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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBININKAI MU
ŠASI TARP SAVĘS
Detroit, Mich. — Rugp. 

4 d. tarp Chrysler automo
bilių darbininkų dirbtuvėje 
ištiko muštynė, kurioje su
žeista keliolika ir dirbtuvė 
turėjo būti visai uždaryta. 
Muštynę surengė U. A. W. 
unijos nariai su kompani
jos unijos nariais.

Apie 500,000 geležinke
liečių penkių savo organi
zacijų balsavimuose spren
džia ar streikuoti parėmi
mui savo reikalavimų padi
dinti jiems mokestį 20 nuo
šimčiais.

Unijų viršininkai pasiry
žę pirmiausia derėtis su 
kompanijomis, o streiko 
imtis jeigu nebus galima 
prie jokių pasekmių prieiti.

Tarybos tuo reikalu ve
damos Clevelande.

Užmušta trys darbinin
kai. Butte, Mont. — Bad- 
ger vario kasykloje per- 
greit iššovus užtaisytam 
aproglTliui, viys darbiiuii- 
kai nespėję pasišalinti už
mušti.

Buffalo, N. Y. — C. I. O. 
nariai mėsininkai prisidėjo 
prie skerdyklų streiko ir 
padeda išvežiotojams kovo
ti prieš kompanijų pastan
gas pradėti darbus su no
rinčiais gryžti dirbti.

Illinois kasyklos gal už
sidarys. Kairiųjų vadovau
jama angliakasių unija — 
Progressive Miners of A- 
merica — grąsina uždary
mu kasyklų, kai unijos lo- 
kalai užgyrė valstijos uni
jos vadovybės įsakymą su
laikyti darbus.

Po penkių mėnesių PMA 
vadai nepriėjo prie jokių 
sutarčių su kasyklų savi
ninkais, nors senos sutar
tys pasibaigė Kovo 31 d.

Įsakymas nedirbti palie
stų apie 18,000 angliakasių 
tos unijos narių.

United Mine Workers 
unijos nariai dirbs dabar
tinėmis sąlygomis.

Meksikoje, po dviejų mė
nesių streiko, 18,000 darbi
ninkų dirbančių kitų šalių 
kapitalų valdomuose alie
jaus laukuose laimėjo mo- 
kesčių padidinimą, bendrai 
$7,200,000 suma metams.

Grąsina atstatymu. Con- 
nellsville, Pa. — Republic 
plieno korporacijos dviejų 
angliakasyklų darbininkai 
gavo įsakymą tuoj gryžti 
dirbti, arba bus visai atlei
sti iš darbo.

Angliakasiai sustreikavo 
paremdami streikuojančius 
tos kompanijos plieno dar
bininkus.

Plieno darbai piaeitą sa
vaitę pakilo 1.2 punktais 
iki 85.5, nors nekuriose 
plieno dirbtuvėse dar tebe
sitęsia streikas.

Sukilėliai vėl Lai JAPONAI EI
NA PIRMYN

mejo
Hendaye, Rūgs. 4. —Dvi 

sukilėlių brigados sakoma 
nustūmė kairiųjų lojalistų 
Madrido-Valencijos karei
vius nuo svarbiausiu kalno 
tvirtovės Teruel fronte ne
toli Bezas ir nukirto jų su- 
sinešimo kelią.

Užgrobta kairiųjų lauko 
stovykla ant 4000 pėdų au
kščio pušimis apaugusio 
kalno ir paimta daug amu
nicijos ir karo reikmenų.

Svarbiausias tai nukirs
ta paskutinis kelias kuris 
jungė Teruel fronte Mad
ridą su Valencija.

Teruel srityje sukilėliai 
per dvi savaites laiko už
ėmė 350 ketvirtanių mylių 
niekeno negyvenamo ploto 
ir užvaldė 20 kaimų, išvai
kydami 12,000 kairiųjų ar
mijos.

Franco kariuomenė turė
jo laimėjimų ir Asturijoje, 
kur mūšyje sunaikino ke
turis kairiųjų batalionus..

Kairiųjų valdžia pripaži
no pralaimėjimą prie Be
zas, tačiau sako jos kariuo
menė užėmus miestelių 31 
mylia šiaurėn nuo Teruel.

# ¥ *

Salamanca, Rugp. 3. — 
Nacionalistų valdžia prane
ša kad Popiežius pripažino 
Gen. Franco. vyriausybę 
Ispanijoje.

Iš Romos žinios sako kad 
tokio pripažinimo Vatika
nas nedavė, bet 
stoma formalis 
mas.

V ¥

Madridas. — 
sukilėlių artilerija 
kiai bombardavo Madridą, 
užmušta 40 žmonių, daug 
sužeista.

buvo svar- 
pripažini-

*
Rugp. 3 d.

smar-

DAUG ŽUVO AUDROSE 
PACIFIKO SALOSE 

Manila. — Per 10 dienų 
be paliovos lijus potviniuo- 
se žuvo apie 15 žmonių Ma
nila apiehnkėje ir daug žu
vusių rasta kitose vietose.

Rangoon, Burma. — Di
deliems potviniams užėjus, 
virš 50 žmonių prigėrė ir 
apie 4,000 liko be namų.

SAKO JAPONIJA NO
RINTI KARO

TUnUine b»- ■ iet..Maskva . “*
vo užpulta Sovietų konsu- 
latura ir padaryta daug 
nuostolių.

Sovietų laikraščiai skel
bia kad tas darbas esąs Ja
ponijos sukurstytų asme
nų, komunistams priešingų 
Rusų, gyvenančių Mandžu- 
rijoje.

Sovietų vyriausybė pasi
piktino Japonijos atsisaky
mu pasiimti nors kiek at
sakomybės už tą konsulato 
užpuolimą. Sovietai parei
kalavo Japonijos nubausti 
“savo pasiutusius militariš- 
kus šunis ir jų baltus Ru
sus banditus pakalikus”.

Sovietų laikraščiai sako 
Japonija norinti įtraukti 
Rusiją į karą.

KRIZIS PALESTINOJE
Jeruzalis. — Iš priežas

ties Britų sumanymo pada
linti Palestiną tarp Arabų 
ir Žydų, išvengimui jų peš
tynių, Palestinoje pakilo 
finansinis krizis. Užsieni
niai kapitalai, ypatingai 
Amerikos, pradėta smar
kiai ištraukti. Nejudamo 
turto vertė žymiai nupuo
lė, importas ir eksportas 
veik visai sustojo.

Žydai pradėjo važiuoti į 
kitas Europos draugingas 
šalis vietoje gyventi pada
lintoje Palestinoje.

PENKI PRIGĖRĖ
Į Indian Ežerą prie Bel- 

lefontaine, O., nuo kranto 
per tvorą nuvažiavo auto
mobilis su penkiais žmonė
mis, kurie visi prigėrė.

SKAUTŲ SUVAŽIAVI
MAS HOLANDIJOJE
Holandijoj šiose dienose 

prasidėjo didelis skautų su
sibėgimas. Dalyvauja 37 
tautų skautai iš visos Eu
ropos ir net iš tolimesnių 
kontinentų, viso 28,000.

Iš Lietuvos atvyko apie 
pora desėtkų skautų.

Peiping, Rugp. 4. — Ja
ponų karo vadovybė skel
bia kad šiandien po nuola
tinio bombardavimo iš oro 
suardė vakarinę Kinų ka
riuomenės liniją ir prasi
mušė sau atvira kelią mar- 

j \........; šios už
imtos Mandžu sostinės.

Japonai praneša kad Ki
nai kareiviai, kurie buvo 
sukoncentruoti prie Pao- 
tingfu, 85 mylios į pietus 
nūs Peipingo, “arba žuvo 
arba pabėgo Japonams už
puolus juos iš oro.”

Japonai visai užvaldė se
nąją Kinų sostinę Peipingą 
ir įvedė jame savo tvarką.

Japonai mėto iš oro gy
ventojams lapelius, kuriuo
se skelbia jog “visa šiauri
nė Hopeh provincija užim
ta. Valdžios kariuomenė iš 
Nanking neateis šiaurėn. 
Jeigu ji eis Japonai ją tuoj • V Višmuš.

Japonijos spauda užside
gus karui. Ji ragina val
džią tuoj sutriuškinti Nan- 
kingo Kinų vyriausybę ir 
užimti šiaurinę Kiniją.

Pietinės Kinijos vyriau
sybę kaltina sukurstyme 
Kinų prieš Japonus šiauri
nėje Kinijoje.

Nankingo valdžios vadas 
Gen. Kai Šek sako siunčia 
50,000 kareivių į šiaurę.

PUIKIAI GYVENA
John L. Lewis, Anglia

kasių unijos prezidentas ir 
Industrialinio Organizavi
mo Komiteto vyriausias 
vadas, šiose dienose nusi
pirko ir apsigyveno puikia
me name Alexandria, Va., 

-istoriškame mieste. Už na
mą mokėjo $27,500.

Taipgi angliakasių uni
jos centro raštines perkėlė 
į puikų buvusį turtuolių 
Universiteto Klubo namą 
Washingtone, už kurį už
mokėjo $275,000.

11 ŽUVO LĖKTUVŲ 
NELAIMĖSE

Rugp. 1 d. buvo nelai
minga diena ore buvusiems 
žmonėms: Amerikoje pas
kirose vietose užsimušė 6 
lakūnai, Norvegijoje užsi
mušė penki.

JAUNOSIOS LIETUVOS Dešimt
mečiui Paminėti sąskridžio iškilmės 
Petro Vileišio Aikštėje Kaune. Vir
šuje iš kairės į dešinę: 1. Tautiš
kais rūbais šokėjai;. 2. Kalba Val
stybės Prezidentas, Jaunosios Lie
tuvos Šefas Antanas Setona; 3. Jau
nalietuviai žygiuoja pro aukštųjų

RAGINA NESKUBINT 
DARBO-ALGU 

BILIAUS

tas Roosevelt pareiškė jog 
laikysis to kad Kongresas 
nedarytų nieko sumažini
mui dabar esančių mini- 
mum mokesčių darbinin
kams įvairiose šalies sri
tyse.

Senatas perleido bilių 
kuris taikomas nustatyti 
Amerikos darbininkams al
gų minimumą ir darbo va
landas. Atstovų Bute tas 
bilius sulaikytas ir daroma 
įvairus priedai.

Prie to biliaus pagerini
mus siūlo ir Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Green.

Numatoma kad apie pu
sė iš 43,000,000 šios 
dirbančių už algas 
ninku bus paliesti.

šalies 
darbi-

Chi- 
lauke

PAGROBĖ vaiką, 
cagoje, Rugp. 3 d. 
motinai žaidžiant su pus
trečių metų vaikučiu, prie 
jos priėjo du vyrai ir mo
teris ir pagrobę vaikutį pa
sišalino automobiliu.

Policijai pradėjus j ieško
ti pagrobikų, sekančią die
ną policijon nuėjo patys tie 
pagrobikai ir pareiškė kad 
tas vaikutis buvo tos mo
teries kuri jį pasigrobė: ji 
tą kūdikį sulaukė dar bū
dama netekėjus, ir ligoni
nės daktaras buvo atidavęs 
auginti kitiems.

“NORMANDIE” PADA
RĖ REKORDĄ

Prancūziškas pasažieri- 
nis laivas “Normandie” pa
darė naują greitumo rekor
dą perplaukimo iš Europos 
į Ameriką, Rugpjūčio 2 d. 
perplaukdamas Atlantiką į 
tris dienas ir 23 valandas.

Tuo laivu Rugp. 4 d. iš
plaukė atgal Lietuvos spor
tininkai.

Fordo automobilių neku- 
rie modeliai šiose dienose 
pabranginti $15 iki $35. 

svečių tribūną.
Apačioje: 1. Jaunosios Lietuvos 

vėliavos; 2. Prezidentas Smetona 
apdovanotiems Jaunalietuviams pri
sega Trijų Liepsnų Žymenius; 3. 
Jaunosios Lietuvos dovana kariuo
menei — kariški automobiliai.

Tsb.

ŽUVO LĖKTUVAS 
SU 14 ŽMONIŲ

Washington. — Rugp. 2

Rugp. 3 d. jieškotojai lėk
tuvai užtiko jį nuskendusį 
juroje 30 mylių šiaurrytin 
nuo Cristobal. Tokiu bu
du prigėrė 11 pasažierių ir 

lėktuvo valdytojai.3

30RUSIJOJ SUIMTA 
TIKINČIŲJŲ

Maskva. — Vysk. Niki- 
forov, 12 dvasiškių ir ke
liolika kitų su jais bendro 
turėjusių tikinčiųjų asme
nų suimta Orele, apkalti
nus rengime “fašistiško 
perversmo” su tikybiniais 
pasekėjais.

Klai- 
atva- 
uoste 
Ame-

musų grybų 
Anglų firma 

j Lietuvos 
Ministeriją,

ŠVEDŲ karo laivai Liepos 
23 d. padarė vizitą Klaipėdoje. 
Atplaukė švedų krantų apsau
gos šarvuotas karo laivas 
“Manligheten”, dviejų mažes
nių karo laivų-naikintojų lydi
mas. Laivo įguloje būna per 
300 žmonių. Tai buvo pirmas 
švedų karo laivų vizitas 
pėdoje. Nuo Klaipėdos 
davimo ikšiol Lietuvos 
yra svečiavęs! Anglijos, 
rikos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Holandijos, Sovietų Rusijos ir 
Latvijos karo laivai.

ANGLAI nori 
ir vaisių. Viena 
neseniai kreipėsi 
Užsienių Reikalų 
klausdama ar negalėtų daugiau 
gauti pirkti musų krašto džio
vintų grybų, pupų, žirnių, švie
žių ir konservuotų vaisių.

AUTO fabrikas Pabaltijyje. 
Viena Amerikos firma, žada 
vienoj Pabaltijo valstybėj uos
to rajone, greičiausia Lietuvoj, 
steigti auto fabriką.

LIETUVOS Raudonasis Kry
žius statys ligoninę. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atstovai 
lankėsi Šiauliuose kur apžiu
rėjo naujos ligoninės statybos 
vietą. Numatyta ligoninę sta
tyti prie apskrities valdybos 
rūmų. Ligoninę numatyta sta
tyti modernią ir didelę.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

700 KM. NAUJŲ plentų. Su
sisiekimo ministerija galutinai 
parengė dešimties metų staty
bos planą. Tuo planu per 10 
metų Lietuvoje bus pastatyta 
700 kilometrų naujų plentų.

RIEJASI Lietuvos komunis
tai. Kaip patyrėme, saugumo 
organai Žemaitijoje neseniai 
sulaikė kažkokį Mačiulskį, pas 
kurį buvo rasta Lietuvos komu
nistų partijos atsišaukimų. Iš 
atsišaukimų matyti kad Lietu
voj atsirado Trockininkų ir 
komunistai tarpusavyje pradė
jo smarkiai ginčytis.

PIRKS miško už 3,000,000. 
Viena Vokiečių firma tariasi 
su Lietuvos miško eksportinin- 
kais. Ji nori šiais metais pirk
ti Lietuvoje miško už 3,000,000 
litų.

ORO linija Stockholmas — 
Klaipėda — Maskva. Netru
kus oro susisiekimo linijos lėk
tuvai Stockholmas-Maskva, ža
da viejrn, kusta savaitėj skristi 
per u- nusileidimu
Klaipėdoje , ią susisiekimą pa
laikanti švedų-so vietų bendro
vė nori tuo reikalu tartis su 
musų susisiekimo ministerija.

VIETOJ Cerviakovo — Sto- 
kunas. Gauta žinių, kad Balt- 
gudijos vykdomojo komiteto 
pirmininku vietoj nusišovusio 
Cerviakovo šiomis dienomis iš
rinktas Lietuvis Stokunas.

NAUJA sanatorija darbinin
kų vaikams. Vilkaviškio apy
gardos ligonių kasa pernai gra
žiame pušynėlyje nusipirktame 
sklype baigia statyti ir įrengti 
savo narių vaikams sanatoriją, 
kurioje galės gydytis apie 80 
vaikų, šymet į sanatoriją lai
kinai bus priimta apie 40 vai
kų. Sanatorija atidaryta Lie
pos 17 d.

LENKAI apmoka mums sko
lą. šiomis dienomis Lenkija, 
tarpininkaujant Vokietijos ge
ležinkelių valdybai sumokės 
Lietuvai 300,000 litų, kurie pri
klauso mums už naudojimąsi 
Lietuvos vagonais Dancigo ko
ridoriuje. Ateityje lenkai pa
sižadėjo mokėti ir už naudo
jimąsi Lietuviškais keleiviniais 
vagonais.

LITVINOVAS revizituos Pa. 
baltijį. švedų spauda skelbia 
kad Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministeris Litvinovas 
netrukus atvyks į Švediją ir 
Pabaltijo valstybes, kur jis re
vizituos jį lankiusius tų val
stybių užsienių reikalų minis- 
terius. Pabaltijo valstybėse 
jis busiąs apie Rugsėjo mėne
sio vidurį. j

PASIŽYMĖJĘ Sovietų Lietu
viai. Sovietų valdžia šiomis 
dienomis tris Lietuvius apdo
vanojo pasižymėjimo ženklais. 
Brigados vadas Pumpuras už 
ypatingus nuopelnus apsauga: 
pripažintas Sovietų Rusijos 
valstybės didvyriu ir apdova
notas Lenino ordinu. Leite
nantas Kondratas ir puskarinin
kis Musteikis apdovanoti Rau
donąja žvaigžde. ......... _
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MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

SCRANTON, PA.
►l/r

Kaip Mes Pasitikom 
Lietuvos Svečius

,i. Liepos 28 vakare Greyhound 
autobusu atvyko Lietuvos sve
čiai sportininkai j Scransoną. 
Juos stotyje pasitiko komisija 
.su miesto mayoru priešakyje. 
Susodinti į automobilius, gar
bės sargybos (policijos) lydi-

• mi per miesto centrą nuvežti 
j Hotel Jermyn.

šiame viešbutyje atsibuvo 
banketas. Svečius pagerbti su
sirinko graži Scrantono Lietu
vių publika, nežiūrint tikietų 
brangumo.

Vakarą atidarė V. A. Kerše- 
vičius su Lietuvos Himnu, ku
rį sustojus publika, su Lietu
vos sportininkais, orkestrui 
pritariant, sugiedojo.

Vakarienei baigiantis, Ker- 
ševičius pareiškė kad vakaro 

. programas bus vedamas Lie
tuviškai, ir toliau vadovauti 
perstatė Adv. E. Yawarą.

Pirmiausia kalbėjo A. Janu 
šaitis, Penna. Legislaturos na
rys, kuris pasveikino svečius

P-lė Sadauskaitė po to su
dainavo tris liaudies daineles.

Sekantis, miesto mayoro at
stovas pasveikino Lietuvos sve
čius, suteikdamas laisvę mies
te, kaip garbės svečiams.

P-lė Biruta Indruliutė grie- 
„ žė smuiko. Po jos, Kerševi-

• čius, .įteikė sportininkams do
vaną — sidabrinę trofeją su 
parašu':' “'Atmintis Draugišku
mo Scranton, Pa., Lietuvių —

•' Liėpos‘28, 1937”. Su dovana 
pasakė trumpą kalbą.

Dovaną priimdamas sporti
ninkų vadas p. Augustauskas 

-pasakė labai jausmingą kalbą, 
• paačiuodamas ir pareikšdamas 
jog nesitikėjo tc#5<>‘jausmingo 
ir malonaus |t yjmiip
Scrantono Lietuvmj

Sportininkai sudainavo kele
tą, dainų, kas publikai labai 
patiko publikai.

“Lietuvos Aido” redaktorius 
V. Alantas-Jakševičius gražiai 

- nupiešė dabartinę Lietuvos pa
žangą, Publika klausėti ati
džiai.

Scrantoniečiai tikėjosi Lie
tuvos Seimo atstovų ir buvo 
pasirengę juos gražiai priimti, 
bet jie pasiliko Chicagoje, ne
galėjo čia pribūti.

Po programo sekė šokiai, 
kurių laiku publikai buvo pro
ga susipažinti su svečiais. Sa
lė buvo papuošta Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis.

Svečiai nakvojo pas: A. Ja- 
nušaitį, V. A. Kerševičių, L. 
Savicką, M. Styrną, A. Kubi
lių, V. Šimkų, A. Yanul, E. Ya- 
wars, B. Mikulį.

SVEČIAI KASYKLOSE, Se
kančią dieną svečiai susėdę į 
automobilius ir lydimi garbės 
sargybos ir mayoro atstovo 
priešakyje, visi nuvyko į ang
lies kasyklas, kurias apžiurėjo 

* į porą valandų. Po to visi nu
vyko į miesto rotušę, kur ma- 
yoraš oficialiai priėmė.

Nuo miesto rotušės, visi su
sėdę automobiliuose, Scranto
no komiteto lydimi, nuvažiavo 
į IVilkes-Barre, Pa., 18 mylių 
nuo Scrantono. Lydėjo mayo
ro atstovas ir garbės sargyba. 
Wilkes-Barre svečius pasitiko 
Lietuvių komisija.

Varde visų draugijų komi
teto noriu ištarti širdingą ačiū 
visiems-kurie prisidėjo priėmi
mui ir pagerbimui musų Tė
vynės Lietuvos svečių!

V. A. Kerševičius, 
Komiteto Pirmininkas.

BUTLER, PA. — Ūkininkas 
įširdęs kad jo šeimai sumažin
ta teikiama pašalpa, griebęs 
peilį nužudė savo žmoną ir 
sužeidė sūnų iki kiti vaikai jį 
nugalėjo. Tas ūkininkas yra 

‘ Kozman Sasuta.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Lietuvos Sportininkai 
Wyoming Klonyje

Lietuvos sportininkams at
vykus į Wyoming klonį, juos 
pasitiko automobiliais Dr. A. 
J. Valibus, vietos komisijos 
pirmininkas. Visi svečiai nu
vežta į vieną gražiausių ir svei
kų vasarinių vietų, prie Har- 
veys’ Ežero, kur jie galėjo at
sikvėpti ir pasilsėti po lanky
mo ir gyvenimo didmiesčiuose 
veik visą mėnesį laiko.

Svečiai į Scrantohą pribuvo 
Liepos 28 d.

čia mes neturėjom nieko 
svarbaus svečiams parodyti iš
skyrus anglių kasyklas, tai ir 
gatvėmis nevarginome, pasekė 
Dr. A. J. Valibus.

Su rengimu svečius priimti 
buvo nesusipratimų komisijos 
posėdyje, vienas vietos veikėjų 
posėdyje įžeidė kunigiją, taip 
kad dvasiškija atsisakė daly
vauti tame darbe. Buvo ir 
daugiau nesusipratimų visame 
tame, nes pranešimas apie Lie
tuvos sportininkus į Wyoming 
klonį iš Chicagos pakliuvo ne 
į tas rankas ir kišenėje išbu
vo tris savaites.

Gabaus gavus žinią, 
veikėjai susirinko į “Garso” 
redakciją, Wilkes-Barre, trum
pu laiku surengė vakarėlį, į 
kurį atsilankė apie 100 parink
tų žmonių. Vakaras atsibuvo 
su programų. Kalbėjo Teisė
jas John Fine, Luzerne apskri
ties. Angliška spauda aprašė 
apie atsilankiusius svečius ir 
patalpino jų fotografiją kito 
ryto laidoje, ir apie tai žinojo 
šimtas tūkstančių skaitytojų.

Dr. Valibus darė viską kad 
svečiai pasilsėtų čia, nes nuva
žiavę j didmiestį New Yorką 
bus nutampyti ir nuvarginti.

Sportininkai išlydėti į New 
Yorką Liepos 30 d.

Rengimo komisijos pirminin
kas Dr. Valibus patenkintas 
kad viskas išėjo gerai ir apsi
mokėjo svečių priėmimo kaš
tai iš ineigų. Čia eina didelės 
bedarbės, tai žmoneliai labai 
taupiai apsieina.

Jokia organizacija šio spor
tininkų priėmimo nerengė, tik 
pavieniai asmenys. Komitete 
buvo “Garso” redakcijos šta
bas, LRKSA. sekretorius J. B 
Šaliunas ir keletas geros valios 
Lietuvių su Dr. A. J. Valibu 
priešakyje.

Jei kas buvo neatlikta ir ne- 
patėmyta tai nebuvo su noru, 
bet todėl kad per skubumą vis
kas rengta.

Jonas J. Nienius.

PITTSBURGH
DVI DEMONSTRACIJOS

Pittsburgho radikalų suor
ganizuota ‘taikos’ diena Schen- 
ley Parke pereitą sekmadienį 
susilaukė sau priešingos de
monstracijos.

Radikalai nešė iškabas rė
kiančias “šalin fašizmas”, o 
dvasiškių suorganizuota kita 
demonstracija atėjo su iška
somis “šalin fašizmas ir ko
munizmas”.

LIEPOS mėnesį Pittsburghe 
automobilių nelaimėse užmuš
ta 19 žmonių, tokiu budu mie
stas prarado savo mažiausio 
tose nelaimėse žuvimo rekor
dą.
• šymet per 7 mėnesius, iki 
Liepos pabaigai, automobiliais 
užmušta 59, vienu daugiau ne
gu 1934 metais per tokį pat 
laiką, kuomet buvo mažiausias 
nelaimių skaičius.

Pernai per 7 mėnesius buvo 
užmušta 79 asmenys.

Buvęs Dvąuesne policininkas j 
Sullivan nuteistas mirti elek
triškoje kedėje už nužudymą 
penkių asmenų Gruodžio 17.

Keletas metų praslinko nuo 
to laiko kaip paskutinis Lietu
vos artistas, aplankęs Ameri
kos Lietuvių kolonijas, išvažia
vo atgal Lietuvon.

Dabar, niekam nežinant, be 
jokių iškilmių, be oficialių pri
ėmimų, prieš porą savaičių at
vyko Lietuvos operos daininin
kė Marijona Rakauskaitė. Iš
lipus New Yorko uoste, tuo
jau išvažiavo pas savo tėvelius 
į Waukegan, III., netoli Chica
gos.

Pasidalinus pirmais įspū
džiais su savo tėveliais, ji iš
važiavo pas pp. Bačiūnus į Ta- 
bor Farmą, Sodus, Mich., po
ilsiui ir kartu pasisemti naujų 
jiegų tolimesniam darbui — 
koncertavimui po Amerikos 
Lietuvių kolonijas. Liuoslai- 
kiu M. Rakauskaitė lošia gol
fą, ima saulės vonias, maudosi 
plaukiojimo baseine, ir tt.

Marijona Rakauskaitė yra 
Amerikoje gimus ir į Lietuvą 

DAYTbOSū
MIRĖ SENAS LIETUVIS
Rugpjučio 1 d. čia mirė My

kolas Stravinskas, virš 70 me
tų amžiaus, čia liko trys su
nai ir brolis. Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Marijampolės. Ame- 

vietos Į rikoje išgyveno apie 50 metų. 
Pirmiau vertėsi bizniu. Velio-
uis buvo “Dirvos” skaitytojas.

MIRĖ JAUNAS LIETUVIS.
Liepos 26 d. mirė Vincas A. 
Petrokas, 2 metų amžiaus.

čia liko jo keturios seserys 
ir vienas brolis. Jo tėvai abu 
jau yra mirę. “D.” Rep.

ROCHESTER, N. Y.
MIRĖ LIETUVIS. Liepos 

23 d., miesto ligoninėje pasi
mirė Klemensas Šapaila, 56 
met i amžiaus. Jis turėjo ope
raciją ir po jos už dviejų sa
vaičių jau gerai jautėsi, bet 
tą dieną staiga apalpo ir pra
dėjo silpnėti iki pasimirė.

, Amerikoje išgyveno 38 me
tus. Iš Lietuvos paėjo Griš
kabūdžio bažnytkaimio, Suval
kijos. Palaidotas Liepos 26 d. 
su pamaldomis Lietuvių baž
nyčioje.

Velionis buvo lėto, taikaus 
budo žmogus, su visais gražiai 
sugyženo. Paliko žmona Ago
ta, du sūnus ir dvi dukrelės.

VYSK. REINYS. Liepos 24 
vakare, Lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bazare, apie 9 valan
dą, padarė didelį netikėtinumą 
pasirodydamas aukštas Lietu
vos svečias, Vyskupas Reinys. 
Jis ramiai, linksmai pasišne
kučiavęs su žmonėmis, pasi
žvalgęs po bažnyčios apielin- 
per, apie 11 vai. nuėjo pasil- 
siui.

Liepos 25 d., 7:30 vai. ryte, 
Vyskupas Reinys atnašavo šv. 
Mišias ir sakė pamokslą. Sa
vo skambiu balsu, lanksčiai tai
syklinga Lietuviška kalba, pa
sakė ilgą ir įdomų pamokslą, 
pradedant V. Kristaus kada tai 
ištartais žodžiais: “Aš esmi 
tiesa, kelias ir amžinas gyve
nimas”. Tolimesnėse išvadose 
sakė kad Dievas žmogui leido 
šiame pasaulyje gyventi ne 
dėl menkniekių, o labai aukš
tam tikslui ir labai žmogų iš
aukštindamas, kad net į patį 
save panašią padarė žmogaus 
sielą. Bet, sakė, kad ir daug 
Tvėrėjas reikalauja nuo žmo
gaus kad jis Jo panašumo sa
voje sieloje nesuterštų nešva
riu savo kasdieniniu gyveni
mu, o stengtųsi tobulėti, Die
vą pažinti, mylėti, Jam ištiki
mai tarnauti, trumpame žemiš
kam n gyvenime, o perėjęs į 
amžinastį kad galėtų atitikti 
V. Jėzaus tiesai, keliui ir am
žinam gyvenimui.

Apskritai Vysk. Reinio pa-

LAIVU Aąuitania iš Lietu
vos gryžo Pijus Bukšnaitis, pa
lydėjęs Cunard Line ekskursi
ją Birželio 19 d.

ŠIUO LAIKU Elizabethe, N. 
J., pas kompozitorių Žilevičių 
svečiuojasi įžymus asmuo, Jos
vainių klebonas Kun. Pranas 
Vasiliauskas. Svečias yra p. 
žilevičienės brolis, įsteigėjas 
Škotijoje einančio laikraščio 
“Išeivių Draugo”.

LIEPOS 12 d. National Can 
Co. dirbtuvėje pavojingai su-' 
žeistas Albertas židinavičius. 
Sužalotos kojos ir ranka, gy
domas Cronn Heights ligoni
nėje.

Vincas Rinkunas, 16 metų 
amžiaus, mėginant įsiveržti į 
svetimus namus, policininko 
pastebėtas bėgo, ir už nesusto- 
jimą sulyg įsakymo nušautas 
ties Sullivan St. ir Bedford 
Avė., Brooklyne.

Didelis trokas su importuo
ta degtine važiuodamas Union 
Av., prie pat Grand St. Brook
lyne, įlūžo į gatvę, po kuria 

j nesenai pravestas požeminis 
geležinkelis, ir apvirto. Žmo
nių nesužeidė, bet degtinės dė
žės pasipylė po visą gatvę. Šį 
įvykį savo akim mačiau.

Uršulė Kukinytė, iš Linden, 
N. J., susivedė su Bruno Le 
Beris, Brooklyniečiu. šliubas 
atsibuvo Karalienės Angelų 
parapijos bažnyčioje.

Alena Begauskaitė susivedė 
I su William Dicktelmiller, abu 
Brooklyniečiai.

BAYONNE, N. J., Liepos 31 
d. susivedė plačiai žinomi pa
vyzdingi jaunuoliai: p-lė Pa- 
reigytė, muzikos mokytoja vi
durinėj mokykloj ir choro ve
dėja, su Dr. Mickevičium.

BAYONNĖS buvusio polici
ninko šedvydžio duktė Julė 
gauna advokato laipsnį. Butų 
gavus pernai, bet mokslą bai
gus buvo dar perjauna. Šed- 
vydis pats dabar išėjęs pensi
jon.

POKILIS. Liepos 10 d. Za- 
bielskio salėje, Maspethe, bu
vo surengtas gražus pokilis pa
minėjimui Magdalenos ir An
tano Januškaičių 39 metų ve- 

| dybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Dalyvavo visa eilė įžymesnių 
.svečių, bendrai jų buvo apie 
pusantro šimto. Januškaičiai 
apdovanoti puikiomis dovano
mis. Laike puotos pasakyta 
gražios kalbos ir daug linkė
jimų pp. Janušaičiams.

Jie turi didelę grosernę an
trašu 56-94 Remsen PI., Mas
pethe. Jonas Valaitis.

išvažiavo prieš 14 metų, Lietu
vos operos kūrimosi laikais. 
Per tuos pastarus 14 metų tik 
darbas, darbas ir darbas.... 
Operos sezonai Lietuvoje, gas
trolės Europos didmiesčiuose ir 
kita kartu sudėjus davė tik 
vargą ir nemigės naktis. Ne 
poilsiui čion atvažiavo, bet 
džiuginti daina užjūrio brolius.

Kiekviena Amerikos Lietu
vių kolonija turėtų išnaudoti 
taip retą progą išgirsti Lietu
ves operos dainininkus, kuriuos 
ne tik mes bet ir užsienis pri- 
pažysta.

Tikiuosi kad kolonijų veikė
jai tinkamai į tai reaguos ir 
imsis darbo — skubaus dar
bo, sudaryti komitetus rengi
mui koncertų, nes viešnia ma
no čionai pabūti tik keletą mė
nesių.

Tat imkimės darbo, o Mari
jona Rakauskaitė mus neap
vils savo dainos menu.

J. Grajauskas.

PHILADELPHI A, PA.
SUGRYŽO. Liepos 27 d. 

gryžo iš ilgų atostogų šv. Ka
zimiero parap. klebonas Kun. 
I. Valančius ir šv. Andriejaus 
parapijos klebonas Kun. J. če- 
pukaitis. Atostogavo viso sep
tynis mėnesius. Per tą laiką 
aplankė daug valstybių, žymius 
miestus, ir ypač pagarsėjusias 
šventvietes.

Abu klebonėliai atrodo svei
ki, linksmi ir pilni naujos ener
gijos. Parapijonys džiaugėsi 
sulaukę savo dvasios vadų, o 
kunigai buvo linksmi sugryžti 
pas savo žmones.

Bendram džiaugsmui pareik
šti, tapo surengta savose salė
se sutiktuvių vakarienės: Sv. 
Andriejaus parapijoje Liepos 
28, ir Šv. Kazimiero parapijo
je Liepos 2^d.‘ ,. Abiejose vie
tose dalyvavo šimtai parapijie
čių, svečių ir daug vietinių ir 
apielinkės dvasiškių.

. Kalbų laiku buvo pasakyta 
daug gražių minčių, taipgi su- 
gryžusieji klebonai papasako
jo daug naujenybių iš savo ke
lionės.

Ilgiausį laiką jiedu išbuvo 
Lietuvoje. Atsistačiusią mu
sų tėvynę Lietuvą ir jos žmo
nes labai jgyrel Dalyviams pa
tarė, kas išgali būtinai aplan
kyti tėvų šalelę. Avinėlis.

¥ ¥ ¥
ORGANIZUOJA JAUNUO

LIUS
Šv. Vardo Jaunuolių draugi

ja rengia vajų ir priims na
rius į draugiją be įstojimo mo
kesčio. Vajus prasidės Rug
pjūčio 12 d. ir trauksis iki Spa
lių 1 d. šių metų. Draugijon 
priimami katalikai jaunuoliai, 
jau baigę pradinę mokyklą, ir 
iki 22 metų amžiaus. Draugi
jos sekantis susirinkimas bus 
Rugpjūčio 12 d., Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, nuo 7 vai. 
vakare. Ši draugija pasiryžo 
suoi ganizuoti basket bąli lo
šėjų grupę sekančiam sezonui, 
tat šios apielinkės jaunuoliai 
kviečiami prisidėti ir pradėti 
praktikuoti. Draugija turi vei
klią valdybą ir gabų pirminin
ką, Petrą Buroką, ir tikisi kad 
jaunimui susidėjus galima bus 
daug kas nuveikti sporte.

Sekmadienį, Rugpjūčio 22 d., 
Šv. Vardo Jaunuolių Draugijos 
nariams rengiama ekskursija j 
Wildwood, N. J.. Taipgi pra
nešama visų Lietuvių žiniai 
kad šv. Vardo Jaunuolių Drau
gija rengia kaukių balių ir šo
kius Spalių (Oct.) 31. Salė 
tam tikslui jau paimta ir kitų 
prašoma tą dieną nieko ne
rengti.

Dabartinė draugijos vaidy
ba: pirm. — Petras Burokas, 
vice-pirm. ir iždin. — E. Lau- 
kagalis, raštin. — Al. Rupšis.

F. P.

mokslas į klausytojus padarė 
malonų įspūdį. Ant. žiemys.

GARMUS Juozas, 59 metų, mi
rė Liepos 28, Cleveland, O. 
Palaidotas Rugp. 1 Paėjo iš 
Pakuonio, Suvalkijos. Ame
rikoje išgyveno apie 43 me
tus.

SAMSONAS Jurgis, 49 metų, 
mirė Rugp. 1 d., Clevelande. 
Palaidotas Rugp. 5. Paėjo 
iš Smalinyčios, Vilkaviškio 
par. Amerikoje išgyveno 24 
metus.

VAIŠVILA Stasys, 69 metų, 
mirė Liepos 23, Clevelande.

MARTIŠIENĖ Marė, 57 metų, 
mirė Liepos 25, Clevelande.

PETROKAS Vincas, 23 metų, 
mirė Liepos 23, Dayton, O.

STRAVINSKAS Mykolas, virš 
70 metų amžiaus, mirė Rug
pjūčio 1 d., Dayton, Ohio. 
Amerikoje išgyveno apie 50 
metų. Paėjo nuo Marijam
polės.

PETRAUSKIENĖ Agota, pa
laidota Liepos 6 d., Detroit, 
Mich.

NOVIKAS J., mirė Liepos m. 
Wisconsin kareivių ligoninė
je. Palaidotas Detroite.

BUKAUSKIENĖ Magdalena,
40 metų, palaidota Liepos 
12, Detroit, Mich.

SUBAčIENĖ Pranė, mirė Lie
pos mėn., William Penn, Pa.

SHLEPOVICH Josephine (po 
tėvais šatkaitė), 27 metų, 
mirė Liepos 23, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus.

ŠIMKUS Juozas, pusamžis, mi
rė Liepos 26, Chicagoje. Iš 

. Šiaulių ap.,' Šaukėnų parap.
Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

BRAZAUSKAS Kazys, 32 me
tų, mirė Liepos 25, Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

STRUCKIS Mykolas, mirė Lie
pos mėn., Gilberton, Pa.

JANULEVIČIUS Nikalojus, 38 
metų, mirė Liepos mėn. Ma
hanoy City, Pa.

SANKAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Liepos 26, Chi
cagoje. Raseinių ap., šid- 
lavos par., Narvydžio kaimo. 
Amerikoje išgyveno 27 me
tus.

ŠAPAILA Klemensas, 56 me
tų, mirė Liepos 23 d., Ro- 
chester, N. Y. Griškabūdžio 
par. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

JUKNELIS Juozas, 52 metų, 
mirė Liepos 25 besimaudy
damas, Baltimore, Md.

KAVALSKIENĖ Ona (Urbo
naitė), 71 metų, mirė Lie
pos 28, Chicagoje. Raseinių 
ap., Nemakščių par., Smilti- 
nių kaimo. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

I

I
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Kuponą gavimui platesnių smulkmenųšį

Name.

Address.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 
SANDUSKY, OHIO.

Send, vvithout obligation, to me, 
your latest literature.

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

▼ MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje”
▼ JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai.
▼ TENISUI iošt geriausios aikštės.
▼ ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace. 

PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai
kui praleisti užsiėmimų ir sportų.

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

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

LINK ADOMAS, 50 metų, mi
rė Liepos 26, Nanticoke, Pa.

SNAPKAUSKIENĖ Viktorija, 
mirė Liepos 22, Duryea, Pa.

STRANKAUSKAS Motiejus, 
pusamžis, mirė Liepos 28 d., 
Chicagoje. Babtų miestelio, 
Kauno apsk.

LEKŠAS Jokūbas, sulaukęs se
no amžiaus, mirė Liepos 18. 
Philadelphia, Pa. Gimęs Že
maitijoje.

ZIGMINSKAS Tamošius, 51 
metų, mirė Liepos 6, Racine, 
Wis.

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REI

KALU

Paskutiniu laiku Sirvydo 
biografiją išleisti prisidėjo šie: 
Rokas Povilauskas $5.00
Antanas Stankus 1.00
M. Aleksandravičienė 1.00 
Jonas Vaitkevičius 1.00
Julius Baniulis 1.00

Viso $9.00

Kurie norite prisidėti skubė
kit siųsti savo aukas žemiau 
paduotu antrašu:
Sirvydo Biografijos Komitetas

J. Sagys, Pirmininkas, 
Pr. Narvydas, Iždin.

336 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

KELIONE Į LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

0 Nuolatinis Susislekitnas

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 musų 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 Bovlston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St,

..............................  ■ II "■ »»



D. L. K. Kęstučio Pulko Sukaktuvės
r

Šio Pulko Kariai Dalyvavo Iškėlime Vilniuje Ge
dimino Bokšte Lietuvos Vėliavos

DIRVA 3

Rašo MJR. S. NARUŠIS
- * * * 

u-iF

I Kiek pirmųjų, tiek ir vėles
niųjų Lietuvos kariuomenės 
pulkų kūrimosi sąlygos buvo 
neapsakomai sunkios, nes visko 
truko: nebuvo nei ginklų nei 
lėšų, nei kitų būtinų teikmenų. 
Tokiose sunkiose sąlygose stei
gėsi, organizavosi ir 5 pėstinin
kų D.L.K. Kęstučio pulkas. For
maliai skaitoma pulko pradžia 
1919 m. Kovo 2 d. kada kari
ninkui Škirpai buvo pavesta su
organizuoti atskiras batalionas. 
Birželio mėn. 20 d. jis buvo 
pavadintas Vilniaus batalionu, 
o Lapkričio mėn. išplėstas ir 
pavadintas 5 pėstininkų D.L. 
K. Kęstučio pulku, šio pulko 
jdėjinė, kaipo atskiro batalio
no tam tikromis tradicijomis 
sucementuoto vieneto pradžia, 
siekia net nuo 1918 m. kada 
buvo įsteigta Vilniaus Komen
dantūra.

Tos komendantūros karinin
kas Škirpa (dabar Gen. št. Pul
kininkas Berlyne Karo atsto
vas) 1919 m. Sausio mėn. 1 
d. su Vilniaus komendantūros 
kareiviais iškilmingai iškėlė Lie
tuvos valstybės vėliavą Gedi
mino pilies bokšte Vilniuje. Tai 
buvo nepaprastas atsitikimas, 
kur Lietuvos vėliava po kelių 
šimtų metų liūdėjus vėl iškil
mingai suplevėsavo toje vieto
je, kur amžiais plevėsuodavo 
skelbdama visam pasauliui Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bę. šio istorinio įvykio reikš
mę visi, dalyvavę vėliavos pa
kėlime savanoriai, gerai supra
to ir jautėsi laimingi atlikę tą 
neapsakomai svarbų ir reikš
mingą Lietuvių tautai žygį. 
Karininkai iš to džiaugsmo ir 
susijaudinimo po vėliavos iš
kėlimo iškilmių išsibučiavo kiek 
tarp savęs tiek ir su kareiviais, 
kaip vienas kitą mylintieji vie
nos motinos sūnus . . . Kai 
kurių dalyvių iš to didelio 
džiaugsmo ir susijaudinimo aky
se pasirodė ašaros. Tai buvo 
džiaugsmo ašaros, kad sename 
Gedimino pilies bokšte vėl su
plevėsavo tėvynės vėliava, šis 
puikus ir garbingas Vilniaus 
Gedimino kalne įvykis pasiliko 
amžinai pirmųjų savanorių šir
dyse ir juos vienys, kol jie bus 
gyvi.

1919 m. Sausio mėn. 1 d. 
užėmus Rusų bolševikų kariuo
menei Vilnių, Vilniaus komen

dantūros savanorių kareivių 
būrys buvo atitrauktas į Kau
ną ir priskirtas prie Kauno ka
ro komendantūros. Bet kai ka
rininkas Škirpa buvo paskirtas 
organizuoti Vilniaus batalioną, 
dauguma priskirtų prie Kauno 
komendantūros Vilniaus komen
dantūros kareivių pareiškė no
ro pereiti į šį Vilniaus organi
zuojamą batalioną, kad grei
čiau galėtų išžygiuoti į Vil
nių. Tą Vilniaus savanorių no
rą kariuomenės vadovybė pa
tenkino ir visą jų kuopą per
vedė j Vilniaus batalioną, ku
ris vėliau išaugo į 5-tą pėsti
ninkų D. L. K. Kęstučio pulką.

Paskelbus tėvynės vadavimo- 
si obalsį kasdien burių-buriais 
plaukė į bataliono rajoną pa
triotiškoji musų moksleivija ir 
skaistusis fiziškai ir siela svei
kas musų sodžiaus jaunimas. 
Atvykstančius reikėjo priimti, 
maitinti, aprėdyti, apginkluoti 
ir t.t. O juk iš anksto nieko 
nebuvo paruošta ir paruošti ne
buvo iš kur. Pulkas kareivines 
gavo Kaune žaliajame kalne. 
Kariuomenės mokymas pradžio
je buvo labai sunkus. Kari
ninkai gryžę iš Rusų kariuo
menės, kai kurie iš Vokiečių 
nelaisvės, nuvarginti, vieni ki
to nepažindami sunkiai galėjo 
pradėti svarbų darbą, nes ne
buvo nei Lietuviškų mokymo 
vadovėlių, nei Lietuviškų ko
mandų ir t.t . Iškart daug kas 
mokė, kaip mokėjo ir išmanė. 
Tik kiek vėliau buvo išleistas 
Lietuviškos rikiuotės mokymo 
ir komandų sąrašas (vadovė
lis). Puskarininkių galimą pa
sakyti kaip ir visai nebuvo, iš
skiriant keletą gryžusių iš 
Rusų kariuomenės puskarinin
kių. Tuo budu visa kareivių 
mokymo našta gulė ant pulko 
karininkų pečių.

Nors ir su tokiomis jiegomis 
pulkas negalėjo ramiai organi- 
uotis, nes Lietuvos padangė bu
vo iš visų pusių ir iš vidaus 
apsiniaukus. Iš vienos pusės 
veržėsi Rusų bolševikų gaujos, 
o Vilniaus tykojo Lenkai. Pa
čiame Kaune taip pat buvo ne
ramu, nes vietos komunistai 
plačiai veikė varydami agitaci
ją net kariuomenėje. Komu
nistams padėdavo irstančios 
Vokiečių kariuomenės soldate- 
rantai ir Vokiečių kareiviai 
spartakininkai. Todėl teko 
kreipti ypatingo dėmesio ir

kartais ištisas naktis nemiego
ti ir būti pasirengusiems gintis 
prieš norinčius Lietuvos kariuo
menę nuginkluoti. Keletą kar
tų pulkui teko išeiti iš karei
vinių ir išsiskleisti Mickevi
čiaus slėnyje, prie radio stoties 
ir “Saulės” namų gynimuisi. 
šiaip atskitrų susidūrimų ir 
susišaudymų su Vokiečių spar- 
takininkais buvo gana daug. 
Pulkas kūrėsi lyg ant žarijų ir 
kiekvieną minutę galėjo įsiliep
snoti ir sudegti. Tik milžiniš
ka pirmųjų savanorių kūrėjų, 
ypač karininkų, ištvermė, ne
nugalima valia, neįšsemiama 
energija, nesuskaldoma vieny
bė ir visiškas kunu ir siela tė
vynės laisvei ir gerovei pasiau
kojimas leido pulko diegą iš
saugoti nuo įvairių pavojų ir 
vidujinių pagundų.

Nors iš pirmųjų pulko kūri
mosi dienų buvo reikalaujama 
drausmės, bet ji taip trumpu 
laiku dar’ negalėjo prigyti. Tas 
slėgė pulko vado krutinę, žiū
rint tuos pirmuosius “karius”, 
nuskurusius, pusiau kariškai, 
pusiau civiliškai aprengtus. Ne 
tik pakankamai neapmokytus 
kaip ginklą vartoti, bet buvo 
dar ir tokių kurie nežinojo 
kaip tą “instrumentą” paimti 
ir nešti rankose. Kiekvienam 
Vadui turėjo ateiti mintis, o 
kas bus kai susirėmsime su 
priešo artilerijos ar kulkosvai
džių ugnimis?

PIRMUTINIS MUŠIS
1919 m. Kovo 31 d. pulkui 

teko išeiti į frontą Žiežmarių 
rajone, prieš Rusų bolševikus. 
Prieš išvykdamas pulkks išsiri
kiavo pulko aikštėje ir pulko 
vadas karininkas Škirpa pasis
veikino su kiekviena kuopa, no
rėdamas matyti kareivių nuo
taiką. Kuopos, gerai tvirtu su
tartinu balsu atsakinėjo: “Gar
bė Lietuvai!” (Tada atsakyda
vo vieton dabar “Sveikas Tam
sta!”) Pulko vadas gavęs ge
rą įspūdį stojo pulko voros prie
šakyje ir pradėjo žygiuoti. Ne
žiūrint kad buvo neapsakomai 
blogas oras, kareiviai žygiavo 
linksmas dainas dainuodami, 
visai negalvodami kokį sutiks 
jie priešą ir koks likimas jiems 
kelią pastos. Iš alsuojančių, 
dainas dainuojant, pirmųjų 5 
pėstininkų D.L.K. Kęstučio 
pulko karių krūtinių veržėsi 
ryškus įtikinantis balsas, kuris 
vadą įtikino jog su tokiais vy
rais galima eiti visur per sau
sumą, vandenį ir ugnį — jie 
visur nesustos ir savo laimė
jimu nepaabejos. Jų sielos jau

Pulko vadas Gen. Štabo Pulkininkas čepauskas įteika kariui bai
gusiam mokomąją kuopą liudijimą.

JŪSŲ SVEIKATA

PULKO KARIAI ŽYGIO POILSYJE

buvo nugalėjusios visus fiziš
kus sunkumus, kada teko tada 
pakelti rengiantis į kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo.

Balandžio 3 d. pulkas pra
dėjo pirmą kovos egzaminą, 
kurį pirmieji pulko pionieriai 
išlaikė pavyzdingai, nes puolę 
Rusų bolševikai buvo nugalėti. 
Pulkas užėmė visą eilę kaimų 
ir Žaslių miestelį. Bolševikai 
pasitraukė Vievio link. Tose 
pirmose kovose pulkas turėjo 
aukų, čia garbingai žuvo ka
reiviai : Vincas Marcinkevičius 
ir Jurgis Danielius, o buvo su
žeisti kareivis Antanas Jurge
laitis ir Jonas Baniuškaitis. Iš 
viso žuvo pulko 54 kareiviai ir 
1 karininkas. Po pirmųjų kau
tynių Žiežmarių rajone, pulkas 
įvykdė visą eilę žygių įvairiuo
se frontuose prieš visus anų 
laikų Lietuvos priešininkus, 
Rusų bolševikus, Lenkus ir 
Bermontininkus. Bekovodamas 
už tėvynės laisvę pulkas iš
vaikščiojo visą Lietuvos žeme
lę skersai ir išilgai, ir daugely
je vietų apšlakstė Lietuvos der
lingą dirvą savo aukų krauju, 
kol pagaliaus išvydo brangią 
tėvynę esant laisvą ir nepri
klausomą.

Vilnius yra laikomas 5 p. D.

L.K. Kęstučio pulko pionierių, 
savanorių atsiradimo vieta. Tuo 
budu Vilniuje gimė pirmosios 
5 p. D.L.K. Kęstučio pulko tra
dicijos, kurios 1919 m. pirmose 
kautynėse jį vienijo, moraliai 
stiprino ir dėl kurių pulkas ne
teko pirmųjų aukų. Tenka 
manyti kad ir dabar 5 p. D. 
L.K. Kęstučio pulko kariai yra 
taip pat Vilniaus vadavimo 
ja persiėmę, kaip ir buvo ta 
idėja sužavėti pirmieji pulko 
pionieriai—Vilniaus savanoriai.

1928 m. Birželio 29 d. Res
publikos Prezidentas A. Sme
tona įteikė pulkui šefo Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Kęs
tučio vėliavą, kurioje įrašyta: 
“Krauju ir mirtimi tėvynę ne
laimėje vaduosim”. Tą Šukį 
Kęstutėnai visuomet nešioja 
savo 'širdyse ir reikiant, yra 
pasiryžę jį vykdyti.

Tuo budu 5 pėstininkų D. 
L.K. Kęstučio pulkas Birželio 
29 d. minėjo savo metines su
kaktuvės. Dabar pulkas pra
deda 19-sius nepriklausomo gy
venimo metus. Dabartiniu me
tu pulkui vadovauja baigęs Lie
tuvos karo mokyklą ir genera
linio štabo akademiją Gen. št. 
pulkininkas čepauskas, pasižy
mėjęs kovose su Lietuvos prie
šais.

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

PITTSBURGHO peckelis ne
galėdamas užginčyti kaip gau
si publika iškilmingai sutiko ir 
vaišino Lietuvos svečius, ‘Nau
jienose’ bando išmetinėti vie
tos komitetui kad ne visas 
Pittsburgho Lietuvių draugi
jas kvietė prisidėti prie rengi
mo sutiktuvių svečiams. Iš to 
aišku kad bendras ignorantų 
frontas buvo ignoruotas, o tas 
ir gerai kad tokis gaivalas ir 
nebuvo kviestas.

▼ ▼ ▼

TOLIAU, tas pats peckelis 
prisiminęs vakaro vedėjo P. P'i- 
varono pasakytus žodžius, kad 
Lietuvos svečių priėmimo va
karienėje dalyvauja ir Ameri
konų kurie Lietuviškus darbus 
remia daugiau negu nekurie 
Lietuviai, tuoj griebėsi už ke
purės ir pats pasisako kad Pi- 
varono pastaba buvo taikoma 
socialistams ir katalikams, o 
sąžinės verčiamas teisinasi kad 
niekas neboikotavo svečių pri
ėmimą. ...

Čia matomai tas peckelis pa
miršo ar nenori prisipažinti 
bendro fronto šlykščius boiko
to lapelius, su kuriais jis su
tinka ir visuomet išgirta.

▼ ▼ ▼

NORS TORONTO miestas 
yra tolokai nuo Suv. Valstijų 
rubežiaus, tačiau atvykus Lie
tuvos sportininkams, tautos at
stovams ir laikraštininkams, 
Toronto bendrafrontininkai ė- 
mė staugti per socialistų “Nau
jienas” iš “bendro fronto kan
tiškų” boikotą Lietuvos sve
čiams, o tas jų staugimas, 
kaip ir Suv. Valstijų bendra- 
frontininkų staugimas, yra ly
gus margio staugimui prieš 
mėnulį.

▼ ▼ v

ANGLIJOS darbininkai pa
tyrę komunistų provokacijas 
unijoje, be pasigailėjimo veja 
juos laukan iš unijos.

Anksčiau ar vėliau taip tu-

rėš padaryti ir Amerikoje C. 
I. O., į kurį dabar taip lenda 
komunistai ir kenkia jo kovo
je už darbininkų reikalus ir 
gerovę.

“LAISVĖS” R. Mizara, kur 
tai pasikalbėjęs su kokiu ten 
Baltimoriečiu Raymondu, su
randa puikią dirvą augimui L. 
D. S. ir tuoj perša suruošti 
Baltimorėje pikniką, užtikrin
damas kad iš visų miestų ko
munistai ten suvažiuos ir be
matant Baltimore atsistos ant 
stiprių kojų.

Kiek aš Baltimorę žinau tai 
jos kojos visuomet buvo ir yra 
stiprios, tik komunistų kojos 
visą laiką buvo iškrypę, o da
bar tai vos velkasi.

▼ ▼ ▼
KAS TEN DAROSI su at

sibuvusiu pereitą metą Cleve
lande Sandariečių seimu kad 
Jonas Jarus jį taip garsina so
cialistų laikraščiuose?

Jeigu ištikro Sandariečiai 
taip negarbingai pamiršo tą 
savo seimą tai Jarus gerai ir 
daro kad jiems primena, o san
dariečiai turėtų neatidėliojant 
tą savo užmirštį pataisyti.

AR TUBERKULIOZE 
TIKRAI PAVO

JINGA?
¥ ¥ ¥

Rašo Dr. T. Dundulis.

Daug yra kalbama ir neretai 
žmonės klausia daktaro, ar tu
berkuliozė esti paveldėta iš tė
vų? Jeigu žmonės kurie taip 
mano supranta kad tuberku
liozė įgimta kaip ir mėlynos 
akys arba plaukų spalva, tokis 
supratimas butų perdaug klai
dingas. Bet jeigu suprantama 
kad bent keli šeimos nariai 
gauna tuberkuliozę vienas nuo 
kito, ir dažnai vienas po kitam 
miršta, tokis supratimas ata- 
tinka teisingumo. Tuberkulio
zė išsivysto šeimose todėl kad 
jaunesni pagauna nuo senesnių 
šeimos narių.

Tuberkulioze, kaip ir kitom 
limpančiom ligom, apsikrečia- 
ma vienas nuo kito. Tuberku
liozės priežastis yra parazitai. 
Reikia abejoti ar yra žmogus 
kurio organizme nesirastų ke
letas tuberkuliozės parazitų. 
Bet kai yra sveikas ir tamprus 
žmogaus organizmas arba kū
nas, tai kūno organai apsigina 
nuo ligos apgalėdami tuos ke
letą parazitų. Betgi gyvenant 
nuolat su neatsargiu ligoniu, 
pas kurį tuberkuliozė esti išsi- 
plėtoj us iki akty vio-veiklaus 
laipsnio, tada esama gana rim
to pavojaus. Mat nuolat palai
kant kontaktą su tokiu ligoniu 
vis didesnis skaičius naujų, 
veiklių ligos parazitų persime
ta pas sveiką žmogų. Tada 
nežiūrint kad ir esama sveiki 
organai, paplitus parazitams, 
organai nusilpsta ir tuberkulio
zė išsivysto iki veiklaus laips
nio. Bučiavimas, kosėjimas ir 
spjaudymas yra svarbiausia 
priežastis desiminacijos tuber
kuliozės parazitų. Taipgi bile 
daiktas paliečiantis ligionio lu
pas gali perimti bakterijas, ir 
kai tas pats daiktas esti pavar
totas dėl sveiko žmogaus, tada 
apsikrėsti liga esti labai leng
va. Bendrai, pas mažiau susi
domėjusias šeimas tokis kon
taktas yra ganėtinai pripras
tas.

Turint tuberkuliozę vienam 
šeimoje neužtenka kad gydyti 
ir prižiūrėti tik tą vieną ser
gantį šeimos narį, bet būtinai 
reikalinga patikrinti sveikatą 
ir visų kitų šeimos narių perio
diškai. Ypatingai reikia su
sidomėti daugiausia vaikais. Su
radus kad randasi ir pas kitus 
šeimos narius tuberkuliozės pa
razitų, kad ir neskaitlingai, 
reikia imtis griežtų priemonių 
gydymosi ir prisilaikyti svei
katingumo taisyklių. Svarbiau
sia yra tas vengti tiesioginio 
kontakto su ligoniu ir nevarto
ti daiktų kuriuos ligonis var
toja. Tokius lengvai paliestus 
tuberkuliozės šeimos narius, 
ypatingai vaikus, galima išgel
bėti jeigu tik atatinkamai juos 
prižiūrima.

Suaugę žmonės netaip leng
vai apsikrečia tuberkulioze 
kaip vaikai. Bet nežiūrint ir 
to, esant kontakte su tuberku
liozės ligoniu, kaip tai darbe, 
valgyklose ir t.t., esama rimto 
pavojaus nesąmoninga, bet ir 
pavojinga. Užtenka to kad tė
vai savo vaikus bučiuoja, mat 
jie žino savo ir jų vaikučių 
sveikatos stovį. Bet ir čia, jei
gu turi tuberkuliozę vienas iš 
tėvų, kūdikis turi būti atskir
tas nuo sergančio tėvo arba 
motinos.

Visi vaikai, siunčiami į va
sarines kempes, turi būti pa
tikrinti. Kempių pridabotojai 
ir slaugės taipgi turi būti pa
tikrinti; tiesa, taip jau yra da
roma. Siunčiant vaikus ant 
paprastos ūkės reikia persiti
krinti kad ūkininko šeimoje 
tikrai nesiranda tuberkuliozės.

J. A. URBONAS
"Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, Ot
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KO VOKIEČIAI TAIP RĖKIA DĖL KOLONIJŲ

SKAITYMAI*■

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Ą R naziai užsispyrę at- 
gauti savo prarastas 

kolonijas, ar tik kolonijų 
reikalavimo riksmą kelia 
norėdami juomi pridengti 
kitus savo siekimus? — ra
šo Simms, Amerikos laik
raščių atstovas Europoje.

Simms toliau rašo kad 
jis plačiai apvažinėjo svar
besnes Europos sostines ir 
jose patyrė tą ką aiškina.

Išėmus pačią Vokietiją, 
sako jis, patyręs kad nie
kas nepriima Hitlerio rei
kalavimą grąžinti koloni
jas už gryną vertę.

Pirmiausia, jeigu koloni
jos butų grąžintos jos ne
padarytų jokio žymaus pa
gerinimo Vokietijai ir ne
išgelbėtų jos iš desperatiš
kos padėties. Bent per ke- 
lioliką metų.

Antra — paties Hitlerio 
pareiškimai rodo kad jis 
yra priešingas kolonijų tu
rėjimui.

Kolonijas paversti į nau
dingas reikalinga didelių 
pinigų, o tų pinigų Vokie
tija neturi, ir neturėtų kuo 
tas kolonijas ginti ir sau
goti, neturėdama didelio 
karo laivyno.

Hitleris yra pasireiškęs 
prieš buvusio kaizerio glo
bojimą perplačiai išsimė
čiusios imperijos. Jis kri
tikavo kaizerį už dėjimą 
pastangų plėstis ir įsigiji
mą abejotinos vertės kolo
nijų, kuomet esą buvo taip 
pat lengvai galima plėstis 
pačioje Europoje.

Taigi, Europos sostinėse 
ir kalbama kad vai
dai nelabai paiso bu. sugrą
žinimą kolonijų, bet riks
mas dėl kolonijų esanti jų 
klasta padengti daug svar
besnius jų siekinius pačio
je Europoje.

Naziai negali viešai sa
kyti kad jie nori prisijung
ti Austriją, Vengriją, Bo
hemiją, dalį Lenkijos, ar 
Rusijos, arba Lietuvą, ku
rios visos yra Vokietijos 
kaimynės. Tačiau nuolati
niu savo riksmu kad Vo
kiečiams savo ribose ank
šta jie visame pasaulyje 
iškels mintį kad jiems rei
kia turėti daugiau terito
rijos arba “plyšti” — ir tas 
“plyšimas” ar eksplozija 
kuomet įvyks, ras atmos
ferą prirengtą, Simms sa
ko.

Šios priežasties delei, ir 
Lietuva ir kitos Vokietijos 
kaimynės turi būti prisi
rengusios Vokiečių gerk
les užgrūsti kada jie ban
dys ištikro kam nors ati
daryti savo nasrus.

Vokiečių sutartys ir vi
sokį draugiškumai su kai
mynėmis šalimis gali būti 

vienas iš jų klastų, ku- 
reikia saugotis.

MILIJONAI, MILIJONAI
Dabartinė Suv. Valstijų 

administracija visokius sa
vo planus vykdydama išlei
džia kas mėnuo suvirs 190 
milijonų dolarių daugiau 
negu gauna ineigų, skelbia 
dalykų žinovai. Jau ir De
mokratiški laikraščiai sako 
kad valdžia turėtų atsižiū
rėti ką daranti ir susilai
kyti nuo didžiulių išlaidų 
tikslams kurie nėra butini.

‘Cleveland Plain Dealer’, 
Demokratų laikraštis, sa
ko: “Dėjimas milijonų į iš
laidas yra vienas iš leng
viausių Washingtone atlie
kamų dalykų. Išmintingu
mas reikalauja didesnio at
sargumo”.

Kritikuojama f e d eralės 
valdžios ėjimas į statybą 
moderniškų namų įvairiuo
se miestuose. Kaipo lab
darybė tas darbas nekriti
kuojamas. Tačiau tai yra 
neužpildoma duobė.

Prezidentas prašo Kon
greso skirti dar $700,000,- 
000 gyvenamų namų staty
mo programui sekantiems 
trims metams.

Sakoma kad toks val
džios užsibrėžimas yra pa
siryžimas išeiti į ilgą kelią 
kuris yra tamsus ir galo 
niekur nesimato.

V i s iems Amerikonams, 
kurie tingi savo namus už
laikyti, valdžia niekados 
nepajiegs pristatyti namų 
turinčių visus patogumus 
pritaikytus tinginiams gy
venti.

Per pastarus du metu iš
statyta valdžios pinigais

MIRĖ KAUNE

Vytautas Vileišis, Lietu
vos įgaliotas pasiuntinis 
Latvijai, mirė Kaune Lie
pos 5, dalyvaudamas Bal
tijos valstybių užsienių rei
kalų ministerių tarybose.
gyvenamų namų dėl 21,000 
šeimos, nors tam išleista 
$135,000,000. Tuomi sako 
to didžio reikalo pradrėk- 
sta tik paviršis, o pats di
džiausias reikalas vargu 
tepragremžtas.

viskas užkliūva
Paskiausios žinios iš Vo

kietijos skelbia kad naziai 
įsakė “apvalyti” viešas me
no galerijas nuo “trefnų” 
meno kurinių. Visi ne tik
rų Vokiečių artistų pieši
niai ir skulptūros turi bū
ti prašalintos iš muzejų ir 
kitokių meno galerijų.

ŽUVO 25 KELEIVIAI
Prancūzijoje, Liepos 30 

d. geležinkelio nelaimėj už
mušta 25 ir 50 kitų pasa- 
žierių sužeista.

inl- 
sie-

pa-

tik 
rių

IR
SU

LENKAI
SAVO TRIGRAŠIU

Europos šalims tarian
tis kaip išvengti Europinio 
karo, kalbama apie paliki
mą Ispanų pjautis tarp sa
vęs, ištraukiant iš Ispani
jos abiem pusėm gelbstin- 
čius kitų šalių kareivius.

Lenkų valdžia pareiškė 
kad ji neįsileisianti atgal j 
savo šalį Ispanijos kairie
siems gelbstinčius 4,000 sa
vo šalies piliečių...’.

Nors likę 4,000 Lenkų 
Ispanijoje mažai 'padarytų 
reikšmės, tačiau ir proše- 
panai prikišo savo trigra
šį....

ŽEMAIČIU KALVARIJA

IEVOJE
Šiandien vasarėlė, dienelė saulėta, 
Ak! dalia artojo! sunki, bet maloni; 
Pjausime lankoje pievelę gėlėtą, 
Lygumą, pakrantę ir drėgnąjį klonį. 
Mus plieno dalgeles už kardą aštresnės, 
Išmokome kirsti žalius dobilėlius.
Mus rankos užgrudę, už plieną kietesnės, 
Ir guldome pievoj ilgus pradalgėlius.
Seselės, rūtelės, tik vandens mums duokit! 
Nes prakaitu saulė vilgo ir džiovina.
Jus grėblius paėmę pievoje dainuokit, 
Lai jūsų dainelė darbuose ramina!....

Vikt. Tatarėlis.

■^•LIEPOS 1 d. Kaune įvyko 
jau išeilės šešta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užsienio reika- 

' lų ministerių politinė konferen
cija. “Stebuklų”, sakė Latvi
jos ministeris, “nepadarėme, 
tačiau pasistumėjome pirmyn, 
nepailstamai stiprindami tar
pusavio susipratimo, draugiš
kumo, bendradarbiavimo ir vi
sapusio pasitikėjimo pagrindą.” 

ši konferencija pabrėžė Lie
tuvos ir jos draugių norą ap
saugoti savo neutralitetą Eu
ropos nerimo dienose, ir pama
tyti stipresnę Tautų Sąjungą.

Amerikoje, Lietuvių, Latvių 
ir Estų draugiško bendradar
biavimo idėja, kolei kas, gy
vendinama tik New Yorko 
apielinkėse, kur drąsiausiu vei
kėju yra Lietuviai legionieriai. 
Nors sakoma, San Francisco ir 
Bostone esama nemažos Lat
vių kolonijos, bet kontakto su 
jomis dar nepadaryta.

^■LIETUVOS kariuomenės 
vadas, Gen. Raštikis, aną die
ną pasakė karininkų kursus 
baigusiems kalbą, kurioje pa
reiškė ir civiliams Lietuviams 
įsidėmėtinus žodžius. Sako:

“Mums visose ginklų rūšyse 
ir tarnybose reikalingi stip
raus budo, tvirtos valios, šal
tų nervų, savarankiški, logiš
kai ir reališkai galį galvoti 
žmonės, darbštus, kupini 
ciativos ir optimizmo, visa 
la atsidavę tėvynei”.

Tokio pobūdžio žmonių
sitaiko retai, bet musų tautai 
ir visuomenei jie ypatingai rei- 
reikalingi.

^DARIAUS IR GIRĖNO 
paminklui statyti sumanymas 
Lietuvoje (Kaune) susidūrė 
su nelauktais ginčais, tačiau, 
visi ginčai “aukso viduriu” iš
lyginti ir paskelbta konkursas 
geriausiam piešiniui ir planui.

Paminklas bus pastatytas 
Ąžuolyne, Kūno Kultūros Rū
mo apielinkėje. Konkurse ga
li dalyvauti ik Atherikos Lie
tuvių menininkai. Planai rei
kia pasiųsti į Kauną iki Rug
sėjo 30. Komisija pirks du 
geriausiu planu. Pinigų pirki
mui paskirta 6,000 litų.

Norima Liepos 17-ta įgyven
dinti kaip Pasaulio Lietuvių 
Diena, tačiau, šymet visi pla
nai suiro ir tokios dienos mi
nėjimas nukeltas į rudenį.

Lietuvos laikraščiai aiškina 
kad inteligentai ir moksleiviai 
Liepos mėnesį išvažinėja ato
stogų, todėl negalima ką įspū
dingo suruošti. Keista kad 
Lietuvos žmonės šventėms ne
drąsus: Vasario 16-tą nenori 
švęsti, nes peršaltas oras, o 
Liepos 17-tą, kad peršilta ir 
visi atostogauja. Kažin kas 
butų įvykę jei Tautos Taryba 
Vilniuje ir Darius su Girėnu 
butų panašiu budu galvoję?

■^■BIRŽELIO 12-tą Sovieti- 
joje gyvybės neteko du gabus 
ir pasižymėję Lietuviai: Gene
rolas Uborevičius ir Generolas 
Putna. Mirdami, kažin ar pa
galvojo bent vienas kad geriau 
butų buvę gyvi pulkininkai 
Lietuvoje, negu sušaudyti ge
nerolai svetimoje Rusijoje....

ILGIAUSIA ŠVENTĖ LIETUVOJE. — 200,000 
MALDININKŲ. — DIDŽIOJI ELGETŲ ARMIJA 
KOVOJE UŽ BŪVI. — BEKOJAI ŠOKA, NE
BYLIAI DAINUOJA. “KINIJOS” MAGAI ir 

“INDIJOS” FAKIRAI. — TŪKSTANČIAI 
MIEGA PO ATVIRU DANGUMI.

Kasgi Lietuvoje negirdėjo apie garsius že
maičių Kalvarijos atlaidus? Tokį žmogų tikrai 
butų sunkd surasti, šie atlaidai prasideda Lie
pos 2 ir baigiasi Liepos 12 d. Bet tai tik ofi
cialiai. Iš tikrųjų jau nuo Birželio 25 d. Kal
varijoje prasideda pasiruošimas tiems atlaidams, 
o likvidacija tęsiasi iki 15 — 17 d. Liepos. Pa
prastai atlaidų metu Kalvarijoje esti 16—18 
tūkstančių žmonių, o per visą atlaidų laiką šį 
mažą Žemaitijos miesteliuką aplanko apie 150 
— 200 tūkstančių maldininkų, biznierių, elgetų, 
smalsuolių ir kitokių piligrimų.

Paprastai Kalvarija tylus, ramus miestelis. 
Darbymečio metu vidurdienį gatvėje retai su
tiksi žmogų. Bet jau nuo Birželio 20 gyvento
jų namuose vyksta pasiruošimas atlaidams. 
Skerdžia, mėsinėja bekonus, daro dešras, sun
kia duoninę, obuolinę ir kitokią girą, paskui pra
deda kepti pyragus, bandeles, ragaišius. Ap
sukresni parsigabena valstybinės ir padeda ją 
į saugią vietą. Visa tai maldininkams, par
duoti už gerą kainą, su pelnu. Birželio'25 d. 
jau renkasi “bagamazninkai”, cirkai, fokusnin- 
kai, balaganščikai, saldainių, tešlainių, ledų, 
kepurių, įvairios galanterijos pardavėjai. Ren
kasi vietas, varžosi, barasi koliojasi, į žemę kala 
baslius, tempia lopytus brezentus ir maišus: 
rengia palapines, čia jų savininkai apsigyvena, 
nakvoja ir prekiauja. Išanksto plaukia elgetų 
pulkai ir taip pat varžosi, net antusius skaidosi 
dėl geresnių pozicijų.

morkas, kiaušinius, duonos kepalus. Kitas su 
delnu kala vinis j storą lentą, vaikščioja ant 
stiklų. O visi tie fakirai ir magai atvykę iš 
Kauno, Šiaulių, Marijampolės...

Viešpatie! Kiek elgetų, lozorių! Kilomet
rinės virtinės, čia lozorius sulankstytais sąna
riais, iškraipytom rankom, kojom, persuktu vei
du. čia barzdyla rodo atviras žaizdas. Grupės 
aklųjų, atmetę aukštyn galvas gieda. Kiti tam
po armonikas — prie tų daugiausia žmonių. 
Neregiai su smuikais, būgnais, birbynėmis. Rai
ši, kurti, berankiai, bekojai, paraližuoti sėdi ar 
guli vežimėliuose. Vieni gieda garsiai, urmu ir 
pavieniui, kiti garsiai poteriauja, treti traukia 
litanijas, dar kiti tik nuolatos bumba “melskis 
už dusias”. Bet visiems krinta į kepures, ran
kas, dėžutes variokai. "Pasimelsk už Antano 
dūšią... Melskis už mano sveikatą...” O jauna 
mergužėlė, pusamžė senmergė, inteligentiška pa
nelė patylomis kužda elgetai į ausį “Pasimelsk, 
prašyk Dievo, kad jis mane pamiltų..., kad gau- 
stečiau gerą vyrą”...

Konkurse ga-

Važiuoji Telšių vieškeliu. Juo plaukia ve
žimų, bričkų, autobusų ir sunkvežimių upė. 
Gretimais keliukais taip pat plaukia nenutrau
kiama srovė važiuotų ir pėsčių. Nes jau Liepos 
10 diena, pats atlaidų įkarštis. Dar 3 klm. ligi 
miestelio, o ten, kur stiepiasi bažnyčios bokštai, 
girdėti duslus užimąs panašus į Niagaros krio
klio kritimą. Prie pirmųjų sodybų jau negali
ma prisikasti. Automobilis įstringa įvairių su
sisiekimo priemonių juroje, paskęsta margoj 
minioje — tenka jį palikti. Gatvėje kiekvieną 
žingsnį tenka prasiskinti alkūnėmis. Tiršta 
minia vargšą individą .stumdo, zulina, neša pas
roviui. Su kelionės draugu 
bėti reikia šaukti iš visų 
mas nesvietiškas.

negalima susikal- 
plaučių. Triukš-

sugulusių rugių
Skamba var-

Šventoriuje minia, kaip 
laukas, čia uodas snapo neįkiš. 
pai, cignorėliai, gieda elgetos. Kartais tą alasą 
perskrodžia isteriškas klyksmas. Čia suban
guoja minia, o iš jos išneša apalpusią moterį, 
kartais vyriškį. Neša juos pas felčerį, pas 
skautų sanitarus atgaivinti, pirmą pagelbą su
teikti. Patogioj vietoj stovi gaisrininkų būre
lis — laukia aliarmo signalo. Iš visų aplinkinių 
miestelių sukviesti policininkai nardo minioje 
sušilę, suplukę, čia vieną apvogė, kitam kišenę 
nupovė, autobusas žmogų sužalojo, vežimai su
sidūrė, girtas triukšmą pakėlė, žemaičių ber
nai susiginčijo su “bagamazninkais”, ten kilo 
peštynės... Čia tvarkdariams nemažiau 
ir rūpesčio, kaip Londone per karaliaus 
kavimo iškilmes.

darbo 
vaini-

gyva

NAKTIS
Naktį, kai šypsos mėnulis, 
Gamtą užmigdęs saldžiai, 
Aš atsikėlęs iš lovos 
Einu į sodą tyliai.

Slenku tyliai lyg šešėlis,
Čia sau ramybės surast, 
Ir toje šventoje tyloje 
Mintim nusiirt ir paskęst....

Čia man taip gera, malonu 
Šlamančių lapų klausyt, 
Nerimą, jausmą ir kančią 
Lauk iš širdies išvaryt.

Tyli naktis ima alpti,
Miršta sapnai ir svajonės,
Daina paukštelių suaidi,
Keliasi gamta ir žmonės.

Vėl aš iš sodo svyruoju,
Gaila šventos man nakties, 
Jau šlamesys ką girdėjau 
Daugiau niekados nežavės....

.. Jonas Morkūnas.

paskelbtomis ži- 
253 (pernai Ba- 
buyo 228). Dur
is tokių įmonių

VISO Lietuvoje pramonės 
įmonių, kuriose dirba nema
žiau kaip po 20 asmenų, dabar 
paskutinėmis 
niomis, yra 
landžio mėn. 
pių kasyklų
yra 2, žemės ir akmens pramo
nės įmonių 9, metalų ir maši
nų pramonės įmonių 22, chemi
jos pramonės įmonių 16, 
ir kailių pramonės įmonių 
tekstilės pramonės įmonių 
medžio pramonės įmonių 
popieriaus ir poligrafijos 
monės įmonių 25, maisto 
dūktų pramonės įmonių
drabužių ir avalinės pramonės 
įmonių 27, elektros, vandens, 
dujų tiekimo įmonių 8 ir hi
gienos verslo įmonių 1.

odų
10,
30,
50, 

pra- 
pro-

53,

Nesuskaitomose palapinėse vyksta 
prekyba, biznis. Geri saldainiai! Karštos deš
ros! Skani, šalta gira! Kvasas, limonadas! Ei, 
kolinės, šilkinės skepetos, špilkos, veidrodėliai, 
karoliai! Prašom prie dešrų, prie šiltų kopūs
tų! Knygos, knygos, geros knygos!... Tas 
reklaminis klyksmas apkurtina geriausią klausą. 
Ir visos palapinės pilnos valgančių, geriančių. 
Tūkstančiai išalkusių ir ištroškusių duoda pel
nyti. O toliau minia grūdasi į cirką. Už 20 
centų žiuri perkarusio vilko, meškos, barsuko, 
stebisi, kaip klounas kraiposi, kaip “artistas” 
šoka pro peiliais nusmaigytą lanką, kitas ryja 
degančias pakulas, trečias bado krutinę ir ran
kų raumenis adatomis, vinimis. Įsega špilką į 
kaklą — kraujas nebėga. Perduria vielos kablį 
per krutinę, prie jo kabina 10 klg. svarstį — 
prašom, neskauda!... Ten vėl kažkoks “magas” 
iš popierio dėžės leidžia paukščius, traukia iš 
burnos žalčius, iš tuščios skardinės traukia

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Už 
garsios 
laukus, 
liais ropoja vyrai, moterys, paaugliai ir vaikai. 
Vieni apsirišę kelius skudurais, kiti nuogais, 
kruvinais keliais slenka ligi paskutinės kalvari- 
jos. Eina pavieniui, būreliais, ištisomis parapi
jomis, su vėliavomis, giesmėmis. Vieni padarę 
įžadus, kiti prašo Dievulio sveikatos, laimės, 
meilės, gero derliaus, dvasios šventos vaikams, 
vyrui, žmonai. Yra ir tokių, kurie meldžia nu
bausti jų priešus, “pakoroti” skriaudėjus, su
tramdyti šmeižikus... Ir visu keliu abiem pusėm 
tyso elgetų virtinės — jiems meta variokus.

Įdomios būna naktys. Maldininkų, elgetų, 
svečių pilnos grįčios, kluonai, daržinės, šimtai 
miega soduose po medžiais, šimtai snaudžia 
laukuose, šieno kugėse, pievose, pakrūmėse, prie 
upelio. Vidurnaktį,, prietamsyje, daržinėse juo
kauja bernai, klega merginos. Senieji pyksta, 
draudžia klykauti, gėdina, grasina. Patylomis 
vyksta flirtas, pažintys, pažadai... Ant šiaudų 
tamsoje užkandžiauja, geria pusbonkius, čiulpia 
saldainius lelijėlės, čia pat elgetos, jau “pasi
taisę”. lozoriai žvangina variokus, skaičiuoja die
nos pelną. Daugelis degtine marina kirminą. 
Dieną buvę kurti, dabar girdi, “nebyliai” dai
nuoja, raiši ir “bekojai” jau šoka. Dėl biznio 
vietos, dėl guolio koliojasi, barasi, lazdomis barš
kina. Ištisus tomus reikėtų prirašyti, kad at
vaizduoti bent dalį tų scenų, dramų, komedijų, 
kurios vyksta atlaidų naktimis pastogėse ir 
po atviru dangumi.

miestelio kalneliai, ant jų koplytėlės — 
Kalvarijos.. Nuo pat bažnyčios, per 

klonius, kalnelius, keletą kilometrų ke-

Miestelyje, palapinėse, šventoriuje, kalva- 
rijų kalnuose sutiksi žmonių iš visų Lietuvos 
vietų. Rasi pažįstamų iš Kauno: tarnaičių, po
nių, panelių, studentų, valdininkų, ponų su nuo
savais auto, žemaičių Kalvarija — tai Italams 
Roma, Arabams Meka, žydams Jeruzalės raudų 
siena. Kalvarijos atlaidai yra didžiausi Lietu
voje, ilgiausiai trunką. Ir nei vienas kongresas, 
sąskrydis, iškilmės nesutraukia tiek žmonių, 
kiek Kalvarijos atlaidai. Po to, dulka vieškeliai, 
j visas puses — iškeliauja “bagamazninkai ’, biz
nieriai, cirkai ir elgetos. O Kalvarijos gyven
tojai skaičiuoja gryną pelną ir valo iš pagrindų 
visus pašalius.

Kalvarijos atlaidai pademonstruoja didžiau
sią ir įdomiausią Žemaitijos, o gal ir visos Lie
tuvos, romantiką, kuri pergyveno šimtmečius • 
ir dar nesirengia išnykti.

“Sekm”. P. Sakalas.

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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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BALTIMORE, MD.
VALSTIJA KURI PRIPAŽINO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DIENĄ SAVO LEGALIŠKA ŠVENTE. - MIESTAS KUR GIMĖ 

SUVIENYTU VALSTIJŲ HIMNAS

“Dirvos” Redaktoriaus K. S.
ISTORIJOS BRUOŽAI

Miestas Baltimore yra aštuntas didumu ir 
gyventojų skaičium tarp Amerikos miestų ir 
antras Amerikos uostas prekybos su užsieniais 
atžvilgiu. Kaip pietinių valstijų miestas, jis 
skaitosi didžiausias pietinėse valstijose; jame 
gyvena suvirs pusė visos Maryland valstijos gy
ventojų. Miestas yra vienas iš seniausių šios 
respublikos miestų, su didele istorija, ir užima 
žymią vietą kultūros, industrijos ir pasaulinės 
prekybos atžvilgiu.

Baltimore randasi prie Patapsco upės išta
kos, kur prasideda navigacija. Uostas turi apie 
600 pėdų pločio ir 40 pėdų gylio. Nuo čia Pa
tapsco subėga i Chesapeake užlają, kuri išeina 
j Atlantiką. Nuo miesto iki Atlantiko vande
nyno dar yra 190 mylių tolumo. Baltimorės 
miestas kontroliuoja abi upės puses iki užla
jos, taip kad turi visas galimybes ir patogumus 
kokie reikalingi už jūrinei prekybai.

Miestas užima arti šimtą ketvirtainių my
lių ploto, kuris nusitęsia už kalnų gulinčių pa
upyje. Iš industinio atžvilgio yra labai pato
gus, nes čia išdirbama viskas kas tik žmogui 
reikalinga, ir turi mokslo įstaigas ir ligonines 
pragarsėjusias net plačiame pasaulyje.

Taipgi žinomas kaip monumentų miestas, 
nes šis miestas pirmutinis pastatė atitinkamą 
paminklą Jurgiui Washingtonui.

Per 90 metų St. Mary’s ir Annapolis buvo 
vienatiniai tikri miesteliai Marylande, nors Jop- 
pa, prie Parako upės, bandė savaimi augti.

Išsyk buvo dvi Baltimorės, pirm negu šis 
miestas prie Patapsco upės atsirado; vienas bu
vo prie Bush upės, antras prie Nanticoke upės. 
Bet abudu jie kaip tai išnyko.

Apie Patapsco ištaką į užlają išsyk apsi
gyveno ūkininkai, kurie pradėjo auginti grū
dus ir tabaką. 1729 metais jie gavo leidimą iš 
Maryland valstijos pirkti žemes už dalį savo 
pagaminamų grudų ir tabako, ir taip Baltimore 
atsirado iš ankstyvos prekybos su užsieniu, ka
me ji šiandien užima antrą vietą.

Miestui vieta buvo išmatuota 1730 metais 
ir du broliai nupirko 60 akrų žemės plotą mo
kėdami po 60 šilingų akrui. Miestelis augo lė
tai, nes Marylando gyvenimas tais laikais buvo 
daugiausia dvaruose ir didelėse ukėse. 1750 
metuose miestelis turėjo 20. namų ir apie 100 
gyventojų. 1768 metais į Baltimorę atkelta 
teismo namas ir kalėjimas iš Joppa.

Didelę pirmynžangą miestas padarė laike 
Amerikos Revoliucinio Karo, kuriame lošė gar
bingą užduotį. Apie 1780 metus miestelis pa
augo iki 7,000 gyventojų ir jo centrinė gatvė 
buvo tokia puiki jog buvo apšaukta “gražiau
sia Amerikoje”.

Aštuonioliktame šimtmetyje Annapolis bu
vo centru Marylando linksmo gyvenimo — bet 
Baltimore augo, turtėjo ir jos gyventojai pra
dėjo savu keliu linksmintis ir dainuoti.

Baltimore tapo tabako ir grudų prekybos 
centras, ir 1807 metais stovėjo trečioje vietoje 
kaip komercinis Suvienytų Valstijų miestas. 
Visas pasaulis žinojo šį mažą miestą, nes tai 
buvo namai greičiausių pasaulyje vėjinių lai
vų. Su tais laivais Baltimore j ieškojo prekybos 
visame pasaulyje ir pasiekė beveik kiekvieną 
uostą. Tada tai Amerika pradėjo augti ir tur
tėti ir Amerikos prekyba plito.

Baltimorės intelektualinis gyvenimas plito 
pirmoje pusėje devyniolikto šimtmečio, čia gy-' 
veno gabiausi advokatai, iškalbingi oratoriai ir 
rašytojai kurie atsiekė pažymią vietą Amerikos 
literatūroje, šiuo tai periodu buvo išstatyta 
Katalikų Katedra, Jurgiui Washingtonui pamin
klas, Marylando Universitetas ir kitos žymios 
įstaigos.

Baltimore turėjo pirmutinį geležinkelį Su
vienytose Valstijose, pirmutinį telegrafą, pir
miausia pradėjo naudoti gasą, pirmutinę šilko 
juostų audyklą Amerikoje, pirmutinę vandens 
kompaniją Amerikoje, čia taipgi įsisteigė pir
mutinė Metodistų Bažnyčia Amerikoje, pirmu
tinė medikalė draugija, pirmutinė dentistų ko
legija pasaulyje ir daug kitų dalykų.

Miestas taipgi atsižymėjęs patriotizme ir 
Revoliuciniame Kare, čia surinkta proporcio- 
naliai daugiau kareivių negu kuris kitas mies
tas ir Maryland Linija laimėjo nemirtiną gar
bę. Visas miestas buvo susivienijęs karui., Ro- 
chambeau ir jo kareiviai čia stovyklavo. 'Kon
gresas čia laikė posėdžius. Generolas Jurgis 
Washington čia lankėsi. Taipgi buvo atsilan
kę kiti žymus Revoliucinio Karo generolai — 
Lafalette ir kiti.

Kai 1812 metais Britai užpuolė Suvienytas 
Valstijas Baltimore pastatė dusyk tiek karei
vių negu buvo reikalaujama. Mūšyje su Bri
tais 1814 metais prie Baltimorės Britų puoli
mas sulaikytas ir pasekmingas gynimas Forto 
McHenry davė pradžią Amerikos Himnui.

Baltimore lošė žymią rolę Amerikos karuo
se su Meksika 1848, paskiau Civiliniame ka
re, kuriam davė kareivių abiem pusėm. Po ka-

Karpiaus patyrimai Baltimorėje
ro šis miestas buvo labai mėgiamas Pietinių 
valstijų žmonių.

Baltimore pastarais laikais užėmė vadovy
bę moksle ir medicinoje. Turėdama John Hop- 
kins Universitetą priešakyje eilės kitų įstaigų 
Baltimore turi geresnius įtaisymus geresniam 
gyvenimui.

GAISRAS. Baltimore pradėjo savo naują 
istoriją pradžioje šio šimtmečio, ir didelė dalis 
miesto naujų darbų prasidėjo po 1904 metų.

Ta diena buvo Vasario 7, 1904 metais, 11 
valandą ryto, kuomet prasidėjo didelis miesto 
gaisras, kuris tęsėsi ištisą parą, sunaikindamas 
46 miesto kvartalus. Baltimoriečiams tas reiš
kė virš šimto milijono dolarių nuostolių ir daug 
mėnesių sutrukdymo biznių. Iš visų miestų 
pradėjo siūlyti pagalbą pinigais ir maistu, bet 
Baltimore atsisakė priimti bent kokią pagalbą 
ir savo nuostolius nešė savo pečiais. Nuo to 
gaisro miestas išaugo moderhiškas.

Miesto centre yra visi reikalingi pastatai, 
viešbučiai, ptiikioš turtingos krautuvės, dirb
tuvės, siuvyklos ir tt.

Gyvenami namai mieste patraukia visų dė
mesį tuomi kad jie yra raudonų plytų, visi vie
nas greta kito, ir į visus ineiti patiesta keletas 
balto marmuro laiptų. Pigesni namai turi me
dinius laiptukus. Turtingose gyvenamose sek
cijose namai statyti panašiai kaip kituose mie
stuose, paskirai, toli vieni nuo kitų, su darže
liais aplinkui.

Vakarinė miesto dalis ineina į Appalachiš- 
ką kalnyną, kuris tęsiasi tuoj į vakarus ir ku
rio aukštis siekia nuo 500 iki 3,000 pėdų.

Sakoma kad Baltimore stovi ant septynių 
kalnų, kaip Roma.

Oras čia sulyginamai šiltesnis, ir augme
nis galima auginti nuo 190 iki 210 dienų me
tuose.. Sniego būna mažai ir jis ilgai nesilai
ko. . Lietaus būna užtektinai.

Mieste yra daug ir žymių monumentų iš
statytų svarbiems Amerikos istorijoje asme
nims. Turi daug parkų ir skverų.

IšDIRBYSTĖS. Batimorėje išdirbama be
veik viskas reikalingo žmogaus gyvenimui, čia 
galima aprengti šeimą ar visus gyventojus vi
somis reikmenimis pragyvenimui ir biznio ve
dimui. Išdirbama čia viskas nuo mažyčių spil- 
kučių iki kariškų laivų. Išdirbysčių surašyme 
pasirodė kad čia gaminama virš du tūkstančiai 
paskirų išdirbinių. Tik keli kiti miestai gali su
silyginti tame. Rūbų siuvimo industrijoje už
ima trečią vietą visoje šalyje, šiaudinių skry
bėlių industrija šiame mieste užima pirmą vie
tą visoje šalyje. Visose dirbtuvėse Baltimorės 
srityje dirba apie 150,000 darbininkų.

čia randasi didžiausios trąšų išdirbystės ir 
moteriškų skrybėlių gamyklos. Laivų statybo
je šis miestas buvo žinomas per 150 metų.

Mieste fr jo ribose yra didelės plieno dirb
tuvės.

SVEIKATOS CENTRAS. Baltimorė yra 
garsi medicinos mokslo pasaulyje, nes čia ran
dasi pasaulyje žinoma John Hopkins Medika
lė Mokykla ir John Hopkins Ligoninė. Jose bu
vo išrasta daug svarbių žmonių sveikatai reika
lingų dalykų. Kuomet ligoninė buvo atsidaryta 
Gegužės 7 d., 1889 metais, ji buvo apšaukta 
moderniškiausia ir pilniausia įrengta ligoninė 
pasaulyje.

Hopkins, kurio vardu tos įstaigos pavadin
tos, padovanojo ligoninei $3,000,000, bet po to 
kiti labdariai davė šiai įstaigai kitas dideles su
mas. Čia buvo sutraukta garsiausi ir gabiausi 
pasauliniai gydytojai ir chirurgai, čia žmonės 
važiavo gydytis iš visų pasaulio dalių, kurie 
turėjo iš ko atvažiuoti.

Iš pažymiausių religiškų pastatų šiame mie
ste yra tai Katalikų katedra, prie kurios prisi
laiko Baltimorės Kardinolas. Katedra statyta iš 
granito, ir baigta statydinti 1821 metais.

Joje palaidota visi čia buvusieji arkivysku
pai kurie iki šiol mirė.

Bendrai Baltimorėje yra apie 600 bažnyčių 
įvairių tikybų ir jų šakų.

Prie pabaigos, reikia pasakyti kad čia yra 
namai kuriuose gimė ir gyveno šymet pragarsė
jus Amerikietė gyvanašlė, Wallys Warfield 
Simpsonienė, kuri susuko Anglijos senberniui 
karaliui Edwardui VIII galvą iki to kad jis at
sižadėjo ir sosto ir savo šalies ir apleido Ang
liją, išvažiuodamas į Centralinę Europą.

Seka: Apie Baltimorės Lietuvius.______

Karalienes Sabbos

MIKALDOS 
PRANAŠYSTES 

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

Reikalaukit “Dirvoje”

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

KARUI PASIBAIGUS, Sile
zija atiteko iš Vokiečių rankų 
į Lenkų rankas. Bet Lenkai 
turėjo pei' tam tikrą laiką Vo
kiečių mažumų teises saugoti. 
Dabar laikas baigiasi, ir Len
kai skelbia kad jie Vokiečių 
reikalus taip gins kaip Vokie
čiai gina Lenkų gyvenančių 
Vokietijoje. Dėl to tarp Vo
kietijos ir Lenkijos dabar ei
na susikirtimai.

LAKŪNĖS Amelijos Ear
hart jieškojimas baigtas. Jos 
jieškojo nuo Liepos 2 iki 17. 
Kai vargšė šaukėsi kad ji su 
savo padėjėju lakunu skęsta, 
matomai ir nuskendo. Tai 
liūdna. Tokiu pat, dar dides
niu gedulu, mes paminėjom ir 
Dariaus-Girėno žuvimo keturių 
metų sukaktį. Visa Lietuva 
gedule paskendo. Amerikos 
Lietuviai susikaupę mintimis 
minėjo tai kas įvyko keturi 
metai atgal.

Bet Darius ir Girėnas pali
ko Testamentą — žengti pir
myn, jų darbus tęsti toliau. Jų 
dvasia turės ramybę, tauta 
ryžtasi atlikti darbus kurių 
jie nebaigė. Jie bus mums ir 
toliau įkvėpimu. Amerika jie- 
škoti savo lakūnei praleido du 
milijonu dolarių, Lietuviai su
dėję visus savo jausmus pri- 
simindinėjo savo oro karžy
gius.

BUVO MANYTA kad Balti
jos valstybės su Lietuva galės 
pakeisti savo užsienio politiką 
apsilankius Anglijos diploma
tui Lordui Plymouth ir Švedi
jos ministeriui Sandler. Bet 
dabar oficialiai pranešama kad

Baltijo valstybės savo nusista
tymo paremti vienas ar kitas 
Europos jiegas nepakeičia. Pa
balti jis lieka neutrališkas.

AMERIKA pastatė tobuliau
sią naują karo lėktuvą, kurį 
šiuo tarpu išmėgina. Jis gali 
lėkti 300 mylių per valandą, 
neštis gali visokiausių rūšių 
ginklus ir 5 žmones. Sako to- 
kis kariškas lėktuvas tai jau 
esąs geriausias.

LOS ANGELES mieste 1934 
metais už banko apiplėšimą 
įkalintas žmogus pavarde Leh
man. 1936 metais prisipažino 
kitas tą plėšimą papildęs. Ir 
iki šiam laikui Lehman kalėjo 
nekaltai. Tik dabar paleistas. 
Kas už tai jam atlygins?!

SO.<WINDSOR, Conn., Lie
tuviai giliai įsilindo į vietos po
litiką: šiomis dienomis išrūpi
no Lietuviams porą valdiškų 
vietų: Stone užėmė konstabelio 
vietą, o Pranas Blužus — pa
taisos valdininko vietą. Di
desniųjų kolonijų Lietuviai 
tarpusavyje pešasi, o mažųjų 
vieni kitiems padeda.

VOKIETIJA, už pagalbą Is
panams sukilėliams, sukilėlių 
užimtuose strategijos punktuo
se gavo teisę pasistatyti savo 
karo bazes, ir jas jau pradėjo 
statydintis Kanarių salose, Af
rikoje prie Viduržemio juros 
ir Atlantiko pakraštyje. Vo
kiečiai ten įsirengia moderniš
kai sutvarkytas tvirtoves su 
sandėliais karo medegai. Tas 
surūpino Britus, ir apie tai jau 
Anglijos parliamentas svarsto. 
Kadangi Britams tas labai ne

patinka ir net gali būti kenks
minga, Britai nutarė su Ispa
nijos sukilėliais pagerinti san
tykius ir mėgins juos paveikti 
Vokiečius iš Ispanų žemių iš
kraustyti. Bet kaip Vokiečiai 
norės išeiti tik ateitis parodys.

POLITINIAMS pabėgėliams 
šiandien pripažintos geriausios 
valstybės yra Turkija ir Pales
tina.

HARTFORD, Conn., dien
raščiai rašė apie to mieste Lie
tuvį Apanavičių, kuris dirba 
prie orlaivių. Apanavičius nu
vyko į Elmira, N. Y., ir kai 
Lietuvos lakūnai Pyragius ir 
Oškinis sklandė, jis jiem pa
tarnavo vertėju ir kitais tech
niškais reikalai.

TEATRŲ naujienų filmose 
iš visų Washingtone dalyvavu
sių sportininkų ir skautų, ro
do tik Louisiana, Texas, ir Lie
tuvos ....

AMERIKOS Senatas nutarė 
New Yorko Pasaulinei Paro
dai gabenamus daiktus iš už
sienio įleisti be muito. Paro
da bus 1939 metais.

ALASKOJE nesenai rasti 
nauji aukso klodai. Sulėkė 
net 50 aukso jieškotojų lėktu
vais. Kiti važiavo traukiniais, 
automobiliais. 1896 metais, 
kada čia atrasta auksas, žmo
nės važiavo šunimis, plaukė 
valtimis.

1840 metais į Kaliforniją 
aukso j ieškoti, kada ten pa- 
skilbo atradimas aukso, važia
vo vežimais, kurių daug sunai
kino Indijonai. šiandien In- 
dijonų naikinti jau nereikia. 
Aukso kasikai vienas kitą žu
do. Bet jų vis daugiau atsi
randa. Ir suradę auksą patys 
iš netikėtos laimės vieni iš 
proto išeina, kiti kitaip pagen
da. Keisti žmonės.

p.ER rrA’.oKĄĮ
PASIŽVALGIUS J

DINGUS MEILĖ

Ašai neužmiršiu
O brangi mergina, 
Tas dienas jaunystės 
Kai tave pažinau.

Kai tau savo meilę 
Prisiekiau prie kryžiaus, 
Nes tave mylėti 
Buvau pasiryžęs.

Tu taip pat prisiekei 
Amžinai mylėti,
Bet dabar su kitais 
Ėmei glamonėtis . . .

Daugiau negaivinsi 
Man jauną krutinę, 
Nepinsiu tau meilės 
Dainelę auksinę.

Greit užmigsiu amžiams 
Po va*rgų šiam sviete, 
Tu ramiai galėsi
Kitus pamylėti.

Jonas Orintas.

DAVATKIŠKAS RIKSMAS

“Keleivio” Maikiotėvas pakė
lė lermą dėl to kad “Tėvynė” 
patalpino Lietuvos svečių pa
veikslus. “Tėvynė” tam ne- 
praustburniui štai ką sako:

KYGOS KURIŲ VISI 
NORIT O kas čia?...

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

KAINA TIK 25c.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00 

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

už numažintą kainą!

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

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

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

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda- 
rtia už 50c.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

JAU TUOJ BUS!
GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA 

I CLEVELANDO TERMINAI. 
BOKŠTĄ!

Gerb. Spragilas Terminai Bokšte

Tai bus puikaus skaitymo per kelis mė
nesius! Gerb. Spragilas įsikraustęs į pat vir
šūnę aukščiausio Clevelande Bokšto, aprašys- 
apsakys “Dirvoje” ką jis matys-regės iš tos 
aukštybės. Aprašymai bus ir juokingi ir pa
mokinanti, iš kurių pažinsit Clevelandą taip 
kaip jį turėdami ant savo delno, ir sužinosit 
apie pačių Lietuvių gyvenimą.

Todėl tai, SKAITYKIT “DIRVĄ”!
• Kurie jau skaitot, šį musų skelbimą ati

duokit kitam Lietuviui: nusineškit į dirbtuvę, 
arba paduokit šalę jūsų gyvenančiam kaimynui 
Lietuviui, ar net pasiuskit savo draugams į ki
tą miestą. Jie norės skaityti “Dirvą”!

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi._____________1.00

Reikalaukit “Dirvoje”

“Jei ‘Keleivio’ redaktorius 
mano kad patalpinimas Lietu
vos valstybės vyrų ir sporti
ninkų yra įžeidimu kokios ten 
jo ‘pažangiosios visuomenės’ 
vien dėl to kad svečiai yra ki
tokių paži-'yų negu jis, tai ko
kią dfjY tiją atstovauja jis 
pats ii j- ‘^žangioji visuome
nė’? Pagaliau, kodėl nekalti
namos ‘pažangiosios visuome
nės’ įžeidimu ‘Naujienos’, ku
rios net dviem atvejais Lietu
vos seimo narių ir žurnalistų 
atvaizdus patalpino ?

“Arba vėl, jei ‘Keleivio’ re
daktorius žino kad svečiai at
vyko Amerikon kaipo Lietuvos 
vyriausybės atstovai, kad tą 
vyriausybę girti, tai kodėl jis 
nepaskelbia tokio įgaliojimo 
dokumentų ? Mums Lietuvos 
seimo nariai pasisakė kad jie 
nieko oficialiai neatstovauja, 
kad jų atvykimas Amerikon 
neturi nieko bendro su jokia 
politika, kad jie atvyko tik 
kaipo asmenys tikslu susipa
žinti su Amerikos Lietuviais 
ir musų gyvenimu.”

Tuos dokumentus “Keleivio” 
redaktorius gali tiek įrodyti 
kiek užsiginti savo “apipjaus
tymą”, ką jam kitados kas tai 
primetė, ir po šiai dienai liko 
klausimas neišrištas.

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 j 
tą numerį kurio neturit.

EIKIT? 
pirkt I 

; tik i tokias krautuves |
• kurios turi savo skel- 5 
;bimus jūsų laikraštyje X
• “Dirvoje”. Nuėję ko g 
; pirkti, priminkit jog t
• matėt jų biznio skelbi- j 
! mą “Dirvoje”, gausit ?
• geresnj patarnavimą. į



6 ' DIRVA
BinininiiTmiijmiHmDiinnniiniiiniRiiimiiniiiinniiiiiiTifiniiiiiiiiįinmiiiniiiiimiiiiiimmį 

VISOKIOS 
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

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

C. F. Petraitis

VIETINES ŽINIOS
AUKOS DARŽELIUI

RENGIAMA VIL
NIAUS UŽGROBI

MO MINĖJIMAS
DETROn.MICH

3
i

3

$5.00
1.00

Ei
■ -
I
i.
i 

'įg

■Į 6702 Superior Av. (viršuje)
Telefonas HEnd. 5699

§

I I f
I

Ann’s Used Furniture 
Store

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

Ateikit pasidairyti.

LRKSA. Centras $35.00
Juozas Joneika, LRKSA.

ižd., Pittston, Pa. 
K. Stonis, vietinis 
Andrius Lapė, Babylon,
N. Y., per p. Vilčinskienę 
Mary Rose Lucas, iš

Sharon, Pa.
Yolanda Vieniauskienė, iš

Alliance, O.
Ignas čepauskas, Chicago 
Jieva Baltušienė
Magdė Malija 
Rozalija Valaikienė 
J. šeštokas
Kazys Leimonas 
Katrė Vilkaitienė
Magdė Vaizbonienė 
Adelė Kančienė
V. Cicėnas

2.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 neturi

Taisom ir Naujinam 
Rakandus

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

Mordus Upholstering
Shop

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

TMD. 20-TOS KUOPOS su
sirinkimas bus 9-tą d. Rug
pjūčio, pirmadienio vak., nuo 
7:30 vai., “Dirvos” redakcijo
je. Nariai, taipgi ir norintie
ji prisirašyti, maloniai kvie
čiami atsilankyti. Užsimokė
ję vieną dolarį, šį metą nariai 
gaus trijų dolarių vertės nau
jų knygų. Taipgi kuopa ren
gia draugišką išvažiavimą A. 
Šimkūno ukėje. Ateikit ga
lutinam susitarimui.

Valdyba.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos Piknikas

Neužmirškit kad dar turės 
atsibūti vienas didelis šios va
saros piknikas — Dr. Vinco 
Kudirkos Draugijos, kurio die
na nuskirta Rugpjūčio 15 d., 
Mačiutos farmoje, prie Green 
road.

šiame piknike bus išdalinta 
dovanos, ir kaip žinoma pel
nas eis pastatymui Lietuvių 
Darželyje Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo.

Clevelande jau išanksto ren
giamasi minėti Vilniaus užgro
bimo sukaktį, ir tas minėjimas 
bus sekmadienį, Spalių 17 d.

Kiekvieno Lietuvio ir Lie
tuvės užduotis yra to reikalo 
neužmiršti, ir visomis išgalė
mis protestuoti ir reikalauti 
kad Lietuvos istorinė sostinė, 
senas Gedimino miestas Vil
nius, butų sugrąžintas Lietu
vių tautai.

Kiekvienas Lietuvis, senas ir 
jaunas, privalo prisiminti Spa
lių 9-tą, ir prisidėti prie tos 
dienos minėjimo, kaip dalyva
vimu taip nors ir maža auka, 
nes visi pinigai sudedami tą 
dieną, skiriami Vilniaus vada
vimo reikalams.

Lietuviai niekados
užsileisti išgamos Pilsudskio 
ir Lenkų, musų tautos amžinų 
priešų, padarytai mums skriau
dai ! Musų pagrobta sostinė 
Vilnius turi būti Lietuviams 
sugrąžinta!

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius Clevelande atsišaukia 
į draugijas ir į kiekvieną Lie
tuvį kad Spalių 17-tą niekas 
neturėtume kitokio užsiėmimo 
ir parengimo kaip tik Vilniaus 
užgrobimo paminėjimą.

Vilniaus gelbėjimo reikalams 
yra paskirta $10 auka, kurios 
tikslas yra sukelti daugiau pi
nigų. Kas galite nusipirkit ti- 
kietėlių, o kurie negalit, bukit 
geri netrukdykit to darbo.

Vilniaus vadavimo reikalams 
jau padarė savo aukas šie as
menys :

Alekas Banys
“Dirva”
V. Labašauskas
Po $1: Albina Yuciutė, Ade

laide Miliauskaitė, J. Yankevi- 
čiutė, R. Markelioniutė, F. P. 
Yucius, St. Miliauskienė, V. 
Pinkevičius, M. Želk, M. Seilie- 
nė, R. Kikelienė, J. Savickas. 
Ann Ledeikis.

Po 50c: F. Saukevičius, V. 
Baltrušaitis, P. P. Muliolis, A. 
šliokaitis, C. F. Petraitis, J. J. 
Verseckas, K. Ambraziejus, M. 
Redišius, A. Chapas, B. Lasky.

Visiems 
dus ačiū.

VVS.

DETROITO KATALIKAI SU
TIKO SAVO ARKIVYS

KUPĄ
Rugpjūčio 2 d. į Detroitą at

vyko ir buvo iškilmingai sutik
tas naujas katalikų dvasiškijos 
galva, Arkivyskupas Edward 
Mooney. Detroito vyskupas 
mirė pereitą Sausio 20 d.

Dabar Detroito katalikų dio- 
cezija tapo pakelta į arki-dio- 
ceziją ir čia bus arkivyskupi
ja, kurią valdys Arkivyskupas 
Mooney.

Arkivyskupui sutikimas bu
vo suruoštas Roosevelt Parke, 
kur atsilankė apie 100,000 žiū
rėtojų. Pasitikime dalyvavo 
Michigan gubernatorius Frank 
Murphy ir kiti aukšti valstijos 
ir miesto valdininkai.

Arkivyskupas Edward 
ney paeina iš paprastų 
nių, gimęs Youngstown, Ohio. 
Nuo 1926 iki 1933 metų jis bu
vo 
tas

Apaštališko Sosto delega- 
Indijoje ir Japonijoje.

Koresp.

Gražuolės Didžiųjų Ežerų Ekspozicijoje

Moo- 
žmo-

NACIONALĖS ORO 
LENKTYNĖS BUS 

CLEVELANDE

$10.00
$3.00 
2.00

KAIMYNIŠKOS
UŽEIJOS

Darželio Iškilmių 
Paveikslai

Lietuvos sportininkų atsilan
kymo fotografijos Lietuvių 
Darželyje galima įsigyti pas 
fotografą A. S. Bartkų, 1197 
E. 79th St. Fotografijos pui
kiai išėjo, vertos įsigyti atmin
čiai. Jose matyti visi Lietu
vos svečiai. Pamatyti galima 
Bartkaus studijos lange.

aukotojams nuošir-

Clevelando skyriaus 
Komitetas.

PJIPPODROMĮT

STEVE LEDEIKA 
atidarė draugišką užeigą 
GĖRIMAI IR SKANUS 

UŽKANDŽIAI
' Kviečiame draugus 

atsilankyti.
LEDEIKA CAFE 

6908 Superior Avė.

(33)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

PADĖKA
šiuomi reiškiame draugams 

ką visiems musų draugams ir 
giminėms kuomi nors prisidė- 
jusiems prie šermenų ir lai
dotuvių musų žmonos ir moti
nos, Jievos Cegelskienės.

Ačiū už gėles, už mišias, ku
nigams už pamaldas, ir gra- 
borei Jakubauskienei už pasi- 
tamavimą laidotuvėse,

Povilas Cegelskis ir šeima 
1424 E. 80 St.

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per "Dirvą” 

ypatos:
Stasys Prapiestis
Magdė Danilevičienė 
A. Valaikienė 
Kario Admin.
J. Zemlenskas
V. Tatarėlis 
Juozas Abraitis 
Ver. Stimbirienė

Kreipkitės
<fDirvos” Agentūra

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

81U8-

8108

$15.00
$20.00 
$10.00
$2.20
$5.00
$5.00 

$10.00 
$10.00

“The Toa«t of
New York”

Kitas puikus filmų meno kurinis, 
kokių retai pasitaiko teatrų lanky
tojams, bus pradėtas rodyti Hippo- 
drome Theatre, Clevelande, šešta
dienį, Rugpjūčio 7. Tai yra “THE 
TOAST OF NEW YORK”, žavė- 
jantis romansas, su gražiu meiliš
ku prietikiu — linksmos gražuolės 
Josie Mansfield ir turtuolio Jim 
Fisk.

Frances Farmer ideališkai tinka 
rolei Josie Mansfield, tos moteries 
kurios delei Fisk daro dideles pas- 
stangas savo finansiniame pasau
lyje.

Edward Arnold užima didelio Jim 
Fisk rolę, ir atlieka ją taip kaip 
atliko Fisk, kuris tose dienose ko
vojo prieš kitus didelius finansie- 
rius.

Cary Grant, gražuolis Fisk'o part
neris, pilnai pasinaudoja 
mantiška role ir vaidina 
tą labai atsakančiai. Jo 
su Fisk uį Josie’s meilę 
sujaudinimų ir

Jack Oakie 
komediją tokio 
ka į bėdas.

Suėmus į krūvą viską kas 
je pasakyta, "THE TOAST OF 
NEW YORK”, su tokiais vardais 
kaip Edward Arnold, Frances Far
mer, Cary Grant, ir Jack Oakie bus 
tikrai patenkinantis vaidinimas.

CLEVELAND, O. — Kaip banke
tą papuošia įvairus pridėtiniai pa
gražinimai, taip pridėtinis progra
mas padarys patenkinančiu Nacio- 
nales Oro Lenktynes, kurios rengia
mos Clevelando Airporte Rugsėjo 
3 iki 6. Šiose lenktynėse viršijan
ti ypatybė bus greitumas, greitu
mas ir dar greitumas.

Greičiausi lėktuvai kokie kada 
buvo padirbdinti kovos už $82,000 
dovanų paskirstymą dvylikoje di
džiųjų nuotikių programo kuris už
sitęs keturias dienas.

šiose lenktynėse dalyvauti įsira
šė keletas lakūnų kurie yra pada
rę po suvirš 325 mylias į valandą 
savo bandymuose. Yra keletas ir 
“Misteriškų Lėktuvų”, kurie tebe
laikomi už hangarų durų ir jie gal 
pasirodys dar greitesni.

Bet tie tai yra didieji programo 
dalyviai. Prie to visko bus daugy
bė paįvairinimų. Bus visokių pa
rašiutų šokimų, pulkais vienu kar
tu, visokių oro paradų, akrobatiškų 
skraidymų ir kitokių šposų kokie 
tik ore žinomi.

Dalyvaus pagarsėjęs oro šposi
ninkas Harold Johnson, kuris atliks 
įvairius šposus su dideliu Ford tri- 
motoriniu lėktuvu.

Bus Tex Rankin, žinomas Holly- 
wood’o oro šposų išdirbėjas.

Lankysis Kapitonas Alexander 
Papana iš Rumanijos Karališko Oro 
laivyno, ir garsus Portugalijos lai
vyno lakūnas komandierius Jose 
Cabral, kuris sudarys skraidymo 
parodymą kokio dar Amerika nema
tė.

Prie to bus keletas kitų įvairių 
šalių lakūnų ir pažymiausių pačios 
Amerikos orlaivininkų.

Smulkios Žinios
VIETOS “Beacon Journal 

iš Liepos 24 d. pranešė kad B. 
Aidokienė, Akronietė, areštuo
ta Portage apskrities šerifo iš 
Ravenna, O., ir kaltinama su 
jos sandarbininku A. Galdri- 
žiriskiu sudeginime savo ūkės 
trobesių su gyvuliais, Birželio 
28 d., 1935 m., palei Deerfield. 
Galdrižinskas sako prisipažino 
prie to darbo ir perduotas tei
smui, o Aidokienė dar vis tyri
nėjama.

PAS Praną Overį, “Dirvos” 
skaitytoją, svečiuose lankėsi jo 
brolis Antanas Overis su sa
vo žmona, Amelija, ir dukte- 
re Alena ir jos vyru, iš South 
Bend, Ind. Jie apžiurėjo di
džiules Akrono dirbtuves ir 
miesto apielinkes. Broliai Ove- 
riai nebuvo matęsi per 20 
metų. Pranas Overis per “Dir
vos” agentą S. Rodavičių išra
šė savo broliui “Dirvą”.

Pas Joną ir Anelę Novickus 
lankėsi jų sūnūs Vladas Novic
kis iš Clevelando, su savo žmo
na.

J. Vertelis lankėsi Chicagoje, 
dalyvavo savo dukters Stellos 
vestuvėse. Ta proga aplankė 
Dariaus-Girėno paminklą, pasi
matė su pažystamais.

J. Ramoška su žmona, sunum 
ir dukterimis lankėsi Donorą, 
Pa., pas savo senus pažysta
mus ir draugus. Ten kitados 
gyveno. Kelionę turėjo sma
gią ir patenkintas savo apsi
lankymu ir Donoriečių vaišin
gumu.

P. Kubilienė, ilgametė “Dir
vos” skaitytoja, su savo sunais 
ir dukteria lankėsi Pennsylva- 
nijoje, svečiavosi pas savo gi
mines ir draugus. Ji pirmiau 
ten gyveno.

Taip pat Vincas Kubilius su 
savo žmona Antanina ir sūnu
mi lankėsi Pennsylvanijoje. Jo 
žmonai pirmą kartą teko ma
tyti Pennsylvanijos kalnynus, 
kurie padarė jai įspūdį.

Senas “Dirvos” skaitytojas 
J. Garionas užsidėjo gėrimo 
užeigą 506 Wooster avė. Tiki
si jį jo draugai Lietuviai ap
lankys, vietoj eiti pas svetim
taučius. Kalnas.

Betty Foxwell. Ekspozicija baigx 
tis Rugsėjo menes.

Štai trys gražuolės iš kelių šim
tų dalyvaujančių Billy Rose's Aąua
cade vandeniniame vaidinime Di
džiųjų Ežerų Parodoje Clevelande. 
šuo lietsargiu jos užsidengia nuo 
perdidelės matymo privilegijos tų 
kurie lankosi šiame perstatyme.

Žinoma, šis parasolis atlieka tik 
pusę darbo kaip galite matyti, šia
me paveiksle matosi gražuolės: Do- 
rothy Stemberg, Rhoda Meek ir

EVA’S ::
Dry CIeaning

Senas Drapanas padarom I! 
kaip naujas, išvalom ir “ 
sutaisom. ; •

EVA’ PETRAITIS ;•
6702 Superior Avė. ;; 

Telef. HEnderson 5699

▼il:

įdomumo, 
vaidina savo 
kuris nuolat

savo ro- 
viską ki- 
lenktynės 

turi daug

gabią 
paten-

viršu-

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 & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O.

mipimit.4=
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HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
3 kartus už $1.00

gali-

A. WIRBICKAS

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
Pasiteiravimas dykai

■■■
■

■

■

■

■ 
I

r UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ « 
a 
■

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

į 17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St ■

■*•*■■*•

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
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“DIRVA”
6820 Superior Are. 

Cleveland, Ohio.
■

IV. 1111

. ...................
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

■

LITHUANIAN FUNERAL' HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

nnirimimmniiniiHnHįmfiiiiiiiiiiimiiiiimminm,

¥ * *
PRAKALBOS. Lietuvių Pi

liečių Klubas rengia prakalbas 
šeštadienio vakare, Rugp. 7 d., 
nuo 8 vai., po antrašu Euclid 
ir Molison avė. Kalbės Teisė
jas Peterson, kuris yra kandi
datas į miesto mayorus atei
nančiais rinkimais, 
visus 
vauti 
girsti

>■
ii

Kviečiame
Akrono Lietuvius daly- 
šiose prakalbose ir iš- 
svarbių dalykų.

Komisija.

PIKNIKAS AKRONE
SLA. 354 kuopa rengia di

delį šios vasaros pikniką sek
madienį, Rugpjūčio 15 d., ži
nomoje Amelians’ Farmoje.

Kviečiame jaunus ir senus 
atsilankyti, turėsime gerą mu
ziką, visokių užkandžių ir ge
rą laiką visą dieną. (33)

Kviečiu Akrono 
Lietuvius

šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš bunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikom 
gerų 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.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

G A R D E N
FLOWER SHOP.

Gėlės visokiems reikalams 
VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710

I II
B 
E
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Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

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

AKINIAI.
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)

1155 East 79th St.

/
' J
r

SAMAS JE VVEERY
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.

■

JL
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL’ DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

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 priklausanti 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.

PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE
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| LIETUVOS MIESTELIAI t 

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

D L-R. y Ą . J.

ŽVIRGŽDAIČIAI

BAŽNYTKAIMIS KURIS SE
NIAU BUVO VADINAMAS 

KUMELUPIŲ KAIMU

ž v i r g ždaičių bažnytkaimis 
randasi šakių apskrityje, Su
valkijoje. Jis įsikūrė po pa
saulinio karo. Susisiekimą tu
ri gana Neblogą. Eina platus 
vieškelis j Griškabūdžio baž
nytkaimį', o kitas galas vieš
kelio eina į Kudirkos Naumie
stį. Pro žvirgždaičius eina ga
na daug; mažesnių kelių.

Turi medinę bažnyčią, bet ji 
puikiai išpuošta ir gerai su
tvarkyta. Vokiečių okupacijos 
laiku iš Naumiesčio ši bažnyčia 
gavo didelį varpą.

Pastarais laikais bažnytkai
mis pradėjo augti: pastatyta 
mūrinė pieninė, moderniška 
pradžios mokykla, kelios nau
jos krautuvės ir šiaip daug vi
sokių pastatų.

Bažnytkaimis turi bažnytinį 
chorą, šaulių būrį ir šiaip tau
tinių organizacijų. Daug šios 
srities ūkininkų leidžia vaikus 
į gimnazijas, seminarijas, ir 
daug mokosi Lietuvos univer
sitete. Nemažai lanko ūkiškas 
mokyklas, kurie mano ūkinin
kauti.

Yra daug ūkininkų turtingai 
gyvenančių, nes čia žemė la
bai gera.

Daugelis skaito laikraščius, 
žurnalus ir šiaip visokių kny
gų. Kultūroje šios srities gy
ventojai aukštai pakilę.

Čia gyvuoja smulkaus kredi
to bankelis, pašto agentūra ii’ 
veikia telefono linija.

Turi policijos nuovadą ir vi
sokios rūšies amatninkų.

Tik šios apielinkės žmonės 
nepatenkinti kad parapijos ka
pinės yra labai nepatogios — 
numirėlį laidoti reikia tiesiog 
į vąpdenį. žemės paviršis yra 
kietas molis, bet pakasus ke
lias pėdas gylio atsiranda van
duo. Nabašninkai su grabais 
įleidžiami stačiai į vandenį, dėl 
ko gyvieji jaučiasi labai ne
smagiai.

Pro pačius žvirgždaičius vin
giuoja Nenupės upelis.

žvirgždaičių parapija gana 
didelė, ji rubežiuojasi su Nau
miesčio, Sintautų,. Griškabū
džio, Barzdų, Didvešių ir Sla- 
badų parapijomis.

Parapija nors jauna, bet la
bai pavyzdinga. Keliai taiso
mi atsakančiai, ir pašaliais so
dinama vaisiniais medžiais.

Klebonas , aprūpintas žeme, 
turi neblogai įrengtą ūki.

Tiek tik bloga kad toli į ge
ležinkelio stotį, kuri yra Pil
viškiuose. Pavasarį ir rudenį 
būna neišbrendamas kelias, o 
tas kenkia bažnytkaimio pra
monei plėtotis.

Bažnytkaimis yra Lietuvių 
rankose, žydo nesiranda nei 
vieno. Vietiniai žmonės labai 
susipratę, nesileidžia svetim
taučiams užimti pramones —

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

saviškiams j Lietuvą.

bažnytkaimis yra grynai Lie
tuviškas.

PASAKIŠKAS PADA
VIMAS

štai ką senesnieji žmonės 
nupasakoja apie šią vietą.

Kitados žvirgždaičių kaimas 
gyveno prie kaimo. Buvo ben
dros ganyklos, bendrai dirbo 
laukus, bendrai ir gyveno.

Vieno ūkininko prapuolė 12 
rublių pinigų iš kišeniaus. To 
ūkininko pavardė jau užmirš
ta. Ūkininkas visaip jieškojo, 
bet pinigų nesurado. Ūkinin
kas užsipuolė ant tarnaitės, 
kuri pas jį tarnavo. Mergina 
gynėsi kad ji nepaėmus jokių 
pinigų. Ūkininkas įširdęs su
manė tarnaitę nubausti mirti
mi. Iškėlė puotą, pripirko 
daug degtinės, pripjovė daug 
mėsų ir suprašė viso žvirgž
daičių kaimo žmones kad atei
tų padėti tarnaitę nukankinti. 
Iš viso kaipo tik du ūkininkai 
neatėjo, o šiaip visi susirinko.

Tarnaitė buvo mušama įr 
nežmoniškai kankinama: turi 
prisipažinti padarius vagystę.

Taip buvo įmušta kad sakius 
pinigus paslėpusi arimuose.

Nuveda jieškoti po arimus, 
visas arimo vagas išvarto. Pi
nigų nėra. Vėl mušama.

Sako kluone šiauduose pa
slėpus. Šiaudus turi išversti 
laukan ir jieškoti. Kai neras
ta, vėl mušama. Sakydama pi
nigus paslėpus šian ar ten, ei
nant jieškoti pasilsi nuo muši
mo.

Tarnaitė per tris dienas bu
vo mušama, ir kur sakydavo 
pinigus nudėjus ten ją vedė 
jieškoti, o kai nerado, mušė.

Sako, jai buvo kalama po 
rankų ir kojų nagais vinys — 
kaip išmislijo taip nelaimingą 
kankino. Jos kūnas buvo vie
nų žaizdų nuo nežmoniško mu- 
tėąimo.

Po trijų dienų kankinimo, 
tarnaitė buvo įmesta į prūdą ir 
ten mirtį rado. Tarnaitei mi
rus pasibaigė ir pas tą ūkinin
ką puota, ši žinia plačiai pa
sklido visose apielinkėse. žmo
nės davė ir kaimui vardą pagal 
gyventojų darbą. Kaimas ga
vo vardą Kumelupiai. Ir ga
na ilgai taip vadintas.

Minėtas ūkininkas, vėliau ko 
tai jieškodamas po grindimis, 
rado savo krepšiuką su 12 rub
lių. žiurkės jo iškritusį iš ki
šenės krepšiuką buvo nuveiku
sios po grindimis.

Tas žmogus jautėsi sąžinės 
graužimą tarnaitę mirtinai nu
kankinęs be jokios kaltės.

Tas ūkininkas ir jo ūkis ne
ilgai gyveno, išnyko nejučio
mis.

Kumelupių kaimo gyvento
jai norėdami kad juos vėl va
dintų tikruoju vardu, davė at
gailas, atpirkimą, numazgojo 
savo kruvinas rankas, kad da
lyvavo to ūkininko surengtoje 
puotoje. Pastatė savo kaime 
bažnyčią, padarė parapiją. Ir 
tokiu budu vėl gavo tikrąjį 
vardą. Jau dabar Kumelupiais 
niekas nevadina, sako žvirgž
daičiai. J. Almonaitis.

«$»«$•»£**!**!* *£**?**2**3*<Ž**Ž**$**4**Ž**Š*,2**$**£**!**!**$**}*  *£**$**$* *»**!**** *S**!**£**S**$**S**’*>**$**«*'SM$**2**!**!*4***** t
£ P. J. KERSIS

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso Telef. MAin 1773 Namu KEnmore 4740-W.

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi Įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

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

t
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Į APDRAUDOS REIKALE j
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

į tirtas Informacijas ir jiraktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 

i 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 -
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LIETUVOS JACHTA LAIMĖ 
JO BALTIJOS REGATOJE
Žalčių Karalienė Pralenkė kitus savo klasės 

laivus — Vokiškus ir Švediškus

BALTIJOS JUROJE, Švedi
jai priklausančioj Gotlando sa
loje yra senoviškas istoriškas 
Visby miestas, bet jo istorija 
tėra griuvėsiuose. Dabartinis 
miestukas yra nedidelis ir turi 
nedidelį uostuką.

Vasaros mėnesiais švedai čia 
surengia eilę iškilmių, vienos 
jų būna vandeninės, laivų len
ktynės, kuriose dalyvauja daug 
įvairių šalių jachtų.

Liepos pabaigoje ir Rugpjū
čio pradžioje Visby užplūsta 
žmonėmis į vieną istorišką vai
dinimą, kuris atsibuna išgriau
tos senot katedros griuvėsiuo
se. Tas vaidinimas apima gy
venimą tūlo vienuolio, “Pet
rus” ir jo meilę vienuolei.

Ši iškilmė sutraukia į Visby 
apielinkės daug tūkstančių tu
ristų ne tik iš Švedijos bet ir 
iš kitų šalių.

Tokias minias 
šalių sutrauktų 
Lietuviai jeigu 
su vaidinimą Birutės ir Kęstu
čio įsimylėjimo ir Birutės pa
grobimo.

Kitos šalys visaip išnaudoja 
patraukimą žmonių į save, ir 
iš to daro gerą biznį.

Kęstučio ir Birutės padavi
mas, gražiai išvystytas į isto
rinį vaidinimą Palangoje prie 
Birutos kalno ir pačiame kalne 
padarytų didelį patraukimą vi
siems vykti į Lietuvą.

Apie jachtų lenktynes
Čia paminėsim plačiau apie 

Visby jachtų regatą — laivų 
lenktynes, kurios prasidėjo 
Liepos 7 d. šiose lenktynėse 
Lietuva turėjo dvi jachtas: 
“Tegu” ir “žalčių Karalienė”.

Apie tai Pulgis Andriušis 
“Lietuvos Aide” rašo plačiau, 
maždaug sekančiai:

“Žalčių Karalienė” dalyvavo 
sayo klesos laivų leijktynėše su 
Vokiečių ir kitų laivais, “žal
čių Karalienė” buvo gerai pa
siruošus dideliam žygiui.

Juk tai didžiausio ikšiol Eu
ropos regata, kurioje dalyvavo 
toks gausus valstybių skaičius 
— viso dešimtis.

Lietuvos jachtos įgulą suda
rė įgudę buriuotojai. Vadas 
Inž. Buntinas ir jo padėjėjas 
Kalvaitis 
kariauja 
auklėja 
jaunimą, 
mingai 
Mikelaitis, 
gaudas ir Vasiliauskas.

Liepos 7 diena buvo starto 
diena. Visas jachtų miškas 
sulingavo, susiubavo. Tokia
me tirštame sąskridyje kietos 
reikia rankos ir miklaus sume
timo kad sveikas išsipainiotum 
į tiesų kelią.

“Žalčitį Karalienė” starto li
niją perplaukė po pusės minu- 
tos ir laimingai išsikapstė į

svečių iš visų 
į Palangą ir 
įvestų metinį

jau daug metų kaip 
su juros gaivalu ir 
Lietuvių buriuotojų 

Toliau įguloje sek- 
darbavosi buriuotojai 

Empacheris, Ged-

LIETUVA PER PUS
METI EKSPORTAVO

UŽ 93 MIL. LITŲ

plačius vandenis.
Lenktynė ėjo aplink Gotlan

do salą. Buvo numatyta api
plaukti Gotlando salą iki Lie
pos 10 d. Kelias aplink Got
landą 270 jūrmylių. Tai ga
na pavojingas plaukimas, nes 
salos krantuose daug seklumų, 
uolų ir kitų kliūčių, kurios iš 
lenktyniautojo reikalauja ne
mažo navigacinio sumanumo ir 
ištvermės. Per visą lenktynių 
laiką vėjai buvo nuolat prie
šingi. Bet buvo tarpų kad ve
jai visai nutildavo. Pagaliau 
gryžtant į Vizby baigmę teko 
smarki audra, kuri gerokai pri
kamavo lenktyniautojus.

“Žalčių Karalienė” turi tą 
gerą savybę kad gali eiti ir la
bai mažam vėjui esant. Smar
kiam vėjui papūtus ji pradeda 
eiti visomis burėmis ir pasiekia 
didelį greitį.

Liepos 9 diena buvo labai 
įtempta. Vėliavos energinga
me vėjuje plasdeno,. lyg šauk
damos savo jachtas skubėti 
Pergalėn. Po pietų jau prade
da kyšoti pirmieji regatos da
lyvių stiebai.

Po 62 valandų 20 minutų 
laiko “žalčių Karalienė” jau ri
šosi prie krantinės, ir jos va
do Inž. Buntino pirmas klau
simas buvo: “Ar ‘Baldur’ jau 
čia?” Mat, Lietuviai tikėjo 
kad ta jachta juos pralenks.

“žalčių Karalienė” apiplaukė 
Gotlando salą, daugiau kaip 
270 jūrmylių, ir laimėjo pir
mą dovaną tarp 
kiečių ir švedų

Kai Lietuvos 
neš Lietuviškos
Gotlando regatą, švedams ir 
kitoms tautybėms jau neberei
kės klausinėti: O,;k°kia 
čia tauta?

________________ '

LIETUVA tarpnutinę regatą 
ruoš 1938 m. vasarą. '1935 mė- 
tais įvykusiame vipų Baltijos 
jurą prieinančių valstybių bu
riuotojų sąskrydyje; Foeresun- 
de (Gotlando saloje,'Švedijoje), 
kuriame be švedų! Norvegų, 
Suomių, Estų, Latvių, Vokie
čių, Lenkų, Danų ir Dancigo 
jachtų, pirmą kartą dalyvavo 
ir 5 Lietuviškos jachtos, buvo 
susitarta įstrigti poodinę' kas 
dveji metai Baltijos jurų re
gatą aplink Gotlando salą, apie 
300 klm. Be to, mažesnes, bet 
taip pat tarptautines regatas, 
pasižadėjo kasmet savo vande
nyse ruošti Estija, Latvija ir 
Lietuva.

Pažymėtina, kad su musų bu
riuotojais regatoje aplink Got
lando salą dalyvavo ir 20 bu
riavimo mokyklos mokinių, ku
rių apie pusę sudaro jurų skau
tai iš visų Lietuvos kampų. 
Lietuvai tarptautinę regatą 
ruošti pagal sutarimą teks 
1938 m. vasarą.

sau lygių Vo- 
jachtų.
trispalvę at- 

jachtos į kitą

Ar BIZNIO REIKALAI?
Ar Šiaip sau KELIAUSI?

Nešiokites travelers checks 
saugumui, patogumui 

ir ekonomiškumui

Parsiduoda visuose musų banko skyriuose

Cleveland Trust
Narys Federal Deposit Insurance Corporation
- -1 -

čia

KAUNAS. —Centralinis Sta
tistikos Biuras jau suvedė vi
so šių metų pirmo pusmečio 
užsienio prekybos duomenis, 
kurios parodo kad šymet per 
pirmus šešis mėnesius Lietuva 
įvairių savo gaminių į užsienį 
eksportavo už 93,577,400 litų. 
Pernai per tą patį laiką buvo 
eksportuota už 92,411,000 litų, 
o 1935 metais už 74,714,100 t.

Tat šiais metais eksportas, 
lyginant su 1935 metų pirmu 
pusmečiu, pakilo 18,800,000 li
tų.

Pagerėjus ūkinei padėčiai, 
žymiai šymet yra padidėjęs ir 
importas. Viso šymet per pir
mą pusmetį įvairių prekių iš 
užsienio
94,464,400 litų — 
26 milijonus litų 
gu pernai per tą 
net 33 milijonais 
negu 1935 metais.

¥ ¥

yra importuota už 
net už apie 
daugiau ne- 
Patį 
litų

laiką ir 
daugiau 
“L.A.”

¥

DAUGIAU gaunama 
iš muitų, žymiai šymet padi
dėjus importui, daugiau gau
nama pajamų ir iš muitų. Per 
metus tikimasi šymet jų dau
giau gauti net keliais milijo
nais litų. Viso, manoma, jų 
šymet įplauksią daugiau kaip 
50 mil. litų.

pajamų

NAUJI PAŠTO 
ŽENKLELIAI

Kaunas. — Pašto Valdyba 
kasdieniniam naudojimui išlei
do naujus normalius pašto žen
klus. Naujieji pašto ženklai 
spausdinti ofsetu ir kol kas 
jų išleista keturių vertybių ■— 
po 10, 25, 35 ir 50 centų, žen
klų piešinio pagrindas — val
stybės ženklas vytis, ženklai 
turi skirtingas spalvas ir ku
klų modernišką, musų tautinių 
motyvų piešinį. Tokio tipo 
pašto ženklus dabar daro ir Es- 
tąj, Suomiai, Holandai, Švedai. 
Pašto žėrfk^’$Qėkbtafy$fife* įpJb 
prastumas šymet buvo labai 
propaguojamas tarptautinėje 
pašto ženklų parodoje, Paryžiu
je.

Pašto valdyba ateityje yra 
numačiusi su panašiais pieši
niais išleisti įr kitus smulkes
nių bei stambesnių vertybių 
pašto ženklų, tuo budu susi
darys pilna tokių ženklų kolek
cija. Naujuosius pašto ženklus 
darė dail. Burba.

“Spindulio” bendrovės spau
stuvėje įrengus giliospaudą, 
Lietuva susilauks pašto ženk
lelių kuriuoše bus vaizduojama 
musų tautodailė: tautiniai rū
bai, kryžiai, dievukų stovylė- 
lės, senoji architektūra, musų 
graži gamta bei krašto žymes- 
nųs vietos ir senovės praeitį 
liudijanti palaikai. “L.A”.

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.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaii 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
iimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nėmigės 
^okių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
1’ęlef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

... i

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O

ENd. 8534

2 Savaites

eletrišką faną

maudymo reikmenis

kiemui prietaisusV

v

porčiui arbasupynė 
daržui

kelias vasarines 
suknias

vyrišką vasarini 
siutą

pikniko kaštai kel 
to asmenų kuriui

Važiuojant 
darbą arba 
vietoj 'važiuoti

Gatvekariais

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
130 Congress Avenue

VVaterbury, Conn.

PASKUTINĖ VAKARIENĖ
Newarko Lietuviai buvo pas

kutiniai surengti viešą vaka
rienę Lietuvos sportininkams, 
kurie čia atvyko gryždami iš 
vakarinių valstijų, prieš išva
žiavimą j Lietuvą.

Sportininkai, lakūnai ir du 
laikraštininkai pas mus lankė
si Rugpjūčio 2 d. Vakarienė 
atsibuvo Lietuvių salėje.

Po vakarienės buvo įteikta 
sportininkams dovanos. Po to 
tęsėsi šokiai ir susipažinimas.

Po apsilankymo musų kolo
nijoje, Lietuvos svečiai dau
giau niekur nesilankė, likusią 
dieną praleido New Yorke, ir 
Rugpjūčio 4 d., skaitlingos
Lietuvių minios palydėti sėdo 
į laivą “Normahdie” ir išplau
kė Prancūzijos linkui. Lietu
von gryš per Paryžių, Berliną.

Rep.

GANDRŲ SKAIČIUS 
KASMET MAŽĖJA

Beveik visi Europos gamti
ninkai įsitikino, kad gandrų 
skaičius beveik kasmet nežy
miai mažėja. Bene daugiau
sia jų žūva Afrikoje. Bet ir 
patys gandrai dažnai sunaiki
na savo padermę, užmušdami 
vieni kitus.

Gamtininkai pastebėję smar
kų gandrų ir kitų laukinių 
paukščių nykimą, įsteigė tam 
tikrą sąjungą paukščiams ap
saugoti. Tačiau ■ kova gana 
sunki. Afrikos dykumos esą 
labai sunku sukontroliuoti. Ten 
gyvena daug laukinių, kurie 
gandrus medžioja. O pagaliau 
nelengva sustabdyti nuodijimą 
skėrių, nuo kurių žūsta milijo
nai šių paukščių. Jei nebus 
imtasi griežtesnių priemonių 
kovai su gandrų naikintojais, 
tai jie už kelių šimtų metų gali 
daugelyje valstybių visai išnyk
ti. šių' paukščių nykimas, gal 
ne taip žymus, tačiau vis dėlto 
yra ir musų krašte.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
Rubus

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku Visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVE.

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

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

Reikalaukit “DIRVOJE”

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “IJirvos” pre

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

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
VVaterbury, Conn.

VASARINIUS RUBUS

rincas Brazis, Savininkas

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegu 
Kainos labai populiarės.

13 R A Z I S rp A I L O R S
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Pavažinekit

ŠTAI KA GALIT 
NUPIRKTI SAVO 
SUTAUPYTAIS 

PINIGAIS

gatvekariu
į krautuves— 

automobi- 
liu—sutaupoma kas sa
vaitę vidutiniai po $4. Ir 
kumy^t t:js /kaitinės ^su
taupąs istęsi ivisam metui 
pasidaro jau $200 arba 
daugiau. Graži suma, 
ne?

Duokit gatvekariam, 
torkočam ir bebėgiam dvi 
savaites laiko tam įrody
ti. Nusistebėsit kiek ga
lima nusipirkti reikalingų 
dalykų už tuos pinigus ką 
sutaupysit trumpu laiku, 
ir patirsit koks malonu
mas ir patogumas važinė
ti Cleveland Raihvay.

Dabar Laikas Užsisakyti sau

siūdinasi sau rubus)

6113 St. Clair Ave.
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Lankėsi Pažymus
L—X Svečiai

Kompozitorius A. Vanagaitis 
su žmona ir Adv. A. A. Olis su 
Žmona ir dukrele, praeitą šeš
tadienį netikėtai vėl atsilankė 
Clevelande. Jie važiavo į New 
Yorką išlydėti sportininkus.

Dar kartą apsilankė Lietu
vių Darželyje, Ekspozicijoje, ir 
pernakvoję, sekmadienio rytą 
išvažiavo linkui Wilkes-Barre, 
ten žadėjo aplankyti gerus pa
žystamus, ir po to traukti į 
Nevv Yorką.

Iš Mahanoy City, Pa., atsi
lankė retas svečias, “Saulės” 
redaktorius, F. W. S. Boczkovv- 
ski, su žmona, ir auktere ir 
žentu Antanu J. Barausku, iš 
German, Pa.

Jie apvažinėjo Kanadoje ir 
atvyko į Clevelandą pamatyti 
ekspoziciją.

“Saulės” redaktorius sakė 
kad 1938 metais sueina 50 me
tų nuo “Saulės” jsisteigimo, 
taigi bus antras Lietuvių laik
raštis Amerikoje, kuris sugy
vena 50 metų.

Iš Brooklyno lankėsi Juozas 
Valantiejus, studentas Notre 
Dame Kolegijoje, So. Bend, 
Ind., ir draugai Jurgis Blecka 
ir Alekas Navickas.

Jauni vaikinai pirmą kartą 
patyrė apie Clevelando Lietu
vių Darželį ir juomi gėrėjosi. 
Apsilankę Ekspozicijoje išva
žiavo Chicagos linkui.

Iš Amsterdam, N. Y., atsi
lankė Pranas Aibukas su žmo
na, pamatyti Darželį ir parodą.

Iš Detroito — Louis Valei
ka viešėjo pas savo brolį Kazį 
Valeiką.

Iš Detroito — Jurgis Palio
nis, Marcelė Kiverienė ir Tek
lė Stelionis, pamatyti parodos 
ir aplankė Lieutvių Darželį.

Iš Chicagos — Veronika 
Daunienė, pas brolį Kastą Mic
kevičių, su ja atvyko Virbas 
Murauskas ir Amilė Shepler.

Iš Pontiac, Mich. — Pranas 
Stankevičius pas savo seserį ir 
švogerį Peronėlę ir Vytautą 
Gudžiūnus.

Iš Elwood < ’ty, Pa. — Fe
liksas Stulga sų šeima, pas B. 
Valinčių. Aplankė Darželį ir 
Ekspoziciją.

JIE LANKOSI CLEVELANDE
Kalbės Lietuvių Salėje Šiandien nuo 7:30 vak.

Mečius Kviklys Alfas Gilvydis

Clevelando Lietuviai turės 
progą dar kartą pamatyti Lie
tuvos svečius, abu Seimo na
rius — A. Gilvydį ir M. Kvik
lį, ir išgirsti p. Kviklį kalbant.

Lietuvių salėje, šio penkta
dienio vakare, Rugp. 6, rengia
ma viešos prakalbos, kuriose 
p. Kviklys, Lietuvos Seimo se
kretorius, padarys savo prane
šimą apie Lietuvos kulturinius 
laimėjimus, ir bus suteikta vi
sokių informacijų ir paaiški
nimų apie visus mums įdomius 
dalykus.

Programas bus trumpas, už
sitęs apie valandą laiko, todėl 
kurie norėsite atsilankyti pri
imkit prieš 7:30 vai., nes sve
čiai vėliau tą patį vakarą ap
leis Clevelandą.

Inėjimas į salę bus nemoka
mai. Kurie norėsit vėliau ga
lėsit pasilikti Lietuvių salės 
vakaruškose.

Šiuo atsilankymu svečiams 
bus plačiau aprodyta Lietuvių 
ir kitų tautų Kultūriniai Dar
želiai.

J. GARMUS APDOVANOJO
KULTŪRINES ĮSTAIGAS

PENNED BY EM
(K. J. M.’s Secretary)

I er from his company vvith a very 
good-looking young miss, knovvn as 
Dorothy Lucas. Boy, hovv these 
seemed-to-be-hashful Lithuanian hoys 
irę coming out of hiding is a sur- 
prise to me. On second thought 
tho’ it’s about time. Look 
they’re missir.g, eh Joe ?

KNOWSEY KNOOS

B Y
SUPER SNOOPER

vvhat

seems
every

This time

CLEVELANDIEČIAI 
SVETUR

Jurgis ir Julė Salasevičiai 
buvo išvažiavę keletui dienu į 
Toledo, pas Luizus, ir apsilan
kė Detroite. Ten dalyvavo 
Šv. Jurgio parapijos piknike, 
pasimatė su giminėmis ir drau
gais.

Stella Ivinskaitė su tėvu A. 
Ivinsku išvažiavo į Niagara 
Falls, paskiau apsilankys Du 
Bois, Pa., ir kitur.

Dr. A. J. Kazlauckas su žmo
na vakacijas praleidžia Kana
doje žuvaudamas.

Dainininkė Bronė Rasiliutė 
ižinėjo Kanadoje.

Didelis Metinis Piknikas
LRKSA. 50-ta kuopa rengia 

didelį pikniką sekmadienį, 8 d. 
Rugpjūčio, naujos parapijos 
sode, 18022 Neff road, pradžia 
2 vai. po pietų, įžanga 25c. 
Prie įžangos bus trys dovanos 
pinigais. Pelnas skiriamas pu
siau su nauja parapija.

Vietos ir apielinkės Lietuviai 
prašomi skaįtlinkai atsilankyti 
j šį pikniką, o užtikriname kad 
busit patenkinti, šokiams gros 
Tono Apanaičio orkestras, be 
to bus visokių gėrimų ir už
kandžių. Ištikus lietui čia nė
ra pavojaus, nes salė didelė, 
joje galima tęsti pasilinksmini
mą. Povilas Selickas

Rengimo Komisijos narys.

tų žmonės tą praktikuoja, to
kiu budu jų kultūrinės įstai
gos puikiai pasilaiko.

Garmaus Laidotuvės
Juozas Garmus palaidotas 

Kalvarijos kapinėse, šeštadie
nio rytą, po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje. Palydėjo jį 
jo artimi draugai ir pažysta
mi. Laidotuvėms laukta at
vykstant jo brolio iš Shenan
doah, Pa., taigi grabas palikta 
kapinių koplyčioje iki brolis 
atvyks.

Velionio palikimo įvykdytoju 
administratorium teismas už
tvirtino P. P. Muliolį.

K. S. Karpius.

MIRIMAI

$1,000
$100

$100

$200

$100
$100

P. J. KERŠIS NAUJOJ 
VIETOJ

P. J. Keršis, kuris per ilgus 
metus laikė savo raštinę (ofi
są) Standard Bldg., su advo
katais Gillis ir Jennings, per
sikėlė naujon vieton — į SO
CIETY FOR SAVINGS Bldg., 
kurį Lietuviai geriau žino ir 
greičiau gali surasti.

Lietuviai turėdami reikalų 
nejudamo turto apdraudime ir 
kitais reikalais gali kreiptis į 
jį po senovei, nauju antrašu: 
809 Society For Savings Bldg. 

Cleveland, Ohio.
Telefonai: Ofiso MAin 1773, 
namų — KEnmore 4740W.

Reporteris.

DARŽELIUI PALI
KO $200

“Dirvai” — $100
Juozas Garmus, kuris mirė 

Liepos 27-28 naktį, buvo ap- 
švietą ir savo tautą mylintis 
Lietuvis, ir jis prieš mirsiant 
pasirūpino kad iš jo turto bu
tų sušelptos musų tautinės kul
tūrinės įstaigos.

Tuo atžvilgiu velionis Juozas 
Garmus yra vienatinis iki šiol 
mirusių Clevelando Lietuvis 
kuris pasirūpino kad po jo mir
ties jo turtu butų paremtos tos 
visuomeniškos įstaigos, kurias 
jis gyvas būdamas įvertino ir 
palaikė.

Štai teko patirti kad velio
nis iš savo neperdidelio turto 
didelę dalį pinigų paskyrė se
kančioms įstaigoms:
Vytauto Didžiojo Uni
versitetui Kaune, įsteig
damas stipendiją savo 
artimiausiam giminiečiui 
eiti universitete mokslą 
Vytauto Muzejui Kaune 
Prisikėlimo Bažnyčiai

Kaune 
Lietuvių Darželiui Cleve

lande
Lietuvių Kambariui

Pittsburgho Universi
tete

Laikraščiui “Dirvai”
Paliko ir daugiau turto, bet 

kitą paskirstė tarp savo gimi
nių.

Velionis buvo atidus sekė
jas “Dirvos” ir tą ką “Dirva” 
rėmė ir jis rėmė. Jis mylėjo 
Lietuvą, ir kartu su “Dirvos” 
redaktorium vyko 1935 metais 
aplankyti savo tėvynę, po 40 
metų iš jos išvažiavimo. Pir
mą kartą jis pamatė Lietuvą 
laisvą, ir ja džiaugėsi.

Tas įstaigas Lietuvoje ku
rioms paliko pinigų, pažino tik 
atsilankęs Lietuvoje, ir supra
tęs jų svarbą ir reikšmę musų 
tautoje, jas apdovanojo.

Iš “Dirvos” žinojo apie Lie
tuvių Kambarį Pittsburgho U- 
niversitete, ir jo neužmiršo.

Lietuvių Darželį jis mylėjo, 
ir dvi dienos prieš mirtį pas
kutinį kartą apsilankė Darže
lyje, ten norėdamas pamatyti 
Lietuvos svečius. Sirgdamas, 
rūpinosi kad butų nuvežtas į 
Darželio iškilmes, ir jas matė, 
nors vėliau dėl lietaus jos bu
vo perkeltos į Lietuvių salę.

šiuomi velionis Juozas Gar
mus palieka apie savo gražią 
atmintį ilgiems laikams ne tik 
čia Amerikoje bet ir Lietuvo
je. Butų gerai kad ir kiti Lie
tuviai pasektų jo pėdomis — 
padarytų palikimus musų kul
tūrinėms įstaigoms. Kitų tau

JIEVA CEGELSKIENĖ
74 metų amžiaus, mirė Liepos 
31 d., palaidota Rugpjūčio 3 d. 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčio
je.

Velionė paėjo iš Suvalkijos, 
Rudaminos parapijos, Kirsnos 
vai., po tėvais Ivanauskaitė.

Amerikoje išgyveno 37 me
tus, visą laiką Clevelande.

Čia buvo veikli Lietuvių tar
pe, buvo viena iš organizato
rių Aušros Vartų moterų drau
gijos ir prisidėjo prie kitokio 
Lietuviško veikimo.

Liko vyras, Povilas, trys su- 
nai, trys dukterys ir. keletas 
anūkų.

JURGIS SAMSONAS
49 metų amžiaus, nuo 1369 E. 
65 St., mirė Rugpjūčio 1, pa
laidotas Rugp. 5, Kalvarijos 
kapinėse, pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Uršulė, ir vai
kai: Juozas, Albinas, Jurgis, 
Magdalena.

Paėjo iš Smalinyčios, Vilka
viškio ap., Suvalkijos. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

Lietuvoje liko sesuo, Magda
lena Vosilienė.

Laidotuvėse pasitarnavo gra- 
borius N. A. Wilkelis.

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O DIS T A S
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 CIair Avenue 

(viršuje) (31)

THE eighth 
month of the 
year has roll- 
ed around once 
again and it 
vvon’t be long 
before beautiful 
summer vvill be 
gone and cool 
autumn vvill sėt 
in. No regrets 
on my part as 
to the season

changing because the fall of the 
year happens to be my favorite 
season. Along with autumn comes 
school and next month the doors of 
educational institutions will svving 
vvide open. So seeing that this is 
my lašt month of being foot-loose 
and fancy free, I started off by 
accepting an invitation to Rubber- 
town, Akron. The very first day 
of August the oecasion vvas —

A CHRISTENING —
It takes a Hollish christening to 

get the folks together again. Yes- 
siree, even a good number of ba- 
bies vvere present. There was chub- 
by six month old Pat Roman Jr., all 
dolled up in blue. Already very 
handsome at the age of nine mos. 
was Stan Alekna, Jr. Special rat- 
tles instead of orchids to these two 
little heart breakers for their quiet, 
contented ways. Frank Hollish, the 
baby, innocent of the festivity and 
merry-making thought it best to 
sleep most of the day and his mom 
could tell him all about it when he 
grows up.

Old man hard luck just 
to catch Johnny Petrauskas 
time he gets a chance. 
Jonukas received a bad eut on his
upper lip due to a fall at vvork. 
Tvvo days later he crosses Superior 
Avė., at the dangerous Lithuanian 
Hali intersection and is knocked 
dovvn by an automobile — injuries 
’acerations about the leg and hands. 
Juck up, ole pa! — and translat- 
• ng an old Lithuanian adage, “It’ll 
heal before you mąrry”.

My boss is a grand ole dear — 
even got me that typevvriter I vvas 
so anxious about. Būt darn the 
cute Rubinoff (before he gets a 
haircut) he got it from a second 
hand joint and the keys on the con- 
founded thing are as stubborn as 
mules. Guess 1’11 quit picking at 
them before I finish vvrccking it 
all together. So, Iki kitam kartui!

VACATION TIME
BECKONS

and 
af-

LADIES AND GENTLEMEN, in- 
troducing Mr. Joseph, Charles Hol
lish, the nevv ruler of the Hollish 
household. It vvas christening time 
at the Brooklands, Sundlay and 
yours truly had the privilege of 
being there at a ringside seat. And 
believe you me. vvhat a christening 
it vvas.
fashioned 
plenty of 
valgymu”,
become inebriated that I vvouldn’t 
have been able to see vvhat vvas 
going on. Būt no, not me. 1 fol- 
lovved that ancient axiom “don’t 
mix” and just stuck to straight 
ham sandvviches.

On? of those good old 
Lithuanian kind vvith a- 
“Šnapso. vyno, alaus, ir

In fact I could have

Along vvith Joey I mušt intro- 
duce the other main characters, Mrs. 
Ann Machuta and Mr. Joseph Skuns 
vvere godmother and godfather re- 
tpectively. And vvhat a combina- 
tion they made. 
them I thought 
and vvife.

When I first savv 
they vvere husband

for the character.Būt so much
Novv to see vvhat I savv as the 
shovv vvent on.

The former Catherine Pukes, novv 
Mrs. Cerrone, came to the christen
ing vvith her new husband. And 
talk about beautiful vvives, she in- 
deed, is one. Yep, Catherine looks 
lovelier than ever.

Novv it took Connie Kubilius and 
Frank Orpse to really got things 
in full svving. Connie, the generous 
soul, vvas vvilling to pay for drinks 
and said the treat vvas on him. 
Frank, before long, turned out to 
be the Lithuanian Fred Astaire. 
Frequent visits vvere paid to the bar 
by ‘em! It isn’t every day you go 
to a christening, eh boys 7

Well, here’s to Joseph Charles 
Hollish!

ON THE SIDE —
I don’t kno.w vvhere people get 

the idea that the Lithuanian lan- 
guage vvill be forgotten in years to 
come. Certainly if you vvere at 
the banąuet held in honor of the 
sportsmen from Lithuania and if 
you attended the basketball game 
and the Farevvell Jamboree you 
vvouldn’t say that the present day 
American-Lihtuanian youth has for
gotten the mother tongue. Truly 
amazing the vvay the young folks 
conversed vvith the Sportsmen. E’en 
among themselves, the American 
youth vvas found speaking to each 
other, in Lithuanian. Girls and boys 
vvhen hcaring of the arrival of the 
foreign guests, practiced their Lith
uanian to the best of their ability 
so that the boys from the father- 
land thought that maybe thęse 
young men and ladies vvere born 
įn the šame land they vvere. If 
the guests thought that, hovv could 
any even darė think the beautiful 
Lithuanian language vvill be for
gotten ?

- They say that įn fifty years the 
blond vvill be no more and the bru- 
hette giri vvill have her chance. 
Joe Saukevičius mušt have read 
that article, too as one might gath-,

PARSIDUODA

Geležinių Daiktų Krautuvė 
gerai išdirbtas biznis, užlaiko 
visokias reikmenis ir maliavas. 
Gera proga tam kas nori to
kio biznio. (34)

Telefonuokit 
SHadyside 1737-J

Miss Connie Raymon, bronzed 
refreshed-looking arrived home 
ter a vveek’s stay in near-by Wil- 
loughby, Ohio. Learning many nevv 
strokes in the art of svvimming, 
Miss 
after 
able 
crovvl
of hard daily grind.

Raymond feels confident that 
a vveek’s relaxation, she’ll be 
to breastroke and American 
her vvay thru another season

PINCH ME — Upon my arrival at 
the Hollish abode I had to rub my 
eyes thrice to be sure that I vvas 
in Goodyear Heights in Akron. For 
everyvvhere that 
could see vvere 
fact the presence 
so rare that I’m 
ly sure vvhether
place in Akron or in Cleveland.

I did look all I 
Clevelanders. In 
of Akronites vvas 
štili not absolute- 
the affair took

“Heilo everybody” vvas the man
ner in vvhich Miss Bernice Russel, 
expressed her greeting from the 
really believes in vacationing, tak- 
Bobbies. Bernice explains that 
she’ll see all of us Clevelander, 
again — vvhen she comes too! — 
Mušt be a vvild country, that — 
Canada.

Wild country, isn’t the vvord for 
it relates Dr. A. J. Kazlauckas. 
The Doctor spent much of his time 
fishing up in Lakehurst, C 
so he should be a reliable 
mant.

Adeline Rokus, of Akron, 
really believes in vacationing. 
ing Severai months at a time to 
visit friends and relatives in Bos
ton, Mass. and other Nevv England 
cities. Then again, perhaps she’s 
deserving after graduating from 12 
years of monotonous school.

WH0SE PADERWESKI? ? ? — In- 
troducing Mr. William Machuta, or 
Billy, as all his friends call him, 
vvho is anup and coming little

6820 SuDerior Avė. Cleveland. O

pianist. During the lull in the 
festivities, he kept the group en- 
tcrtained by jingling the ivories 
for some fifteen minutes vvithout 
even a pause or break.

While on the subject of pianist, 
I musn't overlook Mrs. Wilkelis vvho 
certainly deserves her share of or
chids. Aside from being a svvell 
accompanist for a group of vvould 
be singers she certainly stood plenty 
of punishment from some of her 
vvould-be admirers.
YOU’D BETTER BEtVARE — I 
noticed Mr. Frank Rokus and Miss 
Em together quite a bit during the 
evening. In fact I chanced to be 
vvith them vvhen they vvere togeth
er — alone, and all I’ve got to 
say that K. J. M. had better be 
careful or he’Il have to be looking 
around for a nevv secretary.
CAVE MAN STUFF — Methinks 
that Connie Kubilius ought to take 
up the manly art of vvrettling. Af
ter observing some of his compli- 
cated r.eck holds and other favorite 
grips I think he should be able to 
go a long vvays in this field. If 
you don’t believe me, ask Mary 
Sharkus, she ought to knovv, be
cause she vvas one of his favorite 
victims.

Talking about Mary, did you re
alize that she is quite an imper- 
sonator? Oh yes. Her tvvo spec- 
ialites are Pete Hollish and Joe 
Derin, of Youngstovvn. j vvish Joe 
vvould see them some time so he 
vvould realize vvhat vve mortals have 
to put up vvith vvhen he’s around.

AIN’T HE CUTE — Stanley Alek
na certainly made a hit vvith all 
the girls. They vvay they vvent for 
his beautiful blue eyes curly blpnde 
hair, and hovv nicely they treated 
him, made me vvish that I vvas 
just a little — oh! by the vvay I 
mean Stanley, Junior not the pop.

Paskutine Proga!
Didelis Išpardavimas 
VASARINIŲ DALYKŲ

VYRŲ Broadcloth stiprus 
Marškiniai 79c

PARSIDUODA ALINĖ
Lietuviams patogi vieta 

antrašu 
4814 Superior Avė.

Kreipkitės tuoj. (34)

PARSIDUODA NAMAS
Ant Yale avė. 10402 — 7 

kambariai, 4 miegamieji, dvi
gubas garadžius; kaina $5300. 
Susitarimui telefonuokit 

SKyline 6409W.

M. W. RUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

29c

VYRŲ Union Siutai 
PUIKUS šilkiniai

Kaklaraiščiai

Vasarinės Kelnės 
ir aukščiau

šimtai kitų puikių dalykų 
už labai žemas kainas

59c

$1.19

VYRŲ

VYRŲ

VYRŲ
Nepraleiskit progos!

Apatinės Kelnaitės 
arba Marškiniai

25c gražios kojines
3 poros

Vilnonės Plaukinio
Kelnaitės

* t“*1
infor- X &/ R

f ' H/
Ohio 
Tak-

“JA

The “Youth’s Forum” regrets that 
an error vvas made Severai vveeks 
ago. It stated that Miss Alvina 
Baltrukonis spent her vacation at 
Sandusky Bay. The truth' of the 
matter vvas, she merely made a 
one-day trip there.

ENGAGEMENT ANNOUNCED

Mr. Bernie Velička, has finally 
made it public, by presenting his 
fianceę, Miss Antoinette Balutis vvith 
the customary engageinent ring.

PARSIDUODA 
WINE TAVERN 

Lietuvių apgyventa vieta 
6601 Wade Park Avė. 
Gera Proga Lietuviui

*

■

i 
d 
1 ■
■

Šiaudinės Skrybėlės 
dabar 97c

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE BB & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Lietuvišką
PASAULIO GATVĖSE’

■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ s ■ ■■■>>■■■■■■■■ ■ ■Jtlllll ■ ■.■a.a.JMAMM.JI.t J

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

Užeigą
(STREETS OF THE WORLD)

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS. Juozas Blaškevičius

mr

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.
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