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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUTOMOTIVŲ industri
joje 1937 metais dirbo 517,- 
000 darbininkų, net 16% 
daugiau negu dirbo 1929 
metais, kuomet buvo ge
riausi darbų metai.

Taigi mašinos ne visai 
išstumia darbininkus iš 
darbų, bet mašinomis pri
daroma darbo taip greitai 
ir daug kad paskui reikia 
sustoti dirbus ilgam laikui.

Bendrai imant, suvirš 6 
milijonai darbininkų, arba 
vienas iš kožnų septynių, 
šioje šalyje dirbantis turi 
darbą dėl plačiai išplitusio 
automobilių naudojimo.

P a g a minimui 5,000,000 
automobilių sunaudojama: 
459,000 tonų gurno, 145,- 
500,000 pėdų stiklo, 20,800,- 
000 pėdų odos, 632,000 ri- 
šulių (po 500 svarų) vatos, 
208,000,000 pėdų medžio, 
18,008,000 galionų dažų ir 
lakerio, neskaitant daugy
bės kitu dalykų, ką viską 
pagamina darbininkai įvai
riose šalies dalyse.

VISI Už VIENĄ. Mar- 
seilles, Prancūzija. — Su
streikavo 7,000 metalurgi
jos darbininkų protestuo
dami dėl išvarymo iš dar
bo vieno jų draugo. ,

AUTOMOBILIŲ indus
trija skelbia kad tuoj nau- ( 
jų automobilių gamyba pa
gyvės ir darbai pagerės.

Nusiminimas automobilių 
išdirbę jų tarpe nyksta, jie 
kalba apie plėtimą gamy
bos. Tuoj pradės išdirbti 
1939 modelius.

UŽMUŠTA 4. Praco, Al
berta, Kanada. — Kasyk
los nelaimėje užmušta ke
turi darbininkai ir keli' ki
ti užmušta.

NORI STREIKO. Ports- 
mouth, O. — Shelby avalų 
dirbtuvės 2,600 darbininkų 
diduma balsų nutarė strei
kuoti, reikalaudami unijos 
darbo ir 10 nuoš. mokesties 
pakėlimo.

TYRINĖJA ANGLIJOS 
TVARKĄ. Prez. Roosevelt 
pasiuntė komisiją i Angli
ją ištyrinėti darbininkų su 
darbdaviais santikių veiki
mą Britanijoje ir Švedijo
je. Tie atstovai susitinka 
ir kalbasi su valdžios gal
vomis, biznieriais, indus- 
trialistais ir darbininkų va
dais.

SUSITAIKĖ. Apie 1,000 
Greyhound linijos pasažie- 
rinių busų vežikų susitai
kė su kompanija gaudami 
7 nuoš. algos daugiau.

300 METŲ SUKAKTI 
nuo Švedų kolonistų atvy
kimo į Ameriką minint, į 
iškilmes Amerikon atvyko 
Švedijos princas ir Suomi
jos užsienių reikalų minis- 
’teris bei daugybė kitų sve
čių. Karališki Švedijos na
riai buvo priimti pas Prez. 
Rooseveltą Washingtone.

PREZIDENTAS SKELBIA ‘DEPRESIJOS NAI- ĮAUNl LIETUVIAI ŠOKA GRAŽIUS TAUTIŠKUS ŠOKIUS
KINIMO’ VAJŲ

Washington. — Valdžia 
paskelbė kad su Liepos 1 
diena prasidėjo, kaip Pre
zidentas Roosevelt pareiš
kė, “tikras vajus prieš de
presiją”.

Su Liepos 1-ma prasidė
jo naujas fiskalis metas, 
kurio bėgyje įvairiems dar
bams vykdyti visos valdiš
kos įstaigos turi $8,500,- 
000,000. Tie pinigai apima 
šelpimą, viešus darbus, ka
riuomenės ir laivyno reik
menų įgijimo ir laivų staty
dinimo darbus, valdiškų įs
taigų ir namų statymą, ir 
biznių gelbėjimui skolini
mams sumas.

Tie visi pinigai reikalin
ga paleisti i darbą tuojau, 
aprūpinimui darbu 10,500,- 
000 bedarbių, kurių randa
si visoje šalyje. Šis bedar

GEN. KAI-ŠEK KURS- SAKO LITVINOVAS 
TO JAPONUS SU- LAUKIA LIŪDNO 

KILTI GALO

Hankow, Liepos 6. — Ki
nų vyriausias vadas, Gene
ralisimo Kai-Šek, Kinų-Ja- 
ponų karo metinių sukak
tuvių proga, išleido atsišau
kimą į Japonijos gyvento
jus ragindamas “sukilti ir 
sulaikyti savo militaristų 
pašėliškumą”.

“Kokią naudą jus turit 
iš šio karo?” klausia jis Ja
ponų liaudies.

Jis pareiškia kad Japo
nai per metą laiko nustojo 
karo lauke pusės milijono 
savo vyrų, ir pinigiškai šis 
karas atsiėjo Japonijai žy
miai daugiau negu kaštavo 
Japonų-R ūsų karas.

PRANCŪZAI UŽĖMĖ 
KINŲ SALAS

Šanghai. — Prancūzijos 
karo laivai užėmė strate
giškas Paracel salas, Kini
jos juroje, kur susiduria 
Prancūzijos ir Japonijos 
interesai.

Kiti pranešimai sako jog 
aplink tas salas pradėjo su
kinėtis Japonų kariški lai
vai, kas Prancūzus surūpi
no.

Šiomis dienomis Kinai ir 
Japonai susikirtę Hankow 
fronte.

SAKO, KINAI LAIMĖS
Hankow. — Gen. Faul- 

kenhausen, Vokietis milita- 
ris patarėjas Kinijoje, sa
ko kad šiame kare su Japo
nija Kinai išeis laimėto
jais.

Vokietija palengva nu
traukia savo ryšius su Ki
nija ir atšaukia iš ten savo 
militariškus patarėjus ku
rie dirba Kinų kariuome
nės lavinime.

VIS KIRŠINA. Komo- 
tau, Čekoslovakija. — Če
kijos nazių vadas Henlein, 
kalbėdamas į 100,000 savo 
pasekėjų minią, Liepos 3 d. 
ragino juos tęsti kovą už 
savo teises kaipo mažumos 
iki jie visiškai laimės. 

bių skaičius, žinovai tikri
na, yra 4,500,000 aukštesnis 
negu buvo pereitą rudenį, 
prieš naujos depresijos už- 
ėjimą.
PLIENAS IR GELEŽIS 

ATPIGINTA
Pereitą savaitę. biržoje 

smarkiai pakilo akcijų kai
nos ir žymiai pagyvėjo pir
kimas, kas reiškia darbų 
atsigavimą.

Plieno industrija pradė
jo pakartotinai mažinti sa
vo gaminių kainas, paaks- 
tindama didesnį jų pirki
mą.

Tikima kad apie vidurį 
Liepos mėnesio pradės kil
ti plieno ir geležies darbai, 
darbininkai bus šaukiami 
atgal, po kelių mėnesių vi
sai menko dirbimo.

Londonas.— Pasiekia ži
nios kad sovietų diktato
rius Stalinas ruošia naują 
pirtį savo visiems prieši
ninkams ir rodos kad į tą 
eilę dabar paklius ir gar
sus sovietų komisaras Lit- 
vinovas.

Žinios skelbia kad Toli
muose Rytuose areštuota 
daug raudonosios armijos 
svarbių vadų.

BRITANIJA YRA GA
TAVA KARUI 

Sako Chamberlain
Kettering, Anglija, Lie

pos 2 d. — Britanijos Pre
mjeras Chamberlain savo 
kalboje čia pareiškė savo 
partijos pasekėjams jog jo 
vadovaujama šalis pasiruo
šus karui ir gali stoti ka
riauti jeigu nebūtų kitos 
išeities.

Jis tačiau pastebėjo kad 
jo vyriausia užduotis yra 
dėti visas pastangas vengti 
kad nepasikartotų kitas 
Europinis karas.

Chamberlain prirodė jog 
pasauliniame kare žuvo 21 
milijonas žmonių, iš jų tar
po 3,500,000 Britų.

SUSITARIA DĖL AU
STRIJOS SKOLŲ

Londonas. — Britanijos 
vyriausybė sako susitaikė 
su Vokietija dėl atlygini
mo Austrijai duotos pasko
los.

Austrijai taip pat yra 
davę paskolas Suv. Valsti
jos ir Prancūzija, kurios 
nori savo pinigų, ir jų įieš
ko Berline, po to kai Aus
triją užėmė Hitleris.

SUSITARĖ SU TURKI
JA. Paryžius. — Prancū
zija pasirašė su Turkija 
sutartį, kuri užbaigė ilgai 
užsitęsusį nesusipratimą li
tas dvi valstybes suvedė į 
draugiškus santikius.

Lietuvoje gaivinami senovės tautiški šokiai. Juos jaunuomenė labai mėgsta. šiame 
atvaizde matome jaunuomenę tautiškais rūbais, šokančia senosvės Žemaičiu gražu šoki 
Blezdingėle. t ‘ . Tsb.

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ 
DAUGIAU ISPANI

JOS

Hendaye, Liepos 6 d. — 
Generolo Franco kariuome
nės smarkiame puolime ant 
kairiųjų, žymiai prasiveržė 
pirmyn link Viduržemio ju
ros pakraščio, artyn uosto 
Valencijos. Jie užėmė du 
svarbius miestelius, Bur- 
riana, 20 mylių nuo Sagun
to, ir Grao de Burriana.

Šitame puolime sukilėliai 
smarkiai sumušė lojalistus, 
aštuonias jų brigadas, iš 
suvirš 8,000 vyrų, sužeidė, 
išžudė arba suėmė nelais
vėn. Nelaisvėn pateko du 
tūkstančiai kairiųjų. Už
imta virš 100 ketvirtainių 
mylių žemės plotas.

Kairieji Ispanijoje atsi
dūrė visai keblioje padėty
je. Pradėjo imti moteris į 
civilinę tarnybą, o vyrus 
siųsti į karo frontą. Taip
gi sutrumpino naujokų la
vinimo laiką ir grūda juos 
į mušius mažai pramokin- 
tus.

SIŪLO SVETIMOS PA
GALBOS ATŠAUKIMO 

PLANĄ
Londonas. — Britai pa

siūlė $13,750,000 sumą vyk
dymui svetimų kareivių iš 
Ispanijos ištraukimo planą. 
Tas planas patiektas suki
lėliams ir lojalistams.

Visos didėsės valstybės, 
Britanija, Prancūzija, Vo
kietija ir Italija sutinka 
mokėti savo dalį savo ka
reivių išvežimo kaštų, tik 
sovietų Rusija atsisako. Ji 
reikalauja kad kiekviena 
šalis kurios žmonių randasi 
Ispanijoje apmokėtų jų iš
gabenimo kaštus.

KAIRIEJI ŠAUŠIASI 
PAGALBOS

Amerikos komunistai su
bėgę slaptai į Ispaniją pa
dėti lojalistams “demokra
tiją ginti”, sukilėlių smar
kiai pliekiami, Liepos 4 d. 

Suv. Valstijų nepriklauso
mybės sukakties dieną, pa
gamino atsišaukimą į Pre
zidentą Rooseveltą, prašy
dami kad nuimtų draudi
mą vežti Ispanijon ginklus. 
Tas sako pagelbėtų jiems 
ir Ispanams kairie s i e m s 
“išgelbėti” “demokratiją”.
SIŪLO BRITAMS UOSTĄ

Londonas. — Britų val
džia gavo iš Ispanų sukilė
lių vyriausybės pasiūlymą 
naudotis Almerią uostu sa
vo prekybai su Ispanija, 
bet turi būti garantuota 
kad nebus vežama kariš
kos reikmenys.

Almeria yra kairiųjų lai
komas uostas Viduržemio 
juros pusėje.

LIEPOS 3-4 ŽUVO
VIRŠ 500 ŽMONIŲ

Šymet per dvi dienas vi
durvasario šventės, Liepos 
3 ir 4, minint Amerikos 
162 metų nepriklausomybės 
sukaktuves, žuvo 513 žmo
nių. Nelaimės buvo tokios:

Šaudymais žuvo tik trys.
Automobiliais užsim u š ė 

256.
Prigėrė besimaudydami 

139 asmenys.
Šymet tokių nelaimių bu

vo 50 mažiau negu pernai 
Liepos 4 dieną.

Suv. Valstijų Deficitas 
Pasiekė 37 Bilijonus 

Dolarių
Washington. — Federalė 

valdžia užbaigė savo fiska- 
lį metą Birželio 30, su 37 
bilijonais dolarių deficito.

1938 metų deficitas pasi
daro $740,000,000 didesnis 
negu buvo 1937 metų Lie
pos 1 d.

STREIKAS. Suezo Ka
nalo taisymo dirbtuvėse 
sustreikavo apie 2,000 dar
bininkų reikalaudami dau
giau mokesties. Tas kana
las yra Egipte.

JAPONIJOJE ŽUVO 
ŠIMTAI

Tokyo. — Pereitos savai
tės žemės drebėjimo ir po- 
tvinių nelaimėse Kobe uo
ste ir mieste žuvo 860 as
menų. Tarpe jų žuvo apie 
40 Europiečių.

Liepos 5 dieną vėl pakilo 
dideli potviniai ir žuvo ar
ti 500 žmonių daugiau.

RAGINA MAŽINTI STA
TYBOS MEDEGOS 

KAINAS
Washington. — Harold I. 

Ickes, vidaus reikalų sekre
torius, ragina statybos me- 
degos gamintojus mažinti 
kainas savo gaminių, pase
kant plieno industriją, kad 
tokiu budu galima butų 
paskatinti statybos darbus.

UŽSIMUŠĖ NAUJAS KUNI
GAS. Kaune motorciklio ne
laimėje užsimušė naujai baigęs 
kunigo mokslus Juozas žemai
tis, iš Betygalos, kuris rengėsi 
gryžti į Betygalą savo pirmas 
mišias laikyti.

•
LIETUVOS žemės Ūkio Rū

mai kasmet skiria pašalpas že
mės ūkio kultūriniam darbui 
remti ir skatinti, šymet taip 
pat yra paskirta visa eilė pa
šalpų. Pašalpos skiriamos dėl 
to kad ūkininkai butų paska
tinti daugiau dėmesio kreipti į 
vieną ar j kitą žemės ūkio sri
tį, tuo pačiu tomis pašalpomis 
paremiama sveika iniciativa.

Šymet bus duodama pieno 
perdirbimo punktams steigti, 
gyvulių prieauglio parodoms 
premijuoti, žemės ūkio maši
noms pirkti, mūrinei statybai 
paremti ir tt.

•
KURHAUZAS TIŠKEVIČIAUS 

RITMUOSE
Tiškevičiai nusprendė savo 

rumus Palangoje išnaujo per
statyti ir atidaryti ten moder
nų ir didelį kurhauzą. Rū
mams perstatyti specialistai ir 
dailininkai bus kviečiami iš už
sienio.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BECKAS NORI SUSITIKTI 
SU LOZORAIČIU

Lenkų spaudos žiniomis, Len
kijos užsienių reikalų minis
tras Beckas pasistengsiąs Pa- 
baltijos užsienių reikalų minis
trų konferencijos proga susi
tikti su Lietuvos užsienių rei
kalų ministru Lozoraičiu Ry
goj, į kur jis atvyksiąs iš Ta
lino.

Tie patys šaltiniai skelbia, 
kad grįžęs iš kelionės, Beckas 
nepaprastoj Lenkų seimo se
sijoj padarysiąs platų prane
šimą apie Lietuvos Lenkijos 
santykius ir apie jų artimiau
sią plėtojimąsi.

•
SEIMELIO RINKIMAI — 

RUDENĮ
Kaip patyrėme, rinkimai j 

Klaipėdos krašto seimelį bus 
paskirti š. m. Spalių arba Lap
kričio mėnesi, pasibaigus ūkio 
darbams.

•
GRAŽI DOVANA RESPUBLI

KOS PREZIDENTUI
Ryšium su Respublikos Pre

zidento Antano Smetonos var
dinėmis Klaipėdos sporto orga
nizacijos padovanos Preziden
tui motorlaivį, specialiai pa
statytą Stockholme. Dovanai 
perduoti atvyko į Kauną Klai
pėdos sporto organizacijų at
stovai.

DIDINS GRUDŲ GAMYBĄ- 
Lietuvoj per paskutinį dešimt
metį labai buvo remiama gy
vulininkystė ir pieninkystė — 
šios ūkio šakos padarė didelę 
pažangą, ir nuo jų žymiai atsi
liko javų gamyba. Dabar gru
dų kainos jau gėrovai paliko. 
Taigi vyriausybė rūpinasi ras
ti budus pakelti grudų gamy
bą.

KAPT. ANDRIUNAS Pran
cūzijoje sunkiose jojimo lenk
tynėse laimėjo pirmą vietą. Tai 
jau antras Kapt. Andriuno to- 
kis laimėjimas. Kapt. Andriu- 
nas savo laimėjimais labai iš
garsino baltojo žirgo šalies Lie
tuvos vardą Prancūzijos žirgi
nio sporto sluogsniuose.

•
VIZOS Į LENKIJĄ.

Pranešama kad Lietuva už 
vizas į Lenkiją vienam mėne
siui ims 27 lt, o Lenkija — 
25 zlotus. Už savaitės vizą 
Lenkija ims 15 zlotų, Lietuva 
15 Jitų.

•
LIETUVA TURĖS 700 AU

TOBUSŲ. Lietuvoje tinkamų 
sauskelių turės būti per 20,000 
kilometrų, taigi auto susisieki
mas bus kelis kartus gausesnis 
negu dabar. Kas met auto su
sisiekimas tarp miestų didėja. 
Nuo 1933 metų iki šiol padidė
jo nuo trijų iki šešių kartų. 
Pvz., 1933 m. važinėjo apie 80 
keleivinių autobusų, o šymet 
jau yra apie 200. Ateityje, 
vietoje dabar esamų arti 200 
autobusų, jų Lietuvoje turės 
būti apie 600—700. Tokiu bu
du susisiekimui Lietuvoje vys
tytis perspektivos yra labai 
didelės.
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PENNSYLVANIJOJE SLA. Seimo Nuotrupos MIRIMAI
PITTSBURGH SCRANTON, PA.

TAUTINĖ KONFE
RENCIJA

SLA. 40-TO SEIMO
EIGA

SUSIŽEIDĖ KUN. M 
KAZĖNAS

Liepos 2 d., važiuojant au
tomobiliu, susidūrė su kitu ir 
susižeidė Kun. M. J. Kazėnas, 
Lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos klebonas nuo South Side.

Kun. Kazėnas buvo nuvežtas 
į šv. Juozapo ligoninę.

Paskyrė Potvinių Kon
troliavimui Pinigų

Federalė valdžia Pittsburgho 
distriktui paskyrė §7,500,000 
pinigų potvinių kontroliavimo 
darbams.

Tą sumą gavę, valdžios in
žinieriai galės pradėti staty
dinti Tionesa ir Crooked upe
lių potvinių rezervuarus, ku
rie jau paruošti darbui, ir už
vesti darbus prie Mahoning 
rezervuaro ir Johnstowno ka
nalo pagerinimui.

Ta suma Pittsburgho terito
rijai paskirta iš $375,000,000 
federalio fondo uostų ir upių 
potvinių kontroliavimo dar-

skelbimus į seimo 
pasidarydami kaštų, 
svečių iš kitų mies- 
seimuose paprastai 
daug pinigų.

Praregėjo Po 11 Metų
Pittsburghietis jaunas 

kinas, Harold Bleaklev, 20 me
tų, atgavo regėjimą po 11 me
tų nematymo. Jis buvo sužei
stas ir apako 9 metų būdamas. 
Dabar, New Yorke jam buvo 
padaryta operacija ant akių ir 
įdėtos iš kitų paimtos 
kurioms prigijus jis 
tįsėjo matyti.

Kuomet jau galima
sugadintas akis ir atgauti re
gėjimą, reikia tikėti kad žmo
gaus kūne nėra nieko kebles
nio už tai.

vai-

lėliukės, 
vėl pra-

sutaisyti

Atmeta 44 Valandų 
Darbo Savaitę

PHILADELPHIA. — Penn- 
sylvanijos Aukščiausias Teis
mas pripažino kad šioje vals
tijoje įvestas 4-1 darbo valan
dų savaitės įstatymas yra prie
šingas šios valstijos konstitu
cijai.

Taigi visos pastangos vykdy
ti tą įstatymą nueina niekais.

Jei nebūtų kliūčių tam įs
tatymui vykdyti, daugelyje in
dustrijų pasidarytų darbo dau- 
gesniam skaičiui darbininkų.

PRANEŠKIT ADRE

Biznieriai Apsivylė Di
deliu Seimu

Scrantonas yra didelė Lietu
viška kolonija, ir čia yra dik- 
čiai Lietuvių biznierių.

Laukdami SLA. seimo, biz
nieriai savo kolonijoje Provi- 
dence pasiruošė bizniui, pasi
puošė savo krautuves vėliavo
mis, davė 
programą, 
Visi laukė 
tų, kurie 
praleidžia

Per ištisą savaitę Scranto- 
ne kasdien buvo po virš 300 
Lietuvių delegatų ir svečių. 
Vien tik valgiui ir gėrimams 
jie praleido kelis tūkstančius 
dolarių.

Bet iš tų pinigų visai mažai 
teko Lietuviams, dėl to kad 
seimas atsibuvo miesto centre, 
toli nuo Lietuvių kolonijos.

Už tai, žinoma, kalta komi
sija su savo “dvasios vadu”, 
Kun. Valadka, kuris, parsida
vęs cicilikams, užmiršo savo 
vietos rėmėjus, iš kurių duoną 
valgo, o prisiplakęs prie cicili- 
kų, jiems per visą seimą tūp
čiojo.

šiame seime matėsi ir kitas 
kunigas, Vipartas, kuris atva
žiavo cicilikų ir komunistų 
“bendrą frontą” ginti.

Abu tie kunigai yra “neza- 
ležninkai”, kurie save vadina 
neva “tautiškais”.

Kada tokie “nezaležnikai” 
kunigėliai pavirsta cicilikų pa
stumdėliais, aišku iš jų tikėji
mo skelbimo irgi nieko gero nė
ra, nes viskas tas ką jie baž
nyčioje sako, yra tik žmonių 
akių muilinimas. Socialistų ir 
komunistų tikslas yra tikėjimą 
griauti ir jie tuo daugiausia 
atsižymėjo. Taigi kas yra tie 
kunigai kurie su tais griovi
kais susiplakę seime, “bendro 
fronto” diktatoriams klūpčiojo 
ir tūpčiojo?

Yra žinoma kad SLA. cen
tro nekurie ponai norėjo ir 
Clevelando seimą du metai at
gal nuvesti į miestą, toli nuo 
Lietuvių kolonijos, bet Cleve
lando komisija jiems neužsilei-' 
do. Scrantone gi, šimtų dele
gatų ir svečių, ačiū tokiems ne-, 
gabiems vietos komisijos na
riams ar jos dirigentui, pinigai 
kliuvo į svetimtaučių kišenius, 
o vietos Lietuviai biznieriai li
ko apvilti. Vietinis.

SCRANTON, PA. — Birže
lio 26 dieną įvykusioje Ameri
kos Lietuvių Trečioje Tautinė
je Konferencijoje tautinė ak
cija galutinai susikonsolidavo 
ir išrinkta pastovi Tautinė Ta
ryba, kuri nuo dabar žiūrės ir 
vadovaus Amerikos ~ Lietuvių 
tautiniam veikimui.

Konferencijoje dalyvavo ar
ti 100 veikėjų iš įvairių Ame
rikos kolonijų iš vakarų ir ry
tų. šie atstovai tai tautininkai 
ir sandariečiai. Jų vieni buvo 
SLA. seimo delegatai, kiti tik 

I į konferenciją specialiai pribu- 
Į VO.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
į Tarybos Valdyba susideda iš 
. šių žinomų asmenų:

Pirmininkas — Teisėjas W. 
F. Laukaitis, iš Baltimore, Md.

Vice pirmininkas — A. S. 
Trečiokas, iš Newark, N. J.

Iždininkas — K. S. Karpius, 
į iš CIeveland, Ohio.

Sekretorius — Petras 
gėla, iš Brooklyn, N. Y.

Organizatorius — A. B. Stri- 
| maitis, iš Brooklyn, N. Y.

Iždo globėjai — B. Grybienė 
Chicagos, ir B. Sčegauskas 
Brooklyno.

Tarybos valdybos nariais bus
pakviesta įvairių kolonijų vei
kėjų.

Konferencijoje buvo iškelta 
eilė naudingų sumanymų ir 
planų darbams ateityje.

Kita konferencija numatyta 
1939 metais New Yorke, taikė 
Pasaulinės Parodos, kuomet j 
Ameriką atvyks žymių Lietu
vos žmonių.

Konferencija taip pat iškėlė 
sumanymą sąryšyje su Pasau
line Paroda ir Lietuvos svečių 
atsilankymu, laikyti New Yor
ke kitą Lietuvių Pasaulinį Kon
gresą, arba bent tam tikrą vi
suotiną pasitarimą.

SLA.

ceremoni- 
vietos komisijos 

J. Stepanauskas, 
pasveikinti atsi- 
mayoro atstovas

Liet. Moterų drau- 
kašę

Jur-

1S
iš

SUSITVĖRĖ LIETU
VIŲ ADVOKATŲ 

DRAUGIJA

Lietuvių 
Lietuvių

apie po-

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: 
DIRVA. CIeveland Ohin

LENGVAI GAUNAMI 
ATLYGINIMAI

Pittsburgho miesto valdyba 
per pirmą šių metų pusmetį iš-1 

Į mokėjo atlyginimų už nuosto- 
i liūs ir sužeidimus miesto žmo- 
; nėms arti $400,000, be jokių 
' bylų teisme. Atlyginimus ga-
1 vo apie 150 asmenų ir įstaigų, h j;

Reikia priminti kad Scranto- 
ne, toje senoje Lietuvių vieto
vėje, kur prasidėjo daug kitų 
ankstyvų Lietuviškų veikimų, 
gavo pradžią dvi naujos orga
nizacijos — Amerikos 
Advokatų Draugija ir 
Tautinė Taryba.

Advokatų dalyvavo
ra desėtkų, kurie atlaikė savo 
organizacijos keletą sesijų ir 
įsteigė visos Amerikos Lietu
vių Advokatų Draugiją. Pirm 
to buvo žinoma tiktai Chicagos 
Lietuvių Advokatų Draugija.

ši advokatų draugija suves 
i pažintį Amerikos Lietuvius 
teisininkus, kurių turime dik- 
'iaf jų dauguma Amerikoje gi
ne ir nėra su Lietuviais. Tas 

musų išeivijai naujų va
dų, nes ypač iš čia gimusių 
tos profesijos žmonių randasi 
įąbai gabių žmonių.

Birželio 26 d. vakare. Jar- 
myn viešbutyje įvyko Advoka
tų Draugijos banketas ir pas
kutinė biznio sesija.

Advokatų Draugija pasiuntė 
sveikinimus Lietuvos Pasiunti
mui P. Žadeikius ir Konsulams 
Torui Budriui 
ižiui.

Svarbiausiu 
bankete buvo
Aukščiausiojo Teismo Teisėjas 
George W. Maxey.

B? advokatų, bankete dalyva
vo eilė šiaip svečių, jų tarpe 
•Buomenės veikėjų iš įvairių 
'oiorijų.

>

b •
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE

Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti j Lietuvį, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

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

ir geriausias maistas.

EKSKURSIJA I LIETUVAv &

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
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. VVOSHNER 
1905 Carson St., S. Pittsburgh. Pa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Montello. Mass. 

P. MOLIS 
1982 — 25th St.. Detroit, Mich.

Sąjungos Amerikoje nariu, arba 

ALBIN TREČIOKAS
314 Walnut St.. Nowark. N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS. Prop.
1G8 Grand St., Brooklyn. N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carion St.. Pittaburgh. Pa.

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vernon St.. Worceiter. Mass. 

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

SU

I)1

HOLLAND-AMERICA LINE

PIRMA SESIJA
SCRANTON, PA. - 

40-tas seimas prasidėjo pirma
dienį, Birželio 27, 10:45 vai. 
ryto. Posėdžiai buvo Jarmyn 
viešbutyje.

Seimo atidarymo 
jas pradėjo 
pirmininkas,

Delegatus 
lankė miesto 
D’Aųuino.
gija seimui padovanojo 
puikių gėlių ir pasakė sveikini
mą svečiams.

Sugiedota Lietuvos Himnas 
ir “America”. Pianu vedė X. 
Strumskis. Smagu buvo žiūrė
ti kaip Lietuvos Himną giedojo 
ir komunistai, kurie kituose 
seimuose, kaip tik himnas bū
davo pradedamas giedoti, jei 
kuris ir stovėdavo, skubėdavo 
tūpti....

Nuo giedojimo susilaikė Gri
gaitis ir keli kiti socialistai.

Seimą atidarydamas, kalbą 
sake SLA. Prezidentas Adv. F. 
J. Bagočius. Jo kalboje svar
biausias pareiškimas buvo “už
mirškim ką vakar darėm, nes 
vakarykščios negrąžinsim”.

Tačiau tai buvo tik žodžiai, 
nes vakar buvo atlaikyta ko
munistų ir socialistų “bendro 
fronto” “kongresas”, ir Bago
čius visai neturėjo mintyje pa
tarti jiems užmiršti savo nu
tarimus veržtis užgrobti Susi
vienijimą, nes jis pats yra to 
“bendro fronto” remiamas ir 
palaikomas.

Paskelbęs seimą atidarytu, 
SLA. prezidentas pradėjo skir
ti mandatų komisiją -sužiūrėji
mui delegatų įgaliojimų, pada
rymui juos teisėtais.

Nuo Bostoho Lietuvių Ste
pono Dariaus Legiono Posto 
seimui buvo padovanotas var
pas posėdžių tvarkos palaiky
mui.

Mandatų komisijon paskir
ti: Jonas Grinius, iš Philadel- 
phiįos; Povilas Dargis iš Pitts
burgho, Dr. K. Drangelis iš 
Chicagos.

Pirmame posėdyje, kuomet 
Centro Sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas darė delegatų vardo- 
šaukį, atsiliepė 
Viso delegatų 
313.

Skundų reikalas buvo gabiai 
“sutaisytas”. Paprastai kituo
se seimuose dėl to kildavo su
sirėmimų. čia prezidentas pa
reiškė kad “daugybė skundų, 
kiek jų buvo prieš delegatus, 
pripažinti nepamatuotais”....

Ir ženklelius Įteikiant buvo 
sudaryta tam tikra politiška 
“ceremonija”: /lelegatai ženk
lelius gavę turėjo praeiti pro 
SLA. prezidento stalą, kur jis 
kožnam paspaudė ranką, o ki
tame stalo gale sėdėjo Grigai
tis ir žymėjosi praeinančius 
savo avinėlius. ...

Po to pirmininkas skelbė kad 
turi sekti raportai, bet jie yra 
atspausdinti knygoje ir delega
tai turi progos juos pastudijuo
ti iki rytojaus ryto.

Sesija užsidarė 5:50 vai. va
karo.

TREČIA SESIJA
BIRŽELIO 28. — Atlikta de

legatų vardošaukis, į šią sesi
ją pribuvo dar 4 delegatai, viso 
delegatų pasidaro 260.

šiame posėdyje skirta seimo 
sekretorius ir jo padėjėjas: li
ko S. E. Vitaitis ir Rušinskai- 
tė.

Laiškų skaitymo komisijon 
(Daugiau ant 7-to pusi.)

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

ANTRA

255 delegatai, 
buvo išrinkta

SESIJA
paskelbta susi- 
val. po pietų.

su-

TRAINAUSKĄ1TĖ I.ucile, 231 
metų, mirė Clevelande Birže- i 
lio 17, palaidota Birželio 21. 
Buvo Amerikoje gimus.

VAITEKŪNAS Alegijus, 62 
metų, mirė Biržėlio 28, Cle- 
yalande, nusižudydamas. — 
Gražionių k., Radviliškės p., 
Šiaulių ap. Amerikoje išgy
veno 38 metus, Clevelande 20 
metų. Jo žmona mirė perei
tą žiemą.

MONTVILIENĖ Marė, 55 m., 
mirė Birželio 20 d., Cleve- 
l.ande.

KLUTKA TAMAS, 53 metų, 
mirė Birželio 23, Clevelande. 
Liko žmona. Marė, ir kiti 
šeimos nariai. Amerikoje 
išgyveno 36 metus,. Cleve
lande 19 metų.

MACKNIS Karolis, mirė Bir
želio 11, Ansonia, Conn. — 
Iš Lietuvos paėjo Suvalki
jos, Leipalingio par. Ame
rikoje išgyveno 37 metus. 
Liko žmona, Antanina.

PLATAKIS Domininkas, 54 m. 
mirė Birž. 19, Rossford, O. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Birželio 22. Ža
rėnų miestelio, Kauno apsk. 
Amerikoje išgyveno 38 me
tus. Paliko žmona, Kazė, sū
nūs Edvardas ir duktė Mar- 
gareta. (K. Platakienė.) 

ŠVILPAS Petras, pusės amž., 
mirė Birželio 15, Chicagoje. 
— Vilniaus ap., Vidiškių p., 
Ar.takmenės k. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

KAJUTIENĖ Marė (Kantau- 
taitė), mirė Birželio 14 d., 
Chicagoje. — Kėdainių aps., 
Josvainių par., Urgenų k.

VĄSAITIS Gustinas, 53 metų, 
mira Birželio 14, Chicagoje. 
— Kauno ap., Babtų parap., 
Vošiškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

KAMANDUI.IS Jonas, mirė 
Birželio 9, Wilkes-Barre, Pa.

MALAKAS Ignas, pusės am
žiaus, mirė Birželio 14, Chi
cagoje. — Ukmergės apsk., 
Deltuvos par., Bartkiškių k.

KUNIGONIS Robertas, 15 mė
nesių amžiaus, mirė Birželio 
2 d., Inkerman, Pa.

SEILIUS Juozas, mirė Birže
lio 3 d., Exeter, Pa. Liko 
žmona ir keturi vaikai.

ANCHERIS Vladas, 15 metų, 
mirė Birželio 14, Grand Ra- 
pids, Mich. — Kėdainių ap., 
Grinkiškiu miestelio. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

SENKIENĖ Ona, 44 metų, mi
rė Gegužės 16 d., Worcester, 
Mass. — Marijampolės aps., 
šeštakavo vais.

BANEVIČIUS Jonas, 67 metų, 
mirė Birželio 28, Chicagoje. 
— Panevėžio apsk., Nauja
miesčio par. Amerikoje iš
gyveno 45 metus.

STAPONĄITIS Stasys, pus
amžis, mirė Birželio 30 d., 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Joniškio par., Jaučiunų k.

EABINSKAS Juozas, palaido
tas Birželio 28, Pittsburgh, 
Pa.

JANUŠKA Juozas, mirė Birže
lio mėn., Pittsburgh, Pa.

MIŠKINYTĖ Laura, 19 Tnetų, 
mirė Birželio 21 d., Racine, 
Wis.

BRUSOKAS Kazys, 71 metų, 
mirė Birželio 26, Maspeth, 
N. Y. — Marijampolės aps., 
Gudelių kaimo.

LANKAUSKAS Boleslavas, 
pusamžis, mirė Birželio 15, 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Tytavėnų miestelio. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

KURILIENĖ Ona (Lušinskai- 
tė), mirė Gegužės 12, Bue
nos Aires, Argentinoje. — 
Marijampolės ap., Romana- 
vo vai. Argentinoje išgyve
no 8 metus.

JURKŠA Juozas, 67 metų, mi
rė Birželio 1 dieną, Detroit, 
Mich.

PUCINSKIENĖ Antanina, 40 
metų, mirė Birželio 11 d., 
Newark, N. J.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

TMD. SEIMAS PRA
ĖJO SĖKMINGAI

Apie A. L. T. Sandaros sei
mą ir išrinktą valdybą jau bu
vo pranešta pereitame numery
je. Sandara pasiryžus stro
piau darbuotis ir organizuoti 
bei atgaivinti daugiau kuopų 
Įvairiose kolonijose.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
seimas atsibuvo trimis paski
rais vakarais. Apkalbėta pra
eiti reikalai, pakelta naujų su
manymų ir budai gavimo nau
jų knygų nariams.

TMD. valdyba užtvirtinta vi
sa ta pati:

Pirmininkas — F. Motuzas, 
iš Detroit, Mich.

Vice pirmininkas — J. A. 
Bankus, W. Allis, Wis.

Iždininkas — D. Pivaronas, 
?.š Chicagos.

Sekretorius — M. Kasparai
tis, iš Racine, Wis.

Iždo globėjai — J. Kaspu
tis iš Racine, ir V. Staupickas.

Literatinė Komisija — Dr. 
A. J. Zimontas, J. Tamošiūnas 
ir Dr.’ S. Naikelis.

Priimta rezoliucijos prieš 
Lenkus ir prieš naują Vokie
čių šėlimą Klaipėdoje.

TMD. seimo pirmininku bu
vo P. Pivaronas iš Pittsburgho, 
sekretorium V. A. Kerševičius, 
Scrantonietis.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais

Nuo Švedijos vyksta iš Stočkholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburg;|
Nereikia švedų vizos keleiviams Į Lietuvą

per Švediją.
Laivų išplaukimai iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Ri gp. 8
GRIPSHOLM: .... Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNOSHOLM: . Rugp. 18, Rugsėjo 14
Platesnių žibių ir laivakorčių kreinkitės

į vietinį laivakorčių agentą, arba
4

Antra sesija 
rinkti nuo 2:30

Delegatams ir svečiams 
ėjus, kadangi dar mandatai ne
buvo sutvarkyti, prezidentas 
Bagočius davė pakalbėti seimo 
dalyviams. Kitais seimais bū
davo kalba pažymesni SLA. 
veikėjai. Dabar prezidentas 
paskelbė kitokią tvarką: duos 
kalbėti eiliniams veikėjams — 

j ‘toms skruzdėms kurios medų 
I neša”. .. . Visiems buvo juo
ko kuomet prezidentas pakar
totinai minėjo “skurzdes ku
rios medų neša”, nes pirmą 

Į kartą sužinojo apie tokias ge
ras skruzdės....

Tokia pamaina buvo padary
ta “bendro fronto” politišku iš
skaičiavimu, ir kalbėti buvo 
kviečiami beveik išimtinai tik 
“bendro fronto” “skruzdės”, 
kurias vėliau vienas kalbėtojas 
pavadino “tranais”. Susivieniji
mo ėdikais.

Kalbėto j ų 
sėtkų, taigi 
są popietį, 
sta mažai kas naujo, 
kurie delegatai atvirai ir drą
siai išsireiškė ką jie mano apie 
“skruzdės” kurios “medų ne
ša”.

Kalbos baigėsi apie 4:39 v.
Į po pietų.

ženklelius delegatams prise- 
gioti paskirta keturios panelės 
delegatės.

J. Grinius pranešė kad tei- 
į sėtų delegatų iki šiol yra 256. 
I Jiems Įteikta delegatų ženkle- į 
, ?iai.

ir P. Daužvar-

kalbėtoju šiame 
Pcnnsylvanijos

f kviečiame i Talką!
K.

Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
’ad tphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

buvo apie pora de- 
kalbos užsitęsė vi- 
Iš tų kalbų išgir- 

Tik ne-

Rockefeller Center New York, N. Y.636 Fifth Avė.

JUnE llth to SEPTEmBER 5th
Vi»it fhit beautiful peninsular retorf which eitendi 
teven milas out into the cool water of Lake Erie 
Plan for a day, a week or your entire vacafion ... 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENTS.

• BATHE on the "World'$ Finesf Beach.”
• RIDE over +he new scenic bridle path.
• PLAY TENNIS on our fast courts.
• DANCE in the nevv Cockfail Terrace.
• THRILL to the many other nevv facilifies, sports and

amusements.

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

Located on Ohio No. 2, U. S. 6, just 53 miles west 
of CIeveland ... also accessible by rail and bus to 
Sandusky, Ohio, and by steamer from CIeveland, Ohio

IN OHIO'S LAKE ERIE VACATION LAND

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE.
SANDUSKY. OHIO.

Send, without obligation to me, your lafest 
literature.
NAME ...................................................................
ADDRESS ..............................................................



DIRVA*““

Gerb.

SPRAGILAS
pradėjo, kad tik iš jo mis
ti nori, ba iš savo profesi
jos duonos neturi.

Kitas seimas bus garsioj 
Čikagoj. Tiems Lietuviams 
kurie nesulaukia nieko ge
ro iš Susivienijimo seimų, 
reikia pasidarbuoti parinkt 
į Čikagų kitus delegatus, 
kad ten daugiau nesimaty
tų tie patys politikieriai, 
kuriuos jau žmonės prade
da tranafis vadinti. Reikia 
padaryt revoliucija: reikia 
i seimą nusiųst gerus dele
gatus, kurie mąstys ir gal
vos ir dirbs už organizaci
jos reikalus, o ne už poli
tikierių kromelį.

Kelione į Brangią Lietuvą
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelione ir Įspūdžiai 

Vykstant j Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
į 20 Metų Nepriklausomybes Iškilmes

V- V H

Rašo ONA KARPIUS.

GERB. SPRAGILAS NO
RI REVOLIUCIJOS 

SLA. SEIMUOSE
O dabar galiu ir aš pasi

girt kad buvau Skrantuose, 
ten kur kietą anglį kasa ir 
iš kur Klyvlandiečiai sen
berniai sau paneles parsi
veda.

Nuvažiavimas iš Klyv- 
lando į Skrantoną tai kaip 
iš Kauno į Berlyną, o Či- 
kagiečiams į Skrantoną va
žiuojant reikia kelionėj su
gaišti taip kaip iš Kauno į 
Maskvą.

Ale važiuoja visi, nežiū
ri nei kelio tolumo, nei lai-! 
ko brangumo. Ir sugužė
jo į seimą galvų kaip ko- į 
pustų daugiau negu kitais 
seimais.

O tų politikierių tai kaip) 
skruzdžių. Visi kaip tra
nai tik suka aplink gerus 
žmonelius, vienas kužda į 
dešinę ausį, kitas į kairę. 
Vienas fundija cigarą, ki
tas degtinę, o moterėles ir 
paneles tai tik glamonėja. 
Vienas prašo balsuot už jų 
pusę, kitas už jų, ir taip be 

’ pabaigos, per visą seimo 
savaitę.

Laimingi tie 
frontininkai” kad 
prisiunčia jiems 
dolarių kelionės 
mat,

l

• (Tęsinys iš pereito nr.)
ANGLIŠKAS ŽAISLAS SU 

SURIU....
Gegužės 25, trečiadienis. •— 

Šį rytą Bronė palikus mane iš
siskubino viena pažiūrėti sar
gybos pakeitimo ceremonijų 
prie Buckingham Karališkų 
Rūmų, o aš apsirūpinau kitais 
reikalais. Nuėjau surasti gė
lių pasiųsti poniai Balutienei. 
Man taip buvo malonu su ja 
susipažinti ir turėjau tokį sma
gumą vakar po pietų pas juos, 
tai maniau kad turiu taip jai 
atsilyginti, pasiųsdama puikių 
rožių.

Pietums šiądien mudvi užsu
kom į seną užeigą, kur Anglai 
laikosi papročio sėdėti 
vieną stalą, vienas vyras 
šeimininko pareigas, iš 
didelio bliudo samčiu
svečiams sriubą, paduoda žuvį, 
daržoves; o po to įneša didelį 
sūrį, ir kiekvienas prie stalo 
sėdintis turi spėti jo platumą 
ir apvalumą bei svorį. Jeigu 
kuris nors svečių teisingai nu
spėja, tuo atveju visiems tos 
užeigos svečiams duodama iš
gerti šampano, ir cigarų. Tas 
buvo čia daroma per virš 200 
metų, nuo 1723 metų.

1 rie 
na 
me 
Iki 
ra
nuspėjo plotį ir apvalumą, bet 
svorio nenuspėjo 
svarų. Ji spėjo 
tas suris svėrė 
Jo aukštis buvo
aplinkui 32 coliai.
buvo garbė sėdėti . gale stalo 
prie šeimininko. Jis buvo žur
nalistas, labai draugingas ir 
mokantis pralinksminti.

Šiądien buvo Bronės gimta
dienis, taigi mes ir šventėme. 
Ant stalo buvo vėliavukės dau
gybės tautų, o mudviem jie pa
dėjo priešakyje Amerikonišką 
vėliavą. čia dalyvavo šešių 
skirtingų tautų žmonių, 
mumis buvo ponia 
Atstovybės, ir ji 
musų sąskaitą. Ji 
prieš musų norą,
jautėsi kad ji privalo vaišinti.

Ta 
sons”. 
žuvis,
bai nepaprastos, visai mažytės, 
vos pusantro colio ilgio, keptos 
taukuose; žuvytės buvo susi- 
raičiusios ir priminė Amerikoje 
daromas bulvines druožles (po- 
tatų chips). Reikia jas valgyti 
visas, uodegą ir galvą.

žavėjo, 
žibantis, 
gėlėmis, 
nutiesti, 
viliojantis, 
didžiojo

gražu ant 
bet čia 

Susitvar- 
kuris tu- 
bet jame 

Kamba-

aplink 
užima 
vieno 
pilsto

“bendra-1 
turi kas 
desėtkus 
kaštams: 

bendra fronto” iždas 
užpildytas aukomis renka
momis Ispanijos “demokra
tijai” “gelbėti”, “forkloza- 
vimų” sumomis, ir Lietuvos 
“laisvės” “gynimo” pini
gais.

Tai bra, sulaukėm gady
nės! Kuopoms ir delega
tams daugiau nereikia rū
pintis apie kelionės ir sei
me pragyvenimo kaštus!

Ale aš dūmojau ir sudū
mojau kad Susivienijimo 
seimams reikia revoliucijos 
— tikros, geros revoliuci-; 
jos, ba už tiek pinigų kiek I 
“bendras frontas” išmoka 
savo delegatams Susivieni
jimui nėra jokios naudos.

Viskas progresuoja, ale 
SLA. seimai ne, ba suva
žiuoja vis tie patys ir tie 
patys delegatai, su tuo pa
čiu razumu ir smegenimis.

Kas seimas būna tik ta 
pati ceremonija, tie patys 
pasidiskusavimai, o nuo to 
Susivienijimas kaip neauga 
taip neauga.

Per daug metų aš važi
nėju po Susivienijimo sei
mus, ir vis matau tuos pa
čius politikierius ir jų pa
kalikus. Visada svarstoma 
tik tie patys klausimai ir 
užtvirtinama tie patys po
nai (arba draugučiai) Į val
dybas ir komisijas.

Jeigu neįvyks seimuose 
permainų tai Susivieniji
mas subiręs kaip smėlio 
namelis.

mes ėjom savo keliu. Musų Į 
Norvegas draugas buvo kartu 
su mumis, bandydamas pagel
bėt mums susikalbėti kur tik

Kadangi reikėjo laukti | 
dar pusvalandį laiko iki frau-j 
kinis išeis, musų draugas pasi
kvietė mus į bufetą išgerti ar
batos ar šiaip ko, už padarymą j 
jam tos malonėk. Mudvi nesi- i 
priešinom ir nuvykom su tak- j 
si į nedidelę Cafe netoliese. Iš-I 
eidamos iš stoties praėjom pro I 
.Danielienę ir Josefiną ir paša-' 
kėm “good bye”. Jom gal iš- j 
rodė keista kad mes taip išei-1 
nam nepasiaiškinusios. Mies-1 
te buvo šventadienis, žmonės1 
apsirėdę šventadieniškai; gat
vės buvo tuščios. Atvykę j cafe 
paragavom Daniškų gėrimų, 
ir čia buvom supažindintos 
su lemonadu. Išsišnekėję su 
tuo keleiviu daugiau susipaži
nom. Jis yra elektriškas inži
nierius, turi gerą vietą, ir tan
kiai biznio reikalais lankosi 
Londone. Ten jis prabuvo dvi 
savaites laiko ir turi praleisti 
kelias dienas Kopenhagene. Jis 
gyvena Oslo (Norvegijos sos
tinėje). Turi žmoną ir du ma
žus vaikus. Jis buvo labai gra
žaus ir mandagaus apsiėjimo. 
Mums gražu puvo klausyti jo 
atsargiai parinktos gražios An- 

| gliškos kalbos, ir mums patiko

t jo kompanija.
Tuoj gryžom į traukinį ir 

kai įlipom į vagoną, kitame 
vagone matėm savo kitas Cle- 

’ velandietes. Pradėjus trauki- 
’ niui važiuoti, susirado mus ir 
1 tas kitas keleivis ir pasidarę 
I staluką tarp sėdynių mes pra- 
! dejom kortuoti, ir taip laikas 
praėjo. Už penkių valandų pa
siekėm tos salos kitą kraštą ir 

Į turėjom per vandenį persikel- 
! ti į kitą sala. Tai buvo nuos- 
i tabi naujenybė pervažiuoti per 
i vandenį taip kaip mes perva- 
' žiavom. Visas traukinis iš še
šių vagonų buvo užristas ant 

i keltuvo, kuriame dvi eilės va
gonų buvo vežamos per vande
nį. Kaip keltuvas pradėjo ju
dėti, musų draugai pavadino 
mus išeiti pasivaikščioti laive. 
Išlipusios iš vagono išėjom ant 
denio. Ten buvo daugybė ki
tų žmonių iš kitų vagonų. Bu
fetai laive buvo pilni žmonių. 
Išėję ant viršaus, pradėjom 
mėtyti trupinius aplink laivą 
sukančioms žėvėdoms ir jos 
gaudė viską metamo į vandenį 
ir rijo, ši kelionė tęsėsi apie 
valandą laiko. Bufete ir mes 
užsikandom ir paragavom ju 
gėrimų.
Seka: DANIJOS SOSTINĖJE 
KOPENHAGENE. — TRUM

POS NAKTYS.

na, ir bus tame pačiame frau- į reikia, 
kinyje. Bronė užklausė jo ar 
jis lošia “bridge”, jis sakė mo
ka, taigi sutarėm traukinyje į 
Kopenhageną laiką praleisti, ir 
prisikalbinom dar vieną iš tų 
ką pirmiau kalbėjomės, kad 
butume keturi. Sutarėm susi
tikti traukinyje.

Netrukus musų pasportus 
peržiurėjo ir buvom gatavi lip
ti iš laivo. Tas vyras kuris 
prašė padaryti jam malonę, 
buvo Norvegas, Angliškai kal
bėjo gražiai, išlėto ir atsargiai, 
žinoma, su Norvegišku akcen
tu. Jis buvo linksmas žmogus. 
Jis tuoj užklausė Bronės, “Kaip 
jus Amerikoj sakot: septyni ir 
penki, bus Eleven ar Yleven?” 
(vienuolika). Bronė atsakė: 
“Eleven”. “O”, tarė jis, “Nor
vegijoj mes sakom dvylika!” 
Tai buvo geriausias juokas ką 
mudvi girdėjom per mėnesį lai
ko, ir juokėmės.

Iš laivo išlipusios nuėjom j 
Danijos muitinę, kur jie klausė 
ką mes vežamės, mudvi atsa
kėm viską teisingai, kad turim 
kiek cigaretų savo reikalams, 
ir viršininkai nereikalavo ati
daryti musų bagažus, ir tuoj

laivo vardas “Parkeston”, Da
niškas. Mums jau buvo gata
vai paruošta vakarienė. Tas 
nedidelis gražus laivas mus su-

Visas tyras, švarus ir 
Stalai buvo išpuošti 

baltomis staltiesėmis 
o maistas skanus ir 

Buvo
“Britannic”, 

buvo daug maloniau, 
kėm savo kambaryje, 
rėjo keturias loveles, 
buvom tik mudvi dvi.
riai taip pat nuostabiai švarus 
ir visi baltiniai ir paklojimai 
gražus. Viskas taip gražu ir 
žavėtina, nors paprasta. Nu
ėjom ir į pirmą klasę pažiūrė
ti kur randasi Danielienė su 
dukteria. Jų dalyje buvo dar 
puošniau. Bet mudvi nepai- 
sėm, nes mums patiko musų 
skyrius labai gerai. Mums pa
tarnavo dvi merginos juodo
mis sukniomis ir baltais pri- 
juostukais. Su jom buvo sun
ku susikalbėti, nes jos tesupra
to porą žodžių Angliškai.

Atsivedėm savo Clevelandie- 
tes parodyti musų pusę, bet jos 
tuoj gryžo atgal. Pasivalgėm 
skanią vakarienę ir išėjom ant 
denio. Bandėm keletą keleivių 
užkalbinti, bet jie Angliškai 
nemokėjo, šiuo laivu važiavo 
didelė grupė Danų ūkininkų, 
kurie gryžo iš konvencijos Lon
done, Jie visi buvo gerai ap
sirengę ir išrodė turtingi. To
liau, kiti išgirdę mudvi kalbant 
Angliškai, pora priėjo ir pra
kalbino, tada mums buvo len
gva susirasti ko mums reikia. 
Jie išrodė labai patenkinti ga
lėdami pasikalbėti su moteri
mis iš Amerikos.

Sugryžus į savo pusę, ten už- 
vedėm kalbą su švedu; jis bu
vo rudaplaukis ir su gražiais 
lyg sidabras baltais antakiais 
ir blakstienais. Jis apsiėjo su 
mumis mandagiai, ir pasikvie
tė j laivo bufetą 
Tuo tarpu laivas 
plaukęs į atvirą 
pradėjom jausti 
atsiskyrėm su juo ir nuėjom 
gulti.

O dabar pasakysiu kad 
Skrantonas man patiko — 
yra ten gerų žmonių, kurie 
labai draugiški, myli savo 
svečius, ir džiaugiasi jų su
laukę.

Skrantonas, sako vieti
niai, stovi taip sakytum ant 
oro: {jo visu miestu pakas
ta — išimta anglies sluog- 
sniai, virš tų tuštumų gu
li žemės pluta, paremta ant 
stulpų ir akmenų ir paliktų 
anglies dalių. Kaip kur že
mė ima ir įsmunka ir žmo
nės su namais atsiranda 
duobėje.

Miestas stovi slėnyje, iš 
abiejų pusių eina kalnų ei
lės; per miestą teka upė,
kurios kraštais ir apsistatę! 
namai, kur gyvena ,žmonės 
ir kur telpa visokie bizniai.

Biznių ir biznierių yra 
visokių, ir yra daug Lietu
viu binierių, kurie stipriai 
laikosi.

.Nuvažiavimas į Skranto
ną iš visų pusių eina kal
nais arba kalnų šonais ar
ba tarpais. Keliai eina pa
upiais kur galima, žemu
momis, tada iš visų pusių 
matosi tik kalnai ir kalnai. 
Visi kalnai yra žali, apau
gę įvairiais lapuočiais, tik 
kur ne kur matosi plikas į 
kalnas. Kur lėkštesnės vie
tos, ten žemė dirbama, ten 
kas nors gyvena.

Tuose kalnuose neužtiksi 
miestą niekur kitur kaip 
tik prie upių, kur žmonės i 
pradėjo įsigyventi anksty
vesniais laikais.

Gaila kad turėjau sekiot 
paskui politikierius ir ne
turėjau kada daug Skran- 
tono pamatyt tai ir nedaug 
turiu ką papasakot.

Iki pasimatymo, Skran- 
toniečiai, kada nors kitą 
kartą.

Tie ku- 
nuspeja, jų paveikslas bu- 
pakabinamas dideliame rė- 
ant sienos šioje užeigoje, 
šiol, dar jokia moteris nė- 
nuspėjus. Bronė Rasiliutė

per apie 10 
42 svarus, o 
52% svarus. 
10% colių ir 

Mudviem

Su 
čerienė, iš 

ušmokėjo 
tai padarė 

nes Bronė

BALTIMORLMD

RŪBŲ DESIGNERIŲ KON 
VENCIJA

AMERIKOS SPORTININKAI KURIE IŠVYKO DALYVAUTI LIETU
VOS TAUTINĖJE OL1MPIJADOJE LIEPOS 17-31

vieta vadinama “Simp- 
Maistas čia daugiausia 

Vienos tų žuvų buvo la-

•

Susivienijimas dabar pa
teko į rankas vienų advo
katų: ir prezidentas, ir ka- 
sierius ir redaktorius — 
trys advokatai politikieriai, 
kurie per metų metus po 
seimus landžiojo, sau vietų 

. j ieško jo, dabar viršininkais 
pastojo.

Tikrai, turbut advoka
tams prasta gadynė užėjo, 
kad jie i Susivienijimą lyst

Nuo Liepos 4, per penkias 
dienas čia atsibuvo vyriškų ir 
moteriškų rūbų designerių — 
madų nustatytojų konvencija, 
kurie jau ruošia naujų 
rubus kitam pavasariui.

Konvencijoje dalyvavo 
300 rūbų madų išradėjų, 
daugiausia Italai ir kitokie, o 
iš Lietuvių nepasitaiko tokia
me amate užtikti nei vieno.

Keista kad Lietuviai nelinkę 
į tą amatą ar profesiją, kuri 
yra pelninga ir ne taip sunki.

Jeigu yra ir Lietuvių rūbų 
designerių, kurie dalyvauja su
važiavimuose, butų malonu su 
jais susipažinti.

šios konvencijos dalyviai bu
vo gražiai pavaišinti ir turėjo 
smagų laiką. C. I. Stokes.

stiliu

KLAIPĖDOS BANKELIŲ 
BYLA

Apeliaciniams Rūmams per
duota byla apie Klaipėdos ban
kus “Agraria” ir “Kreditver- 
band”. Kaltinamųjų tarpe fi
gūruoja bankų valdybos, kurias 
sudarė Gu'bba, Dresleris, Ber- 
tuleis ir kiti. Jie kaltinami po
litiniams tikslams naudoję ban
kines operacijas.

IŠKELIAUJAM DANIJON
Iš čia mudvi skubėjom vieš- 

butin, nes 3 vai. po pietų tu
rėjom apleisti Londoną ir iš
keliauti Į Kopenhageną, Dani
joje.

Musų palydovas p. Burgh, 
laukė musų su taksi, ir mudvi 
susidėjusios savo bagažą išva
žiavom į gelžkelio stotį, kur jis 
palydėjo mbs į vagoną, davė 

! bilietus, ir atsisveikinusios su 
juo mudvi išvažiavom į laivą, 
kuriuo plauksim į Kopenhage- 

i ną. Už 15 minutų mes buvom 
prieplaukoje. Atvykusios ge
ležinkelio stotin vėl susitikom 

, Danielienę su dukteria, kurios 
i taip pat apleido Londoną. Bu- 
I vo smagu vėl jas sueiti, ir sė- 
' dedamos vagone linksmai ap- 
' kalbėjom ką matėm.

Jodvi, kaip ir mes, patyrė 
kad laivas iš Stockholmo Klai- 

į pėdon eina kas dvi savaitės, 
taigi norėdamos suspėti į se
kantį laivą, kuris išeina Birže- 

I lio 3, mes negalėjom praleisti 
daugiau kaip dvi ar tris dienas 
viename mieste pakeliui.

Pribuvom į laivą apie 6 vai.,'kad ir jis vyksta į Kopenhage-

“ŠMUGELNINKAS
Gegužės 26, ketvirtadienis.—
Šį rytą mudvi atsikėlėm tik 

11:30 valandą. Tai miegojom, 
net apie 14 valandų, bet ir rei
kėjo, nes po Londoną blaškan
tis nemiegodavom daugiau kaip 
5 ar 6 valandas kas naktis. Bu
vom apsisprendusios nepraleis
ti laiką miegant, bet kuodau- 
giausia matyti, taigi taip ir da
rydavom. šįryt pusryčius val
gėm ant denio. Saulė buvo 
skaisti ir šilta. Oras tyras ir 
vėsus. Bronė pradėjo vėl sa
vo mezgimą, o aš sėdėjau šalia 
jos pasilsėti ir pasigerėti 
jeliu.

Pora keleivių iš pirmos 
sės atėjo į musų pusę ir 
kalbėjom su jais ir nuėjom į 
bufetą išsigerti. Kuomet su- 
gryžom ant denio vėl, jau pa
simatė Danijos pakraštis, Es- 
bjorgo uostas. Vandenyje bu
vo daugybė žuvininkų laivų, ir 
matėme didelius pasažierinius 
laivus ištolo, o žuvėdos suko 
aplink mus pulkais. Jie yra 
tokie gražus paukščiai, tokie 
tyri balti, tik su juodu plėtme- 
liu aplink galvą, ir tokios jų 
gražios akys. Prie musų pri
sidėjo Anglė moteris ir mes iš- 
sikalbėjom. Už pusvalandžio 
jau pasieksim kraštą, taigi sė
dėdamos žiūrėjom kaip jūrei
viai rengė visokias virves lai
vo pririšimui. Prie musų pri
siartino vyras, kuris paprašė 
ar negalėtume padaryti jam 
malonę, paimdamos išnešti per 
muitinę du moteriškus krepše
lius, kuriuos jis pirko Londone. 
Mudvi sutikom tą padaryti, ir 
išsikalbėjusios su juos patyrėm

išgerti vyno, 
jau buvo iš- 
jurą ir mes 

supimą, taigi

siunčiami sportininkai, kurie nuvy
ko j New Yorką tiesiog.

Visi Amerikos sportininkai išva
žiavo laivu Gripsholm, Liepos 1 d., 
Lietuvą pasieks apie Liepos 13 <1.

Apačioje — Sportininkų dalis iš 
ChicagOB, kurie išvyko j Lietuvos 
Tautinę Olimpijadą.

Prie šios Chicagiečių grupės pri
sidėjo New Yorke iš kitų kolonijų

Šie vaizdai parodo Chicagos Lie- 
Į tuvių Sporto Komitetą. Viršuje: 
i Teisėjas Zuris su Konsulu Daužvar- 
: džiu skaito Lietuvių sportininkų są

rašą.

vė-

kla- 
išsi-

JŪSŲ SVEIKATA
VASAROS MAISTAS

Rašo Dr. J. P. Poška

pri- 
kai 
net

Džiaugiamės ir linksminamės 
sulaukę vasaros šilto oro. At
gijusi ir sužaliavusi bei pasi- 
sipuošusi gamta vilioja visus į 
miškus, parkus bei paežerius 
pasikaitini, pasimaudyti, pakvė
puoti tyro oro bei pailsėti. Taip, 
vasara visų motutė, visus 
glaudžia, visus sušildo, bet 
kada ir perdaug sušildo, 
apalpina ir odą sužaloja.

Tarpe gražių vasaros ypaty
bių randame ir blogųjų, kurios 
daug žalos pridaro. Vasaros 
metu labai greitai genda viso
kis maistas, o ypačiai šviežia 
mėsa. Dėl tos priežasties Šiuo 
laiku atsiranda visokios vidu
rių ligos, kurios ne tik paken
kia žmogaus sveikatai, bet kar
tais pakerta ir pačią gyvybę. 
Ypačiai maži kūdikėliai daug 
nukenčia pirmame jų gyveni-' 
mo mete, nes dažnai pasitaiko, 
kad j ii maistas truputį apgen-

da ar surūgsta. Mamytė, kuri 
maitindama kūdikį, suvalgo to
kių žalėsių, negali pastebėti, 
jog tas maistas kenkia kūdikiui.

Mėsiniai valgiai, kaip minė
jau, greitai genda ne tik na
muose, bet ir krautuvėse. Už
tai perkant mėsą reikia labai 
žiūrėti kad ji nebūtų sena ir 
pradėjusi gesti. Pigios mėsos 
ir bargenų reikia saugotis; ge
riau nusipirkti mažiau, bet ge
resnės mėsos. Namuose mėsos 
negalima užlaikyti be ledo ar
ba šaldytuvo, šaltas vanduo 
be ledo nesulaikys mėsos nuo 
sugedimo, tačiau dažnai tenka 
girdėti, kad taip yra daroma, 
tai yra mėsa laikoma šaltame 
vandenyje per naktį.

Gera ledaunė arba elektrinis 
šaldytuvas yra geriausia ir sau
giausia priemonė apsaugoti 
maistą vasaros metu. Apsau
gojimas maisto nuo sugedimo 
— reiškia apsaugojimą sveika
tos. v

Daržovės ii’ medžių vaisiai 
irgi labai greitai genda šilta-

me ore. Jie ne tik genda, bet 
būdami gerame padėjime daž
nai yra apsikrėtę įvairiomis 
bakterijomis, kurios gimdo vi
sokias ligas. Tas bakterijas 
daugiausia išnešioja musės, nes 
jos visur skraido ir visur nutu
pia ir tokiu budu nuneša ligų 
perus iš vienos vietos į kitą, 
užtai visokius medžių vaisius 
ir visokias daržoves reikia ge
rai nuplauti.

Linksminkimės gražios vasa
ros susilaukę, bet tuo pačiu me
tu saugokime savo sveikatą.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

Galvos odą sužadiną ir plaukų 
spalvą pagražiną. Greit atnaujiną 
plaukų naturališką spalvą pražilu
siems, ruožuotiems arba nubluku
siems plaukams. Sužadina naują au
dimą—sulaiko plaukų puolimą—pra
šalina plaiskanas. FLORAL H KR B 
sutaisytas maloniu kvapu — nelimpa 
—nesi tepa- nedažo odą ir nesutepa 
lovos baltinius. Tik prie vieno pake
tėlio reikia dadėt vandens ir turėsi 
vieną kvortą gyduolių. (Nieko dau
giau nereikia). Vienas didelis pake
tėlis, specialę kaina, $1.00. Gvaran- 
tuojam kad patenkins, arba pinigus 
sugrąžinsim. Agentų reikalaujam. 
Kreipkitės dėl platesnių informacijų.

FLORAL HERB CO., Dept. 1
P. O. Box 74, Covington, Ind.
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PO SLA. SEIMO
INIDŽIAUSIA perina i n a 

Susivienijime po pra
ėjusio SLA. seimo yra tai 
išrinkimas kito redakto
riaus. Juomi liko Kleofas 
Jurgelionis, žinomas Ame
rikos Lietuviams iš senes
nių laikų literatas.

S. E. Vitaitis, per 18 me
tų vedęs SLA. organą Tė
vynę tautine demokratine 
kryptimi, rinkimuose pra
laimėjo.

Jurgelionis yra “bendro 
fronto” redaktorius. Po il
gų metų pastangų, kairieji, 
komunistai ir soęialistai, iš
vien stoję, Vitaitį išstūmė.

Ko gero reikia tikėtis iš 
Jurgelionio? Kaip rimtas 
žmogus, suprantantis orga
nizacijos reikalus, jis gali 
taip pat gerai tarnauti Su
sivienijimui. Bet....

Ar Jurgelionis galės būti 
tokis plačių pažiūrų orga
no redaktorius kaip buvo 
Vitaitis? Vitaitis turėjo 
savo ideologiją, kurios lai
kėsi, net nežiūrint “bendro 
franto” diktatorių ultima
tumų. Jis tų ultimatumų 
neklausydamas ir vietos 
neteko.

Ar Jurgelionis galės būti 
nors tiek nuolaidus iš kai- 
rėsės kaip Vitaitis buvo iš 
dešinėsės? Ar Jurgelionis 
bus savo redaktorius, ar 
“bendro fronto” skymerių- 
diktatorių įrankis?

Jį įstatė “bendras fron
tas”, taigi jo padėtis bus 
kebli.

¥

Kuomet 
kuopų įnešimai liečianti re
daktoriaus kontrolia v im o 
klausimą, tautinės pusės 
delegatai stovėjo prieš pa
vedimą redaktoriaus rinki
mo Pildoma jai Tarybai ir 
prieš pavedimą redaktorių 
kontroliuoti Apšvietos Ko
misijai. Kairieji laikėsi už 
tuos abu.

Tautininkams besiprieši
nant tokiam sumanymui, 
prie jų grupės pribėgo vie
nas žymus “bendro fronto” 
galva ir suriko:

“Jezus-Marija! kam jus 
priešinatės! Jeigu redak
torium liktų toks Jurgelio
nis, ir paskui imtų sienomis 
vaikščioti, kas butų jeigu 
Pildomoji Taryba negalėtų 
jo be seimo atstatyti!”

Tėmykit tuos žodžius ge
rai: “bendras frontas” pa
sirinko kandidatu į redak
torius 
apie jį

Tai 
rinkti 
vietoj, 
jį manyta?

¥ ¥ ¥

Seime pakampėmis plito 
kitos kalbos: Jurgelionį jie 
panaudoja tik Vitaičio iš
stūmimui iš vietos, o kiek 
palaikius, Pildomoji Tary
ba, pasitarus su Apšvietos 
Komisija, mes Jurgelionį 
iš redaktoriaus vietos, o į 
redaktorius pastatys visai 
ištikimą sau žmogelį, kokį 
apakėlį, siaurų pažiūrų sa
vo partijos pakaliką, kuris 
turės pildyti “bendro fron
to” diktatorių valią....

Taigi, Jurgelioniui tėra 
viena išeitis: arba pildyti 
ką jam diktuos, arba trau
ktis iš vietos!

Kairiesiems svarbu va
ryti jų Amerikos Lietuvių 
užkariavimo ir demorali
zavimo bei išnaudojimo po
litika.

Jurgelioniui, naujam Tė-j

vynės redaktoriui, diktato
rium ant sprando užsisėda 
Grigaitis, kuris įsiskverbė 
į Apšvietos Komisijos pir
mininkus. Jurgelionio vi
sas likimas priklausys nuo 
to pasenusio skymerio.

¥ ¥ *

Kaip “bendram frontui” 
seksis Susivienijimą valdy
ti toliau? Kaip žinome, tą 
“frontą” sudaro komunis
tai ir socialistai, du nesu
taikomi gaivalai, kurie sa
vo tarpe ėdasi kaip patra
kę.

Komunistai iš šios per
mainos nieko negauna, kaip’ 
neturėjo iki šiolei.

Jeigu Jurgelionis klausys 
Grigaičio, Tėvynės pateki
mas į jų rankas duos visa
pusišką sustiprėjimą socia
listams ne tik Susivieniji
me bet ir Amerikos Lietu
vių išeivijoje.

Kokia nauda iš to komu
nistams? Jie gali atsidur
ti Grigaičio siųstuose taip 
kaip dar niekad nėra buvę.

To išvada: komunistai 
ruošis kaip nors nepasiduo
ti socialistams. Tarp jų tu
rės kilti dar 
tikimas.

¥

šiame 
šie gandai: Komu- 
turi noro sugryžti Į 
su savo darbininkiš-

didesnis nesu-

¥ ¥

pat seime pa

jo padėtis bus

¥ *

buvo svarstoma

jau 
sklido 
nistai 
SLA. 
ku Susivienijimu ir pasida
ryti galingais, socialistų 
nukariavimui.

Na o Grigaitis štai kaip 
sandariečiams p a r e iškęs: 
“Aš kartą ištiesiau jums 
ranką, ir dar gali prisieiti 
ištiesti, jeigu jus atsimesit 
nuo fašistų....”

Ką tas reiškia: ar ne jo 
i baimę komunistų ir dabar 
jau ruošimąsi atsukti už
pakalį “bendram frontui”, 
kaip tik pasijuto kad jau 
Susivienijimą kaip ir turi 
savo rankose?

Grigaitis mano: tautinė 
pusė, reikale, gali, su kita 
dalimi “bendro fronto”, so
cialistus lengvai iš galybės 
išstumti. Jam rupi jau da- 

; bar pradėti skaldyti sanda- 
riečius ir tautininkus, ap- 

i sigynimui nuo komunistų.
Šitą žinant, tautininkai-

Jurgelionį, ir šitaip 
pasireiškia!
kam, po biesais, jį 
redaktorium pirmoj 
jeigu tik tiek apiė

i
I

sandariečiai privalo laikytis 
pasiviai SLA. reikalais: lai 
“bendras frontas” dirba ir 
parodo ką jie gali padary
ti.

Sandariečiai, to seno sky
merio kartą apgauti, priva
lo nekreipti dėmesio į jo
kius jo žadėjimus.

DABAR ATĖJO LAI
KAS TAUTINEI SROVEI 
DIRBTI SAVO REIKA
LAMS, STIPRINTIS, 
ŽIŪRĖTI KAS DĖSIS.

lių, pasimatyti, paskutinį 
kartą....

Prez. Linkolnas buvo nu
žudytas Balandžio 15, 1865 
metais, tuoj po užėmimo 
antro savo termino. Jį nu
žudė pietinių valstijų pa
samdytas žudikas, aktorius 
Booth, kuris teatre laike 
vaidinimo prezidentą nu
šovęs, nakties laike pabėgo 
jam paruoštu arkliu.

S.L.A. TAUTIŠKŲ 
CENTŲ PASKIR

STYMAS

IR

75 METAI NUO 
CIVILINIO KARO

Liepos 3 dieną, garsiame 
mūšio lauke, Gettysburg, 
Pa., ant aukšto kalno, Pre
zidentas Roosevelt dedika
vo paminklą išstatytą pa
žymėti 75 metų sukaktį nuo 
Civilinio Karo, kuris buvo 
taikytas suplėšyti Suvieny
tas Valstijas, bet nepavy
ko.

Iškilmėse dalyvavo apie 
150,000 žmonių, ir apie du 
tūkstančiai dar likusių gy
vų to karo dalyvių, Mėly
nųjų ir Pilkųjų, kurie vie
ni kariavo Šiaurinių vals
tijų pusėje, su Prezidentu 
Abraomu Linkolnu, kiti — 
Pietinių, prieš Šiaurinius.

Paminklas, išstatytas iš 
akmens, 40 pėdų aukščio, 
ant istoriško Ąžuolų Kal
no, viršūnėje turi “amžiną 
ugnį”, kuri degs visados, 
kaip simbolis draugingumo 
kuris įvyko tarp valstijų 
po to karo.

Pietinių ir šiaurinių val
stijų armijos susitiko prie 
Gettysburg, Pa., Liepos 1, 
1863 metais, lemiamam mū
šiui. Mušis buvo nulemtas 
Liepos 3 dieną — Pietinės 
valstijos buvo nugalėtos, 
karo laimėtoju išėjo Šiau
rinės valstijos, kurios sto
vėjo už palaikymą vienos, 
nedalinamos valstybės, Su
vienytų Valstijų.

Tas karas kilo dėl Prezi
dento Linkolno paliuosavi- 
mo negrų vergų, kuriuos 
pietinių valstijų žmonės tu
rėjo ir laikė savo vergais.

Tame mūšyje žuvo 50,000 
abiejų pusių vyrų trijų die
nų bėgiu. To mūšio liku
čiai, apie 2,000 senelių, bu
vo suvežti iš visų šalies da-

Ne visi net Amerikos Lietu
viai žino, kad prie Susivieniji
mo Liet. Amerikoje yra įstei
gtas Tautiškų Centų fondas, į 
kurj kiekvienas narys kas 
moka po keliolika centų, 
pora metų laiko, nuo vieno 
įvairiems vi ’uomeniškiems 
kalams.

Tie Tautiški Centai kas 
mas išdalinami sulyg 
skiriamos komisijos 
įvairiems reikalams 
niškiems reikalams:

Per praėjusius du 
1936 iki 1938 metų 
me fonde pasidarė 
suma.
me padalinta sekančiai:
SLA. 4-to Apskričio mo-

$500.00

met 
Per 
sei- 
rei-

sei- 
pa-seime 

nuožiūros 
visuome-

metu, nuo 
seimo, ta- 

$4,835.91 
Ši suma Scrantono sei-

250.00

250.00
25.00

100.00
750.00
100.00

200.00

500.00
150.00

50.00

400.00
200.00
100.00

SUGRYŽIMAS
Kokiais šuoliais skrenda ekspresas! 
Eiklus ratai skelia žaibus.
Ir kartu pavasaris plėšias,
Ir jau ruošias žemė pabust.
Greit sugryšiu savo tėvynėn,
Gryžtu aš su paukščiais kartu. 
Lietuvoj jau upės patvinę, 
Ir griaustinis dunda kurtus.
Tai gerai kad žemė atbunda,
Kad žaibuoja — labai smagu.
Tik griaustiniui padangėj dundant,
Tik žaibuojant gimsta žmogus!
Kaip pavasaris greitai žengia!
Tvinsta paukščiais dangaus skliautai, 
Ritinėjas saulė po dangų,
Ir gyvybė mezgąs kiaute.
Kaip gražu mus mažoj tėvynėj,
Kai iš žemės kalas daigai.
Lietuvoj jau upės patvinę,
Ir pavasaris pradeda eit!

L.A. Vytautas Sirijos Gira.

KSAV. VANAGĖLIS IR DIRVA
“Kur Banguoja Nemunėlis“ Autoriaus Laiškai Dirvos Redaktoriui

kyklų steigimui 
SLA. 3-čio Apskričio

skautų atstovams 
Lietuvių Kambariui

Pittsburgho univ.
Cleveland Liet. Kultūri

niam Darželiui 
Rimšos “Artojui” įgyti 
Lak. Šaltenio lėktuvui 
žiburėlio Dr-jai Kaune 
Liaudies Namams ” 
Etinės Kultūros D-jai

Lietuvoje 
Studentų korp. Ąžuolui

Lietuvoje
Palangos padegėliams
M. Petrausko Kuriniams

leisti
Lietuvos “Demokratijos 

gynėjams”
Liet, šaulių Sąjungai 
Lopšeliui Kaune 
Likusią sumą, Jaunuolių

švietimo fondui 935.91
Tokis Tautiškų Centų Fondo 

sumanymas yra labai prakilnus 
dalykas ir tas kas jį sumanė 
vertas didelės pagarbos.

Šitokiu lengvu budu, per po
rą metų SLA. nariai nejučio
mis sudeda tūkstančius dola
rių ir jais paremiama reika
lingiausi tikslai.

žinoma, tais centais pasinau
doja ir musų sroviniai politikie
riai, kurie kaip pav. šiame sei
me, iškrapštė iš to fondo ko
kiai ten “demokratijai ginti” 
$400.... 1936 metais jie pa
sigavo $400 neva Lietuvos “po- 

šelpti...
nutarta 
metais, 
išstaty- 
už Bal-

litiškiems kaliniams”
Kitas SLA. Seimas 

laikyti Chicagoje, 1940
Prieš Chicagą buvo 

ta Baltimore, Md., bet
timorę balsavo 121, už Chica
gą 141.

PRIRIŠO BULIŲ, RA-
DO TIK ODĄ

Marijampolės apsk., Igliškė
lių v., Navasadų kaimo ūkinin
kas Baltrušaitis prieš porą me
tų įsigijo geros veislės bulių. 
Jis tą bulių gerai išlaikė ir bu
vo juomi žinomas visoje apie- 
linkėje.

Vieną vakarą ūkininkas 
vo bulių išvedė ir nakčiai 
rišo pamiškėje į pievą.

Atsikėlęs rytą, buliaus 
voje jau nerado. Pėdsakais
sekė į mišką, kur rado buliaus j 
tik galvą, odą ir kojas, o mė-! 
sa dviem vežimais buvo nuvež- i 
ta.

Ūkininkui Baltrušaičiui pa-, 
daryta didelis nuostolis, o pla-1 
ti apielinkė šį įvykį įvairiai ap
šneka, nes tai* dar pirma tokia 
vagystė, gal būt, visoje Lietu
voje. L.A.j

sa- 
pri-

pie-
nu-

TĄ AUGYBEI Lietuvių yra žinomas vardas poe-i 
to Ksavero Vanagėlio, kuris mirė Birželio 

pradžioje Varšavoje. Kurie plačiau apsipažinę su 
ankstyvesne musų literatūra, žinojo jį iš var
do, o kurie nežinojo jo taip, jie žinojo jį iš jo 
populiariškiausios dainos — “KUR BANGUO
JA NEMUNĖLIS”.

. Ksaveras Vanagėlis gyveno ir mirė Varša
voje. Jis buvo gimęs 1863 metų Balandžio 27 
d., Dzūkų krašte, Simno valsčiuje, Kalėsnikų 
kaime. Jo tėvas Tadas, Sakalauskas, kilęs iš 
Aukštosios Fredos, ties Kaunu. Ksaveras pra
dėjo mokytis, bet mokėsi Lenkiškai. 1872 me
tais jis mokėsi Simne ir Krokalaukio pradžios 
mokykloje, kur, be kitų dalykų, taip pat pra
moko smuikuoti. Iš čia jis nuvyko mokytis į 
pavyzdinį Veiverių mokyklą,, o ją baigęs įstojo 
Į Veiverių mokytojų seminariją, kurią baigė 
1883 metais.

Nors Ksaveras Vanagėlis-Sakalauskas buvo > 
kilęs iš aplenkėjusios šeimos, tačiau besimoky- ■ 
damas tapo susipratusiu Lietuviu. Jis, galima 
sakyti, Į tautinį darbą stojo pasirodžius pirmu
tiniams “Aušros” spinduliams. Pirmiausia jam 
Lietuvos meilę žadino Lenkų romantikų raštai 
apie Lietuvą.

Veiverių mokytojų seminarijoje, kur mo
kėsi gana daug ir Lietuvių, tautinis susiprati
mas ypač smarkiai pradėjo kilti “Aušros” lai
kais. Mųkiniai laisvu laiku savitarpyje dažnai 
pasikalbėdavo ir pasiginčydavo apie tautinius 
dalykus. Ksaveras Sakalauskas ir Juozas An
dziulaitis buvo labiausia tautiškai susipratę Lie
tuviai.

Jiedu Veiverių mokytojų seminarijoje stro
piai ruošėsi dirbti Lietuvių tautinį darbą. Jie- 
lu buvo pasiryžę pabaigę mokytojų seminariją 
likti Lietuvoje ir čia, nors ir už mažesnį atlygi
nimą negu gali gauti svetur, tarnauti savo bro
liams Lietuviams. Ksaveras Sakalauskas, pa
baigęs Veiverių mokytojų seminariją, sugryžo 
gyventi į Dzukus. Jaunuomenė, Ksavero Saka
lausko vadovaujama, šventvakariais susirinkda
vo ir skaitydavo “Aušrą” bei Lietuviškas knyge
les, dainuodavo tautiškas dainas, kurios žadino 
ir ugdė tėvynės meilę. Ypač, jaunuomenei pati
ko Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 1883 metais 
parašyta daina, “Kur Banguoja Nemunėlis”.

Visą savo laiką jis dirbo tautinį darbą, dėl 
kurio pateko po Rusų persekiojimu ir buvo pri
verstas išsikelti j Lenkiją, nes buvo vedęs ir 
nebuvo patogu bėgti į Ameriką, kaip padarė 
luozas Andziulaitis.

Lomžos gubernijoje Ksaveras Sakalauskas 
apsigyveno nuo 1888 metų, kur mokytojavo. 
Nuo Lietuviško veikimo jis neatsiliko. Gegu
žės 1 d. 1908 metais jis buvo perkeltas į Varša- 
vą mokytojauti, ir ten gyveno iki pat mirties.

KODĖL JIS GYVENO LENKIJOJE

Čia paduodame pora Ksavero Vanagėlio lai
škų, rašytų Dirvos redaktoriui Karpiui, kuriuo
se jis pasireiškia apie savo gyvenimą ir' veikimą 
Varšavoje, dirbant su Lietuviais.

Lapkričio 4 d. 1934 metais, Ksaveras Vana
gėlis rašė:

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Varšavos Lietuvių Draugijos vardu 

nuoširdžiai tariu Jums, Pone Redaktoriau, 
ačiū, ačiū už Jūsų gražų, protingai vedamą 
laikraštį. “Dirvą” gauname ir su dideliu 
atsidėjimu ją skaitome. Ačiū. Prašome ir 
toliau mums “Dirvą” siuntinėti.

Varšavos Lietuvių Draugija turi apie 
200 narių. Turime savo mažą salę prie Kū
dikėlio Jėzaus bažnyčios. Turime ir kunigą 
Lietuvį — Stasį Vencių; jis gyvena už Var
šavos.

Draugijos nariai — tai senos ir jaunos 
Lietuvaitės, namų tarnaitės, atvykusios iš 
Vilnijos ir Suvalkijos. Turime keturis stu
dentus ir vieną studentę, kurie baigė Vytau
to Didžiojo gimnaziją Vilniuje.

Musų būvis suvaržytas.... Ačiū už 
“Dirvą”.

Ksav, Sakalauskas-Vanagėlis, 
Draugijos Pirmininkas.

Antras laiškas, rašytas Gruodžio 4 d., 1934 
metais, seka:

Aukštai Gerbiamas Pone!
šiandien esu gavęs Jūsų gražų talentin

gai parašytą veikalą “MERUNAS”. Aš šir
dingai dėkoju Tamstai už taip brangią do
vaną; daug kartų ją skaitysiu ir iki mirties 
valandai busiu Jūsų Malonybei dėkingas.

Musų Draugijoje turime apie 200 na- j

Ksaveras Vanagėlis

rių, daugiausia tai vargingos merginos, at
vykusios iš Vilnijos ir Suvalkijos.

Aš jau baigiau 72 metu, ir mano svei
kata labai menka. Draugija mažai veikli. 
Jieškome tarnaitėms darbo ir reikale šelpia
me viens kitą.

Turime tarp savęs penkis studentus ir 
vieną studentę; jie baigė Vilniuje Lietuvių 
gimnaziją.

Draugija nuoširdžiai dėkoja už “Dir
vą”.

Didžiai Jus gerbiąs
Ksav. Vanagėlis.

šis musų poetas darbuotojas gavo Lietuvos 
pensiją gyvendamas Varšavoje, ir jis ten dar
bavosi su Lietuviais iki savo mirties.

MOTUZAI VĖL PAGAMINO PUI
KIŲ FILMŲ IŠ LIETUVOS 

GYVENIMO
KAUNAS. — Pereitą rudeni daugis žurna

listų, o vėliau ir kelių organizacijų nariai turėjo 
malonios progos pamatyti Amerikiečių brolių 
Motuzų Lietuvoje pagamintas natūralių spalvų 
filmas, šiomis dienomis Valstybės Radiofone 
kviestiems svečiams broliai Motuzai vėl parodė 
savo naujai, jau šymet Lietuvoje pagamintų 
spalvotų filmų, šiose filmose jau yra Lietuvos 
nei riklausomybės 20 metų sukakties kai kurios 
iškilmės, daug šio pavasario vaizdų iš Kauno ir 
provincijos, labai daug puikių nuotraukų iš ka
riuomenės gyvenimo. Kadangi šios filrnos kino 
teatruose nerodomos, butų gera, kad kai kurios 
organizacijos, susitarusios su Motuzais, nors sa
vo nariams parodytų gražių Lietuvos vaizdų, 
kurių mes, įsiknisę Į savo kasdieninius darbus, 
vis dėlto nepastebime, o apdairus filmininkas 
juos įamžina ir tos pačios vietos gyventojams 
suteikia malonią progą pažvelgti į savo aplin
ką, kuri žaviai graži. L.A.

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

E
Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 

ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

1.

Jaunas Kariautojas
\ /IENĄ šalta ir tamsų 1375 metų rudens va- 

* karą aukštame ir apytuščiame Vendeno pilies 
kampinio bokšto kambaryje prie nedailaus dar
bo liepinio stalo, apšviesto židinio ugnies, sėdėjo 
ir kalbėjosi du žmonės. Be stalo, keturių gana 
prastų* bet stiprių kėdžių, geležimi kaustytos 
lovos, padengtos meškų kailiais, kitų baldų čia 
nebuvo. Nelygiai žybsint židinio ugnelei, drie
kėsi ant sienų dideli sėdinčiųjų šešėliai; gilu
moje švietėjo pakabinti sienoje šarvai ir didelis 
kryžiška rankena kardas. Tolimesniame kampe 
vos tik bebuvo matyti lentyna su įvairiomis 
reikmenėmis.

Nedailios ir storos muro sienos dvelkė šal
čiu; grindys buvo grystos tašyto akmens plyto
mis. Aukšti skliautai skendo tamsumoje. Jau
nesnysis vyras matyt, iš tolimos kelionės išvar
gęs, apskritu, balsganai gelsvais pūkeliais ap
šepusiu veidu, didelėm mėlynom, bet dar naiviš- 
kom, akim, pasakojo apie Vokietiją, iš kurios 
ką tik buvo atvykęs. Nevisai subrendusį jo 
jauną kūną dengė pilkas, trumpas, didele at
versta apikakle sagočius; prie plataus odinio 
diržo kairiame šone kabojo durklas; jo blauzdos 
buvo aptemptos juodomis autėmis; avėjo jis 
pusbačiais.

Vyresnysis — tikras galinčius, stambus, 
penkių dešimčių metų vyras, buvo apsisiautęs 
baltu Teutonų riterių apsiaustu, kurį žymėjo 
juodas kryžius. Iš aukštos tekintos taurės pro
tarpiais gėrė jis vyną, tik retkarčiais tepatar
damas vieną—kitą žodį. Stambiojo riterio rau
meninga ir plaukuota ranka greta jaunikaičio 
rankos atrodė milžiniška. Jo veidas buvo rau
donas; akys mažutės ir pilkos, geltonu rateliu 
aplink vyzdį.

žiūrėdamas į jaunikaitį, jis truputį šypso
josi.

Prieš jį sėdįs jaunikaitis, Albrechtas Volf
gangas, buvo jo giminaitis, atvykęs su kryžiuo
čiais iš Vokietijos. Išparpusiu balsu jis pasa
kojo apie savo gimtinę ir planus, kurių vykdyti 
atvykęs į Livoniją.

— Pentinų panorėjai? — paklausė Rudol
fas (tuo vardu buvo milžinas riteris), ir jo 
balsas, lyg tolimas griausmas, nuaidėjo tuščia
me* kampinio bokšto kambaryje.

Jaunikaitis truputį paraudo.*
— Kitur nebuvo kur bevykti, dėde, — at

sakė jis: — žygiuotės į šventąją žemę jau pasi
baigė, o aš kuogreičiausia noriu būti riteris. Ma
nau kad akibrokšto nepadarysiu. Tamsta tik 
pamatysi, dėde, kaip moka Volfgangai grumtis!

— Mačiau aš, drauguži, mačiau. . . — by
lojo vėl senis riteris ir, pastūmęs taurelę, nulei
dęs galvą, valandėlę susimąstė, paskui savo di
džiule ranka perbraukė kelis kartus per žilterė- 
jusią savo tamsiai rusvą barzdą. — Tu dar ne
gimęs buvai kai mudu su Volfgangu, tavo tė
vu, drauge traukėme netikėlių kauti. Reta rasti 
tokių riterių kaip tavo tėvas; gaila kad taip 
anksti jis žuvo. . . Bet sena nebeminėkim, ver
čiau papasakok apie savo motiną, apie. . . — 
Riteris, nebaigęs sakyti, staiga pakreipė savo 
galvą, kari rėmėsi gysloto trumpo kaklo, durų 
link, žemos, geležimi kaustytos, ąžuolinės du
rys atsidarė, ir tarpduryje pasirodė neaukštas, 
petingas riteris.

— Bet ir šalta! — tarė jis ineidamas. — 
O, tu ir svečių beturįs!

Savo blizgančiom, juodom akim riteris lyg 
su neapykanta pažvelgė į Albrechtą.

— Mano giminaitis . . . pentinų panorėjo! 
— tarė Rudolfas, mostelėjęs į Albrechtą savo 
didžiule ranka.

— Kariauti aš atvykau, dėde, — paraudęs 
atsakė šis.

Juodabarzdis riteris žiurėjo į jį, nenuleis
damas akių, iš kurių neapykanta išnyko, kai iš
girdo tokį jaunikaičio pasiryžimą. Dvi gilios 
raukšlės, kurios ėjo per aukštą ir baltą riterio 
kaktą, šiek-tiek išsilygino. Jaunikaitis, rdAtyti, 
jam patiko, todėl riteris ištiesė ranką.

— Brolis Henrikas, — pasakė jis, spaus
damas jaunikaičio ranką; paskui, nusiėmęs šal
mą, pasitaisė savo juodus plaukus ir atsisėdo 
prie stalo.

— Su stabmeldžiais kautis panorėjai? — 
paklausė jis pildamas vyno į paduotą Rudolfo 
taurelę. — Didis tatai darbas; juo daugiau jų 
nukausi, juo labiau Dievui įtiksi. Juk tai žvėrys, 
ne žmonės; kur tau, dar piktesni už žvėris!

— O kaip jie atrodo? — smalsiai paklausė 
Albrechtas. — Tur būt, jie tokie pat kaip Ly
biai? . .

Ne — Ne . . . Lietuviai beveik visi gelton
plaukiai. T jų nelaisvę patekti nelinkėčiau . . .

— Kodėl?
— Suspirgins ant laužo ... — tęsdamas ,

KRYŽIUOTIS RITERIS PILNAME APDARE

bylojo riteris, ir jo išblyškusiame veide bliksterė- 
jo pykčio šešėlis.

— Ir mes neliksime tiems šunims skolingi!
— įsiterpė Rudolfas.

Jis nusijuokė, atsiminęs paskutinį reizą, ka
da riteriai, nelenkdami nei didelio, nei mažo, nei 
seno, nei jauno, visus pasitaikiusius iškapojo, 
ir nuo jo juoko, rodos, ir skliautų tamsa sudre
bėjo.

— Ir kaip dar tave motina išleido? — 
paklausė Rudolfas, kreipdamasis į 'Albrechtą.

— Aš jau suaugęs, dėde, — rimtai atrėžė 
jaunuolis. — Vokietijoje nebuvo kas veikti, to
dėl aš ir ryžaus pas jus atvykti, kad gaučiau 
pasikauti su stabmeldžiais. Motina pati mane 
paragino.

— Protinga ji moteriškė, — pasakė visą 
laiką klausęsis jaunikaičio kalbos Henrikas. — 
Ji, matyt, trokšta tavo išganymo, todėl ir pa
tarė stoti į riterius. Naujos jiegos kaip tik da
bar yra mums reikalingos: riterija dabar žlunga, 
godumo kirminas ją graužia. Dabar namie li
kusių riterių daugumas virto plėšikais, kurie 
nebenori tikybos ginti. Kiekvienas tik savo 
laimės bežiūri. Išlepo dabar riteriai, ir jiems, 
kaip boboms, tik šilta krosnis galvoje! Gėda?

Tais žodžiais Henrikas išliejo visą tulžį ant 
išlepusių riterių.

— Taigi, taigi! — sugaudė Rudolfo oktava.
— Nerasi namų be durnų, šeimynos be išgamų.

Kiek patylėjęs, Henrikas dėbtelėjo savo juo
dom akim į Albrechtą ir vėl jį paklausė:

— O tu kas norėtumei musų tarpe būti, 
brolis ar pusbrolis?**

Albrechtas klausiamai pažvelgė į dėdę.
— Žinoma, pusbrolis! — šis už jį atsakė.

— Juk jis neturi nieko įnešti, visas jo tartas
— kaip matai.

Albrechtas iki ausų nukaito: dėdės žodžiai 
palietė jautriausią jo savimeilės stygelę..

— Kaip tik laiku ir atvykai, — pratarė 
vėl Henrikas, tarsi butų neišgirdęs paskutinių 
Rudolfo žodžių: — greitai rengiame pulti pa
gonis Lietuvius.

— Nejaugi rudenį, tokiu keliu? — paklausė 
Rudolfas.

— žinoma, ne. Bet šymet, reikia tikėtis, 
bus ankstyba žiema.

— O kada dažniausia daromi žygiai? — pa
klausė Albrechtas: — žiemą ar vasarą?

— Tiktai žiemą, — atsakė Henrikas. — Va
sarą nei pereiti, nei pervažiuoti per Lietuvą ne
galima: žygiuoti kliudo upės, pelkės ir ežerai. 
Kai kada žygiuojame ir vasarą, bet tiktai į žino
mas vietas. Bet man laikas jau.

Ir juodbarzdis, pakilęs nuo kėdės, tarė:
— Aš tiktai pasišildyti valandėlę pas tave 

'buvau inėjęs: šį vakarą esu sargybų tikrinto
jas, turiu patikrinti sargybą ir pažiūrėti, ar visi 
pilies tiltai sukelti yra.

Pasakęs “Labanaktis”, Henrikas išėjo.
Kurį laiką dar buvo girdimas Henriko pen

tinų žvangesys, lipant jam suktiniais laiptais, 
paskui ir jis nutilo pilies bokšte.

Albrechtas, atsirėmęs į plačią kėdės atramą,

DIRVA

DETROIT
GRAND CIRCUS PARK.
Grand Circus Parkas yra vi

sas miesto plano centras, apie 
kurį ir iš kurio išeina gatvės. 
Per patį vidurį eina didžioji 
Detroito gatvė, Woodward Ave- 
nue, kuri prasideda nuo pat 
upės ir kerta per visą miestą, 
per daug mylių.

Šalimis skirstosi kitos gat
vės. Viena jų, Washingtono 
bulvaras, vienatinė šiame mie
ste gatvė kuri eina teisingai iš 
pietų šiaurėn. Jos šiame gale 
iš Grand Circus Parko, stovi 
puikus Kolumbo paminklas, iš
statytas Detroito Ttalų, 1910 
metais. Viename to Cirko (ap
valumo) šone išstatytas puikus 
fontanas atminčiai Tarno A. 
Edisono, stovi nuo 1929 metų.

Kitoje vietoje kitas pamink
las, Detroito pažymiam pilie
čiui, Hazen S. Pingree, kuris 
buvo miesto mayoru net ketu
ris terminus. Jis pramintas 
“žmonių Dievaičiu” (Idol of 
the People). Jis mirė Birželio 
18 d., 1901 metais. Pasirodo 
kad ir Detroito piliečiai turėjo 
tokį plačiai išgarbintą savo 
miesto mayorą kaip turėjo Cle- 
velandiečiai (Clevelande buvo 
Tom L. Johnson, kuris taip pat 
pasižymėjo kaip savo miesto 
piliečių geradaris ir mayorau- 
damas padare daug visam mie
stui ir žmonėms naudingo; jis 
gyveno tais pačiais laikais, ir 
jam Clevelandiečiai turi pasta
tę paminklą miesto skvere).

Ketvirtas paminklas stovi 
kitame šone Woodward gatvės. 
Jau temo kai aplink tuos pa
minklus dairiausi. Iš gatvės 
pusės to paminklo nebuvo pa
rašo. Prie jo stovėjo pora mo
kyklinio amžiaus vaikinų, po 
15 ar 16 metų, jų paklausiau 
kas čia do paminklas. Jie abu 
pakrapštė galvas ir pasakė ne-! 
žiną. .. . Nuėjo savais keliais. 
Tas parodė kad daugelį dalykų 
savo vietoje, savo mieste žmo
nės neištiria, nepaiso žinoti ir 
nežino.

Tas paminklas išstatytas ki
tam žymiam miesto vadui ■— 
William Cotter Maybury, kuris 
mirė 1909 metais.

Dar toliau, stovi penktas pa
minklas, Russel A. Alger, ka
riautojui.

Buvo ankstyvas vakaro lai-1 
kas, bet gatvės buvo beveik 
tuščios, nes oras buvo šaltas, 
ir prie to penktadienis, tai nei 
į teatrus žmonės nedaug eina, 
laukia šeštadienio vakaro.

• SENOVĖJE Romiečiai šil
ką gavo iš Kinijos, bet jo at
gabenimas buvo taip supintas 
įvairia karavanų sistema, kad 
nei Romiečiai nei Kinai vieni 
apie kitų egzistavimą nežinojo.

TREČIA DIENA DETROITE

BALANDŽIO 30, šeštadienis, 
šį rytą oras vėl vėsus, apsi

niaukę, vėjuota, bet saulė lai
kas nuo laiko pasirodo.

Susiskambinu telefonu su ži
nomu veikėju tautininku Juo
zu J. Smailiu, vaistininku, nes 
šiądien pasiryžau jį aplankti, ir 
su populiarišku šios kolonijos 
graborium, Kaziu Stepanausku. 
Jis tuoj pasisakė kad turi iki 
pietų laiko ir sutinka pavežio
ti mane kur tik norėsiu, ir ne
trukus atvažiavo savo automo
biliu ir mudu iškeliavom.

, Važiavome į jo namus, kur 
turi kartu ir savo laidojimo pa
tarnavimo įstaigą, Cardoni ir 
kampas Westminster avė.

✓

Be to jis turi ir filmų teat
rą su 600 sėdynių, prię Ten- 
nessee ir Oakland gt., High- 
land Parke.

K. Stepanauskas yra vienas 
iš nuoširdžių musų Lietuviškų 
kultūriškų darbų rėmėjų ir vi
sada pasitarnauja visiems kam 
tik gali. Jis yra geras rėmė
jas ir draugas komp. A. Vana
gaičio, kuriam čia rengia kon
certus, ir prisideda prie kitų 
gerų patriotiškų Lietuviškų 
reikalų ir darbų.

Stepanauskas Detroite gy
vena nuo 1916 metų. Iš Lietu
vos paeina Sausininkų k., Vil
kaviškio ap., Pajevonio parap. 
Amerikon atvyko 1909 metais, 
į Scranton, Pa., kur dabar jo 
kitas brolis užsiima tuo pačiu 
amatu, šios ęrofesijos moki
nosi Philadelphijoje, ir laido
tuvių įstaigą atsidarė Lietuviš
koje srityje, Oakland avė.

Jis priklauso ir darbuojasi 
keletoje vietos Lietuviškų or
ganizacijų, ir yra nariu savo 
profesijos organizacijos.

1917 metais Stepanauskas 
buvo paimtas į kariuomenę ir 
išvežtas į Prancūziją, iš kur 
gryžo vėl į Detroitą karo pa
baigoje.

Vedė 1921 metais, Alenę Viš- 
niauskaitę, kurios motina ir 
sesuo bei kiti giminės gyvena 
Clevelande. ’

Stepanauskai turi sūnų Ka
zį, 11 metų, ir dukrelę, Lillian, 
13 metų.

Poni Stepanauskienė, Veive
rių parapijos, su tėvais buvo 
gryžus į Lietuvą prieš kelioli- 
ką metų, dar kai buvo netekė
jus, bet paskui vėl parvažiavo 
į Ameriką.

Stepanauskas gyvena antroje 
Lietuvių parapijoje, šv. Jurgio, 
kur dabar klebonauja Kun. J. 
Čižauskas, buvęs Clevelandie- 
tis, kuris čia yra jau 14 metų. 
Prieš jį šioje parapijoje buvo 
Kun. F. Kemėšis, dar anksčiau, 
Kun. Skripka, o pats pirmuti-

nis — Kun. Valaitis.
Bažnyčia mūrinė. Buvo pir

mutinė Lietuvių parapija. Prie 
jos stovi graži mūrinė mokyk
la, ' išstatyta 1920 metais, kur 
mokomi Lietuvių parapijiečių 
vaikai.

Aplink, tik per Stepanausko 
įstaigos langą, matyt daug Lie
tuvių biznierių:

Leonas širvaitis — gėrykla; 
Jonas Gudinąs — gėrykla;
Kratavičius — valgomų dai

ktų parduotuvė;
Fotografas Jonas Kardelis;
Tačelis — plaukų kirpykla ir 

poolruimis;
Willis Lietuviška duonkepy- 

kla;
I. Zalatorius — gasolino sto

tis :
Ūsorius ir Radvila — gėryk

la.
Taip pat yra ir kitų biznių.
Greta randasi didelė Chevro- 

let dirbtuve.

LEONAS ŠIRVAITIS
Turėdamas laiko, nuėjau ap

lankyt Leoną širvaitį, kurį iš 
seniau buvau susipažinęs. Jo 
gėrykla yra išstrižai gatvę nuo 
Stepanauskų.

Apie širvaitį tiek patyriau: 
Jis Detroite gyvena 18 metų. 
Iš Lietuvos atvyko 1905 metais 
į Mt. Carmel, Pa., angliaka- 
syklose, ir ten dirbo iki persi
kėlimo į Detroitą.

Iš Lietuvos paeina Jurbudžių 
k., Lukšių par., Suvalkijos.

Jo įstaigoje yra Lietuvių 
sportininkų susiėjimas, iš čia 
jie išvažiuoja į savo žaidimus.

Jo sumišą Vincas, buvo bas- 
ket-ball turnamente Balandžio 
9-10 d., Clevelande. Jis baigęs 
aukštesnę mokyklą. Kitas sū
nūs, Albertas, lanko high mo
kyklą. Taipgi high mokyklą 
baigus jų duktė Alena. Duktė 
Monika baigus biznio kursus. 
Jo žmona, žinoma seniau daini
ninkė, serga, randasi ligoninė
je. Jauniausia jų duktė, Ber
nardina, 9 metų, seka motinos 
pėdomis: dainuoja, dalyvauja 
jau ir radio programuose.

Visa ši šeima darbuojasi sa
vo kaimyninėje šv. Jurgio pa
rapijoje.

Leonas širvaitis yra patrio
tas Lietuvis, pats paremia tau
tinius ir katalikiškus reikalus 
ir gerėjasi kitais kurie dirba 
toje srityje. Sako, Detroito 
Lietuviškos parapijos gerai gy
vuoja, organizacijos laikosi, į 
kai kurias jas rašosi jaunimas.

Lietuviai dabar, sako, kultū
ringesni, draugingesni, išsky
rus ten kur eina musų politika.

(Bus daugiau)

• IŠRASTA nauji patobulin
ti grąžtai, kuriais aliejaus šal
tiniai bus gręžiama iki 15,000 
pėdų gilumoje, arba apie ketu
ris kartus giliau negu iki šiol.

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

ATSIPRAŠYMAS 
GERB. ASILO

įsisvajojo į busimas kautynes; senasis karžygis 
taip pat tylėjo ir, būdamas gerai nusiteikęs, 
glostė savo barzdą. Pagaliau, keldamasis tarė:

— Ar tik ne laikas mums nakvynės?
Pakilo ir Albrechtas. Kad jis ir aukšto ūgio 

buvo, tačiau dėdei tik ligi peties tesiekė.
— Pernakvosi čia pat, — pasakė Rudolfas, 

— Konvente ankšta. Rytoj aš čia lovą atneš
dinsiu, o dabar — kaip Dievo duota: vėlu jau.

Riteris priėjo prie sienos ir, atidaręs' ne
žymiai įtaisytas joje dureles, ištraukė porą di
delių lokenų (lokių arba meškų kailių).

— Štai tavo guolis, — pasakė jis, — pasi
taisyk.

Albrechtas tuoj patiesė vieną kertėje prieš 
dėdės lovą ir, įmetęs į židinį porą medgalių, su 
džiaugsmu atsigulė, nes gerokai buvo pavargęs 
iš tolimos kelionės.

— Na, ar gerai? — paklausė Rudolfas, gul
damas į kietą ąžuolinę lovą, kuri net subraškė
jo jam gulantis.

— Gerai ... — atsakė1 Albrechtas, ties
iamasis lokenose. — Ar tos lokenos, dėde, tavo 
laimikio?

— Mano — žiovaudamas atsakė šis. — žvė
rių čia daugybė. Yra ir tokių kokių Vokietijoje 
dar nei matyti neteko. Pats greitai pamatysi 
. . . pamedžiosim . . . Mikim dabar.

Riteris nutilo, ir jo didvyriškas knarkimas 
rodė kad miegas jau įveikė jį;

Albrechas apsiklojo'antra lokena ir. abi ran
kas susidėjęs už galvos; ilgai svajojo, įbedęs 
akis Į tamsius bokšto skliautus, kurie protar
piais lyg nykdavo. Prieš jo akis stojo apleistos 
gimtinės vaizdas: mėlynas dangus, skaisčios pa
vasario saulutės apšviesti gimtojo miesto smai-

lūs, raudoni stogai, ir tas pajuodęs iš senatvės 
namas, kur liko jo broliai, seserys, motina . . .

Atsiminė jis ir paskutinį motinos palaimi
nimą, kuri, nors ir neverkė, bet, lyg apmirus, 
vos atsisveikino; atsiminė sesučių verksmą, ir 
karštas ašaras mažo garbangalvio broliuko/ ku
ris, apkabinęs jo kaklą, graudžiai verkdamas, 
spaudė prie savęs, nenorėdamas jo išleist . • • į

Visa tat atsiminus, busimam karžygiui iš- j 
tryško ašaros ir nuriedėjo per skruostus. Jis 
atsigodo, skubiai nusišluostė ašaras ir, nusi
gręžęs j sieną, užmerkė akis. Tolimas vėjo 
staugimas ir nuobodus lietaus lašų barbenimas 
Į lango žėrutį veikiai jį užmigdė.

(Bus daugiau)

'Viduramžiuose, riterių karžygių svarbiausia už
duotimi buvo apginti silpnus bejiegius, moteris ir vai
kus. Už didesnį pasižymėjimų jaunas riteris užsitar
naudavo pentinus, kitaip jų negaudavo. Bet kryžiuo
čių laikais, riterių narsumui įrodyti užteko kad jie ga
lėjo išžudyti daug nekaltų moterų ir vaikų pagonų ša
lyse. Už tai jie gaudavo pentinus ir tapdavo pilnais 

‘riteriais.
* ^Pusbroliais buvo vadinami tie kariai kurie stoda- I 

mi į kryžiaus karus nedarydavo įžadų, tik tarnaudavo 
ordinui. Broliai-vienuoliai riteriai turėdavo pusę savo 
turto atiduoti ordinui, laikytis skaistybės, klusnumo ir 
neturto. Su laiku jie ir tų savo įžadų paniekino, pasi- 
leisdami ištvirkauti ir krauti sau lobius, vietoje už ti
kėjimų kariavus ir jį platinus.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

Kai Lenkai sukilę
Lietuvai perspėjo

Ir su ginklu vertė 
tuojau su jais tartis,

Kiekvienas Lietuvis 
tad’ skaudžiai kentėjo,

bet gal nenorėjo
su jais perdaug bartis.

Lietuva užpulta, 
nors ir labai pyko

už notas ką Lenkai 
Lietuviams vis rašė,

Vienok jau antgalo 
taikytis sutiko

ir gerbiamų ponų 
labai atsiprašė....

Man per tvorą žiūrint 
labai nepatiko,

aš net nuo to laiko 
nustojau rašyti.

Nors ir daug svajojau 
bet niekas nevyko •—

kad asilo pono
reik atsiprašyti....

Asile! nedyvink 
kad tau pataikauju,

pats žinai kad spėkos 
mano yr’ silpnutės,

Tu jauties galingas, 
atrodai kaip ponas,

tavo ausys ilgos,
o mano trumputės.

Bet aš abejoju
kad tu toks galingas —

Tik ilgom’s ausimis 
gali pasigirti.

Prieš kitus tu silpnas 
ir neišmintingas,

visas tavo ginklas 
kad gali tik spirti.

Gal dar laiku bėgant 
teks man prisiartint, 

atsargiai priėjus
tave pažaboti.

Tuomet tu žinosi 
kuris galingesnis

kai ant kupros tavo 
kitas užsės joti.

Ku Ku.

GERB. PUSTAPĖDIS Mar
gutyje štai kaip:

Nors musų “raudonieji” mė
gina su visokiom partijom su
daryt “bendrą pruntą”, bet ne
limpa į krūvą ir gana. Demo
kratija — kaip vandens lašas 
nuo žąsies, ima ir nurieda....

MANO BROLIS Džianas su 
akulioriais labai susirūpino kad 
piknikai dabar jam nepasek- 
mingi, ba jis negali daugiau iš 
piknikų parsivežt kumpių, ski
landžių, degtinės, kaip seniau.

Praėjo Džianui tie geri lai
kai. Piknikų rengėjai už jo il
gus pirštus turėjo jį pavaryti 
ir jis nuėjo cicilikams kores
pondencijas rašyt.

Iš tų jo “raštų” matyt kaip 
jam dabar širdelę gelia kad jo 
niekas neprileidžia “gaspado- 
riaut” piknikuose, kurie kita
dos jam buvo labai pasekmin
gi-

Aš viską tą per tvorą gerai 
matydavau....

Supa Garba.

4/
LIETUVOJE pradėta dirbti 

atsikratymui šunadvokačių, iš
naudojančių nekaltus žmones.

Reiktų pasirūpinti atsikraty
ti jų ir pas mus, o ne laikyti 
juos “katalikų vadais” ir kito
kiais tik doram žmogui pritin
kančiais vardais.
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Mokytojos Gauna Dau
giau Mokesties

Apie 1,450 Clevelando moky-! 
tojų ir mokyklų tarybos tar
nautojų su pradžia 1938-39 Į 
mokslo metų gaus daugiau mo
kėti. Prie to nebus nei vienam i 
numažinta mokestis žemiau to i 
kiek iki šiol gavo.

Vengrai Atidaro Savo 
Kulturinį Darželį

Vengrai pagaliau įrengė sa
vo Kulturinį Darželį ir jo ati
darymas įvyksta šį sekmadienį. 
Vengrų Darželis yra arčiau i 
Superior avenue negu Lietuvių.

Vengrų Darželio komitetas 
rengia dideles iškilmes, kurios 
prasidės nuo 2 vai. po pietų.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dsiuką 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 — 

tikit, 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.

BLACK CAT CAFE 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto.) 
šeštadieniais Vištienos 

vakarienė 35c.
Skanus Alus, Degtinė. Vynas

Užkandžiai 
Muzika: Penktadienio ir 

šeštadienio vakarais.
Juzė ir Antanas čiapai, Sav.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

SVEČIA VIMAISI

ap-

A. Aržuolaitis ir duktė, Ade
lė, iš Daytono, lankėsi pas Jo
ną Tulauską per šventes.

Jurgis Zablaitis, iš Hartford, 
Conn., lankėsi Clevelande kele
tą dienų, viešėjo pas p. Oną 
Markevičienę ir savo brolį Jo
ną Zablaitį, kurio nematė per 
25 metus. Jurgis tik 8 metai 
Amerikoje, čia būdamas 
lankė Lietuvių Darželį.

Zablaitis užsirašė Dirvą.
Jonas Pyragius, su sunum 

Juozu ir marčia Biruta, iš Det
roit, Mich., važinėdami po Ohio 
valstiją, atsilankė Dirvos re
dakcijoje. Užrašė Dirvą savo 
giminiečiui Lietuvoje.

Antanas šeštokas, su dukre
le Eleonora, ir Kazys ir Juozas 
Gečiai su šeima, vietiniai, ato
stogų metų buvo pasivažinėti 
po Ohio valstiją, aplankė gimi
nes ir draugus keletoje miestų.

P. W. Urbonas, Dirvos ben
dradarbis, per Liepos 4 šventes 
buvo nuvykęs savo automobi
liu į Clarksville, Pa. Ten ap
lankė gimines, Rimtautus, ir 
daug savo giminių. Su juo vy
ko kartu ir keli jo namiškiai. 
Iš ten jie nuvyko į Powhatan 
Point, Ohio, kur aplankė savo 
dėdę, Antaną Urboną, kurį 
buvo matęs per 24 metus.

Kelionę turėjo smagią.

ne-

Pa- 
nei 
su

pa-

• PER LIEPOS 4 ir 5 šven
tes Ohio valstijoje automobilių 
nelaimėse žuvo 14 asmenų, 
čiame Clevelande neįvyko 
vienos mirtinos nelaimės 
automobiliais.

Nuo šaudomų medegų šių 
čių švenčių dienomis susižeidė 
88 asmenys, bet ir čia mirtinų 
nelaimių nebuvo.

Iškelta sumanymas pravesti 
įstatymą visoje Ohio valstijo
je, uždraudimui sprogstamų 
medegų pardavinėjimo. Mies
tai nekurie draudžia savo ribo
se sproginius pardavinėti, bet 
užmiesčiuose jie pardavinėjami 
laisvai.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

PERRY’S 
WINE TAVERN 
7205 Wade Park Avė.

RETAIL KAINĄ 
rūšių California

Spe-

95c ir aukščiau
Sustokit pas mus, pa-

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

Muscatel 
Sherry 
Tokay 

White Port 
, Port

Italian type Vermouth
VYNAS 13% Alk.

Sauterne 
Light Muscatel 

Zineandel 
Voncord

indus.) (32)

HOMANS 
CAFE 

SMAGI U ž EI G A

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. ■

■

■

■
■

AKRON, OHIO CHICAGO, ILL

po-
Visokios Žinutės

Firestone gumų dirbtuvė 
rai savaičių užsidarė ir darbai 
sustojo. Darbininkai pora sa
vaičių ilsėjosi, žadėta pradėti 
vėl dirbti su Liepos 6 diena.

Akrono priemiestyje Barber- 
tone, Seiberling gumų dirbtu
vė paskelbė vietos laikraščiuo
se kad ji gavo didelį užsakymą 
gumų gaminių ir darbininkai 
po Liepos 4 švenčių pradės dir
bti pilną laiką. Tai džiuginan
ti žinia.

Pas A. Rudį svečiuose lan
kėsi jo sesuo p. Cygelienė su 
savo sunum, dukteria ir žentu, 
iš Pittsburgho. Trumpai pa
viešėję ir apžiūrėję miestą, iš
važiavo atgal.

Jonas Navickas, pieno parda
vėjas, džiaugiasi kad Lietuviai 
jį remia ir per jį užsisako pie
ną. Tie kurie dar ima iš kitų 
pieninių, patartina užsisakyti 
per Navicką 
vientautį.

Akrone ir 
karčiamos ir 
niais ir šeštadieniais, 
stropiai seka slaptus pardavi
nėtojus uždraustomis dienomis. 
Pagautus baudžia ir persekio
ja. Taigi miestas vėl paliko 
“sausas” šventadieniais.

Kalnas.

ir paremti savo

vėl tapo uždaryti 
klubai sekmadie- 

Policija

DELEGATO SUTIKTUVĖS. 
SLA. 354 kuopa rengia vaka
rienę, priėmimui delegato gry- 
žusio iš SLA. seimo. Vakarie
nė bus Liepos 9, šv. Petro baž
nyčios salėje, 1414 East avė. 
Pradžia 8 vai. vakare, įžanga 
50c ypatai. Bilietus gaukit pas 
komisiją: pirm. O. Kazlauskie
nė, Adelė Aleknavičienė, Juo
zas Sebastinas. Komisja.

• SANDUSKY, musų kai
myniškas miestas, ruošiasi sta
tyti 4 milijonų vertės uostą an
glies vežiojimui Didžiaisiais 
Ežerais. Bus įrengtas anglies 
sėmikas, kuris per valandą ga
lės išsemti iš 60 vagonų anglį.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

■

■

ĮGALIOJIMAI 
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

i
■

■ Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

1
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Mayorui Ordino Įteiki
mas Liepos 13 d.

Jau buvo pranešta apie ren
gimą banketo Birželio 22 d., 
kuriame turėjo būti įteiktas 
Gedimino Ordinas miesto ma
yorui Edward J. Kelly. Tas 
banketas tačiau turėjo būti ati
dėtas, ir dabar įvyksta trečia
dienį, Liepos 13.

Banketas rengiamas Stevens 
viešbutyje, Boulevard salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare. Tikima
si didelio skaičiaus vietos ir iš 
kitų kolonijų Lietuvių.

Ordino įteikimą atliks Pulk. 
P. žadeikis, Lietuvos {galiotas 
Ministeris Washingtone, kuris 
tam tikslui atvyks j Chicagą.

Kurie Chicagos Lietuviai no
ri dalyvauti bankete gali užsi
sakyti bilietus telefonu Prosp. 
1156. Savas.

DAYTON, OHIO

BAŽNYČIOS AUKSINIS JU- 
BILEJUS

Birželio 26 d. įvyko iškilmin
gas paminėjimas 50 metų su
kakties nuo įsteigimo North 
Daytone katalikiškos bažnyčios 
vardu Our Lady of Rosary. 
Pirmutiniu klebonu šioje para
pijoje yra buvęs Kun. John B. 
Frohmiller, kuris išbuvo kle
bonu be pertraukos iki savo 
mirties. Jis mirė 1925 metais. 
Tai buvo labai populiarus dva
sios vadas. Jo pastangomis ta
po pastatyta antra nauja di
delė bažnyčia, 1918 metais. Se
noji bažnyčia paversta į mo
kyklą.

Velionio vietą užėmė Kun. 
Henry, kuris jau klebonauja 
per 12 metų. Tai yra antras 
klebonas per 50 metų laiko.

Dėl to rašau apie šią bažny
čią kad ji yra gerai žinoma 
vietos Lietuviams, ir buvęs jos 
klebonas, Kun. Frohmiller.

Pakol čia Lietuviai neturė
jo savos bažnyčios tai beveik 
visi jie buvo prisiglaudę prie 
šios parapijos. Velionis kle
bonas Kun. Frohmiller pramo
ko Lietuviškai kalbėti, sekma
dieniais perskaitydavo Lietu
viškai evangeliją ir klausydavo 
išpažinties Lietuviškai kalban
čius. Taipgi pirmutinis veik 
visas musų jaunimas yra bai
gęs pradinę mokyklą šioje pa
rapijoje. Dar ir po šiai dienai 
lanko šią mokyklą Lietuvių 
vaikai, kaip katalikišką mokyk
lą. Dar yra keletas Lietuvių 
kurie priklauso prie šios para
pijos. D. Rep.

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:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos’’ Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.
at JL

■
■

>

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-AV

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

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

♦

BEDA JUMS, RAŠTO
MOKYTIESIEMS

Luko 11:52.

Brangus prieteliai. šventas 
Raštas, Dievo įkvėptas žodis 
per šventuosius Dievo žmones, 
taip mokina ką mes turime da
ryti. Atkreipkim savo mintis 
į pasaulį, ir šiądien nerasime 
nei vieno kuris turėtų mintis 
link Dievo. Pasaulis taip nu
puolęs kad nepažysta savo Su
tvertojo. Skaitykite 2 knygą 
Mosės 20: per. Dievas taip 
kalbėjo: Aš esmi Viešpats Die
vas tavo, Dievas kuris išve
džiau tave iš Egipto žemės, iš 
namų nelaisvės. Egiptas per- 
stato visą pasaulį, o jo valdo
vas perstato šėtoną, o Moses 
perstato Jėzų Kristų. Moses 
išvedė žydų tautą iš Egipto že
mės su Dievo pagalba. Taip ir 
dabar ateina laikas kad musų 
brangus išganytojas Jėzus Kri
stus išves visą pasaulį iš po 
šėtono vergijos, nes dabar vi
sas pasaulis vaitoja po šėtono 
valdymu.

Dabar taipo kalba, sako: Ne
turėk kitų Dievų šalia manęs, 
nedaryk sau jokio stabo arba 
kokio paveikslo, nei to kas dan
guje, ir negarbink tu juos, nei 
gi tarnauk jiems, nes aš Vieš
pats Dievas tavo esmi keršijęs 
prieš stabmeldžius, 
nusitikėti mediniam dievui.

Dievas taip sako: Aš esmi 
Dievas ir be manęs nėra išga
nytojo; aš darau mielaširdys- 
tę ant daug kurie myli mane ir 
laiko mano prisakymus. Ne
minėk Dievo vardo bereikalin
gai. Vienas Dievas, vienas ti
kėjimas ir vienas Karalius Jė
zus Kristus ant viso pasaulio. 
S. B. S. D. Skelbia W. F. S. K.

Cleveland, Ohio. 
(Skelbimas)

Nereikia

LAWRENCE, MASS.
NUSIŽUDĖ LIETUVIS

Liepos 2 d., žmonai išėjus į 
krautuvę, atsisukęs gazą, dujo
mis nusinuodino Tadas Marke
vičius (Angliškoje spaudoje jo 
pavardė paduota Thomas Mack 
visai ne Lietuviškai). Jis bu
vo 45 metų amžiaus, dirbo Sel- 
den audinyčioj Metheuene. Bu
vo ramaus budo. Jo žmona ne
gali išaiškinti kas privedė jį 
prie nusižudymoL

Palaidotas Liepos 5 d. su pa
maldom šv. Pranciškaus baž
nyčioje. Rep.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap- 
dengiam 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

HARRY HARVEY
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18624 Detroit Avė. 
Lakewocd
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ELEKTRIŠKU PEČIUM PUIKIAI KEPAMA 
IR VERDAMA

šiame atvaizde parodoma kaip 
dvi panelės gamina valgius elektriš
ku pečium — viena jų iškepė ska
nų ir gražų pyragaitį.

Tos panelės yra Muriel Goddard 
ir Lois Knapp, Flora Stone Mather 
kolegijos namų ruošos žinovės. Jos 
dalyvauja Elektriškų Pečių Parodo
je, kuri atsibuna Electrical League

IŠKILMINGA PIENO 
PARODA KAUNE

8
KAUNAS. — Nuo Birželio 
dienos tęsusis pirmutinė Lie

tuvos pieno produktų paroda 
Birželio 17 d. uždaryta. Drau
ge su paroda buvo ir Pieno Sa
vaitė.

Ta paroda buvo tikslu para
ginti Lietuvos žmones ir mies
to gyventojus kuodaugiausia 
naudotis pienu ir jo produktais 
nes pienas yra sveikas maistas.

Pieno parodą per tris dienas

Clevelani
Crust Company

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir Jūsų 
Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Apylinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO BIRŽ. 30, 1938

100,172,974.67

102,100,524.42

12,328,100.61

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .............
United Statės Government obligacijos, 

tiesioginai ir pilnai garantuotos. ...
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vetsmentai, su Federal 3eserve Bank 
Akcijomis, atėmus Rezervus ..........

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be 
Rezervų .............................................

Bankiniai Namai .................................
Kitoks Nejudamas Turtas, be Rezervu 
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir kiti šal

tiniai ................................................
Kustomerių Atsakomybė už Užstatus ir 

Kredito Laiškus Atliktus šio Banko

Viso ...

Kapitalo 
(Atsako

Kapitalo
Perviršis

Pelnai

2,935,025.35

1,285,946.19

ATS AKOMYB
Notos ..........$ 14,137,500.00
už Depozitus ir Kitą Turtą) 
Stock .............. 13,800,000.00
ir Nedalinti

4,306,168.54

Retirement Fund Kapitalo Notoms .. 
Rezervas taksams, Nuošimčiui, etc... 
Dividendas Išmokamas Liepos 2 1938 
DEPOZITAI

Pareikalavimui .... $141,557,776.22 
Ilglaikiniai .............. 170,138,808.20
Estates Trust Department 
(Preferred) .............. 11,180,001.27
Corporate Trust Department 
(Preferred) .............. 4,517,795.70

Kitokia Atsakomybė .........................
Palaikai ir Kredito Laiškai atlikti dėl 

Kostumerių ....................................... 1,285,946.19

$ 365,037,442.12

Narys
J* Narys

Federal Reserve Cleveland Clearing

System L House Association

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Auditorijoje, Midland Bldg.
“Su Elektrišku pečium nėra jo

kio spėjimo darbo kepime ir valgių 
gaminime. Viskas po reikia tai nu
statyti laikų ir temperatumą ir val
gis būna gatavas paskirtu laiku”, 
sako tos panelės.

Elektriškų Pečių Paroda atsibuna 
kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 po pietų.

aplankė per 30,000 žmonių, tai 
retas toks atsitilikas.

Kaune buvo surengta dide
lis paradas gatvėmis, kame bu
vo vežama visokios reklamos 
išpuoštais vežimais, trokais ir 
ratais.

PL ATINK1T
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

129,288,930.93
5,890,597.65

11,035,342.30

K

$ 32,243,668.54
201,000.00

1,664,816.42 
138,000.00

$ 327,394,381.39
2,109,629.58
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STATO DIDELIUS TILTUS
PER NEMUNĄ BUS SEPTY

NI DIDELI. AMŽINI TIL
TAI TARP ALYTAUS 

IR JURBARKO

KAUNAS. — Didžiausi Lie
tuvos upe Nemunas prasideda 
Sovietų Gudijoje, paskui eina 
per Lenkų okupuotą Vilniją ir 
pagaliau per Nepriklausomą 
Lietuvą, skirdamas Suvalkiją 
ir Kauniją.

Nemunas turi išviso apie 
900 kilotnetrų ilgio.

Kadangi Nemunas perkerta 
Lietuvą gyviausioj vietoj tai 
per jį visada eina didelis susi
siekimas, o tam reikia tiltų.

Rusai, apie 120 metų viešpa
tavę Lietuvoje, per Nemuną 
tepastatė tik vieną gerą geleži
ni tiltą ties Kauno — tai ge
ležinkelio tiltas. O šiaip Rusų 
laikais ties Kaunu buvo tiktai 
laikinas tiltas, sukaltas iš len
tų ir paplukdytas ant vandens. 
Tą tiltą žiemai visai nuimdavo, 
žiemą šaltis visą Nemuną ap
kloja ledu ir iš jo padaro išti
są ledo tiltą. Bet rudenį ir 
pavasarį per Nemuną nebūda
vo jokio perėjimo.

Vokiečiai karo metu pastatė 
per Nemuną keturis medinius 
tiltus — du ties Kaunu, vieną 
ties Prienais ir vieną ties A. 
Panemune. Tie Vokiečių sta
tyti tiltai supuvo.

Lietuva rūpinasi viską dary
ti ir statyti kad butų tvirta, j 
patogu, patvaru ir gražu. Taip 
statomi ir tiltai. Vietoj Va- 
kiškų sugriuvusių tiltų. Kaune 
ties Aleksotu ir Aukštąją Pa
nemune prieš keletą metų pa
statyti du dideli gražus betono 
tiltai, kurie laikys šimtmečius. 
Toks pat tiltas pernai pastaty
tas per Nemuną Alytuje. Taip 
pat didelis gelžbetono tiltas 
dabar statomas ties Prienais.

Bet Lietuva tuo nesitinkina. 
Jau ruošiamasi pastatyti per

Nemuną dar tris didelius gele
žies ir betono tiltus. Dar vie- 

| na ties Kaunu, vieną ties Se
redžium ir vieną ties Jurbar
ku. Jau tiriama jų statybai 
vieta ir vykdoma kiti pasivuo- 
šiamieji darbai.

Šiuos tiltus pastačius, Nemu
nas tarp Alytaus ir Jurbarko 
bus perjuostas septypiais pui
kiais ir beveik amžinais tiltais 

i (neskaitant geležinkelio tiltų).
Mažesnių, bet taip pat gra

žių ir patvarių tiltų per įvai
rias upes Nepriklausomybės 
metais pastatyta keli šimtai.

Tsb.

KAUNAS PASIRUO
ŠĖ SPORTO OLIM

PIADAI

DIRVA

Rūpindamasis gerais gaminiais “Maistas” kreipia ypatin
go dėmesio į šaldytuvus, šaldytuvų visą eilę “Maistas” vra
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Dirbtinu Kūno Dalią 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbinių. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

{steigta 1906
Telef. MAin 0715
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KAUNAS. — Pirmutinė Lie
tuvos Tautinė Olimpijada, kuri 
įvyks Liepos 17-31, žada su
traukti į Kauną keliasdešimts 
tūkstančių svečių — Lietuvos 
ir užsienių. Nedideliam Kau
nui tai bus didelis svečių skai
čius. Todėl išanksto ruošiasi 
olimpijadai ne tik sportininkai 
bet ir namų savininkai, preky
bininkai, pramoninkai ir kiti. 
Nauji namai paskubomis bai
giami statyti, senesni namai ir 
butai pertaisomi.

Vienas prekybininkas baigia 
statyti modernišką viešbutį, ki
tas ruošiasi įtaisyti Ameriko
nišką valgyklą.

Visų šakų sportininkai uo
liausia ruošiasi olimpijadai, 
nes kiekvienas nori pasižymėti, 
nori užimti garbingesnę vietą.

Amerikiečiai Lietuviai, ku
rie iki šiol yra jau atvykę ap
lankyti savo Tėvynę, šiuo tar
pu yra išsisklaidę po visą kra
štą pas gimines ir svečiuojasi. 
Olimpijados metu visi jie su
važiuos į Kauną ir Klaipėdą.

Lietuvos pašto valdyba išleis 
Tautinės Oįimpijados pašto 
ženklus. šie*ženklai bus šiek- 
tiek brangesni negu paprasti 
ženklai. Tsb.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LAS BUS PRIE STADIONO

KAUNAS. — Dariaus-Girė
no paminklo statybai paruošia
mieji darbai visai baigti. Lie
jos 17 d. bus pašventintas jų 
paminklui kertinis akmuo. Pa
minklas statomas prie Valsty
bės Stadiono.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

SLA. 40-TO SEIMO 
EIGA

KRAŠTO DI- 
PERSPĖJO 
GYVENTOJUS

Birželio 28

KLAIPĖDOS 
RĖKTORUA 
KLAIPĖDOS

KLAIPĖDA.
vakare, atplaukus Vokiečių ke
leiviniam laivui, uoste susirin
ko didele minia, daug mokykli
nio jaunimo. Laivui išplaukus, 
autonominei policijai skirstant 
minią Vokietininkai išprovoka
vo muštynes akmenimis. Au
tonominė policija pavartojo 
ginklą. Muštynių pasekmėje 
užmuštas 16 metų vaikinas, 
Gontautas, ir keli sužeisti, iš 
jų trys sunkiai. Vėliau besi
skirstanti minia išdaužė sina
gogos langus.

Birželio 30 dieną Klaipėdos 
Krašto Direktorija išleido at
sišaukimą, griežtai perspėda
ma gyventojus nedaryti išsišo
kimų.

PERSEKIOJIMAS
LIETUVIŲ

LYDA. — Lenkų uždarytos 
kultūrinės Vilniaus krašto Lie
tuvių Ryto Draugijos vedėjas 
už Kauno radio klausymą Len
kų nuteistas pusantrų metų 
kalėti.

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) 
prezidentas paskyrė Kačinskie
nę, t Ančiutę ir Dailydaitę.

Balsų skaitymo: Pučkorių, 
Kubilių, Polikienę, Pužauskie- 
nę.

Tvarkdariais: Mikulį, Valen
tiną, Brazauską.

Pereito seimo protokolas nu
spręsta neskaityti.

Tame protokole esamą klai
dą dėl procento duodamų pa
skolų pasiūlyta pataisyti: buvo 
nutarta duoti tik 40 nuoš. pa
skolos, o protokole buvo užra
šyta 59 nuoš. (tą nekurie pa- 

Tai yra ne tėmijo organe). Iki šiol išduo
tas paskolas sulyg ta klaida.

d.

PAGERBTI AMERIKOS 
LIETUVIAI ŽURNALISTAI

KAUNAS. — Birželio 24 
Tautinės Kultūros ir Propagan
dos įstaigos vedėjas Prof. I. 
Tamošaitis suruošė priešpiečius 
Amerikos Lietuviams žurnalis
tams pagerbti. Priešpiečių me
tu draugiškoje nuoltaikoje pa
liesti ir artimesnio bendradar
biavimo klausimai.

23 d.
s.

i

*
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LOZORAITIS IŠVYKO 
ATOSTOGŲ

KAUNAS. — Birželio 
užsienių reikalų ministras
Lozoraitis išvyko atostogų 
Vakarų Europą. Pravažiuoda
mas Birželio 24 d. sustojo Ber- 
line, kame aplankė Vokietijos 
užsienių reikalų ministrą Rib- 
bentropą. •

DAR GALIMA GAUTI

Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

d. 
ori-

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 “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

ORINĖ SUTARTIS SU 
LENKIJA

KAUNAS. — Birželio 22 
sudaryta Lietuvių-Lenkų 
nio susisiekimo sutartis.

Birželio 28 d. pasikeista ge
ležinkelių sutarčių ratifikacijos 
dokumentais, o Birželio 27 d. 
Varšavoje pasikeista pašto-te- 
lefono ir telegrafo sutarčių ra
tifikacijos dokumentais.

a

t

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
Avė. HEnderson 92926522 Superior • «

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Savininkas' Vedėjas
7š7SMW/,

Ii
I

pastatęs naujų. Kairėje matyti senieji
vai Klaipėdoje, ir dešinėje naujai pastatyti šaldytuvai.

Prezidento ir vice preziden-| vido darbą po senovei, 
to raportai priimta.

Prie sekretoriaus raporto ki
lo diskusijos dėl paminėjimo 
centrui skolingų kuopų, kas 
tapo paaiškinta ir raportas pri
imtas.

Po to priimta raportai visų 
kitų valdybos narių, redakto
riaus ir komisijų. Tik Finan
sų Komisijos raportas atidėtas 
kitai sesijai.

Kalbėjo ir sveikino seimą V. 
Uždavinys, pasiaiškindamas sa
vo kelionės tikslą Amerikoje, 
ir ragino remti Vilniaus vada-

DIDELĖ GELEŽINKELININ
KŲ AUKA

KAUNAS. — Birželio 26 d., 
šaulių Sąjungos 19 metų šven
tės proga, geležinkelininkai į- 
teikė šauliams 500 šautuvų ir 
7 kulkosvaidžius, 
tik graži dovana, bet ir aiškus 
Įrodymas kad Lietuvis už tė- nutarta ųžgirti.

Prezidentas Bagočius rapor
tavo kad musų SLA. liko na
riu Amerikos Fraternalių or
ganizacijų, iš kurių gauta ir. 
pasveikinimai seimui.

Toliau Bagočius paskelbė jog 
gauta kabelis iš Kauno, sveiki-1 
nantis seimą — nuo Varpo b- 
vės, Lietuvos Ūkininko, ir Lie- ’ 
tuvos žinių. Pasirašo: Grinius, 
Bortkevičienė, Lašas, Vileišis, 
Kardelis, Ožkinis, Paramstis.

Taip pat paskelbė sveikinimo 
laišką, kurį gavo paštu, nuo 
Dr. K. Griniaus ir Adv. M. Sle- ■ 
ževičiaus.

Tuos du s^ikinimus seimui 
skaitė pats prezidentas, įdėda
mas visą savo dramatišką ga
bumą (kitiems sveikinimams 
paskyrė silpnais balsais mote
rėles, kurių skaitomų laiškų 
visą seimą niekas negirdėjo).

Tarp delegatų ėjo kuždesys 
buk tuos sveikinimus iš Kau
no prisiuntę ne SLA. seimui, 
bet “raudonojo fronto" “kon
gresui”, bet juos panifudota ir 
SLA. seime, kairiųjų ūpo su
kėlimui. .. .

Pasveikinimus perskaitęs, p. 
Bagočius pasiūlė delegatams 
surikti tris kartus Valio už; 
Lietuvą! Taigi, visi draugu- 
čiai šaukė valio!

M. Vaidyla pasiūlė į tuos pa
sveikinimus nuo seimo atsaky
ti ir pasveikinti juos.

Dabar eita prie Centro val
dybos ir pastovių komisijų ra
portų. Kadangi jie visi šutai-, 
pinta raportų knygoje, kurią 

Į visi delegatai turėjo, raportų 
nutarta neskaityti, tik padary
ti pastabas ir paklausimus. |

vynės laisvę pasiryžęs viską 
atiduoti.

NAUJA LIETUVOS-VOKIE
TI JOS SUTARTIS

BERLINAS, Birželio 28. — 
šiomis dienomis pasibaigė de
rybos naujai Lietuvos-Vokieti- 
jos 
ti. 
lios 
ma
šimčių.

prekybos sutarčiai sudary- 
Nauja sutartim, kuri jsiga- 
Rugpj ličio 1 d., numato- 

apivartą praplėsti 20 nuo

AMERIKIEČIŲ PASIRODY
MAI LIETUVOJE

KAUNAS, Birželio 28 d. — 
Šiomis dienomis “Pirmyn” cho
ras koncertavo Kauno radiofo
ne. Birželio 25 ir 26 Jauna
lietuvių dienos šventėje Šiau
liuose Amerikos “Pirmyn” cho
ro koncertai susilaukė didelio 
pasisekimo. Be to, Teatro Stu
dijoje Kaune Amerikos Lietu
viai suvaidino Bartkevičiūtės 
“Amerikiečiai Lietuvoje”.

PAVASARININKŲ 
KONGRESAS

KAUNAS. — Birželio 27 d. 
prasidėjo Lietuvos katalikiško 
jaunimo Pavasarininkų kongre
sas, kuriame iš visos Lietuvos 
atvyko apie 40,000 asmenų. 
Programe yra sporto, chorų ir 
tautiškų šokių varžybos. Bir
želio 28 d. Vysk. Matulionis at
laikė iškilmingas pamaldas, o 
po pietų kongresas iškilmingai 
atidarytas.

šiiubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu

hi.i
i

išsimokėjimu.
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. AIULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate =• 

ir Apdraudos Agentūra |
j 6666 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =>

rv l

Po paskaitymo sveikinimų, 
delegatai išsiskirstė pietums.

(Bus daugiau)

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

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

Telef. CĘdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

E

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĘ
. (Lait) 
1155 East 79th St.

. 7Sth ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

Valgis DAUG Skanesnis — YRA 
GERESNIS kuomet gaminamas 

MODERNINIO Gaso Pečium
dus galit priridėti prie tūkstančių šeimų kurios 
gerėjasi sveiku, skaniu valgiu, dėl moksliškai 
paruoš! y ypatybių moderniško (laso Pečiaus. 
Štai keletas pavyzdžių:—

•Kepsniai gaminti automatiškame oro-nu- 
statytame gsso pečiuje yra skanesni, nes 
jie yra geresni.

—šutintais mvistas yra skanesnis ir svei
kesnis kuomet kūpamas ant žemo karščio 
naujų viršutinių liepsną.

—Daržovės išlaiko savo skanią žalią spalvą, 
ir savo sveikus vitaminus ir mineralus 
kuomet verdami 
naujai pagamintų

“bevandeniu metodu” 
sutinimo liepsnų.

Corapany arba pas par-Apsiląnkvkit savo Gas 
davėją ir patirkit, taipgi, kaip jus galit turėti 
skanesnį, sveikesni maistą su pagalba noder- 
niško (tiso Pečiaus.

The East Ohio Gas Compariy
Klausykit per radio 
MYSTERY ( HEF 

Kas Ketvirtadienį ir Penktadienį 
auo 8:45 ryto

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telef°"as WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokis 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan l- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

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

g visada klauskit N E\V DEAL DUONOS
ŪIUIIIIŲIHIIIIIIIIM
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SPORTININKAMS J 
LIETUVĄ IŠVA

ŽIAVUS
Pereitą Dirvos numeri išlei

džiant buvo neaiškiai pasakyta 
apie musų sportininko Jurgio 
K. Venslovo važiavimą į Lie
tuvą, nes iki paskutinių dienų 
nebuvo žinoma ar Venslovas 
galės išvažiuoti. Kaip tik jis 
gavo pasiliuosavimą iš darbo 
(jis tarnauja pašte, laiškų iš
nešiotojo pareigose), jis tuoj 
išsirengė ir Liepos 1 difeną su 
kitais Clevelandiečiais i Lietu
vą išvažiavo.

Paviešėjęs Lietuvoje, Vens
lovas gaus daug patyrimo apie 
Lietuvos sportą ir jaunimo vei
kimą ir galės savo darbavimą- 
si pritaikyt prie Amerikos Lie
tuvių jaunimo.

Venslovas gryš Rugpjūčio 
mėnesį.

Sportininkai Nevv Yorke bu
vo labai gražiai išlydėti. Tuo 
laivu į Lietuvą išvažiavo išviso 
apie 125 Lietuviai.

Klaipėdą pasieks apie Lie
pos 13 dieną. Tautinė Olimpi- 
jama prasidės Liepos 17 d.

Tėmykite Dirvoje, bus pra
nešta apie sportininkų laimėji
mus.

DANIELIUS MARTINKA
Liepos 5 d. mirė Danielius 

Martinka, 57 metų, nuo 13703 
Chatuųua avė. Palaidotas Lie
pos 8 d., Knollwood kapinėse. 
Liko žmona, Amilė,' ir sunus 
Povilas, kuris yra baigęs Case 
of Applied Science kolegiją.

Laidotuvėse pasitarnavo N. 
A. VVilkelis.

GERAI PASIŽYMĖJO
Jaunas muzikantas, xylofo- 

nistas, Jonas Brazauskas, Jo
no ir Onos Brazauskų sunus, 
dalyvavo SLA. Seimo muzika
liame programe Scrantone, lai
ke banketo Birželio 30 d.

Tai buvo pirmas jo pasiro
dymas taip toli iš Clevelando, 
ir ten jis gerai pasirodė, kaip 
daug kartų pasirodė Clevelan- 
diečiams salėje ir per radio.

Scrantono svečius, suvažia
vusius iš plačios Amerikos, Jo
nas < Brazauskas savo muzika 
nepaprastai sužavėjo.

Jo muzika susidėjo iš dviejų 
grupių, pirmiau Lietuviškos, po 
to Amerikoniškos. Jonas su
silaukė nepaprastai gausių ap
lodismentų. Tokia muzika tarp 
Lietuvių yra retenybė.

Kodėl Lietuviai Nere
mia Savųjų

Lankydami piknikus, paren
gimus, sportininkų išleistuves 
ir kitokius viešo pobūdžio pa
rengimus, musų paprasti Lie
tuviai darbininkai pasigenda 
musų biznierių ir profesijona- 
lų. Retai kur koks vienas ar 
keli pasirodo, kitų visų niekur 
nematyt.

Tas parodo kad jie labai ne
linkę su žmonėmis maišytis, 
paremti draugijas ir jų veiki
mą, bet jie labai moka nusi
skųsti kad Lietuviai jų nere
mia, nepalaiko.

Kas tame kaltas? Kaip gali 
Lietuvis remti tokį biznierių ar 
profesionalą kurio visai nepa
žysta? Kituose miestuose biz
nieriai ir profesionalai užima 
pirmas vietas parengimų lan-1 
kyme ir organizacijų parėmi
me, ten ir žmones eina su jais. 
Pas mus Clevelande viskas ki
taip. Biznieriai ir profesiona
lai neturėtų nieką kaltinti, tik 
patys save. Draugas, ,

NAUJOS PARAPIJOS 
METINIS PIKNIKAS
Didelis metinis Naujos pa

rapijos naudai piknikas atsibus 
parapijos sode, šį sekmadienį, 
Liepos 10 d. Pradžia tuoj po 
pietų.

Komitetas deda pastangas 
padaryti šį pikniką įdomiausiu 
ir naudingiausiu kokį tik kada 
ši parapija turėjo.

Bus dovanos už visokius pa
sižymėjimus, ir prie to didelės 
piniginės dovanos nuo 75 dola
rių žemyn. Muzika bus gera 
ir šokikai galės turėti smagų 
laiką. Kortų mėgėjai galės pa- 
sikortuoti žaliame sode po me
džiais.

Rengėjai tikisi šiame pikni
ke matyti visus šios parapijos 
draugus ir daugybę Lietuvių iŠ 
plačių apielinkių.

Antrašas: 18022 Neff road, 
prie Lake Shore Blvd.

On the Way to Dear Lithuania
BY ANNA KARPIUS

DARŽELIS GAVO 
$175.00

Scrantone, SLA. seime, da
linant SLA. Tautiškų Centų 
Fondą, Clevelando Liet. Kultū
riniam Darželiui paskirta $175. 
Prie to paskirta po $25: Kudir
kos, Maironio ir Petrausko pa
minklams, viso $250.00.

Tuos $75 skirtus paminklams 
Darželio sąjunga negalėj su
naudoti savo tiesioginiams rei
kalams.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

REGISTRACIJA LIE- I 
POS 8, 9, 11

Pirmadienis, Liepos 11 die
na, yra paskutinė balsuotojams 
užsiregistruoti diena.

Visi balsuotojai kurie dar 
nėra užsiregistravę, arba kurie 
persikėlė į kitas vietas gyven
ti, ar jų registracija išsibaigė, 
privalo registruotis, kitaip ne
galės balsuoti nominacijose ir 
rinkimuose.

Registruotis reikia Rinkimų 
Taryboje, miesto rotušėje, ku
rią nors iš šių trijų dienų: Lie- 1 
pos 8, 9, ir 11.E. 7ŠTH STUDIO IŠ- 

DEKORUOTA
East 79th Street Photo Stu

dio, kurios savininkas yra An
tanas S. Bartkus, pastaru lai
ku tapo modernizuota ir puikiai 
išrengta. Gražiai ištaisyta ir 
pati studija viršuje ir priėmi
mo bei darbo kambariai apa
čioje.

Ši studija yra įrengta viso
kiam fotografijų patarnavimui 
ir yra vienatinė tokia puošni 
studija šioje miesto dalyje.

Antrašas: 1197 East 79th 
Street.

Atidarytas Ilgasis Ke
lias Paežeryje

Liepos pirmomis dienomis iš- i 
kilmingai atidarytas paežerio 
vieškelis, kuris naujai išstaty
tas nuo E. 9th gatvės iki Gor- 
don Parko. Tas vieškelis at
siėjo $9,000,000.

Tas vieškelis suveda važiuo
tojus su rytine miesto dalimi 
nereikalaujant važiuoti per vi- i 
durį miesto.

TRAFIKO NELAI
MĖS SUMAŽĖJO

Clevelando policijos ir ben
drai visų padėtos pastangos su
mažinti trafiko nelaimes davė 
netikėtai gerų pasekmių. Vi
są ištisą pusmetį nelaimingų 
atsitikimų ir mirčių skaičius 
velkasi žymiai pasilikęs užpa
kalyje, lygiant su pereitais 
metais. Nebuvo nei vieno mė
nesio iš šio pusmečio kuris bu
tų viršijęs pereitų metų bent 
kurio kad ir mažiausia nelai
mių turėjusio skaičių.

Iš iki šiolei užmuštų gatvė
se žmonių pasirodo kad didu
ma jų yra apie 50 metų am
žiaus. Tas reiškia kad senes
nio amžiaus žmonėms reikiA 
labiau žiūrėti į savo saugumą 
ir labiau būti atsargiais.

PIKNIKAS
Moterų Labdarybės Draugija 

rengia pikniką Liepos 31 die
ną, naujos parapijos sode. Vi
si šios parapijos ir draugijos 
draugai prašomi prisiminti šį 
pikniką.

• CLEVELANDO saugos po
licijai užgirta pirkimas 80 nau
jų Fordų su radio aparatais. 
Tie automobiliai bus specialiai 
greiti, galės važiuoti iki 100 
mylių per valandą.

* OIHO valstijos legislatura 
priėmė valstijos biednųjų šel
pimo bilių, kuriuomi bus aprū
pinti pašalpos reikalingieji iki 
galo šių metų. Parūpinta apie 
$7,290,000 suma, kuri bus iš
skirstyta 24 apskritims kurie 
reikalauja pagalbos. Apskričių 
valdybos turės dadėti tiek pat 
savo pinigų kiek gaus iš val
stijos iždo.

LRKSA. 50 KUOPOS 
PIKNIKAS

L.R.K.S.A. 50 kuopos nariai 
užprašo visus atsilankyti į jų 
Pikniką ir Kortavimą sekmad. 
LIEPOS 17, Nauj<r> Parapijos 
sode, 18022 Neff Road. Dova
nos bus prie kiekvieno stato 
tiems kurie kortuos, ir prie 
įžangos, šokiams gros Apanai- 
čio orkestras.

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS PIKNIKAS

Kitą sekmadienį, Liepos 17, 
įvyksta milžiniškas Dr. Vinco 
Kudirkos Draugijos piknikas 
Machutos sode. Tas piknikas 
rengiamas įgijimui Dr. Vinco 
Kudirkos biusto, kuris bus pa
statytas Lietuvių Darželyje.

ALEKAS BANYS parėmi
mui į Lietuvą išvažiavusių Cle
velando sportininkų, davė $1.

SLA. KUOPŲ PIKNIKAS
SLA. 14, 136 ir 362 kuopos 

rengia bendrą savo pikniką pa
baigoje šio mėnesio, Liepos 31 
d., žinomoje vietoje, Mačiutos 
sode, prie Green road.

• KVIEČIAI C uyahoga ap
skrityje jau sunoko ir prade
dami kirsti. Numatyta šymet 
kviečių bus apie 50,000 bušelių.

Visoje Ohio valstijoje kvie
čių bus apie 50,000,000 buše
lių. Per visą šalį kviečių der
lius numatyta apie 761,000,000 
bušelių.

* ★
MOTERŲ ATJAUTOS KLUBO PIKNIKAS

Sekm. Liepos I 7 Neuros Farmoje
Visiems žinomoje vietoje — Brunswick, Ohio 

Bus dovanos prie įžangos tikietų — įžanga 20c. Gera mu
zika, skanus valgiai ir gėrimai. Kviečia komisija.

PIKNIKAS •
* Rengia LKRSA. 50 Kuopa Pradžia 2 po pietų ?v

SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 17,
| NAUJOS PARAPIJOS DARŽE 18022 Neff Rd. ?

Jono Apanaičio orkestras. Įganga 25c. |t t

(Continued from lašt week)

From the Tower of London vve 
returned to tovvn by bus, vve en- 
j’oyed riding on the top deck, every- 
thing vvas in plain vievv. We 
went to another “Lyons Corner 
House” on the Strand, near “Char- 
ring Cross.” This place had a 
Freneh atmosphere. lt vvas del- 
lightful and informal, we had de- 
lieious steaks. After putting away 
this sumptous meal we returned 
home.

1VEDNESDAY — MAY 25 —
This morning Bernice hurried out 

to see the changing of the Guards 
at Buc-kinghain Palacę, while I 
had other things to do. I vvent 
out to shop for flovvers to send .to 
Mrs. Balutis. I enjoyed meeting 
her so much and appreciated tlie 
lovely afternoon that I hoped J 
was doing the right thing by send- 
ing this token of appreciation.

For lunch today we vvent to an 
old inn, where they practice a tra- 
dition of all sitting around one 
table, one man plays host, ladies 
out the soup, serves the fish and 
fruit salad and then they bring in 
a large cheese, and everyone has 
to guess the vvidth, girth, and also 
vveight. If it is guessed correctly 
by one person, everyone is served 
champagne and cigars on the house. 
This has been going on for over 
200 years, from 1723. Those that 
guess have their pieture put in a 
large frame on the vvall. So far 
no lady had guessed. Bernice gues
sed the vvidth and girth, būt missed 
the weight by about 10 Ibs. She 
guessed 42 lbs and it vveighed 52%. 
It was 10 inches wide and 32 inches 
around. We had the honor of sit
ting at the head of the table right 
next to the host. He vvas a jour- 
nalist, very sociable and entertain- 
ing. It vvas Bernice’s birthday and 
vve celebrated. There are small 
flags of many nations on the table, 
and for us they placed the Ameri
can flag in front of us. There 
vvere six nationalities present. Mrs. 
Cherry was also vvith us. The 
place is called “Simpsons”. We 
had fish, vvhich vvere very unusual 
in appearance. They vvere very 
tiny, about 1% inches long, fried 
in deep fat; giving the appearance 
of our potato chips. We had to 
eat the heads, tails and all.

We had to. hurry after leaving 
this place, as vve vvere scheduled 
to leave for Copenhagen at three 
o’clock.

Mr. Burgh vvas vvaiting for us 
vvith a taxi, and our baggage was 
in the lobby, he took us to the 
railroad station, put us on the 
train, gavę us our tickets, bid us 
good-bye and vve vvere off for the 
port, to take a boat to Copenhagen. 
After a 45 minute trip, vve vvere 
at the dock. As vve came to the 
railroad station vve met Josephine 
and Mrs. Daniels, also leaving Lon- 
don. It vvas nice to see them, vve 
sat in the šame train and enjoyed 
talking of vvhat vve had seen.

They, likę vve, had learned that 
the boat from Stockholm leaves for 
Klaipėda once every tvvo vveeks, so 
in order to make the next boat, on 
June 3rd, vve couldn’t spend more 
than 2 or 3 days i n the other places 
on he way.

We got to the boat about six 
o’clock, the “Parkeston”, a Danish 
boat. Supper vvas all laid out for 
us. We vvere thrilled and delighted 
vvith this beautiful, charming little 
boat. It was immaculate, the floors 
vvere scrubbed as vvhite as paper. 
Everything vvas shiny, tables vvere 
decorated vvith flovvers, and food, 
fancy appetizers, pure white linen.

It vvas lovely on the Britannic, 
būt this vvas far more lovely. We 
got ourselves settled in the state- 
room vvhich contained four berths, 
only the tvvo of us vvere in it, hovv
ever. The sheets vvere crisp, pure 
vvhite. It vvas vvonderful. The cov- 
ering vvas soft and pure vvool. The 
cleanliness and brilliance of our sur- 
roundings vvas dazzling, altho very 
simple. We vvent over to first 
class to see hovv it looked vvhere 
the Daniels vvomen vvere. Of course 
there the compartments vvere more 
luxurious, carpets vvere on the floors 
and everything vvas more elabor- 
ate. Būt vve did not mind, because 
vve just fell in love vvith our ovvn 
surrounding. It vvas so homey and 
eozy. There vvere tvvo maids in 
black dresses vvith pure vvhite ap- 
rons and caps to serve us. It vvas 
hard to talk to them because they 
understood only several English

stand us. There vvas a big group 
of Danish farmers, returning from 
a convention in London. They vvere 
very vvell dressed and looked very 
prosperous. Soon they heard us 
talking English, and a couple špoke 
up, and then vve vvere able to find 
things.

We vvent back to our side and 
there began to talk to a Svvede; 
he had reddish blond hair and pure 
silvery blond eyebrovvs and lashes. 
Ile vvas very nice to us and invited 
us to have some vvine vvith him. 
We did, būt not for long. We just 
started sipping our vvine vvhen vve 
realized the boat vvas out to sea 
and vve began to feel the rocking, 
so vve excused ourselves and re
ti red.

TH URSI) A Y — MAY 26 —
This morning vve arose at 11:30. 

My! did vve sleep, it vvas about 14 
hours, būt vve sure needed it, vve 
vvere chasing around so much in 
London vve vvere all tired out, vve 
hadn’t slėpt more than 5 or 6 hours 
any night all vveek. So, we had 
our breakfast and vvent out on the 
deck. The sun vvas bright and 
warm, the air fresh and cool. Ber
nice began her knitting, and both 
of us just drank in the calm rest- 
fulness.

A couple of the first class men 
passengers had transferred to our 
side so vve špoke and dined vvith 
them. We vve came up on deck 
again vve could see the shore of 
E/bjorg, Denmark. There vvere a 
great many fishing boats all around 
and we could see larger passenger 
steamers in the distance, vvith the 
sea gulįs circling gracefully round 
and round. They are such beauti
ful birds, so pure vvhite vvith just 
a touch of black around their heads, 
such nice eyes, too. An English 
lady had joined us and we vvere 
all talking.

In about half an hour vve vvere 
to land, vve were ready, and vve 
just sat around vvatehing the crevv 
prepare the various ropes for land- 
ing. A man came up to us and 
asked us if vve vvould do him a 
favor, by taking a couple of purses 
he had bought in London through 
the customs, of course vve vvould. 
That led to another valuable ac- 
ęuaintanship. We learned that he 
was taking the šame train as vve, 
to Copenhagen. that he could play 
bridge and that he vvould join us.

Soon our passports vvere examin- 
ed and vve vvere getting off. This 
man that asked us for the favor 
vvas a Norvvegian, būt špoke English 
very beautifully, slovvly and care- 
fully, of course vvith an accent. On 
shore he said to Bernice, “Hovv Jo 
you say in American: Seven and 
five are ‘eleven’ or ‘aleven’, and 
Bernice ansvvered, “Eleven”. ‘ Oh”, 
he said, “in Norvvay vve say tvvelve”. 
Bernice had her “leg pulled” again.

We got off the boat vvent to the 
Danish customs 'officers, they ask
ed us vvhat vve had, vve told them 
honestly that vve had a fevv paeks 
of cigarettes for our ovvn ūse, and 
they didn’t even open the boxes, 
so vve were on our vvay. Our Nor
vvegian friend vvas right vvith us 
trying to give us all the help he 
could. As it vvas a half-hour vvait 
for the train, he invited us to have 
tea. IVe got into a taxi to go to 
a little Cafe a fevv blocks avvay.

It vvas a holiday in the tovvn, 
the people vvere dressed in their 
Sunday best, the streets were de- 
serted. We vvent into the Cafe, 
had our drinks, vvere introduced to 
Lemonade, and talked, really get
ting acquainted. We learned that 
he vvas an electrical engineer, vvith 
a vvife and tvvo small sons, living

LRCA PICNIC
The members of 50 Chapter of 

LRCA invite everyone to their Pic
nic and Card Party, July 17. This 
grand affair is being held at the 
Parish Grounds of Our Lady of 
Perpetual Help. Come early and 
get in on the fun, it’s not far — 
18022 Neff Road. Dancing vvill be 
done to the music of Johnny Apa- 
naitis’ Orchestra.

FROM YOUNGSTOVVN
Those tvvo pals from So. Youngs- 

tovvn, Ohio — AI Andrevvs and 
Pete Raulis decided to blovv up the 
Fourth here in Cleveland. They sure 
came to the right place to have 
a glorious Fourth. The boys štili 
are single, footloose and fancy-free, 
vvhich accounts for their being so 
full of the devil. We’re looking 
forvvard to another visit, boys ■— 
soon.

NEVV PARISH PICNIC
The annual mid-summer 'estival 

of Our Lady of Perpetual Help Par
ish to be held Sunday, July lOth, 
on the church grounds.

We are attempting this year to 
make this the most gay and most 
interesting affair that the church 
has ever sponsored. We are mak
ing plans for all sorts of games 
and contests for children and grovvn- 
ups. There vvill be many prizes for 
the contestants in the games. Good 
music for the people that care to 
dance. Card playing and prizes for 
those vvho care to play. All this 
plūs many more amusements to help 
you all have a grand time are be
ing planned. • Committee.

F,

vvords.
After a supper of all those vvon

derful appetizers, vve vvent out on 
deck. We tried to talk to several 
passengers, būt they couldn’t under-

VELJCHKA-BALUT1S
WEDDING

On the fourth day of July, Mr. 
Bernie Velichka took unto himself 
Miss Toni Balutis as his vvife and 
lifetime partner. The ceremony be
ing performed at St. George’s Par
ish at 9 a.m.

A reception vvas held at the Lith
uanian Hall vvhere the beautiful 
bride and her blond and handsome 
groom celebrated the very happy 
occasion.

The couple have left for their 
hone.vmoon vvhich vvill be spent in 
the big city of Nevv York, Atlantic 
City, and several vveeks of fishing 
at Seaside, Nevv Jersey.

Upon returning, the nevvlyvveds 
vvill live vvith the groom’s parents.

VISITS OLD FRIENDS
Some people spend their holiday 

vacations to just relax, others to 
see hovv far they can travel, while 
štili others punish their bodies by 
indulging in too many sports, all 
at once. Mr. Peter W. Urban, con- 
tributor to this section really has 
vacationing dovvn to a science. — 
Leaving Clevelandy early Sunday 
morning he journeyed vvay up to 
Clarksville, Pa. Not just for a 
ride, būt for a pleasant, relaxful 
motor trip to visit his cousins and 
other relatives. Such a grand time 
vvas had here, that he remained 
overnight.

Bright and early Monday morn
ing our journeying journalist, ac- 
companied by his mother and sisters 
vvere on their vvay to Povvhoton 
Point, Ohio. This vvas a happy 
occasion, for it vvas here that Peter 
savv an uncle vvhom he hadn’t seen 
for 24 years. Many lovely photo- 
graphs vvere taken, climaxing a 
vvell spent tvvo days.

VACATIONS IN MICHIGAN
Miss Rose Lucas, yormer Youngs- 

tovvn songstress spent a delightful 
vveek of vacationing in our neigh- 
boring statė of Michigan. Her time 
vvasn’t only spent among the sand- 
dunes, as she had several old ac- 
quamtances to visit vvith. Grand 
Rapids, Saginavv, Flint and several 
other large cities vvere visited, in 
addition to much virgin timberland. 
It’s vacations likę this that fili the 
old eloset vvith many ghosts of nice 
memories, to be pulled out and dust- 
ed off, now and then.

in Oslo. Soon it vvas time for the 
train to leave, so back to the sta
tion, for a five hour ride to the 
end of the island.

(To be continued)

THE KRAMER & REICH CO. 

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Liepos menesio
PREKIŲ APMAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

Musų visos turimos prekės

SIUTAI KELINĖS
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS ir 
VASARINES REIKMENYS

Žymiai Numažintomis Kainomis!

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau DYKAI

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

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

1248 E. 79 Št. arti Superior.
KAMBARIAI DĖL RENDOS

5 gražus kambariai apačioje. Yra 
furnasas, porčiai ir garadžius. Pa
geidaujama mažos šeimos suaugusių 
kurioje nėra mažų vaikų.

Kambariai randasi po adresu 
7705 ABERDEEN AVĖ.

Savininkas gyvena viršuje —
C. Ridikauskas

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farvvell Avė. Chicago. III.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos

9114 St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744

LAI JUSU 
PINIGAI 

JUMS DIRBA
★

šiomis dienomis daugelis 
džiaugiasi gavę 3% už savo 
sutaupytus pinigus. Ar 
Tamsta esi vienas iš ju? 
Jeigu neesi, tai stok į jų 
eilę.

Priimame mažas ir dideles 
sumas pinigų delei taupymo.

Už taupymo sąskaitas mo
kame 3% nuošimtį.

Kiekviena taupymo są
skaita yra apdrausta iki — 
$5000.00.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avenue

r

*

į EVA'S |
T **

Dry Cleaning
L Senas Drapanas padarom L 
’• kaip naujas, išvalom ir ” 
;• sutaisom. T

:: EVA PETRAITIS ”
6702 Superior Avė. ;;

f CLEVELAND, OHIO
< • +
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