
DIRVA 
L 1 T H U

Published

Ohio
6820 Superior

MANAGING KARPIUS-K. S.

Entered as Second-Class matter Decem- 
ber Gili, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

’ E E K L Y 
veland by the 

ing Co.
!and, Ohio

I he only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE F1ELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrove

. Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose . .............. $2.00
Kanadoje ir Meksikoje____________ $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse . ............. $3.00

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

No. 25

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GRĄSINA STREIKU
Paryžius. — Prancūzijos 

premjerui buvo duota dik
tatoriškos teisės trejetui 
mėnesių. Dabar premjeras 
Daladier paleido seimą iki 
Lapkričio mėnesio, pasiil- 
gindamas savo diktatorišką 
terminą. Dėl to pradėjo 
labai gruzdėti Prancūzijos 
darbininkai, ypač kairieji, 
grąsindami net generaliniu 
streiku.

Daladier seimą paleido 
ir paėmė pats reikalus ves
ti dėl to kad pastaru laiku 
prasidėjo smarki komunis
tų agitacija Prancūzijoje 
atidaryti sieną ir leisti ga
benti Ispanijos kairiesiems 
karo reikmenis.

Prancūzijos valdiškų įs
taigų tarnautojai, 750,000 
skaičiuje, reikalauja pakė
limo mokesties ir ruošiasi 
streikui jeigu jų reikalavi
mas nebus išpildytas.

Geležinkeliais judėjimas 
pereitą savaitę žymiai pa
kilo. Pereitą savaitę pre
kių pervežimui panaudota 
51,230 vagonų daugiau ne
gu savaitė pirmiau. Per 
visą savaitę prekių vežioji
mui buvo panaudota 553,- 
354 vagonai.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS. 
Vancouver, B. C. — Kana
diečiai bedarbiai 1,000 skai
čiuje surengė demonstraci
ją. Policija ėmėsi ją vai
kyti, riaušėse sužeista 50 
asmenų.

GAUDO UNIJOS AGI
TATORIUS. Detroit. — 
Prie Fordo River Rouge 
dirbtuvių automobilių uni
jos agitatoriai dalina lite
ratūrą ir kalbina darbinin
kus rašytjs į uniją. Fordas 
labai priešingas unijai ir 
kovoja prieš agitatorius. 
Pereitą savaitę vieną dieną 
prie dirbtuvės vartų areš
tuota 22 agitatoriai.

Unijos viršininkai turi 
bėdų su savo nariais. Mat, 
unijos skyriai pradėjo ne
duoti centrui narių mokes
čių, dėl ko unijos preziden
tas Martin pagrąsino tiems 
skyriams suspendavimu.

IŠSTATĖ GUMŲ DIRB
TUVĘ. Detroit. — Fordo 
automobilių kompanija iš
baigė statvti naują $5,600,- 
000 vertės automobilių ra
tams gumų dirbtuvę, kuri 
dabartiniu laiku išdirba po 
4,000 gumų į dieną.

UŽMUŠTA 76 KAREI
VIAI

Meksikoje pereitą savai
tę susirėmimuose valdžios 
kareivių su sukilėliais už
mušta 76 kareiviai ir suki
lėliai.

APSIVEDĖ. Birž. 18 d. 
apsivedė Prez. Roosevelto 
paskutinis sūnūs, John, su 
Anne Clark. Vestuvės įvy
ko Nahant, Mass., kur. da
lyvavo ir jaunikio tėvai.

KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO BIRŽELIO-JUNE 24. 1938 23-ti Metai (23rd Year)

Prez. Roosevelt Pasirašė Viešų Darbi) Biliii
Iki Rudens Pa
gerės Bizniai
Hyde Park, N. Y., Birže

lio 21. — Prezidentas Roo- 
seveltas, parvažiavęs į sa
vo namus pasilsiui, po Kon
greso išsiskirstymo, čia pa
sirašė Kongreso priimtą 
skolinimų ir viešų darbų 
bilių, kuris tuoj tampa įs
tatymu.

Prie to Prezidentas pa
reiškė kad visą šalį bendrai 
imant, bizniai nebuvo taip 
nuslugę kaip nekurie žmo
nės įsivaizduoja.

Prezidentas patiekė Ko
mercijos Departamento ap
skaičiavimą kad šymet vi
sos šalies ineigos pasieks 
60 bilijonų dolarių. Kiek 
anksčiau apskaitliuota bu
vo apie 55 bilijonai.

Darbas prasidės į 60 
dienų

Prezidentas pareiškė kad 
viešų valdiškų namų staty* 
ba prasidės į 60 diepų. Tam 
tikslui paskirta $350,000,-1 
000.

Visų kitų viešų darbų 
vykdymas taip pat tuoj 
bus pradėtas ir pasidarys 
daugiau naujų darbų.

Penkių įvairių departa
mentų vedėjai, kurie lei
džia valdžios pinigus per 
savo rankas, praneša kad 
iš jų pusės visa mašinerija 
yra gatavai paruošta dirb
ti. Iki rudens visi valdiš
ki pinigų leidimo ir darbų 
bei biznių paspirėjimo apa
ratai įsismarkės.

¥ ¥ ¥

Prezidentas kalbės per 
radio į šalies gyventojus 
šio penktadienio vakare, io 
kalba bus girdima nuo 9:30 
vai. Plačiai išaiškins kaip 
veiks jo $3,750,000,000 lei
dimo bilius.

KONGRESAS IŠSISKIR
STĖ 

Washington.— Suv. Val
stijų Kongresas užbaigė 
šio meto posėdį ir išsiskir
stė. Kitas posėdis bus tik 
Sausio 3, jeigu nebus rei
kalo sušaukti ekstra posė
dis. Rudenį įvyksta rin
kimai, nekurie Kongreso 
nariai gali jau nesugryžti.

DR. COPELAND, Sena
torius iš New Yorko, mi
rė Washingtone, senato sa
lėje, Birželio 17d. Jis tu
rėjo 69 m. amžiaus. Buvo 
atkaklus Prez. Roosevelto 
politikos priešas.

NUŽUDĖ TĖVĄ. Det
roit, Mich. — Royal Oak 
priemiestyje 18 metų am
žiaus studentas, Jason Ed. 
Dulsky, nušovė savo tėvą, 
kai tėvas ant jo sukeikė 
už vakarienę kurią tas vai
kinas pagamino. Tėvą nu
šovęs, lavoną sudėjo į dė
žę ir automobiliu išvežęs į 
krumus paslėpė. Tas atsi
tiko Gegužės 30. Dalykas 
paaiškėjo šiomis dienomis, 
ir vaikinas tapo suimtas.

LATVIŲ kariuome
nės kariai ekskursija 
Kaune: viduryje Lat
vių ekskursijos kuo
pos vadas Ktp. Berzi
nis, Mjr. Narušis, iš 
kairės Kpt. Kaladė, 
L-'tvi’^ kar^iocrtenėii 
Kpt. Kugaš^ Mjr. 
Požėla, Latvių , Kpt. 
Pilzednieks ir kiti, 
išlydimi j Rygą.

(Tėmykit skirtumą 
Latvių karių unifor
mų ir kepurių.)

(Skaitykit aprašy
mą ant 5-to pusi.)

POTVINIAI SUKLIU- RŪPINASI SULAIKY-
DĖ APONAMS

šanghai, Birž. 23. — Ei
na gandai kad dedama nau
jos pastangos baigti Kinų- 
Japonų karą.

¥ ¥ ¥

šanghai, Birž. 21. — Ho- 
nan provincijoje Geltonų- 
sios upės potviniai užkirto 
Japonų kariuomenei kelius 
toliau veikti ir jie net bu
vo priversti visais budais 
gelbėtis, bėgti nuo išsiver
žiančių vandenų. Kinų ži
nios skelbia jog apie 5,000 
Japonų kareivių prigėrė ir 
7,000 kitų apsupta vande
niu.

Iš apsemtų vietų pabėgo 
700,000 Kinų gyventojų, jie 
liko be pastogės.

Šansi provincijoje Kinai 
sudrutino savo spėkas, pa
statydami arti 200,000 ge
rai išlavintų kareivių.

Kinai daugelyje vietų pa
tys ėmė griauti Geltonosios 
upės kraštų tvenkinius ir 
užleisti vandeniu Japonų 
įžengiamas sritis.

Japonai šiomis dienomis 
užėmė svarbią salą Namoa 
Kinijos pakraštyje, po aš
traus susirėmimo su Kinais 
ir tą salą naudos pietinės 
Kinijos puolimams.

Sako, Japonai nenori už
kariauti visą Kiniją, ir gal 
pasiliaus kariavę kai už
ims laikiną Kinijos sostinę 
Hankow.

Kinai praneša kad Bir
želio 20 jie nuskandino ke
turis Japonų karo laivus.

(Vaizdai iš Kario, 
specialiai Dirvai)

MU ISPANŲ KARO

Londonas, Birž. 21.— Di- 
dėsės Europos valstybės 
sutarė siųsti savo komisi
jas Ispanijon ir pradėti iš
traukti iš ten tų šalių vy
rus, tikslu sulaikyti Ispanų 
pilietinį karą.

Tarimą padarė 27 valsty
bių komisija. Net Sovietų 
Rusija, kuri iki šiol darė 
visokias kliūtis šitam pla
nui, sutiko su kitų valsty
bių nuosprendžiu.

Britų vyriausybe naudo
jo ypatingą spaudimą ant 
Italijos ir Prancūzijos, ku
rių viena drauginga suki
lėliams, kita lojalistams, 
kad pasistengtų kariaujan
čias puses prikalbinti pa
daryti mūšių paliaubas.

Sį»

Valencija, Birž. 22.—Du 
Britų prekiniai laivai tapo 
nuskandinti kai sukilėlių 
lėktuvai juos užatakavo, 
atvežusius lojalistams reik
menų.

Taip tai jau 54 Britų lai
vai buvo sukilėlių užbom- 
barduoti šio karo laiku, ke
liolika jų nuskandinta.

Gen. Franco ruošiasi di
deliam žygiui prieš Barce- 
loną, kam gerai pasisekus 
tiki bus prieita prie perga
lės ir baigimo karo.

Kaip sukilėliams sekasi 
parodo šios skaitlinės: nuo 
šių metų Sausio 1 dienos jie 
užkariavo 16,600 ketvirtai
nių mylių. Dabar sukilė
liai valdo 35 provincijas, 

kairieji liko tik su 11 pro
vincijų. Gen. Franco val
do 131,000 ketvirt. mylių 
Ispanijos ploto, o lojalistai 
tik 48,000.

VOKIETIS SCHME- 
LING SUMUŠTAS

New York. — Birželio 22 
įvykusiose pasaulinio čam- 
pionato kumštynėse Ameri
kietis negras sumušė pra
garsėjusį Vokietį Schme- 
lingą pirmame rounde per
2 minutas 40 sekundų.

Tai buvo netikėtas smū
gis Vokiečiams nes jie ma
nė kad jų Maxie bus pasau
lio čampionas. Berline Vo
kiečiai sėdėjo prie radio iki
3 vai. ryto, ir kai išgirdo 
pranešimą apie jų tautie
čio tokį negarbingą pralai
mėjimą, nosis nuleidę ėjo 
gulti.

TAI KĄ MEILĖ DARO!
Rochester, N. Y. — Gra

ži jauna milijonierių duk
tė, Rosemary Webster, iš
sižadėjo savo tėvų turto, 
apsivesdama su savo pamy
lėtu biedu vaikinu.

VOKIEČIAI ŠNIPAI 
APKALTINTI

Washington. — Federa- 
lės valdžios tyrinėtojai iš
nešė apkaltinimus eilei Vo
kietijos šnipų, sulaikytų ir 
pabėgusių į Vokietiją, ku
rie per penkis metus dar
bavosi pavogimui Amerikos 
karo lėktuvų planų ir kitų 
paslapčių.

LATVIŲ 
KARIUOMENĖS 
KARIŲ CHORAS 

KAUNE 
KARO 

MU^EJAUS
SALĖJE 

KONCERTO 
METU.

TRAUKINIO NELAI
MĖJ ŽUVO APIE 40

Milės City, Mont. — Pa- 
sažierinis traukinys nuvir
to su sugriuvusiu tiltu į 
upę ir toje nelaimėje žuvo 
apie 40 keleivių ir geležin
keliečių. Kiti jų išliko gy
vi, bet sužeisti.

Vienas vagonas su pasa- 
žieriais paniro tiesiog van
denin, 20 pėdų gilumo, ja
me daugiausia ir žuvo.

SUGAVO SAVO SUNŲ. 
Chicagoje vienas policinin
kas dirbo prie gaudymo 
‘‘slaptingo bandito”. Kada 
jį nušovė, pasirodė kad bu
vo jo paties sūnūs, 21 metų.

30 PRIGĖRĖ LENKIJOJE
Brest-Litovsk. — Iškri

tus laivo dugnui, upėj Bug 
prigėrė 30 kaimiečių.

ŠI OŽKA TIKRAI SPRO
GO

Carlinville, III. — Vienas 
ūkininkas netoli čia gaso- 
linu valė ūkio padargus. Jo 
ožka priėjus prie gasolino 
išgėrė kiek bliųdelyje jo 
buvo. Kai vienas vyras už
sidegęs pypkę numetė deg
tuką, ožka priėjus ir jį pa
uostė. Ir pokšt!

Tos ožkos tik kauleliai 
visomis pusėmis dribsojo.

EUROPA sujudo prapli- 
tus gandams buk Vokietija 
padarius sutartį su Sovie
tų Rusija. Tą užginčina 
abi pusės.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

MIRĖ KSAV. VANAGĖLIS. 
Varšuvoje mirė visiems žino
mos dainos, “Kur Banguoja 
Nemunėlis” ir kitu, autorius, 
Ksaveras Vanagėlis. Jo tikra 
pavardė buvo Sakalauskas. Jo 
brolis gyvena Alytuje. Ksave
ras Vanagėlis norėjo būti pa
laidotas Vilniuje, kas ir išpil
dyta.

Jis buvo 76 metu amžiaus, 
gimęs 1862 metais.

Jis ilgus metus buvo Varšu
vos Liet. Dr-jos pirmininkas.

•

NUBAUSTIEJI IŠVYKO Į 
VOKIETIJOS PUSĘ. Klaipė
dos krašto trukšmadariai, pa
leidžiami iš kalėjimo, vyksta j 
savo “vaterlandą”. Sass gavo 
Pamaryj, Vokietijoje, pasto
riaus vietą, o Preikšas, kuris 
buvo nubaustas 10 metu kalėti, 
dabar paskirtas vieno nazių 
laikraščio redaktorium Tilžėje. 
Kiti trys iš paskiausia amnes
tuotu Neumanininkų, Jesučio 
žudikų, šiomis dienomis išvyko 
Į Vokietiją.

DEGTINDARIŲ PARODA. 
Kovai su degtindariais ir jų 
gaminama nuodinga namine 
degtine, Lietuvoje surengta 
“Degtindarių Paroda”. Kaune 
ji atsibus Birželio pabaigoje, o 
paskiau bus kilnojama po pro
vincijos miestus. Bus aprodo
ma apratai, budai degtinės da
rymo, ir kokios pasekmės iš to 
paeina.

•

29 NAUJOS KAIMO PLYTI
NĖS. Pernai Lietuvoje buvo 
jaučiama didelė gerų plytų de- 
gikų stoka, todėl Kaune buvo 
surengta jiems kursai, kuriuos 
baigė 59 žmonės. Pernai pro
vincijoje pradėjo dirbti penki 
plytininkystės instruktoriai.

šioje srityje jau yra daug 
atlikta: įsteigta 29 naujos ply
tinės, 154 vietose ištirtas mo
lis, 104 vietose išgręžta šuli
niai, 40 vietų išrauti kelmai ir 
sudaryta 22 nauji projektai.

•

TRAKŲ PILIES GELBĖJI
MAS. Po didesnių darbų su
tvarkymo Vilniaus Gedimino 
kalno pilyje, šiomis dienomis 
prasidėjo darbai konservavimo 
Kęstučio pilies griuvėsių Tra
kuose. šis darbas manoma už
truks visą vasarą.

•

LIETUVOJE dabar yra 1602 
dvarai, kurie turi daugiau 100 
hektarų žemės. Išviso Lietu
voj yra 287,380 ūkių su 4,318,- 
514 hektarais žemės. Dvarų 
žemės sudaro tiktai apie 6 pro
centus.

•

TREČIAS CUKRAUS FAB
RIKAS. Lietuvoje pakilo cuk
raus suvartojimas, ir Lietuvos 
ūkininkai jau išmoko auginti 
cukrinius runkelius, taigi šy
met ruošiama statyti trečias 
cukraus fabrikas. Tuo tarpu 
dar neišspręsta kur jis bus sta
tomas.

Taipgi šymet prie Pavenčio 
cukraus fabriko (ties Kuršė
nais) bus įrengta ir cukraus 
plytelių gaminimas. Todėl jau 
Lietuvai užsieniuose cukraus
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PENNSYLVANIJOJE Politinių Prasikaltėliu Amnestija? MIRIMAI
pittsburgh PHILADELPHIA
VAŽIUOJA 4 SPOR

TININKAI
Pittsburgho Lietuviai smar

kiai dirba pasiuntimui sporti
ninkų j Pirmą Lietuvos Olim- 
pijadą. Komitetui susidariu
siam iš Pittsburgho dr-jų at
stovų su Adv. Ed. Schultzu 
priešakyje gerai sekasi. Atsi
buvo piknikas, kuris davė pel
no $550 sportininkų siuntimui. 
Atsišaukus į Pitsburgho drau
gijas visos aukavo kiek išgalė
jo, taip pat ir biznieriai auko
jo po penkinę ir daugiau. Tai
gi iš Pittsburgho bus pasiųsta 
net keturi atletai į Olimpijadą.

Vėliau bus paskelbta vardai 
ir pavardės tų jaunuolių kurie 
važiuoja į Lietuvą ir kokiuose 
sporto žaidimuose specializuo
jasi. Dabar dar stropiai ren
giamės prie išleistuvių banke
to, kuris įvyks antradienio va
kare, Birželio 28, Lietuvių Pi
liečių salėje, 1723 Jane St. S.S.

Soho Draugijos smarkiai 
rengiasi prie savo bendro pik
niko Liepos 3 dieną, Franklin 
Grove.

North Side Lietuvių draugi
jos rengia tokius piknikus jau 
kelinti metai visos kartu ir va
dina N. S. Lietuvių Diena. To
dėl šiais metais ir Soho Lietu
vių draugijos, kurių yra net 
penkios, kartu susidėjo ir už- 
vadino Soho Lietuvių Diena.

Juozas Virbickas.

REIKAJAUJA PILNO 
TYRINĖJIMO

Kaip jau yra žinoma, prieš 
keletą savaičių buvo iškelta ap
kaltinimai Pennsylvanijos val
stijos administracijai ir parei
kalauta ištyrinėti jai primeta
mas pinigų aikvojimas.

Apkaltinimai yra tokie ste
binanti ir rimti, kad Pennsyl
vanijos laikraščiai pradėjo vėl 
reikalauti viso to dalyko ištyri
nėjimo, nežiūrint kad valstijos 
gubernatorius, kuriam daug tų 
kalčių prikišama, ir vėl laimė
jo nominacijas.

Gubernatoriaus Earle admi
nistracija ir asmenys peticijoje 
apkaltinami, sako spauda, tu
rėtų patys rūpintis tyrinėji
mus pravesti, jeigu jie jaučia
si nekalti, ir skubintis apsiva
lyti. Jie gi tuo tarpu naudoja 
visokius techniškus budus už
stoti kelią tyrinėjimams, kas 
tik labiau sukelia visų piliečių 
nuožiūrą ir lyg kalba kad jie 
prisipažysta jog jie negalės iš
sisukti iš tardymo pasekmių.

Gubernatorius Earle kalbėjo 
per radio į valstios gyventojus 
gindamas ir teisindamas save 
ir savo darbus. Jis pareiškė 
šitaip: Jeigu kas turi kokius 
apkaltinimus jam arba jo ad
ministracijos nariams lai ima 
areštuoja, teisia ir baudžia 
juos.

• VISAME pasaulyje yra ž 
noma apie 80 rūšių voverių.

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

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

Socialistų-Komunistų Merry-Go-Round Scrantone — Lietuvos Politiški Ka
liniai — Kiek Jų Yra ir ar Visi Jie Gali Būti Paliuosuoti

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Pasiųskim Savo Atletus 
Į Kauną

šymet Lietuva, minėdama 20 
metų nepriklausomybės sukak
tį, rengia Tautinę Sporto Olim
pijadą Liepos 17 iki 31, Kau
ne.

Kitos musų kolonijos: Chica- 
ga, Pittsburghas, New Yorkas, 
Brooklynas, Rockford. Illinois, 
Clevelandas, kurios tūlos yra 
mažesnės negu musų kolonija, 
siunčia po vieną ir po daugiau 
atletų į Lietuvą, sulyg savo fi
nansinių išgalių. Kiekvienam 
atletui reikia turėti tiktai $275 
kelionės kaštų į Lietuvą ir at
gal. Kitas visas išlaidas ir bu
vimą Lietuvoje aprūpina pats 
Olimpijados komitetas. Spor
tininkų ekskursija išplaukia iš 
New Yorko Liepos 1 d., laivu 
Gripsholm.

Jei kitos, daug mažesnės už 
Philadelphiją Lietuvių koloni
jos, siunčia atletus į Lietuvą 
ir suranda tam finansų tai mu
sų trilypė didžiulė Philadelphi- 
ja, su Camdenu ir Chesteriu. 
būtinai turi pasiųsti bent po
rą atletų, čia turime labai ga
bių Lietuvių jaunuolių, atsižy
mėjusių Amerikos sporte. To
kie atletai suteiks musų kolo- 
niai didelę garbę dalyvaudami 
Pirmoje Lietuvių Tautinėje O- 
limpijadoje.

Tuo reikalu, finansų papildy
mui, Birželio 29 d. rengiama 
balius ir šokiai, 8 vai. vakare, 
Lietuvių tautinėje salėje, 928 
E. Moyamensing avė. Apie tai 
klausykite pranešimo Lietuvių 
radio programe.

Komitetas kuris rūpinasi pa
siuntimu iš Piladelphijos kolo
nijos atletų i Lietuvą, širdin
gai prašo visus Lietuvius be 
skirtumo paremti šį atsisveiki
nimo parengimą musų jaunuo
liams atletams. F. Pūkas.

Streikas Sulaikė Du 
Dienraščius

PITTSBURGE pereitą savai
tę sustreikavo dviejų didelių 
dienraščių tarnautojai reikalau
dami daugiau mokesčio, unijis- 
tų darbo ir geresnių darbo są
lygų. Streikas apėmė 2,000 
darbininkų, taigi 
Press ir Sun-Telegraph 
sustoti.

apėmė
i Pittsburgh 

turėjo

PERKA 6000 PORŲ
LŲ. Pittsburhgo miesto tary
ba rūpinasi gauti pinigų nupir
kimui 6,000 porų batukų 
niems miesto vaikams, 
kalinga apie $10,000.

AVA-

bied-
Rei-

Kviečiame j Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. — 
ladelphijoje du kartu 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

Eina Phi- 
per

Į LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLA3TD 
HAMBURG « NEWYORK
Patogus geležinkel'ais susisiekimas iš Bremeno ; r 
Hamburgo. Mes pagelbesime jums išgauti : vee'ų 
ir immigracijos vizas- dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų srba 
1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMBURG-AMERICAN LINE
GERMAN LLOYD

TV

Nors mūsiškių komunistų ir' 
socialistų agitacinis karštis yra' 
ataušęs, bet kad jie yra pratę 
bruzdėti ir drumsti visuome-, 
nės nuotaiką, niekinti Lietuvos! 
santvarką ir iš to sau daryti į 
biznį — tai nesistebėkime kad 
tie Lietuviški “tavorščiai” tai Į 
vienur tai kitur suruošia poli
tiškai biznišką pragomą ir ban-i 
do sutraukti galimai didesnį 
žiopsotojų būrį, kuriems ir pa
rodo iš Laisvės ir Vilnies, iš 
Keleivio ir Naujienų pasipirk
tus balionėlius: “Amnestija po
litiškiems kaliniams.” Reika
laukim spaudos laisvės (kuria 
jie nemoka prideramai naudo
tis), reikalaukim mitingų lais
vės (kurie visiems nusibodo).

Girdėti kad Scrantone žada 
netrukus įvykti “kongresinis” 
komunistų-socialistų merry-go- 
round.

Pirm ėjus į socialistų-komu- 
nistų pikniką Scrantone, pagal
vokime ir panagrinėkime bent 
vieną tos pramogos prašmatnią 
atrakciją: ar Lietuvos politi
niams kaliniams yra reikalin
gas visuotinės amnestijos Įs
tatymas? Girdi, jau dvide
šimts metų sukanką kaip Lie
tuva yra nepriklausoma valsty
bė, bet per visą tą laiką dar 
nebuvęs nei vieną kartą išleis
tas visuotinės amnestijos įsta
tymas politiniams kaliniams. 
Tikros padėties nežinantieji ta 
proga skelbia kad politinių ka- j 
ir.ių Lietuvos kalėjimuose esą i 
abai daug, kad be amnestijos 
įstatymo jiems nesą jokios vil
ties išeiti į laisvę.

Tikroji padėtis betgi kitaip 
atrodo, čia panagrinėsim prie
žastis dėl kurių Lietuvai nėra 
reikalingas amnestijos įstaty
mas, ir nurodysime esamas są
lygas, iš kurių matyti kad ka
limai Lietuvoje ir be amnesti
jos įstatymo bent kuriuo me
tu gali būti paleisti iš kalėji
mų.

Pirmų pirmiausia pažymėti- 
,.a kad Lietuvoje veikia įstaty
mas pagal kurį teismai patys 
savo sprendimais vienu trečda
liu sumažina bausmę tiems ka
liniams kurie kalėjime pasitai
so.

Šiuo įstatymu turi teisę pa
sinaudoti visi kaliniai — tiek 
politiniai, tiek kitokie. Šia tei
se yra pasinaudoję daug poli
tinių kalinių; Šis įstatymas 
bausmei mažinti vienu trečda
liu daugumui kalinių gali žy
miai anksčiau atverti kalėjimų 
duris, nelaukiant bausmės at
likimo termino.

Ar.tras labai svarbus dalykas 
yra Respublikos Prezidento ga
lia malonės aktais paleisti ka
linius į laisvę arba sumažinti 
kalėjimo laiką. Malonės aktais 
Respublikos Prezidentas kiek
viena proga paleidžia daug ka
lnių arba jiems bausmes su
mažina. Kiekvienas kalinys 
turi teisę malonės prašymu į 
Respublikos Prezidentą kreip
tis. šia teise labai daug poli
tinių kalinių ir pasinaudoja, 

j Sakysime, tik per 1937 metus 
Respublikos Prezidentas malo- 

i :es aktais dovanojo bausmes 
i 117 politinių kalinių (ukinin- 
j kams “streikeriams” — 70, Vo- 
i kietininkams Klaipėdiečiams — 
I 36: nuteistiems už valstybės 
išdavimą — 1; Birželio 7 da
lyviams — 8, ir kitiems — 2).

Išviso politinių kalinių Lie
tuvoje nėra tiek daug kaip 

1 kartais manoma. 1937 metų 
Gruodžio 30 d. visuose Lietu
vos kalėjimuose išviso tebuvo i 
587 politiniai kaliniai. Šis pa- 

| lyginti mažas politinių kalinių 
Į skaičius išaiškinamas tuo- kad 
Lietuvoje smarkiau baudžiama 
tik už tikrai sunkius nusikalti
mus. ’

čia dar reikia pažymėti kad 
Lietuvoje politinių kalinių skai-1 
čius, skaitant pagal gyventojų ! 

' skaičiaus santikį, nėra didės- j 
nis negu pas kitus artimesnius Į 
ir tolimesnius Lietuvos kaimy
nus, ir žymiai mažesnis įegui 
Lenkijoje, Sovietų Rusijoje r 

I Vokietijoje.
Kadangi tik per vienerius' 

I mfitus malonės aktais buvo do- 
■ v"rota bausmės r.et 117 politi- 
i ri i kalinių, vadinasi, visam jų 
ocnktadsliui, tni savaimi per- 

: š.-si išvada, kid joks omnesti- 
iot ’stntymš negalės -?.b?au 
p lengvinti politinių kalinių 
■■■ dėties.

Be to, 
j n' otim s 
j pvgv'Ttu 
| ir kiek 

mP’. Iš 
politirių 

j Gruodžio 
> kalėjimuose, komunistų buvo

442 (iš jų Lietuviu 221, žydų 
208 ir kitų tautybių 13), šni
pu 89, ūkininkų “streikininkų” 

Neumanininkų, Sassininkų 
Klaipėdos krašto Vokie- 
25. ši politinių kalinių 
yra perdaug charakte-

31, 
ir kitu 
tininkų 
sudėtis 
ringą.

šiais 
vėjais'

1938 metais keliais at- 
Respublikos Prezidento 

ma’orėš aktais buvo papildo
mai paleisti daugelis politinių 
kalinių, taip kad kalėjimuose 
besėti labai mažas skaitlius ir 
tik tokie kurie paliuosavimo 
yra neverti, kad ir amnestijos 
budu.

čia suminėtos aplinkybės sa
vaime nuneigia visuotinės am
nestijos įstatymo Lietuvos- po
litiniams kaliniams reikalingu
mą. Taipgi gausiai yra ir 
kių motivų kurie rodo kad 
sų politinių kalinių net ir 
galima amnestuoti.

Politinė Lietuvos padėtis 
sus atsakingus organus verčia 
nuolat budėti valstybės nepri
klausomybes ir neliečiamybės 
sargyboje. Juk maža Lietuvos 
valstybė yra tarp trijų didžiu
lių kaimynų, kurių interesai 
susikerta kaip tik musų vals
tybėje. šie kaimynai, norėda
mi sustiprinti Lietuvoje savo 
pozicijas, savo Įtakas, atsidėję 
veikia ta kryptimi, nesigaleda- 
mi jokių pastangų. Idėjos iš 
rytų, vakarų ir pietų Lietuvo-

70, Vo-

to-
vi- 
ne-

vi-

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• MONTELLO, Mass. — šio
mis dienomis Lietuvaitė Ju

lė Jakavonytė užbaigė teisių 
kursą Portia Law School, Bos
tone, ir gavo L.L.B. laipsnį.

O SO. BOSTON, Mass. — My
kolas Grendelis garbingai už

baigė Bostono Jėzuitų Kolegi
ją ir gavo “ęurp Įaudė’’ pasižy
mėjimą. šis yra pirmas ‘Lie
tuvis studentas J kuris turėjo 
garbę būti maršalu kolegijos 
užbaigimo programe. Ateinan
čiais mokslo metais jis išrink
tas važiuoti j Jefferson Medi- 
ka’ę mokyklą, į kurią priima 
lik vieną studentą.

o CHICAGO, III. — Marųuette
Park Lietuvis, Raymond Wa- 

lcrskas, Birželio 22 d. išvyksta 
Į Australiją, užimti atsakomin- 
gą vietą Sydney radio firmoje.

—Northsaidiečiai susilaukė 
naujo gydytojo, Dr. P. Bra- 
sio, kuris pabaigė medicinos 
mokslą ir gavo diplomą.

—Birželio 16 d. Harrison 
i high mokyklos užbaigimo kla
sėje atsisveikinimo kalbą už 
474 pasakyti išrinktas Lietu
vis, studentų abiturientų pre
zidentas, Edvardas Jakštis.

—Juozas Žukas, žinomas te- 
nisistas, 1937 m. rudenį pra
dėjo lankyti American College 
of Physical Education ir šiais 
nctais savo kursą baigė vie
las iš geriausių studentų.

• MASFETII, N. Y. — Jurgis 
Petrauskas užbaigė chemi

jos inžinieriaus mokslą Pratt 
Institute. Dar metai liko dar
buotis toliau, nes jis nori gau
ti meno mokslų bakalauro — 
Bachelor of Arts — laipsnį.

» WOODHAVEN, N. Y. —Me
dicinos daktaro mokslą Long 

Islard Kolegijoje baigė Mikolas 
W. Bušas (Bush).

* VIEYTES, Argentina. — U.
S. A. Lietuvis, Juozas Vins- 

k.vs, 8 metai gyvenantis Ar
gentinoje, baigė šoferio :meka- 
niko mokslą šoferių akademi
joje, c. Vieyteš, Buenos Aires.

pageidaujantiems vi- 
Jmnėstiios įstatymo 
žinoti kokios rūšies i 

politinių kalinių esą- 
bendro skaičiaus 578 j 
kalinių kurie 1937 m. j 
30 d. buvo Lietuvos I

* LONDONAS, Anglija. — A.
Valašimas, Clearing Machi- 

re Co. mechanikas iš Chicagos, 
atvažiavo apžiūrėti jo kompa
nijos Anglijoje veikiančių ma- 
šinų-presų automobilių išdir- 
bvstėse.

je aiškiai juntamos. Deja, jos 
toli gražu nesutampa su Lietu
vos interesais, su Lietuvių tau
tos interesais, su Lietuvių tau
tos pasiryžimu išlaikyti savo 
nepriklausomybę. Todėl su jo
mis tenka kovoti, šios kovos 
padarinys aiškiai matyti iš pir
ma nurodytos Lietuvos politi
nių kalinių sudėties.

Jeigu kitur politinių kalinių 
tarpe daugiausia esti tokių ku
rie veikia prieš esamą valsty
bės santvarką tai Lietuvoje 
matome priešingą vaizdą. Lie
tuvai esant trijų didžiulių kai
mynų interesų objektu, čia at-, 
siranda nemaža svetimų vals-' 
tybių agentų, šnipų, kurių pro
centas, palyginti, yra labai žy
mus, aiškiai rodąs svetimų val
stybių įfciką. Yra nemaža ir 
tokių kalinių kurie, kad ir ne
būdami tikri šnipai, vis dėl to 
tarnauja svetimiems, dirba ne 
tiek prieš esamą valstybės 
santvarką kiek prieš pačią Lie
tuvos nepriklausomybę. šito
kių asmenų veikla yra pragaiš
tinga ir valstybei ir tautai.

Tik atsiminkime bent didžią
sias bylas, kuriomis buvo išro- 
dytas aiškus kėsinimasis į Lie
tuvos nepriklausomybę. Dar 
tebeatsimenam garsiuosius pe- 
oviakus, kurie buvo pasiryžę 
jiega nuversti Lietuvos vyriau
sybę ir visą Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos.

Lygiai taip pat veikė vadi
namieji Plečkaitininkai, kurie 
su musų pietų kaimyno pagal
ba kėsinosi pražudyti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kėsinimąsi į Lietuvos nelie
čiamybę iškėlė ir 1935 metų 
Neumar.inkų ir Sassininkų by
la.

Visiems suprantamai pragai
štingas Lietuvių tautai ir val
stybei yra komunistų veiki
mas. Anksčiau buvusi padėtis 
ir dabar nėra visai pasikeitus. 
Lietuvos priešai nesnaudžia ir 
tyko geros progos. Tat tie ku
rie varo valstybės nepriklauso
mybės griaunamąjį darną, ne
siryždami pasitaisyti, nieku bu
du negali būti amnestuoti.

Jei jie kada susipras blogai 
darę ir kenkę savo tautai,-savo 
valstybei, ir gailėsis, tai Res
publikos Prezidentas malonės 
aklu galės dovanoti arba su
mažinti jiems bausmę.

Kas dėl nubaustųjų už komu- 
nintinį veikimą, tai jie tuojau 
paleidžiami iš kalėjimo kaip tik 
vi< šai išsižada komunizmo.

Kaslink vadinamųjų ūkinin
kų “streikininkų”, tai iš jų ka
lėjime ilgiau pasėdėjo tik ue 
ku.’ie terorizavo ramius gyven
tojus, šaudė, užmušinėjo ir pa
deginėjo. Tokie nusikaltėliai 
jau vargu begali būti laikomi 
politiniais nusikaltėliais, nes 
jų nusikaltimai yra aiškiai kri
minaliniai.

Kai kurie politiniai kaliniai, 
nesuprantą savo veiksmų ža
los, išėję . į laisvę, paprastai, 
nesiliauja dirbę to darbo už ku
rį buvo nubausti. Tai parodo 
daug faktų. Politinių kalinių 
nemaža yra tokių kurie į ka
lėjimą yra pakliuvę už tuos 
pačius priešvalstybinius darbus 
ne pirmą kartą. Tat tokiems 
politiniams nusikaltėliams tai
kinti amnestiją nėra prasmės.

•Y * *
Prieš valstybės kenkėjus vi

sur imamasi griežtų priemo
nių. Demokratinės valstybės 
buvo priverstos išleisti ypatin
gus Įstatymus kad suvaržytų 
tam tikrų priešvalstybinių gru
pių veikimą bei valstybei žalin
gų idėjų skleidimą, numatyda
mos už šios rūšies veiksmus 
gana sunkias bausmes.

štai, sakysime, Anglija iš
leido specialų vidaus tvarkos 
apsaugos įstatymą (Public Or- 
der Bill), kuriuo uždraudžiama 
dėvėti partinės uniformos, or
ganizuotis ir veikti karinio ^po
būdžio organizacijoms, viešose 
vietose ir vaikštynėse turėti 
ginklus, nešioti kiršinamus ar 
'žeidžiamus šūkius. Tuo įsta
tymu praplėsta policijos galia 
bent kokiems viešiems veiks
mams suvaržyti.

Čekoslovakijoje yra išleistas 
Įstatymas kuriuo vyriausybė 
įgaliojama suspenduoti politi
nes partijas. Panašus įstaty
mai buvo išleisti ir Austrijoje, 
Šveicarijoje ir kitur.

Antra vertus, niekur Euro
poje pastaru metu nebandyta 
suteikti politiniams kaliniams 
visuotinė amnestija, kai tuo 
tarpu visur tik rūpinamasi su- 
.stiprinti priemones kovai r>u 
politiniais nusikaltimais. Tai

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

4. Brook-

42 metų,, 
Chicagoje.

d.,
Iš 
k.

A-

PAULIUKEVIČIUS Jonas, 58 
m., mirė Brooklyne Birželio 
8»d. Palaidotas Birželio 11, 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Paėjo iš Pažeriu k., Vilkaviš
kio par. Amerikoje išgyve
no 42 metus. Liko žmona, 
Anelė, ir brolis Petras Cle
velande. Lietuvoje gyvena 
dvi seserys.

STAŠIMAS Jonas, 57 m. am
žiaus, mirė Kovo 4, Ilorts- 
horne, Okla. Telšių parapi
jos. Liko žmona, 6 sūnus 
ir brolis, o Lietuvoje sesuo.

BUMBLIAUSKAS Liudvikas, 
mirė Balandžio 3, Eastham- 
pton, Mass.

DAMBRAUSKIENĖ Jadviga,
45 m., mirė Gegužės 18 
New Kensington, Pa. — 
Meškuičių par., Jurgaičių 
Po tėvais Lukoševičiutė.
merikoje išgyveno 25 metus.

ZDANAVIČIENĖ Gertrūda, 55 
metų, mirė Gegužės 5, Wyo- 
ming, Pa. — Raseinių aps., 
Kelmės par., Degučių kaim. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

DRULA Juozas, mirė Gegužės 
23, Frackville, Pa. Liko 
žmona ir astuoni vaikučiai.

JUŠKEVIČIUS Matas. 63 me
tų, mirė Gegužės 20, Wilkes- 
Barre, Pa. Liko žmona ir 
penki vaikai.

ABROMAITIENĖ Ona. mirė 
Gegužės 29. Pittston, Pa.

PAŠAKARNIENĖ Marė, 44 
m., mirė Gegužės 27 d., So. 
Boston, Mass. Amerikoj iš
gyveno 23 metus.

DERKINTIS Antanas, 55 me
tų, mirė Gegužės 31, South 
Boston, Mass. — žemaičių 
Kalvarijos par.. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

GUŽAUSKAS Juozas. 45 metų, 
mirė Birželio 1, Chicagoje. 
Gimęs Panevėžio ap. Ame- 

i rikoje išgyveno 30 metų.
ANDRIULIENĖ Ona, 42 me

tų, mirė Birželio 1. Chicago
je. — Tauragės apsk., Šila
lės par., Balsių k. Ameriko
je išgyveno 20 metų.

VALENTUKONIS Matas, mi
rė Gegužės 28, L,vnwood. Pa.

KAZLAUSKIENĖ Barbora, 80 
metu, mirė Gegužės mėn., 
Davton, Ohio.

STOKA Rozalija (po pirmu 
vyru Kairienė), pusamžė, 
mirė Birželio 8, Chicagoje. 
— Raseinių apsk., Gaurės 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

POŠKA Antanas, 21 metų, mi
rė Birželio 1, Chicagoje. — 
Gimus Chicagoje.

JOKŠUS Leonardas, 5 metų, 
JOKŠUS Eleonora, 18 mėnesių, 

brolis ir sesuo, netikėtai mi
rė Chicagoje Birželio 2 d., 
kur buvo ir gimę.

AUGUSTAS Vaclovas, 37 me
tų, mirė New Yorke, Balan
džio 27. Palaidotas Birže
lio 7, Chicagoje.

I

PAULENKA Vladas, 51 metų, 
mirė Gegužės 30, Wilkes-Bar- 

. re, Pa.
RALYS Mečislovas, 45 metų, 

mirė Birželio 5, Chicagoje.-*- 
Tauragės aps., Stulgių par., 
žirnaičių kaimo.

DRAUGEL1ENĖ Marė, 70 me
tų, mirė Birželio 
lyn, N. Y. ;

MIEŽAITIS Jonas, 
mirė 28 Gegužės,
— šakių apsk., Budos kaimo.

STEPONAITIS Antanas, pu
sės amžiaus, mirė Birželio 
6 d., Chicagoje. — Tauragės 
apsk., Eržvilko vai., Pagirių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
29 metus.

ZAKARIENĖ Ona (Macikai- 
tė), pusamžė, mirė Birželio' 
8, Chicagoje. — Tauragės 
apskr., Kaltinėnų par., Ka- 
napinsiškių sodžiaus. Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

BROOKLYN, N. Y

WCNW
N. Y.

Birželio

ONA VALAITIENĖ ATIDA
RO RADIO PROGRAMĄ
Lietuvių Radio Balsas dabar 

bus girdimas iš stoties 
(1500 kc.), Brooklyn, 
Prasidėjo antradienį, 
14, 5:39 vai. po pietų.

Onos Valaitienės vedamas 
Lietuvių Radio. Balsas patar
naus organizacijoms, bizniams 
ir atskiriems asmenims norin
tiems pasiskelbti bei padaryti 
prarešimus apie mirtį, gimi
mus, vedybas ir įvairius orga
nizacijų bei atskirų asmenų pa
rengimus ar pramogas.

Ona Valaitienė per savo ve
damą Lietuvių Radio Balsą 
duos puikios Lietuvių muzikos 
ir pranešdinės svarbesnes pa
saulio žinias.

Antrašas’: Ona Valaitienė, 
676 Drfggs avė. Telefonas: 
Evergreen 8-7871.

RAVENNA, OHIO
BAIGĖ MOKYKLĄ. Eva 

Martinkaitė pabaigė high mo
kyklą, 
būdama 
mų. Ji 
r ą su 
d Žios kaštais su keletu kitų 
gabiausių mokinių buvo nuvež
ta į Suv. Valstijų sostinę Wa- 
shington, apžiūrėti to miesto 
ir valdiškų įstaigų.

P-lė Martinkaitė gražiai kal
ba Lietuviškai ir yra pavyzdin
ga mergina.

Jos tėvas, Pranas Martinkus, 
yra ilgametis Dirvos skaityto
jas. Jis palei Ravenna ūkinin
kauja, turi nuosavą 
gražiai veda.

Mokyklą baigus, 
surengė jai gražų 
Akrono svečiuose pas juos lan
kėsi A. Palionis ir J. Jonuška 
su žmona. Kalnas.

Ji atsižymėjo moksle, 
tarp pirmaeilių moki
ne tik kad gavo diplo- 
atžymėjimu, bet val-

ūkę ir ją

o tėveliai 
pokilį. Iš

EKSKURSIJA I LIETUVA
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE
Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale' ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

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

ir geriausias maistas.

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjungos Amerikoje nariu, arba 
ALBIN TREČIOKAS

314 Walnut St., Newark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS. Prop.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa. 

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vernon St„ Worcester, Ma§s. 

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

su jums žinomu laivakorčių agentų 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Brooklyn, N.Y. 

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

C. J. WOSHNER
1905 Carson St.. S. Pittsburgh. Pa.

P. BARTKEVIČIUS
978 N. Main St., Montello, Mass. 

P- MOLIS 
1982 — 25th St., Detroit, Mich.
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Gerb.
SPRAGILAS Kelione į rangią Lietuvą SESUTĖ VERPĖJA

Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelione ir įspūdžiai 
Vykstant i Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 

i 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes

VISI KELIAI VEDA I
SKRANTONĄ

Susivienijimo seimas yra 
tai lyg kokie atpuskai vi
sos Amerikos Lietuviams.

Kad Amerikoj parapijos 
nerengia savo šventojo pa
trono atpuskų tai nors Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje tokius atpuskus su
rengia. Tik gaila kad tie 
atpuskai būna kas du me
tai, o ne kas metai.

Kurie Susivienijimo sei
muose nebunat tie nežinot 
kas ten dedasi, kokių ten 
būna sorkių ir špitokelių.

Vieni ten atvažiuoja po- 
litikuot, kiti romansuot; 
vieni įsigalėt, kiti įsimylėt; 
vieni sau pasigelbėt, kiti 
kitiems pagelbėt; vieni va
žiuoja ką nors supliekt, ki
ti važiuoja atsilaikyt.

Važiuoja vyrai, moterys, 
vaikinai ir panelės f važiuo
ja seni veternai ir jauni 
aspirantai į vadus.

Ale ką ten važiuoja — 
ne visi turi iš ko važiuot, 
jie pėksti eina — toks yra 
patraukimas į Susivieniji- 
jimo seimą.

Dabar į Skrantoną nu
kreiptos akys visų politi
kierių — ir tų kurie nori 
užvaldyt, ir tų kurie nori 
jiems neužsileist.

Jaunikaičiai ir panelės 
ten traukia pasidairyt sau 
mylimųjų ir jaunikių — lyg 
Lietuvoje į atpuskus trau
kia per mylių mylias tolu
mo. Ba juo toliau tuo ir 
vieta esti šventesnė ir ku
nigai gražesni.

Ne viena musų veikėjų 
porelė iš SLA. seimo ro
mansų ir pažinčių susirišo 
ir ne viena dar susiriš.

Tos panelės kurios ne
randa savo kolonijoj jauni
kių, jos į Susivienijimo sei
mą keliauja.

Ten atvažiuoja gražių ir 
su dideliais vardais profe- 
sijonalų, kokių savo mieste 
sunku rasti.

Ale yra ir tokių panelių 
kurios į SLA. seimus va
žinėdamos ir ten sau jau
nikius rinkdamos ir pase
no, o vistiek dar tebevaži- 
nėja ir vis nesuranda — 
arba jų neima toks kokio 
jos nori....

O kokių šposų prikrečia 
musų politikieriai! Vaje, 
vaje, ir ant jaučio skuros 
nesurašytum.

Kiti iki seimo gyvenę 
gražumu, seime susipeša, 
susipyksta, susikolioja, iš 
draugų pasidaro nedrau
gai.

Kaip kur būna tik sma
gių pasirėkavimų, o kitur 
net ir apsikumščiavimų ir 
policmonams rankų kan
džiojimų.

SLA. seimas sutraukia į 
tą miestą kur jis būna, vi
sokių prajovų: ir tautinin
kų konferencija, ir sanda- 
riečių seimas, ir Tėemdie- 
čių seimas, ir bolševikų-ci- 
cilikų bendro fronto “kon
gresas”, ir visoki slapti ko- 
kusai, į kuriuos visus kvie
čiami ir raginami važiuoti 
žmonės pagal jų plauko 
šersties.

Kiti per du metu išank- 
sto dedasi pinigus į seimą 
važiuoti — nuo seimo iki

M

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

PASIEKIAM ANGLIJOS PA
KRAŠČIUS

Gegužės 20, Penktadienis. — 
šį rytą laive didžiausias su
bruzdimas. Musų pasažierių 
viena dalis išlipa Queenstowne, 
Airijoje, kur pasieksim pava
kare. Oras šiądien degesuo- 
tas ir ūkanotas.

Visas popietis šiądien buvo 
nuobodus, nėra kas veikti, dau
gelis pasažierių apsirengę ga
tavai apleisti laisvą. Aš sėdi- 
nėjau sau, žiūrėdama kaip Bro
nė įsikibus į savo mezginį dir
ba. Laikas nuo laiko prie mu
sų atėjo musų susipažintas žy
das rašytojas, su kuriuo išsi- 
kalbėjom, papasakojau jam pla
čiau apie Dirvą ir kitką, is ro
dėsi tuomi labai įdomaujasi. 
Jis kalba Angliškai labai pras
tai.

Vakare Bronės draugas, vie
nas iš tų čekų keleivių, užsi- 
kvietė mus į valgomąjį salioną 
išsigerti arbatos su degtine, 
nes nuo drėgno oro buvom ge
rokai sušalę. Jo tčvas prisidė
jo prie musų ir taip praleidom 
laiką pasakodami juodus. Vė
liau prisidėjom prie būrio jau
nų žmonių viešoje salėje, kur 
pasidainavom įvairių dainų, o 
nekurie vaikinai paįvairino va
karą darydami visokius trik- 
sus.

Savo Airius keleivius išlei
dom į kraštą, po vakarienės, 
kurią jiems patiekė 9 vakare.

Gegužės 21, šeštadienis. — 
šį rytą mudvi taipgi apsiėjom 
be pusryčių, pasimiegodamos. 
Laive matėsi koks tai truku

taupo, ba jeigu seime ne
galėtų būti jaustųsi kaip 
dalį savo gyvenimo nusto
ję.

Nuo seimo pasimaino ir 
visa musų Lietuviška at
mosfera : • vieną seimą ben
drą frontą laiko sandarie- 
čiai su cicilistais; kitą sei
mą jau žiūrėk — cicilistai 
su kamunistais, o sanda- 
riečiai su tautininkais.

Galiu pranašaut dar ir 
tokios komedijos kad tau
tininkams teks susidėti su 
kamunistais atsikratyti ci- 
cilikų diktatūros, ba nuo to 
laiko kaip susidarė cicilikų 
ir kamunistų ‘bendras fron
tas’ jo vyriausias diktato
rius pasidarė toks nuož
mus kad kamunistams nie
ko neduoda, pats nori vis
ką į savo saują apimti ir 
tik savo kromeliu rūpinasi. 
Jis kamunistus pabučiavo 
tikrai Judošiškai, ba jie 
tikėjosi gauti nors kokią 
vietelę Susivienijime, o jis 
jiems vistiek nieko neduo
da ir net draudžia visuo
menę duoti jiems aukų.

Atsimenu, visuose sei
muose buvo visokių atsiti
kimų, kai politikieriai nu
važiavo kovoti už savo rei
kalus. Ir Skrantone turim 
tikėt kokių nors nelauktų 
dalykų — ten gali atsivert 
žemė ir visi politikieriai į 
skradžias nugarmėt. O jei 
to neįvyks tai gali atsirast 
nors paprastų gazų arba 
dujų, ba politikieriai ir da
bar rengiasi ten savo kru
tinės atstatyti.

Butų gerai kad Skranto- 
niečiai savo seimui pasirū
pintų neperkaršto oro, ba 
nuo oro karštumo būna ir 
žmonių ūpas tokis.

Ir aš taip pat turiu dide
lį norą į Skrantoną nuva
žiuot, ale dar nežinau ar 
gausiu nuo pono Dirvos 
Redaktoriaus įgaliojimą. 

mas palikęs po to kai Airių ke
leivių nebuvo su mumis drauge, 
o dabar daugybė jau ruošiasi 
išlipti PlymouthA, Anglijoje, iš 
kur jie traukiniais skubės į 
Londoną ir toliau. Mes ant de
nio nusifotografavom su laivo 
viršininkais. Jie buvo mums 
labai geri, taigi pasiryžom pa
sidaryti sau atmintį, šiądien 
saulėj skaisti ir diena šilta.

šiądien po pietų musų kla
sėje surengė bridge lošimo tur- 
namentą. Mudvi nuėjom į tu
ristinę klasę ir užsikvietėm pas 
save Danielienę ir Danieliūtė 
dalyvauti lošime ir prie arba
tos. P-lė Danieliūtė atėjo, bet 
jos motina norėjo likti sau vie
na ir raibiai pabuvoti, nors bu
vo trumpai atsilankius ir pas 
mus.

Šis vakaras buvo be jokio 
įvairumo, išskyrus atsisveiki
nimų su musų čekais keleiviais, 
kurie išlipa Havre, Prancūzi
joje, ryto metą. Jie turėjo iš
lipti 10 vakaro, bet Cunard li
nija pavelijo jiems praleisti 
naktį laive ir išleisti 4 valan
dą ryto. Taigi įplaukę į Hav
re uostą jame apsibuvom nak
čiai. Kitą rytą anksti musų 
keleiviai dar išbudino mus at
sisveikinti. Jiems buvo duota 
pusryčiai tą ankstyvą valandą 
ir išlydėti. Mums išrodė labai 
puiku iš linijos pusės: jie kiek
vieną pavalgydina prieš pat iš
lipimą, nors reguliaris valgis 
buvo tik trumpas laikas atgal. 
Taipgi išrodo gerai kad laivo 
vadovai laiko keleivius laive 
per naktį, vietoj išleisti tam
sumoje klaidžioti. Išlipę iš lai
vo naktį, žmonės turėtų eiti 
jieškoti viešbučio apsinakvoti 
iki ryto. Havre išlipo du ar 
trys šimtai keleivių.
NEGALIM MIEGOT KAI LAI-

VAS NESUPA....
Gegužės 22, Sekmadienis. — 

Musų miegas buvo pertrauktas 
4 vai. ryto ir mes negalėjom 
priprasti miegoti laivui stovint 
uoste, nes buvom pripratusios 
prie supimo visą kelionę. At
sikėlėm apie 8:30 ryto ir pa- 
pusryčiavom. Bronė nuėjo į 
koplyčią pamaldų pažiūrėti, o 
aš ėmiau rašyti atviručių. Mu
sų bagažas jau gatavai sudėtas 
ir mes taip pat esam pasiren
gusios apleisti Britannicą apie 
6:30 vakare.

Kaip paprastai, valgyt mums 
davė šešis kartus per dieną, ir 
šiądien išrodė kad kas dvi va
landos reikėjo vis valgyt.

Laukiant laiko kada reiks iš
lipti iš laivo, mudvi nuėjom į 
turistinę klasę pamatyti savo 
Clevelandietes. Jos taipgi bu
vo pasirengusios apleisti, ir 
mes visos susėdę ant denio dai
rėmės į Anglijos pakraštį. Die
na buvo puiki ir saulėta. Mes 
beveik tikėjomės rasti tą mig- 
lotą-ukanotą orą Anglijoje, apie 
ką daug girdėjom ir skaitėm. 
Bet buvo visai kitaip. Mato
mi žemės plotai išrodo žali ir 
puikus.

Tuoj po vakarienės, kurią 
baigėm valgyti apie 6 vakare, 
laivas pasiekė Plymouth uostą 
ir tie keleiviai kuriems reikė
jo važiuoti toliau už Londono, 
buvo suvadinti į kitą kambarį. 
Kiti visi suėjo į viešąją salę. 
Imigracijos viršininkai atėjo į 
laivą patikrinti musų paspor- 
tus. Cunard linijos agentas 
taip pat pertikrino mus, ir jie 
visi su mumis apsiėjo labai 
gražiai. Mums nebuvo visai 
ko rūpintis. Imigracijos vir
šininkas pasakė Bronei: “Tavo 
šypsą labai puiki, tiktai tas 
kramtomas gumas....”, o ji 
atsakė: “Oh, aš noriu paro
dyti jums Amerikonišką vai
šingumą.”

Būdamos laive mes buvom 
susirūpinusios apie muitinę, nes 
vežėmės šešis kartonus cigare
tų, o mums buvo sakoma kad

★ ★

DAINA APIE 
LINELIUS

Pasėjau linelius ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 

dėl mylimo —
Oi lylia, oi lylia, 
oi lylia-lia,

Dėl jauno bernelio, 
dėl mylimo!

Išdygo lineliai ant pylimo, 
Dėl jauno bernelio

(ir tt. kaip viršuje). 
Išaugo lineliai ant pylimo 
Pražydo lineliai — 
Nuroviau linelius •— 
Išmyniau linelius — 
Suverpiau linelius — 
Išaudžiau linelius —

tik 100 cigaretų leidžiama įsi
vežti. Taigi aš vienam vaiki
nui buvau pardavus vieną kar
toną, bet dar turėjau penkis 
likusius; tačiau mudvi pasiry
žom rizikuoti su jais.

Cunard atstovas kuris atėjo 
į laivą pasitikti buvo tūlas p. 
Burgh. Su juo mes susitvar- 
kėm taip, kadangi musų kelio
nė užmokėta iki Kopenhageno, 
kompanija užlaikys mus Londo
ne savo kaštais, nes mes atvy
kom j Londoną sekmadienį, o 
o iš čia į Kopenhageną laivas 
neina iki 4 valandos po pietų 
pirmadienį. Tas taipgi buvo 
sutvarkyta. Mes nemokėjom 
už viešbutį sekmadienio naktį, 
ir prie to dar gavom pusryčius 
ir pietus, šiądien, kaip tik at
vykom į viešbutį, kurį pasie
kėm 10:30 vakare, dar gavom 
ir vakarienę. Kadangi mes pa
siryžom būti Londone dar dvi 
dienas, už tą pačios turėjom 
viešbučiui apsimokėti.

Laive esant, musų skyriaus 
viršininkas (steward) kalbėjo 
mums kad turėsim išlipti Ply- 
mouthe, ir traukiniu važiuoti 
į Londoną, bet mes jo nepai- 
sėm, buvom pasiryžusios vykti 
į Londoną laivu. Kuomet pa
siekėm Londoną patyrėm kad 
jie Plymouthe musų jieškojo, 
bet nerado, ir laivas dėl musų 
net sugaišavęs apie valandą 
laiko. Mat, jie norėjo mus pa
siųsti tiesiog į Londoną, kad 
butų jiems mažiau kaštų, bet 
mudvi juos apgavom, ir todėl 
dar gavom dykai viešbutį ir 
tris kartus pavalgyt.

Londono muitinėje, viršinin
kai klausė musų ar mes turim 
ką tokio vežamo kas reikia ap
dėti muitu, bet pasakėm kad 
turim tik savo rubus ir kitas 
reikmenis ir cigaretų. Muiti
ninkai pasakė Bronei kad šią
dien jie jaučiasi geraširdžiais, 
todėl nereikalauja mus atidary
ti ir parodyti viso pagažo. Tai 
mes ir praėjom gerai. Palydo
vas Burgh buvo labai užsi- 
męs, bet jis nepaleido mus iš 
akių.. Už pusantros valandos 
mes iš uosto atvykom į Lon
doną. Išlipom iš laivo Tilbury 
uoste. Prie traukinio musų 
laukė viešbučio busas. Danie-

(Iš Ūkininko Patarėjo, specialiai Dirvai)Jauna ūkininkė verpia linus.

CHICAGO, ILl.
‘‘Bendras Frontas” Ne
turi pasekėjų; Grigai
čio piknikas be Žmo
nių. — Didžiausias 
Margučio Piknikas

Birželio 19 dieną, socialistų 
Naujienos ir komunistų Vilnis 
puslapių puslapiais garsino sa
vo pikniką — “bendro fronto” 
pikniką. Piknike turėjo išrin
kti “atstovus” į Scrantono 
“kongresą”, tik nežinia kodėl 
žmonių neatsilankė. Socialistų 
“popiežius” Grigaitis pasikvie
tė į tą pikniką Lietuvos žydų 
Organizacijos atstovus kalbėti 
ir pasirodyti prieš juos kokia 
jo stipri organizacija. Grigas 
gyrėsi žydų veikėjams su 60,- 
000 organizuota visuomene nuo 
80 ar 100 draugysčių, kurią jis 
“kontroliuoja” d e m o k ratijos 
obalsiu....

Kada žydų būrys atvažiavo, 
nesuprato kame dalykas. Ei
na ir klausia vieno, kito, keno 
čia toks piknikas. Publikos 
buvo gal pora šimtų, gal ne. 
Lietuvos žydų organizacijų at
stovai apsidairę, išvažiavo.

Grigui ir komunistams pasi
darė nesmagu. Jie jautėsi kaip 
musę prariję. O žydeliai va
žiuodami “figeriavo” kur tie 
60,000 “organizuotos visuome
nės”?,. .. .

“Bendro fronto” vadai su sa
vo “demokratiškais” obalsiais 
palaidoti Chicagoje. šis nepa
sisekimas galutinai juos palai
dojo.

Nei aukų, nei delegatų, nei 
biznio. O tikėjosi jo padary- 

lių moteris mes matėm stotyje 
bet kaip persiskyrėm tai nesi
matėm Londone, nors jos pa
sakė mums kad apsistos Tra- 
falgar viešbutyje.

Pribuvusios į viešbutį ir pa
vakarieniavusios ėjom ilsėtis. 
Keistas buvo musų kambario 
raktas. Jie yra lyg raktai į 
miestą, su didele rankena, kad 
svečiai neužmirštų palikti kuo
met apleidžia. Turėjom iš jų 
net juoko, nes tikrai raktai 
juokingi.

Bus: APŽIŪRINĖJAM LON
DONĄ; PASIMATOM SU PIR

MUTINIAIS LIETUVIAIS 
IŠ KAUNO. 

ti daug. Jau net ir senukas 
Dr. Graičiunas nesitiki gero iš 
tokio “fronto”. Kada piknike 
jį pakvietė kalbėt, jis nubėgo 
į krumus. Ant rytojaus Dr. 
Graičiunas visam Bridgeportui 
piktinosi “draugų” pikniku....

Chicagoje diena pasitaikė 
graži ir piknikų buvo keletas. 
Šv. Antano parapijos iš Cice
ro piknikas buvo Vytauto Par
ke. žmonių suvažiavo gal tre
jetas tūkstančių. Didelis pik
nikas buvo Dambrausko darže, 
bet didžiausias šiais metais 
piknikas tą dieną buvo Mar
gučio. Tikras šidlavos “atpus- 
kas”. žmonių galėjo būti ko
ki penki tūkstančiai. .Vieni at
važiavo, kiti išvažiavo. Į va
karą suvažiavo į The Oaks. Par
ką minių-minios. Atvažiavo ir 
Lietuvos žydų Organizacijos 
atstovai pažiūrėti koks Margu
čio piknikas. Atvažiavę nusi
stebėjo pamatę tiek žmonių.

Margučio redaktorius Anta
nas Vanagaitis žydųs-svečius 
perstatė publikai. Jie čia at
rado tikrą Lietuvišką šeimą: 
rado profesionalų, biznierių, 
veikėjų ir didžiulę minią pat
riotų darbo žmonių. Garbė 

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivaic. 

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modemišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia švedų vizos keleiviams Į Lietuvą 
per Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Rugp. 3 
GRIPSHOLM: .... Liepos 22, Rugsėjo 7 
KUNGSHOLM: . Rugp. 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės 

j vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

Margučiui kad jis moka apie 
save sugrupuoti rinktinę Chi
cagos Lietuvių publiką.

Bridgeportietis.

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMO FONDUI

Lietuvos Konsulatas Chica
goje gavo ir persiuntė Lietu
von sekamas aukas:
SLA. 208 Moterų kp. $80.00
U. A. Rakštienė 2.00
Sandaros 35 kp. ir TMD.

121 kp. Racine, Wis. 7.10
Viso $89.10

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojama.

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Dayton, O.
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“Tai reiškia kad Lietuvos 
I nepriklausomybe nėra vien ant 
■ popieriaus parašytas pareiški
mas. Tą nepriklausomybę mes 
nešiojame savo širdyse. Tai 
geras nepriklausomybei laidas 
(užtikrinimas)”.
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KO 1 AUKTI IS SLA. SEIMO
CLA. 40-tas Seimas prasideda Birželio 27 dieną, ir, jau 

paprasta tvarka, reikia tikėtis, tęsis visą savaitę 
laiko. Ar tokie ilgi seimai, ir su tiek daug delegatų, 
reikalingi, privalėtų ateityje spręsti pačios kuopos, pa
tys nariai. SLA. seimai, kaip per apie 20 pastarų me
tų žinome, kaštuoja SLA. nariams daug tūkstančių do- 
tų žinome, delegatams kaštuoja daug tūkstančių dola
rių. Ta suma galėtų būti sumažinta pusiau.

Jeigu Susivienijimas Lietuvių Amerikoje galėtų sa
vo reikalais rūpintis taip kaip gali musų katalikų ir bol
ševikų susivienijimai, aišku, viskas apsieitų su mažiau 
delegatų ir kaštų, su mažiau įtempimo, ir daugiau butų 
galima darbo atlikti.

Dabar, lyg kokia “Dievo rykštė”, ant musų Susi
vienijimo lyg šarančiai, be paliovos, kas du metai, puola 
tai komunistai, tai socialistai, tai vėl išvien jie susidėję į 
“bendrą frontą”. Nors sykį jie pasiliautų. Bet kur 
tau. Kad ir nieko nepešė, kad ir pridarė nuostolių sau 
ir Susivienijimui, bet pakartotinai savo atakus daro ir 
niekad nežada sustoti.

Iš socialistų ir komunistų veikėjų ir jų spaudos aiš
kiai matai kad ir tie ir tie laiko save tikraisiais Susi
vienijimo “tėvais”, “globėjais” ir dar kuo.

Jeigu gi organizacijoje galėtų būti ramybė, jeigu į 
seimus kuopų delegatai galėtų suvažiuoti tiktai Susivie
nijimo reikalus, narių gerovės klausimus spręsti, visai 
kitokis butų tarp narių ūpas ir kitokis darbavimasis. 
Dabar, į seimą delegatai veržiasi važiuoja savo politi- 

’kierių vadų sukurstyti, suagituoti, jų siauriems intere
sams ginti. •

Išrodo kad SLA. seimai tėra tik geriausias musų 
politiškų grupelių kovoms išspręsti Jaukas. Be to jie 
plyštų iš persirpimo savo politiškose užmačiose.

Socialistų ir komunistų tikslai yra žinomi: jie vis 
kimba ten kur yra kapitalo, kur yra jiega ir kur gali 
pasigauti minias gatavų pasekėjų.

Kuomet Susivienijimas galėtų būti visųdidžiausia 
organizacija Ir Lietuvybės platinimo tvirtovė, ant ku
rios galėtų remtis musų tautinis išsilaikymas ateityje, 
dabar jis pavirtęs tik kelių musų srovinių vadukų var
žytinės padaras už savo pasekėjus, už savo pilvo naudą.

Butų labai gražu kad atsirastų rimtesnių žmonių, 
kurie syki ant visados suprastų kad šitokia Susivieniji
me kova yra tik žudymas savo pačių jiegų, tik pjovimas 
tos šakos ant kurios patys sėdi.

Ką šis SLA. Seimas duos geresnio ir rimtesnio pa
tiems nariams ir musų išeivijai?

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

TIKRO TAUTININKO 
PAGRINDAS

Vilniaus Aidas (nr. 7) pri
simena penkerių metų sukak
tuves Tumo-Vaižganto mirties, 
ir sako: “Tai buvo didelis savo 
krašto ir savo žmonių mylėto
jas”. Savo šį pagrindinį kiek
vienam stipriam tautininkui 
jausmą pats Vaižgantas yra 
šitaip piešęs:

“Kuo ne nuo pat kūdikio 
lopšio iki pasenusio lazdos (jis 
prieš pat mirtį rašė) aš nieko 
tiek nemylėjau kiek slieko šir- 
džia tą velėną po kurią štai jau 
septintą dešimtį metų landžio
ju. Man viena tebuvo skanu 
ir malonu — čeplioti, kad ir 
nešvarų bi tik tautinį čiulpi
ką. Vyžota, lopyta mano Lie
tuvėlė. bet — mano!
arielkininkai. mėšluočiai, 
nai net padlecai tie 
bet mano

Tie jo 
Vaižganto 
sistumėjo
eilę; jo vyžota Lietuvėlė virto 
modernišku, civilizuotu kraštu. 
Bet Vaižganto meilė savo kraš
tui nepasikeitė iki mirties. Ar 
galime mes tą patį 
pasakyti?
NE POPIEROJE 
RAŠYTA

Pietų Amerikos 
(kurie partijėlėmis
siskaldę negu mes), taip pat 
vieningai už Lietuvos nepri
klausomybę stojo Lenkų ulti
matumo metu, kaip mes. Dėl 
to Argentinoje einąs ir Ame
rikiečiams pažystamo M. šal
čiaus redaguojamas laikraštis 
Išvien (nr. 14) rašo:

Į________________________________-

Lininiai 
daž- 

Lietuviai,
broliai!” 
broliai iš 
gyvenimo 
j kultūringą tautų

“padlecų”, 
metu pa-

KAIP VIENYBĖ 
GRAŽI!

Musų broliai Lietuvoje, ma
tyti, labai nudžiugo ta vienin-

■ ga dvasia, kuri pasireiškė Len
kų ultimatumo metu Amerikos

! Lietuviuose. Deja, ji greitai 
| pranyko, tačiau, kas sykį pasi
rodė, gali pasirodyti ir kitą.

1914 metais, kada Lietuva 
i atsidūrė didžiojo karo suku- 
riuose šitos dvasios nei šešėlio

■ nebuvo: musų visuomenė tuo- 
I jau susibūrė į tautininkus, so
cialistus ir klerikalus. Dėl da
bar pasireiškusios dvasios Kau
nietis Al. Gustaitis rašo Ar
gentinos Lietuvių Balsui (nr. 
392):

“Mes tikrai susižavėję USA. 
Lietuviais, kurie tikrai Lietu
viškai atjaučia mus. Tokią 
rimties valandą kiekvienas ku
rio krutinėję plaka Lietuvio 
širdis, kuris turi bent krislelį 
Lietuviškos sargybos, kuris 
įvertina laisvę, savo tėvynei 
turi aukoti ne tik pinigus bet 
savo jiegas, patyrimą, sveika
tą, jaunystę, patį save ir net 
branginusį žmogui turtą — gy
vybę. Gražu šiuo momentu 
žiūrėti į Lietuvą, kuri be jo
kių partijinių ar politinių pa
žiūrų stovi Nepriklausomybės 
sargyboje!”

Tiesa, gražu! Kad taip vi
sados butų!

iš

apie save

Lietuviai 
labiau su-

VARLĖ PRIEŠ JAUTĮ
Laisvė (r. r. 128) pamėgdžio

ja Amerikonų komunistų mes
tą šūkį ir sako: “Komunizmas 
tai 20-to šimtmečio Ameriko- 
nizmas.”

Deja, aritmetika šitą tvirti
nimą suniekina: Amerikonizmu 
gyvena 130 milijonų žmonių, 
o Amerikos komunistų partija 
neturi nei 100 tūkstančių na
rių. Nejau 130 milijonų Ame
rikonų ne Amerikonai?

Vyt. Sirvydas.

CUSIRINKOME 
tų sukakties 

je yra įsigalėjus

Arkiv. Skvirecko Kalbos:

Jadvyga, Vengrijos Karalaitė, Lenku Karalienė

520 METŲ KRIKSCIONYBES LIETUVOJE
Iškilmingas Paminėjimas Kaune Gegužės 29 Dieną

O KĄ DRAUGAS 
STALINAS VEIKIA?

Bolševikiškos Vilnies re
daktoriai viename savo edi- 
toriaje šitaip keistai pasi
reiškia:

“Pasaulis Dega, o
Chamberlain Žuvauja”.

Keista kad ne tik šiaip 
žmonės, bet ir komunistai 
deda visas viltis į Anglijos 
premjerą Chamberlainą su; 
laikymui ar užgesinimui 
“pasaulinio gaisro”.

Kad kiti žiuri Į Britaniją 
visai nenuostabu, nes viso
kiose bėdose mažesnis krei
piasi į didyji, tikėdamas iš 
jo ir užstojimo ir užtarimo 
ir sudraudimo šėlau jančių.

Tačiau keista kad musų 
komunistai užmiršta savo 
didelį “papą”, draugą'Sta
liną, kuris daugiau turi jie- 
gų negu Chamberlainas, ir 
kuriam nereikia skaitytis 
nei su parliamentais nei su 
ministeriais: jo žodis yra 
visa jiega.

Kodėl musų komunistai 
nesikreipia ir nesišaukia i 
savo didyji tėvelį kad gel
bėtų, kad gesintų “degan
tį pasaulį”?

Juk Rusija kitados buvo 
lemianti valstybė: ji galėjo 
pakreipti pasaulio politikos 
eigą, p 
met užsistojo už 
nors tas sukėlė ir pasaulinį 
karą. Jo pradėtu darbu 
įvykdyta didžiausios per
mainos pasaulyje, ir jis net 
pats dėl to žuvo.

Kodėl draugas Stalinis 
tik sėdi kaip čerpė ant kel
mo ir rūkydamas pypkę ty
li? Kodėl jisai nanaudo- 
ja savo galybės, kuomet 
net tokie paprasti žmone- 
liai kaip musų komunistai 
redaktoriai mato pasaulį 
liepsnojant ir j ieško pagal
bos?

Tas Stalinas yra tikra 
misterija: jis tokią milži
nišką šalį pūdo, pats nieko 
nedaro ir kitiems neduoda 
daryti. Jeigu kas ką nori 
kitaip, jis juos gaudo ir 
~_ K. Pačius gabiausiusšaudo.
vyrus, karo vadus išžudė, 
kuo dabar gali pasirodyt? 
Užtai ir Japonija sovietus 
knakcija ir-Stalinas tyli, ir 
Lietuvai jokios pagalbos 
nepajiegė prieš Lenkus su

keikti nors žadėjo, ir vargu 
ką pajiegs daryti jeigu Vo- 
kiačiai užpuls Čekoslovaki
ją

Gerai būti dideliu, bet 
bėda jeigu esi žioplas ir ta
vo rankas kiti turi surišę.

Rusijos caras anuo-
Serbiją,

%

LENKAI KRAIPOSI
Varsa vos valdžia lošia 

keistą rolę savo kaimynų 
klausimu: ar bijodami ar 
pataikaudami Vokiečiams, 
Lenkai vengia pasisakyti 
kur jie stovi Čekoslovakijos 
ginčuose su Vokiečiais.

Išrodo kad Lenkai paka-' 
binę dantis tyko kad tik 
Vokiečiai pultų Čekoslova
kiją plėšyti, tada ir jie kė
sintųsi šmotą tos kaimynės 
žemės sau pasigrobti.

Lenkai turi daug sveti
mų žemių pasigrobę, su’ jo
mis nežino ką daryti, bet 
vis nori daugiau.

Butų gerai kad Ukrai
niečiai, kurių yra keli mi-. 

1 lijonai po Lenkais, pradė
tų rimtai trukšmą kelti Įr 
reikalauti sau laisvės, kaip 
daro Čekoslovakų valdomi 
Vokiečiai.

Čekoslovakijai pavojus iš 
Vokietijos pusės, kiek ma
tyt, praėjo. Visas reikalas 
liko tarp pačių Čekoslova
kijos nazių ir Čekijos vy
riausybės.

Jie dabar susirūpinę su- 
jsidraugauti su Lietuviais...

GAMTĄ VĖL PAVASARIS GAIVINA
Gamtą vėl pavasaris gaivina, 
Oro malonaus jau atdusiais. 
Veversys daina laukan vadina, 
Liejas saulė spinduliais šviesiais.
Vakar aš mačiau jau gervės skrido 
Į meilias gūžtas šalies gimtos. 
Medžiai audžia sau jau žalią šydą. 
Greit nepažinsime gamtos.
Per laukus sraunus upelis rieda, 
Nebeslėgiamas šaltų ledų. 
Paukštužėliai saulei giesmes gieda— 
Skamba oras nuo linksmų aidų.
Sukvepės gėlių žiedai spalvoti, 
Saulė dar kaitriau, skaisčiau spindės.
Gegutė man padės svajoti — 
Mano liūdesį dainon įdės.
Negaliu užmiršt šalies aš savo, 
Kur pavasarį daugiau varsų, 
Kur mane ir saulė bučiavo, 
Kur svaigau aš nuo girios garsų.

P.L. Petras Vaičiūnas.

SKINU GĖLES
Skinu gėles iš daržo puikiausias,
Iš jųjų nupinsiu vainiką;
Papuošiu kasas surinkus gražiausias, 
Prie krutinės prisegsiu kasnyką.
Pirma negu gėlės suvys ant kasų, 
Aš pasiliksiu jaunaja marčia, 
Ir daugiau darželyj neskinsiu gėlių 
Pasidžiaugsiu jomis tik slapčia....
Reiks išleisti banda man galvijų 
Ir sugryžus anytai padėti, 
O rūtelių žalių ir lelijų 
Nebebus man kada apravėti....
Skinu gėles iš daržo puikiausias,
Iš jųjų nupinsiu vainiką, 
Papuošiu kasas surinkus gražiausias, 
Prie krutinės prisegsiu kasnyką.

Kapsų Aguona.

čia šiądien paminėti 550 nie
kaip musų Tėvynėje Lietuvo- 
krikščionybė. Kristaus religi

ja buvo žinoma Lietuvoje ir anksčiau. Ne vie
ną kartą dėta pastangų sukrikščioninti Lietu
vius. Mindaugo laikais Lietuva bent oficialiai 
buvo paskelbta krikščioniška šalimi. Vilniuje 
dar prieš krikščionybės įsigalėjimą buvo kata
likų vienuolynų ir kunigų. Tačiau tikro krikš
čionybės įsigalėjimo Lietuvoje metais yra lai
kytini tik 1387 metai, ir Lietuvos sukrikščioni- 
nimo garbė tenka jos Didžiam Kunigaikščiui Jo
gailai.

Tapęs Lenkijos karalium, Jogaila, pats jau 
pasikrikštijęs Krokuvoje 1386 metais Vasario 
4 dieną, dygiai metams praslinkus drauge su sa
vo broliais ir daugybe jį lydėjusių Lietuvos ba
jorų ir kunigaikščių atvyko į Vilnių ir čia drau
ge su Vytautu pasirūpino visuomenės krikštu.

Gryždamas į Vilnių, Jogaila turėjo nemaža 
palydovų. Be Lietuvių, jį lydėjo nemaža Len
kų didikų, pasauliečių ir dvasininkų. Bet krik
ščionybės skelbime tie Jogailos palydovai, nemo
kėdami Lietuvių kalbos, nebuvo jam tinkama 
parama. Be abejo, jam daugiau galėjo padėti 
vietos, Vilniaus kunigai, ypač netrukus Vilniaus 
vyskupu paskirtas Andriejus Vasila. Tačiau, 
kaip pabrėžiama raštuose apie Jogailą, jis pats, 
nors dar nelabai senas krikščionis, turėjęs aiš
kinti Lietuviams svarbiausias krikščionių tikė
jimo tiesas, pats išvertęs Lietuviams Lietuvių 
kalbon “Tėve musų’’, “Tikiu į Dievą Tėvą” ir 
aiškinęs maldas. Panašiai jis ir Vytautas elgė
si ir žemaičiuose. Iš jų, be abejo, turėjo eiti 
klausytojams suprantamas ir įtikinantis valdo
vų paraginimas pažinti Kristaus mokslo tiesą ir 
pasiduoti jai. Taigi, krikščionybės Lieutvoje 
platinime pirmutinė vieta tenka skirti patiems 
anų laikų Lietuvos valdovams — Jogailai ir Vy
tautui. Senovės kronikininkas .juk ne veltui pa
brėžia kad karalius Jogaila teisingai gali būti 
vadinamas Lietuvių krikštytoju ir apaštalu.

Krikščionybė buvo priimta Lietuvoje paly
ginti vėlai. Kai mes šiądien minime tik 550-ją 
josios musų krašte įsigalėjimo sukaktį, tai kai
myninės tautos jau gana senai šventė 900-ją 
sukaktį.

Vėlai Lietuva priėmė Kristaus tikėjimą ir 
dėl tos priežasties, palyginus su kitomis tauto
mis, ji yra netekus daugelio kitur drauge su 
krikščionybe ėjusių gerumų, ypač kultūros at
žvilgiu. Jai nelengva buvo, o kai kuriais at
žvilgiais ir visai neįmanoma tiesioginiu keliu 
pasiekti tai ką viena-kita kaimynė tauta jau se
nai buvo įsigijusios. Tačiau religiniu atžvilgiu 
jai nesunku buvo lenktyniauti su kaimynais.

Yra sakoma kad nėra tautos be religijos. 
Tat ir musų protėviai dar prieš krikštą turėjo 
savo religiją. Religingumo jausmas juose buvo 
gal net gilesnis negu kituose. Nepažinojo jie 
tikrojo Dievo, tačiau dievybės paautimas buvo 
gana gyvas.

publikos Prezidentas Antanas Smetona, Arki- 
vyskupas-Metropolitas Skvireckas, Seimo pirmi
ninkas Inž. K. Šakenis, ministeriai, vyskupai, 
kariuomenės vadovybė, mokslo, meno ir spaudos 
atstovai, o negalėjusieji į salę patekti iškilmių 
klausėsi muzejaus sodelyje per garsiakalbius.

Salėje pasakyta įvairios įdomios kalbos, ir 
perskaityta Šv. Tėvo atsiųstas 
palaiminimas.

Posėdžio metu buvo atlikta
Choras, orkestras ir valstybės
pagiedojo Įvairių giesmių ir oratorijų.

Uždarydamas posėdį, Karo Muzejaus virši
ninkas Gen. Nagius savo kalboje prisiminė isto
rines Lietuvos krikšto aplinkybes. Vėliau visi 
posėdžio dalyviai prie Nežinomo Kareivio kapo 
pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės. U. P.

Lietuvių tautai

ir meninė dalis, 
operos solistai

IŠKILMĖS KARO MUZEJAUS SALĖJE
Krikščionybės 550 metų Lietuvoje įvedimo 

paminėjimas Kaune atlaikyta didelėmis iškilmė
mis; Tas įvyko Gegužės 29 d., per Sekmines. 
Iš ryto Archikatedros Bazilikoje įvyko iškilmin
gos mišios, kurias laikė Arkivyskupas-Metropo- 
litas Juozas Skvireckas, o pamokslą pasakė Kau
no dekanas Kun. F. Kapočius.

Pavakare, Karo Muzejaus salėje buvo su
ruoštas iškilmingas posėdis, į kurį atsilankė Res-

Lietuvos Karalius Mindaugas atmeta 
Kryžiuočių jam įteiktą karūną

KARALIAUS MINDAUGO KRIKŠTAS
Vytauto-Jogailos laikais Lietuves oficialia 

priėmimas krikšto nebuvo pirmutinis.
Pirmieji bandymai Lzesti Lietuvoje krikš

čionybę buvo daromi jau 688 metai atgal, kuo
met Lietuvos kunigaikštis Mindaugas, susitaręs 
su Roma, priėmė krikštą ir už tai gavo Lietu
vos Karaliaus vainiką. Mat, tada popiežiai da
lino karaliams karūnas. Jei Mindaugo įvesta 
tvarka butų išsilaikius, labai galimas dalykas 
kad Lietuvos istorija butų nuėjus visai kito
kiais keliais negu ji nuėjo. Tačiau Mindaugo 
Įvesta krikščionybė neprigijo. Mindaugo apsi- 
krikštijimas reiškė susidėjimą su kryžiuočiais, 
kurie vistiek nesiliovė Lietuvą puldinėję. Už 
tai jis kryžiuočius nuolat smerkė.

Mindaugas gyveno ir apsikrikštijo 138 me
tai anksčiau prieš Jogailos krikštą. Mindaugas 
buvo jo giminiuocių nužudytas ir Lietuvoje su- 
gryžo sena tvarka.

Yra padavimų kad ir Gediminas, 1323 me
tais, norėjo apsikrikštyti, tačiau ir jam nepati
ko kryžiuočių grobuoniška taktika, ir jis atsi
metė nuo savo žadėjimo apsikrikštyti.

Taip tai ir tęsėsi, ir Lietuva liko paskutinė 
valstybė Europoje priėmus krikštą, bet ir tada 
dar per pora šimtų metų Lietuviai, sau giriose 
garbino savo senus dievus.

Lietuvon krikščionybė atėjo tuoj kaip lik 
Jogaila, kuris buvo užgrobęs iš Kęstučio ir Vy
tauto Lietuvos valdžią, apsivedė su Lenkijos 
mergaite “karalium” Jadvyga. Jadvyga, reikia 
žinoti, nebuvo Lenkė, bet Vengrė, Vengrijos ka
raliaus Liudviko Didžiojo duktė. Liudvikas tuo 
laiku valdė Vengriją ir buvo Lenkų karalius, 
taip kaip po jo teko būti Jogailai, kuris valdė 
Lietuvą ir buvo Lenkijos karalium.

Kada Liudvikas mirė, Lenkai neteko tokio 
svetimo karaliaus. Jadvygos motina, karalienė 
Elzbieta, skubiai pasiuntė savo jauną dukterį 
Jadvygą į Krokuvą užimti valdžią, kad Lenki
ja neišspruktų iš Vengrų įtakos. Bet Lenkai 
tada dirbo atsikratymui Vengrų įtakos ir pama
tę gražią mergaitę, sugalvojo su ja ateityje sa
vo likimą kitaip pakreipti. Jie tuoj ir pradėjo 
kreiptis į Lietuvą, prie Jogailos, piršdami jam 
Jadvygą, ir taip nuo 1386 metų, nuo jų vestu- 

t vių, prasidėjo Lenkijoje naujas gyvenimas, ku
ris daug turėjo lemiančios reikšmės ir visai Lie
tuvių tautos istorijai.
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Ką matė ir patyrė Dirvos Redaktorius Detroite per Keturias 
Dienas — Balandžio 28 iki Gegužės 1.

Antra diena Detroite — Balandžio 29

ADV. J. p. UVICKAS
Dr. Simas atvežė mane prie pat durų vieno 

vidurmiesčio budinko ir paleido. Tai buvo 5 W. 
Larned Street. čia elevatorių užsikėliau Į žino
mo Lietuvio advokato Juozo P. Uvicko ofisą. Jis 
buvo išėjęs pietums, bet sugryžo už keliolikos 
minutų. Buvo nelabai užimtas, taigi turėjom 
laiko išsikalbėti. Kadangi Adv. Uvickas yra 
musų tautmės srovės žmogus ir veikėjas, su juo 
turėjom daug ko apkalbėti musų tautinio gyve
nimo praeities reikalus ir dabartinius svarbes
nius klausimus. Kadangi šymet įvyksta SLA. 
seimas, ir apie Susivienijimo reikalus pusėtinai 
išsikalbėjom.

Adv. Uvickas yra bene vienas iš pasekmin- 
giausių Amerikoje Lietuvių advokatų toje pro
fesijoje. Retai kur Amerikoje rasi Lietuvi ad
vokatą kuris butų pilnoje prasmėje tos profe
sijoje pasekmingas ir kuris gautų bylas ir kitus 
reikalus vesti taip kaip veda žymesni Ameriko
nai advokatai. Jis yra tiek pasižymėjęs kad 
net kiti advokatai paveda jam savo keblesnes 
bylas.

Adv. Uvickas ne tik savo profesijoje dirba, 
bet neatsilieka nuo visuomeninu musų reikalų 
ir viskas yra jo žinioje. Jo vienas pasidarbavi
mas yra įdėjimas Lietuviškų knygų į Detroito 
miesto skaityklas.

Jis tapo apdovanotas Gedimino ordinu, kar
tu su kitais keliais Detroitečiais šymet, Lietu
vos nepriklausomybės 20 metų sukakties proga.

Jo tikra Lietuviška pavardė yra Junevičius. 
Juozas gimė Pennsylvanijoje, Wilkes-Barre, Ge
gužės 15 d., 1886 metais. Jo tėvas, Pijus, mirė 
Omaha, Nebr., o motina tebegyvena tame mies
te. Tėvai paeina nuo Virbalio ir Alvito, Suval
kijos.

Pennsylvanijoje jis ėjo pradinę mokyklą, 
bet jau 13 metų vaiku būdamas dirbo angliaka- 
s.vklose. Taigi gyvenimą daryti pradėjo sunkiu 
savo rankų darbu.

1900 metais su tėvais persikėlė į Omaha, 
Nebr., kur išgyveno iki 1923 metų, kur baigė 
advokatūrą ir nuo 1917 iki 1923 metų prakti
kavo teises. Ten jis daug darbavosi su Lietu
viais ir viešame miesto gyvenime. Mokslą bai
gė Creighton Universitete.

Kadangi Omahoj buvo mažai Lietuvių tai 
jam teko daug darbuotis beveik už visus Lietu
vius tokiuose atsitikimuose kur buvo iškilęs Lie
tuvybės klausimas.

Savo Lietuviškumą ir Lietuvių kalbos bei 
tautos branguma jis pajuto būdamas apie 18 
metų amžiaus. Jis ten pradėjo darbuotis sceno
je, suorganizavęs Lietuvių Teatrališką Ratelį. 
Pats buvo to ratelio pirmininkas ir žymiausias 
vaidintojas.

Anksti jis pradėjo eiti ir į Amerikos poli
tiką, nes dar nebūdamas 21 metų amžiaus buvo 
išrinktas savo mieste Wardo Assesorium. Visa
da jis ėjo kaip Lietuvis,’ nors su mažos Lietu
vių kolonijos parama negalėjo tikėtis ko nors 
laimėti.

1914 metais, Balandžio mėnesį, buvo mini

ma 10 metų Lietuvos spaudos atgavimo sukak
tuvės. Omahos Lietuviai, jauno Uvicko vado
vaujami, suorganizavo paradą, maršuodami vi
durmiesčio gatvėmis. Lietuviškos vėliavos ne
turint, Lietuvystei pabrėžti buvo panaudota at
skirų Lietuviškų draugijų vėliavos. Eisenoje, 
poros vyrų nešamame plakate buvo išrašytas 
šūkis: “MAY FREEDOM OF LITHUANIAN 
PRESS LIVE FOREVER!” (Lai Lietuvių Spau
dos Laisvė Gyvuoja Visados!). Eisenos prieša
kyje jojo raitas jos vadas — jaunas studentas 
Juozas P. Uvickas.

Lietuvos laisvės kovų dienomis, Omahą, tą 
tolimo užkampio Lietuvių kad ir mažą koloniją, 
pradėjo atlankyti ir žymesni Lietuvių veikėjai, 
kaip P. žadeikis, tada Lietuvos Misijos narys, 
Dr. Jonas šliupas, Adv. Bulota, kalbėtojas P. 
J. žuris ir daug kitų. Uvickas pirmininkavo 
visuose jų priėmimuose ir prakalbose.

Platinant Lietuvos Laisvės bonus, Uvickas 
buvo Omahos stoties pirmininkas, ir čia dikčiai 
išparduota Lietuvos bonų. Lietuviai tada buvo 
patriotingi, neužvydųs ir rėmė tautos reikalus.

Uvickas vadovavo ir Lietuvių Dieną, kuo
met Prezidentas Wilson ją paskelbė visoje Ame
rikoje. Tos dienos įspūdžiai buvo dideli šioje 
mažoje Lietuvių kolonijoje, ir pasekmės buvo 
palyginamai geresnės negu kitose net didesnėse 
Lietuvių kolonijose.

Uvickas atstovavo savo kolonijos Lietuvius 
ir Washingtone, kuomet ten buvo Lietuvių suva
žiavimas prašyti Lietuvos pripažinimo.

Washingtone Lietuvių suvažiavime jis buvo 
išrinktas net vice pirmininku, St. Gegužis buvo 
pirmininkas.

Amerikonų tarpe jo darbavimasis buvo auk
štai įvertinamas. Paveizdan, jis buvo siųstas į 
Nevv Yorko seimą Nebraska valstijos Wood- 
men’s of the World organizaoijos delegatu, ap
mokant jo kelionei $1,000. Jis toje organizaci
joje dirbdamas plačiai susipažino su fraternalių 
organizacijų reikalais. Jo patyrimai buvo rei
kalingi ir naudingi ir musų Susivienijimui.

Adv. Uvickas apsivedė 1916 metais, su Chi
cagoje gimusia Lietuvaite, Petronėle Žukauskai
te. Jie turi keturis vaikus: Genovaitė, Juozas, 
Anita ir Robertas.

į Detroitą atvažiavęs, čia taip pat stojo su 
Lietuviais darbuotis, čia jis išvystė savo ad- 
vakotišką praktiką iki aukšto laipsnio.

čia yra Lietuvos konsulato advokatas. Per 
eilę metu yra Detroito Lietuvių Vaizbos Buto 
pirmininkas, prie kurio organizavimo jisai daug 
darbo padėjo.

Prieš kelis metus smarkiai darbavosi SLA. 
reikaluose, būdamas delegatu dviejuose seimuo
se, kur buvo išrinktas ir į SLA. komisijas.

Jis čia vadovavo.ir Lietuvos gaminių paro
dai, ii' Petro Rimšos skulptūros kurinių parodai, 
ir įvairiuose komitetuose kur tik buvo kokie 
žymesni Lietuviški darbai atliekami.

Detroite jis taip pat dalyvauja Amerikos 
politikoje. Dabar antru kartu yra išrinktas 
priemiesčio City of Grosse Point teisėju.

Plačiai rašė ir rašo Angliškoje spaudoje už
tardamas Lietuvos reikalus kur būna toks rei
kalais. (Bus daugiau)

KAUNIEČIAI DŽIAUGĖSI 
TOKIAIS SVEČIAIS

Iki šio laiko tarp Lietuvos 
į ir Latvijos kariuomenių buvo 
draugiški diplomatiniai santy
kiai, kuriuos padeda palaikyti 
karo atstovai: musų karo at
stovas generalinio štabo Pulk- 
Ltn. Meškauskas atstovauja 
Rygoje musų kariuomenę, o 
Latvijos karo atašė gen. štabo 
Pulk. Ltn. Deglavs Kaune Lat- 
vios kariuomenę.

Be šių diplomatinių karo at
stovų, vienos ir antros kariuo
menės karininkai laikas nuo 
laiko vykdavo vieni pas kitus 
informacijų tikslu, kaip keli 
metai atgal buvo atvažiavę 
Latvijos kariuomenės spaudos 
atstovai Kaunan, o musų ka
riuomenės karininkai Rygon.

šymet gi, Gegužės 27—30 d. 
Latvijos kariuomenės vadovy
bė glaudesniam tarp draugiškų i 
kaimyninių valstybių kariuo-' 
menių bendradarbiavimui at
siuntė į Kauną Rygos įgulos 
liktinių puskarininkų chorą su 
kariniu orkestru. Chorą suda
rė 141, o orkestrą 32 kariai, 
šie Latvijos kariuomenės ka
riai turėjo Kaune du koncer
tus: vieną Karo Muzejuje, o 
antrą 1-me gusarų pulke.

Šis Latvijos kariuomenės 
Rygos įgulos liktinių puskari
ninkių atsilankymas į laikiną
ją musų sostinę Kauną su sa
vo skambiomis dainomis ir mu
zika sudarė didelio pasitenkini
mo ne tik Kauno Įgulos karių, 
šaulių, bet ir plačiosios visuo
menės tarpe.

Ši Latvių puskarininkių cho
ro ekskursija atvyko į Kauną 
Gegužės 27 vakare ir išbuvo 
iki Gegužės 30 ryto. Joniškio 
stotyje svečius sutiko musų 
du karininkai ir trys puskari
ninkiai, kaip atstovai, o Kau
no stotyje Latvijos karo atašė 
Lietuvai Pik. Ltn. Deglavs, 
Spaudos ir švietimo Skyriaus 
Kpt. Ltn. Balčiūnas, Mjr. Na
rušis, Mjr. Jakštas, Kpt. Ka
ladė, Kpt. Gaigalas ir Kpt. Gra- 
nickas.

Gegužės 28 d. svečiai kari
niais sunkvežimiais lankė Kau
no apielinkes ir nuvažiavo į ka
ro aviacijos šventės iškilmes.

Kauno visuomenė sužinojus 
apie svečių atvykimą ir jų ren
giamus dainų ir karinės muzi
kos koncertus, kur pirmas įvy
ko Karo Muzejuje, gausiai rin
kosi į Karo Muzejaus sodelį.

Svečiams atžygiuojant Kau
no gatvėmis Į Karo Muzejų, 
publika kėlė ovacijas ir šaukė 
valio. Svečiai gražiai dainavo 
savo žygio dainas ir griežė jų 
orkestras. čia Latvijos ka
riuomenės nemažos kuopos pa
sirodymas Kauno visuomenėje 
sukėlė didelio susidomėjimo. Ir 
ištikrųjų, svečiai tos gausios 
publikos kuri buvo susirinkus 
į Karo Muzejų neapvylė, nes 
sudainavo tikrai gerai, o svar
biausia! kad labai aiškiai ir Lie
tuviškų dainų. Kiek dainomis 
choras tiek ir karinės muzikos 
Latvijos karo orkestras tikrai 
gražiai užsireprezentavo.

Dainų koncertas buvo pra
dėtas Lietuvos ir Latvijos him-

Jau! Liepos 8 pradės eiti apysaka
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(PARAŠĖ S. M1NCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

ŠI DIDELE ISTORINE APYSAKA TUOJ PRADĖS EITI ‘DIRVOJE’!

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuoti Vokieti, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurio s jisai išsižada gryžti į savo šalį.

ši įdomi istorinė apysaka yra iš garsių Kęstučio ir Birutės laikų — apie vieną jauną Kryžiuo
tį. kuris patekęs Lietuvių-žemaičių nelaisvėn, jaunos skaisčios Lietuvaitės Ilginamas, ją pamyli

ir atsisako gryžti i savo žeme, Vokietiją. Su savo mylimąją, Aliute, iškeliauja į Trakus ir pastoja tarnauti Kęstučiui ir Birutei. - šią apysa
ka skaitysit su pasigėrėjimu, ir kiti norės gauti iš jūsų Dirvą ir skaityti. Skaitymo bus apie metams laiko. Taigi žiūrėkit kad tusų prenume
rata neišsibaigtu, o tie kurie dar neskaito Dirvos, privalo pasistengti ją tuoj išsirašyti. Taipgi išrašykit ją savo giminėms ir draugams.

ir kiti norės gauti iš jūsų Dirvą ir skaityti. Skaitymo bus apie metams laiko.

ATMINKIT kada yra prasti laikai, bedarbė, Dirva yra jūsų geriausias ir pigiausias liuoslaikio draugas. Skaitykit ją. Nereikia siųsti mokes
ties už visą’metą — prisiuskit DABAR $1.00 Už PUSĘ METŲ, toliau prisiusi! kitą dolarį. •Prenutneratą už Dirvą pasiųsti lengva: parašykit 
laiške aiškų savo adresą, pasakykit už ką pinigus siunčiat, įdėkit į laišką popierinį dolarį, užadresuokit voką ir įmeskit į pašto dėžutę.
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LATVIJOS KARIAI SVEČIUOSE KAUNE
Pradėtas Kultūrinis Latvijos-Lietuvos-Latvijos Kariuomenių Bendravimas

* * ¥

Mjr. S. Narušis.

Latvių kariuomenės karių ekskursija žygiuoja Kauno gatvėmis. 
(Daugiau paveikslų ant p. 1.) (Iš Kario, specialiai Dirvai)

nais.
Į koncertą Karo Muzejuje 

atsilankė Latvijos Ministeris 
Sėja su ponia, musų Kariuome
nės Vadas ir laikinai einąs 
Krašto Apsaugos Ministerio 
pareigas Brig. Gen. St. Rašti
kis su ponia, Kariuomenės šta
bo Viršininkas Brig. Gen. Čer
nius, Karo Muzejaus Viršinin
kas Gen. Nagius, pėstininkų 
inspektorius Brig. Gen. Vit
kauskas, gen. št. Pulk. Dulks- 
nys, ir kiti karininkai su šei
momis bei Kauno visuomenė.

Po koncerto Karo Muzejuje 
Brig. Gen. Raštikis savo žody
je dėkojo Latvijos Krašto Ap
saugos Ministeriui ir kariuo
menės vadovybei už leidimą at
vykti šiam Latvijos Rygos įgu
los liktinių puskarininkių cho
rui ir karinės muzikos orkes
trui Lietuvon. Kariuomenės 
Vadas musų karius ir koncer
to klausytojus pakvietė sve
čiams sušukti tris' kartus nuo
širdų valio.

Svečiai dalyvavo ir vėliavos 
nuleidimo iškilmėse Karo Mu
zejaus sodelyje. Brig. Gen. 
Nagius svečius pasveikino Lat
viškai, o karo atašė Lietuvai 
Pik. Ltn. Deglavs — Lietuviš
kai. ir Latviškai.

Prasidėjus vėliavos nuleidi
mo iškilmėms, svečių atstovai 
padėjo savo vainiką prie Neži
nomo Kareivio kapo. Pasibai
gus vėliavos nuleidimo iškil
mėms, Karo Muzejaus orkestro 
maršu svečius išleido iš Karo 
Muzejaus sodelio, o publika pa
lydėjo griausmingu valio. To
liau žygiuojant Laisvės Alėja, 
kur dainavo Latviškas karines 
dainas, publika kėlė ovacijas.

APSILANKYMAS KULAU
TUVOJE

Gegužės 29 rytą ekskursan
tai lydimi Mjr. Narušio, atvy
ko į garlaivį “Liūtas”, kuriuo 
išplaukė į Kulautuvą pažiūrėti 
vasarvietės. Drauge vyko Pik. 
Ltn. Deglavs, Pik. šarauskas, 
Pik. Ltn. Balčiūnas ir kiti ka
rininkai.

Kulautuvoje svečius sutiko 
vietos ir apielinkes gyventojai. 
Jų atstovas p. Bulota pasakė 
svečiams nuoširdžią kalbą ir 
dėkojo už atsilankymą į Ku
lautuvos naujai besirengiantį 
kurortą. Latvijos karių cho
ro ekskursijos vadas Pik. Ltn. 
Rozentalis nuoširdžiai padėko
jo ir pakvietė karius sušukti 
tris kart “Lai dzivo”.

Kulautuviečiai viloje “Vita” 
svečius pavaišino. Iš Kulautu
vos svečiai ekskursininkai^va

dovaujami Mjr. Narušio ir Kpt. 
Beržinio, gryžo garlaiviu, o 
Pik. šarauskas su karo atstovu 
Pik. Ltn. Deglavu ir kitais sve
čiais karininkais gryžo auto
mobiliais, dar susipažindami su 
Panemuniais ir Kauno apielin- 
kėmis.

Gryžus į Kauną, 2-me pulke 
įvyko bendri pietus. Pulko va
das Pik. Tumas savo kalboje 
dėjoko musų kariuomenės va
dovybei už suteikimą tos gar
bės apgyvendinti svečius jo 
pulke, kas davę progos prisi
minti prieš 19 metų bendrą 
darbą karo lauke su bendrais 
priešais. Pulko vadas Pik. Tu
mas pakvietė savo karius sve
čiams sušukti tris kart galin
gą “Lai dfivo”.

Pik. Ltn. Rozentalis nuošir
džiai ir jautriai dėkojo Brig. 
Gen. Raštikiui už jo atsilanky
mą į Latvijos karių koncertą 
Karo Muzejuje ir už jo nuo
širdžius žodžius bei linkėjimus 
Latvijos kariuomenės vadovy
bei, pakvietė savo karius su
šukti tris kart valio. Toliau 
jis dėkojo Pik. Tumui, Pik. ša- 
rauskui ir kitiems karininkams 
už jų priėmimą ir kitiems mu
sų kariams už nuoširdų bendra
darbiavimą, vėl sušuko valio. 
Per pietus tikrai buvo nuošir
dus bičiuliškas tarp svečių ir 
Lietuvos karių pasikalbėjimas. 
Pietų metu griežė 2-ro pėsti
ninkų pulko karo orkestras.

ANTRAS KONCERTAS
Po pietų, 1-mo gusarų pul

ko jojykloje svečiai davė antrą 
koncertą, kurio klausėsi kelių 
tūkstančių minia. Dalyvavo 
Latvijos Ministeris Sėja su po
nia ir kiti musų karininkai ir 
svečiai. Koncerto metu sve
čiams publika nepaprastai plo
jo ir šaulcė bis, taip kad' kai 
kurias Latviškas daineles teko 
net pakartoti. Kauno Įgulos 
kariai, kurie buvo atvežti šio 
koncerto paklausyti, o taip pat 
ir publika svečiams už gražias 
dainas sušuko nuoširdų Lietu
višką valio.

Po koncerto ekskursininkų 
dalis pasiliko 1-me gusarų pul
ke pasisvečiuoti. Norintieji bu
vo pakviesti į operą valstybės 
teatre, o kiti į Kauno įgulos 
puskarininkių vakarėlius.

APLEIDO KAUNĄ PA
TENKINTI

Gegužės 30 išryto svečiai 
lankėsi dar 3-me artilerijos 
pulke ir turėjo 2-me pėstinin
kų pulke užkandį. Po užkan
džio įvyko nuoširdus atsisvei-

MEKSIKOS PREZ.
CARDENAS

Lazaro Cardenas, kuris 
rodos gana tvarkingai val
do savo šalį, mokinosi tik
tai iki 11 metų amžiaus, po 
to pradėjo dirbti taksų rin
kėjo raštinėje patarnauto
ju.

Būdamas 19 metų am
žiaus jau buvo kavalerijos 
kapitonu revoliucinėj armi
joj virš 20 metų atgal. Jis 
kilo aukštyn greitai, tapo 
gubernatorium vienos val
stijos, o 1934 metais tapo 
Meksikos prezidentu.

Jis yra tik 42 metų am
žiaus. Jis dikčiai padarė 
permainų savo šalyje. Sta
to mokyklas, kelius, ir tt., 
taip pat paėmė į valdžios 
rankas didelius dvarus, ge
ležinkelius ir gabaus alie
jaus industriją.

Aliejaus industriją pa
imant jis susidūrė su sveti
momis valstybėmis, kurios 
ten buvo sudėjusios savo 
kapitalus, bet tas jo nenu
gąsdino.

Dėl dvarų dalinimo ir 
kilo ta šiomis dienomis re
voliucija prieš Cardeną. 
Gen. Cedillo, buvęs Carde- 
no padėjėjas, sako, geriau 
šaliai bus jei dvarus valdys 
patyrę vedėjai, negu nega
bus paprasti žmoneliai.

kinimas su pulko ir kitais ka
riais ir atvyko į Kauno stotį.

Kauno stotyje puskarininkių 
žmonos, pažystami ir pažysta
mos svečiams puskarininkiams 
įteikinėjo ir segiojo gėles, o 
Lietuvos puskarininkiai su sve
čiais bučiavosi, keitėsi adresais 
ir tt.

Atsisveikinant karininkams 
ir puskarininkiams, jaunesnieji 
skautai ir skautės įteikė gėlių. 
Pik. šarauskui pasakius atsi
sveikinimo žodį, Lietuvos ka
riai svečiams sušuko valio.

Pik. Ltn. Rozentalis savo 
atsisveikinimo nuoširdžioje kal
boje pasakė:

“Dėkoju už brolišką sutiki
mą, už brolišką priėmimą ir už 
brolišką išlydėjimą. Išbūtos ke
lios dienos su Lietuviais kariais 
visada pasiliks musų atminty
je kaip graži, saulėta, niekad 
nepamirštama, broliškų karių 
pavasario šventė. Būdami pas 
jus, mes daug nuoširdumo pa
tyrėme, daug pamatėme ir per
gyvenome. Nuoširdžiai dėko
jame ir kviečiame pas mus.”

Griausmingas valio išvyks
tantiems Latvių kariams ir 
“Lai dzivo” pasiliekantiems.

Pik. šarauskas įteikė Latvių 
karininkams iliustruotą leidi
nį “Lietuvos Kariuomenė” ir 
prašė jį traukinyje išdalinti 
Latvių visiems kariams.

Latvių kariai, būdami Kau
ne, užmezgė pažintis su musų 
kariais, todėl pats įspūdingiau
sias buvo atsisveikinimas trau
kiniui sujudus. Vagonai ku
riuose buvo Latvių kariai, at
rodė lyg gėlėmis apkaišyti. Pro 
atdarus vagonų langus skrido 
gėlės mūsiškiams kariams, o 
mūsiškiai atsilygino tuo pačiu. 
Stotyje buvus žmonių minia, 
prisijungdama prie bendros 
broliškos Latvių karių išlydė
jimo nuotaikos, ir nuoširdžiai 
mojavo atsitolinančiam Latvių 
karių traukiniui.

Taip nuoširdžiai buvo išly
dėti Latvijos kariuomenės sve
čiai. Joniškio stotyje išlipę jie 
sudainavo Lietuviškai: “Už
trauksime, broliai, naują gies
mę”, ir atsisveikinę su .musų 
palydovais karininkais ir pus
karininkiais, išvyko į savo tė
vynę Latviją ir nuolatinę sto
vėjimo vietą Rygą.

Tokia gausi musų kaimynų 
karių ekskursija yra pirmutinė 
pas mus. Ne tik musų kariai, 
bet ir visuomenė Lietuvišku 
nuoširdumu ją sutiko ir išly
dėjo. Visuomenė, mokėdama 
savo karius gerbti, tą savo pa
garbą parodė ir broliškos tau
tos kariams atvykusiems mus 
aplankyti ir geriau pažinti iš 
bendrų ir nuoširdžių susitiki
mų ir pasidalinimų " mintimis. 
Juk niekas negali taip suartin
ti kaip susipažinimas iš arti, 
vieni kitų supratimas ir paro
dymas savo širdies: Lietuviš
kos ir Latviškos širdies, gimi
ningiausių tautų, pergyvenu
sių įvairių skaudžių dienų ir 
pagaliau kartu vėl atgavusių 
savo teises ir laisvę. Palikti 
malonus Įspūdžiai ir atsimini
mai ilgai bus neužmiršti. To
kie asmeniški susipažinimai ly
ra naudingi abiejų tautų karių 
nuoširdiems ryžiams.
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(—VIETINES ŽINIOS
RIO RITA STATOMA 

AQUASTAGE 
LIEPOS 1

Margaret Daum, iš Metro
politan Opera Company, dai
nuos vadovaujamą rolę operoje 
Rio Rita, Clevelando Aęuasta- 
ge, toje didelėje vietoje kur 
pernai atsibuvo Didžiųjų Eže
rų paroda, šios atvirame ore 
operos prasideda su Liepos 1 
ir tęsis per vasarą. Prie jos 
dainuoja Robert Shafer. Ta 
opera yra Shuberto produkcija 
plačiai pragarsėjus Amerikoje.

Ten bus pastatyta paeiliui 
keturios populiariškos muzika- 
lės komedijos — Rio Rita, 
Naughty Marietta, Gay Di- 
vorcee ir Rose Marie. Muziką 
patieks Cleveland Symphony 
orkestro nariai.

Clevelando Vasarinės Muzi
kos Draugija šias pramogas į- 
veda Europišku papročiu, vai
dinimų protarpiais publika ga
lės gauti užkandžių ir alaus ir 
šiaip saldžių gėrimų.

^0

LIETUVAITĖ BAIGĖ
SLAUGĖS MOKSLĄ

SAWYER KALBĖJO 
CLEVELANDE

AKRON, OHIO

UŽMUŠTA 52
Clevelande automobilių 

laimės šymet toli pasilikusios 
nuo kitų metų. Automobiliais 
užmušamų žmonių pasitaiko 
visai mažai. Iki šios savaitės 
pradžios nuo naujų metų žu- 
mušta tik 52. Pernai buvo ar
ti dusyk tiek.

ne-

Ida Leimonaitė

Charles Sawyer iš Cincinna- 
ti, Demokratų kandidatas no
minacijoms į Ohio gubernato
rius, šios savaitės pradžioje 
lankėsi Clevelande ir pasakė 
keletą kalbų. Savo kalbose jis 
smarkiai kritikavo dabartinį 
gubernatorių Davey už jo ne- 
sugabumą sutvaryti valstijos 
šelpimo reikalų ir už betvarkę 
kokią jis palaiko valstijoje.

Sawyer kritikavo Davey už 
jo politiškus važinėjimus po 
miestus ir miestelius, kuomet 
dabar reikia dirbti ir žiūrėti 
valstijos reikalų. Pats pasiža
da įvesti kitokią tvarką.

Jis pasakė, “žmonės negali 
gerbti įstatymų ir tvarkos ka
da jie mato pačius aukščiau
sius žmones paniekinančius tą 
viską”.

iš Kenmore, L. Lipinskas 
savo šeima, ir kiti. Palio- 
yra geras Lietuvis. Gyve- 
gražiame nuosavame name

Ida Leimonaitė, Prano ir 
Adelės Lcimonų duktė, iš Ely- 
ria, Ohio, baigė Clevelando Mt. 
Sinai ligoninėje slaugės (nurse) 
mokslą ir pasekmingai išlaikė 
Ohio valstijos kvotimus Birže
lio 9 ir 10, Columbus, Ohio. Ji 
pasiliks dar metams laiko prak
tikuoti toje pačioje ligoninėje.

Ida yra gimus Clevelande ir 
čia pirmiau gyveno su tėvais. 
Vėliau persikėlė į Elyria, kur 
ji baigė high school mokslą.

Jos tėvai yra geri Lietuviai 
patriotai. Ji turi vieną seserį, 
Francę, gyvdtna su tėvais Ely- 
rijoj.

Ūkininkai Sako Turi 
Darbų Ukėse

Ūkininkai iš Medina apskri
ties praneša kad pas juos yra 
vasarinių darbų patyrusiems 
darbininkams. Sako turi apie 
100 laikinų darbų ir 50 nuola
tinių su maistu ir butu.

• NUTEISTAS. William G. 
Peters, 43 metų, nuteistas nu
mirti elektriškoje kedėje už 
du mėnesiai atgal nužudymą 
savo meilužės ir kitų dviejų 
vyrų.

• KARO VETERANAI dar
buojasi kad valdžia paskirtų 
pora milijonų dolarių išstaty
mui Clevelande veteranams li
goninės. Tokia ligoninė butų 
su 500 lovų.

ŠIRDINGA PADĖKA
šiuomi reiškiame savo 

ką visiems musų giminėms, pa
žystamiems ir draugams už 
jų užjautimą mums musų liūd
noje valandoje, netekus tėvo ir 
brolio, Juozo Maksimavičiaus.

Ačiū už gėles, mišias, daly
vavimą šermenyse ir palydėji
me. AČiu graboriui Wilkeliui 
už pasitarnavimą ir Kun. Bar
tis už pamaldas.

Sūnūs Vincas Maksimavičius 
Brolis Povilas Maksimavičius 

Sesuo Ona Markevičienė.

padė-

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PERRY’S 

WINE TAVERN 
7205 Wade Park Avė.

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 Garyoną, 
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.

I

Alus ir Vynas Bargan 
atsakomingiems žmonėms. At- 
vežam į 
duodam 
maliavas 
krautuvė, 
klelius.

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

namus. Taipgi par- 
geležines reikmenis, 
ir aliejus. 5 ir 10c 

Duodam Eagle žen- 
(28)

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

RETAIL KAINĄ 
rusių California 

Spe-

PARDUODAM UŽ
MES TURIT 21

Vyno. Kainos visai žemos, 
cialis išpardavimas kas Penktadie
nį ir šeštadienį, 
už galioną.
sirinkit sau mėgiamos rūšies.

SALDUS VYNAI — 20% Alk. 
Blackberry
Cherry
Apricot 
Angelica
White Tokay
Peach

RUKŠTUS DRY
Dry Sherry
Resling
Claret
Burgundy

(Atsineškit savo

95c ir aukščiau 
Sustokit pas mus, pa-

Muscatel 
Sherry 
Tokay 

White Port 
Port 

Italian type Vermouth
VYNAS 13% Alk.

Sauterne 
Light Muscatel 

Zineandel 
Voncord

indus.) (32)

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums
Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

HOMAN'S
C A F E

SMAGI UŽEIGA

Alus — Degtinė — Vynas 
Skanus Užkandžiai

7903-05 Superior Avė. „
(Greta senos Dirvos vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

SMAGI UŽEIGA
DVI JAUNOS PANELĖS jums 
patarnaus kuomet čia atsilan- 
kysit.

ALUS — VYNAS — DEGTINĖ 
SKANUS UŽKANDŽIAI 
Penktadieniais žuviena.

Sueikit čia daugiau gražių 
žmonių ir moterų. (32)

Gretchen Inn
8015 Wade Park Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

NAUJA DIRBTUVĖ
Tip Top Cereal Co. iš Alba- 

ny atidarė Clevelande savo iš- 
dirbystės skyrių, 1440 W. 10 
street. Tai jau 26-ta nauja 
išdirbystė įsisteigia Clevelande 
nuo šių metų pradžios.

• DIESEL inžinų dirbtuvė, 
General Motors Corp. skyrius 
Clevelande, gauna iš federalės 
valdžios užsakymą $2,625,000 
vertės submarinams inžinų. Ta 
dirbtuvė užtikrina savo darbi
ninkams darbo metams laiko.

Visokios Žinutės
Birželio 16 d. pabaigė high 

'mokyklą šie Lietuviai jaunuo
liai : Stanley Jankauskas, L. 
Trumpaitis, Jonas Apšega, Jo
nas Overis, Raymondas Razo- 
kas ir p-lė Adelė Rūdaitė.

Antanas ‘ Palionis, ilgametis 
Dirvos skaitytojas, su savo sū
num Antanu apvaikščiojo sa
vo varduves. Pas juos vaišė
se dalyvavo T. Martus su žmo
na 
su 
nis 
na
arti buvusios Lietuvių šv. Pet
ro bažnyčios. Svečiai jų sode
lyje po žaliuojančiais medeliais 
sudainavo Lietuviškų dainelių, 
ir gražiai pasilinksminę linkėjo 
Antanams ilgiausių metų.

Taip pat savo vardines mi
nėjo šie Antanai: Oleknavičius, 
Rudis, Savukinas, Sideris, Tiš
kus, Kazlauskas ir Bernatavi
čius.

Delegatais į SLA. seimą va
žiuoja iš Akrono keturi dele
gatai: iš SLA. 198 kuopos S. 
Muckus, B. Versiackas ir G. 
Gaškienė. Iš 354 kp. J. Ra
moška. Nekurie iš jų dalyvaus 
ir Lietuvių tautinėje konferen
cijoje.

SLA. 354 kp. iždininkas K. 
Prospaliauskas dirbtuvėje su
sižeidė, gydosi namuose. Lin
kėtina greito pasveikimo.

Pas Jankauską lankėsi biz
nieriai iš Pittsburgho, jo žmo
nos pusseserė Rožė Kumbu- 
liauskienė su savo vyru, sunum 
ir dukteria. Jie atvažiavo pui
kiu nauju Packard automobi
liu. Trumpai paviešėję gryžo.

Vaistininkas Antanas Berno- 
tavičius iš Lorain, O., lankėsi 
pas savo
čius. Jisai 
statyti naują namą, 
taupus ir pavyzdingas jaunuo
lis.

Barbora Palionienė gavo ži
nią iš Lietuvos kad ten mirė 
jos švogeris K. Žilevičius.

Kalnas.

tėvelius Bernotavi- 
rengiasi Akrone 

Jis yra

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, I1L

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

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.

SKANI DUONA
Skani Duona ir daugybės 
pyragaičiai, viskas iškepta 
naujoje, švarioje keptuvė- 
Tik ką atidaryta bizniui.

Gera, 
rūšių 
musų 

je.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.

LINCOLN HEIGHTS 
BAKING CO.

6926 Superior Avenue
Cleveland (31)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines __ 
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 Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistini atdara 7 dienas savaitėje.

ir
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MARĖ MONTVILIENĖ
Birželio 20 d. mirė Marė 

Montvilienė, 55 metų amžiaus, 
nuo 1530 E. 32 St. Buvo se
na Clevelando gyventoja.

Laidojama Birželio 24 d. su 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje.

Liko vyras, Jurgis, ir suau
gę vaikai: Adelė, Antanas, Jo
nas, Marė, 
turėjo čia 
Reynold.

*
LUCILLE

Birželio 
Lietuvaitė, 
kaitė, 23 metų, nuo 5715 White 
avenue. Palaidota Birželio 21 
su bažnytinėmis apeigomis; pa
maldos atsibuvo naujos parapi
jos salėje. Palaidota Kalvari
jos kapinėse. Liko motina, tė
vas, ir viena sesuo, Marė.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

Velionė taip pat 
vieną seserį, Marę

* ¥
TRAINAUSKAITĖ
17 d. mirė jauna 
Lucille Trainaus-

Skelbimai “Dirvoje”
. Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

už vieną kartą 
kartus už $1.00

“ Fr ankens tein”
Boris Karloff, kuris vaidina 

milžino žudeikos rolę Univer- 
sal filmoje “Frankenstein” City 
Theatre, yra suvirs šešių pėdų 
aukščio ir sveria virš 200 sva
rų.

Vienok, direktorius James 
Whale manė kad jis yra toli 
permažas vaidinti tą moksli
ninko išrastą kriminalistą, to
dėl padidinimui jo kūno pridė
jo dar 48 svarus medegos.

Toks jo perdirbimas laiko
mas paslaptyje, kad žiūrėtojai 
galėtų įgauti tikrą to žiauraus 
siaubūno įspūdį. Teatrų lan
kytojai kurie greit nusigąsta 
buvo persergėti neiti to pavei
kslo žiūrėti. Taigi visi bėga 
dideliais būriais jį pamatyti. 
Jie įsitikino kad Boris Karloff 
gali gerai užimti Lon Chaney 
vietą.

Kiti tame veikale vaidina: 
Colin Clive, Mae Clarke, John 
Boles, Dwight Frye, Edward 
Van Sloan ir Frederick Kerr.

“White Banners”
Štai pagaminta nauja įdomi 

filmą, sulyg Lloyd C. Douglas 
apysakos, “White Banners”, ir 
ją pradeda rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Birželio 25.

Filmą prasideda su vaizduo
jant Fay Bainter, pardavėją 
virtuvei reikmenų, kuri eina 
nuo durų prie durų, kai ji už
eina į namus Paul Ward, mažo 
miestelio mokytojo ir išradėjo, 
po kelių mėnesių kai mokytojo 
žmona susilaukia dukters. Dėl 
Ward žmonos menkos sveika
tos, ta prekių pardavėja pri
imama į jų šeimą pagelbininke. 
Bet kodėl ji užsuko į tuos na
mus, ir kodėl ji sutiko juose 
pasilikti? Bukit pasirengę su
sidurt su nuostaba ir atsitiki
mais kurie ten dėsis.

Claude Rains vaidina mies
telio mokytojo rolę. Kiti žy
mus asmenys tame veikale yra 
Jackie Cooper, Bonita Gran- 
ville, Henry O’Neill ir Kay 
Johnson.

Kiekvienas privalo matyti 
“White Banners”.

FOR BEST RESULTS COOK VVITH ELECTRICITY
»

YOU, TOO, SHOULD HAVE AN
50c 
tris

Priduokit 
vos”

gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

“Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena i 
iš Cunard White Star Linijos j 

Ekskursijų.” yl**Z

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

K
I *
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MARYQUEEN
-------- pasaulio naujausias laivas--------  

ir kiti panašiai žynius Cunard AVhite Star laivai 
AQUITANIA - BR1TANN1C - GEORGIC

SPECIALUS EKSKURSIJOS
AQUITANIA - LIEPOS-JULY 13

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Ekskursija

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

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

CUNARD WHITE STAR
.i»nn±mimi Kmin niuiiiiimnii i linui i»iiii m
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

TfT?i

X
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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

*
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ELECTRIC
RANGE

Imkit pavyzdį nuo 2,000,000 ir daugiau Amerikoje 
moterų kurios dabar naudoja Elektriškus Pečius— 
ELEKTRIŠKAS PEČIUS SUTEIKIA JUMS VISUS 
PATOGUMUS KITOKIŲ VIRIMO FORMŲ, IR DAR 
DAUGIAU PATOGUMŲ KURIE YRA NUOSAVI. 
Elektriškas karštis yra valytas karštis. Jis yra vi
sai švarus. Jis paliuosuoja jus nuo šveitimo, skal
bimo, siūravimo, perdekoravimo.

Elektros karštis yra vienodas karštis, visada tikrai 
kontroliuojamas. Juo gaunasi geresnės pasekmės. 
Su Elektrišku Pečium, turinčiu automatiškus laiko 
ir karščio kontrolius, jus galit išeiti iš namų valan
doms laiko, ir sugryžus 
rasti vakarienę puikiai iš- 
gamintą ir gatavą duoti Į 
stalą.

ĮSIGYKIT ELEšTRIšKĄ 
PEČIŲ DABAR. Patirsit 
kad elektriškas valgių 
gaminimas yra ekonomiš
kas, greitas, švarus, vėsus, 
saugus, geriausias.

ELEKTRIŠKU PEČIU PARODA 
E Pamanykit 1938 metų Elektriškus Pačius Parade ' 

išstatytus Electric Range Show : Išstatyta40 
modelių : Elektriško Virimo Patarėjai ten su- ♦ > 
teikia paaiškinimus : Atdara kasdien (išskyrus 
Sekmadienių) 9 ryto ir 5 po pietų. Ateikit visi.

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR * PROSPECT, WE$T OF ONTARIO

VIRIMAS 
ELEKTRA 
yra pigesnis negu kada 
buvo. Numažinta kaina 
už elektrų, juo daugiau 
jos naudoji tuo ji pigiau 
atsieina už unitų. Kaina 
nukrinta iki l«/2 cento už 
kilowatt valandų.

k-

IT PAYS TO ŪSE AN E L E C T R I C RANGE



DIRVA

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVOJE YRA DAUGIAU DARBO NEGU 
DARBININKŲ, YPAČ VASAROS METU

PAGERBTAS PREZ. SMETO
NA JO VARDINĖSE

KAUNAS. — Birželio 13 d. 
Prezidento Antano Smetonos 
vardinių proga įvairių tikybų 
maldos namuose atlaikyta iš
kilmingos pamaldos. Birželio 
12, vardinių išvakarėse, orga
nizacijų eisenos vyko į prezi- 

mylimą 
Bir- 
prie 
per 
val-

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Lietuvos Generalinis Konsu
latas New Yorke skelbia šias 
aukas:

denturą pasveikinti 
prezidentą, Tautos, Vadą, 
želio 13-tą, Dainų Slėnyje 

' didžiulio laužo susirinko
10,000 Kauniečių pagerbti 
stybės galvą.

Lietuvos Ginklų Fondui 
Paterson, N.

visuomenė
dui per

Elizabeth,
Moterų
Klubas
rienę ir Budreckienę 25.00 

Cleveland.
po $1: Telksnys ir B.
Velička.

J., Lietuvių 
Ginklų Fon-

K. Spranaitį 59.63
N. J., Lietuvių 

Laisvės Bendras 
per M. Gedmi-

11 d., 
Pirmi- 
švieti- 
atida-

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 
OLIMPU ADA

KAUNAS. — Birželio 
dalyvaujant Ministrui 
ninkui Kun. Mironui ir 
mo Ministrui Tonkūnui,
ryta Lietuvos moksleivių olim- 
pijada, kurioje dalyvavo per 
1500 rinktinių moksleivių. Mok
sleiviai lenktyniavo Lietuvių ir 
Prancūzų kalbos mokėjime, o 
taip pat ir dainų, paišybos, 
tautinių šokių ir sporto daly
kuose.

Birželio 14 dieną Moksleivių 
Dlimpijada pasibaigė. Jos pa
sekmės tokios kad pagerinti 
keL Lietuvos rekordai.

Kanuos Pulkininko G. L. P. 
Grant-Shct'e, kuris dabar yra 
Lietuvos Gc'eralinis Konsulas 
Toronto mieste, skirta taurė 
antrą kartą atitek. Šiaulių ber
niukų gimnazijai.

O., Lietuviai,

Po 50c. Urb- 
šaitis, Balčiūnas. Viso 

Jonė Žukauskaitė iš 
Nevvark, N. J. . . 

Jonas Laučiškis, iš 
Brooklyn ..............

Jonas Grajauskas, iš 
Pittsburgh ..........

3.00

2.00

10.00

5.00

“Moterų Vienybė” Brook- 
lyne paaukojo Lietuvos 
našlaičiams per Buiti- 
dierę ir Vinikienę .... 50.00

Adv. F. J. Bagočius, Pa
langos gaisre nukentė- 
jusiems .................. $25.00

Viso $179.63

Aukavusiems ir aukas ren
kant pasidarbavusiems Genera
linis Konsulatas dėkoja.

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministeris Pulk. Lebnas sutei
kė spaudai paaiškinimų apie 
Lietuvos darbo ir darbininkų 
reikalus. Ministeris pirmiau
sia pažymėjo kad žemės ūkio 
darbininkų ir pramonės darbi
ninkų bei amatninkų darbo ir 
gyvenimo sąlygos yra skirtin
gos, todėl šių darbininkų reika
lų tvarkymas yra skirtingas.

Pramonės ir amatų darbinin
kų reikalai jau yra gerokai 
aptvarkyti. Yra išleista visa 
eilė įstatymų, kuriais nusta
tomas darbo laikas, reguliuo
jamas atlyginimas ir atostogų 
laikas, išsprendžiamas kompen
sacijų klausimas, tais įstaty
mais darbininkai apdraudžiami 
ligoje, nuo neląimingų atsiti
kimų, nedarbo metu jiems pa
rūpinama darbo Viešų Darbų 
fondo lėšomis, ir tt.

Tvarkant toliau socialinius 
reikalus, butų svarbus dalykas 
Įvesti senatvės ir invalidumo 
draudimą.

Jš principo Vyriausybė yra 
nusistačius ir šį socialį draudi
mą įgyvendinti.

1936 metais buvo įsteigti 
Darbo Rūmai, kurių tikslas yra 
rūpintis kultūriniais, ekonomi
niais ir socialiniais miestų dar
bininkų bei 
lais. Darbo 
darbininkus 
organizaciją,
rinį ir profesinį lygį, 
sveikų pramogų ir tt.

žemės ūkio reikalus tvarkyti 
žymiai sunkiau. Visų pirma, 
dėl to kad ūkio darbininkų 
skaičius žymiai didesnis kaip 
miestų darbininkų:

Pramonės ir amatų darbinin
kų Lietuvoje yra apie 35,000, 
kaime gi nuolatinių darbininkų 
yra apie 80,000 ir sezoninių 
apie 65,000.

Bet tai dar butų nieko, jei
gu .jie nebūtų taip išblaškyti 
ir jeigu jų darbo ir gyvenimo 
sąlygos nebūtų tokios^ skirtin
gos kaip miestų darbininkų.

Kaimo darbininkams vyriau
sybė parūpino prieinamomis 
sąlygomis teikti medicinos 
galbą ir apdrausti juos nuo 
laimingų atsitikimų.

Medicinos pagalba jau 
kiama nuo šio pavasario.

Bendrai, Lietuvoje nedarbo 
klausimas nėra opus. Kylant 
krašto kultūrai, reikia daugiau 
darbininkų. Darbo sezono me
tu bedarbių nėra. Jaučiamas 
net darbininkų trukumas. Dar
bo sezonas maždaug pasibaigia 
Lapkričio 15 dieną, žiemos ne
darbo sezonu aprūpinama vie
šų darbų. Tsb.

LENKU SPAUDA 
APIE ŪKINIUS SAN- 

TIKIUS SU LIE
TUVA

POLITINIŲ PRASI
KALTĖLIŲ AMNES

TIJA?

Tautinės Olimijados Garbės Medalis

tarnautojų reika- 
Rumai stengiasi 

įtraukti į 
pakelti jų

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) 
yra budingas šių laikų reiški
nys, rodąs kad šių dienų Euro
pos valstybių politinis gyveni
mas visas valstybes verčia la
biau rūpintis saugumu ir tvar
ka ir kad netrūksta tokių fak
torių prieš kuriuos visur tenka 
griebtis ypatingų priemonių.

Visos valstybės šiądien yra 
susirūpinusios išlaikyti savo 
nepriklausomybę, kuriai dau
giausia gali pakenkti kaip tik 
politiniai priešai, kurie visur 
laikomi didžiausiais nusikaltė
liais. Sovietų Rusijoje, saky
sime, teismai vadinamiems 
“kenkėjams” taiko tik vieną 
dilemą: arba išteisinti, arba 
“likviduoti”, vadinasi, sušaudy
ti... .

Dabar gyvename perdėm ne
ramius laikus. Musų tėvynėje 
kiekvienas bent kiek svarbes
nis politinis įvykis, ypatingai 
atjaučiamas, dėl suprantamų 
priežasčių, susijusių su musų 
valstybės geopolitine padėtimi, 
į kiekvieną tokį įvykį smarkiau 
reaguojama. Jei šiomis aplin
kybėmis valstybės priešams 
butu leista laisvai veikti tai 
bematant butu galima netekti 
pačios nepriklausomybės.

Pati Amerikos Lietuvių ak
cija politinių kalinių amnesti
jos reikalu, atrodo, mažų ma
žiausia — nesusipratimas. Juk 
Amerikos Lietuviai su didžiau
siu entuziazmu yra padėję iš
kovoti Lietuvai nepriklausomy
bę, gausiomis aukomis yra su
stiprinę valstybę ekonomiškai, 
yra padėję apginkluoti savano
rių pulkus ir tuo nulėmę lais
vės kovų rezultatus. Tat šią
dien, matant Amerikos Lietu
vius įtrauktus į valstybei ken
kiančią akciją, darosi visai ne
aišku, kodėl nesuprantama jog 
tokia akcija yra naudinga Lie
tuvos valstybės priešams ir 
pragaištinga Lietuvai, kurios 
nepriklausomybei jie yra dirbę 
tokiu gražiu pasiaukojimu.

Iš viso kas čia buvo pasaky
ta yra aišku kad politinis val
stybės priešų, jos nepriklauso
mybės griovikų veikimas yra 
varžomas tikslingai, vadovau
jantis švenčiausiais musų tau
tos interesais. Tat šiuo laiku 
išleidžiant amnestijos įstaty
mą politiniams kaliniams, bu
tų padarytas didžiai neatsar
gus žingsnis. Patarėjas.

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

KAUNAS. — Lenkų spauda 
rodo nemaža susidomėjimo Lie
tuvos ir Lenkijos busimais eko
nominiais sentikiais. Sakysi
me, “Zespol” paskelbė straips
nį, kuriame tarp kitko nurodo 
kad ūkinė Lietuvos struktūra 
neteikianti daug vilčių Lenkų- 
Lietuvių prekybos mainams ir 
kad kitaip galvoti esą butų 
naivu.

Lietuva, pasitenkindama sa« 
vo ūkiniais gaminiais, nesanti 
ir negalinti būti Lenkijos že
mės ūkio produktų eksporto 
objektu. Priešingai, Lietuvai 
pati esanti gera sviesto, beko
nų, linų ir kitų gaminių eks
porte. Lenkijos pramonės ga
miniai, dėl daugelio priežasčių, 
konkuruoti su užsienių kaino
mis.

Be to, Lietuvos gyventojai 
daugiausia esą ūkininkai. To
dėl ir ši sritis neturinti per- 
spektivų. Girdi, negalima nei
gti kad Lenkijos-Lietuvos susi
tarimas neturėsiąs ūkinių per- 
spektivų. Bef tie pliusai bu
sią nežymus, nes Lenkija ra- 
sianti Lietuvoje menką rinką. 
Be to pagal šių laikų princi
pus: “Galva už galvą4’ atsiran
dą vėl naujų kliūčių. Jeigu 
Lenkija nesinaudosianti Lietu-, 
vos žemės ūkio eksportu tai 
kuo mokėsianti Lietuva už 
Lenkų pramonės eksportą? Pu
siausvyros dėsniai reikalautų 
intensivios turistikos iš Lenki
jos į Lietuvą. Lietuvių kelio
nės į Aušros Vartus neturė
siančios didesnės ūkinės reikš
mės.

Taigi, to laikraščio nuomone, 
Lenkų-Lietuvių pasienio atida
rymas nepalengvinsiąs Lenkų 
prekybos balanso. Lietuva ne
santi ir negreit dar busianti 
Lenkijai rinka. Pati i Lietuva 
esanti mažai suinteresuota eks
portu į Lenkiją, gal būti, dar 
tokiu atveju jeigu ūkiniai Len
kijos sluogsniai sutiktų įvežti 
kai kurias Lietuvių žemės ūkio 
žaliavas ir apdirbti jas Lenki
joje. Lenkų-Lietuvių susiar
tinimas, girdi, vertinamas idė
jiniai politiniu mastu. L.A.

LIETUVA PAGERBĖ 
PROF. GRAHAM

WASH1NGTON, D. C., Bir- 
želio 18. — California Univer
siteto Profesoriui M. Graham, 
ką tik gryžusiam iš Lietuvos, 
buvo įteiktas aukštas (Com- 
mander) Gedimino ordenaš už 
jo moksliškus raštus apie Lie
tuvos nepriklausomybės atstei- 
gimą ir už kitus raštiškus dar
bus, kuriuose jis atremdavo 
neteisingus priekaištus.

Ordeną įteikė Lietuvos Pa
siuntinybėje Pulk. P. žadeikis, 
Lietuvos Įgaliotas Ministeris, 
kuris pasakė trumpą, kalbą 
profesoriaus veiklos įvertini
mo. Prof. Graham, priimda
mas ordeną, nuoširdžiai dėkojo 
Lietuvos Prezidentui p. Smeto
nai. su kuriuo profesorius tu
rėjo Kaune ilgoką pasikalbėji
mą apie netolimos praeities ne- 
nfiklausomybės atgavimo lai
kus.

Ceremonijose dalyvavo ponia 
žadeikienė ir Latvijos Pasiun
tinys Dr. Bilmanis, su žmona.

Prof. Graham vasaros metu 
darbuokis Chicagos Universi
tete.

ANT. KIRKILAS
Kambariu Popieriuotojas, 

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

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui.
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Tclof. ENd’cott 2887

O. Tullar, sav. • (29) gvieną 
kultu- 
teiktiLIETUVOS DARBININKAI

VASARĄ.
KAUNAS, Birželio 17 d. — 

Lietuvos darbininkai vasarą pa- 
I prastai gauna įstatymais nu
matytas dviejų iki keturių sa
vaičių apmokamas atostogas, 
bet dėl brangumo neišgalėdavo 
pasinaudoti kurortais. Kadan
gi miesto darbininkų vasaroji
mas yra būtinai reikalingas jų 
sveikatai, tai Darbo Rūmai 
siryžo ruošti darbininkams 
saros stovyklas, kuriose jie 
lės pigiai vasaroti ir gerai 
silsėti. Numatoma kad laike 
atostogų jiems bus skaitoma 
kultūrinio pobūdžio paskaitos.

Ii!

Di-

STUDENTŲ PROTEST AS 
PASAULIUI

KAUNAS, Birželio 17. 
šiomis dienomis Vytauto
džiojo Universiteto Studentų 
Atstovybė išsiuntinėjo viso pa
saulio studentijai protestą dėl 
Lietuvių Mokslo Draugijos Vil
niuje uždarymo, 
kita ko pažymėta 
timi imperialistai 
kių barbariškumų

Proteste be 
kad net sve-
Vilnitije 
netaikė.

to-
pa-
va- 
ga- 
pa-

i

(
Ir-.
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“Visiems VAIKAMS Patinka

Did. 
bai- 
yra

BAIGĖ GIMNAZIJĄ
VILNIUS. — Vytauto 

Gimnaziją šiomis dienomis 
gė 39 moksleiviai. Tai
nors mažas bet susipratusių 
Lietuvių inteligentų indėlis į 
Vilnijos Lietuvių visuomenę. 
Beveik visi baigusieji pasiryžę 
stot į įvairius universitetus.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apŠvietą.

1

X
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Chartered Coach
VARŽO KULTURINĮ 
VEIKIMĄ

VILNIUS. — Lietuvių vi
suomenės vadai norėjo sušauk
ti Birželio 26 dieną Vilniuje 
Lietuvių atstovų suvažiavimą, 
kuriam prašė Lenkijos valdžios 
leidimo, bet ji leidimą duoti ne
sutiko.

v4

DAR GALIMA GAUTI

Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

pa- 
ne-

tei-

V

BALDŲ TAISYMAS
IR NAUJ1N1MAS

Vienas bažnyčios viršininkas kartą pasakojo 
mums svarbiausias priežastis kodėl nuolat daugė
ja naudojimas Cleveland Raihvay čartcriuotų ko- 
čų bažnytiniams piknikams.

i
t

ž
I

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

ir rėmėjų komitetai.

LIETŪKIS — ūkio produktų 
supirkimo bendrovė, šymet ža
da statyti Šiauliuose linų ap
dirbimo fabriką, Panevėžyje— 
aliejaus fabriką, o Kaune ta
bako fabriką.
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LEHMAN
& LEIGH

Dirbtinu Kūno Dalių 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbimų. 

212 Blackslone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745

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

MORDUS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. HEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue

“Važiavimas į pikniką čarteriuotu koču pri
duoda visai pramogai didesnę svarbą ir Įdomumą 
—jaunimas ypač turi daug malonumo”, sako jis. 
“Prie to, jie visi gali vykti ir sugryžti kartu. 
Musų vaikučiai labai jaustųsi apsivylę jeigu mes 
nenaudotume į savo piknikus važiuoti čartcriuo
tų kočų.”

Tie kurie turi savo rankose atsakomybę už 
vaikų saugumą taipgi libiau linkę naudotis Cleve
land Railway čarteriuotais kočais. Jie Įvertina 
protekciją gaudami transportaciją kokia gali nu
teikti pilnai atsakinga kompanija.

HARRY HARVEY 
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Slorage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18624 Detroit Avė. 
Lakewood

Kainos: Žemiausios kiek atsieina už nirmos 
klesos patarnavimą. Pilnas informacijas 
gausit telefonu, MAin 9500 arba raštu. Jei 
norit, musų atstovas atvyks ir išaiškins..4..^^.4-4-4.++4,4"5"?-4>++++4><-+4"4*<-S"b++-F+-k+-!—!—t,+-!«+++4*++++++d*+'š'++^
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Nikodemas A. Wilkeiis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorėm

.IR BALS A M UOTO JAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. SILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

© •

7///,

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

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Jaunavedžiu Žiniai
Šliubiniai 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.

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

11 imu 111111111111 iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHimiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini  ir.

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

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
_ 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
- jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiKiiuiiiiiiiiiiimiiiiHiiuiiiuiiiin

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

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 I- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
^IIIIIIiililliiUiilIlilIllIlIlIllIlIllIlIllIilIlIlIilIlIlIllIlIlIlilIlIlIlIllIlIllIM



8 DIRVA

| CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS Į
f -- — . ..  ~ . - -- - - ----- ... . . A
I “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

Sportininkų Išleistuves ir Rėmėjai
EKSKURSANTAI APLEIDŽIA CLEVELANDĄ BIR

ŽELIO 30. LAIVAS IŠPLAUKIA LIEPOS 1.

Clevelandiečiai Parėmė 
Atstovo Siuntimą 

Pinigiškai
Ketvirtadienio vakare, Birže

lio 23, Lietuvių salėje atsibu
vo išleistuvių vakarėlis musų 
atstovui j pirmų Lietuvos Tau
tinę Olimpijadą — sporto žai
dimus, kurie įvyksta Kaune 
Liepos 17 iki 31 dięnos.

Tas Clevelando atstovas yra 
plačiai Clevelande ir Ohio val
stijoje pasižymėjęs mokyklų 
sporte atletas, Juozas Proko- 
pas. Clevelandas siunčia Lie
tuvos Olimpijados rungtynėse 
tiesioginai dalyvauti tik vieną 
atstovą, bet labai gerą.

Prie išleistuvių surengimo 
prisidėjo šie Clevelando biznie-

“GROŽIO IR UGNIES 
GERAI PAVYKĘS 

FESTIVALIS’’

riai (tarp jų yra vienas-kitas 
ir ne binzierius):
Clevelando Lietuvių

Vaizbos Butas $10.00
Dirva 5.00
Jonas Brazis (Brazis

Bros. Clothes) 5.00
Jonas T. DeRighter,
Vincas Baltrušaitis 5.00
J. Verbela ir A. čiutelė

(Pythias Cafe) 5.00
P. Jonilienė ir M. Jesienė

(Pat’s Place) 5.00
East 79th Street Studio 5.00
N. N. 5.00
N. A. ^Vilkelis 3.00

Statė Representative 3.00
Juozas Urbšaitis 2.00
Eva Petraitis 2.00
Juozas Karpavičius

(Bridgevievv Cafe) 2.00
P. P. Muliolis 1.00
Juozas šeštokas
Stasys Stepšys 1.00
L. P. Baltrukonis .50
Della C. Jakubs 1.00
Chas Nekrošius 1.00

Reikmenimis davė:

Youth’s Forum
On the Way to Dear Lithuania

IJY ANNA KARPIUS

6820 SUPERIOR AVĖ. CLEVE LA NO, OHIO

LITHUANIAN FOLK DANCES 
IN VVASHING TON, D. C.

Tautų Paradas bus vienas 
iš vaizdingiausių skyrių milži
niškame gatviniame parade 
Clevelande Birželio 29 d. šis 
apšviestas Naktinis Paradas 
pirmu kartu sutrauks į vieną 
vietą tautines grupes su savo 
kostiumais.

Tas linksmas ir puošnus pa
radas bus privedimas į kitą 
didelį nuotikį, “Festival of 
Beauty and Fire” (Grožio ir 
Ugnies Festivalį), kas sutrauks 
100,000 Clevelandiečių į Sta
dioną visam vakarui spektakliš- 
kos pramogos.

Mayoras Burton oficialiai ap
šaukė Birželio 29tą kaip mies
to fajerverkų ir vietos draugi
jų ir tautų grupių bendrą šven
tę. Daugelis tautinių grupių 
dalyvauja su desėtkais savo 
žmonių, kurie visi žygiuos pa
sirėdę savo tautiniais rūbais.

Tautinės grupės susirinks 
nuskirtoje vietoje ir maršuos 
Euclid Avenue į Cleveland Sta- 
dium, kur susirinkus šimto 
tūkstančių žmonių minia ma
tys visą paradą.

Tame vakare bus tautinių 
šokių ir kitų paįvairinimų pro
gramas prie viso didelio kito 
programo Stadiume.

Vincas Čėsna
P. Vasiliauskas 
Kazys Stonis
F. Tulauskas ir

degtinės 
degtinės 
degtinės

P. Gavaroj degtinės, vyno 
Juzė ir Antanas čiapai 

degtinės, vyno 
J. Blaškevičius mėsą
Pranas Kuncaitis duoną

JUOZAS PROKOPAS
I

ŠIRDINGA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju L. R. K. 

Moterų Labdarybės draugijai 
už jų taip gilią užuojautą pa
rodytą man mirus mano vyrui, 
ir už jų labdaringą paramą su
rengtu man kortavimo vakarė
liu Birželio 11 d. Visų pirma 
tariu ačiū draugijos narėms- 
sumanytojoms ir visoms rėmė
joms, ypač ačiū pp. Garniams 
už pavedimą savo namų to kor
tavimo vakarėlio surengimui.

Pagaliau, gilią padėką reiš
kiu visai daugybei fu asmenų, 
kurie prisidėjo ir dalyvavo, 
Kun. Karužiškiui, ir Dirvai už 
malonumus patirtus iš jų pu
sės.

Barbora Jackienė ir susus.

DARŽELIO PIKNI
KAS

Birželio 19 d. įvyko Kultū
rinio Darželio piknikas “Palic- 
mono farmoje”.

Oras buvo gražus. Saulė 
savo švelniais, šiltais spindu
liais kvietė kiekvieną Lietuvį 
nuvykti į rengiamą pikniką.. 
Ištikrųjų, automobiliai ir bu- 
sai prisikimšę žmonėmis birbė 
į nurodytą vietą, nešdami kas 
kartą po sunkią naštą, žiū
rėk, senas, jaunas ir mažas ir 
visi lyg kaž ko traukiami at
skubėjo čion pasidžiaugti, pa
silinksminti ir pakvėpuoti ty
ru oru. Muzika, dainos ir ap
lankymas “Lietuviško kaime
lio” atgaivino per savaitę nu
ilsusią sielą.

Nežinia ar šis užburtas va
saros oras ar kas nors, sujun
gė čia atsilankiusius, kad nesi
matė tokių kurie butų susirin
kę būriais ir pletkavoję viso
kių nesąmonių, kaip paprastai 
esti.

Jei visuomet Clevelando Lie
tuviai taip jaustųsi ir butų 
vieningi-broliški kaip šį pikni
ką, tai ateityje galima butų 
daug kas nuveikti ir laikui pra
ėjus galėtume džiaugtis nuvei
ktais darbais. Taip pat malo
nu butų žiūrėti į tą Kulturinį 
Darželį, nes nesijaustume ant 
sprando uždėtą sunkią naštą- 
skolą ir savyje — neapikantą.

Iš susirinkusių ir iš gerai 
praleisto laiko galima sakyti 
kad, dėka rengėjų, susirinku
siųjų ir gražaus oro piknikas 
pavyko labai gerai.

Jurgutis.

DELEGAITAI
IŠVAŽIUOJA

Iš Clevelando išvažiuoja į S. 
L. A. seimą Scrantone šie de
legatai :

14 kuopos:
K. S. Karpius,
A. Vilčinskienė,
F. Baranauskas,
Dr. S. T. Tamošaitis,
J. Brazauskas,
Agota Grigienė,
A. M. Praškevičius.

136 kuopos:
J. žebrys.

362 kuopos (Collinwood)
O. Jarašiunienė.

Dauguma delegatų išvažiuos 
šeštadienį, Birželio 25. Kiti 
sekmadienį, o kiti tik seimo 
laiku ten žada pribūti.

Tautiniai delegatai dalyvaus 
Tautinėje Konferencijoje, San
daros seime, TMD. seime.

Dirvoje kitame numeryje 
bus specialių žinių iš seimo.

DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Demokratų klubo 
mėnesinis susirinkimas bus lai
komas ketvirtadienį, Birželio- 
June 30, nuo 7:30 vakare, Lie
tuvių salėje. Visi nariai pra
šomi ateiti ir atsivesti naujų 
narių. Bus įdomus susirinki
mas, o po susirinkimo visiems 
vaišės dykai.

P. P. Muliolis, Rast.

APSIVEDA
šeštadienį, Birželio 25, po 

pietų, šv. Jurgio bažnyčioje 
įvyksta šliubas Jono Beniušio 
su Ona Kliševičiene.

Ona penkis metus ištarnavo 
K. Stanio valgykloje virėja.

Geros kloties šiai rimtų Lie
tuvių porai jų gyvenime.

SVEČIAI Iš PEORIA, ILL.
Pas A. J. Naunčikus lankė

si ir keletą dienų viešėjo Vin
cas Maslauskas su žmona, ir 
su augytine dukrele, Adele, ku
ri dar visai nesenai atvyko iš 
Lietuvos.

Vincas Maslauskas yra SLA. 
25 kuopos sekretorius savo ko
lonijoje.

Maslauskienė yra Naunčiko 
sesuo.

Svečiai lankė Lietuvių Dar
želi ir kitas Clevelando įdo
mybes.

Petras Pauliukevičius buvo 
nuvažiavęs į Brooklyn, N. Y., 
dalyvauti laidotuvėse savo bro
lio Jono, kuris palaidotas Bir
želio 11 d.

GAUKIT EAGLE 
STAMPS SAVO 
KAIMYNYSTĖJE

Moterys labai mėgsta taupy
ti krautuvėse gaunamus žalius 
ženklelius (Eagle Stamps). Jos 
pirkti važiuoja į miestą, ma
nydamos kad tik ten didžiosio
se krautuvėse duoda tuos žen
klelius.

štai viena didelė krautuvė, 
ant pat Superijos, Kramer and 
Reich Co. (šiame puslapyje 
telpa jų skelbimas) yra pilna 
užversta geriausių vyrams ir 
vaikams reikmenų nuo apati
nių iki pat žieminių ploščių 
(žiemos laiku), šioje krautu
vėje duoda Eagle Stamps su 
kiekvienu pirkiniu taip kaip ir 
kitur. Na o šiuo tarpu duoda 
dar dolario vertės štampų vir
šaus, iki Liepos 9.

Įpraskit pirkti savo vaikams 
ir vyrui reikmenis šioje krau
tuvėje. čia geriausia ateiti 
pasirinkti, nusipirkti, ir, nerei
kia toli nešti.

Nusineškit jų kuponą, gau
sit daugiau štampų.

Priima ir iškeičia pilnas ža
lių štampų knygeles.

(Continued from lašt vveek)

FRIDĄ Y — MAY 20 —
Tis morning everything is hustle 

and bustle. Our first load of pas- 
sengers are leaving at Queenstown 
(Ireland) this evening. The vveather 
is very eloudy and foggy.

This ąfternoon vvas very boring, 
nothing to do, many of the passen- 
gers are dressed and ready to land. 
So, I jusč sat around watching Ber
nice busily knitting. At intervals 
the Jewish author, vvith whom I had 
Inade friends stopped to talk. He 
speaks very poor broken English, 
even though he is intelligent.

This evening Bernice’s friend, one 
of the Czechs, took us into the din- 
ing room vvhere we ordered hot tea, 
to drink vvith vvhiskey, because of 
the dampness of the air, vvhich made 
us feel very chilly. His father 
joined us and vve told funny stories 
and jokės and had lots of fun. Lat- 
er vve joined a group of young 
people in the lounge, vvhere vve 
had community singing, and some 
of the boys entertained, vvith parlor 
iricks.

We landed our Irish friends, af
ter they vvere given their lašt fare
vvell supper about 9 p.m.
SATURDAY — MAY 21 —

No breakfast for us as usual, 
vve found a gap left by our Irish 
friends, and novv another load vvill 
leave us at Plymouth, England, 
vvhere some vvill make hurried con- 
neetions to London and points be- 
yond. We vvent on deok and took 
pietures vvith officers of the crevv. 
They vvere all so good to us, vve 
vvant to remember them in pietures. 
The sun is bright ąnd vvarm today.

This ąfternoon vve are having a 
bridge tournament. We vvent over 
to Tourist and invited the Daniels 
to come over and play vvith us, and 
also have tea. Miss Daniels came, 
būt Mrs. preferred to remain quiet, 
although she did come over to see 
hovv our side of the boat looked, 
and then left.

This evening vvas very quiet, ex- 
cept for a lot of farevvells to our 
Czech friends vvho vvill leave for 
points beyound Havre, in the morn
ing. They vvere supposed to leave 
at 10 p.m. būt the Cunard line 
preferred to permit them to spend 
the night aboard, and disembark at 
about 4 ,a.m. So, ,we entered the 
Havre Harbor and tied up for the 
night. At 4 a.m. vve vvere avvaken- 
ed by our departing friends and vve 
all bid our lašt farevvells. They 
vvere given their breakfast at that 
hour and sent off. We thought that 
vvas grand on the part of the steam- 
ship company. They give everyone 
a meal just before they get off, 
even though the regular meal vvas 
just over a short time before. We 
thought it vvas svvell of the line to 
keep them on board instead of send- 
ing them out into the night. If 
they vvould get off as scheduled, 
they vvould have to put up in some 
hotel until morning. After all be
ing a group of tvvo or three hun- 
dred disembarking at Havre, means 
quite a bit.
SUNDAY — MAY 22 •-

Our sleep vvas interruped at 4 
a.m. this morning and vve couldn’t 
get used to sleeping vvith the boat 
tied up, vve had become so accustom- 
ed to the rocking, that vve got up 
about 8:30 a.m. and had breakfast, 
for a change. Our boxes and bag- 
gage is all packed as vve are pre- 
pared to leave the Britannic at 
6:30 p.m.

As usual they fed us six times 
a day, and today it seemed every 
tvvo hours it vvas time to eat. And 
somehovv they manage to eram all 
the meals in during this short day. 
As vve avvaited the hour of our de- 
parture, vve strolled over to Tour-

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)

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

1315 EAST 77TH ST.

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

PERLEIDO ŠELPIMO 
BILIŲ

Ohio valstijos legislatura 
perleido šelpimo bilių sumoje 
$7,56'>,000 valstijos biednų šei
mų šelpimui. Tuos pinigus ža
da paimti iš businčių alaus ir 
degtinės leidimų fondo ineigų.

APSAUGOKI! SAVO 
VERTYBES

Pereitą metą Clevelande bu
vo pavogta $424,889 pinigais 
ir vertybėmis; ugnis sunaikino 
$1,329,798 nuosavybės ir kito
kių vertybių.

Taigi pinigus ir vertybės po
pierius geriausia laikyti banke, 
kur užtikrinama apsauga nuo 
vagies ir ugnies.

• TAI PIKNIKAS! Lietu
viai kai surengia pikniką džiau-1 
giasi jeigu atsilanko apie 500 i 
žmonių, štai Clevelando Pieno i 
sąjunga turėjo savo pikniką 
Euclid Beach parke Birželio 22, 
sutraukė virš 50,000 publikos.

5 KAMBARIAI
Išnuomojame 5 gražius kam
barius, žemai; maudynė ir por- ’ 
čiai; skiepas, furnasas, gara- 
džius, gražus kiemas. Nuoma 
prieinama. Pageidaujama ma
ža šeima suaugusių, be vaikų.

1248 E. 79 Št. arti Superior.

Grožio ir Ugnies
FESTIVALIS

• Puošnus Paradas
• Gražuolių Kontestas
• Milžiniški Fajerverkai
• Tautų Kostiumų Kontestas
• Tautiniai Šokiai

CLEVELAND Stadium
BIRŽ. 29, 7:30 Vak.
Tikietai Gaunami Išanksto 

i>><<i DaiJgumoje I<rautuviii

ist to see the Cleveland ladies. The 
tvvo vvere prepared to leave and vvere 
sitting on deck, vvatehing the Eng
lish shore. It vvas a beautiful sun- 
ny day. We had almost expected 
to find the kind of foggy vveather 
vve had heard and read so much 
about. Būt this vvas very different. 
The country side vvas fresh green 
and beautiful. As soon as vve vvere 
finished vvith our lašt meal vvhich 
began at 5 o’clock and ended at 
6, vve docked in Plymouth, and those 
of us vvho vvere proceeding to points 
beyond London vvere sent to anoth
er room. The passenger getting 
off vvent to the Lounge. The Im- 
migration officers came on board 
and looked over our passports. The 
Cunard agent also checked us up, 
and they vvere perfeetly vvonderful 
to us. We had nothing to vvorry 
about. The Immigration officers 
;a:d to Bernice, “It’s your smile 
alright, except for the gum,” and 
she ansvvered, “Oh, I just vvanted 
to give you an American treat.”

On board vve had vvorried a lit
tle about the customs, because vve 
had vvith us six cartons of cigarettes 
and vve learned that only 100 cig
arettes vvere allovved to a person. 
So, I had sold one fellovv a carton, 
būt štili vve had 5 left, vvhich vve 
decided to take a chance on.

The Cunard Agent vvas a Mr. 
Burgh. And vve had arranged that 
as long as vve vvere booked through 
to Copenhangen, they had to keep 
us in London at their expense, be
cause vve arrived in London on Sun
day and there vvas no boat out 
until four o’clock Monday. That 
vvas fixed. We paid no hotel on 
Su’rday night, and our breakfast 
and lunch vvas included, also they 
gavę us supper as soon as vve got. 
there Sunday night about 10:30 
p.m. As vve decided to stay tvvo 
more nights vve had to pay for 
them.

On the boat our stevvard kept 
saying, “you’ll have to leave at 
Plymouth, to make connections thru 
London,” būt vve paid no attention 
to him, because vve had made up 
our minds to go straight to London 
by boat. After vve got to London 
vve discovf-red that they looked for 
us at Plymouth, and missed us, 
vve had held un the steamer for 
an hour or so, because they vvanį- 
ed to rusk us through so they 
vvouldn’t have any extra expen.se, 
būt vve fooled them and got a night 
paid for in the hotel, vvith three 
meals.

At the custom house, they asked 
us if vve had anything to declare 
and vve told them all vve had vvas 
clothing and our ovvn supply of 
cigarettes,” tvvo cartons apiece, and 
rather generous that day and so
rather generous that <117 and se
vve didn’t have to upėn even one 
bag. We just vvent through. Mr. 
Burgh vvas busy būt he never lošt 
sight of us. In an hour and a 
half vve vvere in London. We had 
disembarked in Tilbury. A hotel 
bus vvas vvaiting for us. We had 
seen the Daniels vvomen at the 
station, būt vve left them and lošt 
sight of them vvhile vve vvere in 
London, though they told us they 
vvere going to stay at the Trafalgar 
Hotel.

When vve got to the Hotel and 
had supper vve vvent right to bed. 
Our room keys vvere very odd. They 
vvere likę a key to the city vvith a 
great big spiked handle, so vve can’t 
possibly forget to leave them. We 
chuckled for a good vvhile at them, 
they really vvere funny.
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I EVA’S :Į
Dry Cleaning J f

3 Senas Drapanas padarom 3 
Ikaip naujas, išvalom ir ;;

sutaisom. ;;

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. j
CLEVELAND, OHIO

Folk groups from throughout the 
nation came by various modes of 
transportation into the Nation’s 
capital on May 6tn to present the 
American scene in dance, song, 
story, costume and exhibit. For 
three days, vvith different perfor- 
mances each day, they put on the 
most complete folk shovv ever stag- 
ed in this country.

There vvere more than 500 par- 
ticipants from 29 statės present for 
the folk festival. They came from 
different sections of the country as 
vvell as from urban and rural sec
tions. All groups came on an invi- 
tation basis, seleeted by folklore 
experts and, in many cases thru 
competition of local regionai festi- 
vals. Informality vvas the rule of 
the festival and it vvas hard to say 
vvho enjoyed the shovv most, the 
audience or the “actors”. Since 
the numbers performed by the vari
ous grouns vvere their ovvn distinc- 
tive heritage for generations, there 
vvas a spontaneous naturalness to 
their rendition. This added much 
to the spirit of the occasion.

From Chicago came tvvo colorful 
folk groups to this, the Fifth An
nual National Folk Festival held 
at the ęonstitution Hali — the Paul 
Dunsing German dancers and sing- 
ers, and the Lithuanians under the 
able direction and leadership of Mr. 
Vytautas F. Beliajus, folk dance in- 
structor for the Chicago Park Dis- 

' triet Recreation Division.
The Lithuanian part of the pro

gram contributed much to the folk 
richness and color of the folk fes
tival. It demonstrated in no small 
measure the contribution of Lith
uanian immigrants and their proge- 
nies to America’s cultural life. In 
this sense, this talented group led 
by Mr. Vytautas F. Beliajus, our 
most outstanding exponent of Lith
uanian folk dancing in this coun
try and vvho has done much to 
keep the folk offerings of his an- 
cestors alive in this country, vvere 
the true Lithuanian ambassadors of 
vood vvill and accomplishment on 
this occasion.

This group of 12 performers gavę 
tvvo scenes of Lithuanian life — an 
agricultural scene, during vvhich the 
singers told of the pretty maiden 
vvho raked hay so nicely, and a 
festival scene during vvhich the fast 
Lithuanian quadrilles vvere featur- 
ed. Music for the agricultural scene 
vvas furnished in part by the kankles 
a zither-like instrument vvhich dates 
back to the times vvhen the Lithuan
ians vvere vvorshippers of the mighty 
oak and the forest primeval. The 
group also performed the Suktinis, 
the national dance of tvvirls, Leng
vos Kojos, the light on the feet 
dance, the Dzūkų dance of Southern 
Lithuania, Ar Tu Zinai, and Vestu
vės, a gay vvedding dance. There 
vvas also a dance duet in panta- 
mine by Mr. Beliajus and Miss 
Weneta Grybas, his nretty feminine 
partner. The musicians for the 
Drogram vvere: Mr Kazys Shim- 
kus vvho played the kankles and 
sang a Lithuanian song dedicated 
to Mothers Day and Mr. Kazys Du- 
linskas vvho played the accordion. 
The dancers comDosing the ręst of 
the troup vvere: Misses Mary Stas- 
kus, Julia Rakštis, Birute Kremia- 
nis, Venus Tumosa and Messrs. Fe- 
lix Tarnas, Kazys Rudauskas, Al
fas Lankus and Arthur Tumosa. 
There vvere also four other ladies 
vvho accompanied the group from 
Chicago vvho should be mentioned. 
They vvere: Mrs. Elizabeth Rudaus
kas and Mrs. Catheryn Prominski 
vvho acted as chaperons, Miss Helen 
Adams, an accomplished pianist and 
Miss Helen Pechukaitis, n musical 
institute graduate and a chorai di- 
rector of ability.

The sojourn of the Lithuanian 
group vvas a tiring, busy būt an en- 
joyable one, being on the go con- 
tinuously. They vvere greeted at 
the bus station by a group of local 
Lithuanians, among them vvere: — 
Misses Adele and Helen Azukas 
vvhose brother is in Lithuania on 
a scholarship, Miss Anna Savonis, 
Mr. Joseph Esunas, Mr. Joseph Ga- 
bralovvitz, Mr. Joseph Waicikauskas 
and the vvriter vvho acted as host 
to the group. A courtesy visit vvas 
made that šame ąfternoon to the 
Lithuanian and Latvian Legations.

Friday noon, May 6th the group 
vvas photographed in front of the

Capitol and also appeared in the 
Paramount pietures, dancing in na- 
tive Lithuanian costumes and in 
bare feet. Saturday noon, May 7th, 
the performers vvere guests of the 
Legation. After this they appeared 
in the ąfternoon and evening per- 
formances at the Constitution Hali. 
Štili further in the evening, ihe 
group gavę a Lithuanian program _ 
at the annual banquet and dance 
of the Washington International 
Club at the VVillard Hotel. The 
next day, the members of the Wash- 
ington International Club and the 
Baltic American Society of Wash- 
ington, D.C. sponsored a joint din
ner for the group at the Washing- 
ton International House at 1:00 
p.m. vvhere all had a very pleasant 
time. By evening of that day and 
the one follovving, all had left for 
home vvith memories of a happy 
event.

With life changing to meet mo
dom living coriditions as in Ameri
ca as vvell as in Lithuania, a nevv 
altitude tovvard folk music and dan- 
ces has to be developed i f they 
are to survive. Our fair Lithuanian 
maidens and their robust swains 
mušt consciously keep alive this 
traditional art of theirs in sincere 
honestv and simplicity of expres- 
sion that characterized their fore- 
bearers. It is up to Lithuanians 
abroad to be distinetive Lithuan
ian in make-up būt progressive in 
outlook. Are they to meet this 
challenge ?

Ladislaus Joseph Esunas.

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG
Sunday, I nonchalantly sauntered 

out to Camp-By-IIeck. I pecked c 
around until 1 got a vvee bit of 
nevvs.

I savv a certain Benny from 
Pennsylvania, vvho doesn’t believe 
in letting any grass grow under 
his feet.

Just likę a lemon it’s yellovv, and 
has a sour disposition. Nope I’m 
not talking about Pete Kubilus of 
Akron, būt of his dashing Ford. 
Nothing likę telling me he comes 
to Cleveland to vvear out his nevv 
tires so he can purchase another 
car. I haven’t heard that one yet.

It sure is the real thing vvith 
“Tony” and Bernie. Say, vvhen 
does the fateful day come?

Poor Frank Chapas is starting 
to lose his “school giri figure”. A 
sligt case of over excessive fat.

It seems that striped svveaters 
are the latest “fad” vvith the dash
ing romeos. Personally, I think 
red vvarms people near and far. 
Blue is soothing to the nerves, (or 
is it?)

Mr. and Mrs. Frank Martin cer- 
tainly kicked up the dust doing 
the polkas. Sparks vvere flying 
around and around.

Introducin’ Helen Brazis. Here’s 
one Lithuanian young lady that is 
really shy and modest. An orchid 
for her charming vvays an person- 
ality.

Eddie Noreck has a beautiful 
coat of tan. Does it or does it, 
do something to him? Incidentally 
Ed returned from Florida a fevv 
vveeks ago. East or vvest — home 
is best, he says.

Say, Helen Miškinis’ coiffure is 
very becoming. You see, I can 
give compliments too, vvhere tKere 
is one to be given.

Noticed that Vitonis man giving 
the girls a break on the dance floor. 
No, I vvouldn’t spell that break — 
brake, either.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Kaip Dykai Paimami Pinigai
fA\7 IZ A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu IĄ\ IZ Ą I
U I I\.A 1 už 10 centy ir aukščiau 1 IX/A 1

ATSINEŠKIT ŠI KUPONĄ

Eagle Stamp Certificate •

Atsineškit pas 
Gausit Vieno

mus šį Kuponą 
Dolario vertės

STAMPS

t

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašykit ją jiems: $3 metams

EAGLE
prie to ką bus duodama reguliariai 

pirkiniu
DAUGIAU

PO LIEPOS

su jūsų
Už 50c AR

• NEBUS GERAS

į
t 

•?J
t

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVĄ, Cleveland, Ohio.

9 •? 
t

Mes iškeičiame Eagle Stamp Knygeles
Pusė knygelės $1.50 vertės prekėmis; pilna knygelė $3.00

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

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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