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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IR $11 PERDAUG PRAS
TAM DARBININKUI 
Washington. — Atstovų 

Bute perleistas darbo-algų 
bilius, kuris nustato mini- 
mum mokestį darbininkui 
$11 už 44 valandas darbo.

Bet Senate yra tokių po
nų kurie, patys gaudami 
po $10,000 metines mokes- 
tics, spiriasi kad $11 yra 
perdaug kaip kuriems dar
bininkams. Tam ypač prie
šinasi pietinių valstijų se
natoriai, kurie gina savo 
valstijų biznierius.

Kiti teisingai sako, jeigu 
kuris darbdavis nepajiegia 
darbininkui mokėti $11 sa
vaitėje, lai eina iš biznio ir 
duoda progų kitam.

PLIENO darbai pereitų 
savaitę vėl apmažėjo ir šia 
savaitę pradėjo dirbti tik 
su 25 nuoš. normalio. Tai 
yra žemiausias laipsnis ko
kiame nebuvo nuo Spalių 
mėn. 1934 metų. Tikrina 
kad dar per du sekančius 
mėnesius nebus jokių žy
mių pagerėjimų.

Net iš automobilių, gelž- 
kelių ir statybos industrijų 
nenumatoma žymių užsa
kymų.

Wharton, Texas. — Žai
bui uždegus aliejaus tankų 
ištiko sprogimas, kame už
mušta du darbininkai.

Buffalo, N. Y. — Remin- 
gton Rand Co. pasiryžo 
paleisti iš darbo apie 800 
dabar dirbančių savo dar
bininkų ir tokį skaičių pri
imti atgal į darbus tų ką 
buvo sustreikavę 1936 me
tais. Tos pamainos, daro
mos Syracuse, Ilion ir Mid- 
dletown (Conn.), dirbtuvė
se. Grųžinimas senų dar
bininkų turi prasidėti nuo 
Liepos 15 dienos.

Strei kerių eilėse buvo 
sužymėti 4,000 tos kompa
nijos dirbtuvėse dirbančių 
darbininkų.

Mexico City, Meksika. — 
Čia buvo pasirengę strei
kuoti 300 darbininkų dir
bančių prie sustatymo For
do automobilių. Paskutinę 
diena prieita susitarimo ir 
streikas neįvyko.

VADAI IŠLEIDŽIA PI
NIGUS. ILGWU., moteriš
kų rūbų siuvimo darbinin
kų unija, 1937 metais turė
jo net $5,874,957 ineigų, su
rinktų iš darbininkų duok
lių. Bet išlaidų turėjo dar 
daugiau. Iš tos sumos uni
jos viršininkai pasiėmė sau 
$647,579 algomis, kiti išlei
sta kitaip, ir daug išmokė
ta streikeriams pašalpų.

233,000 GAVO DARBUS. 
Per Kovo ir Balandžio m. 
apie 233,000 bedarbių gavo 
darbus įvairiose industri
jose.

Surinktos žinios rodo jog 
visoje šalyje įvairiuose dar
buose dirba 43,324,000 dar
bininkų, vyrų ir moterų.

Svarstomas Seniems Ateiviams Pagelbėti Bilius

ATSTOVAI JĮ PERLEIDO; 
SENATE REMIAMAS

Robert J. Bulkley, U. S. 
Senatorius iš Ohio, Birže
lio 8 telegramų iš Wash- 
ington, D. C., Dirvai pra
neša:

“Malonu yra pranešti 
jums kad Senato Imigra
cijos Komitetas šiądien 
pasireiškė prielankiai už 
Lanzetta Bilių, kuris tai
komas sušvelninti natū
ralizacijos įstatymus at
eiviams turintiems virš 
50 metų amžiaus, kurie

SLOVAKAI NORI AUTO
NOMIJOS 

Bratislava, Čekoslovaki
ja. — Čia suvažiavę Slova
kai tarp kita ko iškėlė sa
vo tautos autonomijos rei
kalavimą. Slovakai su Če
kais sudaro vieną Čekoslo
vakišką respubliką. Tačiau į 
tuoj kaip tik jų respublika 
įsikūrė, Slovakai skundėsi 
kad Čekai juos stumia vi
same kame į užpakalį. Da
bar, Čekoslovakijos Vokie
čiams pradėjus bruzdėjimą, 
ir Slovakai kelia reikalavi- 
.mą daugiau teisių.

Juos pakursto ir Vokie
čiai ir Lenkai, norėdami 
Čekoslovakiją silpninti, ar
dyti.

Užsimušė lakūnai. San 
Antonio, Tex.— Keturi ka
riški lakūnai užsimušė lai
ke skraidymo pamokų nu
kritus dviem lėktuvam.

MEKSIKOS prezidentas 
Cardenas tikrina kad prieš 
jį bandytas daryti sukili
mas nublokštas. Jis vyksta 
į sukilimo sritį ir stengsis 
padaryti taiką. Nuramini
mui sukilėlių, prezidentas 
padalino 390^000 akrų že
mės tarp 39,278 asmenų. 

atvyko į Suvienytas Val
stijas teisėtai prieš Va
sario 5, 1917, ir kurie pa
darė deklaraciją piliety
bei.

“Aš kalbėjau Komitete 
už tą bilių kuris, aš tikiu, 
labai naudingas ir svar
bus. Bilius dabar patie
kiamas Senatui.

“Jis jau priimtas At
stovų Bute. Darysiu vis
ką iš savo pusės kad jis 
ir Senate pereitų.”

LAIMĖJO DAR 600 
MILIJONŲ

Washington. — Roose- 
veltas laimėjo Senate kuo
met jo pasiūlymą paskirta 
dar $600,000,(X)0 šalies gai
vinimo reikalams. Tokiu 
budu viešiems darbams ir 
bizniams paskatinti pasida
ro $3,722,000,000 suma. Tie 
pinigai tuoj pradės eiti į 
darbą.

KALBĖJOSI SU STALI
NU. Maskva. — S. Vals
tijų ambasadorius Rusijai 
Davies, prieš apleisiant so
vietus, nuėjo atsisveikinti 
su Stalinu, ir turėjo dviejų 
valandų pasikalbėjimą. Tai 
retas atsitikimas kad Sta
linas ką nors svetimą pri
sileido. Davies iškeltas į 
Belgiją.

LENKAI VERKIA
Berlinas. — Po Vokieti

ja esanti dalis Lenkų pra
dėjo skųstis Berlino val
džiai kad juos Vokiečiai 
labai varžo. Jie kitų tai 
nesupranta, bet kada juos 
kas nors dalį tiek spaudžia 
kaip Lenkija spaudžia sa
vo mažumas, tuoj aimanuo
ja.

SUKILĖLIAI VEIKIA 
PASEKMINGAI

Hendaye, Birž. 8. — Is
panijos sukilėliai prisiveržė 
arčiau kairiųjų linijų gi
nančių Valenciją. Tuo pat 
laiku orlaiviai darė puoli
mus Valencijos, Barcelonos 
ir Alicante, kame užmušta 
keli šimtai žmonių.

Gen. Franco kariuomenė 
užėmė Adzaneta, prieida
mi visai prie kairiųjų gy
nimosi linijos.

Šiomis dienomis įvyko ir 
šiaip nepaprastų nuotikių 
Ispanų kare: keli lėktuvai 
nuskrido iš Isapnijos pusės 
į Prancūziją ir kalnuose 
mėtė bombas. Prancūzijos 
karo vadovybė išstatė or
laiviams šaudyti kanuoles 
prieš juos.

Prie to, sukilėlių lėktuvai 
apšaudė kelis Britų preki
nius laivus Ispanijos uos
tuose.

Prieš kelias dienas buvo 
pranešta kad Gen. Franco 
eilėse prasidėję nesutiki
mai, tačiau ši žinia iš na
cionalistų abazo užginčija
ma.

Sukilėlių barakuose La 
Linea sušaudyta 20 asme
nų už skleidimą prieš-fa- 
šistinės literatūros.

MEILIŠKA ŽUDYSTĖ
Chicago. — Policininkas 

Lewe pasekęs savo žmoną į 
vidurmiestį, kur ji turėjo 
susitikimą su kitu vyru, ją 
nušovė vietoje, o jos meilu
žis mirė nuvežtas į ligoni
nę mirė.

NUŽUDĖ PENKIAS MO
TERIS

Chicago. — Jaunas neg
ras prisipažino kad jis už
mušė penkias moteris, tris 
Chicagoje ir dvi Los An
geles. Jis sako negalėjo 
daugiau to slėpti, sąžinė jį 
vertė prisipažinti.

KANTONE UŽMUŠ
TA APIE 10,000 

KINU
Kanton, Kinija. — Japo

nų kariški lėktuvai jau ar
ti dvi savaitės kaip pakar
totinai užpuola orlaiviais 
šį miestą ir darydami mil
žiniškus nuostolius išžudė 
arti 10,000 žmonių, daug 
tūkstančių sužeisdami.

Nors prieš kelias savai
tes išrodė Kinai atsigriebs 
prieš Japonus, tačiau Ja
ponai atsigriebė.

Smarkiai susistiprinę, jie 
griebėsi žiauriai terorizuo
ti Kiniją, norėdami priver
sti pasiduoti ir tose vieto
se kur Kinų kariuomenės 
dar laikosi.

rastas lavonas

KITAS PAGROBTAS 
VAIKAS NUŽUDY

TAS
Miami, Fla. — 

8 d.
nužudyto pagrobto 5 metų 
vaiko, už kurio grąžinimą 
buvo užmokėta $10,000. Su
imtas numatytas kaltinin
kas, prie jo rasta pinigai. 
Tai yra 21 metų vaikinas.

MEKSIKOS prezidentas 
Cardenas išleido paskelbi
mą laisvės visoms tikyboms 
Meksikoje. Jis pareiškė: 
“Federalė valdžia lygiai at
sineš į visas religijas”. Jo 
įsakymu atidaroma katali
kų bažnyčios Tabasco val
stijoje, kur jos buvo var
žomos.

ČEKOSLOVAKIJA tebe
laiko savo parubežyje iš 
Vokietijos pusės stiprią ka
riuomenę, apsisaugojimui 
nuo galimo Vokiečių verži
mosi “gelbėti” savo vien
taučius. Taip sakant 15 mi
lijonų valstybė pasiryžus 
neužsileisti grąsinimui 75 
milijonų didumo valstybei.

RUOŠIA VISUOTINA 
TAIKOS PLANĄ

Washington. — Žinantie
ji tikrina kad Prez. Roose- 
velt ruošiasi trumpu laiku 
paskelbti pasauliui naują 
platų visuotinos taikos pro
gramą, kurį galėtų vykdy
ti didėsėms valstybėms su
sitarus.

Suv. Valstijos yra beveik 
gatavos imti vadovybę už
kirsti kelią vienų valstybių 
užpuldinėjimui kitų, sako 
diplomatiniai tėmytojai.

Didžiausias Pinigų Pa
skyrimas

Washington, Birž. 8. — 
Šiame Kongreso posėdyje 
skyrimas pinigų įvairiems 
šalies vedimo reikalams pa
siekė aukščiausį taikos lai
kais aukštį Amerikos isto
rijoje.

. Skaitlinės patiektos At- 
Birželio. stovų Buto appropriacijų 
žiauriai komitete parodo kad iaukomitete parodo kad jau

pravestų ir dar tebesvars- 
tomų pinigų skyrimas šy- 
met sieks tarp $11,838,622,- 
468 ir $12,281,994,764.

1936 metais, kai buvo iš
mokami kareiviams bonai, 
valdžios pinigų skyrimas 
buvo pasiekęs aukšto laips
nio, $10,560,388,165.

Prez. Roosevelto pasto
gėje, Baltajame Name Wa- 
shingtone, suimtas 57 metų 
senis, laiškų išnešiotojas, 
kuris vogė iš laiškų pini
gus, siunčiamus visokiau
siais tikslais iš visų Ameri
kos dalių.

1,604 AREŠTUOTA
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Iš priežasties Gegužės 
11 d. daryto pasikėsinimo 
prieš vyriausybę, čia areš
tuojama šimtais numatyti 
kaltininkai. 1,604 jų užda
ryta kalėjimam

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

KAUNE prasidėjo pasitari
mai tarp Lietuvos ir Vatikano. 
Iš dvasiškijos pusės pasitari
muose dalyvauja Mons. Arata 
ir Samore, taip pat Kun. Gri
gaitis, o iš Lietuvos pusės už
sienių reikalų ministeris su ke
liais valdininkais, ir švietimo 
ministerijos atstovas.

•

NORI LAISVĖS. Neumani- 
ninkų (Klaipėdos krašto truk- 
šmadarių) byloje nuteisti Va- 
nagat, Prieš, Boll, Johąn ir Ga- 
lat ir kiti išnaujo padavė ma
lonės prašymus Valstybės pre
zidentui.

DARBO KONFERENCIJOJ. 
Birželio 2 d. Genevoje prasidė
jo darbo konferencija, kurioje 
Lietuvos delegaciją sudaro už
sienių reikalų ministerijos Tau
tu Sąjungos reikalams referen
tas Staneika ir kiti.

•

BYLA SU DANAIS. Hagos 
Tarptautinis Tribunolas pradė
jo svarstyti Lietuvos-Danijos 
ginčą dėl atsiskaitymo dola- 
.riais. Danų firma susitarė su 
Lietuva imti atlyginimą dola- 
riais, bet kai dolariai nupigo ji 
dabar nori išreikalauti litais.

•

PASIGENDA LIET U VOS. 
Vidaus reikalų ministerija gau
na labai daug svetimų šalių 
prašymų, kuriais prašoma lei
dimų apsigyventi Lietuvoje. 
Daug nori atvykti tų kurie se
niau apleido Lietuvą ir dėl to 
nustojo Lietuvos pilietybės.

•

LIETUVOS MUZIKŲ Drau
gija, norėdama pakelti dainos 
meną ir svetur gyvenančių Lie
tuvių tarpe, yra numačius at
eityje savo leidžiamus gaidų 
sąsiuvinius siuntinėti Amerikos 
Lietuviams ir Vilniaus krašto 
Lietuviams.

•

BALTIJOS TAUTŲ SAVAI
TĖ. Birželio 16-18 dienomis 
Rygoje įvyks Lietuvių, Latvių 
ir Estų tautų bendradarbiavi
mo kongresas. Į kongresą su
važiuos įvairių organizacijų bei 
draugijų atstovai. Kongresui 
paruošta platus programas.

•

KOOPERATYVŲ KONGRE
SAS. Birželio 10-11 d. Kaune 
įvyksta penktas Lietuvos Ko
operatyvų Kongresas. Kongre
so dalyviams surengta eilė eks
kursijų į žymesnius Kauno ko
operatyvus. žadėjo atvykti 
svečių iš Švedijos, Angįijos, 
Vokietijos, Čekoslovakijos ir 
kitų kraštų.

•

VILNIAUS MĖNUO. Pra
ėjusiais metais pradėtas Vil
niaus mėnuo ir šymet visoje 
Lietuvoje tinkamai atžymėtas. 
Tik šiais metais visas darbas 
buvo sutelktas į antrą Gegužės 
mėnesio pusę, nes iki Gegužės 
15 dienos buvo sustiprinta Gin
klų Fondui akcija.

•

217 SVEIKATOS PUNKTŲ. 
Nuo Birželio mėnesio Lietuvoje 
bus naujai steigiama 217 svei
katos punktų, kiekvienam pun
kte bus gydytojas ir akušerė. 
Punktus pinigais rems valdžia.
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WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Apie ši ir apie tą

savo sekre- 
mažamoks- 
kalbos tai- 
Tai T. D.

ir susisiekiama greičiau negu 
kur kitus.

SLA. čia turi 35 kuopas su 
3251 narių.

Reikia tik gerais norais vei
kėjo, nes darbui dirva čia yra 
didelė, susisiekimas greitas ir 
kuogeriausias.

Gegužės mėnuo buvo labai 
lietingas, kas antra diena lijo 
ir buvo šaltas oras. Balandis 
buvo sausas ir karštas.

Ūkininkai negali savo darbų 
atlikti laiku, nes peršlapia.

.. Jonas J. Nienius.

SLA. 7-tas Apskritis Gegu
žės 29 d. turėjo savo pavasari
nį išvažiavimų Vallev View 
Parke. Kartu buvo paminėji
mas Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties.

LRKSA. išrinko 
torium kuris yra 
lis ir net Lietuvių 
sykliškai nemoka.
Kvietkauskas, iš Wilkes-Barre. 
Pa., kuris turi savo politiškų 
darbų apskrities įstaigoje.

J. B. šaliunas, LRKSA. cen
tro sekretorium ištarnavo 16 
metų, ir, žinoma, buvo prasi
žengęs politikuojantiems kleri
kalams, už tai jo nerinko.

Dr. J. Kriščiūnas taipgi pra
laimėjo rinkimus LRKSA. or
ganizacijoje. Jis keturi metai 
atgal tų vietų paveržė iš Dr. 
A. J. Valibus, kuris prie LRK. 
SA. padėjo daug darbo ir su
tvarkė reikalus, kurie buvo la
bai užleisti.

Musų SLA. buvo mėginta 
tas pats įvesti — rinkti advo
katų į centro sekretoriaus vie
tų, J. Andžiulaitį-Ansell, kuris 
nesuvokęs musų politikos įsi
vėlė, ir tai surinko 334 balsus, j 
Jis taip pat nemoka Lietuvių 
kalbos gerai, o ypač rašyti.

Kaip viename taip ir antra
me Susivienijime reikia būtinai, 
mokėti taisykliškai Lietuviškų 
kalba, nekalbant jau apie An
gliškų, jei nori kandidatuoti į 
sekretorius.

Tačiau musų siauruose poli
tikavimuose nežiūrima į žmo
gaus kvalifikacijas, bi tik pri
klauso srovių klikai, kuriam 
nors izmui, ir stato tave į at- 
sakomingų vieta, kad tik kitų 
išstumti.

Mes turėjome ir atbulai SLA. 
rinkimuose: buvo įveltas Adv. 
K. Jurgelionis prezidento vie-Į 
tai, 
sus.
yra 
advokatai, Kl. Jurgelionis dar 
literatas ir poetas, bet klikai 
“trefnas” ir neišrinktas.

Mes turime čia vienų nema
lonų dalykų 'su musų užsipel
niusio Adv. Jono S. Ijopatto or
dino įteikimu. Buvo rengta vi
sų parapijų prakalbos, dalyva
vo tūkstantis žmonių, bet jo 
nekvietė ir neįteikė ordino ta
me suėjime. Mat, nekurios mu
sų parapijos nuo senai yra kle
rikalų kontroliuojamos.

SLA. 7-tas Apskritis tuo ir
gi nepasirūpino, nes praleido 
nepatėmijęs reikalų.

Dabar liko Scrantono Taurų 
Klubui tai atlikti, ir be abejo 
atliks.

Tai vis musų tūlų veikėjų 
apsileidimas ir nesumanumai. 
Senieji tikri veikėjau senai 
jau kapuose, kiti išvažiavę iš 
Wyoming Klonio.

Wyoming Klonis yra didžiau
sia Lietuviais užgyventa sri- i 
tis po Chicagos. Čia galima i 
rasti Lietuvius gyvenant visur i

kuris surinko tik 162 bal- 
Visi trys šie kandidatai 

geri Lietuviai, mokyti r

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK 
Patogus geicžinkel ais .susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelhėsinie ji'iųs šguuti ..vcė y 
ir i m migracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
I 130 Euclid Avė. Cleveland. Ohio

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremcrhavene užtikrina patogių kelionę į Katinų.

SPROGIMAS. Scranton, Pa. 
— Pereita savaitę Butler ka
sykloje netoli čia ištiko spro
gimas. Keliolika darbininkų 
sužeista.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

INKERMAN, Pa. — Gegužės 
29 d. čia įvyko SLA. 7-to 

Apskričio išvažiavimas Valley 
View Parke. Sykiu paminėta 
20 metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvės. Kalbas sa
kė keli kalbėtojai, tarp jų St. 
Gegužis, buvęs SLA. preziden
tas, ir Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrvs iš New 
Yorko.

PITTSBURGH
SUTRUMPINS DARBO VA

LANDAS. Pittsburgho miesto 
valdyba pravedė tarimų įvesti 
miesto įstaigų tarnautojams 
G’/a darbo valandų dienų. Šio
mis dienomis apie 1000 iš 5000 
miesto darbuose dirbančių as
menų pradeda dirbti trumpes
nes valandas.

Tai ir čia dirbs taip poniškai 
kaip Lietuvoje: ten visose val
diškose ir šiaip įstaigose dirba 
tik po šešias valandas į dienų.

PRADĖS NAMŲ STATYBĄ- 
Federalė valdžia paskyrė 7 mi
lijonus dolarių statymui mo
derniškų darbininkams gyvena
mų namų Pittsburghe. Iš tos 
sumos bus išstatyta butų dėl 
1300 šeimų.

Išviso šiuo tarpu Pittsburgho 
sričiai numatyta skirti virš 13 
milijonų dolarių tokių namų 
statymui. Senos lūšnos bus 
griaunamos, arba jau nugriau
tos.

DUONOS IšVEžlOTOJAI 
STREIKUOJA. Pereita savai
tę Pittsburghe sustreikavo ar
ti 1400 unijistų duonos išve
žiotoji!, sutramdydami duonos 
pristatymų į valgyklas ir par
duotuves. Kitos kepyklos tu
rėjo sumažinti kepimų, nesant 
galimybės duona išvežti, taigi 
mieste ir apielinkėse duonos 
pertekliaus nėra.

Valdžios taikymo tarpininkai 
stengiasi streikų baigti.

Be duonos išvežiotojų, dar 
sustreikavo tarpmiestinių tro- 
kų vežikai, kurie ėmėsi smar
kiai piketuoti trokus išvažiuo
jančius ir įvažiuojančius į mie
stų. Jie pastodinėja kelius va
žiuojantiems trokams. Polici
ja ėmėsi persekiot trukdytojus.' 

Apie 1000 streikuojančių tro- 
kų vežikų, dirbančių 57 trokų 
kompanojimis, reikalauja 5c į 
valandų daugiau mokesties.

TAISYS LIBERTY TUNE- 
I Į. Allegheny apskrities val
dyba paskyrė $500,000 dides
niems ištaisymams Liberty tu
nelio Pittsburghe.

I LIETUVĄ

li^MBURG-AMERlCAN LINE 
fjUKTM GERMAN LLOYD

mylė-
Nors 

mora- 
prisi-

Kun. Šimkus Apleido
Gegužės 30 d., vietos Lietu

vių šv. Jurgio parapijos klebo
nas Kun. Augustinas Šimkus 
apleido Utikų ir Birželio 3 d. 
išvažiavo j Lietuvų. Išleisti sa
vo dvasios vada susirinko visos 
parapijos žmonės, ir ištiesų tai 
buvo graudus atsisveikinimas: 

Į ašarojo visi, maži, didi, seni ir 
jauni. Ir kaipgi neverks, Uti- 

i koje dar tokio kunigo Lietuviai 
neturėjo. Buvo tai pilnoj pra
smėj kunigas, kuriam visi žmo
nės buvo lygus, ir visus 

i jo be jokios išimties, 
i trumpai klebonavo, bet 
liai ir materialiai daug
dėjo prie pakėlimo šios parapi
jos ir Lietuvių susipratimo.

Iškelaujančiam buvo įteikta 
dovanėlės pinigais nuo parapi
jos, nuo parapijos komiteto, 
nuo moterų draugystės per po
nių Balutienę, nuo Šv. Cecilijos 
choro per p-lę Rožę Gausas, ir 
nuo šv. Kazimiero draugystės 
per Petrų Dylį. Išleistuvių da
lyviai buvo pavaišinti skaniu 
užkandžiu ir kava.

Atsisveikinus su parapija, 
Kun. A. Šimkus perstatė savo 
įpėdinį jaunų Kun. B. Liubau- 
skų, nesenai atvykusį iš Lietu
vos, kuris savo trumpoje kal
boje pasižadėjo tęsti darbų to
kiu pat kelių kaip ir Kun. Šim
kus.

Laimingos kelionės Kun. A. 
Šimkui, ir linkėtina nenuilstan
čiai darbuotis tarpe musų jau
nam Kun. B. Liubauskui.

Gegužės 19 d. Utikos Lietu
vių jaunimo būrelio, šv. Ceci
lijos choro narys, Petras Aiza 
su savo motina, Petronėle Ai- 

[ ziene, išvažiavo į Lietuvų. 
i mingos jiems kelionės ir 
mingo sugryžimo.

Redmen’s salėje, vietos
tuvaitės turėjo “shower party 
(apdovanojimų) 
p-lei Sofijai Saboniutei, kuri iš
tekės Birželio 18 d., už Stasio 
Boriso, iš Detroit, Mich.

JAUNIMAS DIRBA. Mažo
jo Lietuvių bažnyčios choro na
riai susiorganizavo į Base Bali 
klubų, užvadindami “St. Geor- 
ge’s Lithuanian Jr.”. Jie jau 
turėjo susirėmimų su East 

: Utikos Lenkų jauktu, bet daug 
daugiau išsilavinusiu. Vienok 
nežiūrint to musų jauni Lietu
viai supliekė Lenkus išlošda- 
mi 20 home runs prieš Lenkų 
8 home runs. Valio!

‘St. George’s Lithuanian Jrs. 
nr riai: Edvardas Bareckas, ka
pitonas ;

Francis Balutis, sekr.
Mathew Dylis, kasierius,
John Skirmontas, Biily Mar- 

chulonis, Albert Bereckas, Ed- 
ward Ūdra, Biily Norbutas, 
Charles Skirmontas.

žemaitis.

Lai- 
lai-

Lie-

savo draugei

• PHILADELPHIA, Pa.— Ga
linus prieita prie tvarkos: 

Philadelphijos Lietuvių sudė
tos aukos Kovo 27 d. masinia
me susirinkime, nutartos ir iš
siųstos į Lietuvų per Generali
nį Lietuvos Konsulų. Aukos 
paskirtos Lietuvos šaulių Sų- 
jungai, nes komitetas negalėjo 
vienbalsiai sutikti skirti pini
gus Ginklų Fondui. Aukų vi
so buvo surinkta $327.15. Iš 
Vasario 16-tos minėjimo buvo 
likę $30, taig pasidarė $357.25. 
Atėmus masinio mitingo su
rengimo kaštus, liko $443.25, 
ir ši suma išsiųsta.

• CHICAGO, III. — Gegužės
27 d., McKinley Parke įvy

ko kontestas tarp finalistų sep
tynių rūšių šokių: tap, ball- 
room, akrobatikos, ekscentris- 
tų, Amerikos tautiškų (baru 
dancing), baletinių 
— įvairių tautų.

Lietuvių grupei, 
dovavo Vytaulas
kuri pašoko Dzūkų šokį, teisė
jai vienbalsiai suteikė vainikų.

Laimėta dovana yra auksuo
ta “Laimėjimo Taurės” rūšies, 
atvaizduojanti merginų paduo
dančių vainikų išlaimėtojui.

ir tautiškų

kuriai va- 
Beliajus ir

SPORTININKŲ SIUN
TIMO REIKALU

______
Lietuvos Pirmutinė Tautinė 

Olimpijada prasidės Kaune 17 i 
diena Liepos. Amerikos Lietu- i 
vių sportininkai turi ten būti 
ne vėliau to mėnesio 15 dienos.

Daleidžiant kad Lietuvon nu
vykti truks maždaug dvi sa
vaites, Amerikos atletai turi iš 
šios šalies išvažiuoti apie Lie
pos 1 dienų.

Laiko daug jau neliko. Chi- 
caga ir kai kurios kitos didžio
sios kolonijos kaip Pittsburgh, 
Philadelphia, Cleveland, Rock- 
ford ir keli mažesni miestai 
stipriai ruošiasi pasiuntimui, 
gana stiprios reprezentacijos, 
viso apie 29 atletų.

Sportininkus siunčiančios ko
lonijos jau yra susitarusios ir 
visi jaunuoliai bus siunčiami 
vienoj grupėj.

Gali būti kad dar esama kai 
kur kolonijų kurios sportinin
kus siųsti rengiasi, bet iki šiol 
su nieku nėra susinešusios ir 
planuoja savo vyrus siųsti sa
vistoviai. Tokias kolonijas ra
giname sueiti kontaktan su 
bendrų grupę organizuojančio
mis kolonijomis.

Tas kolonijas kurios nieko 
šiuo Olimpijados klausimu ne
daro, taip pat raginame — su
šokite darban. Jei tik nuošir
džiai padirbėsite — suspėsite. 
Jei negalite daugiau tai bent' 
vienų, pasiųskite. Išlaidos nė
ra didžiausios — visa kelionė 
vienam asmeniui apie $275.

Platesnes informacijas gau
site iš Lietuvos Pasiuntinybės 
(Wasington, D. C.), ir konsu
lų (New Yorke bei Chicago- 
je), arba iš American Lithua-1 
nian Athletic Association, 105 
W. Madison street, Room 1905, 
Chicago, III.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

—Birželio 1 d. vakare Brigh- 
ton Park Syrena salėje įvyko 
Pirmyn choro atsisveikinimo 
banketas, kurįJ' suruošė Kelio
nės Fondo Garbės Nariai.

—Barney Goldberg, kuris 
pašvenčia Lietuvių chorui per 
radio stotį WGES; kas pirma
dienį valandėlę laiko, nuo 7-8 
vakare, dabar, važiuojant Lie
tuvon Pirmyn chorui, paaukojo 
$50 kelionei.

• PITTSBURGII, Pa. — Birže
lio 7 d. pradedant, per tris 

dienas buvo minima Kun. M. 
J. Kazėno 25 metų kunigystės 
jubilejus. Paminėjime dalyva
vo apielinkės Lietuviai kunigai 
ir visuomenė.

DAYTON.OHIO

NEW YORK, N. Y.
GEN. KONSULAS ATSISVEI
KINO SU SENIAUSIA SAVO 

BENDRADARBE
Gegužės 21 d. ponia Ona Gu- 

dauskaitė-Frisch, tarnavus Lie
tuvos Gen. Konsulate nuo 1927 
metų Sausio mėnesio, apleido 
tarnybų. Tų pačia dienų 8 v, 
vakare konsulato bendradaroiai 
ir Adv. Endziulaitis-Ansell su
ruošė jai atsisveikinimo vaka
rienę.

Gen. Konsulas J. Budrys ta
rė šiltų atsisveikinimo žodį ir 
padėkų, 
vardu jis 
tei-Fritch 
nimui dov
’adeikio L ei susirinkusiųjų var

du palinkėjo kad jai ir toliau 
gyvenimas gerai klotųsi. Te- 
’egremu iš Chicagos širdingai 
atsisveikiro ir p. Daužvardžiai. 

susijaudinus, 
už tokį šir-

Visų bendradarbių 
įteikė p. Gudauskai- 
bcndro darbo atmi- 

L'.ė’ę ir p. Ministerio

Per. .a Frisch,
p-dėkojo visiems 
dingų atsisveikinimų.

Fonios Gudauskaitės - Frisch 
pareigas 
Staknytė, 
lipiame

perėmė p-lė Izabelė 
tarnaujanti Genera- 

Korsiilate imi septyni

Vytautas Vilimaitis, 
dildomų Bachelor of 
Engineering with

geras Lie-
Lietuviškų 
tris metus 
fin. rašti-
96 kp. ir 

Taipgi yra

BAIGĖ MOKSLĄ. Univer- 
sity of Dayton mokslo baigi
mo apeigos įvyko Birželio 5 d. 
N. C. R. mokyklos auditorijoj. 
Diplomus gavo 93 studentai, 
tame skaičiuje ir vienas vietos 
Lietuvis, 
gaudamas 
Chemical 
Honor.

Vytautas visu savo laiku at
sižymėjo moksle: pradinėje ir 
aukštojoje mokyklose, ir da
bar universitetų baigė garbin
gai. Jis žada dar ir toliau mo
kytis, jei sųlygos leis.

Jis sykiu yra ir 
tuvis, priguli prie 
organizacijų, ir net 
buvo SLA. 105 kp. 
rinku; narys L. V. 
Lietuvių parapijos,
nuolatinis Dirvos skaitytojas. 
Be to, jis yra geras smuikinin
kas, daug kartų yra griežęs 
Lietuviškuose parengimuose.

Tokių prakilnių jaunuolių re
tai galim sutikti kaip Vytau
tas Vilimaitis. .lis yra sūnūs 
gerų Lietuvių tėvų, Elzės ir 
Antano Vilimaičių. Linkėtina 
jam gero pasisekimo jo atsiek
to mokslo srityje. D. Rep.

metai. Nuo Birželio 1 d. įau- 
jai priimta tarnybon p-lė Biru- 
ta Ambrazicjutė. *

NUMAŽINO ALGAS
Greensburg, Pa. — Vietinės 

Walworth plieno dirbtuvės su
virs 1,000 darbininkų sutiko 
priimti 10 nuoš. mokesties ma
žiau ir turėti darbo nuolatinai. 
Kompanija sako, ji nori vary
ti darbus ir duoti užsiėmimo 
savo darbininkams, o sumaži
nus darbininkams mokestį ga
lės išlaikyti kompeticijų su ki
tomis kompanijomis.

o VIENATINĖ vieta Suvie
nytose Valstijose kur Ameri
kos vėliava oficialiai esti iškel
ta dienų ir naktį yra virš Val
stybės Kapitoliaus Washingto- 
ne. Visur kitur turi būti nu
leista prieš sutemstant.

• ANGLIJOJE, iš viso 40,- 
35°,000 gyventojų skaičiaus, 
19.357,000 yra vyrų ir 20,993,- 
000 moterų. Taigi ten vyrų 
visoms moterims neištenka.

VILKAITIS (Wilkitus) Edvar-Į 
dės, 15 metų, mirė Gegužės 
30, Mid Valley Ligoninėje. 
Sūnūs Jono Vilkaičio iš Oly- 
phant, Pa. Buvo gabus mo
kinis, pirmų metų lankė high 
school. Liko tėvas, motina, 
dvi seserys, Karolina ir Bi- 
ruta, ir brolis Vytautas. Pa
laidotas dalyvaujant jo arti
miems draugams, gražiomis 
apeigomis, iš šv. Patriko ba
žnyčios, šv. Juoapo kapinė
se Throop, Pa. C.W.

PAJAUJIENĖ Ona (Balavičiu- 
tė), 36 metų, mirę Gegužės 
10, VVyoming Klonyje, Pa. 
Paliko vyrų, brolį, motinų ir 
daug giminių. Buvo čia gi
mus.

KLUMBIS Nikodemas, pusam
žis, mirė Gegužės 12, Chica- 
goje. — Tauragės aps., ži
gaičių par. ir kaimo. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

JENČIUS Justinas, mirė Ge
gužės 12, Chicago, III.

RAMANAUSKAS Tanias, 53 
metų, rastas negyvas anglies 
kasykloje, Plains, Pa. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

BUDRAITIS Adolfas, 48 metų, 
mirė Gegužės 10, Brooklyn, 
N. Y.

BIEžYS A., 50 metų, mirė Ge
gužės 4, Baltimore, Md.

BUGDANAVICIUS Nikodemas, 
mirė Gegužės mėn., Shenan- 
doah, Pa.

BAGDONAS Antanas, 60 me
tų, mirė Gegužės m., Kulp- 
mont, Pa.

SIR AT A V Ič IUS A leksand ras,
78 metų, mirė Gegužės 16, 
Chicagoje.

STANKUS Stanley, 43 metų, 
mirė Gegužės 11, Brooklyn, 
N. Y.

PRANKAITIS Simas, 54 metų, 
mirė Gegužės 12, Brooklyn,' 
N. Y.

DIGAITIS Tadas, 66 metų, mi
rė Geg. 15, Brooklyn, N. Y. Į

SIJAUSKAS Kostantas, 58 m., 
mirė Gegužės 13, Mahanoy 
City, Pa. — Kalvarijos par., 
Marijampolės ap., Raudoziš- 
kio k. Amerikoj išgyveno 37 
metus.

VAITULEVIčIUS Juozas, 60 
metų, mirė Gegužės 12 d., I 
Scranton, Pa.

TRILOPAS Matas, 48 metų, 
mirė Gegužės 13, Luzerne, 
Pa.

BAIRUNAS Zigmas, 38 metų, 
mirė Gegužės 8, Philadel
phia, Pa.

I) AM INAS Karolis, 61 metų, 
mirė Gegužės 13. Chicagoje. j 
— Ukmergės ap., Anykščių 
par., Piktagalių k. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

JOCIUS Petras, 70 metų, mirė 
Bal. 25, Bridgeport, Conn. 
Užvenčio parapijos. Ameri
koje išgyveno 45 metus.

VVESSEL Ona (Burbaite), 36 
metų, mirė Gegužės 15, Chi
cagoje, — Jurbarko parap., 
Montvilų k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

ZEBELIS Motiejus, mirė Geg.
13, Chicagoje. — Tauragės 
ap., žigaičių par., Prišmon- 
tų kaimo.

BEKEŽA P., 48 metų,, mirė 
Gegužės 12, Chicago Hghts, 
Illinois.

KONDRATAVIČIUS Petras,
38 metų, mirė Balandžio 11, 
Ramos Mejia, Argentinoje. 
— Trakų ap., Rudziškio vai.

MENDERIS Stasys, 48 metų, 
mirė Gegužės 15, Brooklyn, 
N. Y.

BALTRUŠAITIS D., mirė Geg. 
7, Bridgeport, Conn.

STALAUSKAS Vladas, mirė 
Bal. 28, VVorcester, Mass. — 
Rokiškio ap., Panemunio p., 
Baublių k. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

ŽYGAS Vincas, 46 metų, mirė 
nusižudydamas. — Šiaulių 
ap., Lygumų miestelio.

KRILAVIčItJS Pranas, 60 me
tų, užmuštas autombilio ant 
vieškelio, Balandžio 14, Bal
timore, Md.

NAVICKIENĖ Elzbieta, 50 m. 
mirė Geg. mėn., Hartford, 
Conn. — Mažeikių ap., Yla
kių p., Jadžiotų k.

V ALIS A., mirė Gegužės mėn., 
New Britain, Conn.

KAJENAS Aleksandras, mirė 
Geg., 21, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Žagarės par., Dauk
nių k.

GAIGALAS Petras, 17 metų, 
mirė Gegužės 22, automobi
lio* nelaimėje. Sūnūs Petro 
ir Anelės Gaigalų, Cambrid- 
ge, Mass.

MILIUS J., sulaukęs senatvės 
mirė Gegužės 8, Waterbury, 
Conn. Amerikoje išgyveno
39 metų.

KAIRAITIS Jurgis, pusės am
žiaus, mirė Geg. 22, Chica
goje. — Marijampolės aps., 
Mauručių k. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

ŠAPARIENĖ V., mirė Gegu
žės 18, Exeter, Pa.

J’EšKOMAS James Kircus, 
brolis Stasio Kirciaus, Ameri
kos karo veterano. James gy
veno 13505 Gallagher Street, 
Detroite. Jo brolis paimtas į 
karo veteranų ligoninę ir netu
ri jokių giminių. Kas žino 
jo brolį, arba jis pats lai atsi
šaukia šiuo adresu:

Veterans Administration 
Camp Custer, Mich.

address

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 
SANDUSKY, OHIO.

Scnd, wi!hout obligafion fo mCi ( f ,
lifer«fure.

NAME ..........................

HOTEL BREAKERS AND BON AIR ... COOL .. COMFORT 
ABLE . . . ALL OUTSIDE ROOMS AT MODERATE RATES

L?CriOd °h!° 2' U‘ S- iust 53 '"f“
of Clovelsnd ... aso accessibla by rail and bus fo 
bandusky, Ohio, and by sfeamer from Cleveland, Ohio

IN OHIO'S LAKE ERIE VACATION LAND 

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS

JUIIE llth to SEPTEIDBER 5th
Viiif fhii btaufiful peninsular resorf which exfends 
••v«n milas ouf into th» cool water of Lako Erie 
Plan for a day, a waak or your anfire vacation 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENT$;

• BATHE on the "World'$ Finest Beach.”
• RIDE over the new scęnic bridle path.
• PLAY TENNIS on our fast courts.
• DANCE in the new Cocktail Tcrrace.
• THRILL to the many other new facilities, jporh and

amusementj.



DIRVA

Gerb.
SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS SU ] 
DRAUGU STEPU APIE ' 

ORDINUS :
Aną šventadienio rytą, 

laistau sau žolę aplink na- < 
mą, ba mano gerb. šonkau- i 
lis išvažiavus į Lietuvą ir 
nėra kam palaistyt.

Matau, ateina, ateina ko- < 
kis pažystamas. Kai pri
ėjo arčiau, žiuriu, draugas 
Stepas!

— Sveikas-gyvas, Stepai. 
Kur taip keliauji? Tu nie
kad čia nevaikščiodavai, o < 
dabąr lyg ko jieškodamas 
čia užklydai, — sakau aš.

— Drauge, dabar dvi die
nos šventos, turiu daug lai
ko tai atėjau pas tave pa
sišnekėt, — sako jis.

— Na tai gal ką ypatin
go galvoje turi kad pasiry
žai mane susirast ir pasi
kalbėt? — sakau aš.

— Aš draugo noriu pa
klaust kodėl Dirva talpina 
tik fašistiškus raštus, o ne 
darbininkiškus, ir kodėl vi
si paveikslai Dirvoje yra 
tik visokių aukštų Lietuvos 
ponų, karininkų, Smetonos 
ir kitų, o darbininkiško nie
ko? — sako jis.
,— Klysti, Stepai. Dirva 

niekad nieko Itališko netal
pina, o jeigu ką apie Itali
ją rašo tai pakritikuodama 
ir paneigdama Mussolinio 
politiką ir jo kenksmingus 
pasauliui darbus, sakau 
aš.

— Aš kalbu apie Lietu
višką fašizmą, ne apie Ita
lišką, drauge, — sako jis.

— Tame ir tu esi pusgal
vis. Visi kurie prikaišioja 
Lietuvai fašizmą tai daro 
arba iš nežinės arba tyčio
mis, žmones klaidindami ir 
kiršindami. Fašizmas yra 
savas Itališkas dalykas. Jei 
kitose šalyse tautiniai su
sipratę žmonės dirba už sa
vo tautos gerovę, ir neduo
da visokiems išgamoms su
irutes viduje kelti, tai ne
reiškia fašizmą. Juk tauti
nis gyvenimas visame pa
saulyje ėjo daug pirmiau 
negu jus žodį “fašistai” ant 
liežuvio galo užsikorėt, — 
sakau aš.

— Ale visos fašistiškos 
šalys vienaip ar kitaip ka
riauja, užgriebia kitas, — 
sako jis.

— Neteisybė, Stepai. Tos 
jūsų bolševikų vadinamos 
“fašistinės šalys” ar jų val
džios, kariauja ne dėl to 
kad jos “fašistinės”, bet dėl 
to kad tokiose sąlygose at- 
sidurusios, ir kad mato ga
li ką nors užgrobti. Net ir 
Sovietų Rusijos diktatoriai, 
kaip tik Rusiją paėmė į 
savo rankas, pirmose savo 
dienose tą darė: rengėsi 
užkariauti visą pasaulį, iki 
dantis atkando, iki kitos 
valstybės apstojo ją iš visų 
pusių. Na o mažosios val
stybės, kaip Lietuva, Lat
vija, Estija ir kitos — jos 
niekados nesirengia nieko 
užpulti, nori tik kad kitos 
paliktų jas ramybėje. Ar ne 
tiesa? — sakau aš.

— Taip, drauge. Ale pa
sakyk kodėl Dirva visada 
tik Smetonos ir kitų aukš
tų ponų paveikslus talpina, 
o darbininkiško nieko? — 
sako jis.

— Ir čia klysti, Stepai, i 
Tuos paveikslus Dirva ir 
kiti laikraščiai gauna iš ' 
Lietuvos per tam tikrą ži
nių biurą, ir talpina ką ka
da gauna. Tarp jų būna J 
vaizdų iš visokio Lietuvos 
gyvenimo, — sakau aš.

— O kodėl visada aš ma
tau tik Smetonos ir visokių 
karininkų paveikslus? — 
sako jis.

— Gal būt dėl to kad jie 
visur dalyvauja. Smetona 
nebijo visur maišytis, vi- 
sur.vjis lankosi, su visais 
maišosi: ir iškilmėse, ir pa
raduose, ir šventėse ir viso
kiose pramogose. Ar ma
tei kada nors Stalino atvai
zdą maišantis tarp darbi
ninkų? Jeigu jis ir pasiro
do kur tai sėdi taip toli nuo 
žmonių kad jo niekas nei 
nepažintų, — sakau aš.

— Drauge, Stalinas turi 
saugotis Trockistų ir sabo- 
tažnikų, — sako jis.

— Taigi, žmogus kuris 
nuo savo pavaldinių atsi
skyręs ir užsitvėręs, negali 
jaustis ramus, ypač dar 
kad leidžia savo ištiki
miems pakalikams kitus ne
kaltus žmones gaudyti ir 
šaudyti kaip gyvulius, — 
sakau aš.

— Tu, drauge, taip ge
rai moki tą savo tautišką 
valdžią užtart, ale tau vis- 
tiek nedavė medalio, nors 
desėtkus kitų šymet apdo
vanojo, — sako jis.

— Ordinai duodami ne 
tiems kurie kokią nors val
džią gina ar užtaria, bet 
tiems kurie atlieka kokius 
nors pažymius darbus visai 
tautai ir valstybei. Tie ku
rie gavo ordinus, yra visi 
pasidarbavę, daugiau ar 
mažiaus, Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimui, o 
ne už pasitarnavimus da
bartinei Lietuvos vyriau
sybei, — sakau aš.

— Drauge, aš irgi anais 
laikais esu pirkęs Lietuvos 
bonų, tai ir aš galiu gauti 
medalį, — sako jis.

— Iš to tavo keisto iš
tarimo apie bonus ir meda
lį aišku kad tu nesi vertas 
ir niekados negausi. Kas 
bonus pirko tas gavo už tai 
gerą procentą. O tu ypač 
per kelioliką pastarų metų 
virtai tiesiog savo tautos 
išgama, nuėjai garbinti ir 
remti tuos kurie Lietuvą 
pražudyti nori. Ką tu su 
savo bonu padarei? — sa- 

’ kau aš.
— Ką? ugi padovanojau 

darbininkiškam laikraščiui 
leisti, — sako jis.

— Matai, pats atsisukai 
prieš Lietuvių tautos rei
kalus, pasidavei mulkina
mas tų kurie musų tautą 
pražudyti nori, ir dar ty
čiojiesi iš ordinų. Tu ir 
kiti tavo plauko žmoneliai 
pašiepiate ordinus ir tuos 
žmones kurie juos gavo, 
už tai kad jie dirbo savo 
tautai, nuo kurios reikalų 
jus esat atitraukti, suklai
dinti ir bevilčiai mulkinami 
tų kurie jus melžia kaip 
ožkas, — sakau aš.

— Tu, drauge, mane prie 
ožkų nelygink, — sako jis.

— Tokio proto žmonelių 
kaip tu ir nėra prie ko kito 
lyginti kaip tik prie ožių ar 
ožkų, kurie dykaduonius 
agitatorius maitina ir lei
džiasi jiems r.ž "nm; yT0'džiosi

Kelione į Brangią Lietuvą
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir Įspūdžiai 

Vykstant į Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
i 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes
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Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

SUSITINKAM SU LIETU
VAITE Iš CHICAGOS

Gegužės 14. 
miegojom, ir 
patyrėm kad 
antrai eilei 
musų stalo sėdėjo vienas po
nas Kanadietis ir tūla moteris, 
kuri labai nešneki, taigi mes 
nieko nežinom apie ją. Tas vy
ras yra Kanados policijos tar
nyboje ir vyksta į Londoną. 
Prie musų stalo esam tik ke
turi.

šiądien po pietų, su Brone 
mudvi sėdėdamos ant denio tė- 
mijom į visą judėjimą. Prie 
musų priėjo jauna mergina ir 
užkalbino. Ji patėmijo kad 
Bronė mezga, taigi pasisakė 
kad ir ji vežasi su savim savo 
mezginį. Tuo tarpu Bronė sa
kė man ką tokio Lietuviškai, 
ir ta, panelė prakalbėjo, “Tai 
jus Lietuvaitės?” Mes nusi
stebėjom ir pralinksmėjom. Ji 
yra iš Chicagos, dainininkė, ir 
vyksta j Lietuvą aplankyti mo
tiną po penkiolikos metų nesi
matymo. Jos vardas yra Ak- 
vilina Ančiutė. Kuomet pla
čiau išsikalbėjome, ji pasisakė 
atsimena susitikus mane Det
roite laike SLA. seimo Uvickų 
namuose. Taigi mes radom sau 
draugę. Vėliau po pietų susi
pažinom su pora vyrų kurie ke
liauja į Čekoslovakiją, su savo 
tėvais, ir vežasi automobilius. 
Jų vyksta dvi šeimos. Vienas 
tų vyrų yra vaistininkas, ir vi
si jie gyvena Chicagoje.

šį popietį savo kambaryje 
radau puikų rožių bukietą nuo 
pono ir ponios Budrių.

ANTRA DIENA JUROJE — 
PRASIDEDA AUDRA

Sekmalienis, Gegužės 15. — 
Šį rytą atvykusios pusryčių 
patyrėm kad musų tylioji part- 
nerka persikėlė prie kito stalo, 
bet mes nepaisėm, ji buvo per
daug pasiputus ar užsispyrus 
ir visai nedrauginga. Mes trys 
turėjom daug daugiau smagu
mo. Musų policininkas draugas 
stengėsi mus palinksminti.

Šiądien po pietų mudvi nu
ėjom į turistinę klasę aplanky
ti Danielienę su dukteria (ki
tos dvi Clevelandietus, kartu 
su mumis išvažiavusios). Na 
ir ką patiriam! Jas radom gu
linčias, aimanuojančias ir visai 
apsirgusias jurų liga. Pasi- 

• darė net nesmagu, nes buvo 
dar tik pradžia. Aš jom pasa- 

į kiau kad biskį susistiprintų, 
nes nėra jau taip blogai, ir jos 

i neprivalo praleisti visą kelionę 
į lovoje. Mudvi privertėm Jose- 

finą keltis ir pagelbėjom jai 
išsivaikščioti svaigulį, nors jau 
gana smagiai supo. Mes nesu
pratom kad tai buvo pradžia 
labai audringo laikotarpio.

Bronė irgi prastai ėmė jaus
tis ir sako, “gryžkim į savo 
pusę, ten tikrai taip nesupa 
kaip čia”, nes mes važiavom 
priešakinėje laivo dalyje, o šios

— Šį rytą ilgai 
nuėjus pusryčių 
mudvi paskirtos 
valgytojų. Prie

važiuoja užpakalinėje, 
mudvi palikom jas ir 
susistiprinti ir nepasiduoti sir
gimui.

Sugryžom į savo klasę, bet 
kur tik ėjom jau buvo bloga. 
Bronė irgi aimanavo, “Oh, man 
jau negerai darosi”, reiškia ji 
jau pradeda svaigti. Aš taip
gi vos tik išsilaikiau, bet sten
giausi nepasiduoti. Mudvi vai
kščiojom iš vietos į vietą, ir 
mums patarė negerti jokių 
skysčių. Vakarienės laikui at
ėjus, dar turėjom narsumo ga
na eiti valgyti, bet valgėm vi
sai lengvai, tik vaisių ir ban
dukių su sviestu. Po vakarie
nės nebandėm apleisti valgo
mosios salės, ji yra tokia di
delė, tai supimas nebuvo galima 
taip gerai patėmyti, nors kas 
minuta jautėsi taip lyg tuoj 
reiks bėgti prie “relės”. Sė
dėjome valgomoje salėje ir lo
šėme kortomis, užmiršimui sa
vo nesmagumų. Pagaliau pa
siryžom eiti anksti gulti, ir ti
kėtis kitos gražesnės dienos.

Prieš apleisiant New Yorką 
mums pątarė susijieškoti Kun. 
Balkuną iš Maspeth, ir Kun. 
Ambotą, iš Hartford, kuriedu 
kartu keliauja į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte, o paskui 
vyks į Lietuvą. Būdamos tu
ristinėje klasėje mudvi nuėjom 
jų pažiūrėti, bet negalėjom su
rasti, taigi palikom raštelį ir 
prašėm juos mus sueiti.

Taigi 
liepėm

leidom laiką smagiai. Per po
pietinę arbatą buvo šokis. Kas
dieną mes gaunam arbatos ir 
skanių pyragaičių ketvirtą va
landą po pietų. Dešimtą va
landą ryto visiems po denius 
nešioja ir duoda buljono.

BRONĖ RASILIUTĖ 
KONCERTUOJA 

Trečiadienis, Gegužės 17. __
šiądien turėsim koncertą, tai
gi Bronė ilgai gulėjo norėda
ma jaustis gerai, nes ji šį va
karą dainuos. Aš po pietų lo
šiau “bridge”, o vėliau, besė
dint ant denio, mane susirado 
ponas Markus. Jis yra labai 
malonus žmogus, ir apgailavo 
kad anksčiau nežinojo jog aš 
šiuo laivu keliauju. Pasisiūlė 
man visokį savo patarnavimą 
ir sakė darys viską kad mano 
kelionė butų maloni, 
pažadėjo aprodyti man 
vo dalį kurios dar nesu 
— į Cabin klasę.

Koncertas šį vakarą 
labai puikus. Bronė yra 
maloni mergina, gražaus 
ėjimo, visiems ji patinka, 
turėjom nueiti į turistinę kla
sę, ji buvo pakviesta dainuoti 
ir ten, bet pas mus ilgai užsi
tęsė, bet ir ten tęsėsi ilgai, tai 
mudvi ten nuvykom nors vėlai; 
musų draugai kunigai labai bu
vo apsivylę, nes jie ypatingai 
buvo patvarkę jai ten padai
nuoti. Po koncerto, mudvi pa
silikom jų šokiuose. P-lė Da
nieliūtė anksti pasišalino ir 
nuėjo gulti. Mes dar turėjom 
smagų vakarą, o kuomet laik
rodis buvo pasuktas pirmyn, 
kaip kasdien daroma, ir mes 
nuėjom į savo kambarį gana 
vėlokai.
Seka: MANE SVEIKINA Už
DAINAVIMĄ; VAIŠĖS PAS 

; LAIVO AUKŠTUOSIUS PO-

Rytoj 
tą lai- 
mačius

buvo 
labai 
apsi-
Mes

už ragu ve

Draugas Stepas

džioti kur jiems patinka,— 
sakau aš.

— Tu, drauge, įžeidi su
sipratusius darbininkus ši
taip sakydamas! — sako 
jis.

— Jei tu butum susipra
tęs tu butum geru Lietu
viu ir suprastum kad ge
riausia yra dirbti savo tau
tai ir savo žmonių gerovei, 
o ne garbinti kokią ten su
pelėjusią Rusiją, kur žmo
nės ir prie vienokių carų 
ir prie kitokių yra žudomi 
ir šaudomi, — sakau aš.

— Aš su tokiu fašistu 
nenoriu daugiau kalbėt, — 
sako jis, ir pabėgo.

SUSIEINAM SU KUNIGAIS
Pirmadienis, Gegužės 16. — 

šį rytą mudvi nutarėm pusry
čių nekelti, gulėti iki pietų. 
Apie 10 valandą, pas mus at
silankė svečių. Tiedu kunigai 
atėjo mus aplankyti. Buvo ma
lonu 
ilgai 
rėm 
ti.

Pietų laiku nuėjom užvalgyt, 
bet jura vis dar buvo audrin
ga, taigi po užvalgymo vėl nu
ėjom prisigulti, pasilengvini
mui nuo to įtempimo.

Vėliau aš suradau partnerių 
lošimui “bridge”, o po vakarie
nei buvo šokiai, bet jie nebuvo 
tokie kokie turėtų būti, nes 
keleiviai dar jautėsi nepažys
tami.

šiądien rytą aš pasiteiravau 
apie poną Markus, Eucharisti
nio Kongreso ekskursijos lydė
toją, mano vyro pažystamą 
Cunard linijos atstovą, bet ne
galėjau surasti. Palikau jam 
raštelį primindama kad norė
čiau susitikti.

Laike šokių, mudvi nuėjom 
į turistinę klasę vėl ir ten ant 
denio susitikom tuos kunigus 
kalbant su p. Danieliene, kuri 
taipgi pradėjo vaikščidti, nors 
ji vis skundėsi silpnumu. Ko
dėl ne. Kaip tik ji užėjo ant 
laivo tuoj ir pasidavė, atsigu
lė, gėrė tiktai skysčius, o tas 
kaip tik vidurius sumaišo ir 
apsilpnina. Norėjau kad ji at
sikratytų to visko.

GYVENIMAS LAIVE DA
ROSI LINKSMESNIS

Antradienis, Gegužės 17. — 
šį rytą saulė skaisčiai šviečia, 
ir jura išrodo ramesnė, mes 
atsikratėm svaiginančio jaus
mo, ir jaučiamės gerai. Sėdė
damos ant denio parašėm savo 
draugams ir giminėms atviru
čių ir laiškų, ir laiką praleidom 
linksmai.

Šiądien po pietų p-lė Daniels 
apsilankė pas mus, mes apro- 
dėm jai visą savo laivo dalį. Ji 
taipgi sakėsi jaučiasi gerai, 
nors jos motina dar sirguliuo
ja.

Mes pradėjom geriau susipa
žinti su keleiviams, ir visi ma
no kad mudvi su Brone Rasi- 
liute esam seserys. Visi žino 
kur mudvi keliaujam, ir kad 
mes esam Lietuvės, šiądien 
ėjom palošti arkliukais ir pra-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

greta Wesselio garbinamas. 
Gaila kad Lietuvių kraujo žmo
nes tręšia svetimas kultūras! 
Tai vis musų tautiečių negeis
tino ištautėjimo vaisiai.

★VIETON to laiko sąlygas 
ir politikos sroves pastudijuoti, 
musų negiliai galvojanti kairių
jų spauda dažnai Lietuvos vei
kėjams prikiša rinkimą Vokiš
ko kunigaikščio Urach’o Lietu
vos karalium, didžiojo karo me
tu.

Dabar, žymus Vokietis (žy
das) rašytojas, Arnold Zweig, 
ta tema parašė ištisą apysaką, 
kuri Anglų kalba išėjo vardu 
“The Crowning of a King” 
(Karaliais Apvainikavimas). 
. Apysaka ineina į to rašyto

jo pagarsėjusių apysakų eilę, 
kuriomis jis nori nuvaizduoti 
Vokiečių proto ir sielos per- 

I gyvenimus didžiojo karo metu.
Pirmutinė jo apysaka buvo 

“Seržanto Grišos Byla”, antra, 
“Jauna 1914 metų Moteris”, 
trečia, “Verdunas Apšviečia”.

Dabartinėje apysakoje Zvveig 
vaizduoja Vokiečius vis dar te- 
betikinčius į savo pergalę di
džiojo. karo dienose, laike Lie
tuvos ir Lenkijos okupacijos, 
o čia dariusius suokalbius paso
dinti Lietuvos soste karalių 
Vokietį. Suokalbiai daromi ne 
prieš Lietuvą, bet savo pačių I 
tarpe. Vienoje pusėje godus 
ir savimeiliai junkeriai (Pru
sai), norinti Lietuvai užriog- 
linti protestonišką Prūsų gimi
nės karalių. Kitoje pusėje 
švelnesni ir labiau kultūringi 
Vokiečiai, kurie Lietuvai, kaip 
katalikų kraštui, nori paskirti 
pietų Vokietijos žmogų kuni
gaikštį. Tai ir visas pagrindas 
Uracho rinkimui. To meto Lie
tuviai veikėjai elgėsi, kaip va
landa reikalavo, o musų kairie
ji ir tada ir dabar po dausas 
skraido.

su jais susipažinti. Jie 
nebuvo, bet mes susita- 
kelionėje tankiau susitik-

NUS; LIETUVIŠKOS DAI
NOS; AIRIAI PASIEKIA 

SAVO TĖVYNĘ.

Vilnijoje Lietuvių Spau
da Tebevaržoma

KAUNAS. — Po ilgų praši
nėjimų, pagaliau buvo gautas 
leidimas Vilniuje leisti du kar
tus per savaitę Lietuvišką lai
kraštį vardu “Aidas”. Taigi 
“Aidas” užima vietą pernai 
Lenkų uždaryto “Vilniaus Ry
tojaus”.

Taip pat senai rūpinamasi 
gauti leidimus leisti laikraš
čius jaunimui ir moterims.

Iki šiol paduotus prašymus 
Vilniaus Storasta atmetė, vis 
paaiškindamas kad tuo pačiu 
vardu kas kitas jau norįs lei
sti laikraštį. Kai paduodama 
prašymas leisti laikraštį kitu 
vardu, vėl gaunama tas pats 
atsakymas. Tas tiktai rodo 
kad Lenkai vis dar nenori lei
sti Lietuviams net reikalin
giausių laikraščių. Tsb.

★MUSŲ Lenkai, sakoma, 
pradėję pinkles sukti aplink 
tautą kuri ineina į mišrią če- 
koslokavijos valstybę, Slova
kus. Karo metu, jei Lietuviai 
prisimina, Amerikoje, Pitts- 
burge, įvyko čekų ir Slovakų 
seimas, kuriame šios dvi tau
tos padarė tam tikrą sutartį 
kurti bendrą valstybę. Ta su
tartimi Slovakai gavo daug 
tautinių teisių, bet jų ne visas 
dabartinė čekoslovakų valsty
bė patvirtino.

Dabar Slovakai reikalauja 
sau tiek pat autonomijos kaip 
ir vadinami Sudetų krašto Če
koslovakijos Vokiečiai.

šymet Brastislave, Čekoslo
vakijoje, Slovakai ruošia didelį 
seimą, paminėti tą Pittsburgo 
seimą ir to seimo sutartį. Ame
rikos Slovakai sunčia ten ne
mažą delegaciją, ir čia įsimai
šo Lenkai. Jie žino Slovakų 
nepasiganėdinimą savo teisy- 
mis čekoslovakų valstybėje, ir 
žino Vokietijos pastangas Če
koslovakiją suskaldyti. Todėl 
Lenkai meta meškerę Slovakus 
pasigauti.

Aną dieną Varšavoje lankė
si Slovakų autonomininkų va
das Sidoras, o Gdynės uoste, 
pro kurį Amerikos Slovakų de
legacija į Brastislavo seimą 
vyks, Lenkai ruošia šiai delega
cijai iškilmingą sutikimą. Rei
škia, pina pinkles Slaviškai tau
tai, ir ant pačios Lenkijos kak
lo kabo ta pati Vokiška virvė.

★HITLERIO laikraštis Boe- 
bacher praneša pavardę kito 
suvokietinto Lietuvio, gyvybę 
naziams atidavusio. Gegužės 
13 stovyklos kaliniai Turingi- 
jos giriose puolė sargybą ir 
užmušę sargybinį Albertą Kall- 
weit. šioje skiltyje jau buvo 
rašyta apie nazį Norkų, kuris

Vilniaus Lietuviai Rei
kalauja Savo Teisių 
KAUNAS. — Visų Vilniaus 

uždarytų Lietuviškų organiza
cijų atstovai nusiuntė Lenki
jos ministeriui pirmininkui 
Gen. Skladkovskiui telegramą 
kuriuo prašoma kuogreičiausia 
išspręsti teigiamai Balandžio 4 
dieną įteiktame memoriale iš
dėstytus skundus. Reikalauja 
kad butų leista toms uždary
toms organizacijoms veikti.

EKSKURSIJA I LIETUVA to to
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ

SĄJUNGOS AMERIKOJE
Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvį, malonėkite 

. pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 
Holland-Amcrica Linijos garlaiviu

STATENDAM
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

- • LONDONE yra dvi plačiai 
pragarsėjusios ligoninės kurio
se nėra nei vieno vyro chirur
go. Visas operacijas atlieka 
moterys daktarės.
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Dienos Klausiniais
TREČIA BENDRA TAUTINĖ 

KONFERENCIJA
ĮVYKS B1RŽEL1O 26, SCRANTON, PA.

'‘TAUTINĖ visuomenė ir tautininkai bei sandariečiai veikėjai jau žino apie suma- 
* nymą ir reikalą laikyti Trečią Tautinę Bendrą Konferenciją, žino taip pat 

kad ši konferencija įvyks Scrantone, Pa., Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Seimo 
išvakarėje. Dabar štai Scrantoniečių komisija patiekia formalį kvietimą į Kon
ferenciją tautininkams ir sandariečiams veikėjams — veteranams ir jaunesnėsės 
gentkartės atstovams.
ferenciją ir stengtis dalyvauti, greta musų veteranų. Veteranai yra nuveikę 
delius darbus musų išeivijoje. Jaunesnieji privalo, kartu su jais dalyvaudami, 
jų praeities darbų pasisemti sau stiprybės ir noro dirbti ir privalo dirbti.

Konferencijos šaukimo komisijos pranešimas seka:

Jaunesnieji veikėjai ypač raginami kreipti dėmesį i šia kon-
• - " di-

iš

irKonferencija įvyks Chamber of Commerce Auditorijoj, kampas Washington 
Mulberry gatvių, pačiame miesto centre, skersai City Hall, Scranton, Pa., sekma
dienį, Birželio 26 d., 1938 m.

Pirma sesija prasidės 1 vai. po pietų. Antra sesija — 7 vai. vakare.
Konferencijos tikslas: (1) Suvienyti musų tautines jiegas; (2) Lietuvybės pa

laikymas Amerikoje; (3) Išdirbti planus organizuotam tautiniam veikimui; ir (4) 
Parėmimas einančiųjų Į Amerikos politiką Lietuvių, ir tt.

Kas kviečiamas j Tautinę Konferenciją: (a) Tautininkai ir Sandariečiai SLA. 
Seimo delegatai ir delegatės; (b) Visi Tautininkai ir Sandariečiai veikėjai iš visų 
kolonijų katrie tik gali atvažiuoti vienai dienai į Scrantoną; (c) Veikėjai vetera
nai tautinėje dirvoje — mes norime jų veidus matyti ir išgirsti sveikus patarimus; 
(d) Jaunieji šios kartos veikėjai, žodžiu sakant kviečiame visus kam rupi Ameri
kos Lietuvių ateitis.

Konferencijos rengimo komisija:
V. A. Kerševičius,
L. J. Savickas,
A. Kubilius, 
Albina Bilskaitė.

Konferencijos reikale kreipkitės į: V. A. Kerševičius, 115 W. Markei Street, 
Scranton, Pa.

KAIP ANT VIENOS 
ŠAKOS PASIKORĘ

Musų socialistų-komunis- 
tų ‘garsusis’ ‘bendras fron
tas’ yra taip kaip tragi-ko- 
medija dviejų pasikorusių 
ant vienos šakos, ant tos 
pačios virvės abiejų galų.

Socialistai ir komunistai, 
ant tos pačios šakos karo- 
domi, vienas kitą ir spardo 
ir spjaudo ir kandžioja, bet 
gali nuo jos nusikeberėkš- 
tyt, ir nesulaukia kada ki
tas pasismaugs ar kitokį 
galą gaus.

Socialistai su komunistais 
Į “bendrą frontą” susimetėi uvnuia iiviiia ouoiiiictc 
ne gerais tikslais, bet ban
dyti kurie kuriuos pirmiau 
apgaus. Bet iš to naudos 
gavo mažai, gal tik tiek kad 
tas “bendras frontas” (ta 
virvė ant kurios jie karo) 
gelbsti jiems prieš tautinin
kus atsilaikyti Susivieniji
me. Jeigu ne tas, jie senai 
vieni kitus butų užspardę 
iš to didelio “broliškumo”.

Štai dar vienas pavyzdis 
jų “meilės”, kuri juos su
veda į krūvą kaip ką ben
dro dirbti, o paskui pasilei
džia spjaudyti ir koliotis.

Vilnis skundžiasi:
Aprašydamos iškilmes Chi

cagos Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, Naujienos dar kartą 
parodo savo veidą ir savo “so- 
cialistiškumą”.

Joms pikta kad Lietuvos (? 
—D.) benas sugrojo Internacio
nalą. Sako jų reporteris: “Tai 
graži dainelė (sic!), tik bėda 
kad ji yrą priimta kaipo ko
munistų kariškas himnas.”

Kiek mums žinoma tai ir so
cialistai, ligi šiol, nėra atsiža
dėję tos “dainelės”.

Toliąųs tąs pats laikraštis 
daro sekamą insinuaciją: “Ko
munistai, matyt, norėjo uždėt 
komunistišką spalvą visam ap- 
vaikščiojimui”.

O kaip su “Lietuva Tėvynė 
Musų”, kurią susirinkusi pub
lika taip pat girdėjo, kaip ji 
girdėjo Internacionalą? Ar Ku
dirkos parašytas himnas taip 
pat komunistiškas?

Kad Na j ienos nori izoliuot

Internadionalą, tai mums visai 
suprantama. Tas himnas, ži
noma, nesuderinamas su jų 
“socializmu”.

čia mes, prie progos, primin
sime kad tame pačiame laikraš
tyje A. Vanagaitis lygino rau
doną vėliavą su “raudonu sku
duru”. Tai buvo senokai, bet 
dabartiniai jų protestai prieš 
Internacionalą parodo tamprų 
ryšį tarp to laikraščio praei
ties ir dabarties.

Detroito seime jo draugai no
rėtų statyti mano kandidatūrą 
Tėvynės redaktoriaus parei
goms. .. .

Atrodo kad Naujienų redak
toriaus sveikata tikrai pavoju
je.

o BRITŲ pašto inžinieriai 
ištobulino kabelį (povandeni
nę telefono vielą), kuria gali
ma atlikti 250 skirtingų pasi
kalbėjimų vienu kartu.

GENERALINIO KONSULATO 
PAKVITAVIMAS
Worcester, Mass. Vilniui 

Vaduoti Sąjungos sky
rius per p. J. Mozuraitį 
$50.00, Lietuvos Pilie
čių Pašalpos Klubas — 
$100.00, Moterų Klubas 
$50.00. Viso Worces- 
terio Lietuvių kolonija 
aukavo..................... $200.

Ambridge, Pa. Lietuvių 
kolonija per p. Oną 
Friskienę aukavo $18.00 
Jų tarpe Ambraziejus 
Milutis — $5.00, Juo
zas Ališauskas — $1.50 
ir kiti po dolerį ir ma
žiau ......................... 18.00

Elizabeth, N. J. Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Ko
mitetas ir draugijų at
stovai per p. Anelonį 
ir K. Džiovalį ....

Martinas Matejunas iš 
Cleveland, Ohio aukoja

50.00

¥ Y Y-

Ginklų Fondui $5.00 ir
užsiprenumeruoja Vii-
niaus “Aidą” — $2.50 7.50

Jonas Grajauskas (Gray)
iš Pittsburgh, Pa. . 5.00

Antanas Valiukonis š
Cliffside, N. J......... 13.75

Vincas Salaševičius š
Amsterdam, N. Y. 10.00

VISO ................. $304.25

Philadelphia, Pa. Lietuvių vi
suomenė atsiuntė per adv. 
C. Cheledinas Lietuvos šau
lių Sąjungai auką $334.25, 
kuri suma susidarė: 1938 m. 
Vasario 16 dieną surinkta 
$30.00 ir Kovo 27 dieną— 
$304.25. -Aukotojams ir pa
sidarbavusiems Gen. 
latas dėkoja.

Konsu-
G.K.

NAZIŲ riksmai prieš Če
koslovakiją primena 1935 
motais vykusius jų riksmus 
prieš Klaipėdos kraštą val
dančius Lietuvius. Tada 
Vokiečių net aukščiausi 
vadai lakstė Lietuvos pa- 
rubežiu, lyg margis patvo
riais, ir rėkavo-lojo, grū
mojo Lietuviams. Lietuviai 
jokio užsileidimo neparodė, 
ir viskas aprimo, nors bu-| 
vo tikrinama net pačių Lie- į 
tuvos nekuriu žymesnių' 
žmonių kad 1936 metais 
tikrai kilsiąs karas.'

Naziai lenda kur mato 
skylę, ir kur negaus per į 
šnerves. Jeigu Čekoslova- 
kai stipriai pasilaikys, Vo
kiečiai apripis. Jie karo 
bijo ir nenori.

SKAITYMAI

KERŠTINGI SAKALAI

GRIGAIČIO “TRIKSAI”
Dirvos redakcija yra pa

stebėjus savo skaitytojams 
jau keli metai atgal, to 
skandalingo “antro skridi
mo” laikais, kaip Naujienų 
redaktorius Grigaitis, savo 
amžium, žilumu, plikumu, 
gudria iškalba ir kitais ga
bumais pajiegė įkalbėti ne 
tik šiaip veikėjus bet ir di
plomatus apie reikalingu
mą ir naudingumą remti 
jo “antro skridimo”, kuris 
tam gudriam politikieriui 
davė tūkstančius dolarių ne 
tik iš Amerikos Lietuvių 
kišenių, bet ir iš Lietuvos.

Grigaitis savo veidmai
niškus gudravimus plėtė į 
visas puses kur tik matė 
jam bus naudos.

Štai kaip Juozas Tyslia- 
va iškelia aikštėn dar vieną 
to senuko “triksą”:

SLA. rinkimų įkarštyje tarp 
daugelio nesąmonių kurias taip 
uoliai skleidė socialistų ir ko
munistų spauda, aš pastebėjau 
kad, pavydžiu!, Naujienų re
daktorius net dviem atvejais 
rašė, pabrėždamas kad šių žo
džių rašytojas “dar nėra SLA. 
narys”.

Tai vis dėlto įdomu. Praėju
sioje SLA. rinkimų kampani
joje tas pats Naujienų redak
torius rašė kad aš tik ką įsto
jęs j SLA. Dabar jis rašo kad 
aš, nebūdamas SLA. nariu, ne
turiu teisės rūpintis tos orga
nizacijos reikalais.

Bet 1934 metais, kai aš iš- 
tikrųjų dar nebuvau SLA. na
rys, p. Grigaitis man parašė 
laišką, kuriame jis pranešė kad

GEGUŽĖS 15-11
(Visuomenės su Kariuomene susiartinimo

Dienoje)

Žydinčių vyšnių baltas pusnynas. 
Kriaušių, jievučių, nuotakų šyde 
Mirga bitučių aukso sietynas; 
Pasakų grožis *— sodai pražydę.... 
Laukas ir pievos — žydi, žaliuoja, 
Juokiasi saulė dangaus mėlynėj, 
Pritaria paukščiai dainai artojų; 
Miela, graži tu, musų Tėvyne! 
Mylime tave, musų brangioji!
Tavo mes esam siela ir kunu. 
Širdis ir plieną šiądien aukoja 
Tau atsidavę dukros ir sūnus.
Žemėj, padangėj tavo gynėjai 
Budi sargyboj naktį ir dieną.
Šiądien į bendrą šeimą suėję 
Tau mes aukojam širdis ir plieną.
Nieko negailim ir negailėsim. 
Vadui pašaukus, stosim kaip vienas.
Nieks neįveiks mus! Mes nugalėsim! 
Laidas tam — musų širdys ir plienas!
Laisvę iš kapo plienu prįkėlę, 
Šiądien į plieną auksą iškeisim!
Savo trispalvę aukštai iškėlę, 
Laisvės keliu mes ėjom ir eisim!
Ištartą žodį mes ištesėsimi
Šaukiant Tėvynei, stosim kaip vienas! 
Laisvės sargyboj budim, budėsim!
Laisvės mus laidas—vardinis plienas! 

Karys. Liudas Šakalinis.

čia ir gyveno gražiomis vasaromis, augino vai
kučius, ir nepalikdavo savo tėvynės visais me
tų laikais: pavasarį, vasarą, rudenį i žiemą. 
Nors buvo nuolat pavojaus tikėtis kad kas ne
sutremptų, nesumindžiotų, bet buvo ramus.

Tačiau vieną pavasario dieną atskrido sa
kalai ir ėmė juos varyti lauk grąsindami:

— Išsineškite, atiduokite mums ką turite, 
o jeigu ne tai mes sunaikinsime jūsų namą ir 
jumis pačius! Duodame laiko keletą valandų 
pagalvoti, ir jeigu nepaklausysit, mes parody
sim ką galim! — gąsdino užpuolikai.

— Mieli prieteliai, kuo mes nusikaltome kad 
mus užpuolėte?! — prašėsi paukšteliai.

— Dėl Dievo meilės, kuris visus laisvei su
tvėrė, pasigailėkite!

— Be kalbų! T'uč tuojau suplėšysime! — 
suriko plėšrus paukščiai. Tada užpultieji pauk
šteliai išskrido į pasaulį jieškoti pagalbos, už
tarimo. Visur jie skraidžiojo: buvo pas vana
gus, kurie anksčiau buvo gražiomis gegutėmis, 
tik vėliau “suvanagėjo”. Niekur negavo tikrai 
paukštiško žodžio., šaukėsi jiagalbos “Paukščių 
Sąjungoje”, bet ta atsisakė ką nors veikti, pa
reikšdama kad sąjunga sukurta tik tyčia vilio
ti grudus....

Pagaliau nuskrido pas galingą arą ir skun
dėsi, aiškino jam:

— Galingasis are! užtark ir pagelbėk mums 
silpniems! Mes esame užpulti piktų sakalų, ku
rie stato mums išgalvotus reikalavimus, nesi
skaito su jokia teise, užgauna musų garbę. Mes 
galime nekaltu krauju nudažyti žemę!....

— Na, kalbėkit, kame ten dalykas? — pa
klausė daugiau aras.

— Musų šalies ūkininkų laukai, per keletą 
šimtmečių buvo sunaikinti iš svetur užpludusių 
skėrių. Mes vietiniai pakšteliai stojome prieš 
skaitlingas nenaudėlių gaujas ir per trumpą 
laiką juos sunaikinom, išvijom iš savo krašto, 
nors trečdalio savo žemių nepavyko išgelbėti.

Po to, jau dvidešimts metų gyvename lais
vi, ramus ir linksmi. Sukėme lizdus, dirbome, 
kūrėme laimingesnę ateitį. Bet dabar mus už
puolė sakalai grąsindami savo jiega, žada mus 
pravaryti arba pražudyti musų pačių namuose, 
įpusų tėvynėje.... Prašome galingojo aro už
stoti už mus, prašome sudrausti skriaudėjus, 
kad jie nelaužytų teisės, tikrojo paukštiškumo 
dosnius, kad leistų mums gyventi!. .. .

— Teisinga jūsų kalba, mažyčiai! Aš ma
tau jūsų akyse ašaras ir mane nors tvirtą esan
tį, jaudina, bet ką aš padarysiu.... čia jums 
pagelbėti negaliu. Dabar pasaulyje viešpatauja 
jiega, ir į svetimus reikalus snapo nekišiu!

Aš pats dairausi kad ką nors pagrobti, ar
ba nuo ko atsiginti. Taigi privalote gryžti, ir 
nors kažin kokie reikąlavimai priešų butų, pri
valote priimti juos, susitaikinti. Aš esu taikos 
šalininkas! — pareiškė baigdamas aras ir nusi
sukęs ėmė galąsti savo stiprų snapą........

Nors ir taip jau nelaimingi veversėliai ne 
kartą buvo užpulti ir nuskriausti, bet dabar vėl 
su skausmu širdyse priėmė visas priešų sąly
gas. Ir vėl dainavo gražiose Lietuvos padan
gėse, šukė lizdus arimuose.

Panašiai esti ir žmonių tarpe.
Vikt. Tatarčlis.

LIETUVOJE MIRTIES BAUSMĖ 
DUJOMIS

Ir Lietuvoje už sunkiuosius nusikaltimus, 
ypač žmogžudystes, baudžiama mirtimi, žino
ma, kaip visur taip ir Lietuvoje, yra daug mir
ties bausmės panaikinimo šalininkų. Tačiau iki 
šiol, pagal įstatymus, mirtimi baudžiami pir
miausia tie kurie patys kitų gyvybės nebran
gina.

Šiais laikais daug kur keliama ginčai kuris 
mirties būdas nuteistiesiems yra lengviausias 
ar žmoniškesnis. Mokslininkų dauguma yra lin
kę pripažinti tinkamiausią mirtį dujomis, 
šiol buvo pripažystama kad Amerika 
moderniškiausią mirties priemonę — 
kėdę. Bet jau ir Amerikoje kai kur 
vartoti dujos. Vokiečiai, pavyzdžiui,
mirtimi nubaustuosius nugalabina kirviu galvą 

i nukirsdami. Lietuvoje iki pastarų laikų buvo 
vartojama sušaudymas. Dabar sušaudymas pa
likta tiktai kaip garbingesnė mirties priemonė.

Dabar kriminalinius nusikaltėlius Lietuvo- 
i je, nuteistus mirti, marinama dujomis. Pa- Į 
1 smerktasis įvedamas į tam tikrą dujų kamerą I

Iki 
vartojo 

elektros 
pradėta 
iki šiol

(kambarį), ir čia tuojau nuo paleistų dujų už
miega amžinu miegu.

Nesenai Kauno kalėjime dujų kameroje bu
vo įvykdyta mirties bausmė plėšikui ir žudikui 
K. Katąržiui, kuris buvo nuteistas mirti už dvy
lika plėšimų, vieno žmogaus nužudymą ir vieno 
sužeidimą. Įdomu kad prieš pat Velykas Katar- 
žis iš kalėjimo ko tik nepabėgo. (Apie Katar- 
žį buvo rašyta pereitame Dirvos numeryje.— 
Red.). Kataržis buvo penktas žudikas kuriam 
mirties bausmė buvo įvykdyta dujomis. Tsb.

KAIRIŲJŲ JAUNIMO ŽURNALAS 
THE VOICE

Plačiai garsintas komunistų “bešališkas”, 
jaunimui skirtas žurnalas “The Voice of Lithua
nian Americans” (Amerikos Lietuvių Balsas) 
išėjo už Gegužės mėnesį. Tai yra Angliška kal
ba žurnalas, prie kurio bandyta sukviesti didu
ma visų pažiūrų Amerikos Lietuvių jaunimo, ra
šančių Lietuvių laikraščiuose Angliškus straips
nius, tačiau kiek matyti, išskyrus gal vieno-ki- 
to, pirmame “Voice” numeryje tėra tik žinomų 
radikalų jaunuolių straipsniukai.

To žurnalo redaktoriais pasirašo žinomi so
cialistas jaunuolis Michelsonas, komunistai Or- 
manas ir Yakštys. Redaktoriai pasižada skelb
ti savo laikraštėlyje “teisybę taip kaip jie ją 
mato....” Aišku kaip komunistai ir socialis
tai teisybę “mato” ir skelbia. Ar tai butų Lie
tuviškai ar Angliškai, jų “teisybė” visiems ži
noma.

Jie pasižada talpinti, “jeigu bus galima, 
ginčijamus klausimus, duodant vietos abiem 
pusėm”, ir žada “bandyti būti progresiviais, be
šališkais, ir teisingais su visais Lietuviais, bet 
nebandysime ištęsti teisingumo už teisybės vi
gų” (tos “teisybės” kaip tie redaktoriai ją ma
to).

Jeigu telpa jame koks ir kitų pakraipų jau
nuolio straipsnis tai tik dėl to kad jis buvo pri
kalbintas parašyti ir gal dėl to kad tas jaunuo
lis ar jaunuolė deda viltį į tokį žurnalą, neži
nant jo tikrų siekinių.

Tame pirmame numeryje sutalpinta visi 
to laikraštėlio rėmėjai-prenumeratoriai, ir lei
dimui aukavusios draugijos. Visi, gal tik su 
mažomis išimtimis, yra radikalai, “bendro fron
to” šulai ir jų organizacijos.

Tąs žurnalas paskatintas ir remiamas ko
munistų vadų. Juomi yra noras prieiti prie 
katalikiško ir tautiško jaunimo ir palengva per
dirbti juos į radikalus. Bet rimtas tautinis ir 
katalikų jaunimas išanksto suuodė >,o žurnalo 
dvasią ii' prie jo neprisidėjo. Mat.

• GENIAI priskaitomi prie naudingų girių 
gyventojų paukščių, nes jie prasikala į medį ir 
išsitraukę suleša medžius naikinančius kirminus, 
kurių nepasiekia kiti paukščiai.

• TAl’O IŠTOBULINTA “radio ausis”, ku
ri pritaisoma prie kūdikio lopšio ir vielomis nu
vedama į kitą kambarį arba per langą laukan, 
kad motina galėtų girdėti kada kūdikis prade
da verkti ar išbunda.

• Iš VIENOS poros žmonių per 2000 metų 
privistų 2,048,009,000,000 žmonių, jeigu nebū
tų epidemijų, karų ir kitokių nelaikinų mirčių 
priežasčių.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams iršis 

mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažų kainą .......... tik 35c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

tani tikrą dujų kamerą i 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
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K. S. KARPIUS

DETROIT
Miesto Didumas — Įdomybės — Industrija — Apielinkės 

Fordo Išstatytas Edisonui Muzejus — Lietuviai 
Veikėjai — Lietuviškos Įstaigos, ir tt.

Ką matė ir patyrė Dirvos Redaktorius Detroite per Keturias 
Dienas — Balandžio 28 iki Gegužės 1.

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS LIETUVOJE GEGUŽES 15
Kariuomenes ir Visuomenes Švente Pilna Jaudinančių Įspūdžių — Žilagalviai Seneliai ir Jauni 

Vaikučiai Suneša Ginklus Tėvynei Ginti. Didelės Aukos Pinigais
*

Mjr. S. Narušis. K
* *

Pirma Diena Detroite — Balandžio 28

DR. JUOZAS JONIKAITIS
P. Molis atvežė mane pas Dr. Juozą Joni- 

kaitj ir tik pasimatęs su daktaru, gryžo namon. 
Aš laukiau iki daktaras apsidirs. Tai turbut 
vienas iš keleto Amerikos Lietuvių pasekmingų 
daktarų kuriam praktikos netrūksta ir kuriam 
visas pasaulis išrodo gražus, linksmas, ir jis vi
siems rodo malonią šypsą, duoda gražų žodį, 
nors pratęs matyti tik žmonių skausmus ir gir
dėti dejavimus.

Kaip Dr. Simas buvo žadėjęs atvažiuoti pas 
Dr. Jonikaitį, tai telefonu pranešė kad negalės 
šį vakarą daugiau pribūti, ir aš likau Dr. Joni- 
kaičio svečias.

Tik apie devintą valandą vakaro daktaras 
pasiliuosavo nuo savo pacientų, tada turėjom 
laiko pasikalbėti. Daktaras Jonikaitis yra mano 
pažystamas jau keliolika metų. Nors kaimyniš
kuose miestuose gyvenam, bet retai susivažiuo- 
jam, tačiau jis seka Dirvą, kaip ir visą Lietuvių 
spaudą, ir žino apie mane nuolat, o aš žinau vi
sus daktaro tautinius ir kulturinius darbus.

Gyviausias šių dienų klausimas buvo Len
kijos ultimatumas Lietuvai, taigi jį pusėtinai 
plačiai išnagrinėjom, pareikšdami savo mintis. 
Apkalbėjom tulus musų išeiviją liečiančius klau
simus, ir tt.

Bekalbant apie senus Lietuvių veikėjus, pa
lietėm net Dr. Vincą Kudirką, ir pasirodė kad 
Dr. Jonikaitis Kudirką pažinojo, nors pats bu
vo apie 20 metų už jį jaunesnis. Aš užsiminiau 
kad šį rudenį Clevelande, Lietuvių Darželyje 
atidengsime Dr. Vinco Kudirkos paminklą, sąry
šyje su jo 80 metų gimimo sukaktimi, ir kvie
čiau daktarą atsilankyti į Clevelandą į tas iškil
mes. Dr. Jonikaitis prižadėjo atvykti.

Dr. Kudirka, sakė Jonikaitis, buvo jų arti
mai pažystamas, net Jonikaičio tėvą gydė. Ta
da Dr. Kudirka gyveno šakiuose. Jis vaikas bū
damas matydavo Dr. Kudirką aukštą sausą vy
rą. Atsimena iš anų dienų tiek kad Dr. Kudir
ka buvo tų laikų bedievis, nenorėdavo eiti į baž
nyčią. Daktaro Jonikaičio dėdė, Kun. Pranas 
Jonikaitis, ėjo mokslus kartu su Kudirka.

Dr. Jonikaitis daug papasakojo apie Juozą 
Gabrį, tą save pasiskyrusį Lietuvių tautos am
basadorium, kurs karo dienose daug dirbo Lietu
vos laisvės reikalais vakarų Europoje, Paryžiu
je, Šveicarijoje ir net Berline. Dr. Jonikaitis 
labai įvertina Gabrio nuveiktus darbus ir jo ga
bumą. Gabrys yra apie to paties amžįaus kaip 
Dr. Jonikaitis. Su juo susipažino kuomet po 
karo 1924 metais važinėjo Lietuvoje.

Dr. Juozas Jonikaitis yra sūnūs Juozo ir 
Onos Jonikaičių, iš Pariebių kaimo, Sintautų pa
rapijos, šakių apskrities, Zanavykijos. Lietu
voje baigė Veiverių seminariją, Lietuvoje kiek 
laiko mokytojavo, medicinos mokslą išėjo Ame
rikoje, daktaru tapo 1916 metais, Chicagoje. 
Detroite gyvena nuo 1922 metų.

Amerikon Dr. Jonikaitis buvo atvykęs 1906 
metais, pragyveno tik tris mėnesius įr gryžo 
į Lietuvą. Bet 1907 metais vėl atvažiavo čia ir 
nuo to laiko įsigyveno, čia tęsė mokslus ir ta
po pasekmingu gydytoju. Jš Chicagos buvo nu
vykęs į Bostoną pas broĮį, Dr. Joną Jonikaitį 
(kuris jau miręs), ten gyveno trumpai. Persi
kėlė į Worcesterį, o iš Worcesterio į Detroitą ir 
čia visą laiką gyvena ir praktikuoja mediciną.

Dr. Juozas Jonikaitis yra vienas iš keturjų 
Detroitiečjų apdovanotų Gedimino ordinu. Jis 
už savo nuopelnus Lietuvių tautai gavo III laip
snio ordiną.

Lietuvoje gyvendamas, dar spaudos drau
dimo laikais, jaunas energingas vyras jis užsi
ėmė Lietuvystės žadinimu, spaudos platinimų, 
mokė jaunimą Lietuvių kalbos, istorijos ir agi
tavo prieš Rusų valdžią. Dalyvavo Vilniaus Di
džiajame Seime Į905 metais. Po to seimo, Ru
sų žandarų sekiojamas, Jonikaitis neturėjo dau
giau progos savo tėviškėje gyventi. Jisai slap
stėsi giriose, kaimuose ai' kur toli nuo namų pas 
savo gimines. Pasislapstęs metus laiko ir nesu
laukdamas jokių pagerėjimų turėjo pasišalinti 
iš gimtinio krašto — išvyko Amerikon. Bet 
tik tris mėnesius Amerikoje gyvenęs, vėl suma
nė gryžti į Lietuvą, gyventi ir dirbti savo tau
tai. Tačiau neilgai galėjo namie būti, nes Rusų 
žandarai suuodė jo sugryžimą ir vėl pradėjo jo 
jieškoti. Antru kartu atvažiavęs Amerikon pa
siryžo čia gyventi ir dirbti. Ir dirbo ištisai Lie
tuvių tarpe ir savo gera įtekme kitataučių tar
pe daug laimėjo Lietuviams ir Lietuvai.

Karui baigiantis jis buvo paimtas į Ameri
kos kariuomenę, bet tuoj vėl gryžo savo prakti
kom Lietuvių organizacijose — TMD., SLA., 
ir ALTS., — darbavosi per eilę metų, dalyvau
damas jų seimuose ir remdamas pinigiškai. žy
miai parėmė Lietuvos Laisvės Paskolą, kurios 
bonus su neišimtais procentais laiko ir po šiai

dienai. Stambiomis aukomis parėmė visokį mu
sų kulturinį veikimą, spaudą, ir nemažomis su
momis paremia Lietuvos reikalus ir Lietuvos 
mokslo įstaigas, šaulius, Vilniaus fondą ir Lie
tuvos ginklų fondą.

VINCAS BUKNIS
Kokią valandą laiko išsikalbėjome, ir dakta

ras, pats būdamas dar be vakarienės, pasivadi
no pavažiuoti kur nors užkąsti. Savo automo
biliu nusivežė pas Buknius, į jų valgyklą ir gė- 
ryklą.

Radome abudu, Vincą Buknį su linksma 
žmonele beaptarnaujančius savo svečius. Poni 
Buknienė parūpino mums užkandžių ir gavome 
progos pasikalbėti ir pajuokauti.

Kaip ir dauguma Amerikos Lietuvių biz
nierių, Vincas Buknis išsyk buvo sunkaus darbo 
darbininkas — atvyko į Ameriką 1908 metais 
į Girardville, Pa., kur dirbo anglies kasyklose 
per keturis metus. Detroite gyvena jau 25 me
tai — nuo 1913 metų. Biznyje darbuojasi nuo 
1920 metų.

Iš Lietuvos paeina Smilgių kaimo, Griška
būdžio parapijos, šakių apsk. , Jo tėvas, Vin
cas, Lietuvoje dar gyvas, motina, Marė, mirus.

Vedęs Stasę Sasnauskaitę, Sausininkų kai
mo, Bartininkų parapijos, Vilkaviškio apsk. Ji 
Amerikoje gyvena nuo 1913 metų.

Buknis lankėsi Lietuvoje 1926 metais, taigi 
turi gerą supratimą apie atgimusią tėvynę Lie
tuvą. Lietuvos reikalus yra parėmęs gausiai 
pirkdamas bonus, duodamas gausias aukas, ir 
taip pat neatsiliko nuo pirkimo Lietuviškų ben
drovių šėrų, kurių tikslas taip pat buvo geri no
rai Lietuvai pagelbėti.

Abudu kiek gali darbuojasi ir paremia vie
tos organizacijų judėjimą, priklauso šv. Anta
no parapijoje. Skaito kelis Lietuviškus laikraš
čius, dabar išsirašė Dirvą.

Lietuvoje Buknis turi tėvą, penkis brolius 
ir tris seseris.

Vėlokai vakare nutarėm vykti nakvynės, nes 
ir daktaras gerokai žiovavo. Jis pavežė mane 
į viešbutį, ir pats gryžo. Taip baigėsi pirma 
mano diena Detroite.

Seka: ANTRA DIENA DETROITE: 
APSILANKYMAS DIDELĖSE FORDO DIRB

TUVĖSE, ROTONDOJE,' BELLE ISLĘ;
PAS ADV. UVICKĄ., ir KANADOJE.

(PATAISA: Pereitame numeryje aprašy
me apie P. Molį įsiskverbė klaida kur buvo pa
sakyta apie Lietuvių Pilietinimo Pašalpos Klubo 
suorganizavimą, šis klubas yra suorganizup- 
tas daug anksčiau negu p. Molis į Detroitą pri
buvo, taigi jįs prie to klubo organizavimo nėra 
prisidėjęs.)

NEUŽILGO DIRVOJE PRADĖS EITI 
LABAI ĮDOMI ISTORINĘ APYSAKA 

LIETUVOS GIRIOSE 
iš Kęstučio ir Birutės Laikų.u

Ruoškitės prie jos skaitymo — apsirupinkit 
savo prenumeratos atnaujinimu.

Karalienės 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”

Jau ketvirti metai Lietuvoje 
švenčiama Kariuomenės ir Vi
suomenės Diena. Kaip pirmai
siais taip antraisiais ir trečiai
siais metais tos dienos iškil
mėmis visuomenė labai domė- 

i davosi ir į tas iškilmes labai 
gausiai susirinkdavo.

Tačiau šių metų Gegužės 14- 
15 d. kariuomenės ir visuome
nės dienos iškilmės buvo tokios 
iškilmingos ir įspūdingos ir 
daug kuo pranešė pirmesne- 
sias, jog net sunku aprašyti jų 
nuoširdžią nuotaiką ir gražų 
kariuomenės ir visuomenės 
bendradarbiavimą, pasireiškusį 
tos šventės metu.

Kodėl šiais metais kariuome
nės ir visuomenės dienos iškil
mės buvo tokios iškilmingos ir 
įspūdingos? Kuo tą paaiškin
ti? Ar dėl to kad jos vyksta 
jau ketveri metai, ir visuome
nė labiau suprato ir įsisąmoni
no šios dienos reikšmę?

Aš manau kad skaitytojai, 
broliai Amerikos Lietuviai, ir 
be aiškinimo atspės tą paslap
tį dėl ko Lietuvos visuomenė, o 
taip pat ir užjūrio Lietuviai 
paskutiniu laiku tiek daug 
kreipia dėmesio į Lietuvos gin
kluotąsias pajiegas — kariuo
menę.

Ne paslaptis ir visiems yra 
gerai žinoma kad Lietuva, kaip 
nedidelė valstybė, negali skir
ti tiek lėšų savo kariuomenės 
apginklavimui iš valstybės iž
do kiek tų lėšų šiądien yra rei
kalinga. Tat visų Lietuvių 
reąlus ir gausus Ginklų Fondui 
aukojimas ir nuolatinis jo rė
mimas rodo kad Lietuvos vi
suomenėje, o taip pat ir užsie
nio Lietuvių tarpe, yra didelis 
ir tikras tautos ir valstybės 
reikalų supratimas ir nuošir
dus noras sustiprinti nepri
klausomybės saugotoją — ka
riuomenę.

šis kariuomenei ginklų pir
kimo ir aukojimo vajus arba 
sąjūdis yra begalo reikšmingas, 
nes sukelia visoje tautoje ka
riškai patriotinį entuziazmą 
bei nusiteikimą drauge su ka
riuomene saugoti tėvynės lai
svę. Jaunimui be to, tatai yra 
didelis tėvynės meilės ir pat
riotiškumo skiepijimo akstinas.

Mes žinome tūkstančius pa
vyzdžių kaip pradžios mokyk
lų ir gimnazijų mokiniai, gavę 
iš savo tėvelių keletą centų są- 
siųviniąms arba pramogoms, 
tuos pinigus taupo, kad paskui, 
bendrai susidėję, galėtų nupir
kti ir padovanoti kariuomenei 
ginklų. Mažieji su džiaugsmu 
atsisako nuo skanumynų ir 
pramogų, norėdami drauge su 
visąis prisidėti savo, nors ir 
maža bet nuoširdžia, dalele prie 
to tautos indėlio, kuris gali la
biau garantuoti musų tautos 
ir valstybės nepriklausomybę.

Po Kovo 17-19 d. Lietuvos 
įvykių pian teko pačiam skai
tyti vienos Tauragės gimnazi
jos III klasės mergaitės laišką, 
parašytą vienam Kauno kariš
kiui, kuri rašo: “Prieteliau, 
aš įsigijai tris kulkas ir jas 
saugoju, kad atėjus priešui ga
lėčiau .atkeršyti. ’

Bendrai, visas mergaitės lai
škas persisunkęs dideliu entu
ziazmu, užsidegimų bei patrio
tiškumu. Mergaitė pasiryžus 
aukoti ant Tėvynės aukuro, jei 
ir ne ginklu rankoje, tai kitu 
kuriuo nors budu, kad atker- 

I šytų tiems kurie kėsintųsi į 
! Lietuvos nepriklausomybę.

SENELIAI IR JAUNIMAS 
AUKAUJA ŠAUTUVUS

Nekalbant apie šį, palyginti 
mažą, pavyzdį, mes turime dau
gybę reiškinių kurie rodo kad 
Lietuvių tautoje patriotišku
mas ir entuziazmas nepapras
tai. auga.

Kas dalyvavo Gegužės 15 d. 
Kariuomenės ir Visuomenės iš
kilmėse Kaune, nekalbant apie

ŠIAME VAIZDE matome 
Lietuvos mokyklų ir gimna
zijų mokinius įteikiant šau
tuvus kariuomenei, Kariuo
menės ir Visuomenės susi
artinimo dienų Gegužės 15.

provin<?iją, tas gali įvertinti tą 
Lietuvių tautos susipratimą *5r 
jos vieningumą. Tas vienin
gumas buvo parodytas ne žo
džiais, ne vien tik gausiais pa
radais, bet ir realiais darbais.

Į iškilmes prie Karo Muze
jaus, Nežinomo kareivio kapo, 
atžygiavo per tūkstantį ūki
ninkų, daugiausia senelių žilo
mis galvomis. Daugelis ant 
krūtinių buvo prisisegę Vyčio 
kryžiaus bei kitus pasižymėji
mo ženklus, kas liudija jog jų 
nemaža dalis yra Nepriklauso
mybės kovų dalyviai. Jie at
nešė po karinį šautuvą, kaip 
ūkininkų dovaną iš įvairių Lie
tuvos kampų, čia prie Nežino- 
rpo kareivio kapo, prie tos di
džias šventovės, rinkosi su gin- 
klais-aukomis ir kiti: darbinin
kai, moksleiviai, įvairios orga
nizacijos ir pavieniai asmenys.

Ne vienam iš jautresnės pu
blikos riedėjo ašaros, žiūrint 
kaip kelis kartus mažesni už 
šautuvus berniukai arba mer
gaitės, įsireižę nešė savo drau
gų nupirktą ginklą-dovaną įtei
kti Lietuvos kariuomenei, čia 
žilagalvis senelis, čia darbinin
kai linksmais veidais ir nepa
prastai patenkinta nuotaika ne
šą gėlėmis apkaišytus kulko
svaidžius, aukojamus iš savo 
kad ir mažų pąvajų, šiam gar
bingam tikslui. Čia atžygiuo
ja gimnazistai, karines dainas 
dainuodami ir nešdami, kaip 
tikri kareiviai, ant peties šau- 
tuvus-dovanas.

Neskąitant tų ginklų kurie 
buvo įteikti kariuomenės da
lims prieš šventę pradžios mo
kyklų mokinių, gimnazijų, or
ganizacijų, darbininkų, fabri
kų, krautuvių, namų savininkų 
ir kitų, per kariuoipenės ir vi
suomenės dieną visuomenės at
stovai kariuomenės dalims įtei
kė dar šiuos ginklus:

Ūkininkai įteikė 4 sunkiuo
sius kulkosvaidžius, 5 lengvus 
kulkosvaidžius ir 267 šautuvus. 
“Maisto” B-vė” — 300 šautu
vų, Amerikiečių Lietuvių Ak
cinė Bendrovė — 1 sunkveži
mį (karišką troką) ; Saugumo 
Departamentas — 3 sunkiuo
sius kulkosvaidžius ir 3 šautu
vus; Sąjungos Ginkluotoms 
Krašto Pajiegoms remti Žalia
kalnio skyrius — 2 leng. kulko
svaidžius ir 80 šautuvų; Darbo 
Rūmai — 1 sunk, kulkosvaidį; 
Amatininkai — 1 sunk, kulko
svaidį ir 2 šautuvus; stiklo fa
brikas “Aleksotas” — 10 šau
tuvų; žydų karių, dalyvavusių 
Nepriklausomybės karuose są
junga — 8 šautuvus; Aušros

berniukų gimnazija — 1 lengv. 
kulkosvaidį ir 1 šautuvą; ir 
tos gimnazijos 6a ir 7a klasės 
po 1 šautuvą; Neries Bendrovė
— 1 lengvą kulkosvaidį; Jėzui
tų gimnazija — 7 šautuvus; 
Jaunosios Lietuvos Sąjungos 
centro tarnautojai — 5 šautu
vus; Kudirkos vardo pradžios 
mokykla — 3 šautuvus; Sava
norių Kūrėjų Sąjungos Kauno 
skyrius savanorių kūrėjų šau
lių buriui — 3 šautuvus; kon- 
fekcionas Orfa — 5 šautuvus; 
Flora — 5 šautuvus; kartona
žo fabrikas Bekara — 3 šautu
vus; 13-ta pradžios mokykla
— 2 šautuvus; b-vė Lima — 
3 šautuvus; Ožinskis — 3 šau
tuvus; “Florence” — 5 šautu
vus; šv. Jėzaus širdies Kon
gregacijos mergaičių gimnazi
ja — i šautuvą; b-vė Aškina- 
zi — 2 šautuvu; Soloveičikas 
ir sūnūs — 2 šautuvus; Auš
ros mergaičių gimnazija — 1 
šautuvą; savanoris-kurėjas Sa
jauskas — 1 šautuvą; korp. 
Sudavią — 1 šautuvą; b-vė 
Audimas — 1 šautuvą — “Ka- 
šufa” — 1 šautuvą. .

170,000 LITŲ PINIGAIS

Be šių ginklų, per penkias 
dienas prieš šią šventę ginklų 
fondui įplaukė virš 170,000 li
tų pinigais, neskaitant sų sumų 
kurios buvo skirtos įvairių or
ganizacijų, bet dar neįneštas.

Šie ginklai buvo įteikti po 
Kariuomenės vado ir laikinai

einančio Krašto Apsaugos Mi- 
nisterio pareigas Gen. S. Raš
tikio ypatingai nuoširdžios ir 
įspūdingos kalbos bei nuošir
džios aukojusiems padėkos.

Po kariuomenės vado kalbos 
orkestrai sugriežė “Lietuviais 
Esame Mes Gimę” ir ant Ne
žinomo Kareivio kapo padėta 
gėlės: Kariuomenės vadovybės 
vardu padėjo Kariuomenės šta
bo viršininkas Pulk. Černius ir 
Įgulos viršininkas Gen. Adam- 
kevičius, savanoriai ir kitos or
ganizacijos bei mokyklos.

Po to ir įvyko tas nepapras
tas ginklų įteikimo momentas. 
Neužmirštamą įspūdį padarė 
tas momentas kuriuo ginklus 
įteikė mažieji. Kai kurie ber
niukai turėjo sukaupti visas 
savo jiegas kad ginklas jų ne
pargriautų ; mergaitės abiem 
rankom apkabinusios šautuvą, 
šypsodamos ir plakančia širdi
mi perdavė jį karininkui, da
rydamos reveransą, iš kurios 
rankų karininkas dar didesne 
veido šypsena ir nuoširdžia pa
dėka šautuvus priėmė. Tai 
tikrai retos iškilmės ir neap
rašomai įspūdingos. Tiems ku
rie dalyvavo šiose nepaprasto
se iškilmėse, ilgai pasiliks tas 
neišdildomas įspūdis.

(Bus daugiau)_______

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

"Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena I 
iš Cunard White Star Linijos J 

Ekskursijų.”

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaitę

QUEEN MARY
-------- pasaulio naujausias laivas--------

ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai
AQUITANIA - BR1TANNIC - GEORGIC

SI’ECIALĖS EKSKURSIJOS
Amerik. Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Ekskursija 
Aųuitania—Birželio—June 15 

Liepos-July 13

PIRMYN CHORO
DRAUGIJA

BRITĄ N NIC—Bir.—June 11

SPECIALĖ EKSKURSIJA į KLAIPĖDĄ 
LANCASTRIA—Gegužės (May) 21 

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos?
Atsiųskite laiškų, prašydami “Prepaid Booklet.’’ Gausite veltui! 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės į 
"DIRVA” — 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

CUNARD WHITE STAR



6 DIRVA

Pasekmingas Dirvos 
Piknikas

Pereitą sekmadienį, naujos
parapijos salėje buvo didelis ir 
pelningas Dirvos piknikas. Sve
čių buvo iš keleto aplinkinių 
miestų, kaip tai iš Akrono, Lo
rain, Youngstovvn, ir iš aplin
kinių farmų. Diena piknikui 
buvo labai graži, žmonės lin
ksminosi iki vidurnakčio.

Vienuolika dalyvių gavo ge
ras dovanas.

šiems geriems Dirvos drau
gams priklauso širdingas ačiū 
kurie darbavosi piknike:

Uršulė Šukienė, 
Agota Navickienė,
Katrė Katkauskienė, 
Jonas Petrauskas,
J. Gradinskas, 
V. P. Banionis, 
Jonas Jurgelis, 
Ona Blaškevičienė, 
Juozas Blaškevičius,
Ed Rumbutis, 
Stanley Vasiliauskas,
S. Janušaitis, 
Stella Velioniškis, 
Vincas Velioniškis
Vincas Velioniškis (tėvas), 
Antanas Zdanis, viso biznio 

vedėjas. Dirvos Adm.

Davey Rado Naują Bu
dą Fondui Kelti

Ohio gubernatorius Davey, 
norėdamas laimėti nominacijas, 
visais budais kelia savo rinki
mų vajui fondus. Nesenai bu
vo rinkęs nuo visų valstijos 
tarnautojų po 5 nuoš. jų gau
namos mokesties, bet dėl to pa
kilo skandalas.

Dabar Davey sugalvojo par
davinėti tam tikrus ženklelius, 
kurie neva populiarizuoja Ohio 
valstiją, tačiau tų ženklelių pi
nigai, sakoma, eina guberna
toriaus Davey rinkimų vajui.

Prieš jį iš Demokratų par
tijos kandidatuoja rimtas žmo
gus, Charles Sawyer, už kurį 
visi Lietuviai ruošiasi balsuoti.

Dirvoje bus plačiau praneša
ma apie Sawyer kandidatūrą.

• OTIS STEEL CO. praeitą 
savaitę užbaigė savo trijų mili- 
praplėtimo ir pagerinimo pro- 
praplėtimo ir pagerinimą pro
gramą.

Pereitą metą, kuomet darbai 
ėjo gerai, ši kompanija išmo
kėjo savo darbininkams algų 
$10,117,000.

Dar Keli Milijonai Do
larių Valdžios Darbams 

Clevelande
Clevelando Metropolitan par

kų taryba gavo prezidento au- 
torizavimą iš Washingtono pa
skirti virš 3 milijonus dolarių 
viešų darbų pinigų išgražini- 
mui ir pagerinimui Clevelandą 
supančios Metropolitan parkų 
sistemos.

Prez. Roosevelt taip pat pa
tvirtino davimą $9,153,000 su
mos toliau varymui Clevelande 
gyvenamų apartmentų staty
mo. Iš to turės būti išstaty
ta butų dėl 1,804 šeimų.

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir žemaitį, 
Kalakutą ir Aukštaitį; 
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką.
Nes Garyonas jiems patinka. '

Ten visi dabar užeina,
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingą kainą 
Gauni alaus ir vyno.
Kad* smagiau būt ant krutinės 
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyphą, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję,
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis.
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyoną paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

SVEČIAI Iš PENNA
Pas musų žinomą dainininkę 

Adelaide Miliauskaitę lankėsi 
Mrs. Sarah Davies iš McKees 
Port, Pa., ir Mrs Gladys Hill, 
iš Vandergrift, Pa., praeitą 
sekmadienį. Jos buvo p-lės 
Miliauskaitės mokyklos draugės 
ir kartu lankė Duff’s College 
McKees Porte.

Jos aplankė Lietuvių Dar
želį, kuriuomi gėrėjosi, sako 
tai puikiausias iš visų Darže
lių. Taipgi apžiūrėjo kitas įdo
mesnes mieste vietas. Iš čia 
automobiliu išvažiavo į Chica
gą.

“GROŽIO IR UGNIES 
FESTIVALAS”

Birželio 29 vakare Clevelande at
sibus toks spektaklis kokio iki šiol 
gal dar niekas nematė. Tai bus sa
vo rūšies Mardi Gras, rengiamas 
milžiniškame Clevelando Stadione, 
pavadintas “Festival of Beauty and 
Fire”. Tikima kad į tą spektaklį 
bus sutraukta nemažiau 100,000 žiū
rėtojų. Prie jo rengimo prisideda 
miesto valdyba ir visos tautinės 
grupės.

šiame programe yra puiki proga 
prisidėti ir gražiai pasirodyti Lie
tuviams, musų jaunimo organizaci
joms, kurių nariai, ypaš panelės, 
turi savo tautinius rubus.

šio Festivalio rengėjai kviečia ir 
Lietuvius prisidėti ir dalyvauti Lin
ksmame Naktiniame Parade, kuris 
prasidės aukštutinėje dalyje Euclid 
Avenue ir tęsis per miestą iki Sta
diono. Ten visi susirinks, ten atsi
bus tautiniai šokiai ir kitoki pasi
rodymai.

šitas naktinis paradas bus vienas 
iš didžiausių tos rūšies paradų ka
me dalyvaus visokios tautos ir viso
kios miesto organizacijos.

Tą paradą vadovaus Al Sirat 
Grotto sąryšyje su savo Nacionale 
Konvencija kuri tuo laiku atsibus 
Clevelande. Kaip praneša Monarch 
George F. Buehler, Grotto vyriau
sia galva, parade dalyvaus net trys 
desėtkai benų, iš didžiausių Suvie
nytų Valstijų miestų.

Stadione bus du nepaprastai pui
kus ir spektakliški programai. Vie
nas bus Fireworks laidymas, kuris 
nušvies dangų trimis tonais specia
lių ugnių ir šovinių. Tokio moder
niško fajerverkų darbo dar šis mie
stas nėra matęs.

Prie to visko, bus Gražuolės Rin
kimas, ir čia išrinkta gražuolė at
stovaus Ohio valstiją, šiam kontes- 
tui sukviesta visų Ohio valstijos 
miestų gražuolės, čia bus išrinkta 
“Miss Ohio” ir “Miss Cleveland", 
kame dalyvaus panelės tarp 18 ir 
28 metų amžiaus. Visos dalyvės 
privalo būti netekėjusios. T^ip lai
mėjusios “Miss Ohio" ir “Miss Cle
veland” bus siunčiamos į Atlantic 
City dalyvauti rinkime “Miss Ame
rica".

Lietuvaitės norinčios dalyvauti 
šiame gražuolių konteste gali už
sirašyti tiesiog su rengėjų komite
tu, atsikreipdamos į F. Don Endress, 
Publicity Director, Carter Hotel, 
Cleveland, O.

Jaunimo grupės norinčios daly
vauti Lietuviškais Kostiumais tame 
dideliame parade gali kreiptis į 

Festival Committee,
Parlor K, Statler Hotel, 
Telefonas PRos. 3435, Ext. 7.

Clevelando Liet. Sporto Klubo

IKNK A
Sekm. Birželio-June 12

EKSTRA! Šio Pikniko pelnas skiriamas Clevelando 

sportininkp į Lietuvos Olimpijadą siuntimui. Visi esat 

prašomi atsilankyti ir paremti.

Naujos Par. Sode Pikniko vieta randasi 
18022/ NEFF ROAD

Apanaičio Orkestras šokiams.
Įžanga tik 25c. Vaikams dykai.

UŽEIGOS

GRYŽUS Iš ATOSTOGŲ
Gavęs liuoso laiko, pereitas 

šventes apsilankiau Detroite ir 
Kanadoje, ir vėl gavau progą 
aplankyti ten savo gimines ir 
draugus.

Pas juos daug kartų esu bu
vęs, bet šis atsilankymas turiu 
pasakyti buvo linksmiausias. 
Turėjom gerą laiką pas Katrę 
ir .Timmy Marksus, Oną ir Juo
zą Kudzius, Oną ir Antaną Ru
džius ir su daug kitų pažysta
mų.

Deroito Lietuviams patinka 
Clevelando gerų Lietuvių veiki
mas, ir jie noriai prisideda prie 
parėmimo. Antanas Kudzius 
paėmė išplatinti Lietuvių Dar
želio paramai dvi tikietų kny
geles ir kiti pasipirko po kelis 
tikietus.

Taipgi pasitaikė sutikti ge
rų Lietuvaičių iš Los Angeles, 
Cal.: p-les M. Miglinaitę ir Teo
filę Masier, jos sakė ten dar
buojasi su Lietuviais, priklau
so prie Lietuviškų chorų ir ki
tokio veikimo.

šiuomi dėkojame musų gi
minėms ir draugams už vaišes 
ir malonų priėmimą.

F. Baranauskas.

TMD. 20 KP. NARIAMS
TMD. 20 kp. susirinkimas 

bus penktadienio vakare, Bir
želio 17, nuo 7:30 vai., Dirvos 
redakcijoje. Yra atsiųsta nau
jų knygų, nariai užsimokėję 
už šiuos metus gaus net po dvi 
knygas. Mokestis ta pati, tik 
$1. Nariai prašomi ateiti už
simokėti ir pasiimti knygas. 
Bus taipgi apkalbama seimo 
klausimas ir delegatų į seimą 
paskyrimas. Valdyba.

• DUONOS IŠVEŽIOTOJAI 
Clevelande rengiasi streikuoti. 
Streikas apimtų apie 800 uni- 
jistų narių. Duonkepyklų sa
vininkai nori numažinti jiems 
mokesties po 10 iki 15 nuoš., 
o išvežiotojai reikalauja pakė
limo 5 nuoš.

• NUSIŽUDĖ. Sekmadienį 
nusižudė nušokdamas nuo Su
perior avė. tilto Western Re
serve universiteto teisių stu
dentas, Frank J. Coli, 23 m., 
spėjama bijodamas kad jam ne
pavyks išlaikyti kvotimus į 
aukštesnį kursą.

MAŽŲ AUTO LENK
TYNĖS

Pradedant šiuo sekmadieniu, Cle
velande įvedama mažųjų automobi
lių lenktynės naujai pertaisytame 
Sportsman’s Park Speedway, kuris 
randasi prie route 8, prie Cleveland- 
Akron vieškelio.

Tas apskritas lenktynių ratas už
ima ketvirtdalį mylios ilgio, ir nau
jai nulietas 1,500 galionų asfaltu, 
taip kad tapo tinkamiausias auto
mobilių lenktyniavimo kontestui.

Pradinis lenktynių programas su
sidės iš lenktynių tarp Juodų ir 
Baltų tymų, kame dalyvaus nema
žiau 12 automobilių. Tai yra di
džiausias lenktynių programas ko
kis kada buvo patiektas šioje lenk
tynių vietoje, ir turi garantuotą še
šių šimtų dolarių dovanų sumą.

Iki šiol į lenktynes įstojo 18 ka- 
nj iš Kanados, Detroito, Akrono, 
Erie, Youngstowno, Columbus, Cin- 
cinnati, Steubenville, Clevelando ir 
Indianapolis. Vietiniai lenktynių 
mėgėjai gaus progos pamatyti ma
žus automobilius įrengtus Angliš
kais lenktynių motorais, ir daug ki
tokių. Pradžia lenktynių 10 vai. 
ryto. Inėjimas į lenktynes nuo 75c 
iki $1.25. Automobiliams pasidėti 
vietų yra apie 6,000.

(JITY rpHEATEĮį

‘Vakarų Fronte Viskas
Ramu’

Plačiai pragarsėjęs karo dienų 
veikalas, kurį parašė Erich Maria 
Remarųue, tapo pagamintas į filmą 
ir štai dabar jau rodomas Cleve
lande, pradedant šeštadieniu, Bir
želio 11, City Theatre, skersai Ho
tel Cleveland, ant Superior avė.

Veikale vaidina žymus artistai, 
su Louis Wolheim, Lewis Ayres ir 
John Wray. Veikalas nufilmuotas 
taip kaip autorius parašė.

Remarųue veikalas, skaitomas di
džiausiu žmonišku dokumentu di
džiojo karo; jis sumušė visus knygų 
pardavimo rekordus ir ta knyga 
yra išversta į daugybę kalbų.

Filmą pagamino žinoma Amerikos 
Universal kompanija.

JJIPPODROMJ7

Nauji ir Seni Elektriški Pečiai — Jų Skirtumas

Alus ir Vynas Bargan 
atsakomingiems žmonėms. At
vežant Į namus. Taipgi par
duodam geležines reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

PERRY’S 
AVINE TAVERN 
7205 Wade Park Avė.

Sustokit čia ir pasiimkit į namus 
6 bonkas 6% alaus už 45c. Tai 
yra pigi kaina. Taipgi visokis 
vynas, 35c bonka ir daugiau. Pu
sė paintės 10c. Stikliukas 5c. 
Visa dėžė jūsų mėgiamo alaus į 
namus $1.75. Už musų atvežimą 
10c daugiau. Bilijardas lošimui.

PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad. vakarais.

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui.
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

K. STONIS 
tESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums
Visoki Lietuviški valgiai.

6824 Superior Avė.

CLEVELANDE REN
GIA VASARINES 

OPERAS
Great Lakęs Ekspozicijos vieto

je šią vasarą bus statoma lengvo
sios populiariškos operos. Tas vis
kas atsibus atvirame ore įrengtoje 
Aųuastage, kuri dar tebestovi nuo 
pereitos vasaros.

Toje vietoje pereitą vasarą, laike 
Didžiųjų Ežerų Ekspozicijos, buvo 
garsus Billy Rose perstatymas van
deninio spektaklio, šią vasarą bus 
statoma Shuberto veikalai, vadovy
stėje Fortune Galio, San Carlo 
Opera Company vadovo.

Tas pastatas skubinamas įrengti 
ir manoma pirmą vasarinę operą 
pastatyti su pradžia Liepos mėne
sio.

Šie perstatymai bus didele skale 
ir lyginsis su operų programais sta
tomais St. Louis ir New Yorke.

Clevelandas prie to turi puikes
nę sceną tam tikslui negu kiti mie
stai, nes, kaip žinote, scena įrengta 
ant vandens, 50 pėdų nuo krašto, 
Erie Ežere. Visos sėdynės yra iš
keltos ir po stogu. Telpa keli tūk
stančiai žmonių. Greta to randasi 
puikus Hortikulturiškas Daržas, ku
riame svečiai galės pasivaikščioti 
pertraukų laiku.

Pasinaudojant St. Louis pavyz
džiu, Clevelando operos rengėjai 
žada publikai patarnauti alum ir 
užkandžiais laike perstatymų.

“Holiday”
Pradedant šiuo šeštadieniu, Bir

želio 11, Hippodrome Theatre buB 
rodoma nauja įdomi filmą “Holi
day” (šventadienis), kurioje vado
vaujamą rolę turi Katherine Hep- 
bum ir prie jos vaidina kitas žymus 
artistas, Cary Grant. Šis veikalas 
yra vienas iš puikiausių šio sezono 
paveikslų.

Veikalas einasi apie New Yorko 
turtuolių šeimos “juodą avį", kuri 
stengiasi slėpti savo meilę, būdama 
įsimylėjus į savo sesers jaunikį, ir 
apie jauną biznyje kylantį vaikiną, 
kuris pasiryžta pasiimti “šventa
dienį", norėdamas daugiau pažinti 
gyvenimą. Filmą pagamino Co- 
lumbia ir Cukor. 7 ,

Jokiame kitame veikale Katherine 
Hepbum nevaidino taip gyvai ir 
žavėjančiai kaip šiame. Taip P®t 
labai atsakančiai šiam veikalui pri
tinka Cary Grant._______________
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Dry Cleaning
” Senas Drapanas padarom .. 
” kaip naujas, išvalom ir I 
•• sutaisom. L

:: EVA PETRAITIS ::

Čia parodoma skirtumas tarp se
no 23 metų atgal elektriško pečiaus 
ir dabartinio naujo. Tuos pečius ir 
visokius kitokius moderniškus elek
triškus namams padargus galima 
matyti išstatytus parodoje Elec- 
trical League patalpose, Midland 
Bldg., Clevelande.

šioje parodoje išstatyta išdirbi

niai Graybar Electric Co., General 
Electric Supply Corp., General Mo
tors Corp. Frigidaire Division, B. 
W. Smithj Ine., Westinghouse Elec
tric Supply Co., Strong-Carlisle and 
Hammond Co., Refrigeration and 
Appliance Corp., George Worthing- 
ton Co., Midland Electric Co., ir 
Sears Boebuck and Co.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ. UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

6702 Superior Avė. "
CLEVELAND, OHIO į

* ♦

i DEDLA C. JAKUBS į
■ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) :
• , *

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. ;
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. Į

LITHUANIAN FUNERAL HOME
: 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
SfnTiiinniiHniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiniiiiimimiK1

J> _________ „

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

t

• SOVIETŲ UŽSAKYMAS. 
Cleveland Graphite Bronze Co. 
firma baigia gaminti Sovietų 
Rusijai užsakymą tam tikrų 
reikmenų $150,000 vertės.

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING 

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233 

18624 Detroit Avė.
Lakewood

f LEHMAN] 
į & LEIGH

Dirbtinų Kūno Dalių 
SPECIALISTAI 

t Taisymai
r Visokių išdirbimų. 
į 212 Blackstone Bldg. 
i 1426 W. 3rd Street 
| Cleveland Ohio.

Seniausia Firma Clevelande 
£ įsteigta 1906
£ Telef. MAin 0745

Vasarinių Skrybėlių
LAIKAS JAU ATĖJO!

ĮSIGYKIT SAU DABAR
• Iki pasirinkimas yra pilnas — rasit visokiausių 

stilių kokios tik jums pritinka ir patinka.

Parsiduoda po $ 1 .00 — $ 1 .45 — $1 .95
NAUJI SPORT 
MARŠKINIAI 1‘00 PUIKUS ŠILKINIAI

KAKLARAIŠČIAI 3 už
J .00

PUIKIOS VYRAMS 
KOJINĖS 25' BROACLOTH

Apatinės Kelnaitės 3 už l"
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkinį
už 10c arba daugiau. IškeiČiam pilnas štampų knygeles.

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



NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

Iš VARŠUVOS GRIŽO
lietuvių delegacija

KAUNAS. — Gegužės 26 die
ną iš Varšuvos sugrįžo Lietu
vių delegacija, kuri tarėsi su 
Lenkais geležinkeliais susisiek
ti reikalais. Tiesioginio kelei
vių susisiekimo sutartį abiejų 
šalių vyriausybės ratifikuos 
Birželio gale. Prekinių trauki
nių susisiekimas ateities daly
kas—galės būti pradėtas tik 
prekybos sutartį sudarius, kas 
dar nesvarstoma.
SKIPITIS IŠVYKSTA l 
PIETŲ AMERIKĄ

KAUNAS, Birželio 1. — Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti pirmininkas advokatas Ski
pitis Birželio mėnesį išvyksta j 
Pietų Ameriką aplankyti Lie
tuvių kolonijas.
ARGENTINOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĖ

KAUNAS, Gegužės 25. — 
Argentinos Nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos prezi
dentas pasiuntė Argentinos pre
zidentui sveikinimo telegramą. 
Už sveikinimus Argentinos pre
zidentas telegramų padėkojo.
I TAUTINĖS OLIMPIJADOS 
KOMITETĄ PAKVIESTA 
DAUG ŽYMIŲ ASMENŲ

KAUNAS. — Į Tautinės O-1 
limpijados Komitetą pakviesti 
Ministras Pirmininkas Kun. Mi
ronas, Ministrai, Seimo vado
vybė, Klaipėdos .Krašto guber
natorius Kubilius, Direktorijos 
Pirmininkas Baldžius, Kariuo
menės štabo viršininkas Gen. 
Černius, Kauno miesto burmis
tras Merkys, Amerikos Lietu
vių atstovai teisėjai Zuris ir 
Laukaitis, sporto mėgėjas Ven- 
slovas ir Mažosios Lietuvos pa- 
trijarchas Jankus.
MINĖTA 550 METŲ 
KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTIS

KAUNAS. — Gegužės 29. iš
kilmingai paminėta 550 metų 
krikščionybės sukaktis Lietu
voje. Karo muziejaus sodely
je, dalyvaujant vyriausybei, 
vyskupams ir visuomenės at
stovams, kalbėjo valstybės pre
zidentas, Arkivyskupas Skvi-j 
rėčkas, U-to profesorius Ces-. 
nvs, Generolas Nagius-Nagevi- 
čius, kurie kalbose apibudino 
krikščionybės reikšmę Lietu
vai. Popiežius atsiuntė svei
kinimo laišką ir apaštališką pa
laiminimą Lietuvių tautai.
ŽEMĖS NUSAUSINIMO 
DARBAI

KAUNAS. — Ministras pir
mininkas Kun. Mironas su pa
lydovais apžiurėjo žemės nu
sausinimo darbus. Nusausinti 
.350,000 hektarų kultūrinami 
Amerikoniškomis mašinomis.

TAUTINĖS OLIMPIJADOS 
RĖMĖJAI

Tautinės Olimpijados Komi
tetas yra suorganizavęs Olim- 
pijadoms remti fondą, kuris bus 
nuolatinis Lietuvoje. Atsiran
da firmų ir biznierių, kurie 
aukoja. Fondo valdybą suda
ro pirmininkas Butkys (Tribu
nolo teisėjas), vice pirmininkas 
J. Vailokaitis (bankininkas — 
Amerikos Lietuvis), p. Vosy
lius (bankininkas), be prezi
diumo yra 15 narių. Fondo 
valdyba yra nutarusi, kas au
kos olimpijadai iš atskirų as
menų 250 Lt (apie 45 dol.), 
tam ’ bus suteiktas Tautinės 
Olimpijados Remėšo vardas ir 
auksinis olimpijados ženkliukas. 
Firmos ar bankai turės aukoti 
ne mažiau kaip 500 Lt, kad 
gautu Tautinės Olimpijados rė
mėjo vardą ir diplomą. Komi
tetas nutarė, kad visus Ameri
kos Lietuvių biznierius, kurie 
aukojo atitinkamas sumas pini
gų olimpijadon vykstantiems, 
pavadinti olimpijados rėmėjais, 
ir jiems bus įteikti ženkliukai. 
Čikagoj jau yra susiradę keli 
biznieriui, kurie aukavo gana 
dideles sumas sportininkų ke
lionėms finansuoti. Reikia ma
nyti kad ir kitų koloniją biz
nieriai nuo jų neatsiliks.

PASITARIMAI SU LENKAIS
KAUNAS. — Gegužės 31. 

prasidėjo Lietuvių-Lenkų kon
ferencija susisiekimo tarifams 
nustatyti.
REALIZUOTA PENKŲ 
MILIJONŲ LITŲ PASKOLA

KAUNAS. — Birželio 1. rea
lizuota pirmoji trumpalaikė iž
do paskolos serija penkų mili
jonų litų sumai.
VALSTYBĖS PREZIDENTAS 
PRADĖJO ATOSTOGAS

KAUNAS, Birželio 1. —
Valstybės prezidentas A. Sme
tona išvyko į savo ūkį Užu
lėnyje ilgesnių atostogų.
KAUNE LAUKIAMI 
UŽSIENIO LIETUVIAI

KAUNAS. — Kadangi šiais 
metais laukiama labai daug 
s.večių,iš užsieniOj tai kilo bū
tinas reikalas tinkamai sut
varkyti ir didelės svečių dalies 
apgyverdinimą. Iki šiol Kau
ne jau užregistruota per tūk
stantį kambarių, kame užsie
nio Lietuviai galės pigiai gy
venti iškilmių metu.
LIETUVOS IR ARGENTINOS 
PREKYBOS SUTARTIS

KAUNAS, Birželio 1. — Bai
giamos diplomatiniu keliu ve
damos darybos Lietuvos ir Ar
gentinos prekybos sutarčiai su
daryti.

NAUJI NAMAI SENU VIETOJE

pasinaudojant Cleveland 1 rust FHA 
Modernizavimo Paskolomis

1. Ruoškit savo namų pagerinimus su savo 
architekto pagalba.

2. Gaukit darbo apkainavimą iš savo sta
tytos kor traktoriaus.

.’>. Paskolos kreipkitės į bent kuri skyrių 
šio banko.

Che 
Clevehri 

Crust Comparrj

PREZIDENTAS TAUTINĖS 
OLIMPIADOS RĖMĖJAS

; KAUNAS, Gegužės 19 d. — 
Valstybės Prezidentas Smetona 
priėmė I autinės Olimpiados 
Komiteto Prezidijumą, susipa
žino su paruošiamaisiais dar
bais. Atsilankiusieji įteikė p. 
Prezidentui auksinį Olimpija
dos rėmėjo ženklelį. Pasiruo
šimas Tautinei Olimpijadai la
bai gerai vyksta. Turima ži
nių kad dalyvaus daug svečių 
ir sportininkų ne tik iš Ame
rikos bet ir iš Pietų Amerikos 
ir net iš Afrikos.
UŽSIMUŠĖ DU KARO 
LAKŪNAI

KAUNAS. — Birželio 2. ties 
Bartininkais nukrito karo lėk
tuvas, užsimušė karo lakūnas 
leitenantas Vidunas ir puska- 
rininkas Vilkaitis.
PARUOŠTAS SUSITARIMO 
PROJEKTAS SU ŠVENTU 
SOSTU

KAUNAS. — Gegužės 31. 
užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis įteikė Šv. Sosto atsto
vui Aratai susitarimo projektą 
konkordatui vykdyti.
SVARSTOMI ŪKININKŲ IR 
DARBININKŲ REIKALAI

. KAUNAS. — Sudaryta že
mės ūkio reikalams tautos at
stovų komisija, kuri apsvarstė 
derliaus pakėlimo, ūkininkų ir 
lauko darbininkų reikalus. Mi
nistras Pirmininkas Mironas 
komisijos sumanymams prita
rė, Vyriausybė rems sustiprin
tomis priemonėmis žemės ūkio 
kilimą.
PRIIMTAS VIDAUS 
PASKOLOS ĮSTATYMAS

KAUNAS, Birželio 3. — Vy
riausybė priėmė Kauno miesto 
penkiolikos milijonų litų vidaus 
paskolos įstatymą naujoms mo
kykloms, prieglausoms, turiz
mo namams, pirtims ir preky
bos halėms statyti.

LIETUVOS PREKYBA 
ŠYMET PADIDĖJO

daugiau už 11,-
negu tuo pačiu

kad šymet nuo 
prekyba su 

Geras 
užsie-

tokios 
pinigi-

užsienį

KAUNAS. — Per pirmus ke
turis šių metų mėnesius, iki 
Bai. galo, Lietuva užsieniams 
pardavė įvairių savo krašto 
prekių už 74,000.000 litų, o pir- 
;o per tą laiką prekių už 70,- 
200,000 litų. šymet išvežta 
prekių daugiau už 13,250,000 
litų, o įvežta 
>50,000 litų 
laiku pernai.

Tas parodo 
pat metų pradžios 
užsieniu žymiai pakilo, 
taip pat reiškinys kad 
niams daugiau parduota negu 
iš ten pirkta, nes nuo 
prekybos didėja krašto 
niai ištekliai.

Lietuva pardavė į 
rūkytos, sūdytos ir konservuo
tos mėsos bei lašinių, sviesto, 
linų, kiaulių, javų, celulozės, 
linų pakulų, lentų, kiaušinių, 
arklių, šviežios mėsos ir kt.

Pirko užsieniuose: zuperio, 
fosforitų ir kitų dirbtinių trą
šų, Įvairių verpalų ir siūlų, ma
šinų ir jų dalių, akmens ang
lių, medvinės audinių, įvairių 
irfstrumentų bei aparatų, audi
niams žaliavos, naftos, žibalo, 
mineralinių tepalų, automobi
lių, vilnonių audinių, cemento, 
geležies, plieno ir kt. Tsb.
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Jaunavedžiu Žiniai
šiiubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

PALENGVINIMAS
SVEČIAMS LIETU-

TUVOJE

Lietuva, švęsdama 20 metų 
Nepriklausomybės sukaktuves, 
nori kiek galima didesniam tau
tiečių skaičiui, nežiūrint iš kur 
jie atvažiuos, suteikti progą 
pasidžiaugti kartu su savo bro
liais Lietuvoje visos tautos lai
mėjimais. Todėl Lietuvos Vy
riausybė nutarė atleisti nuo vi
sų mokesčių užsienyje gyve- 
nenčius Lietuvos piliečius ir 
Lietuvius kitų valstybių pilie
čius. Be to, teikti Gegužės- 
Rugsėjo mėnesių laikotarpyje 
šias keliavimo lengvatas:

1. Duoti 50 nuoš. nuolaidą 
nuo visų klasių pagrindinio ta
rifo, keliaujant visais Lietuvos 
geležinkeliais ir garlaiviais, ir 

i 25 r.uoš. nuolaidą keliaujant 
tarpmiestiniais autobusais.

’ 2. Aktyvieji sportininkai
Tautinėje Olimpijadoje ir pa
skirų kolonijų sporto vadai 
Birželio, Liepos ir Rugpjūčio 
mėnesiais Lietuvos geležinke
liais trečia klase keliauja ne
mokamai.

3. Atleisti nuo įvažiavimo 
rinkliavos automobilius. Besi- 
vežantieji automobilius turi į- 
možėti Gen. Konsulate užstatą 
$335.00 sumoje, kad gryždami 
iš Lietuvos automobilį išsiveš.

Lietuvos piliečiai, norėdami 
pasinaudoti pirmame paragra
fe suminėtomis lengvatomis 
turi pristatyti Generaliniam 
Konsului savo Lietuvos pasą 
ir dar dvi fotografijas. Lie
tuviai ne Lietuvos piliečiai be 
svetimos valstybės paso ir fo
tografijų dar turi pristatyti 
įrodymą kad jie yra Lietuviai. 
Tokiu įrodymu gali tyųti Lietu
vių kalbos mokėjimas bent žo
džiu, Lietuviškų draugijų na
rių liudijimai arba tų draugijų 
rekomendacijos. Lengvatomis 
geriausia pasirūpinti tuo pačiu 
kartu kai prašoma vizos.

Antrame paragrafe 
aktyvieji sportininkai 
mus gaus iš Tautinės 
Vadovybės Kaune.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas,

Ne'V Yorke.
. ___________

minimi 
liūdiji- 
Sportc

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJ1N1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MOKINIS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. 11 End. 6510 
6905 St. Clair Avenue

AKRON, OHIO

JAUNŲ LIETUVIŲ IfiRIL-
• MINGOS VESTUVĖS
Gegužės 28 d. buvusioje Lie

tuvių šv. Petro bažnyčioje ap
sivedė Ignas Termenas, sūnūs 
Igno ir Mercelės Termenų, su 
p-le Eva Kazlauskaite, šliubą 
jaunavedžiams davė Klebonas 
Kun. Burgeois, mišias atnašavo 
vikaras Kun. Andžiulaitis. Į 
bažnyčią atsilankė daug Lietu
vių ir šiaip jaunavedžių drau
gų. čia retenybė būna tokios 
vestuvės kur abu jaunavedžiai 
yra Lietuvių vaikai, ir vedasi 
su tėvų žinia ir jų palaima.

Po sliubo, jaunavedžiai ir 
svečiai susirinko į sale prie 
Grand St., čia buvo iškiimingi 
pietus, dalyvavo apie 150 as
menų, tarp jų abu viršminėti 
kunigai ir jaunavedžių tėvai ir 
artimi giminės ir geri draugai. 
Visi svečiai gražiai pasilinks
minę, padainavę Lietuviškas 
dainas, palinkėję jaunai porelei 
laimingo gyvenimo išsiskirstė.

Termenų vestuvėse matėsi 
keletas ir vietos biznierių — 
J. Lukoševičius, A. Gutauskas, 
ir atsilankė daugiau kitų apie- 
linkės svečių. Iš Detroito da
lyvavo A. Petrulevičius su žmo
na, V. Petrulevičius, S. Tvoc- 
kus su žmona, Ig. Termeno bro
lio žmona Adelė su dukteria ir 
sunum, visi iš Detroito.

Iš Chicagos atvyko Terme- 
nienės abi seserys, Juzė Lenk- 
šienė su sunum ir dukteria, M. 
Rubinienė su sunum, ir Igno 
Termeno brolio duktė Kazė 
Termenaitė.

Iš Youngstovvno: Helen Lu- 
koševičiutė, iš Ravennos S 
Martinkus, iš Clevelando E. ži 
lingevičiutė, ir tt.

Jaunojo tėvas Ignas Terme
nas yra ilgametis Dirvos skai
tytojas, geras Lietuvis, daug 
pasidarbavęs Lietuvai, pirkęt 
Lietuvos bonus, daug dirbęs ii 
aukavęs tveriant Lietuvių šv. 
Petro parapiją, buvęs visokio- 
e komisijose. Termenas pi 
ina iš Lietuvos Triškių par 

Šiaulių apsk., Dirmeikų k. J 
smona, Marcelė Lakacauskaitč 
iš Lietuvos, Sėdos par., Telkit 
p., žideikių k. Termezai np 

sivedė Camkridge, Mass., 191 
netais, prie Kun. Krasnicko.

Jaunosios motina, Ona Kar 
Juškienė, yra Dirvos skaityt 
a, gera Lietuvė, veikli S.L.A 
>54 kuopoje, yra kuopos pir 
nininkė, visų mylima, ji visi 
’alyvauja Lietuvių sueigose i 
oramogose, aukauja Lietuvo 
’eikalams. Jos vyras, Adoma. 
Kazlauskas, mirė 8 metai atga 
?o tėvais ji buvo Rageliutė, i: 
Lazdijų parapijos, Kuklių kai 
no, Seinų apsk. Amerikon ai 
važiavo 1912 metais, į Pitts- 
ton, Pa. Ten apsivedė prie 
Kun. Kazakaičio, ir neužilgo 
po vedybų atvažiavo į A kroną.

Jaunavedžiai, Ignas ir Eva 
Termenai, tuoj po vestuvių, 
“medaus mėnesį” praleisti iš
važiavo automibiliu į Niagara 
Falls, apsilankė Bostone, New 
Yorke, ir kitur. Gryžo pada
rę apie 2,000 mylių kelio. Ap
sigyveno Termenų namuose.

Laimingos kloties jų gyve
nime. Abu jiedu gražiai kalba 
Lietuviškai.

Ona Kazlauskienė prieš pat 
savo dukters vestuves gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad ter 
mirė jos motina.

LIETUVIŲ Politikos Klubas 
sakosi palei Barbertoną radęs 
labai patogią vietą piknikams. 
Toje vietoje klubas rengia di
deli pikniką Birželio 26 d.

Birželio 12 d., Politikos Klu
bas turės išvažiavimą į Chest- 
nut Hills kapines. Kurie nori 
važiuoti neturėdami savo auto
mobilių, prašomi susirinkti prie

Matykit šiuos puikiau
sius pečius Amerikoje, 
Lcagos Auditorijoje.

salės 772 Raymond st., bus pa
imti ir nuvežti nemokamai. Iš
važiuos nuo 4 vai. po pietų.

I. Derius su žmona, sunum, 
dukteria ir žentu Vasiliausku, 
iš Clevelando, lankėsi A krone.

Dalyvavo p. Termenų vestuvė
se ir jų vestuvių pramogoje; 
kaipo jaunosios kūmas atstova
vo jos tėvelį, nuvesdamas baž
nyčioje jaunąją prie altoriaus.

Kalnas.

VLADAS BUČINSKAS,

RENGIA EKSKURSIJĄ

i L I E T U V A
M. M. LIErOS—JCLY 1 DIENĄ 

Išplauks iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgą—Stockholmą 

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm” 
Užgirta Lietuvių laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje

Švedų Amerikos Unijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš Ncw Yorko j pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

SVVEDISH AMER1CAN LINE
636 Fifth Avė., Rockefeller Center, New York, N. Y.

FORV BEST RESULTS COOK W>Tk ^LECTIYICITY

CTRIC
RANGE
SH0W

The Electrical League užkviečia jus į speciali iš
statymą 1938 Elektriškų Pečių. Matysit net ketu
ris (.’esėikus modelių! Elektriško Valgių Gamini
mo žinovai jums paaiškins viską!

Ateikit į League Auditorium, 18tas aukštas Mid- 
land Building, kasdien (išskyrus sekmadienius) 
tarp 9 ryto ir 5 po pietų ir pamatykit puikiausius, 
naudingiausius pečius Amerikoje, Ateikit visi!

šie nauji Elektriški Pečiai suteiks MODERNIŠ
KĄ, GREITĄ, VĖSŲ, SAUGŲ valgių gaminimą 
—ir daugiau liuoso laiko iš virtuvės.

VIRIMAS

Jus privalot pamatyti šią Elektriškų Pečių Paro
dą, nes ir JUS, taipgi, 
tuoj stosit į eilę suvirs 
2,000,000 moterų šioje 
šalyje kurios jau gami
na valgį su Elektrišku 
Pečium.

ELEKTRA
yra pigesnis negu kada 
buvo. Numažinta kaina 
už elektrą, juo daugiau 
jos naudoji tuo ji pigiau 
atsieina už unitą. Kaina 
nukrinta iki 1(4 cento už 
kilowalt valandą.

THE
MIDLAND

ELECTRICAL LEAGUE
BUILDING • 1ITH FLOOR • PROSPECT, WEST OF ONTARIO

IT PAYS TO ŪSE AN ELECTRIC RANGE

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

BANKO SKYRIAI VISOSE DIDŽIOJO CLEVELANDO DALYSE

Į I. SAMAS J EWELRY
f 6704 Superior Avenue
4~{»4m>4>4—:.4..W-<.4~S—’.4.4.4»4—5* > l**’"
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| APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pii- 

= tiltas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 
i p. P. MULIOLIS

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estatc 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Avė. Cleveland HEndersou 6729 =

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininka.
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok is 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan 
niams |>okiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog j namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit N EW DEAL DUONOS _



8 D T R V A

{ CLEVELANDO IR AP1ELINKES ŽINIOS
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T
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Clevelando Lietuvių Sporto Klubo Pirmininkas 
Jurgis K. Venslovas Užkviestas Olimpijados 
Svečiu. — Klubo Piknikas Sekm. Birž. 12.

Pragarsėjęs Atletas Joe Prokop 
Važiuoja į Lietuvos Olimpijadą

Pagaliau paaiškėjo ko Cleve
lando Lietuviai tikrai turės sa
vo sportininką atstovą Lietu
vos Tautinėje Olimpijadoje šią 
vasarą Kaune. Tas atstovas 
yra vienas iš labiausia pragar
sėjusių Clevelando high moky
klų sporte atletas Juozas Pro- 
kopas (Joe Prokop). Tai yra 
18 metų amžiaus jaunuolis-mil- 
žinas, virš 6 pėdų aukščio, 185 
svarų, ir turintis rekordus ne 
vienoje sporto šakoje, bet apie 
desėtke. Taigi jis yra vienas 
iš labiausia pageidaujamų Į 
Lietuvą siųsti.

Juozas Prokopas šiomis die
nomis užbaigė Cathedral Latin 
High School. Visa mokykla 
apgailauja kad jis jau iš jos 
išeina, nes negreit jai pasitai
kys gauti kitas tokis atletas, 
kuris per kelis metus nešė tos

DARŽELIO PIKNIKAS
Kitą Sekmadienį, Birželio 19 dieną

Pirmas šių metų Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
piknikas įvyks kitą sekmadienį, 
Birželio 19, “Our Lady of Hun-' 
gary” ukėje, prie Landers rd. ' 
Vieta yra didelė, graži, ir ne-' 
toli, apie 11 mailių nuo Lietu
viško skvero. Geriausias nu
važiavimas į pikniką yra Kins- 
man road. iki Landers road, o 
privažiavus Landers rd. sukit 
į dešinę ir tuo keliu važiuokit 
iki pikniko vietos. Ten bus iš
dėta pikniko ženklai.

Iš Youngstowno ir Akrono 
važiuojant, taip pat davažiavę 
Kinsman road (422). važiuokit 
iki Landers road. Ten tėmy
kit iškabintus pikniko ženklus.

BUŠAI VEŠ NUO SALĖS
Tiems kurie'^n5tYff’i‘~ktf0 nu- - 

važiuoti, yra pasamdyti busai, 
kurie nuveš nuo Lietuvių salės i 
į pikniką ir parveš atgal tik už 
40 centų.

Busai išvažiuos nuo salės ly
giai 1 valandą po pietų, taigi 
pribukit laiku.

Visi kurie nori busu važiuo
ti turi užsiregistruoti Dirvoje į

MIRIMAI
HENRIKAS MAČIUTA

Birželio 6 d. mirė Henrikas 
Mačiuta, Mačiutos farmos sa
vininkų, Jokūbo ir Marės su
nūs, 14 metų amžiaus. Buvo 
gimęs Clevelande. Palaidotas 
Birželio 9 d. Liko motina, tė
vas, ir brolis.

JUOZAS MAKSIMAVIČIUS
Birželio 5 d. mirė Juozas 

Maksimavičius, 53 metų, naš
lys, nuo 1409 Giddings road. 
Palaidotas Birželio 9 d.; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. Liko sunus Vincas, bro
lis Povilas, seserys Ona Mor- 
kevičienė, Marcelė Apanavičie- 
nė.

Paėjo iš Greitelių k., Lazdi
jų par., Seinų ap. Amerikoje 
gyveno nuo 1902 metų.

Abiejų šių mirusių laidojime 
pasitarnavo laidotuvių direk
torius N. A. Wilkelia.

LANKĖSI CHICAGOJE
Aldona ir Nikodemas Vilke

liai per šventes lankėsi Chiča- 
goje, ten išvažiavo Gegužės 28, 
gryžo Birželio 1. Aplankė sa
vo pažystamus ir nekurtas Lie
tuviškas įstaigas.

METZENBAUM 
KANDIDATUOJA

Garsus Clevelando advokatas 
James Metzenbaum formaliai 
įteikė savo peticiją kandidatu 
į Ohio valstijos leitenanto gu
bernatoriaus vietą Demokratų 
partijos sąrašu.

• NORS LAIKAI BLOGI ir 
darbai neina,-tačiau šymet net 
24 išdirbystės ir firmos Cleve
lande pravedė 34 praplėtimus 
ir pagerinimus savo dirbtuvė
se, tikėdamos daugiau darbų. 

mokyklos vėliavą aukštai iškė
lęs sporto lauke.

Jį į Lietuvos Tautinę Olimpi- 
jadą leidžia jo tėvai, žinomi 
biznieriai Prokopai.
biznieriai Prokopai. Su sunum 
kartu į Lietuvą vyksta ir jo 
motina, p. Prokopienė.

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas specialiame savo susi
rinkime Birželio 7 d. nutarė 
Juozą Prokopą siųsti į Kauną 
kaipo savo atstovą ir Clevelan
do Lietuvių įgaliotinį mus ten 
atstovauti. Galime tikėtis kad 
Juozas parneš Clevelando Lie
tuviams garbę.
RENGIASI IR VENSLOVAS
Taipgi klubas nutarė siųsti 

į tą Olimpijadą ir savo pirmi
ninką, Jurgį K. Venslovą, ku
ris daug darbuojasi sporte mu- 

ne vėliau antradienio vakaro, 
Birželio 14, ir sekmadienį atei
ti prie Lietuvių salės laiku, neš 
busas išvažiuos kaip 1 vai.

Rengkitės, dalyvaukit pikni
ke. Darželis yra visų Lietuvių 
ir turėtų būti remiamas visų. 
Nepamirškit kad įžanga į pik
niką tik 15c. Kurie turit au
tomobilius, važiuokit anksti ir 
bukit iki vėlai. Gera muzika 
šokiams.

Prie įžangos bilietų gausit 
sekančias 15 dovanų:

1 kartoną vaškuoto popierio,
25 svarus miltų,
5 svarų baksą sūrio,
1 gal. salad dressing,
5 svarų baksą noodles,
10 svarų cukraus,
5 "svaru baksą- mokiem,“ *• '
1 didelį keksą,
5 sv. dėžę saldainių,
5 svarų dėžę cookies (2 dov.)
2 dovanos konservuotų val

gomų dalykų,
3 dovanos: rūbų valymo cer- 

tifikatai po $1 vertės.
Kviečia Rengimo Komisija.

Važiuokit Lietuvon su 
Sportininkais

Kurie norit važiuoti į Lietu
vą šią vasarą, prisidėkit prie 
Dirvos ekskursijos, važiuojan
čios kartu su Clevelando sporti
ninkais. Tuoj kreipkitės į Dir
vos agentūrą informacijų.

Ekskursija išplauks Liepos 1 
dieną.

LAIKOSI SAVO “BENDRO 
FRONTO”

Draugas česnulis ištikimai 
laikosi savo “bendro fronto“ su 
bolševikais, kurį sudarė ren
giant neva Lietuvos “gelbėji
mą“ Kovo 27 d. Tada nežinia 
kur tas “bendras frontas” au
kas padėjimo, o dabar česnulis 
pasistengė visomis jiegomis pa
garsinti bolševikų pikniką tą 
pačią dieną kai rengta Dirvos 
piknikas, norėdamas pakenkti 
Dirvai, nors kituose reikaluose 
tam pačiam Cesnuliui reikia 
dirbti su tautine visuomene ir 
be jos jis nieko negali padary
ti.

Tas bolševikų draugas neži
no kad jis tokia taktika tiktai 
sau kenkia.

Jeigu*jis taip ištikimai lai
kysis savo “bendro fronto“ su 
bolševikais ir cicilikais, kata
likų visuomenė turės tokio ne
va “katalikų veikėjo“ atsikra
tyti. Jau dabar yra gerų ka
talikų kurie tą jo mizerną ga- 
zietėlę gavę suplėšo ir numeta 
nepažiūrėję. Jis ją siuntinėja 
dykai ir giriasi kad “daug“ 
skaitytojų turi.... Rep.

• RENGIASI STREIKUOTI, 
šiomis dienomis pasirengę išei
ti į streiką apie poros desėtkų 
Clevelando rūbų valymo firmų 
darbininkų dirbančių prie rū
bų išvežiosimo. Reikalauja ki
tokio sutvarkymo mokesties.

sų jaunimo tarpe ir parsiveš 
iš Lietuvos daug naujų minčių 
musų tautiniam veikimui.

Jurgis Venslovas yra specia
liai kviečiamas Lietuvos Olim
pijados Komiteto pirmininko 
Vytauto Augustausko, kuris 
pernai su Lietuvos sportinin
kais lankėsi Amerikoje.

KLUBO PIKNIKAS
Klubas rengia didelį pikniką 

sukėlimui pinigų jų išleistu
vėms. Visi prašomi dalyvauti 
tame piknike, (žiūrėkit skel
bimą ant 6-to pusi.)

Taip pat trumpu laiku bus 
rengiama Prokopui ir Venslo- 
vui išleistuvės salėje. Apie 
dieną ir vietą bus pranešta to
liau.

SAWYER VAJAUS 
VEDĖJAS

Judge Hugh L. Nicholi

Charles Sawyer, Cincinnati 
—U^uiokratų Na- 

cionalis Komiteto narys, kandi
datas į Ohio valstijos guber
natorius iš Demokratų parti

jos, paskyrė savo nominacijos 
vajaus vadu Judge Hugh L. 
Nichols, Demokratų veikėją ir 
buvusį vyriausiu teisėju Ohio 
Supreme Teisme.

Judge Nichols, kuris būda
mas jaunu vyru pasekmingai 
pravedė vajų Judson Harmon 
išrinkimo į gubernatorius 1910 
metais, yra pripažintas kaip 
vienas iš žymiausių praktiškų 
politiškų figūrų, šis Sawyer 
kampanijos pirmininkas gyve
na Batavia miestelyje, Cler- 
mont apskrities sostinėje. Jis 
politišką karjerą pradėjo na
riu Ohio Valstijos Senato, kur 
buvo išrinktas jaunuose meluo
tuose.

Per daug metų Teisėjas Ni
chols buvo draugas ir patarė
jas Ohio valstijos žymiausių 
Demokratų.

PROGA LIETUVIAMS 
PASIRODYTI

Lietuvių jaunimo draugijos, 
chorai turi puikią progą pasi
rodyti ir išgarsinti Lietuvių 
vardą prisidėdami prie Cleve
lando Stadione rengiamo “Fes- 
tival of Beauty and Fire”, kas 
atsibus trečiadienį, Birželio 29. 
Kitoje vietoje šiame numeryje 
telpa rengėjų atsišaukimas ir 
platesnis paaiškinimas.

Šį milžinišką spektaklį ren
gia Al Sirato Grotto išvien su 
miestu, taigi labai pageidauti
na kad Lietuvių grupė prisidė
tų ir dalyvautų. .

Kreipktis gali betarpiai tie
siog į John H. Gourley, Festi- 
val Committee, Parlor K. Ho
tel Statler, Phone PRos. 3435, 
Extension 7.

• NORI IŠMESTI ŠERIFĄ.. 
Cuyahoga apskrities šerifas 
O’Donnell taipgi apsiskandala- 
vo leisdamas apskrityje veikti 
gembleriavimo lizdams. Dėl to 
nekurie piliečiai pradėjo dirb
ti jo išmetimui iš vietos.

Tie politikieriai išrodo nei 
vienas nesirūpina nei visuome
nės gerove, nei įstatymų vyk
dymu, tik savo bauda.
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0n the Way to Dear Lithuania
BY ANNA

(Continued from lašt vveek)

MAY 1.3—
Our room was loaded vvith gifts, 

j flovvers, candy, bottles, and letters 
i plūs many congradulatory telegrams. 
It vvas so exciting. People all 
around. It vvas all too vvonderful, 
the excitement vvas getting the best 
of me, I didn’t knovv vvhether I 
should laugh or ory, and Bernice 

1 kept saying, “vvill vve ever get 
started? I vvish vve vvould get 

i started.“ 
į And sure enough at 12:05 a.m. 
on the dot the shrill v>'histle of the 
steamer gavę a long blasting sound 
and the steamer svvayed and vve 
vvere moving. Yelling, calling, good 
byes, and a constant dinning rang* 
in my ears, I vvas half conscious, 

' i n sort of a stupor.
The moon vvas bright and full, 

above us, the air vvas clear and cool, 
the night vvas beautiful, it vvas all 
perfect, and vve vvere dazed vvith 
excitement not only around us būt 
vvithin us, too.

I couldn’t make up my mind 
i vvhether to stay outside and look at 
! New York vvith its flickering lights, 
moving backvvards in the distance, 
or go inside to read our many mes- 
sages and telegrams and look over 
the many packages in our stateroom. 
Hovvever, in due time, our emotions 
quieted dovvn, vve looked over the 
things in our cabin and vvent out- 

I side to look at the moon and the 
| lights in the distance, and finally 
i about 3 a.rn. vve decided to retire, 
though vve vvere far from sleepy.

MAY 14. —
Slėpt rather late today, and at 

breakfast found vve vvere assigned 
tho second sitting. At our table 
are a gentleman from Canada and 
a lady vvho is not talkative so I 
knovv nothing about her. The gen- 

I tleman is in the Canadian Police 
I service and is going to London. 
There are only four at our table.

This afternoon as Bernice and I 
Į vvere sitting on deck observing the 
activities, a young lady vvalked up 

I to talk to us. She had noticed that 
Bernice vvas knitting, and said that 

| she had brought her knitting along 
i too. In the mean time Bernice vvas 
telling me something in Lithuanian, 
and this giri špoke up, “Tai jus 
Lietuvaitės?”. We vvere surprised 
and pleased. She is from Chicago, a 
singer, and going home to see her 
mother after an absence of fifteen 
years. Her name is Akvilia Anchiu- 
tė.

After vve started talking she said 
she remembers meeting me in De
troit, during the S.L.A. Convention, 
in 1934, at the Uvicks. So vve had 
found some company. Later in the 

| afternoon vve became accjuainted vvith 
tvvo fellovvs vvho are traveling to 

I Czechoslovakia, vvith their parents, 
and their cars. They are tvvo fam- 
ilies. We enjoyed their company. 
One is a druggist, and they all 
live in Chicago.

This afternoon I found a lovely 
boąuet of roses from Mr. and Mrs. 
Budrys in our cabin.

MAY 15. — Sunday
As vve arrived at breakfast vve 

Į found our silent partner had de- 
parted for another table, būt vve 
did not mind, she vvas very snobbish 
or prudish and vvas not at all so- 
ciable. The three of us enjoyed 
each others company much more. 

I Our gentleman friend kept us en- 
tertained. This afternoon vve took 

i a trip over to Tourist to see the 
Daniels women and lo’ and behold’ 
vve found them laid out, moaning 
and feeling very siek. It made me 
feel very badly because it vvas only 
the beginning, and I told them 
they had better brace up, because 
it vvasn’t quite that bad yet, and 
certainly they don’t vvant to spend 
the entire trip in bed. We got 
Josephine to get up and tried to 
help her vvalk the siekness out, 
though it vvas rocking quite badly.

We didn’t realize that this vvas 
the beginning of a very rough per- 
iod. Bernice kept saying, “lets go 
back to our side, maybe it isn’t so 
rough over there.” As vve vvere in 
the front of the boat, and this vvas 
at the back I agreed to go. So vve 
left and told the vvomen to brace 
up and try to fight it off.

We got back, būt anyvvhere vve 
vvent it vvas bad. And Bernice 
vvould sAy, “Oh! I’m not happy”, 
meaning she vvas getting siek. I 
too had all I could do to control 
myself, and fought desperately. We 
kept moving around from one place 
to the other, and vvere advised not 
to take much liquids. We bravely 
vvent to supper, būt ate very light- 
ly, just fruit and a roll and butter. 
After supper vve did not darė to 
leave the dining room, it seemed 
to be 80 spacious and the rocking 
vvas not as noticcable, though every

KARPIUS

minute vve felt vve vvould have to 
dash to the rail. We stayed there 
and played cards to forget our mi- 
sery. Decided to retire early, and 
hoped for a brighter day.

Before vve left Nevv York vve 
vvere told to look up Father Bal- 
kunas from Maspeth, and Father 
Ambotas from Harford, vvho are 
traveling together to the Euchar- 
istic Congress in Budapest, and then 
to Lithuania. While vve vvere over 
in Tourist vve had looked them up 
būt did not find them so vve left 
a note, and asked them to find us. 
MAY 16 — Monday

We had decided not to arise for 
breakfast, būt stay in bed until 
lunch. At about 10 o’clock vve 
had callers. The tvvo priests had 

I looked us up and found us. They 
vvere very gay and it vvas a plea- 
sure to meet them. They stayed 
only a fevv minutes. We agreed to 
see each other often during the 
trip.

We got out, the sea vvas štili 
rough, and after lunch Bernice and 
I took a nap, just to relieve our- 
selves of the strain.

Later I got into a bridge game 
and after supper vve had a dance, 
vvhich vvas not quite vvhat it should 
have been, as the passengers štili 
feel a little strange. In the morn- 
ing I had begun to inųuire about 
Mr. Markus, eonduetor of the ex- 
eursion to the Eucharistic Congress, 
an aeųuaintance of my husband, 
būt couldn’t find him. Ilovvever 1 
left vvord at the purser’s, to notify 
him, that I vvant to meet him. Dur
ing our dance vve slipped over to 
tourist again and met the Rever- 
ends on deck conversing vvith Mrs. 
Daniels vvho had begun to get about, 
though she is štili complakning 
about being vveak. And why not? 
As soon as she got on board she 
let go of herself, got to bed, and 
took only liquids, and that does 
turu the stomach, and make you 
vveak. I hoped she vvould get over 
it. (To be continued.)

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

LITHUANIAN A. C. PICNIC
On Sunday, June 12th, the Lith

uanian A.C.’s are holding their all- 
important picnic. The funds or 
receipts of this affair are to be 
used to eend Cleveland sportsmen 
to Lithuania, to participate in the 
Olympics.

It promises to be a day of great 
fun vvith entertainment and danc
ing throughout the day. It is to 
be held at the Nevv Parish Picnic 
Grounds, Neff Road.

The admission for a day of fun, 
vvith the local athletes is only 25c. 
Com’on out and lend a hand to 
a very admirable club and cause.

GRADUATES
Our very erstvvhile correspondent 

and vvorker, Miss Amelia Ann Zilen 
climaxes 12 years of faithful vvork, 
on Wednesday evening, June 15th. 
Miss Zilen, knovvn to all as “Em” 
has an enviable record as a scholar 
and class prophet, graduating from 
East High School at the Masonic 
Auditorium. Em anticipates con- 
tinuing her studies by attending 
one of the local commercial colleges. 
Ilere’s vvishing luck to a deserving 
“kid”.

GRADUATES
Of the thousands of graduates to 

be released unto the business world 
this month, are the follovving Lith
uanians —

West Tech High
Elizabeth Ketvirtis.

Notre Dame Academy
Louise Bindokas and Helen Golis.

Case School of Applied Science
Mr. William Krause, Mechanical 

Engineering and Mr. Bruno Rud
žius, Metallurgical Engineering.

East High School
Adolph Jusis, Peter Kerkel, Mary 

Akelis, Adele Bumbulis, Iren Gu
dinus, Helen Haluburda, Eleanor 
Kunsitis, Leonu Lait, Anna Lapins
kas, Helen Remeika, Marie Saukia- 
vicus, Dorothy Ulis, Mildred Vai- 
cunas, Evelyn Yochus, Isabelle Za- 
maitis and Amelia Zilen.

PICNIC SUCCESSFUL
The ‘Dirva’ Picnic held lašt Sun

day at the Nevv Parish Picnic 
Grounds certainly vvas all that any- 
one could expect. Beautiful vveath- 
er, cool off-shore breezes, plūs a 
very large and gay attendance made

LITHUANIAN 
OLYMPICS

The Lithuanian National Olym- 
piad in Kaunas vvill open July 17th 
and elose 31 st, lasting tvvo vveeks.

The U.S.A. Lithuanian athletes 
vvill sail from Nevv York July lst 
on the Svvedish American Line’s 
SS. Gripsholm.

Members of the USA Lithuanian 
Olympic team mušt be registered 
vvith the Olympic Committee in 
Kaunas not later than June. 25th.

Since tvvo vveeks have to be al- 
lovved for mail to reach Lithuania, 
the American team should be an- 
nounced by June lOth or llth the 
latest. By that date the Chicago 
office of the A.L.A. Ass’n vvill have 
to have narnės, biographies and 
pietures (3 each; glossy finish) of 
the boys vvho are to make the 
trip aeross the Atlantic.

The Chicago office in turn, vvill 
forvvard this material to Kaunas, 
vvhere all the necessary accomoda- 
tions vvill be made.

Our boys, once in the Lithuanian 
territory, vvill be guests of the Olym
pic Committee. Their hotel and 
food bills vvill be honored by that 
conimittee. The boys vvill also re- 
ceive special passes entitling them 
to the' ūse of Lithuanian railroads 
free.

The A.L.A. Ass’n vvill provide the 
athletes vvith uniforms for compe- 
tition and a uniform dark blue dress 
coat. Therefore, kindly send us 
sizes of clothing at once. The Uni
forms vvill be made to order.

The gym and track shoes vvill have 
to be furnished by the athletes 
themselves.

The boys should also take along 
at l^ast one pair of each, vvhite 
and black oxfords and at least one 
pair of vvhite flannel trousers. They 
should also be advised that each 
take at least $50.00 as pin money. 
The Ass’n vvill not be able to pro
vide them vvith spending m’oney.

To date vve have at least sventeen 
athletes going, vvith Chicago sendins 
10, Pittsburgh 2, Philadelphia 2, 
Cleveland 1, Rockford, 111, 1, and 
Elizabeth, N. J.

John T. Zuris, president. 
Juozas Poshka, secretary

BASEBALL
May 29 vvas the black letter day 

for our team. After valiantly bat- 
tling for 15 innings vve lošt 5 to 4. 
It vvas truly a heart breaker be
cause of the hard fight. The team 
that handed us this first defeat 
vvas the P. R. V. C.

Hovvever, vve came back lašt Sun-
day, June 5, and vvon1 our aixth
game by defeating Lottie’s Cafe
by the score of K to 7. This game
too, required a bit of overtime. It
vvas the lašt half of the tenth, vvith
Radley on third and 2 outs, vvhen
Snyder pushed a single past second
base, to break the tie. Here’s; hovv
the boys lined up —

BRAZIS BROS. A II O A
Zele’onis, cf. 4 0 2 0
Kirchner, rf. 5 1 2 1
Vitonis, 2 5 1 0 1
Krall, lf 5 3 2 1
Visn’skas 1 6 2 11 0
Šamas, 3 4 1 2 5
Lutkus 0 0 0 0
Snyder, c 6 2 9 0
Brazis, s 4 1 1 2
Miller, s 0 0 0 1
Bush, p. 1 0 0 2
Radley, p 3 1 1 0
Hayes 1 0 0 0
Thomas 1 1 0 0

Totais 45 13 30 13

LOTTIE’S CAFE A H O A
Kupcik, 2 4 2 2 2
F. Jar’s, lf-p 5 2 1 2
Mic’ki, cf-lf 5 2 2 0
Sp’gler, 3-s 5 1 1 3
Brady, c-cf 4 0 9 0
Stenk, 1 1 0 2 0
Hunts, 1 4 0 8 0
S. Jarus, s-3 5 1 2 L
Jirousek, rf 1 0 0 0
Majestic, rf 3 2 0 0
Fischer, p 3 1 0 2
Dolezal, cf 1 0 1 0
Kvetko, c 0 0 1 0

Totais 41 11 29 10

Brazis Bros. 120 102 001 1 8
Lottie’s Cafe 011 301 001 0—7 

the Collinvvood district echo vvith 
happy voices. The crovvd exceeded 
expectations, in addition to visitors 
from Akron, Dayton, Lorain, Young- 
stovvn and Alliance.

The management of the Dirva 
vvishes to express their thanks to 
all those who assisted in making 
this picnic a success.

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva,

“THE VOICE”
On the American Lithuanian hori- 

zon there has dawned a new month- 
ly magazine. It is called The Voice 
of Lithuanian-A merieans. A corrt- 
mendable title, and in its first 
editorial there is this sentence: “Our 
readers should feel that at lašt 
they have a publication vvhich is r 
neither narrovv nor partisan.” There 
is also this sentence. “We firmly 
believe that the ideali* of Peace, 
Progress and Democrarcy mušt be 
spread to all Lithuanian-Americans.” 
These quotations sound very high 
in purpose and a reader is convinc- 
ed the representatives of the Lith
uanian Americans by vvay of their 
VOICE are sincere; hovvever the 
conscientious reader gets an en- 
tirely contrary point of view.

In the šame editorial is found 
the follovving sentence: “Our ai m 
is to present the truth as we see 
it.” (Your vvriter underseores sen
tence parts vvhich help prove the 
eontradietion of the editorial.) In 
fact this sentence is strong enough 
to eonviet the editors of biased 
opinion. There are a few other 
examples vvhich help create a con
trary vievv. The follovving quota- 
tions from the šame editors are 
used to emphasize Vvhat a conscien
tious reader finds “Wherever pos- 
sible, on controversial questions, 
both sides of the argument vvill be 
presented. — We shall attempt (o 
be progressive, unprejudiced, and 
fair to all Lithuanian people, būt 
we do not expect to streteh fairness 
beyond the limitą of truth (as the 
editors see it.)”

These latter quotations prove the 
editors are evasive on the issues 
they claim to uphold. This is defi- 
nitely true because the follovving 
ąuestions are raised: Why didn’t 
the editors statė definitely that “On 
controversial questions both sides 
of the argument vvill be presented”? 
Why didn’t they statė definitely that 
“We shall be progressive, unpreju
diced, and fair to all Lithuanian 
people ete?” And why did they 
have the brazeness to suggest fair
ness can be stretehed ?

It is u n necessary to dravv con- 
clusions, because it is all too ob- 
vious. The nevv born VOICE is in 
an old rut. The rut being partisan- 
ship. It is vvith sadness this read
er, a member of the younger gen- 
eration, accepts the conclusion. The 
magazine vvill endeavor to shape a 
one-sided point of vievv. It vvill 
not be open minded. In a sea al- 
ready agitated vvith factionalism, 
another faction vvill merely make it 
more difficult for calm sailing. The 
real voice of Lithuanian Americans 
should be a sincere urge for calm 
sailing. There should be no par- 
tisanship because partisanship is a 
form of special privilege, 3nd there 
cannot be any fairness under any 
prejudiced “clique” cooperation.

C. V. Liūtas.

LITHUANIAN PITCHER 
“COMES THRU”

The Cleveland Indians, rampag- 
ing at home and abroad finally were 
made to say “uncle” lašt Monday. 
It vvas big and burly Krakauskas, 
of the Washington Senators vvho 
subdued them too. The score vvas 
all tied up in the llth inning vvhen 
M r. Krakauskas vvas called to the 
colors and prove his mettle. He 
allovved one hit būt made up 
for it by striking out two of 
Cleveland’s most dangerous batters.

DU KAMBARIAI dviem ar
ba vienai moteriai. Lietuvių 
šeimoje. Kreipkitės antrašu: 

1315 EAST 77TH ST.

Parsiduoda Alinė
Vitus Cafe — Lietuvių ap

gyventoje vietoje, alaus ir vy
no laisnai. Kreipkitės (23) 
8104 St. Clair Av. Cleveland

PARSIDUODA DU NAMAI 
6717 Zoeter avė., du dviejų 
šeimų namai, Lietuvių apgy
ventoje srityje. Padarykit 
savo pasiūlymą. Telefonas:

SUNset 0730-J. ____ (25)
PARSIDUODA NAMAS

7 kambarių namas, gerame 
stovyje, Lietuviais apgyven
ta sritis — 681 E. 120 St., 
arti St. Clair avė. (25)

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos -

9114 St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744
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