstijų Kon
grese eina tąsynė ištisą pu
sę metų, kuri visai 
jau nusibodo. Tai 
prieš pertvarkymą 
ciausiojo Teismo.

Teismo perorganizavimo 
— jo padidinimo, ir nusta
tymo kad tam tikro am
žiaus sulaukę teisėjai pri
valo pasitraukti — užsino
rėjo Prezidentas Roosevelt 
po to kai senasis teismo są
statas pradėjo atmesdinėti 
jo “naujos dalybos” prave
damus sumanymus.

Savo atmetinėjimus teis
mas darė pasiremdamas 
šalies konstitucija, bet gali 
būti rasdamas priekabę ta 
konstitucija pasiremti, dėl 
to kad nesutiko su Prezi
dento Roosevelto “nauja 
dalyba”, kuri pasirodė ne
pageidaujama kapitalistų 
interesams.

Dabar jau kelintas mė
nuo kaip Kongresas aikvo- 
ja laiką tąsydamasis Auk
ščiausiojo Teismo perorga
nizavimo klausimu.

Ne tik Republikonų bet 
ir Demokratų kongreso at
stovų tarpe randasi tokių 
kurie kliudo Teismo peror
ganizavimui. Prieš tai pa
sireiškė net buvę geri Roo
sevelto draugai.

Išrodo kad Aukščiausio
jo Teismo perorganizavimo 
klausime užsiveria šios ša
lies arba išsilaikymas arba 
sugriuvimas.

Ištikro gi ar tąs teismas 
bus padidintas ■ ■ 
tas, ir šalies » 
pasiliks čiely? e . 
ir jos piliečiams nebus jo
kio skirtumo.

Jei greičiau šiuos ginčus 
baigtų ir Kongresas išsi
skirstytų atostogauti butų 
sveikiau.

Prež. Roosevelt užsiko
ręs sau ant sprando tą tei
smo pertvarkymo sumany
mą dabar nenori užsileisti, 
o Kongrese susidarius stip
ri opozicija nenori praleis
ti, ir Prezidentas ir Kon
gresas aikvoja brangų lai
ką tuščioms, vietoj svars
tyti ' ką nors naudingo.

DARIAUS-GIRĖNO 
ŽUVIMO SUKAK- 

TĮ MININT

šaliai 
už ir 
Aukš-

■' sumažin- 
^istitucija 

„4 ir šaliai

ATEITIS UŽTIKRINTA
Lietuvos sportininkų at

silankymas ir Chicagoj jų 
pasirodymų gausus Lietu
vių lankymas išrodo užtik
rina Lietuvos artimesnį su
sirišimą su Amerikos išei
viais kultūriškais ryšiais.

Jeigu tik pasirodys kad 
šiuo atveju Chicagos ko
miteto ineigos padengia vi
sos šios pramogos kaštus, 
ateityje kas antras ar tre
čias metas galima bus kas 
nors panašaus rengti re
guliariai.

Galima butų sutvarkyti 
taip kad kas du ar trys me
tai Amerikos Lietuvių gru
pės važiuotų Į Lietuvą, o 
kitą toki pat laikotarpį 
Lietuvos grupės lankytų 
mus Amerikoje.

Šis Lietuvos sportininkų 
atsilankymas yra tik pir
mas bandymas, todėl galėjo 
įvykti ir susimaišymų ir 
nepasitenkinimų. Ateityje 
visame jau bus pasiremta 
patyrimu ir išeis visai nuo
sekliai.

Tuo pat budu galima 
pravesti ir kitų Lietuvos 
meniškų jiegų atsilankymą 
Amerikoje.

Ameriką galėtų lankyti 
nuolat Lietuvos operos ar
tistai. -

Jų kaštų padengimas ga-1

Lictuvos Generalinio Konsulo 
J. Budrio kalba pasakyta per 
radio stotį WMBQ, Brook
lyn, N. Y., Liepos 20 d., Da
riaus-Girėno žuvimo minėji
mo proga.

¥ ¥ ¥

LENKIJOS laikraščiai 
pradėjo formuoti dcl Ame
rikos Žydų rengiamų pro
testų prieš Lenkų persekio
jimų Žydų. Pulk. Beck, už
sienių reikalų ministeris, 
per savo organą pagrąsino 
užsienio Žydams liautis 
lermavus prieš Lenkus, ir 
Lenkijos Žydų pareikala
vo stengtis sulaikyti tuos 
protestus užsieniuose, sa
kydamas kad už tai busią 
palaikyti atsakom i n g a i s 
Lenkijos Žydai....

Taigi, . Lenkijoje Žydai 
gali būti dar labiau kanki
nami jeigu kam skųsis, ir 
jiems bus primetama kal
tė jeigu juos svetur kas už
tars.

Suv.
16,578 
pilotų, 
valdyti

Valstijose yra net 
registruotų lakunų- 

turineių leidimus 
lėktuvus.

BRANGUS KLAUSYTOJAI!
Gyvenimas ir pats žygis did

vyrių, kurių garbingą atmintį 
mes .šiandieną minime, kurių 
laimėjimu didžiuojasi visa Lie
tuvių tauta, Jums pakankamai 
žinomas, žinomas iš spaudos, 
iš gražaus leidinio “Sparnuoti 
Lietuviai”, kur autorius visa
pusiškai nušviesdamas tiek did
vyrių gyvenimą tiek patį žy
gį, įdėjo daug sielos, pagaliau, 
daugelis iš Jūsų pažinojo juos 
asmeniškai, padėjo ruošti skri
dimą ir buvo liudininkais iš
skridimo.

Jus, išleidę Darių ir Girėną, 
nekantriai laukėte tolimesnių 
žinių, mes anapus vandenyno— 
jų prisiartinimo, pasirodymo. 
Tai vėl buvo vienas iš gražių
jų momentų, kuomet visus Lie
tuvius sujungė bendras siekis. 
Visi jautė ir pergyveno tą 
rimtį, visų veiduose matėsi su
sikaupimas, susirūpinimas. Vi
si įtemptai mintyse lydėjo drą
suolius, lyg norėdami jiems 
priduoti jiegų.

Aš tuo metu buvau Kara
liaučiuje. Tragingą naktį drau
ge su visais bendradarbiais bu- 
dėjome prie telefono ir radio 
aparatų. Susinešėme su aero
dromo komendantu, kuris už 
kiek laiko pranešė kad jis su
sirišo su Danzigu, Berlinu, ir 
Kaunu ir perduos mums kiek
vieną gautą žinią. Jei tik 
orlaivis ' bus pastebėtas 
stengiamasi jam signalais 
dėti.

“Gaila kad skrendantieji 
turi radio aparato”, tarė susi
rūpinęs komendantas. “Ar jie

AR ILGAI?
Mėlynoji rugiagėle, 
Kuomet pražydėsi? 
O jaunoji mergužėle, 
Kuomet pamylėsi ?....

Gegutėle tu raiboji, 
Ar ilgai kukuosi? 
Mergužėle mylimoji, 
Ar ilgai dainuosi? 

Kaip gėlelė tu žydėsi 
Kol žydės laukelis, 
O mergelė pamylėsi 
Kai sugryš bernelis....

Tu kukuosi, gegutėle,
Iki vasarėlės;
O dainuosi, mergužėle, 
Tik su jaunystėle.

Toli mylima mergelė, 
Toli rugiagėlė;
Čionai svetima šalelė — 
Toli tėviškėlė!....

Vikt. TaUrėlis.

PLIENO PAUKŠČIAI
Plieno paukščiai padangėse 
Maudos spinduliuose, 
Tai iškyla, tai paskęsta
Debesų ukuose.

O tuos paukščius valdo žmonės,
Mus brangus Lietuviai,
Kurių, rodos, nepasiektų
Nei patranku šūviai.

Is skraidys jie padangėse,
Nors ir karas kiltų,
Nors ir tūkstančiai patrankų
Mirtimi prabiltų.

Musų paukščiai, plieno paukščiai
Laisvę pamylėję
Nusileis tiktai Į žemę
Priešus nugalėję.

Jonas Morkūnas.

kur 
bus 
pa-

ne

turi bent prožektorių, kad nu
šviestų sau kelią?”

Atsakiau kiek žinojau, kad 
lakūnai visą svarbą dėjo — 
kuo daugiau vietos gasolinui, 
— ir turi tik rankinį prožekto
rių.

Senas, prityręs lakūnas po
nas Holtz nutylėjo. Jis mato- 

, mai nenorėjo mus gąsdinti, 
nes tuomi nieko jau nepadėsi, 
o kelias tiek štetinu, Danzigu 
jam buvo gerai žinomas — 
kalnai, miškai ir ežerai. Ne 
tik naktį bet ir miglotą dieną 
ties ta vieta yra pavojinga 
skristi. Savo gamta ta vieta 
yra panaši į vietą ties Pitts- 
burghu, Amerikoje.

Pamenu ir aš skrisdamas su 
Rusų lakunu dienos metu, kuo
met stiprus rūkas privertė la
kūną kiek nusileisti, kas tai 
sužaliavo prieš akis, orlaivis 
kaip kulipka staiga pašoko į 
viršų — tai kelis metus regu
liariai skraidantis tarp Mask
vos ir Berlino lakūnas, pamatęs 
medžių viršūnes, paskutiniu 
momentu išgelbėjo keleivius. 
Vėliau, ties ta vieta kelias my
lias prieš štetiną Vokiečių tri
jų motorų orlaivis žuvo, atsi
trenkdamas į vieną tokių kal
nelių. žuvo 12 žmonių. Jei 
aš tą Jums pasakoju, gerbiami 
klausytojai, tai tik tam kad 
geriau supažindinti su vieta, 
kur žuvo didvyriai, kurių švie
sią atmintį mes šiandieną mi
nime.

Komendantas laiks nuo lai
ko telefonavo, bet, deja, žinių 
neturėta nei iš kur. Ir jis jau 
neslėpė savo susirūpinimo, lie
pė apšviest Karaliaučiaus aero
dromą kad orlaivis galėtų 
orientuotis, bet pagaliau pra
nešė kad vilties nėra — jei iki 
šiol lakūnų nėra tai ar jie pa
sirinko kitą kelią arba.... 
juos ištiko nelaimė. Tolimesni 
įvykiai Jums jau žinomi.

Pažystu puikius bruožus Da
riaus sielos. Kaip dabar prieš 
mane stovi Klaipėdoje Kapt. 
Darius: “Mano atostogų laikas 
baigėsi, aš turiu gryžti į Kau
ną — jei Tamsta randi kad 
mano darbas čia naudingas, 
prašau užtarti”, kukliai parei
škė kapitonas, dvi savaitės 
prieš Klaipėdos sukilimą.

Panaudoti gautas atostogas 
sunkiam darbui ir kuomet ar
tinasi sprendžiamoji valanda, 
atsisakyti nuo teisės matyti 
užbaigą savo padėto triūso, ar 
tai ne pavyzdys drausmės, di
delio sielos taurumo to kilnaus 
žmogaus ?!

Visu savo trumpu gyvenimu 
Darius įrodė kad ne asmeniš
kos gerovės ir garbės jie j ieš
kojo, bet visus jo žygius lydė
jo ir skatino meilė prie visiems 
mums bendros Motinos Lietu
vos. Ta meilė atvedė jį iš 
Amerikos į Lietuvą, vėliau į 
Klaipėdą. Sugryžęs vėl Ame
rikon suranda draugą, užkre
čia jį savo idėja, patraukia į 
naujų didelį žygį, ir, pasitikė
damas vien savo ir savo drau
go pasiryžimu ir narsumu, nu
gali vandenyną. Nugalėję, jie 
žuvo beveik ant Tėvynės slenk
sčio, bet, kaip apibudino Lietu
vos Valstybės Galva, “Jų ypa
tinga žygio didybė — jų tra
giška mirtis.... ”

Karžygių Dariaus ir Girėno 
vardai suvienijo Amerikos ka
rius Lietuvius po viena vėlia
va. Ir šiandieninis minėjimas 
parodo kad jų šviesi atmintis 
gyva tarpe musų, kad ant Lie
tuvos dangaus užsižiebė dvi 
naujos žvaigždės, kurios Lietu
vos vaikams nušvies gyvenirtie 
kelią, kad ir jie. imdami sau 
tuos didvyrius už pavyzdį, ei
tų pasišventimo ir Tėvynei 
pasiaukavimo takais!

KAIJN.E gyvai svarstoma sta
tymas Lietuvoje metalo liejyk
los, kurioje butų 'apdirbama 
senas geležies laužas ir tuo su
mažinamas geležies importas. 
Toks fabrikas kaštuotų apie 3 
milijonus litų ir jo statybą pa
remtų vyriausybė. Dabar kas 
met į užsienį iš Lietuvos išga
benama daug geležies laužo.

REGULIUOS kaimų staty
bą. Atitinkamos įstaigos pa
rengė įstatymo projektą lie
čiantį kaimų statybą. Trobos 
kaimuose bus ‘statomos atitin
kamu planu ir tą statybą val
džia žada visomis išgalėmis 
remti.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

SKAITYMAI

A-

NAPOLEONAS LIETUVOJE
NUO REDAKCIJOS, šis straipsnis įdomus 
kad tais laikais — 125 metai atgal — kuo-tuo

met Napoleonas žygiavo per Lietuvą užkariau
ti Maskvą ir Rusiją, Lietuva buvo jau Rusų 
pavergta. Rusijos Imperatorė Katrė Diždioji 
atliko paskutinį Lietuvos suplėšymą-padalinimą 
1795 metais — vos 17 metų pirmiau, taigi Lie
tuvių širdyse buvo dar neužgesęs savistovumo 
ir nepriklausomos valstybės spindulys. Napo
leonui žygiuojant prieš Rusiją, Lietuviai gel
bėjo jam tikėdami kad Napoleonas padės at- 
steigti Lietuvos valstybę. Tą patį darė ir Len
kai, nes kartu su Lietuvos padalinimu buvo pa
dalinta ir Lenkija. Istorija sako kad prie to 
padalinimo ir Lietuvos-Lenkijos valstybės pa
naikinimo privedė Lenkų negabi politika.

Šiais laikais, Lietuvai su Prancūzija vėl su
ėjus į draugingus santikius, Lietuvoje sureng
ta paminėjimas to didžio Napoleono žygio per 
Lietuvą, parodoje išstatyta daug tų laikų liku
čių, kurių Lietuvoje randama ir po šiai dienai, 
ir dokumentų.

* * *

LIETUVIS GENEROLAS — NAPOLEONO 
ADJUTANTAS

ŠYMET sueina 125 metai nuo garsaus Na
poleono I — Prancūzijos imperatoriaus — žy
gio į Maskvą, kuris pasibaigė, kaip gerai žino
ma, didžios Prancūzų armijos pralaimėjimu ir 
žlugimu. Tas žygis buvo pradėtas ir baigėsi 
Lietuvoje.

1812 metų Birželio 19 d. Napoleonas Vilka
viškyje paskelbė Rusijai karą. Didelė Prancū
zų kariuomenė, kurioje buvo 250,000 karių, žy
giavo pro Tilžę, Kauną, Rumšiškes į rytus, kur 
praėjo Rusijos miestus — Minską, Smolenską, 
ir pasiekė Maskvą, čia Rusai, taip pat turėda
mi nemažą skaičių kariuomenės, stojo į mūšį, 
tačiau smarkiai pralaimėjo. Tuomet jie pade
gė Maskvą ir pasitraukė į rytus. Inėję į Mas
kvą, Prancūzai terado vien griuvėsius, kur ti
kėjosi rasti pastogę, maisto ir pašaro arkliams.

Prancūzams prieš akis atsistojo bado šmė
kla. Ją dar labiau padidino užėję labai dideli 
tų metų žiemos šalčiai, ir daug Prancūzų karių 
nepripratusių prie žiemos mirė. Tuo tarpu at
skiri Rusų kariuomenės būriai nuolat puldinėjo 
ir dar labiau silpnino Prancūzų pajiegumą.

Šito Napoleono kariuomenė neišlaikė ir ėmė 
skubiai trauktis. Daug bėgančių karių nukovė 
Rusų kazokai. Napoleono kariuomenės likučiai 
persikėlė ties Kaunu per Nemuną. Tame žy
gyje žuvo per 120,000—150,000 Prancūzų ka
rių. Lietuvoje žuvo per 90,000 karių, kurie yra 
palaidoti įvairiose musų krašto vietose, o žmo
nės dar ir šiandien pasakoja apie tą jų nesėk
mingą žygį.

Mums yra labai įdomu ir reikšminga kad 
Napoleonas savo žygio metu buvo suorganiza
vęs Lietuvos kariuomenę, pavadindamas ją Lie
tuvos korpusu. Jį įsteigė tuojau pat atvykęs į 
Lietuvą, 1812 metų vasarą. Jame dalyvavo Lie
tuvis Generolas Juozas Kasakauskas, labai Na
poleono mylimas. Gen. Juozas Kasakauskas vė
liau buvo Napoleono adjutantu ir buvo jam išti
kimas iki jo atsisakymo nuo sosto. Ta proga 
pažymėtina kad Lietuvos universiteto Profeso
rius Raymondas Schmittleinas, tyrinėdamas Na
poleono žygį per Lietuvą, Jonavoje apžiurėjo 
Gen. Juozo Kasakausko karstą. Medinis kars
tas ir generolo palaikai gerokai surūdiję. Ati
darius karstą, prie imperatoriaus adjutanto pa
laikų rastas kardas, truputis uniforminės me
degos ir sagų. Sveikiausia išlikę raitininko au
kšti batai. Ant karsto uždėta Napoleono adju
tanto kepurė.

Kuomet Prancūzai nužygiavo į rytus, Kau
ro, Vilniaus ir kitų miestų įgulose buvo vykdo
ma naujokų šaukimas. Viename Prancūzų pul
ke, kuris stovyklavo Kaune, buvo per 500 Lie
tuvių naujokų. Drauge Napoleonas kure ir iš
imtinai Lietuviškus pulkus. Daugiausia užsili
kę žinių apie grafo Tiškevičaus ulonų pulką.

Lietuvos ulonai turėjo gana gražią unifor
mą: aksominė kepure, aukšti lakeruoti batai, 
puiki per vidurį sugaubta žvilganti kepurė. 
Charakteringa kad kepurės priešakyje buvo iš
siūtas didelis Vytis.

Kuomet Napoleono kariuomenė bėgo iš Ru
sijos, Lietuvos ulonai daug padėjo Napoleonui, 
išgelbėdami nuo smarkiai puolančių kazokų, 
bai yra įdomu kad Napoleono kariuomenės 
tastrofa visiškai nepalietė šio ulonų pulko, 
pasirodė, mažiausia nukentėjo.

KAUNE NAPOLEONO PARODA
Šiam Nepoleono žygiui paminėti, Prancuzų- 

Lietuvių draugija surengė Vytauto Didžiojo 
kultūros muzejaus patalpose parodą, kurią su-

darė Lietuvoje surinkti ir iš svetur atgabenti 
dokumentai, liečiu Nepoleono žygį.

Paroda buvo iškilmingai atidaryta Gegužės 
20 d., dalyvaujant Valstybės Prezidentui Anta
nui Smetonai, Ministeriui Pirmininkui Juozui 
Tubeliui ir kitiems aukštiems žmonėms. Atida
rymo iškilmėms atvyko du aukšti svečiai iš 
Prancūzijos. Jų tikslas buvo susipažinti su Lie
tuvoje esama medegą apie Napoleoną.

Švietimo Ministeris Prof. Tonkūnas, kalbė
damas parodos atidaryme, pažymėjo kad paver
gtosios tautos, taigi ir Lietuviai, į Napoleoną 
žiurėjo kaip j išlaisvintoją, kaip į skaistesnės 
ateities kūrėją. Napoleonui įžengus į Lietuvą, 
aktiviai stota jo pusėn, imta organizuoti Lie
tuviški pulkai, teikta armijai visokiariopa para
ma, pareikalavus iš krašto didžiulių aukų. Tai 
daryta šviečiant vilčiai kad greit bus išlaisvin
ta ir atstatyta Didžioji Lietuvos kunigaikštija. 
Pasiekta net laikinos Lietuvos vyriausybės su
darymo. Bet neilgai trukus, po Napoleono ar
mijos nelaimių, lieka tik trūnijanti Lietuvos že
melėje didžiojo karo tūkstančių karių kaulai, 
Lietuva baisiai nualinta, Rusų persekiojimai už 
pasiryžimą siekti laisvės, ir tamsi neviltis. Tai 
liūdna ne tik Prancūzų bet ir Lietuvių tautos 
drama.

Paroda užima net du aukštu, ir yra labai 
įdomi ir visiškai tinkamai pamini ypatingo Na
poleono žygio sukaktį, gražiai iškeldama Napo
leono, kaip kariuomenės vado, ypatumus.

“Karys”. B. V.

NAUJI LEIDINIAI
NAUJAS ŽURNALAS — “PASIUNTINYS”

Iš Gary, Indiana, redakcija gavo naują Lie- 
kurio 
Kun.
An-

pūs-

tuvišką leidinį, “PASIUNTINYS”, nr. 1, 
atsakomuoju redaktorium ir leidėju yra 
S. J. Draugelis, padėjėju Dr. J. P. Poška, 
trasas: 1390 West 15th Avė., Gary, Ind.

Pirmutinis mimeris yra didokas, 22
lapių, žurnalo tikslas rinkti ir skelbti statis
tikos žinios ir Amerikos Lietuvių gyvenimo, 
aprašyti Lietuviškų kolonijų istoriją, ir tt.

Leidėjas Kun. S. J. Draugelis jau kelintas 
metas renka Amerikos Lietuvių gyvenimo me
degą, taigi šiam žurnalui medegos turi pakan
kamai. Prie statistinių žiniė talpinama šiaip 
įaštai dienos klausimais.

MILŽINIŠKOS š. AMERIKOS HIDROTECH
NIKOS PROBLEMOS

Parašė Prof. Inž. Steponas Kolupaila, po savo 
atsilankymo Amerikoje pereitą metą ir apvaži- 
nėjimo bei apžiūrėjimo didžiųjų Amerikos elek
tros gamyklų. Knygelė 48 puslapių, gausiai 
iliustruota, išleista Kaune, 1937 m.

Kaip žinome, Inž. Prof. Kolupaila pereitą 
metą dalyvavo tarptautinėje jiegos konferenci
joje, sušauktoje Washingtone.

TŪLI MUSŲ PARAZITAI

Parašė Dr. A. Petreika — su 19 braižinių. Iš
leista Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, 1937 
m., Brooklyn, N. Y. Knygelėje rašoma apie 
nekuriuos kasdieninius žmonių gyvenime para
zitus: muses, skruzdės, uodus ir tt.

Taikyta matyt LDS. nariams, ar propagan
dai už tą organizaciją, kadangi gale pridėta ra
šinys ir apie tą susivienijimą.

MERGAITĖ ĮLIETA I VARPĄ
Iš senovės Kinijos imperijos užsiliko tokia 

legenta. Imperatorius Young Lo įsakė nulie
dinti Ta Čung Su maldnamiui tokį didelį varpą 
kad jo garsas butų girdėti tam tikrą tolį, apie 
37 Angliškas mylias. Darbas prie varpo lieji
mo buvo labai nepasekmingas, metalas nesiliejo 
kaip reikia ir varpas neturėjo tinkamo skambe
sio. Imperatorius pagrąsino varpo liejikui 
trečią kartą nepavykus varpą nulieti kaip 
kia, jis bus nužudytas.

Tada liejiko dukterei užėjo mintis kad 
pas galės būti geras jeigu ji pasiaukaus
darbui. Kuomet metalas buvo įvirintas, mer
gaitė Šoko į metalą ir ten sutirpo. Jos kūno 
medegą susimaišė su variu, auksu, geležim ir 
sidabru. Tada varpas buvo- nuliedintas ir turė
jo atsąkantį garsą. Varpas pavadintas tos mer
gaitės atminčiai.

žinovai tikrina kad Kinijos rudis labai ma
žai turi fosforo, žmogaus kūnas kaip tik turi 
daug fosforo, todėl susimaišęs metale mergai
tės kūno fosforas davė galimybę nuliedinti var
pą kuris išduoda skaidrų garsą.
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DIRVA

LIETUVOS SPORTININKAI BALTIMORĖ

Ką mate ir patyrė ‘Dirvos’ Redakto 
rius atsilankęs pasitikti Lietuvos 

Sportininkus ir Svečius

PRIĖMIMAS BALTIMOREJE
BALTIMGRE, MD. — Liepos 7 dieną, de

šimts minutų iki septintos vakare, traukinis iš 
Washingtono su Lietuvos svečiais ir sportinin
kais pasiekė Baltimorę. čia, Camden stotyje, 
į vagoną įlipo vienas Baltimorės komiteto na
rys ir susiradęs svečius lydėjo iki kitai stočiai, 
Mount Royal. Už kelių minutų, po apačia Bal
timorės praėjęs, traukinis sustojo toje antroje 
stotyje, kur laukė visas komitetas, du jaunų 
vaikų dūdų benai ir minia žmonių.

Išlipančius iš vagono svečius pasitiko komi
teto nariai su Teisėju W. F. Laukaičiu prieša
kyje, ir lydėjo į automobilius, kurie laukė prie 
stoties, vežti svečius į viešbutį.

Svečiams išeinant iš stoties, lauke pasigir
do dūdų orkestro Lietuvos Himno garsai. Visi 
sustoję išklausė himno, po to svečiai pradėta 
skirstyti po kelis į laukiančius automobilius.

Automobiliai pasirodė ne kokie paprasti iš 
Lietuvių surinkti, bet dideli nauji Packards — 
juos teikėsi duoti svečiams vežti Želi Motor Car 
Company. Vežėjais pasitarnavo tos kompani
jos automobilių pardavėjai. Mus vežė Robert 
L. Wood, kuris žadėjo Rugpjūčio mėnesį apsi
lankyti Clevelande, pamatyti Didžiųjų Ežerų Pa
rodą.

Automobiliai turėjo išlipinę užrašus: “Of- 
ficial — Lithuanian Olympics”.

Dviems dudųo rkestrams lydint, prasidėjo 
lėtas važiavimas į Lord Baltimorė viešbutį, per 
eilę miesto gatvių.

Viešbutin atvykus, pradėjo rinktis vietos 
Lietuviai kurie buvo pakviesti į vakarienę.

Lietuvos svečiai, po visos karštos dienos 
prietikių Washingtone, čia viešbutyje buvo už
kelti į 11-tą aukštą, kur oras buvo vėsesnis, ypač 
kad jau saulė buvo nusileidus. Be to dar, sve
čiai ir nekurie vietiniai buvo vėdinami visokiais 
gėrimais, su ledu maišytais, ir palengva persi- 
rengdinėjo vakarienei.

Prie svečių vaišinimo darbavosi Teisėjas W. 
F. Laukaitis ir jo broliai ir kiti komiteto nariai.

Susirinkus į valgomąjį, antrame aukšte, ne
trukus pribuvo Lietuvos Ministeris P. žadeikis 
ir Baltimorės Mayoras Howard W. Jackson.

šią vakarienę, Lietuvos svečių pagerbimui 
ir priėmimui, surengė Mayoras Jackson, taigi 
svečiai buvo tik parinkti, ir iš vietinių dalyva
vo gal pora desėtkų, kiti visi buvom svečiai iš 
Lietuvos ir iš kitų miestų.

Po vakarienės, priimta tvarka, sekė kalbos. 
Pirmutinis prakalbėjo Pulk. Harry C. Jonės, 
Maryland National Guard vadas, kuris perstatė 
Teisėją Laukaitį, tas gi po kelių žodžių prista
tė Mayorą Jackson. Ponas Jackson, iškeldamas 
stiklą vandens, pasakė toastą už Lietuvos Pre
zidentą. Po jo, Lietuvos Ministeris P. žadeikis 
patiekė toastą už Suvienytų Valstijų Preziden
tą. Kaip mayoras taip ir ministeris buvo da
lyvių plojimais trukšmingai sutikti.

Toliau, Teisėjas Laukaitis paminėjo kas šį 
visą svečių sutikimą rengė. Pagaliau perstatė 
kalbėti Kun. Keidošių, kuris kalbėjo varde dva
siškuos, bet atstovavo save. Tai yra jaunas, 
Amerikoje gimęs Lietuvis kunigas.

Kalbos pasibaigė ir tuoj visi svečiai buvo 
pakviesti eiti į kitą salę, daug didesnę, kur bu
vo susirinkę į susipažinimo vakarą pora šimtų 
ar daugiau kitų Baltimorės ir iš apielinkės Lie
tuvių. Išėjus į karidorių, čia jauniems sporti
ninkams Baltimorės komitetas “padovanojo” po 
gražią panelę, suporavo visus, ir tada visi sve
čiai įmaršavo į didžiąją salę. Publika pasitiko 
plojimais. Orkestras griežė, Baltimorės Dainos 
Choras gatavai stovėjo ant estrados laukdamas 
svečių ineinant. Į didžiąją salę svečius įvedė 
Baltimorės Lietuvių skautai nešini vėliavas.

Choras sugiedojo Lietuvos Himną ir Ulo
nai. Lietuvos sportininkams per ją vadą V. 
Augustauską įteikta dovana nuo Baltimorės Lie
tuvių Atletų Klubo. Pasakyta kalbos.

Paskiau, Lietuvos Seimo vice pirmininkui 
p. Gilvydžiui įteikta Baltimorės miesto vėliava. 
Kalbas sakė Pulk. Jonės ir p. Gilvydis.

Kalboms užsibaigus, p. Augustauskas pa
kvietė sportininkus, kurie padainavo keletą lin
ksmų dainelių.

Po to prasidėjo linksmas balius. Jaunos 
Baltimorės Lietuvaitės stebėjosi kad iš Lietu
vos atvykusieji svečiai moka “Amerikoniškai 
šokti”.... Joms nei į galvą neužėjo kad Lie
tuvoje šoka tuos pačius “stepsus” ir kad groja 
tas pačias gaidas. Be “stepsų” buvo ir valcų ir 
polkų — ir svečiai viską puikiausia šoka. Tai 
stebuklas, ypač tiems musų Amerikos jaunuo
liams, kuriems tėvai dar ir šiandien pasakoja 
kad Lietuvoje nieko kito nešą kaip tik purvas, 
ir kad ten vaikai tik kiaules ganą....

Dėl vakarienės, girdėjau Baltimoriečius nu- 
siskundžiant kad jie visi butų dalyvavę vakarie
nėje su svečiais jeigu ji butų buvus rengta Lie
tuvių salėje. Dabar gi, sako, “tik keli ponai 
pakviesta”. Mat kaip išeina: nors miesto ma
yoras turėjo geriausius norus ir padarė Lietu
viams garbę kad jų tautos svečius taip gražiai

priėmė, betgi visų ir visada patenkint negalima.
Balius užsitęsė toli po 12 nakties. Balti- 

moriečiai pradėjo rūpintis eiti namon, nes rytoj 
nešventa. O svečiams šią pat naktį reikia va
žiuoti į Pittsburghą.

Chicagos Olympiados komiteto atstovas p. 
Juška rūpinosi gavimu autobuso vežti savo sve
čius į Pittsburghą, iš kur jau trauks į Chica
gą. Autobusas turi išeiti naktį 2:40 vai., bet 
nieko nepadarysi, reikia važiuoti.

Buvau manęs kartu su jais važiuoti auto
busu į Pittsburghą, bet paskiau su p. Motuzu 
nusprendėm kad be miego naktį važiuoti bus 
nemalonumas. Rytoj vistiek važiuoja musų du 
Clevelandiečiai automobiliu paskui mus, taigi ir 
mudu apsisprendėm išsimiegoti ir į Pittsburghą 
atvažiuoti paskui juos dienos metu.

SVEČIAI PITTSBURGHE
PITTSBURGH, PA. — Liepos 8-ta, popie

tis, ir mes Pittsburghe.
Penkiomis valandomis vėliau apleidę Balti

morę, mes Pittsburghą pasiekėm po pietų, ir 
patyrėm kad autobusas su svečiais atvyko vi
sai nesenai, nes kelionėje turėjo sugaišuoti dėl 
dviem atvejais trūkimo ratų gumų. Tas regu- 
liariams autobusams retai pasitaiko, bet šiam 
pasitaikė, o svečiams gavosi įspūdis kad Ame
rikoje autobusų ratų gumai visada plyšta ke
liaujant, ir kad čia visada karšta, nes buvęs vė
sus oras lyg tyčia staiga pasidarė karštas iš 
pat pirmos dienos jų atvažiavimo. Jie turėjo 
prie kelio laukuose saulėje kepti ištisas tris 
valandas iki atvežta reikalinga ratui padanga, 
nes daugiau padangų autobusas neturėjo.

Atvykę į Pittsburghą susirinkom pas Juo
zą ir Vytautą Virbickus, iš kurių patyrėm apie 
tos dienos svečių programą. Svečiai, nors pa
vėlavę pribūti, vietinio komiteto buvo vežiojami 
po miestą nustatyta tvarka, — matomai norėta 
visą programą įvykdyti, nes nors vakarienei lai
kas buvo nustatyta 8 valandą, svečiai pradėta 
atvežti į salę tik apie 9, kiti apie 10, o kiti nu
vargo tiek kad penketas atsisakė ir į vakarienę 
važiuoti.

Pittsburhgiečių komitetas taipgi pasirūpi
no sportininkus suporuoti su vietinėmis Lietu
vaitėmis, taip kad po vakarienei kurie norėjo 
pasišokti turėjo sau drauges.

Banketas buvo Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Kalbų programą pradėjo P. Pivaronas, ku
ris perstatė programo vedėju Adv. Schultz, jau
ną, gabų vietos Lietuvį advokatą. Pakviestas 
kalbėti p. Augustauskas, jis perstatė dalyviams 
kas yra jo sportininkai, vardais, pavardėmis, iš, 
kur paeina iš Lietuvos, kokius mokslus lanko. 
Tarp jų pasirodo yra ir Puskunigis, sūnūs to 
Puskunigio, kuris Lietuvoje atgaivino kanklių 
muziką, šis 
liuoja.

Pagaliau 
savo skambiu

Kalbėti buvo perstatyta poni Mitchell, tau
tinių kambarių globėja Pittsburgh Universite
te, kuri pereitą metą lankėsi Lietuvoje. Taip
gi kalbėjo J. Juška, Chicagietis, ir pabaigoje aš.

čia vėl, pakviesti, sportininkai padainavo, o 
po to visi susirinko į viršutinę salę pasišokti.

Nors dalis senesniųjų tuoj išėjo namon, ki
ti vietiniai liko ir linksminosi iki po dvyliktai 
nakties, nors ir oras šiltas ir rytoj ne šventa.

Svečiai ir mes nakvojom Pittsburghe. Jie 
buvo apnakvydinti viešbutyje, o mudu su filmi- 
ninku Motuzu paėmė pas save p. Pivaronai.

Liepos 9 d. rytą anksti Pivaronas su Motu
zu išvažiavo į stotį išlydėti sportininkus į Chi
cagą, o aš, tris dienas keliavęs ir mažai migęs, 
šį rytą atsisakiau keltis,- nes jaučiausi perdaug 
nuvargęs.

Vėliau, kai jiedu sugryžo, dar važiavom į 
miestą, Mothzas nufilmavo Universitetą, ir vi
durdienį, p. Pivarono palydėti į autobusų stotį, 
su Motuzu išvažiavom į Clevelandą.

Patyręs koks vargas svečiams karštu oru 
visur važinėti ir lankyti reikalingas ir nereika
lingas vietas, kokias vietų komitetai į progra
mą įdeda, gryžęs į Clevelandą tuoj skubiai pa
rašiau Chicagos komitetui pageidavimą kad, jei 
galima, nekuriuos vietų lankymus ir ištisą sve-

jaunasis Puskunigis taipgi kank-

sportininkai pasveikino dalyvius 
tris kartus “Valio!”.

LIETUVIAI PUIKIAI PASIRO 
DE PARYŽIAUS PARODOJE

“Lietuvos Aido” korespon
dentas Br. R-a sekančiai apra
šo Lietuvių iškilmingą pasiro
dymą Paryžiaus Parodoje su 
tautiškais šokiais ir dainomis:

Kalbame apie “tautų šven
tę”, kurią' Birželio 20 d. su
rengė Paryžiuje “La Renais- 
sance Francaise”. T'ai buvo 12 
tautų liaudies meno — šokių 
ir dainų — rungtynės.

Didžioji Palais de la Mutua- 
lite salė sausakimšai buvo pri
gužėjus tūkstantinės publikos, 
ši publika pilna to žodžio pras
me buvo tarptautinė, nes šalia 
Prancūzų visur girdėjai skam
bant įvairias kalbas. Parodos 
proga Paryžiun atsilankiusių 
užsieniečių būriai savaime su
prantama rado laiko atvykti 
pasižiūrėti ir gųvųjų įvairių 
tautų “eksponatų”.

Lietuvių čia buvo taip pat 
gražus būrelis. Atsilankė Lie
tuvos įgaliotas ministeris Pa
ryžiuje P. Klimas su žmona, 
pasiuntinybės patarėjas Dr. V. 
Natkevičius su žmona, visas 
pasiuntinybės personalas, vyk
stantieji į Ameriką tautos at
stovai, A. Gilvydis ir M. Kvik
lys, Kūno Kultūros Rūmų di
rektorius V. Augustauskas su 
Lietuvių sportininkais, Pary
žiuje studijuojanti Lietuvių 
jaunuomenė, kai kurie parodos 
ekskursantai iš Lietuvos, Lie
tuvių spaudos korespondentai, 
ir tt.

Jiems visiems teko pergy
venti retus ir ypatingus malo
numo jausmus kai tūkstanti
nė publika su karštu ir nepa
prastu entuziazmu lydėjo kiek
vieną musų šokėjų pasirodymą 
ir Vytauto Didžiojo Universi
teto choro dainas.

Konkursą pradėjo Latvių 
studentės. ;

Lietuvių eilė buvo arti pa- i 
baigos. Po nuotaikingo ir vi- i 
są salę įkaitinusio Vengrų čar- j 
dašo, kai paskelbta Lietuvos j 
studentų pasirodymas, Lietu
viai žiūrėtojai galėjo pajusti 
mažą baimę kad musų repre
zentantai nepajiegs reikiamo-

je aukštumoje išlaikyti publi
kos dėmesio. Tačiau po kelių 
akimirksnių paaiškėjo koks be 

i pagrindo buvo tas nepasitikė
jimas. ...

LIETUVIŠKI ŠOKIAI IR 
DAINOS

Armonikos ir smuiko “or
kestro” garsų lydimi, Lietu
viai šokėjai vikriai pradeda 
“Jonkelį”, šokėjos, tautiškais 
apdarais, šokėjai taip pat pasi
rengę lininiais audiniais. Ly
ginant su kitų tautų puošniais 
ir labai spalvingais kostiumais 
Lietuviai vyrai atrodė kiek 
kuklokai. Bet vikrus, nuotai
kingas, gyvas ir skaidrus “Jon
kelis” bematant pagauna žiū
rovus, salė paplinta trukšmin- 
gais plojimais.

O jau visiškai žiūrėtojus 
buria “Blezdingėlė”. Iš 
šokio trykšta tiek puikios 
lijos, nuoširdumo, poezijos, 
kios švelnios ir grakščios Lie
tuvių tautinės dvasios, musų 
šokėjai taip meniškai ir su pa
sitikėjimu atlieka savo uždavi
nį kad žiūrovai nebelaukia šo
kio pabaigos, kelis kartus truk- 
šmingais plojimais, bravo šauk
smais pertraukia “Blezdingė
lės” plasnojimus.

Su tokiu pat entuzizmu pra
eina šokis su lazdomis ir “Suk
čius”.

Plojimams nesiliaujant, sce
ną pripildo V. D. Universiteto 
choristai. Mirguliuoja Lietu
vaičių tautiški kostiumai. Lie
tuviai šioje tautų šventėje iš
statė didžiausią skaičių daly
vių. Ir už tai plojama.

K. Kavecko diriguojamas, 
Lietuvių studentų choras su
dainuoja tris dainas.

čia nereikia ir priminti kad 
gerai išlavintas ir savo skai
čium gausingiausias Lietuvių 
studentų choras savaime su
prantama, neturėjo 
rentų.

Choras Lietuvių 
rinktinę Paryžiaus 
tinę publiką reprezentavo tiek 
puikiai kad didelė salė tą va-

čių vežiojimą iš savo programo išbrauktų ir 
duotų jiems pasilsėti ir nors kiek laisviau atsi
kvėpti.

Taipgi pargryžęs tą klausimą apkalbėjau 
musų vietinio komiteto posėdyje, kad atvažia
vusius svečius Clevelande kuomažiausia tampy
tume iš vietos į vietą.

Dabar laukiame Lietuvos svečių atvykstant 
į Clevelandą — ir jie atvyks ne už mėnesio ar 
kito bet jau už poros dienų — šį sekmadienį, 
Liepos 25-tą.

Seka: APIE BALTIMORĖS MIESTĄ.

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.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

už- 
šio 
idi- 
to-

sau konku-

dainą prieš 
ir tarptau-

karą negirdėjo nei didesnių 
aplodismentų nei džiaugsmo 
bei pasitenkinimo šauksmų.

Galiausia Lietuvių choras 
užbaigai padainavo vieną Pran
cūzišką dainelę — ‘Eidama per 
Lorrainą’. Salėje kilo tokia 
aplodismentų audra ir bravo 
šauksmai kad vargšas progra
mo skelbėjas kelias minu tas 
tik rankom blaškėsi, o publika 
nedavė jam kalbėti, reikalau
dama kad Lithuaniens dar 
daugiau dainuotų. Bet Lietu
viai daugiau nedainavo.

Birželio 29 d. Lietuviai 
nininkai ir šokėjai turėjo 
trą viešą pasirodymą, ir 
gana ypatingomis aplinkybė
mis.

Devintą valandą vakare, kai 
į Parodos Trocadero ir Eifelio 
bokšto zonas susirenka daug 
tūkstančių naujos, ‘vakarinės’, 
publikos pasigirdo galinga Lie
tuviška daina, kuri nuo Troca
dero rūmų skliauto sklido per 
visą aikštę link Seinos upės, 
pripildydama erdvę skambiais 
Lietuvių dainininkų garsais.

Tai buvo antras V. D. Uni
versiteto studentų choro kon
certas. Ant Baltijos Valstybių 
Paviljono laiptų choras daina
vo faktinai gryname ore. Čia 
taip pat su gausingesnių reper
tuaru pasirodė ir Lietuviai šo
kėjai.

Vytauto Did. Universiteto 
choras Birželio 30 d. turėjo 
dar vieną ir rodos paskutinį 
pasirodymą Paryžiaus “univer
siteto mieste”.

PER TUMORĄ^
JPASIŽVALGIUS

PALANGA

tl1 <1

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

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS 
384 pusi, didumo, 86 paveikslai 
Kaina $1.50; paštu — $1.65 

Reikalaukit “DIRVOJE”

Štai Kas Naujo!

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė 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 vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai 
gesni.

vieni už kitus vaizdin-

Reikalaukit
6820 Superior Avė.

“Dirvoje”
Cleveland, Ohio

Kauno 
štai kaip

Pakštiranka 
‘Sekmadienyje” 

nudainuoja:
Liepos mėnesiui atėjus 
kyla šitokios idėjos: 
Kaip pabėgt nuo Kauno mūrų 
ir greičiau pasiekti jurą. 
Vyrai tvarkosi kreditą 
ir kelionei viską kita, 
o poniutės šaukia tuoj: 
— Noriu būti Palangoj!

Na ir krauna lagaminus, 
juros kryptimi danginąs. 
O Palangą jau pasiekę 
beveik kožnas valio rėkia. 
Sako: ot, tai pailsėsiu, 
kilogramų prisidėsiu. 
Saulės prisičiulpsiu tuoj 
toj laimingoj Palangoj.
Kožnas bėga į pajūrį 
ir iš kopos jūron žiuri.
Uosto orą, uosto vėją 
Ir smiltaites barstinėja.
Juroj sudrėkinę kūną, 
kopos šlaite saulėj tuno, 
kremu šonus numozoja, 
lapu nosį apsikloja.
Ir maždaug jau per savaitę 
sunku prie tokio prieiti: 
kvapas sūrūs, kailis rudas, 
ir po restoranus grūdas. 
O ponioms vis šokių maža 
ir kurhauze ir ant pliažo. 
Jos naktimis šokti bėga, 
o paskiau nėr dieną miega.
Kavaliei vyriškiai ima 
aiškintis n cikišimą 
ir kiekvienas bent iš toli 
stengiasi pravest kontrolę, 
O poniutės vienas kitą, 
kaip Ispanai, duobėn rita. 
Aišku kad neutralumas 
ir čia tėra tiktai durnas,

tikėjosi sveikatos 
netrukus aiškiai matos 
pajūris tokia vieta 
kiekvienas ką nors mėto.

I

iKas 
tam 
kad 
kur
Mėto svorį, mėto litus, 
mėto akmenis į kitus. 
Bet labiausia nemalonu 
kam tenka pamesti žmoną. 
Rodosi, čia žmonės gydos. 
Palanga juk ne Madridas. 
Bet gi daug kas nuvažiavęs 
gryžta aiškus invalidas, 
žinoma, aš čia skaičiuoju 
tiktai atveju bloguoju. 
Vis tik kožnas vyktų tuoj 
pagyventi Palangoj.

I

I

J

KAIP KEISTA kad Darijų 
ir Girėną, žuvusius, visa tauta, 
mini, rengdama didžiausias iš
kilmes, o gyvam likusiam Vai
tkus net Grigaitis nenusiunčia 
už centą atvirutę jo skridimai 
sukaktuvėse .-

Lietuvos
Šaulių Sąjungos 
eisena Kaune, 
minint
Sąjungos
18 metų 
sukaktuves.
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AUKOS DARŽELIUI
Dr. J. J. Sims, Detroit 
Ant. Rudis, Homestead

$2.00
1.00

/

srity- 
šeima

KURI DIDŽIAUSIA 
LIETUVIŲ ŠEIMA?

Didžiausia Clevelando 
je gyvenanti Lietuvių
bus nuvežta į Great Lakęs Pa
rodą ir pavaišinta, visi kiek 
tik tos šeimos narių bus, jei
gu atsišauks į Cleveland News 
paskelbtą Didžiausios Lietuvių 
Šeimos kontestą greitu laiku.

Viskas ko reikia tai pasiim
ti Cleveland News ir išpildyti 
jose telpantį kuponą. Kontes- 
to vedėjas gavęs kuponą su 
pilna informacija, Liepos 28 d. 
pakvies tą šeimą kuri iš Lie
tuvių bus didžiausia.

Jeigu turit 7, 10 ar 12 ar 
15 vaikų, tuoj kreipkitės į Cle
veland News kontesto vedėją. 
Laikas 
Liepos

baigiasi šį šeštadienį,
24, 6 vai. vakare.

PRALAIMĖJOUNIJA
Industrial Rayon Corp. dirb

tuvėje Clevelande, kur darbi
ninkai streikuoja nuo Gegužės 
16-tos, buvo pravesta balsavi
mai ar darbininkai nori prisi
dėti prie C. I. O. ar ne. Bal
savimuose 469 prieš 423 CIO. 
šalininkai pralaimėjo. Organi
zatoriai sako kad į darbinin
kus buvo daroma didelis spau
dimas, todėl balsavimai išėjo 
priešingai.

Kitoje tos kompanijos dirb
tuvėje, Covington, Va., kur ir
gi streikuoja, unija laimėjo 639 
balsais prieš 431.

z

DIRVA '

VĖLIAVŲ PLOTAS DIDŽIŲJŲ EŽERŲ EKSPOZICIJOJE
Pirmadienį, Liepos 26, Ekspoziciją lankys Lietuvos Svečiai

Įspūdingas Vėliavų plotas 
džiųjų Ežerų Ekspozicijoj 
velande. šia pirmadienį, 
pos 26, lankysis Lietuvos 
čiai. Taipgi Liepos 28 d. 
giama iškilmingas vandeninis 
paradas, kuomet visi kokie tik 
Clevelando srityje yra komer
ciniai laivai praplauks pro ša
lį. čia dalyvaus valdžios auk
šti atstovai ir tūkstančiai sve-

Cle- 
Lie- 
sve- 
ren-

cių.
Newton D. Baker, buvęs ka

ro sekretorius laike pasaulinio 
karo, yra viso šito vandeninio 
parado rengimo pirmininkas.

Tų dieną čia bus iškelta vė
liavos visų pasaulio valstybių 
ir visų Amerikos valstijų.

Pirmadienį, J. Blaškevičiaus 
Lietuviškoj Užeigoj Pasaulio 
Gatvėse svečiai pietaus.

Gubernatorius Davey 
Atmetė Tyrinėjimą 

Jo Veikimų

JUSU SVEIKATA
¥ ¥ ¥

NEGĄSDINKITE 
VAIKU

Rašo Dr. G. I. Bložis

ATITAISYMAS DIE
VO KARALYSTES

STREIKAI CLEVELANDE
Šių metų pirmus šešis mė

nesius Clevelando srityje bu
vo daugiau streikų negu kada 
kitais metais per tuos pačius 
mėnesius.

Nuo Sausio 1 iki Birželio 30 
streikas palietė 244 firmas ir 
38,529 darbininkus.

Streikavo šį pirmą pusmetį 
34,577 darbininkai susijungę 
su C. I. O., ir tik 3,173 priklau
santi Amerikos Darbo Federa
cijai.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansei Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

VANDALIZMAS DĖL 
STREIKO

Clevelande siaučia vandaliz
mas iš priežasties tęsiančiųsi 
keleto streikų.

Streikeriai užpuldinėja gat
vėse žmones, apdaužo, padaro 
užpuolimus ant namų, išdaužo 
langus, 
kitokių 
bilius.

Daug 
kentėjo 
mus apsitaisė ir nusimaliavo- 
jo. Po nakčiai jie rado lan
gus išmuštus, arba namus ap
lietus kokiais nors priešingais 
dažais.

Miesto Saugumo Direktorius 
pradėjo tyrinėjimus tarp na
mų maliavotojų unijų, žada 
iškelti prieš juos bylas.

Maliavotojų unijos lupa už 
namų nutepimą neapsakomai 
aukštas kainas, ne visi namų 
savininkai gali pajiegti jiems 
mokėti šimtus dolarių. Bet 
patys savo namą apsimaliavo- 
dami ima didelę riziką paneš
ti nuostolius ir net būti ap
daužytam.

primėto dvokiančių ir 
dujų; gadina automo-

namų savininkų nu- 
kurie patys savo na-

SVEČIAVIMAISI
Iš DETROITO lankėsi Dr. 

J. J. Sims (šemoliunas), kuris 
kitados gyveno Clevelande. Ap
lankė savo senus draugus, lan
kėsi “Dirvos” redakcijoje ir 
pagyręs Clevelando 
puikų Darželį paliko 
ką.

Iš HOMESTEAD, 
kėši Antanas Kudis 
Kraužlys, 
Darželį, 
velandą iš Chicagos ir Detroi
to. A. Kudis paliko Darželiui 
auką $1.00.

Iš PITTSBURGHO užsuko 
Clevelande gryždami iš Detroi
to Jonas Liepoms, ir Jonas 
Puskunigis su žmona. Su jais 
į Pittsburghą vyko ir viena 
Detroitietė. Jie aplankė Rich- 
mond, Mich., ir Lorain, Ohio'.

Taipgi iš Pittsburgho viešė
jo Clevelande kelias dienas p- 
lės Julė ir Alice Bikinaitės.

Lietuvių
$2.00 au-

PA., lan- 
ir Vincas 

Apžiurėjo Lietuvių 
Jiedu gryžo per Cle-

Ohio valstijos gubernatorius 
Davey užkirto kelią tyrinėji
mams nekuriu jo vadovaujamų 
departmentų veikimų, vetuo
damas legislaturos ir senato 
nutarimus.

Gubernatorius pasirašė $97,- 
000,000 valstijos biudžetą, ku
rį pereitą savaitę legislatura 
perleido, bet atmetė $1,135,- 
886 pinigų, kurie buvo numa
tyti valstijos rekordų peržiū
rėjimui ir knygų suvedimui, ir 
senato nutartam tyrinėjimui 
vieškelių ir alkoholinių gėri
mų departmentų, civilės tar
nybos ir senelių pensijų admi
nistravimo eigos, ką viską gu
bernatorius pavertė politišku 
mišiniu.

Senato “sukilėliai”, kurie už
sispyrė tyrinėjimus vesti, pa
sipiktinę gubernatoriaus atme
timu jų sumanymo, padidino 
savo pastangas tyrinėjimą da
ryti ir tą darbą pavedė buvu
siam senatoriui James Metzen- 
baum.

Kurna Puodinenė, sužinojus 
apie lengvą ir pasekmingą Jo
nuko operaciją, sumanė ir sa
vo Justuką nusivesti pas den- 
tistą, nes ir jam priešakinis 
dantukas buvo išklibęs. Justu- 
kas mat jau ėjo šeštus metus.

Atsivedus vaiką pas dakta
rą, ponia Puodienė sako:

“Ištrauk ir mano šuneliui 
dantuką taip gerai ir be skaus
mo, kaip kad ištraukei Nega
lių Jonuko.”

Daktaras biskį šyptelėjo ir 
galvą palingavęs pradėjo Puo- 
dienei aiškinti:

“Be skausmo, be baimės, tai 
daugiau priklauso nuo pacien
to, jo padėties minkštų kūno 
audinių. Kuomet normališkes- 
ni tai suprantama, daktaras 
daug kuo gali palengvinti, su
mažinti skaudėjimo jausmą 
dirbdamas ištyko ir atsargiai. 
O svarbiausia, rodydamas drau
giškumo pacientui.

Tamistai, ponia Puodienė, 
ką aš norėčiau pasakyti: 
ir kitos motinos eidamos 
dentistą ar mediką turėtu- 
vestis ir savo vaikus; pa-

tikrųjų reikės vaiką vesti pas 
gydytoją ar dentistą, tai tada 
bėdos nebus.”

Puodienė kantriai išklausius 
daktaro kalbos greitai perkir
to, girdi, “ne motinos vaikus 
įbaugina, bet tie didesnieji vai
kai, ant gatvės.”

“Tiesa,” atsakė dentistas, 
“kad paaugę vaikai mažiukus 
įbaugina. Bet ar nėra tokių 
motinų kurios dažnai vaikui sa
ko: “Jei tu, Jonuk, nebusi ge
ras, tai aš tave nusivešiu pas 
dentistą ir jis tau ištrauks vi
sus dantis.” Arba, jei tu ne
busi geras, tai nuvesiu 
dytoją ir matysi kiek 
visokių pilių ir vaistų 
tu turėsi išgerti”.

“Tokių gąsdinimų

pas gy- 
jis tau 
duos, o

reikia 
vengti. Jeigu vaiko niekas ne
gąsdins, jei jis pripras prie dak
taro ir dentisto kabineto, tai 
reikalui atėjus jis ne tik nebi
jos dentisto bei gydytojo, bet 
jam rodysis kad mažiau ir 
skausmo jaučia,” užbaigė dak
taras.

Elektriškas Valgių 
Gaminimas

štai 
Jus 
pas 
met 
rodyti jiem dentisto ar mediko
kabinetą; ypatingai dentisto. 
Kuomet motina nueina į den
tisto kabinetą, reikia vaikučiui 
parodyti įvairius dalykus, iš
aiškinti kas kam yra reikalin
gas, su kuo kokie darbai at
liekami ir kokie dalykai žmo
gui palengvina arba ir visai ati- 
mą skausmą.

“Prie progos labai gerai vai
ką ir į dentisto krėslą pasodin
ti. Vėliau galima vieną-kitą 
žibantį įrankį ir ant dantukų 
uždėti. Na, ir vaikas pradės 
jaustis kaip namie ir kada iš-

Turint vasaros karštą var
ginantį orą, reikalinga jieško- 
ti vėsesnių ir greitesnių būdų 
pagaminti valgį.

Kuomet j ieškot patogesnių 
virimo būdų, pažiūrėkit Į vėsų 
būdą valgių virimui ir kepimui 
su elektrišku pečium ir elek
trišku roasteriu. šis pastaras 
padaras ypatingai tiks namui 
ar vasarnamiui kur nėra vie
tos pečiui ir nėra gaso.

šeima turinti elekrišką roas- 
terį juo nepaprastai džiaugsis. 
Jame galima išsikepti mėsą ir 
bulves ir kitas daržoves vienu 
kartu.

šeimininke turėdama roas- 
terį turės didelio pasitenkini
mo ir palengvinimą jos valgių 
gaminimo darbo.
................... .................

Brangus prieteliai, paklausy
kite ką sako šventas raštas: 
Dievo žodis taip kalba per sa
vo pranašus: 606 metais prieš 
Kristų ką Dievas žadėjo nu
veikti savo karalystėje ant že
mės. Pasakyta tokie žodžiai: 
Kur pustynės randasi, lelijos 
žydės, džiaugsme stovės; vis
kas bus aprėdyta garbe musų 
Dievo ir žemė bus atitaisyta 
ir žmonija bus sugrąžinta ant 
teisybės kelio. Nejieškos vie
nas kitam gyvastį atimti; svy
ruojantis kelias bus atitaisytas.

Svyruojantis kelias vaizduo
ja visą pasaulį; visas pasauliu 
keliauja bedievybės keliais, ne
tiki savo Sutvertoju, bet užsi- 
tiki mirtinu žmogum. Šiandien 
gyvas, o rytoj numiręs. Ne- 
užsitiki gyvam Dievui, bet 
užsitiki dievaičiams iš sidabro 
ir aukso, žmogaus rankom da
rytiems, užsitiki šėtono teori
ja ir melų tėvu.

Išganytojas, kurį Dievas pa
tepė yra vienas Dievas ir vie
nas tarpininkas tarp Dievo ir 
žmonių — žmogus Kristus Jė
zus kuris davė save atpirkimui 
už visus. 1 Timotejaus 2: p., 
5, 6 e. Dievas ragina eiti ap
sakyti Evangeliją visam su
tvėrimui apie karalystę Dievo.

Taip Biblijos Studentai da
ro: apsako visam pasauliui kas 
turi nusiduoti. Laikas nebeto
li, pasaulis sugrius, sunyks, 
tik vienas Išganytojas musų 
Dievas bus tėvas; visų aklųjų 
akys bus atvertos, tie Dievą 
regės; kurčiųjų ausys bus ati
darytos, tie Dievo žodį girdės. 
Parašyta Isajah 35: per. Skai
tykite. Musų Išganytojas bus 
karalium.

Skelbia S. B. S. D. Cleveland, 
O., 1150 E. 76 St. W.F.S.K.

(Skelbimas).

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

1155 East 79th St.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
k UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

KARŠČIAI praėjo. Cleve- 
landas per apie 10 dienų ken
tęs karštį ir lietingą orą, pa
galiau atsikvėpo — Liepos 17 
d. oras atvėso, karštis sumažė
jo, gryžo normalis vasaros 
oras.

Lietaus šymet buvo jau per
daug, per mėnesį laiką buvo 
apie 20 dienų su lietum, kaip 
kada ir labai smarkiu ir po 
du kartu į parą.

FOUR STAR CAFEį 
★ ★ ★ ★ ?

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
Duodama Geras j

valgis. J
MUZIKA PENKTADIENIO ? 

IR ŠEŠTADIENIO VAK. J 

JOHN MEYER * 
Telef. ENdicott 9162 ?

6512 Hough Avenue *

Kviečiu Akrono 
Lietuvius

šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš bunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikom 
gerą alų, vyną, cigarus. Kvie
čiu visus savo draugus ir pa
žystamus atsilankyti, o jums 
kuogeriausia patarnausime.

Adomas Gutauskas 
1441 Andrus Street 

ir Brighton Avė. Akron, O.
Arti Firestone dirbtuvės.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

PAS F. Samuolius lankėsi 
Silvestras Makauskas su šei
ma, iš New Haven, Conn. Ma
kauskas yra p. Samuolienės 
brolis. Kitados jis gyveno ir 
darbavosi Clevelande, žinomas 
kaip vienas iš pirmutinių šios 
kolonijos Lietuvių muzikantų.

Labai gėrėjosi 
želiu.

VIETINIAI J. 
šeima išvažiavo 
į New Yorko valstiją ir ryti
nę Pennsylvaniją pasisvečiuoti, 
aplankyti gimines ir draugus.

Petraičiai ir Mičšikai leidžia 
atostogas stovyklaudami prie 
Erie ežero.

Lietuvių Dar-

Vilčinskas su 
savaitei laiko

o .

DIDELIS PIKNIKAS
Šv. Jurgio parapijos 

kas praeitą sekmadienį 
didelis ir pelningas.

E VA’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom L 
kaip naujas, išvalom ir ” 
sutaisom. į

EVA PETRAITIS ?
6702 Superior Avė. ;;

Telef. HEnderson 5699

pikni- 
buvo 

Dalyva
vo daug žmonių iš plačių apie- 
linkių.

Klebonas gali sukalbėti vie
ną gražų poterį už Lietuvos 
sportininkų priėmimo komisiją 
už tai kad ta komisija prikal
bino kleboną pakeisti parapijos 
pikniko dieną iš Liepos 25 į 
18. Tokiu budu parapija ga
vo vieną iš gražiausių šios va
saros sekmadienių piknikui. Iki 
šiol visi sekmadieniai buvo lie
tingi ir piknikus sugadindavo. 
Ir komisija nežino kokis bus 
šis sekmadienis, Liepos 25, o 
praeitas jau išnaudotas su ge
riausiomis pasekmėmis.

Linkėtume kad ir šis sekma
dienis butų gražus, nes Lietu
vos svečių pamatyti į Cleve
landą rengiasi atvažiuoti Lie
tuvių iš aplinkinių miestų.

Parapijonas.

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 Aptieka
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Cleveland, O.
ENd. 8534

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

I. SAMAS JE VELKY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

iF T

A

r

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.

6522 Superior Avė.
i.■■■.■■■■■.....

HEnd. 9292
T

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.
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GARDEN

Didelis Išpardavimas
VASARINIU DALYKU
Šiaudinės Skrybėlės 

$1.19
POLO MARŠKINIAI

97c
VILNONĖS PLAUKIMO 

KELNAITĖS
97c

DYKAI EAGLE
už 10c arba daugiau.

Skalbiamos Kelinės 
$1.19 ir $1.94

VAIKUČIAMS SKALBIAMI 
SIUTUKAI 

89c 2 UŽ $1.75
VAIKAMS

79c 2 už $1.50
BALTI SIUTUKAI

STAMPS su kožnu pirkiniu
Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO■

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd,

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

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

PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimii
. ........................ .
į VISOKIOS 
j APDRAUDOS-INSURANCE 
| reikalais kreipkitės į mane 
Į Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
§ patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, j 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu B 
nuo sužeidimų ir parūpinu kito
kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-Į 
sų apdrauda ant namo ar kitko | 
duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HEnd. 5699

š

NAMAI GRIŪVA
ANT JUSU - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

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

f

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE
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DIRVA 7

j LIETUVOS MIESTELIAI j
Į MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS I

KALTINĖNAI
KULTŪRINGAS IR GYVAS

MIESTELIS, SMARKIAI 
PRADĖJĘS AUGTI

Kaltinėnų miestelis randasi 
Tauragės apskrityje, beveik vi
duryje Žemaitijos. Miestelis 
yra apsuptas piliakalnių ir 
šiaip kalnelių. Iš visų pilia
kalnių aukščiausias yra ne tik 
Kaltinėnų parapijoje, bet ir 
visoje Žemaitijoje, Medvėga
lis. Taip pat dar yra kiek že
mesnis Skuburlės kalnas, o vi
sai netoli miestelio, tik vieno 
kilometrų atstume, yra Nepri
klausomybės kalnas.

Ant to kalno, šaulių lėšo
mis, yra pastatytas baltas kry
žius. Ten yra tankiai kelia
mos gegužinės bei vakariukai.

Kaltinėnų kapinėse ilsisi am
žinai neužmirštamas žemaičių 
poetas Dionizas Poška, gyvenęs 
savo tėviškėje Bijuotuose, ku
ris rašė Lietuviškai eiles gar
siame ąžuole Baublyje. To 
Baublio viduryje savo gali su
tilpti dvylika vyrų.

Kaltinėnuose buvo statydinta 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, bet 
ji kada tai sudegė. Dabar ant 
tos pačios vietos yra kita baž
nyčia. Bažnyčia yra erdvi, 
šviesi ir graži.

Miestelis pradėjo smarkiai 
augti, juo labiau kad šymet 
yra vedamas plentas.

Miestelis yra Lietuvių ran
kose. Čia yra pradžios mo
kykla, paštas, pieno perdirbi
mo bendrovė, valsčiaus savi
valdybė, restoranas, vaistinė, 
ir daug krautuvių. O dabar 
dar nesenai (1936 metais) nu
liejo naujus šaligatvius.

Be to, miestelis kaskart yra 
gražinamas ir puošiamas. Vi
si senieji namai griaunami ir 
statomi nauji, o kur ne visai 
seni tie atremontuojami.

Keliai j miestelį sueina iš 
visų pusių ir čia yra lyg vieš
kelių mazgas. Keliai yra sau-

Ann’s Used Furniture
Store

si, geri ir patogus važiuoti.
Artimiausi nuo Kaltinėnų 

miesteliai yra šie: Kražiai — 
17 kilometrų, Skaudvilė — 21 
km.; Varniai — 23 km.; Šila
lė — 23 km.; Laukuva — 18 
km.

Organizacijos yra šios: Šau
lių būrys, kur sueina virš 50 
narių; Pavasario skyrius, L. 
K. Moterų draugija, Jaunosios 
Lietuvos skyrius ir daug kitų 
Yra taipgi du orkestrai, vie
nas šaulių būrio dūdų orkes
tras, antrą dūdų orkestrą turi 
Pavasarininkų kuopa.

Pro Kaltinėnus teka dvi 
upės. Viena yra kiek didesnė, 
Akmena, kuri įteka į Jurą, o 
antra kiek mažesnė, Ižnė, kuri 
įteka į Akmeną.

St. Lukoševičius.

KOOPERATYVŲ 
VEIKIMAS 

LIETUVOJE
Lietuvoje visas ekonominis 

gyvenimas remiamas ant ko- 
operativų, ne ant trustų, ir štai 
kaip šiuo tarpu Lietuvoje ko- 
operativų reikalai stovi:

šymet Liepos 1 d. duomeni
mis Lietuvoje veikia 1,096 ko
operatinės bendrovės, kurios 
rūšimis skirstoti taip: pirmo
jo laipsnio kooperativų yra:

Kredito kooperativai: smul
kaus kredito draugijų — 332; 
tarnautojų taupomųjų kasų 42. 
Prekybos kooperativų — 141; 
vartotojų bendrovių — 33;
žemės ūkio draugijų — 12.

Pieno perdirbimo bendrovių 
— 196; žemės ūkio mašinų ir 
įrankių naudojimo ratelių — 
115.

Vaisių ir daržovių gamintojų 
bendrovių — 12; linų ir sėme
nų apdirbimo bendrovių — 1.

Statybos kooperativų — 2; 
draudimo kooperativų — 2; 
darbo kooperativų — 3.

Gyvulių kontrolės ratelių — 
166; paukščių ir galvijų augi
nimo bendrovių — 10; bitinin
kų bendrovių — 11; įvairių ki
tų bendrovių — 8. Viso pir-

lai jau siekia 27 milijonų litų 
sumą.

Kapitalais ir apyvartomis 
pirmoje vietoje yra kredito, 
pieno perdirbimo ir prekybos 
kooperativai, ir jų sąjungos 
Lietūkis ir Pienocentras.

PALANGA TURĖS 
BIRUTĖS IR KĘSTU

ČIO PAMINKLĄ

KAUNAS. — Jau anksčiau 
kai kurios visuomenės organi
zacijos buvo susirūpinusios kad 
Palangoje butų pastatytas Ku
nigaikštienei Birutei pamink
las. Dabar šios iniciativos 
ėmėsi Kunigaikštienės Birutės 
Karininkų šeimų Moterų drau
gija. Paminklo projektą pada
rė skulptorius Juozas Grybas. 
Pagal skulptoriaus Grybo pa
dirbtą projektą, paminklas bu
siąs 18 metrų platumo ir apie 
12 metrų aukštumo. Vien pa
minklo plotas sieks apie 100 
ketvirtainių metrų.

Visas paminklas bus padirb
tas iš žalvario, granito, dirbti
no marmuro ir cemento. Pa- 
rriinklo kampuose stovės ketu
rios figūros, kurios vaizduos 
budingus Lietuvių stabmeldys
tės tipus. Jų tarpe bus senas 
kanklininkas, vaidilos ir kt.

Pagal skulptoriaus Grybo 
projektą visa paminklo kom
pozicija vaizduosianti Didžio 
Kunigaikščio Kęstučio susiti
kimą su vaidilute Birute. Cen
trinė paminklo dalis bus apie 
8—9 metrų aukštumo ir bus 
matyti gana toli.

Palangos ir Kretingos apie- 
linkėse yra daug gero granito, 
kuris bus sunaudotas Birutės 
paminklo dirbdinimui.

Skulptorius Grybas jau bu
vo nuvykęs iš Jurbarko į Pa
langą, kur vietoje susipažino ir 
apžiurėjo paminklui statyti 
vietą. Numatyta kad tas gra
žus paminklas Kęstučiui ir Bi
rutei bus pastatytas netoli da
bartinio Birutės kalno, kiek ar
čiau prie juros. “L.A.”

AMERIKIEČIAMS 
LIETUVOJE ĮSIGY- 

VENT LENGVA
BALTIMORE, MO.

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.

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)

mojo laipsnio kooperativų — 
1.C90.

Antrojo laipsnio kooperati
vų: kooperativų sąjungų dabar 
veikia — 6. Viso tuo budu ko
operatinių verslovių — 1,096.

Viso šituose kooperativuose 
dabar yra 170,000 narių, iš ku
rių kredito kooperativuose — 
107,800; prekybos kooperati
vuose — 20,300; pieno perdir
bimo kooperativuose — 11,900 
ir kituose — 30,000.

Visų kooperativų ir jų są
jungų valdomo turto vertė da
bar siekia iki 150 milijonų li
tų. Kooperativų savi kapita-

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus: ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiųrėjęs ligonį 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydįmu

Gydau jau dvyleką metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Ėlectro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O,

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

JĮ=

DEI.I.A C. J A K UBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai'ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 c5
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? P. J. KERSIS
į 1430 STANDARD BLDG.

.. . .. ............................................................................... .
.• šaliniuose miesteliuose, kreipkite^ pas mane, gausit už pigiausių 
•: kainų. Taipgi įvairios apdraudoš-insuran’ce reikaluose gausit ge- 
T riausį patarnavimų. ‘
•į Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
T mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas'- garantuojania. Kreip- 
■f kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Kampas St. Clair ir Ontario
Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W

Norėdami pigiai pirkti, namus bent kurioje miesto dalyje ar pa- 
|IOfl inniic, gausit už pigiausių 

Taipgi įvairios apdraudoš-insuran’ce reikaluose gausit ge-

KAUNAS. — Spaudoje kar
tais pasitaiko straipsnių ku
riuose teigiama kad Amerikos 
Lietuviams kliudoma įsikurti 
Lietuvoje. Tai netiesa.

I. Lietuvos piliečiai, gyveną 
U. S. A., gauna užsienio pasus 
ir vizas nemokamai.

II. U. S. A. piliečiai nuo 
1937 metų Gegužės 1 d. gauna 
vizas nemokamai. Su viza ga
lima daug kartų įvažiuoti į 
Lietuvą ir joje gyventi iki ga
lioja viza, bet ne daugiau kaip 
vienus metus.

U. S. A. piliečiai norinti gy
venti Lietuvoje ilgiau kaip vi
zoje pažymėta turi gauti už 
tam tikrą mokestį leidimus ap
sigyventi Lietuvoje. Tokiems 
leidimams gauti kliūčių neda
roma.

Turintieji Lietuvoje nejudo- 
mą turtą gauna leidimus ap- 
sigyvent Lietuvoje metams ne
mokamai.

U. S. A. piliečiai Lietuviai, 
kilę iš Lietuvos ir pareiškę no
rą kad juos čia laikytų Lietu
vos piliečiais, tuojau gauna 
Lietuvos pasą. Svetimšaliams 
nustatyta tvarka Amerikos 
Lietuviams netaikoma.

III. Amerikos Lietuviams U.
S. A. piliečiams nejudomą tur
tą įsigyti Lietuvoje kliūčių 
nedaroma. “L.A.”

pjIPPODROMg

“WEE WILLIE WINKIE”
Kipling’s spalvinga, įdomi if 

linksma apysaka, “Wee Willie 
Winkie pradedama rodyti Hip- 
podrome Theatre šeštadieni, 24 
Liepos, su Shirley Temple ir 
Victor McLag'len vadovaujamo
se rolėse.

Iš pat vidurio didžios Indi
jos, kur žmonės keisti ir lauki
niai, kur Britų valdymas bai
giasi prie Khybur Pass, Ben
galo Jiešmininkų žemėje, paei
na šie įspūdingi prietikiai Ško
tų Kalniečių, kurių tarpe daly
vauja ta maža mergaitė, užsi
tarnaujanti teisę dėvėti jų uni
formą.

Trumpai, “Wie Willie Win- 
kie” yra tai apysaka kaip Shir
ley ir jos našlė motina gyvena 
prie jos dieduko su kareiviais 
Indijoje. Ji labai susidraugau
ja su Victor McLaglen, ir jiedu 
pridaro įvairių šposų.

Gyvenimas prie Indų nera
mus ir todėl iškyla karas, ku
riame įsimaišo ir Shirley, dė
dama dideles pastangas sutai
kyti. Prie jos tame veikale 
dalyvauja June Lang, Michael 
Whalen, Cesar Romero, Doug- 
las ir tūkstančiai kitų.

Reumatizmų, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimų, . diabeto, dropsy, nervų, 
dieglių strėnuose, džiovos, inks
tų ir kepenų ligų, vėžio, pilvo 
nesveikumų, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Mineral Fume Baths 
2981 West 25th St. near Clark Av. !

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

15 METŲ IŠTIKIMO DARBO

Smilkinime — Išnaikinime 
Blakių, vabalų.

Laisnuoti. apsidraudę — Moderniai 
budai

DARBAS GARANTUOJAMAS
Vabalus ir žiurkes - peles nai

kinti milteliai — Kainos sąžiningos. 

Harvey A. Curry Company 
8116 WADE PARK AVENUE

GArfield 3013 — Cleveland, Ohio

I
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

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

= . ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 -
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

pir-
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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 

(viršujė)

ĮGALIOJIMAI

“DIRVA
6820 Superior Ave. 

Cleveland. Ohio.
■ i ri ■ ■■■■■■iii* Trrm rrym rri

Pasiteiravimas dykai

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

IR VĖL SVEČIAI Iš LIETU
VOS.

L. A. A. KLUBO PIKNIKAS.
Liepos 10 Baltimorės Lietu

vių koloniją atlankė Lietuvos 
skautai, kurie stovyklavo viso 
pasaulio skautų suvažiavime 
Washington, D. C.

Kadangi šie svečiai, kaip ir 
jų draugovė, dėl savo kuklu
mo, mažiau yra žinomi Ame
rikos Lietuviams, nes musų 
spauda apie juos mažai rašė, 
nebuvo susidarę nei kolonijose 
komitetai jų priėmimui, tai jie 
nebuvo taip trukšmingai pri
imti ir garsioje Baltimorėje, 
kaip buvo sutikti ir priimti 
Lietuvos sportininkai.

Nors šie kuklus svečiai Lie
tuvos skautai ir nebuvo taip 
trukšmingai sutikti ir priimti 
šioje kolonijoje, tačiau jų at
silankymas į Baltimorę turės 
žymią reikšmę.

Skautai į Baltimorę atvyko 
labai mažai kam žinant. Jų 
atvykimą žinojo tik mažas 
Lietuvių skautų būrelis, kuris 
jais ir rūpinosi. Stotyje juos 
pasitiko 2 vai. po pietų vieti
nis Lietuvių skautų būrelis su 
savo vadu Dr. A. želviu prieš
akyje, vienas Amerikos skau
tų vadas, P. Jaras ir J. Urla- 
kis (skauto J. Urlakio tėvas). 
Iš stoties svečiai P. Jaro ir to 
Amerikono skauto šefo auto
mobiliais nuvyko tiesiog į mie
sto rotušę, kur miesto mayoras 
H. W. Jackson juos oficialiai 
priėmė pasakydamas gražią 
sveikinimo kalbą. Lietuvių 
skautų vadas K. Laucius An
gliška kalba atsakė į mayoro 
kalbą ir nuo skautų įteikė ma- 
yorui gražią iš Lietuvos atvežu 
tą staldenktę. Mayoras pri
imdamas dovaną pasakė antrą 
kalbą ir skautų vadui p. Lau
ciui įteikė Baltimorės miesto 
raktą. Tuo laiku skautai su 
mayoru buvo nufotografuoti ir 
sekančią dieną paveikslas til
po vietiniuose laikraščiuose su 
gražiais aprašymais. Tuo ir 
baigėsi oficialis vizitas' pas 
mayorą.

Tais pačiais automobiliais 
svečiai buvo pavėžėti ir jiems 
parodyta įžymesnės Baltimo
rės vietos, ir 6 vai. sugryžo į 
Hamerson viešbutį, kur svečių 
priėmimui buvo parengta šau
ni vakarienė, kurioje taipgi 
dalyvavo ir miesto mayoras.

lPo vakarienei, skautų drau
govės prezidentas, medicinos 
moksleivis J. Urlakis, savo 
trumpa kalba pradėjo vakaro 
programą ir pristatė teisėją 
V. F. Laukaitį programo vedė
ju, Teisėjas Laukaitis Angliš
ka ir Lietuviška kalbom pa
sveikinęs svečius pristatė tar
ti keletą žodžiu vietinės Lie
tuvių skautų draugovės tėvą, 
Dr. A. Želvi, kurio rupesniu ir 
trusu tas būrelis įsikūrė ir gy
vuoja.

Dr. A. želvis po trumpos ( 
sveikinimo kalbos įteikė per' 
skautu draugovės pirmininką 
J. Urlakį Lietuvos skautų va
dui K. Lauciui mažą dovanėlę,

pėdos aukščio bronzinę skauto 
stovylėlę, atminčiai nuo Balti
morės Lietuvių skautų.

Po to kalbėjo Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Tarybos 
pirmininkas A. Maceika, kuris 
per Teisėją Laukaitį įteikė 
Lietuvos skautų vadui Lauciui 
Marylando valstijos vėliavą, 
primindamas kad iš 48 valsti
jų šioje respublikoje, Marylan
do valstija pirmutinė pripaži
no Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, Vasario 16, legale šios 
valstijos švente.

Po to kalbėjo skautų vadas 
Leit. K. Laucius, kuris priim
damas dovanas pasakė kad tos 
dovanos bus Lietuvoje gerbia
mos nemažiau kaip jos yra 
gerbiamos čia Amerikoje. Ga
lop kvietė Amerikos Lietuvius 
skautus atvykti j Lietuvą ki
tą metą, kada Lietuva ir kar
tu skautai švęs 20 metų Lietu
vos nepriklausomybės ir skau
tų draugovės sukaktį.

Po to p. Laucius įteikė do
vaną Dr. A. želviui nuo Lietu
vos Prezidento A. Smetonos— 
knygą apie skautus, ir nuo Lie
tuvos skautų draugoves per 
Prez. A. Smetoną skautų gar
bės ženklą svastiką. Po tų vi

sų ceremonijų kalbėjo Ameri
konų skautų šefas Pass, mies
to mayoras^Jackson, P. Jaras, 
L. A. A. K. pirmininkas J. Ka- 
šinskas, Adv. T. Grajauskas ir 
svečias Pittsburghietis P. Pi
varonas.

Prie pabaigos kiek sudrums
tė gražią nuotaiką vieno daly
vio neapgalvotas išsišokimas, 
kuris tiesiog pareikalavo kad 
Lietuvos skautai paeiliui pa
sveikintų Teisėją Laukaitį....

Tuomi užsibaigė vakarienės 
iškilmė ir visi svečiai nuvyko 
į Lietuvių salę, kur buvo su
rengta prakalbos. Kadangi jau 
buvo 9 valanda vakaro tai ir 
prakalbos buvo trumpos. Pa
sakė trumpas kalbas Lietuvos 
skautų vadas K. Laucius, Bir
žų gimnazijos direktorius Va- 
silius ir Amerikietis p. Pass. 
Publikos buvo labai mažai.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
Lietuvos skautai dalyvavo di
deliame L. A. A. Klubo pikni
ke, kur Lietuvos skautų vadas 
įteikė L. A. A. Klubui iš Lie
tuvos atvežtą dovanėlę, tautiš
kais rūbais aprengtą lėlę.

Taip tai Baltimoriečiai suti
ko ir vaišino antrus svečius iš 
Lietuvos. P. P. Jaras.

^'llllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllįlIlIlHilIĮHIlIilM^

I Kvietimas
Visus savo draugus kviečiame j atidarymo Balių 

j HAMILTON CAFE ir TOP HAT INN 

į šeštadienį, Liepos-July 31 
Lietuvių Salėje

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

Tikietus įsigykite

- Hamilton Cafe
2301 Hamilton Ave.

F. Tulauskas

išanksto šiose vietose:

Ton Hat Inn
1498 East 66th Street

Jonas čečeta
Taipgi “Dirvoje”

Taisom ir Naujinam 
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

...iiiiiii'i'iliiiitiii'iiiiiii uiiiįiiiim i iiiiiiuiKiiiiiHiiiįiiniiiiiiiii'HiHiiiiiiiiiiiiiKiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii.

ir Lietuvių Salėje

Jį Galit Pasiimti 
Su Savim

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą,

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

jus ištisą metą.
4» •$* •■*•**• 4»4*****5**2**J**?*4***’* •5*4**5* ’2*****2* «J»4*<1**1**J**J**5**J*,5‘

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi 
lankykit ypatiškai. ĮJRAZIS rfAILORS

(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai popui iarės.

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Ave.

Dabar Laikas Užsisakyti 3au

VASARINIUS RUSUS

Su Ecktrišku Roaster jus 
galit pagaminti puikų val
gį dėl astuonių — ir vež
tis su savim j pikniką. .
Elektriškas Roaster yra 
tai kilnojamas pečiukas. 
Jis kepa, spirgina, tušina, 
ir palaiko maistą karštą 

per daug valandų.
Naudoki t Elektrišką Roas
ter ir turėkit vėsų valgių 
gaminimo būdą—ir geres
nius valgius už mažesnius 
kaštus. Įsigykit sau Elek
trišką Roaster DABAR!

PINIGUS 
DAUGIAU 
U Ž J U S Ų

Visoki Elektriški Pa
dargai — ar tai Elek- 
tri’kas Roarter, ar Re 
frigeratorius, ar Pečius 
ar koks kitas padar
gas, arba Akis Saugo
janti Lempa — tinka 
ir yra reikalingi da
bar labiau negu kita
dos kada. Visi padar
gai ir Akis Saugojan- 
čios Lempos, imant jų 
pagerin'mus, kaštuoja 
mažiau; o prie naujų, 
nupigintų kainų, reika
linga jų operavimui 
jiega taipgi daug pi
gesnė.

THE ELECTRICAL LEAGUE
18th Floor • Midland Building • CHerry 2535
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Lietuvos Svečiai Atvyksta Sekmadieni
! LITHUANIANS IN

Iškilmės Lietuvių Darželyje nuo 5 v. po pietų. — Banketas Šv. Jurgio pa
rapijos salėje nuo 8 vai. — Pirmadienį Basketball East High mokyk

loje nuo 7 vak., ir Išleistuvių va karuškos nuo 8:30 v. Lietuvių salėje

Sportsmen of Lithuania and vis
itors from Lithuania — vve vvelcome 
you. The hospitality and conven- 
iences of Cleveland Lithuanians are 
at your disposal.

It is indeed a great occasion for 
the younger Cleveland Lithuanians 
to play host to such a number of 
their cream-of-the-crop homeland 
visitors. During their three-day stay 
— try to make their acąuaintance, 
to learn their viewpoints on various 
matters, at home and abroad. Show 
them our congeniality, make them 
feel most vvelcome.

As a lašt minute reminder — the 
affair lines up thusly —

They will arrive at noon Sunday 
from Detroit. 
to the Cultural 
amid a large procession of gayly 
decorated cars. The banąuet 
commence at approximately 
St. George’s parish hall.

Monday at 11:30 a.m. the 
itors vvill be received by Mayor 
Burton at city hall, after which 
they vvill be guests at the Lithuan
ian Villagę in the Streets of the 
World. In the evening a basketball 
game vvill be played at the East 
High Gym., Superior avė. and E. 
82d st, follovved by a gala farewell 
party at the Lithuanian Hall. Folk 
dancing and singing vvith feature 
the evening’s activities. Incidental- 
ly, the boys are looking forward to 
meeting and dancing with the Cle
veland Lithuanian girls on Monday 
nite! — Here’s your chance girls— 
don’t muff it!

COMMITTEE IN CHARGE 
D’AFFARES

The General Committee of the 
Lithuanian Sportsmen’s Day arė: 
George C. Venslovas, Chairman, 
Niek A. Wilkelis, Vice Chairman, 
K. S. Karpius, Secretary, Alex 
Visnauskas, Treasurer, Stella Ivins- 
kas, Fin. Secretary, Vito Kubilius 
and Joseph Slivinskas.

Honorary members: Mrs. John L. 
Mihelich, Mr. Peter V. Chesnul.

SOUTHWESTERN 
PENNSYLVANIA

BY MINOS

St

At 5 p.m. a visit
Garden will be made

vvill
8:00,

vis

George’s Parish Pic 
nic Overly 

” Successful 
vvould be foolhardy to

George’s
totry

Picnic, 
of the 

Even to estimate the num-

It
describe the St.
without mentioning the size 
crowd.
ber of people would be impossible 
— the crowd was tremendously en- 
ormous.

So enormous and unexpectedly so, 
that foodstuffs and light refresh- 
ments were sold out in the early 
afternoon. That was the only 
tor marring a perfect picnic. 
weather was made-to-order, 
grounds vvere suitably located
the attendance most ėnthusiastic.

dancing all 
the rafters 
verily rang,' 
velocity and 

late.

WHILE Dali’s dadaism or the per- 
sistence of time lingers in this 
scribe’s mind he wishes to make 
note of the following: “The first 
and lašt” — At Coal Center, Pa., 
there is a cemetery in which the 
first būriai was that of a Lithuan
ian, named Ambrožas, who was fat- 
ally stabbed to death by the un- 
cultured Hungarians of Daisytown.

At Walkertown nearby is found 
the lašt huge pillar of large squar- 
ed stones ■— the end of a projected 
railroad from Philadelphia westward 
over the hills. These pillars span 
the land and remained simply pil
lars when the millionaire — dream- 
ėr, railroad builder, went bankrupt. 
Seemingly, his railroad was to be 
nothing būt a work of bridges span- 
ning valleys and rivers and touch- 
ing earth only on hill-tops.

skiff to tranšport people aeross the 
Monongahela River, thus making 
connections vvith Labelle, a town 
aeross the river. It was a perilous 
job būt the Lithuanians stood the 
gaff. However, both met death 
by drowning in 
flood was over 
was found some 
the river. After 
uanian took up 
tain Grikalskis.

‘21-22. After the 
the body of one 
twenty miles down 
them another Lith- 
the work, a eer- 
Now . . .?

night some years ago. You 
out thru the window and you 
tombstones in the back-yard. 
take a stroll thru the town

fac- 
The 
the 
and

Music, voices and 
blended together ‘till 
of the old dance hall 
slowly diminishing in

the hours grew 
a perfect day.

volume as 
The end of

Near Ellsworth, a short distance 
into the hills, is found a very suc
cessful Lithuanian dairy far'mer by 
the name of Venckus. In Ellsworth 
the Lithuanians have something 
which Cleveland Lithuanians have 
not. It is a paid-out parish and, — 
and a cemetery adjoining it where 
ony Lithuanians are buried. An 
example for Cleveland’s Lithuanian 
colony . . .

The spookiest town I know of is 
Jefferson, Pa., where I “slėpt” būt 
one 
look 
see 
You
and the first thing you know you’re 
brushing past something ice-cold 
giving you shivers down the spine. 
You suddenly halt to decide which 
direction to go, and when you turn 
your head around you find that 
you’re standing right next to a 
gray stone vvith a name incised 
on it — A town of the living 
dead! The result of a mine explo- 
sion in the latter tvventies, claiming 
many lives, among them Lithuan
ians.

The first Lithuanian to visit Al-< 
aska joumeying from Pennsylvaniai 
appears
Čeponis. The year 1902 or there, 
abouts.
no gold

to have been a certain

Brought back only stories,

KOKS PROGRAMAS BUS
Lietuvos Sportininkams ir Svečiams Atsilankius CIeve' 

landė Liepos 25—26 d.:
# * *

Sekmadienį, Liepos 25 d.:
4 vai. po pietų visi Clevelandiečiai ir apielinkių Lie

tuviai automobiliais renkasi ant Superior avenue 
Lietuvių salės srityje, važiavimui į Darželį. (Au
tomobiliams vėliavukes gausit pirkti čia pat.)

Darželyje programas prasidės apie 5 vai. Bus kal
bos, dainos ir tt., Lietuvos svečių ir sportininkų.

JEIGU 'ų, visas Darželio programas bus išpildytas 
Ll> ,vių salėje, nuo 5 valandos lygiai.

Banketas. — Po ceremonijų Darželyje, šv. Jurgio 
parapijos salėje bus banketas (apie 8 vai. vak., 
tikietas tik $1.00. Gaukit tikietus išanksto.)

Pirmadienį, Liepos 26:
Dienos metu svečiai aplankys Miesto Mayorą, Cle

velando Ekspoziciją ir kitas įdomesnes vietas.
7:00 vai. vakare — BASKET-BALL rungtynė: Lie

tuvos Sportininkai su Clevelandiečiais. Vieta: 
EAST HIGH SCHOOL, E. 82nd St. prie Supe
rior avenue. Įžanga tik 25c.)

8:00 vai. vakare — Lietuvių salėje — Išleistuvių 
vakaras: šokiai, dainos, etc. (Įžanga 25c.)

Kas pirks Basket-bolo ir Išleistuvių tikietus į abu paren
gimu išsyk, gaus 50c vertės tikietų už 40c.

Tikietai visoms pramogoms gaunami ‘Dirvoje’

» *

KAIP APSIEITI 
DAŽELYJE

Lietuvių Darželyje šį sekma
dienį, Liepos 25-tą, atsibus di
deles iškilmės, kuriose daly
vaus Lietuvos svečiai ir spor
tininkai.

SVEČIAI į Darželį atvažiuos 
lygiai 5 valandą.

Visų kurie į Darželį sueis 
pėksti ir suvažiuos automobi
liais prašom įsitėmyti sekantį:

1. Automobilius pasistaty- 
kit kiek galima toliau nuo Lie
tuvių Darželio, tada lengviau 
bus išvažiuoti po iškilmių.

, 2. Neužstatykit savo auto
mobilių prie apatinio bulvaro 
tose vietose kur turės sustoti 
automobiliai atvažiavę su. sve
čiais.

3. Apatiniame bulvare bus 
pristatyta sėdynių publikai at
sisėsti. Pasirinkit sau vietas 
išanksto, neužgruskit Darželio 
takų.

4. Vaikščiodami Darželyje, 
pamatę svečius atvažiuojant, 
pasišalinkit, nelaikykit užstoję 
takų ir platformos. Platfor
ma prie Dr. Basanavičiaus pa
minklo ir visi takai Į ją skirti 
tik svečiams.

SPORTSMEN’S NOTĖS

The Lithuanian Sportsmen from 
the homeland won all the events 
in Chicago, except the basketball 
contest, due to injury of one of 
their players. The American-Lith- 
uanians fell likę so many reeds in 
the wind before the terrific on- 
slaught of the visitors. 
what they’ll1 do in the 
feature to be held here 
land; July 26th?

Wonder 
basketball 
in Cleve-

UNIFORMS OF LITHUANIAN 
SPORTSMEN

The arrival of the Lithuanian 
Sportsmen will be an occasion that 
will leave us impressed for a long 
time. Their uniforms are one of 
the most colorful in the world. In 
civilian clothes they are dressed with 
gray trousers and blue serge coats, 
with the insignia “Lietuva”, on the 
left side of their coats. 
is the Lithuanian coat < 
Vytis.

In athletic uniform 
just as impressive, 
trousers and vvhite shirts. 
bosoms they carry the word “Lie
tuva” in green letters. Below this 
within a round emblem is a white 
Vytis on a red blackground.

Below this 
of arms, the

they appear 
with green 

On their

FROM PITTSBURGHVISITORS
The charming Misses Julia and 

Alice Beacon spent four very en- 
joyable days in Cleveland. It was 
a toss-up at the start, whether it 
should be Detroit or Cleveland, the 
latter city vvinning out, due to its 
Great Lakęs Exposition and com- 
pleted Lithuanian Cultural Garden.

Julia was a delegate to the SLA 
Convention held here lašt year, hav- 
ing such a memorable time that 
this year she brought her petite 
and very thrilled younger sister.

Both girls after visiting many 
parts of Cleveland and vicinity 
unanimously proclaim they vvould 
prefer making this their residence 
in preference to their own home 
tovvn.

About
brothers, 
a river 
being no ferry they used a large

E L E G Y

lovely lute is stilled. FromThe
muted strings,

A chorus of thin voices 
vain.

The night descends. No 
music sings

Above the dismal falling 
rain.

lifts in

ancient

of the

MIRIMAI
PAULINA VAITEKUNIENĖ, 

59 metų amžiaus, nuo 11221 
Primrose avė., Cleveland, O., 
mirė Liepos 17 d. Palaidota 
Liepos 21, pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko vyras, Alegejus, 5 duk
terys ir 3 podukras ir 1 posū
nis.

Velionė į Ameriką atvažiavo 
40 metų atgal, Clevelande iš
gyveno 22 metus. Paėjo Lin
kuvos parapijos, Kauno aps.

» ¥ ¥
JUOZAS GARKAUSKAS, 58 

m. amžiaus, mirė Liepos 15, 
namuose 1409 E. 65 St. Palai
dotas Liepos 19 d. Liko žmo
na, Katrė, ir duktė, Aldona, 
kuri praeitą pavasarį išvažia
vo j Lietuvą paviešėti.

Velionis paėjo Skriaudžių 
bažnytkaimio, Marijampolės p. 
Amerikon atvažiavo 1913 me
tais, Clevelande gyveno nuo 
1914 metų.

Lietuvoje gyvena dvi sese
rys, Petronėlė Andziulienė ir 
Ona Genienė.

Abiejų šių mirusiųjų laido
tuvėmis rūpinosi graborius N. 
A. Wilkelis.

PRANEŠIMAS
Sekanti kurie pasižadėjo pa

sitarnauti Lietuvos svečiams 
savo automobiliais prašomi bū
ti prie šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios sekmadienį, Liepos 
25 d., nuo 11:15 vai.:

N. A. Wilkelis,
J. Velička,
P. P. Muliolis,
Jurgis Salasevičius,
Vincas Baltrukonis,
Aldona Zubinąitė,
Jonas Brazauskas,
Gregonis,
Chas. Liutkus,
Jos. Antanavičius,
Al. Višniauskas,
M. Morkevičius,
Stella Ivinskaitė,
Feliksas Baranauskas,
J. Butkus.
Moterys ir vyrai kurie yra 

paskirti darbuotis Darželyje tą 
dieną, susirinkit nevėliau 3:30 
vai. po pietų į Darželį.

Šeimų kurios turi gražių gė
lių savo darželiuose prašome 
atnešti gėlių į parapijos salę 
sekmadienio rytą.

Komisija.

5. Viršutinėje dalyje liekan
tieji, neužgulkit šimtai žmo- 
kono akmeninio barjero, jis 
yra tik papuošalas, ne skirtas 
atlaikyti šimtų žmonių spaudi
mo spėkai. Jis gali nugriūti 
ir gali ištikri nesmagus inci
dentas ir net susižeidimai.

6. Nemindžiokit Darželyje 
tik ką pasėtos ir suželdintos 
žolės.

7. Neužmirškit atsinešti pi
nigų, nes reikės nusipirkti sau 
ženklelį atminčiai šių iškilmių. 
Įžangos iš žmonių parke į tokį 
puikų programą koks bus, im
ti negalima, betgi kožnas jaus
kitės savo pareiga įsigyti žen
klelį.

Visą dviejų dienų programą 
Lietuvos svečiams ir sportinin
kams Clevelande rengia Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
ga ir Liet. Kat. Sporto Klubas.

Visas pelnas eis tiktai Lie
tuvių Darželiui.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
Rubus

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVĖ.

M. W. KUDZIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės:

1186 East 82nd Street

REIKALINGA DARBININ
KAS DARBUI FARMOJE

Turi būti gerai apsipažinęs su 
lauko darbais. Kreipkitės
K. šležius, 10204 Garfield av. 

Telef. GLen. 3823

1915-22 two Lithuanian 
Karužiai, were engaged in 
job at Vestaburg. There

Renduojas 6 kambariai su 
rakandais ant 68 St. po 
No. 1348. Arba parduodu 
rakandus. Kreipkitės pas 

savininkę
Ona Janušaitienė 

1348 E. 68 St. (žemai)

And Beauty weeps. and hides her 
radiant face

Far from the wasteland where 
the futile throng

Seeks out her splendor in the 
market place,

And searches science for the ro- 
bin’s song.

So Beauty weeps. Būt štili the 
moonlight gleams

On lonely hills; birds cry; and 
lovers kiss;

Enchanted April spins her stir- 
ring themes,

And some poor Dante dreams of 
Beatriče.

V.J.B.
ai

APYSKAITA
Finansinio Stovio

LIETUVIU TAUPYMO IR PASKOLOS 
ASOSIACIJOS

Iki Birželio 30 dienos, 1937
TURTAS

Pinigai Rankose ir Banke ..................
Bondsai, Hoe Owners Loan Corp..........
Federal Home Loan Bank' Stock ....
Paskolos ant Certifikatų ir

Bankinių Knygelių ..........................
Mortgečio Paskolos ..............................
Real Estate Parduotą po Kontraktu..
Turimas Nejudamas Turtas ..............
Išduota Skolintojui Taksams ..............
Ofiso Namas, atėmus Nuvertinimą ,.
Priklausanti Atlyginimai .......... .

m,

Ž

VISO

ATSAKOMYBĖ
Depozitai .................................................
Avansas iš Federal Home Loan Bank 
Išmokami Dividendai ....................
Rezervas Taksams ...............................
Depozituota Taksams ........ .................
Escrovv ..............._.............. ..........
Pastovios ir Einančios Akcijos ..........
Rezervo Fondas ..................:................
Contingent Pelnai ................................
Nepadalinti Pelnai ................................

VISO

5,849.03
364,516.76

13,851.24
223,648.69

768.46
27,179.50

4,256.35

$718,600.81

$488,004.71
39,475.00

521.25
3,256.50

167.60
2,246.19

63,898.56
93,909.03

1,200.00
25,921.97

• •

$718,600.81

BANKNARYS FEDERAL HOME LOAN
Taupymai Apdrausti Federalės Valdžios Agentūros,

The Lihtuanian Savings’ 
& Loan Association f 
6712 Superior Avė. !•

Al A*

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

Lietuviška
*

Užeigą

JUGOSLAVŲ DARŽELYJE 
IŠKILMĖS

Jugoslavų Kultūriniame Dar
želyje šj sekmadienį, Liepos 
25, nuo 11 vai. ryto, bus ati
dengimas poeto Ivano Cankar 
biusto.

Tą pat dieną po pietų Puri- 
tas Springs Parke bus Jugo
slavų piknikas jų Darželio 
naudai.

PABAUDOMIS iš svaigihan- 
čių gėrimų pardavėjų Cuyaho
ga apskrityje per ištisą metą 
iki Liepos 1 d. surinkta $21,- 
270. Pusė tų pinigų paliko ap
skrities iždui, kita pusė teko 
valstijai.

AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
iki pereito pirmadienio Cleve
lando srityje užmušta 119 as
menų. Pernai iki tai dienai 
buvo 95.

K A M B A R I S

PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)j 1

I

MUŠTYNĖ STREIKE
Cleveland Worsted Mills Co. 

streike Liepos 21 d. moterys 
streikerės panaudojo kumštis 
prieš streiklaužes, taip kad ke
letas buvo smarkiai apdaužy
tos, o viena atsidūrė ligoninė
je.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Stasys Kavarskas, iš Erie, 

Pa., šiose dienose per ‘Dirvos’ 
agentūrą įsigijo laivakortę ir 
dokumentus ir išvažiuoja apsi
gyventi Lietuvoje. Jis Ameri
koje išgyveno 46 metus, ir yra 
jau 70 metų amžiaus. Ameri
koje palieko trys 'sunai ir jau 
silpna žmona, kuri nepajiegia 
Lietuvon parvažiuoti.

Kavarskas mano apsigyven
ti pas brolį Krekenavoje, Pa
nevėžio apsk.

Miegomas Kambaris ant 
Rendos Visi patogumai. 

$2.00 Savaitei.
1277 EAST 60th STREET

JIEšKAU Juozą Martinonį, 
paeina Kavarsko parap., Tau
jėnų vai., Ukmergės aps., Ži
bučių k. Amerikoje gyvena 
apie 23 m. Pirmiau buvo Mc- 
Kees Rocks, Pa. Norėčiau su
sižinoti. Jis pats ar apie jį 
žinantieji atsišaukit:

A. Oleknavičius
693 Douglas st, Akron, O.

Tęsis per 101 dieną —
IKI RUGS,SEPT. 6

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

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

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS,
• •

Juozas Blaškevičius
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