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ATNAUJINO TARY
BAS SU SOVIETAIS

Pa.— 
rhila-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GEN. ST. RAŠTIKIS
Lietuvos Kariuomenės
Vadas, kuris nesenai 
lankėsi Varšuvoje ir 
buvo Lenku iškilmin
gai sutiktas.

rf.

AUTOMOBILIŲ gamy
ba visoje šalyje pereitą sa
vaitę buvo pakilus iki 78,- 
305 lengvųjų ir trokų. Me
tai laiko atgal tą pat savai
tę buvo pagadinta 44,790.

CINCINNATL Ohio. — 
Selby avalų dirbtuves dar
bininkai iškėlė bylą prieš 
savo darbdavius reikalau
dami užmokėti $15,000 ne- 
damokėtų už viršlaikį pi
nigų, kaip tą nurodo nau
jas Federalis darbo ir va
landų įstatymas.

NUŽUDĖ. Syracuse, N. 
Y. — Netoli čia, B. Wasz- 
kievv’icz, 45 m. amžiaus dar
bininkas, pasmaugęs savo 
žmoną ir du sūnūs, pasida
vė policijai. Jis tai 

^laikinu pamišimu.

PHILADELPHIA,
Cukraus industrija 
delphijoje, didžiausias cuk
raus apdirbimo centras pa
saulyje, sutrukdyta išėjus 
į streiką 2700 darbininkų 
trijose cukraus fabrikuose.

CLEVELANDE pagerė
jimas matoma iš to kad 
šymet jau dirba 46,200 be
darbių kurie metas laiko 
atgal nedirbo. Pernai Bir
želio 1 d. bedarbių CIeve
lande buvo 202,100, šymet 
tuo pat laiku buvo 155,900;

SAN FRANCISCO, Cal.
— Sustreikavus prieplau
kų prekių surašinėtojams, 
turėjo 
uosto 
bando

X darbo

likti be darbo 7500 
darbininkų. Streiką 

sutaikyti valdžios 
santikių komisija.

PLIENO darbai šią sa
vaitę pakilo dar keliais 
punktais ir dirba su 55% 
normalio.

PITTSBURGH, Pa. — 
890 angliakasių, nedirbą 
nuo Balandžio 1 d., susitai
kė su Pittsburgb Terminai 
Coal Corp. ir gryžo dirbti. 
Teismas priteisė jiems už
vilktų mokesčių $43,500.

10 UŽMUŠTA. Minneso- 
ta valstijoje, Anoka mies
telį peršlavė audra, kurio
je 10 žmonių užmušta, 200 
kitų sužeista.

" NUKIRSDINO. Versail- 
les, Prancūzijoje, nukirs
dintas Vokietis žmogžudis, 
kuris nužudė šešis asmenis.

JAPONIJOS REIKALAVIMĄ
HONG KONG, Kinija, Birželio 22. —Japonija įteikė Amerikos ir Britų ka

ro laivyno viršininkams ultimatumą kad jie ištrauktų savo kariškus laivus iš 
Swatow uosto, kurį Japonai užėmė. Po išsibaigimo ultimatumo laiko, jų laivai 
buvo ten pasilikę. Japonijos karo laivai laiko užblokavę Kulangsu Salos tarp
tautinę koloniją, bet vakarinių valstybių laivai pasiryžę pristatyti ten maistą, 
po to kai Japonija atsisakė tą blokadą panaikinti ir praleisti laivus su maistu.

Londonas, Birželio 19. — 
Britų ambasadorius Japo
nijoje paklausė Japonų vy
riausybės ar Japonija įieš
ko karo su Britais dėl Ki
nijos, ar sutiks baigti ne
susipratimą taikos keliu.

Japonai norėjo .užvaldyti 
Tientsino mieste esančią ir 
kitataučių koloniją, prieš 
ką Britai pasipriešino.

Japonų reikalavime buvo 
kad Britanija tuo pripažin
tų Japonijos viršenybę ant. 
visos Šiaurinės Kinijos, ir 
kartu svetimšalių sodybų.

Britų valdžia davė Japo
nijai laiko persvarstyti ką 
ji nori daryti, pirm negu 
imsis griežtesnių priemonių 
apginti savo interesams Ki
nijoje.

Kiti tikrina kad Japonų 
xiršinimasis su Britais Ki
nijoje yra tik pastangos- 
nutraukti dėmesį nuo Vo
kietijos ruošiamo naujo žy
gio Europoje, Danzigo už
grobimo.

AMERIKOS PROTES
TAS JAPONIJAI

Tokvo, Japonija. — Suv. 
Valstijos įteikė Japonijos 
vyriausybei dvi protesto 
notas prieš, žiaurumus Ki
nijoje. Viena nota protes
tuoja prieš Japonų bom
bardavimą Amerikonų nuo
savybių Kinijoje, antra dėl 
Japonų karo laivų trukdy
mo pristatyti tarptautinės 
Amoy kolonijos gyvento
jam maistą.

Japonų kariuomenė Bir
želio 21 d. paėmė Kinų uo
stą Swatow, tuomi paim
dama į savo rankas pieti
nės Kinijos pakraščio kon
trolę.

Maskva, Birž. 21. — Ga
vę naujas instrukcijas nuo 
savo vyriausybių, Britani
jos ir Prancūzijos ambasa
doriai Maskvoje apsilankė 
pas Sovietų premjerą ir 
užsienių reikalų ministrą 
Molotovą tęsimui militariš- 
kos sutarties tarybų.

Abi pusės užgina kad į 
sutartį norima inimti ir 
Tolimų Rytų klausimą.

Chamberlain pranešė sa
vo' parliamentui kad tary
bos liečia tik Europoš klau
simus.

Sovietų valdžios pareiš
kime užginčijama kad Mas
kva norėtų priversti Bri
taniją ir Prancūziją ginti 
Rusiją atsitikime karo su 
Japonija.

Tarybos priėjo jau prie 
to kad vienatinis klausi
mas liko ar Rusija pasira
šys sutartį su Britanija ir 
Rrancuzija dabar, ar lauks 
xuo baigsis Britų ir. Japo
nų varžytinė Tientsine, ir 
Janzigo likimas, kurio 
dėčiai nepaleidžiamai 
balau ja.

Kiek žinoma, Britai 
tiko daugiau užsileisti 
sijos reikalavimams garan
tuoti jos Baltijos valstybių 

nuo

PERLEIDO NAUJUS 
VIEŠŲ DAREŲ IR

TAKSŲ BILIUS .

LIETUVIAMS ATIDUOS PRIVATINI TURTĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

nDANZIGAS TURĖS
GRYŽTI” , PAŠA- 

GOEBELS

Vo- 
rei-

su-
Ru-

Kaimynams apsaugą 
Vokiečių puolimo.

NUSKENDO PRAN
CŪZŲ SUBMARI-
NAS SU 71 VYRU

Washington, Birželio 17. 
— Atstovų Rūmuose po au
dringo posėdžio perleista 
naujas šelpimo bilius, ku
ris skiria $1,735,000,000 vie
šiems darbams ir kitiems 
panašiems reikalams. Bi
lius perduotas senatui.

Birželio 19 d., Atstovų 
Rūmuose pravesta naujų 
taksų bilius, kuris. paliuo- 
suoja nuo taksų nepadalin
tus korporacijų pelnus, dėl 
kurių tiek daug trukšmo 
šalyje keliama. Bus aptak- 
suoja daug įvairių smulkių 
nebūtinų reikmenų, prade
dant Liepos 1 d.

Senatas pasiryžęs šį bi- 
lių tuoj paiimti.

KAUNAS. — Iš Klaipėdos 
girdėti kad visas Lietuvių pri
vatinis turtas busiąs atiduotas 
savininkams. Busią atiduoti ir 
tie namai kuriuos pasistatė 
Lietuvos Švietimo Ministerija. 
Juos busią leidžiama parduo
ti, o pinigus atsiskaityti prekė
mis su Vokietija.

T Vokiečių vyriausybės ran
kas pereisiąs tas turtas kurį 
Lietuvos vyriausybė buvo Klai
pėdos krašte radus, be to, ir 
vietinių paštų ir susisiekimo 
srities turtas. Tačiau jei Lie
tuva šioje srityje Įdėjo savo 
kapitalo, tai jie pagal susitari
mą bus grąžinti.

LENKIJOJE išleista įs
tatymas kuriuo panaikina
ma visos Vokiečių draugi
jos. Jų veikimas skaitysis 
nelegalus. Jų namai konfis-' 
kuoti.

VOKIEČIAI skelbia kac 
sulyg paskutinio jų gyven
tojų surašo, Vokietija turi 
79,600,000 gyventojų, ne
įskaitant Klaipėdos krašto 
ir Čekijos kraštų gyvento
ju.

1

Danzigas, Birželio 17. — 
Čia buvo atsilankęs Vokie
tijos propagandos minis
tras, kuris sakė atvyko 
“padarąsinti Vokiečius lai
kytis savo pasiryžimo” — 
ir pasakė jog Danzigas 
yra Vokiškas ir kad jis su 
laiku bus prijungtas prie 
Vokietijos — “jokia sveti
ma galybė nepajiegs to su
trukdyti”.

Lenkijoje ta jo kalba pri
imta su mažu dėmesiu ir 
Lenkija pasiryžus neleisti 
Vokiečiams tą miestą pa
liesti.

Vokiečiai susirūpinę . ko
kių žygių Hitleris imsis ir 
kada, norėdamas Danzigą 
prisivienyti.

Paryžiuje tiki kad Vo
kiečiai gali greitu laiku už
pulti Lenkiją.

Paryžius. — Azijos pa
kraštyje pereitą savaitę 
pasinėrė ir daugiau neiški
lo Prancūzijos submarinas. 
Su juo žuvo 71 jūreivis.

Tokiu budu bėgyje 24 
dienų trijuose submarinuo- 
se žuvo 196 vyrai.

Pirmiausia nuskendo S. 
Valstijų submarinas, žuvo 
26; Britų submarine žuvo 
99, ir dabar Prancūzų sub
marinas nunešė į dugną 71.

HITLERIS padarė am
nestiją (politiškų prasikal
tėlių bausmių dovanojimą) 
už veikimus Čekoslovakijo
je. Tas paliečia kelis tūk
stančius asmenų. Nepaleis 
tik tokius kurie pasižymėjo 
išdavyste prieš Vokietiją, 
žudvstėmis ir sprogdini
mais.

PREZ. ROOSEVELTAS 
vengia atsakyti į daugelio 
susirūpinimą ar jis kandi
datuos į prezidentus tre
čiam terminui 1940 metais.

PALESTINOJE, Haifos 
turgavietėje sprogus bom
bai, užmušta 18 Arabų — 
tai yra pasekmė Arabų ir 
Žydų savitarpinių kovų.

RUMANIJOJE ir Veng
rijoje perkūnijos ir žaibai 
šiomis dienomis padarė di
delius nuostolius ir užmušė 
23 asmenis.

VOKIETIJA išvaro Bri
tų generalinį konsulą iš 
Vienos, atsilyginimui už tai 
kad Britanija išvijo Vokie
tijos konsulą iš Liverpoo- 
lio, už jo šnipinėjimus.

MONTREALE, Kanado- 
jo, iškilmingai švenčiama 
Šv. Jono diena, arba “Jo
ninės”, Birželio 24 d.

Buvę Klaipėdos krašte pasie
nio policijos ginklai, kuriuos 
Vokiečių valdžios organai, per- 
imdami Klaipėdos kraštą, bu
vo konfiskavę, dabar jau grą
žinami ir šiomis dienomis išga
benti į Lietuvą.

Kaip toliau iš Klaipėdos pra
nešama, Lietuviams busią grą
žintas ir viešbutis “Viktorija”.

Su Vokietija galutinai susi
tarta dėl mažojo pasienio susi
siekimo. Pasienio rajonas ap
ima po 10 kilometrų iš abiejų 
pusių. Visame pasienyje veiks 
20 pereinamų punktų. Pasie
nio korteles galės gauti visi 
kas išgyvens pasienio rajone 
be pertraukos 6 mėnesius, ir 
vietos valdžios įstaigų bei sa
vivaldybių tarnautojai. Korte
lės bus geros vienam metui. Su 
ja kitoje pusėje bus galima iš
gyventi 5 dienas.

Pasienio gyventojai galės 
pirkti antroje pusėje tam tik
rų smulkių reikmenų už nusta
tytą sumą ir parsinešti.

Klaipėdoje dabar užlaiko per 
700 policijos pareigūnų ir daug 
Gestapo (slaptų šnipų) agen
tų. Pirmiau pakako 120 poli
cijos tarnautojų.

Vo- 
pre- 
jau

TARP SOVIETŲ ir 
kietijos vėl panaujinta 
kybos derybos, kurios 
du kartu buvo nutrauktos.

ko- 
su- 
ga-

VOKIEČIŲ ir Lietuvių 
mitetas baigė pasitarimus 
sijusius su miško ir miško 
minių tiekimu. Buvo sudary
tas susitarimas sutvarkyti kai
noms, ir tai leis transakcijas 
atliksiu pastoviu pagrindu.

ŽUVO 50. Indijoje, gi
rios gaisre prie Tehri, su
degė 50 kaimiečių ir daug 
ju galvijų.

MEKSIKOJ, slapti deg
tindariai užpuolę nužudė 10 
kareivių j ieško j tįsių degti
nės dirbėjų.

PRANCŪZIJA, Holandi- 
ja ir Australija per Gegu
žės mėnesį nupirko daug 
Amerikoje darytų lėktuvų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

• NEW YORK. — Birželio 12 
d., sąryšyje su Anglijos ka

rališkos poros atsilankymu Į 
Pasaulinę Parodą, jiems buvo 
ten suruošta pusryčiai ir as
meniškai perstatyti visti šalių 
Generaliniai Komisarai su žmo
nomis. Lietuvą atstovavo p. 
Budrys su žmona.
• KAUNAS, Birželio 14 d. —

Vardinių proga Valstybės 
Prezidentą sveikino visa vy
riausybė, kariuomenė, seimas 
ir gausingos organizacijos.

—Birželio 14, Baltijos Kon
gresas priėmė eilę rezoliucijų 
bendro veikimo

—Birželio 11
jos šventės žiurėjo 40,000 mi
nia.

klausimais.
d. karo aviaci-

VILNIAUS vaivada leido vėl 
veikti Lietuviu sporto klubui, 
kurio veikimą buvo sustabdę 
valdžios organai. Klubo kon
fiskuotas turtas bus grąžintas. 
Vilniaus Lietuviai sportininkai 
su Pranu žižmaru buvo atvykę 
į Kauną dalyvauti krepšinio 
pirmenybėse. Svarbu tas kac. 
tie 12 Vilniečių sportininkų į 
Kauną atplaukė Vilija, savo 
mažomis valtelėmis, baidarė
mis. Kelionę pradėjo nuo Ge
dimino kalno vietos.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

NETEKUS Klaipėdos, Lietu
va manė kad krovinių perveži
mas sumažės. Tačiau dėka 
ekonominių įstaigų greito po 
įvykių persitvarkymo perve
žimai eina normaliai. Per Ba
landžio mėnesį buvo pervežta 
krovinių net šiek-tiek daugiau 
negu praėjusiais metais. Eks
portuojama javai, sviestas, be
konas, kiaušiniai ir kt. prekės 
Taip pat daug vagonų gyvų 
kiaulių išvežama į Rusiją.

•
LIETUVOS 47 giniinazijose 

antroji svetima kalba bus se
kančiai sutvarkyta. Vokiečių 
kalbą mokys 29 gimnazijose, 
Anglų — 27 gimnazijose, Ru
sų — 7 gimnazijose.

•
KRETINGOJE dar šymet 

bus pradėta statyti nauja ge
ležinkelių stotis. Senoji stotis 
bus užleista muitinei. Tai bus 
stotis ir muitinė prie Lietuvos 
ir pagrobto Klaipėdos krašto 
sienos.

LIETUVOS ŠAULIŲ Sąjun
gos jubilejinis 20 metų sukak
ties suvažiavimas įvyksta Kau
ne šiomis dienomis, Birželio 22 
iki 25 d. Suvažiavimas atžy
mėta įvairiomis iškilmėmis.

•
LIETUVOS Oro Linija ati

darė reguliarį susisiekimą tarp 
Kauno ir Palangos. Kelionė į 
Palangą trunka tik vieną va
landą laiko. Linija pradėjo 
veikti nuo Birželio 3 d.

•
VILNIAUS krašte, Naručio 

ežero srityje, antrą Sekminių 
dieną, siautė baisi audra. Lie
tus su ledais sunaikino iki 90 
nuoš. Pasinkų kaimo gyvento
jų pasėlių. Nukentėjo 110 ūki
ninkų.

•
LIETUVOS verslininkų są

junga ruošia ekskursiją į Ame- ' 
riką. Ekskursija iš Kauno iš
vyks Liepos 10 d. New Yorką 
pasieks apie Liepos 20 d. Ap
lankys New Yorko parodą ir 
nekuriuos žymesnius Amerikos 
miestus ir ten gyvenančius 
Lietuvius.

©
PENSIJOS. Už nuopelnus 

Lietuvai, Ministrų Tarybos tei
kimu Respublikos Prezidentas 
paskyrė pensijas iki gyvos gal
vos Kun. VI. Mironui po 800 lt. 
mėnesiui; ats. brig. Gen. Ka
ziui Ladygai po 750 lt.; skulp
toriui Petrui Rimšai ir litera
tui Kaziui Puidai po 500 lt.; 
Jonui Vanagaičiui ir jo žmonai 
po 250 lt., ir operos solistui 
Juozui Babravičiui po 200 lt.

VARŠAVOJE esama apie 
3,000 Lietuvių, iš kurių akty
vių nuo 20—40 metų amžiaus 
esama apie 1,000.

•
PALEIDO. Lenkai prieš po

rą metų ties širvinitais buvo 
suėmę Lietuvos pasienio polici
ninką Mackelį ir jį nuteisę 10 
metų kalėti laikė kalėjime. Da
bar, Lenkų valdžia Mackelį iš 
kalėjimo paleido ir iškilmingai 
atlydėję perdavė Lietuvos pa
sienio policijai.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
DIDYSIS VIEŠKELIS

JAU STATOMAS

Didysis Pennsylvanijos vieš
kelis nuo Pittsburgho į rytus 
iki valstijos sostinės Harris- 
burgo jau pradėtas statyti ir 
jei viskas eisis gerai, kitą me
tą kada nors jau bus galima 
Įsisėsti į automobilį ir važiuoti 
iš Pittsburgho į Harrisburgą 
po kalnais, vietoj kaip iki šio
lei per kalnus.

Nauju plačiu Lincoln vieš
keliu iš Pittsburgho pavažiavus 
iki Irwin, kur pasisukus biskį 
į dešinę,- važinėtojas pateks į 
nepaprastos rūšies vieškelį ir 
juo visu, beveik tiesia linija, 
pasieks Harrisburgą. Tas di
dysis vieškelis vadinsis Penn- 
sylvania Turnpike.

Už važiavimą tuo vieškeliu 
reikės specialiai užsimokėti: į 
vieną galą važiuojant už pasa- 
ži erinį automobilį mokestis bus 
81.50, į abu galu kelionė 82.

Kai reikės mokėti už važia
vimą tuo keliu, automobilistas 
g.11 kiek pazurzės, nes papratęs 
visais keliais važinėti nemoka
mai. Tačiau kai pradės važiuo
ti pamatys kad gauna ką savo 
pinigų vertės.

Diduma kelio bus tiesus kaip 
styga; kelias išviso užims apie 
2 )0 pėdų plotį; per vidurį eis 
1 ) pėdų pločio skyrimas, nuso- 
d Intas medžiais; važiavimai 
bus abiem pusėm kas sau pa
skirai, taip kad nebus jokio pa
vojaus susidurti su kitu auto
mobiliu važiuojančiu į priešin
gą pusę. Greitumo ribavimo 
tame vieškelyje visai nebus, iš
skyrus nekuriuos pavojingus 
punktus. Nebus jame trafiko 
lempų, nebus jokių skerskelių, 
skerskeliai eis po ’ apačia; ne
bus skerskelių nei su geležin
keliais, nei pėkstiems nebus 
jokių skersai perėjimų, niekas 
nesipainios kelyje, 
nušviestas, lempos 
viršaus.

Ties didžiaisiais 
vieškeliais, kur reikalinga bus 
įsisukamai į naująjį vieškelį, 
važiavimui juos nuo to pun
kto, užvažiavimai bus specia
liais išstatytais išsuktais ke
liais, kad tiesiog važiuojan
tiems nebūtų jokių trukdymų. 
Tie užvažiavimai nakties metu 
bus apšviesti.

Apie penktas nuošimtis ke
lio bus po žeme, tuneliais po 
kalnais. Tokių tunelių bus aš- 
tuoni visame 190 mylių kelyje. 
Žemesni kalnai bus perkirsti, 
o gilesni slėniai užpildyti, kad 
nebūtų perdidelių kelio nely
gumų. Kelionė tuo budu bus 
sutrumpinta keliomis valando
mis: vietoje 12 valandų dabar
tiniais keliais, paskiau bus ga
lima nuvažiuoti iš Pittsburgho 
į Harrisburgą į 5 valandas.

Kelias bus 
kabos iš

skersiniais

GLASSPORTE baigėsi strei
kas tarp Pittsburgh Steel Fdry 
Corp. darbininkų, kuris tęsėsi 
nuo Kovo 2 d. Sustreikavo dėl 
kompanijos nutarimo numušti 
15 nuoš. mokesties. Susitaikė 
senomis sąlygomis.

I

CHARLEROI, Pa. — 
nessen kasykla, uždaryta 
Balandžio Į d., pradėjo dirbti. 
Sugryžo apie 200 darbininkų.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITETO DOVANA LIETUVOS 
ŠAULIŲ SĄJUNGAI

Nesveikumai tarp 
Pittsburgho Policijos
Pittsburgho policijos eilėse 

sveikatos patikrinimai parodė 
kad iš apie 900 policininkų 148 
turi kokius nors fiziškus tru
kumus, iš jų septyni stambes
nius trukumus, dėl kurių jie 
turi tuoj pasitraukti iš tarny
bos. Tarp 29 policininkų 
rasta sifilio užkrėtimai.

Mo-
nuo

STAIGA MIRĖ LIETUVIS.
Birželio 18 anksti rytą mirė. 
Juozas Poškevičius, 59 metų ■ 
amžiaus. Palaidotas Kalvari
jos kapinėse. Paėjo iš šakių 
parapijos. Daytone išgyveno 
40 metų. Paliko 
ir dukterį.

Velionis išbuvo 
kuopos nariu per

žmoną, sūnų

SLA. 105-tos
16 metų.

PRIEŠ GEMBLERIAVIMĄ 
BAŽNYČIOJE. Daytono baž

nyčiose taip paplito gembleria- 
vimas kad net paprasti pilie
čiai kelia spaudoje balsus rei
kalaudami kad policija sulaiky- 

Visose beveik bažnyčių sa- 
lošiama vadinamas “bin- 
iš pinigų, kur sueina šim- 
žmonių. Dalyviai gauna 

o klebonai su-

tų. 
lėse 
go”, 
tai 
dolarį-kitą iš to, 
sišluoja šimtus dolarių per va
karą.

Šiaip vietose “bingo” tapo 
uždraustas, bet bažnyčios te
besinaudoja laisve ir įsiveisė 
savo įstaigose gemblervstės 
lizdus. D. Rep.

DETROIT, MICH.

I

MIRĖ LIETUVĖ. Gegužės 
16 d. mirė našlė Anastazija 
Zemiackienė. Palaidota Gegu
žės 19 d., pamaldos atsibuvo 
Šv. Petro bažnyčioje, Kun. Mi
sevičius atlaikė gedulingas pa
maldas ir palydėjo su daug 
lydėtojų į šv. Kryžiaus kapi
nes.

Velionė buvo 53 metų am
žiaus. Prieš pora mėnesių mi
rė jos vyras. Paliko jų suau
gę 4 sunai ir dvi dukterys.

Velionė buvo dora moteris, 
gera Lietuvė ir katalikė. Ji 
ūmai susirgo, gavo plaučių už
degimą ir trumpai tesirgus 
mirė. Dalyvis.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

CHICAGO, III. — Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas do
vanoja Lietuvos šaulių Sąjun
gai trofeją. Vaizde, iš kairės 
į dešinę: Antanas J. Valonis, 
komiteto sekretorius; Dr. Ste
ponas Biežis, vice pirmininkas; 
Kun. Anicetas M. Linkus, vice 
pirmininkas; Lietuvos Konsu
las Petras Daužvardis; Adv. 
Jonas Bagdžiunas Borden, pir
mininkas, ir Jonas Juška, iždi
ninkas.

šiais 1939 metais sukanka 
20 metų kai Lietuvos Šaulių 
Sąjunga gyvuoja. Šios sukak
ties paminėjimui Lietuvoje yra 
rengiama iškilminga jubileji- 
nė šventė, kuri įvyks Birželio 
22-25 dienomis. Iškilmių pro
gramą dalinai sudarys Įvairios 
sporto varžybos tarp šaulių 
sporto komandų.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas prisidėjo prie šios 
jubilejinės šventės dovanoda
mas Lietuvos šaulių Sąjungai

imponuojančią pereinamąją tro
feją šaulių krepšinio pirmeny
bių laimėtojams jubilejinės 
šventės metu. Komanda lai
mėjusi krepšinio pirmenybes 
tris metus paeiliui tampa tro- 
fejos savininkė. Kitaip dova
na kasmet pereina paskutinių
jų metinių pirmenybių varžy
bų laimėtoja. Galutinu trofe- 
jos persiuntimu Lietuvon spe
cialiu kur j erų pasirūpino Jonas 
Budrys, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke.

mi- 
St.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

®SAO PAULO, Brazilija. —
Gegužės 8 d. nusižudė jauna 

Lietuvaitė, Marė Gudaitytė. Ji 
apie 12 vai. nakties nušoko 
nuo aukšto tilto ir užsimušė 
vietoje. Nusižudymo priežas
tis — nelaiminga meilė. Ma
rė Gudaitytė į Braziliją atvy
ko su savo tėvais 1927 metais.

—Gegužės 2 d. Tiete upėje 
nusiskandino Lietuvis Kazys 
Bakanavičius, 69 metų. Nusi
žudė delei skurdo ir vargingo 
gyvenimo.

Pa. —
Mockai li- 

i susidūrus 
kitu auto- 

automobilio

® PHILADELPHIA,
Juozas ir Pranas 

ko vietoje užmušti 
jų automobiliui su 
mobiliu. Taipgi ;

i buvo užmušta Petronėlė Juk- 
‘ nienė, kuri važiavo drauge su 
■ dukrele.
• CHICAGO, 111. — Su pasižy

mėjimu baigė Dentisterijos
ir okslą Dr. Edvardas Krikš
čiūnas. Lietuvių profesijona- 
lų skaičius didėja.
• DETROIT, Mich. — Advo

katūros mokslą užbaigė Det
roito Universitete p-lė 
Masytė.
® NIAGARA FALLS, N.

P-lė Teresė A. Genis 
Brockport Statė Normai 
kloję mokytojos mokslą, 
lomas jai įteikta mokslo 
mo dienoje, Birželio 13. 
ketina kad ji pasidarbuotų ir 
Lietuvių tautos labui,

Stella

Y. —
baigė 

moky-
Dip- 

baigi-
Lin-

• THOMPSON, Conn. — Ma- 
rianapolio Kolegiją šį metą

baigė gražus buris Lietuvių 
studentų: A. Bernatonis, A. 
Blažaitis, P. Bulovas, A. Dran
ginis, A. Gurklys, P. Kuprai- 
tis, B. Marčiulionis, J. Mikelio- 
nis, J. Parulis, J. Petrauskas, 
J. Remeika, P. Sabulis, A. Ski- 
rius, A. Šepeta ir B. Radzevi
čius.
• WORCESTER, Mass. — Pe

tras Jonaitis, pasižymėjimu
baigęs Clark Universitetą šia
me mieste, gavo stipendiją tę
sti toliau mokslą. Jis rudenį 
stos į Columbia Universitetą 
New ,Yorke, kriminologijos stu
dijoms.
• NEW HAVEN, Ct. — Kun.

Pankui, vietos Lietuvių pa
rapijos klebonui, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Budrys įtei
kė šaulių žvaigždę.
• HARTFORD, Conn. — ŠI A.

4-tos Apskritis rengia didelį 
išvažiavimą sekmadienį, Lie
pos 2 d., Light House Grove, 
East Hartforde.
® WORCESTER; Mass. — Bir-

■ želio 4 cL, Kun. Jurgis An- 
druška, nesenai įšventintas ku
nigu Scrantono katedroje, at
laikė primicijas savo gimtoje 
parapijoje, šv. Kazimiero baž
nyčioje. Jis paskirtas kunigu 
Lietuviu parapijoje Plymouth, 
Pa.
• ST. CHARLES, Ilk — Birže

lio 10 d. per Lietuvių vestu
ves, vakare dvi poros pabrolių 
ir pamergių išvažiavo automo
biliu pasivažinėti. Gryžtant į 
vestuves, automobilis atsimu
šė į medį ir toje nelaimėj Alice 
Petronytė užmušta, kiti trys 
sužeisti.

CHICAGO, ILL.
MARGUČIO ĮDOMUS PIK

NIKAS RIVERVIEW 
PARKE

Margutis, surengdamas 
naujesnes ir įvairesnes 
mogas, su kuriomis jokie 
Lietuviai negali susilyginti, ir 
šių 1939 metų pikniką, sekma
dienį, Liepos 16 d., rengia vi
siems žinomame pasilinksmini
mo parke, Riverview Park. Tai 
bus naujenybė Chicagos Lietu
viams, nes jie niekados pir
miau nebuvo atvykę į šį par
ką dideliais skaičiais vienu kar
tu.

Margučio piknikas bus dide
liame medžiais apaugusiame 
to parke plote, greta pasilinks
minimų vietos, šokiai, dova
nos ir įvairus pamarginimai su
darys tos dienos Lietuvių pik
niko programą.

Šis Margučio piknikas Lie
pos 16 • d. bus dar vienas dide
lis žingsnis pirmyn, kuo tiktai 
vienas Margutis pasižymi.

vis 
pra- 
kiti 

ir

BUDRECKIS Antanas, 68 m., 
mirė Gegužes 20, Chicagoje. 
— Raseinių ap., Kražių par. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

RUBINAS Jonas, pusamžis, 
mirė Gegužės 29 d., Chica
goje. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

IVAŠKEVIČIUS Stasys, 46 m. 
mirė Gegužes 21, Cicagoje. 
— Šiaulių ap., Triškių m.

AUGAITIS Antanas, pusamžis, 
mirė Gegužės 21, Chicagoje. 
— Tauragės ap. ir valsčiaus, 
Kuišių k. Amerikoje išgy
veno 42 metus.

MASKELIS Edvardas, 23 me
tų, užmuštas automobilio 21 
Gegužės, Chicagoje.

JUKNEVIČIUS Antanas, 
re Balandžio 29, East 
Louis, III.

BARKAUSKIENĖ Ona, seno 
amžiaus, mirė Gegužes 5 d., 
North Amherst, Mas^.

ASTROMSKIENĖ (Blažauskai- 
tė) Rozalija, 88 metų, mirė 
Gegužės 27, Detroit, Mich. 
— Šventažerio par. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

JANUŠKEVIČIUS Jonas, 54 
metų, mirė Birželio 4, Hoo- 
sick Falls, N. Y.

MOCKIENĖ Freda, mirė Bir
želio mėn., Frackville, Pa.

BAJORAS Antanas, 65 metų, 
mirė Gegužės 10 d., Battle 

Creek, Mich. — Zapyškio 
par. Amerikoj išgyveno 45 
metus.

NORMANTAS Leonas, 40 me
tų, mirė Balandžio m., Bue
nos Aires, Argentinoje. — 
Mažeikių ap., Sėdos v., Vire- 
lių k. Argentinoj išgyveno 
10 metų.

MOTUZAS'Štasys, mirė Gegu
žės 13, Wilkes-Barre, Pa.

JUDECKIS Jonas, mirė Gegu
žės 14, Dickson Cit v, Pa.

BUINEVIČIENĖ Ona (Kruc- 
kaitė), 47 metų, mirė Birže
lio mėn., Worcester, Mass.

KAZLAUSKAS Jurgis, mirė 
Birželio 1, McAdoo, Pa.

RUDZEVIČIENĖ Izabelė, 33 
m., mirė Birželio 4, Brook- 
lvn, N. Y.

VALIŠKEVIČIUS .Antanas, 49 
metų, mirė Birželio 3, Brook- 

. lyn, N. Y.
ŽELIONIS Juozas, mirė Bir

želio 1 d., West Pittston, Pa.
ALIŠKIENĖ Marė, mirė Gegu- 

žes 18 d., Bentleyville, Pa.

Pabėgo iš Kalėjimo
MARYSVILLE, Ohio. — Iš 

valstijos moterų pataisos na
mų Birželio 19 d. pabėgo žmog
žudė, Velnią West, kuri ten 
pateko kalėti už nužudymą sa
vo vyro 12 metų atgal. Su ja 
pabėgo kitos trys nusikaltėlės 
moterys. Spėjama kad jų pa
bėgimas buvo galimas su pa
galba keno nors iš vidaus, nes 
jos išėjo nakties laiku taip kad 
niekas nei nejuto, nors turėjo 
praeiti pro sargus ir keletą du
rų kurios būna užrakintos nak- į 
ties metu.

I

i I
I i

VAITKUS Antanas, 68 metų, 
mirė Birželio mėn., Chicago- 
je. — Šiaulių ap., Gruzdžių 
par., Lukošaičių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 35 m.

ZAMOLSKIENĖ Rozalija, 41 
metų, mirė Birželio 4, Chi
cago je. — Raseinių parapi
jos, Arškaimių k. Ameriko
je išgyveno 25 metus.

NA DVARAS Jonas, pusamžis, 
mirė Birželio 3, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
vai. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

BORTKEVIČIUS Stasys, 62 
metų, mirė Birželio 2, Chi
cagoje. Gimęs, augęs ir mo
kinęsis Rietave prie Kuni
gaikščio Bagdono Oginskio. 
Amerikoje išgyveno 35 me
tus.

JOZAITIS Aleksandras... 72 m. 
mirė Gegužės 26 d., Chica
goje. — Panevėžio ap., Klo
vainių par., Laipuškiu k.

MAKEVICIUS Vytautas, 23 
metų, mirė Gegužės 29, Chi
cagoje, kur buvo ir gimęs.

seno amžiaus, 
mėnesį, Oma-

ŠIMKUS Kazys, 
mirė Gegužės 
ha, Nebr.

JUODAGALVIS 
mirė Gegužes 
.1 e.

AŽUKAS Simanas, 
želio 4, Chicago j e. 
rijos ap., Krosnos 
mana vos kaimo.

EISINAS Antanas, 
mirė Birželio 5 d., 
je. — Raseinių ap. 
par., Vėjų kaimo. .

KOMARAS Ksaveras, 
tu, mirė Birželio 
les, III.

VAIVADAS Vincas, 
mirė Birželio 6 d., 
N. Y.

MATONIS Albertas, 
mirė Gegužes 30,
I’jHkko JPh

RAVINŠKAŠ Steponas, 12 m. 
amžiaus, mirė Gegužės 30, 
Wilkes-Barre, Pa.

SVANKAUSKAITĖ Alvina, 
mirė Gegužes 27 d., Ply- 
mouth, Pa.

RIMAS Juozas, mirė Birželio 
1 d., Port Griffith, Pa.

Matas, 52 m., 
mėn. Chicago-

mirė Bir-
— Kalva- 
par., Ra-

pusamžis, 
Chicago- 
, Pašilio

55 mė
mėm, Ni-.

54 metų, 
Brooklyn,

10 metu,
Wilkeš-

• KATĖS ūsų šaknyse yra 
labai delikatni nervai, per ku
riuos katė tuoj pajunta jeigu 
tik ūsas būna paliestas.

Nikodemas A. Wiikeiis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sa rininkas Vedėjas

i

Naujas Cunard White Star Laivas Mauretania
d.

THE FINEST VACATION RESORT
ON THE GREAT LAKĘS

• You'll ihrill over iis superb sandy beach.

One thousand comforiable, ouiside rooms at 
HOTEL BREAKEHS. Moderaie rates. Excelleni meals.

Geu&M/ Milei/ aut Mdla Gite/ 
G&el Mateli &Į Gale Gūe

71 JI Sporis, including Tennis, Boaiinga 
Fishing, Golf. Many new aiiiaciions.

Endless Fuxi for the eniire family for a 
day, a week-end or eniire vacaiion. • Ideal 
for Conveniions and Organizaiion Ouiings. 
• Free parking for 6,000 cars. Garage faciliiies.

Easy to Reach via U. S. Rouie 6, Ohio 2. Midway 
beiween Toledo and Cleveland, in the cenier of 
Ohio's Lake Erie Vacaiionland. Convenieni rail or 
bua conneciions at Sandusky. Steamer Irom Detroit.

30 
buvęs

i Per šventes Gegužės 
I pas Garijonus atsilankė

Akronietis Antanas Lazdaus- 
i kas su žmona, iš Columbus, O. 

Jie dalyvavo vietos Lietuvių 
. surengtame piknike, pasimatė 

su daugeliu savo senų draugų.
Gegužės 30 d., kapinių puo

šimo dienoje, Lietuviai skait
lingai lankėsi šv. Kryžiaus ka
pinėse, nes ten palaidota ko ne 
visi A krone mirę Lietuviai. 
Kapinėse katalikų kunigas 
laikė pamaldas. Glenville 
pinėse dalyvavo su paradu 
io veteranai atliko mirusių 
rių pagerbimą. Kalbėjo mies
to mayoras ir kiti.

Pas Ramoškas ir Apšęgus 
lankėsi J. šeštokas su žmona 
ir švogerka, iš Clevelande.

Feliksas Jankauskas Birže
lio 1 d. apvaikščiojo savo gim
tadienį. ’

J. Jonuška su žmona lankėsi 
Detroite, 
tuvėse mirusios 
Anastazijos 
laidotuvių 
Akronierius, 
Druskinienę

Senas Dirvos skaitytojas A. 
Lumpickas apvaikščiojo savo 
gimtadienį.

A. Usevičius susirgo, jam li
goninėje padaryta operacija.

Iš Mansfield. Ohio. pas J. 
Stokus lankėsi buvęs Akronie- 

i tis V. Kudurauskas. Jisai da- 
i dyvavo ir Lietuviu surengta- 
i me piknike.
j Taipgi iš Clevelando atsilan- 
j kė S. Jonila. Kalnas.

Cunard linijos naujas laivas Mau- 
I retania pirmoje savo kelionėje į va- 
! karus, išplaukė į New Yorką Bir- 
1 želio 17 d. Jis pavadintas vardu 
I seno, garsaus laivo praeityje, Mau- 
| retania, ir anot Cunard' viršininkų, 
: bus daugiau negu pateisinimas to 
i senojo laivu vardo,s kuris buvo pa- 
' žymus savo švelniu, greitu, pato- 
: giu plaukimu, bet šis turi daugybę 
> visokių naujenybių.
į Tą kaip tik galima patikrinti kal- 
; bant apie trečios klasės patogumus 
• keleiviams.

Naujasis Mauretania. kaip prane- 
| ša Cunard White Star Linija, tei
kia daug ko naujo trečios klasės 

i keleiviams savo transatlantiniame 
Į patarnavime. Ypatingai patobulin
ta tame laive yra sporto arena, už- 

i dengtas denis ir verandos cafe, pa- 
j čiame laivo viršuje, priešakyje pir
mos klasės sporto arenos.

Paprastai, trečios klasės kelei
viams žaidimo aikštelės būna pa
čiame laivo smailgalyje. Maureta
nia paskyrus daug geriausios da
lies aukščiausiame denyje trečiajai 
klasei.

Kitas svarbus patobulinimas nau
jame Mauretania laive tai trečios 
klasės keleiviams susisiekiami kam-

bariai, kuriuose šeimos gali keliau
ti drauge.

Kaip ir laive Queen Mary, Mau
retania trečios klasės kambariai yra 
laivo priešakyje. Trečia klasė turi 
61 išlaukinių kambarių laivo prieš
akinėje dalyje. Juose galima su
talpinti 160 keleivių, šioje klasėje 
visi kambariai turi bėgantį šiltą ir 
šaltą vandenį. Kambariai yra ant I 
B, C ir D denių, visi aukštai virš 
vandens. Kambarių ventiliacija ga
lima kontroliuoti pačiam keleiviui. 
Visoje trečioje klasėje galima su
talpinti 412 keleivių.

Trečios klasės keleiviams įrengta 
penki skirtingi vieši kambariai — 
valgomasis, vaikams žaisti kamba
rys, rūkomasis, ir du dideli poilsio 
kambariai, kurių vienas naudoja
mas filmų rodymui keleiviams.

T sporto ir kitus denius keleiviai 
turi patarnautoją keltuvą-liftą, ne
reikia lipti laiptais.

Šis laivas yra didžiausias Angli
joje statytas laivas. Ilgio turi 772 
pėdas, pėdų pločio, turi 10 de
nių, ir yra 34,000' gross tonų su tal- 
ja 36,000 tonų.

Mauretania j New Yorką atplau
kė Birželio 22 d. Atgal j Liverpool 
išplauks pirmą kartą Liepos 1 d.

’istance / 
e

Aplankykit savo toli
mus brangius asmenis 
su mažais kaštais — 
telefonu. Žemos toli
mo pasikalbėjimo kai
nos gaunama kas va
karas po 7:00 valan
dos ir VISĄ DIENĄ 
SEKMADIENIAIS.

„ - V'* “s ' ' , .

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO,

•g

kur dalyvavo laiclo- 
savo draugės 

žemiackienės. Po 
aplankė buvusius 
J. Baniulius, Oną 

ir p. žemiackus.

OPEN JUNE lOih to SEPTEMBER 4ih. Ask for FOLDER.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE * SANDUSKY, ORIO

Dance nightly iri beautiful tiew Ballroont 
to such famous Bands as Don Bestor 
e.. Shep Fields, Russ Morgan and others.
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Gerb.
SPRAGILAS

Ant galo pradeda jau 
musų padangė giedrėti po 
visų šaltų darganų ir ro
dosi kad netrukus sulauk
sim šiltos vasarėlės, ba jau 
ir “demokratai”, kurie per 
šimtmečius nešiojo raudoną 
vėliavą su užrašu “Lietuvai 
nei cento”, tą vėliavą už- 
glaudę už savo “demokra
tijos” sąsparos, pradėjo 
klot aukas Lietuvos reika
lams tik Klaipėdos pabė
gėliams, ba gal tų pabėgė
lių didumą sudaro Žydai. 
Jų supratimu Lietuvai sau
gumas nereikalingas, nes 
kai reikės tai Lietuvą ap
saugos Maskvos “demokra
tai”, o kaip nereiks tai Lie
tuvos galės ir nebūt, bile 
tik bus aprūpinti Žydai.

Pirmiausia savo auką 
paklojo didvyris Bagočius, 
kad “piliečiams” parodyt 
kam reikia aukaut. Vyras 
už tai musų Bagočius, ver
tas medalio, bet turbūt ne
gaus. Vyrai ir visi kiti tos 
šalies “demokratai” kurie 
davė aukas, bet didžiausia 
didvyrybė priklauso tautie
čių išauklėtam ir dabar ‘de
mokratų’ nelaisvėj vargs
tančiam Susivienijimui, ku
ris Klaipėdos pabėgėliams 
davė didžiausią auką.

Nors ta auka galės tekti 
Žydeliams, bet gal už tai 
koks jų anūkas likęs “de
mokrato” žentu laike “va
jaus” Įstos į narių: eiles: 
juk jeigu dabar priimami 
Lenkai, Rusai, Italai ir net 
Japončikai, tai kodėl nega
lėtų būti priimtas ir koks 
Zelmonas, juk tai vis “Lie
tuviškos širdys” (anot vie
nos pasakos, kuri užpernai 
organe buvo pasakojama 
per tris savaites).

Bet tai vis rytojaus rei
kalai, kuriuos paliksim ry
tojui, o dabar geriau pasi
dalinsim tuo ką turim šią
dien. O pasidalint turime 
jūsų džiaugsmais kurie 
verčia jus šypsotis kad pil
dosi Tysliavos pranašavi
mai, kad ateis laikai kada 
“demokratai” virs net šim
taprocentiniais patriotais 
ir stos į tautiečių eiles sy
kiu su jais gelbėt Lietuvą 
ir padėt išlaikyt jos nepri
klausomybę. Tai gražus 
pranašo žodžiai, kuriems 
svarbą priduot pasiskubino 
Bagočius ir kiti “draugai”

su savo aukom, už kurias 
jiems Lietuva aciu jau pa
sakė.

Tuo jus turit teisę džiau
gtis ir to jums niekas ne
gali uždrausti. Bet tuom 
pat sykiu jus privalot ir 
numatyt kad tai yra “drau
gų” ir “tavorščių” politika. 
Jie savo aukomis dabar no
ri nutrint savo senąjį obal- 
sį “Lietuvai nei cento” ir 
t ė v V nainiams “apmonyt” 
akis kad, ot, žiūrėkit, mes 
esam toki ir toki geri, esam 
lygus jums, ir jus į mus 
daugiau neskersuokit, bet 
pasitikėki t mumis ir įsilei
skit mus į savo tarpą, o 
paskui.... mes jums paro
dysim kad mes tik politi
kieriai, ir tai gudrus poli
tikieriai. Kai mes jums 
prisigerinsim ir jus mumis 
pasitikėsit, tada mes - jus 
apsuksim nugara prieš vė
ją, ir sau žinokitės, o mes 
iš jūsų galėsim pasijuokt 
kad jus musų politikos ne
suprantat.

Tie “demokratijos drau
gai”, išsiblaškę ir nieko ne
tekę prieš penkiolika metų 
vargo jieškodami lengvati
kių kuriuos galėtų išnau
doti savo karjeros atgaivi
nimui, ir po daug vargo at
rado sandariečius valdan
čius Susivienijimą, už ku
rio valdžią sandari ečiai ko
vojo su “tavorščiais”.

Gudrus “draugai” ati
džiai apžiūrėję pozicijas ir 
permatę katra pusė silp
nesnė, prisigerino sandarie- 
čiams ir stojo talkon ka
riauti “tavorščius”, iš ku
rių pusės sau laimikio jie 
nesitikėjo.

Sandariečiai mielu noru 
“draugus” prisiėmė talkon 
ir už tai atsilygindami su
darė “koaliciją” su “drau
gais” valdžioje, kurion į- 
lindęs vienas-kitas “drau
gas” paskui sandariečius 
vieną po kitam iš valdžios 
išstūmė ir suleido saviš
kius. Tokiu budu buvę su- 
bankrutiję “draugai” vėl 
iškilo. Dabar jie juokiasi 
iš sandariečių kad tie savo 
pozicijas taip pigiai jiems 
atidavė.

Panašiai jie pasielgė ir 
1914 m. kada New Yorke 
įvyko Lietuvių seimas. Ta
me seime susirinko “drau
gai” ir šliupo vadovauja
mi tautiečiai. Nors tautie
čių buvo didunja, bet ‘drau
gai’ išnaudojo Šliupo silp
nybę dėl laisvamanybės, 
viską pasiglemžė sau, net 
komitete nedavę jokios vie
telės ne tik jokiam tautie
čiui bet ir pačiam Šliupui. 
Tautiečiams viskas kas li
ko tai prisiminimas kad jie 
buvo seime.

Tuom nepasitenkinę tau
tiečiai ten pat įkūrė Sanda
rą, kurią vėliau tie patys 
“draugai” mėgino prisi
jungti prie savo sąjungos, 
bet tam nepavykus, paskui 
jie prisiplakė prie sandarie
čių Susivienijimo valdybo
je, ir juos ten apmovė taip 
kad sandariečiams ir šią
dien tenka raukytis.

Tat ir dabar “draugai” 
mitrindami savo netikusį

Kelione po Musų Lietuvą
(Tęsinys iš pereito nr.)

KELIONĖ Į ŠIAULIUS — SU
SITINKAM SU DETROI- 
TIEČIAIS. — GRYŽTAM 
Į KAUNĄ PAS NARU- 

' ŠIUS

Rašo ONA KARPIUS.

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Moderniškam M. S. “Gripsholm” Laive 

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per Gothenburg—Stockholm, Švediją, iš čia laivu S. S. Marieholm 
per Baltijos jura. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai Iš New Yorko

LIEPOS 15, Penktadienis. 
Paskutinės musų Palangoje bu
vimo valandos tikrai buvo įtem
ptos, nes šį rytą kai mudvi su-' 
gryžom į savo vilią paskutinį 
kartą, mudvi buvom labai iš
vargusios, tačiau nesimatė pa
silsio, bent iki sugryšim į Kau
ną, ir tik tenai žinojom galė
sim pamiegoti rytais iki vėlai. 
Man reikėjo paspėti į busą pu
sė po keturių ryto, taigi netu
rint budintojo laikrodžio nega
lėjau miegoti, ir ketvirtą va
landą pradėjau ruoštis kelio
nei. Bronė tačiau pasiryžo pa
silikti Palangoje per dieną, nes 
ji dar nebuvo buvus ant Biru
tės Kalno. Mudvi sutarėm kad 
ji išvažiuos iš Kretingos trau
kiniu šeštą valandą vakare, o 
aš įlipsiu į tą patį traukinį 
Šiauliuose ir nuvažiuosim į 
Kauną kartu.

Rytas buvo labai gražus, ir 
aš buvau patenkinta, nes visi 
mano planai ėjo kaip reikia. 
Busas nuvežė mane į Kretin
gą. Kuomet inėjau į geležin
kelio stotį net pradžiugau pa
mačius ten mano Detroitiečius 
draugus, Dr. Jonikaitį ir Adv. 
Uvicką, kurie taip pat laukė 
to ankstyvo traukinio į Kauną. 
Jie papasakojo kad savo vizitu 
Palangoje yra labai patenkin
ti. Mes turėjom apie valandą 
laiko laukti, taigi jiedu pasi
kvietė mane pusryčių su jais 
stoties restorane. Patarnavi
mas kaip paprastai buvo lėtas 
ir neužtikrintas, betgi mes pa- 
jiegėm pavalgyti pusryčius ir 
netrukus trankiais atėjo ir mes 
išvažiavom. Traukinyje rado
si keletas kunigų, kuriuos su
sipažinom, taigi kelionė buvo 
įdomesnė, - nes turėjom įvairių 
pasikalbėjimų.

Apie dešimtą valandą trau
kinis pasiekė Šiaulių stotį — 
aš ėjau su visais kitais išlipan
čiais link vagono durų, ir per 
langą pamačiau savo pusbrolio 
šypsantvsi veidą. Jis neužmir
šo atvežt mano lietsargį, kurį 
palikau viešėdama pas juos. 
Išėjus iš stoties, jis pasamdė 
vežiką ir mes išvažiavom pasi
važinėti. Aš esu buvus Šiau
liuose prieš dešimts metų, tai
gi dabar norėjau pamatyti ko
kią pažangą miestas padarė 
nuo tada. Kelias per miestą vis 
dar buvo akmenais grystas ir 
dauguma namų matėsi tie pa
tys. Stasys pasakė man kad 
jis per ilgą laiką ruošėse pa
dovanoti man auksinį žieduką 
atminčiai, taigi pirmiausia da
lykas jis įsakė vežikui nuvežti 
mus į brangmenų krautuvę. 
Pasirinkom auksinį žiedą su 
trimis emblemomis, širdis, kry
želis ir svarstyklės, kas reiš
kia, “Tikėjimas, Viltis ir Lab
darybė”. Jis įsakė pardavėjui 
Įpjauti jame mano ir jo rai
des ir datą. Aš jaučiausi pa
tenkinta ta dovana, ypatingai 
jo tokiu sumanumu. Jis toks 
nuoširdus ir visada stengiasi 
kuomi nors man pasitarnauti.

Iš krautuvės išėjom į mies
to sodą, kur praleidom daug 
laiko sėdėdami ant suolo ir 
kalbėdamiesi. Jis nupirko vyš
nių ir kitokių uogų, 
ir valgėm kalbėdamiesi, 
ėjom pasivaikščiot po miestą. 
Nusistebėjau pamačius 
Šiaulių miesto rinką paverstą 
į puikų parką ir darželį, su gė
lynais žydinčiais įvairiomis 
spalvomis; parkas tvarkus ir 
gražus pažiūrėti. Šiauliai yra 
vienas iš didesnių Lietuvos 
miestų, ir yra šios srities mo
kslo centras. Laike pasaulinio 
karo Šiauliai buvo išdeginti iki 
pamatų, ir tuoj po karo atsta-

kurias
Po to

senąją

V. Mučinskas DROTTNINGHOLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos 24

Kreipkitės j vietinj agentą, arba
SWEDISH AMERICAN LINE, 4 W. 51st Street, New York, N. Y. /'

obalsį “Lietuvai nei cento” 
kada aukauja Lietuvos rei
kalams (tik ne Lietuvos 
gynimui) žinokit kad jie 
tuomi taikosi prie ko nors 
prisišliet ir apmaut. Jiems 
ypatingai svarbu butų ap
maut katalikus ir tautinin
kus, kurie rūpinasi Lietu
vos likimu, kad paskui iš 
jų pasijuokt taip kaip da
bar juokiasi iš sandariečių.

Taigi, vyručiai ir moterė
lės, perdaug nesidžiaugkit 
“draugų” ir “tavorščių” pa
triotė jimu, ir bukit su jais 
atsargus. Citnagis.

tyti, taigi tikrenybėje yra nau
jas miestas. Yra daug moder- 
nistiškų namų, yienas iš jų yra 
Teismo Rūmai, kur Stasys no
rėjo mane nuvesti aprodyti, 
tačiau pasitaikė jie buvo užda
ryti.

Užėjom į restoraną papie
tauti, paskiau vėl ėjom pasivai
kščioti ir nupirkom atminčiai 
dovanėlių, kurias jis įdavė man 
parvežti jo seserims Ameriko
je. Po to užėjom į vieną gra
žią, smagią kavinę, kur užsi
sakėm “aiskrymo” ir pasilsė- 
jom.

Taip ir praėjo visą diena, 
pasivaikščiojau t arba pasėdint 
parke. Apie valandą prieš trau
kinio atėjimą nuėjom į geležin
kelio stotį, kur aplinkui vėl ap
sodinta gėlynais ir išdėta suo
lai, ant kurių pasėdėjom lauk
dami traukinio. Turiu prisipa
žinti kad aš buvau labai nu
vargus ir norėjau miego, taigi 
gal nemačiau Šiaulių tiek daug 
kiek norėjau matyti. Tačiau 
buvau patenkinta, tuo kiek ma
čiau, ir džiaugiausi kad galė
jau praleisti dar dieną su Sta
siu.

Tuoj traukinis atėjo, ir aš 
pamačiau per langą Bronę mo
jant į mane, taigi mudvi vėl 
susiėjom, kelionėje į Kauną. 
Traukinyje buvo buris links
mų jaunų žmonių, taigi mudvi 
turėjom daug kalbų su jais pa
sakodamos apie musų patyri
mus Lietuvoje ir atsakinėda- 
mos į jų klausinėjimus apie 
Ameriką.

Bronė papasakojo man kas 
dėjosi Palangoje po mano išva
žiavimo. Ji ilgai miegojo, ap
silankė “Pirmyn Choro” pamo
kose Kurhauze. Po pietų ne- 
kurie musų draugai karininkai 
nusivedė ją ant Birutės Kalno, 
jie ten nusifotografavo, ir ji 
buvo sužavėta kalno puikumu. 
Ji buvo taip sužavėta kad be
veik pamiršo apie busą, laikas 
praėjo taip greitai jog ji turė
jo tekina bėgti paspėti į jį. 
Viskas buvo gerai dėl to kad 
musų planai nesusimaišė, taigi 
štai mudvi vėl esam kartu, 
traukinyje.

Kauno rodos negalėjom pri
važiuoti gana greitai, nes mu
sų mintys buvo tik apie mie
gą. Vienas iš tų jaunų vaiki
nų, tūlas p. Grinius, buvo la
bai prielankus mums, pagelbė
jo su bagažu, palydėjo iki tak
si, kuriuo mes ir nuvažiavom 
į Majoro ir ponios Narušių na
mus Karo Ligoninės gatvėje. 
Jie gyvena keturių aukštų na
me, pačiame ketvirtame aukš
te, tiesiog prieš Karo Ligoni
nę, kuri randasi skersai gatvę. 
Vos tik mes privažiavom ir li
pom iš taksi, ponas Majoras iš
ėjo ant mažiuko balkono pa
sveikinti ir priimti mus. Užli
pom į ketvirtą aukštą, ir pa
galiau nudžiugom kad atsira
dom namie. Ir kokie namai! 
Viskas rodės žėri, elektros 
šviesos tokios skaisčios, kam
bariai dideli ir oringi, dideliais 
plačiais langais, gelsvai dažy
tom sienom ir baltom lubom; 
blizgančiom parketo grindim, 
minkštomis sėdynėmis, ir ap
valiu valgomu stalu paruoštu 
vakarienei, kurie kurios mudvi 
ir buvom pakviestos. Majoras 
ir poni Narušiai linksma šypsą 
ir nuoširdumu pasitiko ir pri
ėmė mus į savo namus. Ir po 
vakarienės, kurioje tarp kitko 
buvo ir skanių rūkytų ungurių, 
mudvi pagaliau nuėjom gauti 
taip reikalingo miego.

TAUTINĖS OLIMPIJADOS 
IŠVAKARĖS KAUNE

LIEPOS 16, šeštadienis. — 
Miegojom godžiai, nes tai bu
vo pirmas geras naktinis mie
gas iš dviejų savaičių, ir jau 
buvo vienuolikta valanda kai 
atsikėlėm. Tuoj po musų pus
ryčių, ponas Majoras parėjo 
namon pietums. Išsikalbę jom 
apie šio vakaro programą, nes 
šį vakarą . įvyks iškilmingas 
prieš-Olimpinis paradas, kuris 
atsibus Karo Muzejaus sode.

Tuoj po pietų Bronė ir poni 
Narųšienė išėjo apsipirkinėti 
ir pažiūrėti laiškų DULR rašti-

nėję. Aš tik norėjau būti na
mie ir ilsėtis, ką ir atlikau su 
malonumu, nes šiądien pradė
jau jausti pastarų dviejų sa
vaičių nuovargį.

Pavakarieniavę anksti tuoj 
išėjom drauge su Majoru- ir po
nia Narušiais į Muzejaus so
dą. Gatvės jau buvo pilnos 
žmonių; keletas blokų aplink 
Muzejų buvo užtverta virvė
mis, o policininkai davinėjo 
įsakymus ir prižiūrėjo tvarką. 
Pereiti ten galima buvo tik su 
pasais, bet mudvi buvom lai
mingos nes vykom su Majoru, 
taigi neturėjom bėdos praeiti. 
Jis nuvedė mus tiesiog į Mu
zejaus sodą, kuris buvo užpil
dytas žmonėmis iki paskutinio 
colio. Vaizdas buvo tiesiog 

. vejantis ir jaudinantis, ko 
galima apsakyti paprastais 
džiais.

Ten matėsi tūkstančiai uni-

ža-
ne- 
žo-

formų įvairių sporto organiza
cijų skyrių. Vėliavos ir ženk
lai plevesavo vakaro vėjo judi
nami kiekviename skyriuje. 
Tautiniai rūbai, organizacijų 
kostiumai ir įvairiausios spal
vos — toks spalvų gausumas 
kad net vaivorykštė blanktų 
prieš jas. Sujudimas visur, 
policininkai ir sargai bando pa
daryti tvarką, bėgiodami iš 
vietos į vietą; visi žiūrėtojai ir 
svečiai Įtemptai laukia kas to
liau seks.

Netrukus, pasigirsta trimito 
garsas, ir tarp tų tūkstančių 
plakančių širdžių užviešpatau
ja tyla, nes tai prasideda Vėlia
vos nuleidimo ceremonija — 
vėliavos kuri plevėsuoja virš 
Karo Muzejaus. Pasigirdo jau
dinanti Karo Invalidų orkestro 
muzika, kai jie pradėjo išmar- 
šuoti iš Muzejaus.

(Bus daugiau)

RAMBYNO JONINIŲ IŠKILMINGOS ŠVEN- 
TĖS vaizdas, kuri šymet neįvyks ir gal negreit 
vėl Lietuviai galės Rambyne tą šventę švęsti.

Pagrobę Klaipėdos kraštą, Vokiečiai be abejo 
išgriovė viską kas Rambyne Lietuviams šven
to buvo. Lietuviškumas persekiojamas.

DAR GALI SUSPĖTI 
SU EKSKURSIJA

LIETUVOS ŽURNA
LISTO DARBAS

• ANGLIŠKO žodyno žodžių 
tiktai trečdalis yra grynai. An
gliški, kiti žodžiai paimti iš ki
tų kalbų.

IŠPLAUKS LIEPOS 1 DIENĄ 
LAIVU GRIPSHOLM

Jau tik kelios dienos beliko 
iki išplaukimo skaitlingos eks
kursijos Į Lietuvą, ” moderniš
ku Švedų Amerikos Linijos mo
torlaiviu “Gripsholm” per Go- 
thenburgą, Švediją. Nuo Go- 
thenburgo keleiviai vyks trau
kiniu apie 6 valandas laiko per 
gražią ir Lietuvai draugingą 
Švediją į Stockholmą. Kelio
nėje visais kelionės reikalais 
rūpinsis patyręs ekskursijų 
palydovas V. P. Mučinskas, š. 
A. L. Lietuvių skyriaus vedė
jas. Jis lydės ekskursiją nuo 
New Yorko iki Kauno.

Dar ir dabar Amerikos pi
liečiai gali suspėti prisidėti 
prie šios ekskursijos. Ameri
kos pasui gauti trunka kelias 
dienas.

Jei manote aplankyti Lietu
vą šią vasarą, prisidėkit prie 
šios vasarinės ekskursijos, ne
atidėliojant kreipkitės į savo 
vietinį agentą, arba į DIRVOS 
Laivakorčių Agentūrą, 
Superior avė., Cleveland,

“Slavonic Review” žurnale, 
pereito Balandžio mėnesio lai
doje, tilpo gana įdomus raši
nys Angliška kalba, antrašte— 
LITHUANIA: Her First Twen- 
ty Years. Rašinys parašytas 
žymaus Lietuvos žurnalisto, V. 
Gustainio, kuris daug rašo vi
suomeniniais klausimais.

Labai smagu matyti musų 
tautiečius prasimušant 
saulinę spaudą. Kam 
kad kiti apie mus rašytų kada 
mes patys apie save galime 
rašyti. O dėl “Slavonic Re- 
view” kaip tik ir tinka šis V. 
Gustainio raštas. Jis atkerta 
daug užmetinėjimų kuriuos 
Slavai daro dar ir nūdien Lie
tuviams. šis žurnalas pašvę
stas ne tik Slavams bet ir vi
sai Rytų Europai.

Beje, Gustainis savo rašinį 
paraše pirm Klaipėdos neteki
mo, todėl nieko nemini apie 
pastarus įvykius, netekus jau 
Klaipėdos.

PASIMAINĖ VYRAIS,
PASIDALINO IR 

VAIKAISI

Į pa- 
laukti

6820
O.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Columbiaville, Mich. — 
Dvi kaimynės ūkininkės po 
tūlo laiko šeimyniško draiš
gavimo, įsimylėjo viena j 
kitos vyrą, ir vyrai taip pat 
pamilo vienas kito žmoną, 
taigi šiomis dienomis tose 
dviejose .šeimose įvyko per
maina: vieno moteris nu
ėjo gyventi pas kitą, kito 
atėjo pas jos vyrą. Jus pa
sidalino ir vaikais: abi pa
siėmė po 7 vaikus. Iš vie
nos ūkės į kitą su moteria 
perėjo ir karvė, kad jos kū
dikiui butų pieno.

Abi poros sutarė išsirū
pinti divorsus ir apsivesti. 
Iki tol jos skaitysis tik šei
mininkėmis. Viena mote
ris yra 47 m. amžiaus, kita 
27 m. Vyrai vienas yra 42 
m., antras 45 m.

• LAIKE didžiojo karo
rika turėjo Europoje 243,135 
arklius ir mulus, iš kurių žu
vo 68,682.

Ame-
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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. MULIOLIS Į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra E

E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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• Į LIETUVA •
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu 

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą

QUEEN Mary .... Birž. 21 AQUITANIA ......... Birž. 28
QUEEN MARY ... Liepos 5 AQUITANIA ....... Liepos 15

Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygelių: “Kaip
Parsikviesti savo gimines iš Europos.’'’
Dėl daugiau informacijų kreipkitės į

Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich. 

Metz Foreign Exchange Bureau,, 9128 Oakland A v., Detroit, Mich,
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IŠ Lietuvos ateinančios žinios kalba apie įvedimą sava- 
* noriškos darbo prievolės. Kaip Lietuvos Aidas Bir
želio 1 d. rašo, “Tuo tarpu ji bus tvarkoma savanorišku 
principu, t. y. kas norės tas galės į ją stoti. Stodamas 
turės pasižadėti kad išbus nustatytą laiką.” Darbo prie
volės reikalą tvarko Ministrų Taryba ir jau numatyta 
ją pradėti vykdyti šią vasarą.

“Apie darbo prievolę svetur ir apie reikalą ją įves
ti Lietuvoje musų spaudoje buvo daug prirašyta”, sako 
toliau Lietuvos Aidas. “Pažymėtina tai kad visos vie
šai pareikštos nuomonės pasisakė už darbo prievolės 
reikalingumą Lietuvai.

“Savanoriška darbe prievolė nėra darbo prievolė 
tikra ir pilna to žodžio prasme. Ne vienam gali kilti 
klausimas kodėl vyriausybė neįvedė darbo prievolės 
kaip kad ji yra įvesta kituose kraštuose, sakysime, Vo
kietijoje, kur visi abiturijentai turi atlikti šešių mėne
sių tarnybą darbo stovykloje? Aiškus dalykas (dėl to, 
kad Lietuvoje šis dalykas yra naujas, ir vyriausybė, be 
abejo, nenorėjo perdaug užsimoti, kad paskum nereikė
tų gryžti iš pusiaukelės.... Antra vertus, nėra jokio 
reikalo pamėgdžioti svetimus pavyzdžius: kas kitur ge
rai, mums gali būti visiškai nepakeliui. Pirma reikia 
išbandyti ir tik paskum, jei pasirodys kad sumanytas da
lykas musų krašto sąlygoms tinka ir susilaukia visuo
menės pritarimo, bus galima ir toliau plėsti.”.

Toliau L. A. sako: “Šia proga reikia pastebėti ir 
tai kad darbo prievolės įvedimas pasidarė aktualesnis 
reikalas, ryšium su Klaipėdos krašto netekimu. Kaip 
žinome, tas netekimas labai slegiamai paveikė musų eko
nominį bei finansinį gyvenimą. Dėl to teko peržiūrėti 
ir. šių metų biudžetą, dėl to iždas tegali žymiai mažiau 
skirti lėšų viešiems darbams. Bet mes visi esame su
interesuoti kad tie darbai ne tik kad nemažėtų, bet di
dėtų”.

L. A. baigia sekančiai: “Darbo prievolė bus ne kas 
kitas kaip ta pati tik kitokia forma daroma auka tėvy
nei, kaip kad mes darome, sakysime, aukodami Ginklų 
Fondui, kultūros reikalams ir panašiai.... Pirkome var
dinius ginklus, dabar turėsime progos padėti vardines 
plytas i statomą tautinės kultūros rūmą.... ”

©

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
gavo ir skelbia sekamas duosnias 
aukas Lietuvos reikalams:

I.
APSIGYNIMO FONDUI

CHICAGO:
J. A. Mickcliunas surinko ir 

prisiuntė $39.00
Šią sumą sudėjo: Sofija R. 
Rakuizo $21; J. A. Micke- 
liunas $5; Jieva Lukošiū
tė $3. Po $2: A. Naikelie- 
nė, P. Bartašienė; po $1: 
A. Makaras, J. Juška, B. 
R. Petkevičius, J. Sholte- 
man, J. Miškonis, Z. Jonavic

M. L. Brenzaitė, pirm. SLA.
208 moterų kuopos 38.00
(su šia auka SLA. 208 kp.
išviso suaukojo $100)

. Kaikaris, Cicero, per K.
Sriubienę 2.00

DETROIT, MICH.:
F> Motuzas surinko ir per J.

Smailį pristatė 35.00
Šią sumą sudėjo: po $10:
K. Tauras ir O. Rakaišenė; 
po $5: P. Kučinskas, Inž.
Žiuris ir J. Ambrose.

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS
ŠELPTI

CHICAGO:
N. N. Profesionalas, kuris 

prašė vardo neskelbti 5.00
Lietuvių Namų Savininkų ir 

Politikos Klubas, Cicero, 
per J. Stankevičių 5.00

AMBRIDGE, Pa., LDS. 147 
kp. per A. Urboną 14.25

ROCKFORD, III., SLA. 77 kp.
per J. Gustaiti 10.00

WILKES-BARRĖ, Pa., K.
Demikis 5-. 00

LOS ANGELES, Cal., SLA.
75 kp. per K. Lubiną 95.00

WAUKEGAN, Ilk, L. L. M.
D. per J. Mačiulį 18.00

VISO $266.25

DIRVA

zaitis, J. P. Varkala, J. Ka- 
ledinskas, V. Mackevičienė, 
P. M. Smith, J. Grigaitis ir 
Dr. K. Draugelis; po $5: 
G. čižanauskas, Al. Kums- 
kis, Wm. J. Kareiva, Wm. 
Sebastian, T. Rakštis, V. 
Rakštienė, U. A. Rakštienė, 
J. Rakštis. Dr. J. Kelia, F. 
Yudeikis; N. N. $4; P. V. 
Daužvardis, Konsulo sūnūs, 
ir S Bernstein po $1. 
Komiteto suruoštoje bunco 
party pelnas 228.06

A.L.R.K. Federacijos Centras 525.00 
(Liet. Laisvįs Paskolos bo- 
nais $500, kuponais $25.)

SLA. 208 Moterų kuopa 100.00
Sandariečiai 51.00
Chicagos Liet. Mot. Klubas 50.00 
SLA. 134 moterų kuopa 42.00
Kanklių Choras 30.00
SLA. 238 kuopa 13.00
Dienraštis Draugas 12.00
SLA. 63 kuopa 10.00
Bridgeporto VVS skyrius 10.00
Zarasiškių Klubas 10.00
Klovainiškių Klubas, Cicero 5.00 
Namų Savininkų ir Politikos

Klubas, Cicero 5.00
DETROIT, MICH., SLA. 352

kuopa 25.00
ROCKFORD, Ilk, SLA. 77 kp. 10.00 
WAUKEGAN, Ilk, Laisvės

Mylėtoju Draugija 18.00
LOS ANGELES, Cal., SLA.
• 75 kuopa 95.00
WEST LYNN, Mass., Sanda

riečiai 4.35
PHILADELPHIA, Pa., Šv.

Jurgio par. ALRK. Federa
cijos skyrius $35.15

AMBRIDGE, Pa., LDS. 147
kuopa 14.25

Pavieniu asmenų aukų gauta 795.55
‘ VISO $2,846.36

LIETUVOS AERO KLUBUI
Už Nepriklausomybės 20 metų su

kakties ženklelius:
CHICAGO.

Sandara per M. Vaidylą $15.00
Vincas Rėkus 3.75
Liet. Skautų 286 kp. 3.75
Dr. K. Draugelis 3.25
Naujienos 2.70

CLEVELAND, Ohio:
Dirva, per K. S. Karpių 3'6.25

Smulkios sumos iš pavienių
asmenų 5.50
Už visas aukas Konsulatas nuo

širdžiai dėkoja, jas tuoj pakvituo
ja ir persiunčia atitinkamiems fon
dams.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ilk

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI

(Tęsinys iš pereito nr.)

O OTARAI, pasaulinė aukštų profesijonalų ir biznierių 
IV OrganiZaCija, savo 30-toje pasaulinėje konvencijoje 
Clevelande, kur dalyvauja per 10,000 delegatų ir svečių, 
šią savaitę sprendė ne tik savo biznius ir profesijas lie
čiančius klausimus, bet ir visuomeninius ir pasaulinės 
taikos klausimus. Jie iškėlė naujus sumanymus jauni
mo mokymui ir auklėjimui, kad jaunieji nemestų mokyk
las, kaip kartais pasitaiko iki šiol, ir išklysta. Sprendė 
darbininkų santikius šu darbdaviais, ir paskleidė daug 
gerų minčių pasaulinei taikai palaikyti. Rotarai iš vi
so pasaulio, savo gerų kalbėtojų buvo raginti naikinti 
nesantaiką, darant savitarpinius naujus tarptautinio 
draugiškumo ryšius tarp įvairių šalių piliečių.

Europoje, tiktai Italija, Vokietija ir Sovietų Rusi
ja neturi Rotarų Klubų.

II.
CHICAGO:

Liet. Prekybos Buto suor
ganizuotas Lietuvai Gelbėti 
Fondas $1016.06

Šią sumą suaukojo ir surinko 
biznieriai-profesionalai ir jų 
darbščios žmonos, būtent: 
Just. Mackevičius $200
D. Kuraitis 100
J. P. Rakštis 100
Teisėjas J. T. Zuris 50
S. Balzekas 50
Jos. F. Budrik 50
G. Nekrašas 25
A. R. Patrick 17,
G. Šukys #17

KLAIPĖDOJE Vokiečiai už
grobė ir Lietuvos “žuvies” b- 
vės fabriką. Netekus to fabri
ko, bendrovė ruošiasi statyti 
sau kitą žuvies apdirbimo fab
riką šventosios uoste.

LIETUVA mokina žmones 
kovoti su gaisrais. Visoje ša
lyje rengiamos priešgaisrinės 
propagandos dienos. švmet 
priešgaisrinė savaitė atsibuvo 
Birželio 3-11 d.

pRIEŠ keliolika dienų susirinko Budapešte naujasis
Vengrijos seimas. Suėjo 40 nazių atstovų, vilkėda

mi žalius marškinius, ir aukštus batus. Jie atsisėdo vi
sai kairėje. Valdžios partija gavo 202 atstovus. Visi 
jie dėvėjo juodus marškinius, aukso šniūreliais apve
džiotus, ir juodus kaklaraiškius.

Jau tik jų parėdai įrodo kad tie vyrai yra ne kas 
kitas kaip keno nors žaislai. Kam reikalinga šalies iš
rinktiems seimo atstovams skirstytis į tokius kraštuti
numus ir į seimą suėjus save atžymėti žaliai ar juodai, 
ir tik tų kurie juos kaip beždžiones vedžioja, reikalais 
rūpintis, o ne savo, ir savo kitų milijonų brolių ir sese- 
sų-piliečių gerovei?

Laiminga Lietuva kad spėjo laiku apsidirbti su sa
vo partijomis ir suvaržyti jų vadus. Tuomi išvengta 
susirinkimas į seimą būrelių atstovų, skirtingų spalvų 
marškiniais apsimovusių, kurių kiekvieno būrelio koks 
nors vienas vadas šniūrelius traukytų, kaip tą kartais 
matome besmegenių, margais skaruliais apsiūtų lėlių 
teatre.

Keista ir tas kad vis randasi tokių žmonių kurie 
nori būti ant šniūrelių parišti, su šniūrelių galais keno 
nors saujoje....

Po $1.0? B. R. Petkevičius, 
D. Pivarunas, J. Kazanaus- 
kas, J. Ferayičius, J. Juo

ARTOJO TIKĖJIMAS
Širmi, vėl arklu garbingu mes 
Žemės krutinę arsim....
Mūšio laukus prisiminkime,
Ginant tėvynę taip narsiai!
Rankom, ginklus kartą valdžiusiom, 
Duotos, štai, kitos jiegos!
Tempk, širmi, mirgančią geležį, 
Lopšį paruoškime diegui!
Jau piemenėlis dainuoja ten 
Laisvajai žemei dainą.
Ją tiktai vieną artojas taip 
Nuoširdžiai sveikint ateina.
Broliai ! noragai šie narsus 
Amžiais puoš musų žemę!
Žemėn save mes inarsime....
Te tik jiegų laimė lemia!

J.K. Raimondas Bebris.

AMERIKOS Airiai, net Kongreso nariai — šios šalies 
x * žmonių išrinkti atstovai — rietė nosį prieš Angli
jos karalių ir karalienę, kurie buvo Amerikos vyriausy
bės svečiais. Airiai Kongreso nariai buvo nusistatę boi
kotuoti karaliaus priėmimą Kongrese, ir kėlė net reika
lavimą kad karalius pasakytų kada ims mokėti Ameri
kai karo skolas....

Airiai turi tokį patį atsinešimą į Anglus kaip Lietu
viai į Lenkus. Tarp Anglijos ir Airijos yra priverstina 
taika, dėl to kad Anglija turi užgrobus dalį Airijos.

Ta pati istorija ir Lietuvių su Lenkais. Nors Lietu
va, politiškais sumetimais, su Lenkija draugauja, tačiau 
Amerikos Lietuviai vis nosį riečia prieš Lenkus ir ven
gia čia su jais bent kokius santikius turėti. Jeigu pasi
taiko kur su Lenku visuomenininku susidurti ir jis, ži
nodamas apie Lietuvos-Lenkijos santikiavimą, prisime
na Lietuviui kaip naudinga yra Lietuvai palaikyti ry
šius su Lenkija, Amerikos Lietuvis vis prisimena Vil
nių, ir Lenkui tai prikiša.

Londone vienoje valgykloje šokių salė išklota vario plotvė- 
mis, pirmutinės tokios grindys pasaulyje.

NEPAŽYSTAMAJAI
Pasakyk man, Lietuvaite 
nepažystamoji, 
ar susipažint galėsiu 
su tavim, mieloji?
Aš noriu tau būti draugas,
būti ištikrųjų,
ir mylėti tave vieną

-tik iš išrinktųjų.
, Tavo akys — žiedai lino,

ir linksmutės lupos; 
prieš tave ne vienas vyras 
lenksis arba klūpos....
Tik tokiai mergaitei širdį 
aš atvert galėčiau, 
visu savo žmoniškumu - ■ ,
jautriai pamylėčiau.
Tat ištiesk man savo ranką — 
nepažystamoji, 
gal mes busime laimingi, 
apie tai svajoju.

Šiauliai. VI. šaulys.

GINČAS DĖL NEGYVĖLIO

Aukštesnysis stovėjo sudėjęs rankas ir su
traukęs antakius; jis žiurėjo kaip kalnelio vir
šuje buvo kraunamas laužas.

Išgirus tuos žodžius, Amulį nenorint nuk
rėtė drugys: aukštesnysis vienuolis garsiai pa
sakė jo mintį.

— Ar tas juokiasi maloniai, kam bloga?
— nuoširdžiai pasakė Pranciškus. — Pažvelk Į 
jo veidą!

— Tai akių dūmimas! — atkirto Martynas.
— Jo lupom nelabasai šypsosi žmonėms gundy
ti!

žemesniojo vienuolio žodžiai tarsi sunkų 
akmenį butų nuridinę Amuliui nuo širdies; jam 
pasidarė lengviau; Martyno žodžių jis gerai 
nesuprato.

— Geras žmogus jis buvo! — įsiterpė į 
jų kalbą Amulis, kreipdamasis į Pranciškų: — 
jo prašytas aš turiu perduoti judviem porą 
žodžių.

— Jo? Kokių? — lengvai nustebęs pak
lausė šis.

— Vakar jis buvo pilyje, prašė judviem 
pasakyti kad išsinešdintumėte iš čia. žyniai 
ant judviejų širsta, — tyliai pridūrė Amulis:
— saugokitės, judu nori nužudyti!

Akylai klausiusio vienuolio veide, išvargu- 
siame, rodos, kiaurai permatome pasirodė šyp
sena.

— Broli, — prabilo jis, nuleisdamas savo 
sudžiuvusią, atsikišusiais kaulais ranką ant Amu- 
lio rankos, laikiusios kardo rankeną: — Be Die
vo valios nei vienas plaukas nuo mudviejų gal
vos nenukris. Jis atsiuntė mudu čia, tai čia 
ir busim!

Vienuolio balsas buvo švelnus ir silpnas, 
bet tokia galinga jėga jis skambėjo, jog Amu
lis nieko neatsakė. i

Aukštesnysis Martynas stovėjo vietoj, kaip 
įkastas.

— Žinokis, kaip išmanai, — murmtelėjo 
Amulis: — aš išpildžiau tai ką man liepė štai 
šis . . . — jis mostelėjo į negyvėlį ir, laikyda
mas Henriko ranką, pradėjo atgal spraustis. 
Vaikas atrodė visai išsiblaškęs, jo akys buvo 
sausos.

Amulis pajuto, kad Henrikas trukčiojo ji 
už alkūnės, ir pasilenkė prie jo.

— Kodėl jis toks šaltas? — patylomis pa
klausė vaikas.

— Todėl, kad jis jau miręs, — atsakė Amu
lis, — O dabar, sėsk į arklį! . . .

Amulis jau buvo bekeliąs Henriką į balną, 
bet suskambėję triukšmingi balsai privertė jį 
nuleisti ir atsigręžti.

— Čia pasakoja kad jis buvo krikščionis!
— garsiau už visus nuskambėjo Martyno balsas; 
dešine ranka jis rodė į numirėlio kūną. — Jei 
taip, aš reikalauju kad jis butų mums atiduotas! 
Šalin tą nelabąjį laužą!

— Netiesa!—suužė visur aplinkui:—jis 
neatsižadėjo musų dievų!* Eikite šalin, Vokie
čių žyniai!

— Draudžiu jums prie jo prisiliesti! — vėl 
suskambėjo vienuolio balsas:—nedryskite laido
ti jį savo prakeiktomis apeigomis!

Amulis sėdo į arklį ir tarp sujudusios mi
nios pamatė antrąjį vienuolį: jis tylėdamas 
liūdnai žvelgė į savo bičiulį, rodos, nelabojo 
dvasios apsėstą. Prieš Liubarto kūną kaip sie
na sustojo Lietuviai, Martynas puolė pro ją, 
norėdamas prasiveržti prie neregio kūno, bet 
kelios rankos jį .sulaikė.

Iš visur pasipylė grasinami šauksmai.
— Mušti juos! — rėkė aplinkui neapykan

tos balsai. — Numirėlį nori išniekinti.
Daugelio rankose jau sušvitrėjo peliai ir 

kardai, bet aukštesnysis vienuolis, griausmin
gai šaukdamas, drąsiai žengė prie jų.

Ką jis rėkė sunku buvo suprasti. Minia 
ūžė, kaip audroje pakilusios bangos, kada atsi
muša į krantus.

Amulis tuojau paleido arklį prie vienuolio 
ir pamojo ranka.

Netrukus minia nurimo.
— Jus pažystate mane? — balsiai paklau

sė jis, atsigręžęs į minią.
— Pažystame! — šimtai balsų atsiliepė.
— Ir tu pažysti mane? — kreipėsi jis į 

Martyną, piktom akim žvairavusį į jį. — Nere
gys Liubartas vakar buvo musų pilyje, ir tepa- 
virsiu aš amžinai į akmenį, jei pasakysiu netie
są! — Amulis padėjo ranką sau ant galvos: — 
Liubartas nebuvo išsižadėjęs tėvų tikėjimo!

Pasitenkinimo balsas nuužė per minią.
— Jo vėlė nueis į pragarą! — prabilo auk

štesnysis vienuolis. — Atsiverskite, meskite 
garbinę savo stabmeldiškus dievus: netoli bai
siojo teismo diena! . . .

Vienuolis, nebaigęs sakyti, pašlijo: du Lie
tuviai sugriebė jį už gerklės. Dar. akimirks
nis—jis jau butų subadytas buvęs ant jo pakel-,

VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

tais peiliais, tik įsakomas Amulio balsas priver
tė juos paleisti vienuolį.

— Nešinkis iš čia! — griežtai liepė jam 
Amulis, varydamas arčiau jo prunkščiantį ir 
putojantį arklį. — Ne čia tau dabar vieta — 
nešinkis!

Martynas nusigręžė į šalį ir kažką pasakė, 
ir vėl tik nepakliuvo Amulio arkliui po kojų. 
Greitai jis užsimaukė ant galvos maukšlj, iš po 
kurio dilktelėjo kerštu degdamos akys. Vienuo
lis nusispjovė ir triukšmingo lalėjimo ir šūk
čiojo lydimas, pasisukęs iš minios, nuėjo ša
lin, Lietuviai persiskyrė ir nepaliesdami pra
leidę' jį išeiti, nors visų veidai degte degė ap
maudu.

Pranciškus taip pat užsitraukė maukšlį ir 
pradėjo spraustis paskui savo brolį.

Amulis sugryžo prie savųjų, ir, apsukę kal
nelį, raiteliai įjojo į kelią ir pasileidę risčia, no
rėdami pasivyti sugaištą laiką.

Vienas kitas raitelis dar kelis sykius buvo 
atsigręžęs, bet nei Trakų nei lauko, kur niūkso
jo piliakapis, jau nebuvo matyti — visa dengė 
arklių kojų sukeltas dulkių debesis.

(Bus daugiau)

Nauja Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba

Kaune įvyko visuotinis žurnalistų Sąjungos 
narių susirinkimas. Sąjunga dabar turi apie 150 
tikrųjų narių ir 40 narių korespondentų. Są
junga turėjo įsigijus Giruliuose, Klaipėdos kraš
te, gražius poilsiui namus, į kuriuos sudėta ar
ti 100,000 litų. Tuo tarpu namus yra užėmę 
Vokiečiai. Rūpinamasi namus atgauti ir par
duoti.

Susirinkimas priėmė įstatų pakeitimą, ku
riuo siekiama sąjungą labiau suprofesinti. Už 
geriausius straipsnius premijoms numatytus 
1500 litų susirinkimas nutarė paaukoti Ginklų 
Fondui ir busimam kultūros fondui (po 750 lt.).

Visuotinio L. ž. S. narių susirinkimo išrin
ktieji valdybos nariai pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas red. A. Gricius, I vice pirmi
ninkas rėk. J. Kardelis, II vice pirm. dir. V. Ke
mešys, sekretorius red. A. Dėdelė, iždininkas S. 
Aleksynas narių reikalais vedėjas J. Levickas, 
santikiams su užsieniais palaikyti red. I. Skrup- 
skelis, ūkio reikalų vedėjas red. V. Oškinis ir 
archyvaras J. Paleckas. VDV.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
CHRONOLOGIJOS

1291 Lietuvių Didžiu kunigaikščiu apšaukta 
Putearą.

1293 Lietuviai mėgino iš Kryžiuočių atimti Til
žę — nepavyko.

1294 Lietuviai savo žinyčių iš Pastovių per
kėlė į Kernavą.

1295 Karaliaučiuje Vokiečiai išžudė daugybę 
Lietuvių-krikščionių.

1297 lietuvių kovos su Vokiečiais prie Nau- 
milės, kovose žuvo 8,000 Lietuvių.

1303 Išdavikas Drakis Kryžiuočiams išdavė 
Lietuvių pilį Onkaima.

1306 Lietuviai užkariavo Lenkų pilis: Kalisz 
ir Stawisz.

1307 Lietuviai laimėjo kovą su Vokiečiais prie 
Gardino.

1308 Lietuviai apgulė Kalavijonių pilį Rygoje.
1309 Kryžiuočiai iš Prūsijos išvarė visus Lie

tuvių pagonų kunigus.
1312 Lietuviai išvijo iš Gardino apygardų vi

sus Kryžiuočius.
1313 Lietuvoje siautė didelis badas ir maras.
1314 Romoje popiežius Inocentas III apkrikš

tijo Lietuvių kunigaikščius Varpėdą ir 
Svobunę.

• APIE GYVATES IR JŲ 
ĮKANDIMĄ

Gyvatės yra tai gyvūnai kurios šliaužioja 
prie pat žemės. Bet jos gali pakilti į aukštį ir 
užpulti savo auką, įgilimu.

Pennsvlvanijos valstijoje yra trijų rūšių 
nuodingos gyvatės. Jos yra: raina barškuolė, 
varia-galvė ir pelkių barškuolė.

Iš kiekvienų septynių gyvačių įkandimų vie
nas yra mirtinas. Tam tikri serumai prieš gy
vačių įkandimo nuodus sumažino jų įkandimo 
pavojų.

Gyvatės įgiltas asmuo privalo tuoj gauti 
medikalę pagalbą. Miškuose stovyklaujantieji 
ir šiaip mėgstantieji po miškus ir laukus vaikš
tinėti privalo būti labai atsargus. Užlipimas ant 
išgriuvusio ■ medžio arba akmenio yra pavojin
gas. Prie jų tankiai gyvatės prisišliejusios.

Jeigu nesuerzinta ir nepaliesta, gyvatė yra 
rami ir nepavojinga.
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Lietuvių Antras Laimėjimas
KAUNAS. — Trečios Euro

pos krepšinio pirmenybės, ku
rios Įvyko Kaune Gegužės 21- 
28 d., vėl patvirtino Lietuvos 
lūkesčius ir viltis. Kaip buvo 
laukiama, Lietuva meisterio 
vardą pelnė užtarnautai, nes 
visose varžybose ji ėjo be pra
laimėjimo, niekur nesuklupda
ma. Lietuvos komandos kas
dieniniai laimėjimai traukė di
džiules minias žmonių į naują 
sporto salę, 
iš visur: 
ekskursijų iš įvairių 
vietų ir net iš užsienių.

Apskaičiuojama kad 
bos kasdien sutraukdavo 
iki 12 tūkstančių žmonių.

Koks buvo susidomėjimas 
varžybomis rodo ir tai jog į 
sporto salę galėjo patekti tik 
apie puse norinčiųjų; pasirodė 
kad naujoji milžiniška salė, vos 
tik pastatyta, masiniams rei
kalams. yra jau permaža.

Iš provincijos atvykusiem,s 
buvo daroma kai kurių leng
vatų ir jiems netekdavo nusi
vilti, nes į sporto salę galėda
vo patekti.

Kaip žinoma, šiose Europos 
krepšinio pirmenybėse dalyva
vo astuonios, valstybės: Lietu
va, Latvija, Estija, Lenkija, 
Prancuzija, Italija,. Vengrija ir 
Suomija, 
krepšinio 
pakilęs, 
duomenys 
kad šiuo
Šinio centras yra Baltijos val
stybėse — Lietuvoje ir Latvi
joje. Lietuva jau antrą kartą 
išeilės tampa Europos krepši
nio nugalėtoju, o Latvija, ank
sčiau buvęs Europos meisteris, 
Kauno varžybose dabar užėmė 
antrą vietą.

šiose varžybose kasdien bu
vo vykdomos ketverios rung
tynės. Tat kasdien žaidė visų 
aštuonių valstybių komandos. 
Išviso įvyko 32 rungtynės.

Lietuva taip pat žaidė su vi
somis kitų valstybių komando
mis ir jas vieną po kitos nuga
lėjo.

Ir plaukė žmonės 
buvo matyti gausių 

krašto

varžy-
po 10

A 4/C4.1A J€lr. J £- 1J Ct 11

Tai kraštai kuriuose 
sportas yra gerokai 
Tačiau pirmenybių 

įtikinamai liudija 
laiku Europos krep-

menybese dalyvavusios valsty
bės eina taip:

I

LIETUVOS KREPŠINIO penkiukė, kuri atsižymėjo Euro- 
ropos pirmenybėse ir antru kartu laimėjo Lietuvai čampio- 
no garbę. Paveiksle matosi: Budriunas, Jurgėla, Kriaučiū
nas, Ruzgys ir Lubinas. Elta.

LIETUVA-LATVIJA 37:36
Pirmiausia Lietuvai teko su

sitikti su Latvija. Tai, išsky
rus Lietuvos komandą, buvo 
stipriausias ir pavojingiausias 
varžovas, 
nes kėlė bene 
susidomėjimą, 
liuojamos per 
radijo stotis.
va ėjo su aiškia persvara, bet 
vėliau Latviai atsigriebė ir 
rungtynių rezultatai, pakrypo 
jų naudai.

D r a matiškiausia rungtynių 
eiga buvo pačioje pabaigoje, 
kai rezultatai kas minutą kei
tėsi tai Lietuvių tai Latvių 
naudai. Abi komandos kovo-

Todėl šios rungty- 
didžiausią visų 
Jos buvo trans- 

Kauno ir Rygos 
Išpradžių Lietu-

Išpardavimas B

The Kramer i Reich Co. i
priversta apleisti be persergėjimo — savininkai išnuo

mavo tą visą namą kitokiam bizniui.

KELIŲ SAVAIČIŲ BĖGYJE

THE KRAMER & REICH CO. TURI TUOJ

Išsiparduoti
Viskas turi būti ii varduota iki paskutinio 
dolario esančiu P;ekiu tuojau, nežiūrint 

Kaštų ir Nuostolių!

Viską turim Išparduoti
ATEIKIT PASINAUDOTI ŠIUO PAPIGINIMU KO
KIS PASITAIKO JŪSŲ GYVENIME! Pasirinkit 
ko tik reikia iš musu didelio 20,000 dalvkų sandėlio 

puikiausių VYRIŠKŲ RŪBŲ ir REIKMENŲ!

SUTAUPYSIT IKI PUSES KAINOS!

The i? & Reich

taškai
14
12
12
11
11

9
8
7
ir

krepšiai
402:125
253:163
247:235
262:215
291:174
211:223
162:341
120:536 

taškų ir
eina pirmoje

1. Lietuva
2. Latvija
3. Lenkija
4. Prancuzija
5. Estija
6. Italija
7. Vengrija
8. Suomija

Taigi, Lietuva 
krepšių atžvilgiu 
eilėje.

Pirmenybės baigėsi Gegužės 
28 d. Po visų rungtynių ko
mandos, su vėliavomis išsirikia
vo su vėliavomis prieš garbės 
tribūną. Ministras pirminin
kas Gen. J. Černius pasakė ati
tinkamą kalbą ir pirmenybėse 
dalyvavusioms komandoms į- 
teikė dovanas:

1. Lietuvos komandai — 
Respublikos Prezidento Anta
no Smetonos dovaną;

2. Latvijos — švietimo mi
nistro Dr. L. Bistro dovaną;

3. Lenkijos — Kauno mie
sto burmistro A. Merkio dova
ną ;

4. Prancūzijos — Kūno Kul
tūros Rūmų direktoriaus Vyt. 
Augu Stausko dovaną.

Likusių valstybių koman
doms buvo įteikta kitos atitin
kamos dovanos.

5

Trečiųjų Europos krepšinio pirmenybių už
darymo iškilmė Kaune, Gegužės 28 d. Vaiz
de matosi rungtynių uždarymo aktas, visų

dalyvavusių valstybių komandos su savo vė
liavomis išsirikiavusios prieš vyriausybės tri
būną. Matosi ir dalis milžiniškos publikos.

TTIPPODROM^

kelė

jo nepaprastai įtemptai ir at
kakliai.

Tačiau pačią paskutinę mi
nutą Lietuvos rinktinė įgavo 
persvarą ir rungtynės baigėsi 
37:36 Lietuvių naudai.

žiūrovai Lietuviams
milžiniškas ovacijas. Tai bu
vo tautinio entuziazmo natū
ralūs pasireiškimas. Jį užbai
gė Lietuvos himnas, išsiveržęs 
iš 12,000 žmonių krūtinių.

Antrą dieną 
galėjo Estiją 
komanda buvo 
nesnė.

Trecią dieną 
galėjo Lenkiją 46:18. 
vos-Lenkijos valstybinės 
to komandos Kaune buvo susi
tikusios pirmą kartą. 
Lietuvos rinktinei 
tingai pavojingas

Ketvirtą dieną 
paėmė viršų ant 
komandos 48:18.

Penktą dieną — Lietuva lai
mėjo prieš Vengriją 79:15.

šeštą diena — Lietuva ne
paprastai daug punktų padarė 
prieš silpną Suomijos komandą 
laimėdama 112:9.

Septintą dieną — paskutinės 
varžybos, kuriose Lietuva su
mušė Italiją 48:15.

Mažų kaimyniškų valstybių 
ir didžiųjų Europos šalių ko
mandos kiekvieną dieną krito 
prieš Lietuvos komandą, Lie- ' 
tuviams žengiant pirmyn, be 
jokio pralaimėjimo.

KAM TEKO KURI VIETA
Tomis visomis dienomis vi

sų kitų šalių komandos žaidė 
prieš kitas komandas, vienos 
pralaimėdąmos, kitos laimėda
mas, bet joms nebuvo progos 
pasivyti Lietuvos komandą.

Pagal užimtų vietų eilę, pir-

VEISIA ŽUVIS. Lietuvos 
Miškų departamentas iš Vil
niaus krašto atgabeno ten už
pirktų apie 500,000 apvaisintų 
sterkų ikrų, kuriuos paleido į 
Dusto ežerą, Zarasų apskrity
je. Daugų ežeran buvo palei
sta apie 200,000 išperintų si- 
gų.

Į

7007 SUPERIOR AVĖ.
Kampas Giddings Rd. Atdara kas vakaras

s

Laikrodimnkas
Taisymas mano speciališkumas. ~

Parduodame visokios rūšies brang- Ag 
menis, laikrodėlius, ’ ’’ 
dus, stalinius setus, 
snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

Atsakantiems
simokėjimu

S.AMAS
E W E L E R
Superior Avenue

I.
J

6704

rūšies 
laikrodžius, žie-A 
rašomas plunk- 

kainomis negu vi- “ 
prekės tos pačios.

žmonėms duodame 
ilgesniam laikui.

— Lietuva nu- 
33:14. Estijos 
už Latvius silp-

— Lietuva nu-
Lietu- 
spor-

Lenkija 
nebuvo ypa- 
priešininkas. 
— Lietuva 
Prancūzijos

ŠYMET Nemune plaukioja 
30 Lietuvių bendrovės preki
nių laivų.. Iki šio rudens Lie
tuvos Baltijos Lloydo jiegomis 
bus pastatytas geležinis moder
nus motorinis prekinis laivas, 
su šaldytuvais ir kitais įren
gimais mėsai vežioti. Per vie
ną dieną jis galės nuvežti iš 

’ Kauno į Klaipėdą iki 250 tonų 
prekių.

uSusannah of the 
Mounties”

Shirley Temple dalyvauja vėliau
sioje 20th Century-Fox filmoje pa
vadintoje “SUŠANNAH OF TIIE 
MOUNTIES”. Tai yra vaizdavi
mas ypatingo gyvenimo tolimoje 
Šiaurėje,, ir šioje filmoje vadovauja
mų rolę turi ta garsi jauna artistė 
Shirley Temple.

Šiame veikale ji vaidina prastos 
mergaitės rolę, kuri yra skirtinga 
nuo visų iki šiolei jos vaidintų vei
kalų. Randolph Scott ir Margaret 
Lockwood vaidina romantiškų rolę 
suaugusiųjų, o prie jų veikia visa 
eilė kitų gerų artistų.

“Susannah of the Mounties” pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
šetašdienj Birželio 24, ir vaizduo
ja Shirley kaip vienatinę išlikusių 
gyvų nuo Indi jonų skerdynės, kurių 
pasiima auginti Randolph Scott, rai
tųjų policininkų narys. Tie raitie
ji policinnikai darbuojasi apsaugoti 
geležinkelį nuo Indijonų užpuolimų.

Duok žmogui šviesą — jis pat? 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

JUS SKELBKITE DIE
VO KARALYSTĘ IR

TIESA ŽMONĖMS

pa

DYKAI
SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentų — 
akordionų, sax. darinėtą, banjo, 
gitarą, ar bubną dykai, viskas 
ką mokėsit tai už mokymą. 
‘•Learn to play the Harmony 
Wųy”. — Mes taisom ir parduo
dam muzikalius

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš v Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR
55th St.

ENdicott 8908

AVENUE
(14)

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKŪS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budvveiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
CAFE
• Night Club •

4058 ST. CLAIR

(Atdara iki 2:30

AVE.

ryto)

Muzika Penktadienio ir
vakarais

JUZE ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

šeštadienio

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 Stl Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios
WASHERS SWEEPERS

Atvykstant į jūsų namus ir pa
darom apkainavimų dykai. 
20 metų patyrimo.

HARRY’S
Radio Servicing Company 

6919 WADE PARK AVĖ.

Lietuviška Užeiga
ALUS IR VYNAS

Už kviečiame Lietuvius 
atsilankyti pas mus.

VINCAS MATAITIS
Mechanicsville Rd. RFD< 2 

Rock Creek, Ohio
Chardon rd., 

iš ten R-l»66, 
toda važiuoti 
Trumbųll.

Nuvažiuoti: R-6 iki 
paskui iki Ilaniden, 

i sukimo i kairę;
R-534 į East

iki

Harmony
7727 Superior
2419 Dennison

instrumentus.
(26)

Shoppe
EN. 5297 

. SH. 7621

Crosstown 
Upholstery Shoppe 
Repairing, Remodeling 

Refinishing
Mes finansuojam visų darbų 

jei neturit gatavų pinigų. 
Darbo kainų suteikiam dykai

1001 E. 79th St. (28)
Barchi, Mgr. E. Martin, Rep.

HEnderson

Pradžia naujo pasaulio ir 
baiga senojo. Biblijos studen
tai skelbia pasaulio visuotiną 
pabaigą pagal šv. Rašto liudi
jimą. Kovos diena artinasi, 
tautų teismo diena arti. Pa
sauliui turi būti duotas perser
gėjimas, todėl kad Dievas ne
daro nieko slaptomis. Per sa
vo pranašą Joelio 3: 14-15-16 
e. sako Jehova: šaukite apie 
tai tautose, skelbkite karą, ža
dinkite stipruolius į tą kovą, 
Hebraiškai vadinamą Armage- 
don, sunaikinimo vietą. Bibli
joj Apreiškimo 16 per., 16 e.

Todėl Kristaus Jėzaus pata
rimas visiems geros valios žmo
nėms yra toks kad jie dabar 
bėgtų į kalnus, kas reiškia kad 
jie turi atsistoti Dievo ir Kris
taus bei Jo karalystės pusėje 
ir tą jie turi daryti visiškai ap
leisdami šėtono organizaciją.

Tokiems geros valios žmo-

nėms Viešpats pataria atsiskir
ti nuo saumylingų pasaulinių 
organizacijų ir nesistengti jie- 
škoti garbės nuo žmonių nei 
mėginti palaikyti įstaigas tų 
kurios priešingos Dievo kara
lystei. Visiems tokiems Die
vas pataria atsistoti Dievo pu
sėje pirma negu ateis didelis 
prispaudimas ir vargų laikas, 
kuris ateis su Armagedono ko
va.

Kodėl Jėzus pataria žmonėms 
dabar bėgti į Dievo pusę, į tą 
klausimą Jėzus atsako tokiais 
žodžiais: Matt. 24: 21 e.: Nes 
tuomet bus didis suspaudimas 
kokio nebuvo nuo pasaulio pra
sidėjimo.

Broliai ir seserys, skaitykit 
Bibliją, Dievo žodi. Skelbia 
S. B. S. D. W.F.S.K., 1150 E. 
76 St., Cleveland, Ohio.

(Skelbimas)

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

SPECIALIS PARDAVIMAS
Keleto rūšių Stipraus Alaus — 

dėžę (case). 
šalto — 49c.
kokio norit.
•
TAIPGI

duodam alų senovišku budu prie 
stalų uzbonais arba išsinešti — 
2į4 sv. už 25c. Svoris tikras.

Visokių rūšių CALIFORNIA 
nuo f" ' 
ir brangiau.
tik

7205
1934
2355

$1.65 už
6 bonkos 
Pasirinkit

MES

20% stiprumo 
Vyno 

šeštadieniais.
Wade Park A v. 
Payne Avė.
E. 4 i h Street

vy-
nuo 95c gal. 
išpardavimas

(27)
ENd. 9276
ENd. 8762

PR. 9627

įstate window si iadeį
J Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami = 

Visokį Langams Užtraukalai (Shades) ■ i 
s žemos kainos langu užtraukalams (shades) nuo 10c S
z ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
ž Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbyste. E 

Š HEnd. 2149 ® 1248 East 79th Street ® Cleveland E
hgiiiggiiimiiiniigiiiimgiiigiiiisgsiimiiiiiiiiigiiiiiimiiiiggiiimiimiiiiiiiigggiiisgiiim^

1JSTEN TO
j.

MVSIC * TIME SIGNALS « WEATHER REPORTS

EVERY MORNING
A4onday through SaturdayJ

PRESENTED BY THE CLEVELAND RAILWAy’cO?~~

KAY STUDIOS
1136 East 79th St.

ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA 
YRA ATMINTIS ATEITYJE 
VESTU VIL FOTOGRA FIJOS 

VAIKŲ FOTOGRAFIJOS

Mes einam fotografuoti ir į 
namus. (31) •

Susitarimui skambinkit

ENdicott 3503

Furniture Clinic
MODERNIŠKI, SENOVIŠKI 

IR BIZNIO RAKANDAI 
TAISOMI

Apmušame visokiomis 
rneaegomis.

8111 Wade Park Avė.
J. A. McDonald, Mgr. (31)

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms

4023 E. 141 ST,
Telefonas WAshington 3227

NEW DEAL 
B A K E R Y

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kopėjas

• e

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
Pristatom tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

limilUIIUUlUlUUUIlHlHlM^



6 DIRVA

Youth’s Forum?*?*?

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I
T 

” - - —————— — - - _____ *

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais ?
•i*
❖ 

^•x**F*I*,-I**F*t**^*-F*F*I**I**F*F*F*!**’—:'*:**t*****^*:*^**:**Ff:*****:**F*l-*F**'******4**l**F^-****-F-I**F4 4*:**:**I**’**:**:**x**:'*«5*4**:**:'**:-***^**F*:*-!*^**^4*4*-F*F*:—^*^*******:*-**-I'n-

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

-a’

JAUNIME, PASIMO-
KINKIT TAUTIŠKU

ARENA DARŽELIO METINIS
PIKNIKAS

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

MARGUTIS TO PICNIC AT WORLD’S
LARGEST AMUSEMENT PARK

i

ŠOKIŲ KOMARAS IMSIS SU
Kurie matėt Lietu-vos filiuo

se parodytus Tautiškus šokius, 
buvot jais sužavėti. ■ Tai daug 
daugiau ir puikesni negu mes 
iki šiol Amerikoj jų mokėjom.

Į Clevelandą atvyksta p-lė 
M. Baronatė, iš Kauno, kuri 
atvažiavo j Ameriką pamokin
ti tautinių šokių musų jauni
mą paruošimui jų Lietuvių Die
nos program ui.

Cleveland.iečiai, žinoma, Į 
New Yorką mažai kas galės nu
važiuoti, bet tautiškų šokių iš
mokti proga gali pasinaudoti.

Pirmadienį, Birželio 26, nuo 
7:30 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje Įvyks pirmas šokikų susi
rinkimas.

Kviečiami Jaunosios Birutės 
ir Lietuvių Mokyklos mokinės 
ir mokiniai, Kultūros Draugi
jos jaunimas, Skautai ir Skau
tės, Vyčių nariai, chorų daini
ninkai ir visi vaikinai ir pane- 
neles kurie tik nori pasimoky
ti Lietuviškų tautiškų šokių.

Mokymas dykai, tik ateikit 
ir naudokitės proga. Tėvai pa
ra rinkit savo vaikus ateiti.

Pribukit laiku, pirmadienio 
vakare, Birželio 26 d.

LENKU TALUN
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos metinis piknikas at
sibus jau šį sekmadienį, Birže
lio 25 d., žinomoje vietoje — 
Camp By-Heck, prie Grand 
Blvd. Pradžia tuoj po pietų. 
Gera muzika ir daug dovanų 
atsilankantiems.

Sekanti vietos biznieriai pa
darė šiam piknikui dovanas:

Bill Brazis
Niek A. Wilkelis,
Povilas Kubilius,
Chesna’s Tavern,
Komer Coal & Wood Co.
P. P. Muliolis
Juozas Karpavičius,
Prokop Meats & Grocerv 
Pat’s Tavern,
Joe Paltanavičius
Jacob’s Funcral Home
Joe Blaškevičius,
O’Bell St. Clair Bakerv, 
Kweder Meat & Grocery 
Mrs. V. Katkauskienė, 
Teofilė Šimkūnas, 
Chas. Stonis.
Dovanos bus išdalintos pik

nike. Komisija.

(Continued from lašt week)
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told me everything that 
in Palanga after I left. 
slėpt late, and went to

DIDELIS TAUTŲ 
PIKNIKAS

Devyniolikos Tautų Demo
kratų Lyga rengia milžinišką 
pikniką Puritas Spring Parke 
šeštadienio vakare, Birželio 24. 
Visiems inėjimas j pikniką do
vanai, ir kiekvienas gaus bilie
tą su kuriuo turės progos gau
ti ir dovanų ir šiaip pasisma
ginimų. Gaukit sau bilietus 
pas biznierius ant Superior av. 
arba pas Lietuvių Dem. Klubo 
narius. Lietuvių Komit.

Lietuviai Ohio Golfo 
Pirmenybėse

Daytone šios savaitės pra
džioje prasidėjo amatorių gol- 
fist.ų turnamentas. Dalyvauja 
keli jauni Lietuviai.

Viktoras Subonis, 25 metų, 
iš Youngstowno, Dirvos skai
tytojų sūnūs, pirmą dieną už
ėmė pirmą vietą iš kelių desėt- 
kų golfistų. Ten dalyvauja ir 
Lietuvis pereitų metų čampio- 
nas, Al Leach, Clevelandietis, 
ir Andy Aug'aitis, Daytonietis.

Juozas Komaras stoja Į im
tynes su garsiu Lenku stip
ruoliu, Wladek Talun. iš Vil
niaus. Imtynės atsibus pirma
dienio vakare, Birželio 26 d., 
Arenoj, EucĮid avė. prie E. 37 
street. Prie jų bus kitos gerų 
imtikų, poros.

MIRIMAI
MORTA RUDAITIS

Birželio 17 d. mirė Morta 
Rudaitienė, 46 m., nuo 3212 W. 
31 st. Palaidota Birželio 21 d. 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje.

Liko vyras, Juozas, du su- 
nai, Juozas ir Ričardas, dvi 
dukterys, Lillian ir Helen.

Taipgi paliko Clevelande du 
brolius, Juozą ir Vladą žiclžiu- 
nus. Laidotuvėse pasitarnavo 
laidotuvių direktorų Della Ja
kubauskienė.

Nužudė Savo Kūdikį
FREMONT, Ohio. — Birže

lio 12 d., iš namų pradingo Vel- 
mos Fink 10 mėnesių senumo 
kūdikis. Duota žinia policijai, 
ir pradėta kūdikio jieškoti, ti
kint kad kūdikis buvo pagrob
tas.

Bejieškant, kūdikio lavonas 
tapo užtiktas upelyje prie Cly- 
de_ Ohio. Policija išsyk darė 
įvairias išvadas.

Toliau tardant, kūdikio mo
tina, Velma Fink, 22 metų am
žiaus, persiskyrus su vyru, 
prisipažino kad ji kūdikį nužu
dė, išveždama miegantį ir pa
skandindama upelyje. Kūdikis 
jai kliudęs išeiti ir turėti ge
rus laikus su draugais.

LIEPOS 4 ŠVENTĖ
Nepamirškit kad Liepos 4 d. 

miesto stadiume Įvyks didelė 
patriotiška iškilmė, su fajer- 
verkais vėliau vakare.

• NUSIŽUDĖ KETURI. šios 
savaites pradžioje Clevelande 
dėl nesveikatos nusižudė dvi 
moterys ir du vyrai.

• PER 55 METUS balsavęs 
kaip Amerikos pilietis, Edw. 
Walter, 87 metų senukas, da
bar pripažintas nesąs piliečiu.

• KELI TŪKSTANČIAI ne- 
unijistinių rūbų siuvyklų dar
bininkų gal gaus padidinimą 
mokesties, vykdant Darbo-Va- 
landų Įstatymą.

• GRAPHITE Bronze Co. nu
pirko didelį plotą žemės buvu
sios Greąt Lakęs lėktuvų dirb
tuvės, 16800 St. Clair avė. Ten 
statydins savo dideles dirbtu
ves.

• BALTIJOS valstybės, Lie
tuva, Latvija ir Estonija at
siuntė i Clevelandą, dalyvauti 
Pasaulinėje Rotary konvenci
joje, vieną atstovą, Prof. Kro- 
germaną, iš Estijos. Rotary 
konvencijoje dalyvauja virš 
10,000 delegatų. Konvencija 
baigsis šią savaitę.

• BIRŽELIO 28, Edgewater 
Parke, rengiama visų tautų šo
kių festivalis ir kitokis palink
sminimas publikai. Atsibus va
kare.

“Surpraizas” Klubo 
Svečiams

Amerikos Lietuvių P iliečių 
Klube šį penktadienį atsilan
kiusiems bus didelė naujeny
bė — “surpraizas”, — taigi 
prašome visų narių nepamirš
ti atsilankyti, ypač kviečiame 
tuos kurie jau senas laikas 
kaip klube nesimatė, o mes 
jų jau pasiilgom, tat prašome 
būti. Dabar kaip ir seniau yra 
keptos žuvies ir smagi muzika 
šokiams. Klubo patalpose kad 
ir šiltomis dienomis yra vėsiau 
negu kur kitur.

P. P. Muliolis, Prez.

PADĖKA
Salės Bendrovės direktorių 

susirinkime Gegulės 31 d., iš 
komisijos raportų paaiškėjo 
jog pp. Dubauskai, ir jų duk
tė padovanojo Lietuvių salei 
gerą ir labai jau reikalingą 
pianą, kuris ir pargabentas sa
lėm Už tokią vertingą dova
ną direktoriai nutarė pareikš
ti Dubauskų šeimai širdingą, 
padėką.

Geistina kad ir kiti Lietuviai 
panašiu budu remtų savo tau
tinį namą, tada ir salės reika
lai gerai stovės ir direktoriams 
seksis darbuotis.

Taipgi nubarta padėkoti Juo
zui Stankui už parvežimą pia
no Į Lietuvių salę.

Liet. Salės B-vės valei. rašt. 
Feliksas Baranauskas.

DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
PIKNIKAS

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja rengia savo metinį pikniką 
Liepos 9 d., Mačiutos darže. 
Visi nariai, jų draugai ir pub
lika prašoma rengtis. Pikni
kas bus linksmas.

• F. BARANAUSKAS važi
nėjo Detroite ir apielinkėj pas 
gimines ir draugus. Ten buvo 
nuvažiavus ir jo sesuo, p. Kan- 
č'ięnė.

IŠSINUOMOJA KAMBARIS 
Lietuvių šeimoje, pavieniu,i 
vyrui, geras kambaris, Lie
tuvių centre, G313 Dibble a v.

ALUS Į NAMUS
ATVEŽA M ALŲ i VISAS MIESTO 

DALIS
Duodam ant kredito.

Taipgi turim pilną pasirinkimą 
Geležinių daiktų, Dažų, Aliejų, 
Sieninių popiąrų ir 5 ir 10c 
sn»ulkių prekių skyrių. (27)

Albert N. Marks
4520 SUPERIOR AVĖ.

Birutes Ščrininkams
Metiniame b-vės susirinkime 

buvo išrinkta suradimui bend
rovės mašinerijos, kuri nesira
do, sulyg raporto, vietoje. Iš
rinkta tam tikslui komisija, 
kuriai pavesta kaip tik bus rei
kalas šaukti direktorių susi
rinkimą.

Taigi,, toks susirinkimas šau
kiamas šeštadienio vakarui, 1 
d. Liepos, Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vakare.

Kviečiami ateiti ir šėrinin- 
kai kurie nori paklausyti apie 
savo bendrovės reikalui eigą.

Komsija:
Adv. Vincas J. Pugher, 

Antanas Mockevičius.

APSĮVEDA
Stasys Stepšis susives su 

p-le Gladys Kiernen, šeštadieni, 
Birželio 24, St. Thomas bažny
čioje, 9:30 vai. rytą. Vestuvių 
apeigos bus Charlie’s Hali, An
seli Road ir Medina avė.

PASKOLOS 

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijoje
Pirmi mortgečiai:
1. Paskola pirkimui namo.
2. Taisymui arba pagerini

mui namų.
3/ Statymui naujo namo.
4. Taip vadinama Mortgage 

Insured paskola, šiai paskolai 
gauti, perkant arba statant 
naują namą, reikia išpildyti 
aplikaciją dėl F.H.A. Tai yra 
valdiška Įstaiga, kurioje apkai- 
nuoja namą, arba planus nau
jam namui, ir jei yra vertas 
jie duoda apdraudą (insuran- 
ce) ant tos paskolos, o Lietu
vių Bankas padaro jums pa
skolą. Atmokėjimai eina Į Lie
tuvių banką, tiktai F.H.A. įs
taiga duoda tai paskolai užtik
rinimą kad paskola yra tiek 
verta.

Visos čia minėtos paskolos 
daromos Lietuvių Banke. Pa
skolos reikale atsilankvkit j 
musų ofisą platesnių žinių ga
vimui.

Jūsų depozitai Lietuvių Ban
ke kiekvienas yra apdraustas 
iki $5,000 per Federal Insuran- 
ce Corp.

čia mokama 3% ant depo
zitų.
THE LITHUANIAN SAVINGS 

and LOĄN ASS’N. 
6712 Superior Avė.

FR1DAY — JULY 15
The vvind-up of our stay in Pa

langa certainly vvas strenuous, for 
this morning vvhen vve came back 
to our vilią for the lašt time, 
vvere so tired, būt there vvas 
ręst in sight for us, at least 
until vve vvould get to Kaunas, 
there vve vvere sure vve vvould
able to sleep late in the morning. 
I had to make connections vvith the 
bus this morning at 4:30, and as 
vve had no alarm clock I could not 
sleep, and at 4 o’clock I vvas up 
getting ready to go. Bernice hovy- 
ever had decided to stay over in 
Palanga today, for she had not 
been to Birutės Kalnas.

We hadi agreed that she vvould 
get the 6 o’clock train in the even
ing from Kretinga, and I vvould 
get that šame train vvhen it got to 
Šiauliai, and vve vvould • go on to 
Kaunas together.

It vvas a nice bright morning, 
and I vvas happy because all of 
my plans vvere v/orking out smooth- 
ly. The bus took me to Kretinga.

When I got to the railroad sta
tion I vvas delighted to find my 
Detroit friends, Dr. Jonikaitis and 
Mr. Uvick there also vvaiting for 
the early morning train for "Kau
nas. They told me they enjoyed 
their visit in Palanga. We had 
about an hour’s vvait for the train 
so they invited me to have break
fast vvith them in the station res- 

i taurant. The service as usual vvas 
! slovv and uncertain, būt vve f nally 
managed to have breakfast and be
fore long the train had arrived and 
vve vvere on our vvay. There vvere 
Severai priesis on the train vvhom 
vve met and this made the 
more interesting, for there 
plenty of conversation.

About 10:00 o’clock the train 
led up at the station of Šiauliai, 
and as I made my vvay to the 
door vvith the ręst of the crovvd 
that vvas getting off, I savv my cou- 
sin’s smiiing tace thru the vvmdovv. 
He helped me get off, and vve, vvere 
so glad to see each other again. 
had remempęred to bring me 
umberella that I forgot vvhen 
visited vvith him. We vvent 
thru the stąticn, and there 
hircd a vežikas, and vve vvent 
tovvn i n style. I had been in Šiau
liai ten years before and novv I vvas 
anxious to see vvhat improvements 
had been made since then. The 
road was štili cobblestoned and of 
course most of the buildings seem- 
ed the šame. Stasys told _ me he 
had planned foi1 a long time', to 
give me a little gold ring for re- 
membrance, so novv that vvas the 
first thing he vvanted to do, and

i

telling them all about 
periences 
ing their

Bernice 
happened 
She had 
hear “Pirmyn Chorus” rehearse at 
the Kurhauzas. Then in the after- 
noon some of our officer friends 
took her to Birutės Kalnas, vvhere 
they took pietures, and she vvas 
thrilled vvith the beauty of this hill. 
In fact she had been so fascinated 
she almost forgot about the bus 
an,d the time flevv by so svviftly, 
she had to run to catch it. Best 
of all everything turned out fine 
and there vvas no slip in our plans, 
and novv here 
on the train.

We could not 
enough for our 
for sleep. One . _
on the train, a Mr. Grinius 
very kind to us, and helped us 
vvith our baggage, and saw us off 
in a taxi, vvhich took us to Major 
and Mrs. Narušis home on Karo 
Ligonines Street. They live in a 
four story apartment building, on 
the fourth floor, direetly facing the 
Military Hospital, vvhich is aeross 
the street. Just as vve vvere getting 
out and the driver vvas helping us 
unload the baggage the Major came 
out on the little balcony to greet 
and vvelcome _us. We managed to 
elimb up the four flights of stairs 
and it vvas such a relief to feel 
that at lašt vve vvere at home. And 

Everything seem- 
the eleetrie lights

we were together

get to Kaunas 
thoughts were 
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CHICAGO, ILL.
Continuing its march tovvard con- 

Linued achievements vvithout Lithuan
ian precedent Margutis, foremost 
Lithuanian magązine of humor, mu
sic, folklore and nevvs, has announc- 
ed its 1939 picnic vvill take place on 
Sunday, July 16th, at Rivervievv 
Park, vvorld’s largest amusement 
park, in Chicago. This vvill be an
other nevv venture for Lithuanians, 
as they have never before invaded 
these premises in a large group.

The scene of the principai activ- 
ities vvill not be in the amusement 
area būt in the spacious tree-cover- 
ed, 12 aere picnic grove vvhich ad- 
joinš the main park. Dancing, pic- 
nicing, prizes, all topped off vvith 
an entertaining stage presentation, 
vvill constitute the dąy’s program. 
Lithuanians from the entire Middle' 
West vvill be in Chicago for this 
gala event.

To give a briefly summarized 
vievv Gf Margutis-sponsored accomp
lishments during the lašt few years

pul-
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he told the driver to take us to 
a jevveler. We seleeted a pure gold 
ring engraved vvith three little em- 
blems, a heart, a cross, and scales, 
vvhich to me meant, “Faith, Hope, 
and Charity.” He ordered the jevv
eler to engrave it vvith his initials 
and mine, also the date. I vvas so 
pleased and delighted vvith the gift. 
and especially vvith his thoughtful- 
ness. He is so sincere and is al- 
vvays striving to do nice things for 
my pleasure and comfort.

From here vve took a vvalk to 
the “city park”, vvhere wė spent 
a long time just sitting on a bench 
and talking. He bought a bag of 
cherries and some other berries, 
vyhich vve enjoyed. vvhiie vve chatted. 
Then vve vvent for a vvalk around 
the tovvn. I vvas surprised to find 
the old market place of Šiauliai 
transformed into a lovely park and 
gardeli, flovver beds vvere in a pro- 
fusion of color; it vvas so neat and 
beautiful to look at. Šiauliai is 
one of the largest cities of Lith
uania, and is also a center of learn- 
ing. During the vvorld vvar Šiauliai 
vvas completely burned to the bare 
ground, and it vvas rebuilt, imme- 
diately after so that it is really 
a new city. There are many nevv 
modernistic buildings, one of them 
is the Court- of Justice, vvhere Sta
sys vvanted to take me, būt today 
it happened to be elosed.

Instead, vve stopped at a restau- 
rant and had our lunch, and later 
in the day after vve had vvalked 
some more and bought some sou- 
venirs, vvhich he vvanted to send to 
his sisters in America. We stopped 
in a very charming and restful 
coffee house vvhere vve had some 
ice cream, and rested a vvhiie.

And so vve spent the entire day, 
just vvalking, or sitting in the park 
Finally the hour approached when 
the train vvas due, so we vvent to 
the railroad station, vvhere there 

flovver beds and benches,are__ more
and here we sat to wait for the 
train. I 
tired and sleepy, I probably did 
not see as much of Šialiai 
would have liked to. 
enjoved seeing what I did of it, 
and it was so nice to spend another 
day with Stasys.

Soon 
Bernice 
window 
on our 
a happy crowd of young people on 
the train, and we ,were kept busy

mušt confess, I was so
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the train arrived and I saw 
waving to me thru the 
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vvhat a home! 
cd to spąrkle,
\vere so brighC the rooms were so 
large and airy, with big wide win- 
dows, cream colored walls with pure 
white ceilings, the floors highly po- 
lishes parąuet, mohair overstuffed 
furniture, and a round dinning room 
table sėt for supper to which we 
were invited. The Major and Mrs. 
Narušis smiiing and charming and 
most gracious, both together extend- 
ed a warm

■ their home. 
whieh consisted among other 
of smoked eel, we 1‘inally 
bed for some much needed

TO BE WEDDED
This Saturday, June 24th vvill 

vvitness the ceremony that vvill tie 
Miss Rose Lucas of Youngstovvn, 
and Mr. Edvvard Baltrušaitis of 
Pittsburgh into a union of another 
family. As most people are- fami- 
liar, Miss Lucas has been a much- 
applauded singer at Lithuanian af- 
fairs in Youngstovvn, Cleveland and 
other Lithuanian colonies, near and 
far. Mr. Baltrušaitis is the son 
of Mr. and Dr. J. Baltrušaitis of 
Pittsburgh, Pa.

At this time it is 
tion the fact 
evening and 
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J. Zuris in 
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SATURDAY — JULY 16
We slėpt hungrily, for 

the best night's sleen vve 
nearly tvvo vveeks, and it 
ven o’cloek vvhen vve finally vvoke
u p. Shortly after vve had oui’ 
breakfast the Major came home 
f oi1 lunch. We špoke about the 
evei.'ing’s program. for tonight there 
wili be a grand nre-Oiympic parade, 
vvhich vvill take place in the gar- 
dens of the park.

Right after dinnei Bernice vvent 
out with Mrs. Narušis to do some 
shopping and call at D.U.L.R. head- 
ąuatters for mail. I vvanted only 
to stay in and ręst vvhich I did 
vvith pleasure, for 
to feel the effects 
of the past vveeks.

We had an earlv 
mediately after left 
panv of the Major 
rūšis and vvent to the Museum Gar
daus, 
filled 
b’ocks 
roped 
ordos 
cotild „ „ . .
and vve vvere lucky to be going vvith 
the Major, for vve had no trouble 
at all to get thru. He eseorted 
us right into the Museum Garden 
J,a t vvas packed to every inch vvith 
ę-oide. It vvas a thrillir.z sight, 
-nd impossible to describe in mere 
VV 1 Is.

There vvere thousands of uniforms 
of the various units of sports or- 
ganizations. Banners and flags all 
fluttered in the evening breeze. 
National costumes, and organiza- 
tion costumes, and colors of every 
hue, a blaze of color that could put 
a rainbovv to shame. Excitement 
everyvvhere, policemen and guards 
shouting for order, running here 
and there; every spectator and vis- 
itor tense vvith the expectation of 
the next momer.t.

And then, the sound of a bugle, 
and a hush fell’ over these thou
sands of beating hearts, for it vvas 
the moment for the ceremony of 
the lovvering of the Flags that 
vvave over the War Museum. We 
could hear the touching music of 
the Invalids Band, as they came 
piarching out of the Museum.

(Continued)
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of the strain
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get thru only with a pass,

WORTHWHILE
PICNIC

The Eighth Annual Superior 
Business Mens Association 
will be held Sunday, July 16th at 
Wiegand’s Lake Park.

Among other valuable prizes to
• given away free are —

A 6 cu. ft. $189.50 Norge Re- 
frigerator.
A $69.50 Norge Wash Machine. 
A “Grand” Kitchen Range.
A beautiful table model radio.

Anvonc can participate in win- 
ning these prizes by asking for cou- 
nons at your favorite merchant on 
Superior Avė.

Avė. 
Picnic

be
1.

2.
3.
4.

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S
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vould be to relate the rise of Chi- 
:-ago Lithuanians from relative ob- 
seurity to a lofty position in na-> 
tional life. In 1934 the nation 
.oeard a CBS broadeast from Svvift 
Bridge on the Chicago Century of 
Progress grounds. The program 
vvas under Margutis sponsorship, it 
featured Margutis music, and the 
Lithuanian eonduetor was a Margu
tis staff member, Anthony A. Olis, 
In the following years, štili under 
the Margutis banner, Chicago Lith
uanians revelled in here-to-fore un- 
known locations. There was the 
concert and dance in the aristoera- 
tic Grand Ballroom of the Stevens 
Hotel, the world?s largest hostelry. 
The CBS broadeast to Lithuanian 
some years ago was another Mar
gutis undertaking. An outing to 
Chicagoland’s most exclusive country 
club, Olympia Fields, with a polo 
game, was 
men t.

In 1938, 
the midst 
pendence Day celebration in 
Terrace Casino of the world fam- 
ed Morrison Hotel, were startled to 
hear a trans-Atlantic voice addres- 
sing them from Lithuanižp. On the 
šame evening there came telephone 
messages from Los Angeles and 
Washington, D.C. Latest of the 
Margutis accomplishments was the 
Carnation Contented Hour broad
east of May 15th, over the “Red” 
NBC Network of 84 stations rfom 
eoast-to-eoast. The 
vvas under Margutis 
many have said it 
Lithuanian program 
the radio.

In view of the fore-going, it is 
natūrai, and expected, that Margu
tis be the first among Lithuanians 
to draw a group to the Rivervievv 
Amusement „Park For 7 years Mar
gutis has broadeast daily programs 
to the Lithuanians of the Middle 
West. No other Lithuanian radio 
presentation comes to Chicago lis- 
teners 7 days everv week. Current- 
lv, Margutis has 11 radio programs 
every 7 days. Such action needs 
no added comment.

The July 16th 
at Rivervievv vvill 
forvvard stride in the placing of 
Lithuanians among 
nationalistic groups

under Margutis manage-

Chicago Lithuanians, in 
of a Lithuanian Inde- 

the

entire feature 
direction. And 
was the finest 
ever heard on

inheld 
L a recep- 

reiauvvd 
and Mrs. 

Baltrušaitis will reside in Saginaw, 
the place of the hus- 

W e of the 
do no more

Michigan, 
band-to-be’s position. 
local Lithuanians can 
than congratulate and extend best 
wishes to an enterprising young 
couple.

Moonlite Picnic and
Weiner Roast

IT’S IIAPPENED!
A special invitation to one and 

all — old and young!
A delightful evening of Music, 

Dancing, and Entertainment with 
plenty of weiners and refreshments 
is being held Saturday, July lst, 
1939 by the Variety Boys.

This affair will be long 
bered for its uniųueness, 
lowship and satisfaction.

It will be held out at 
Farm, 
stuffiness and turmoil.

An added feature is transporta- 
tion (FREE) to and from the farm 
on a truck in the1 good old fashion- 
ed way. Truck will leave the Lith
uanian Hali — Saturday, July lst 
at 8:00 P.M. Sharp.

All the above is yours for your 
attendance. The only obligation is 
a measly thirty-five cents.

Variety Boys

remem- 
goodfel-

Neura’s 
away from the city’s heat,

DARBININKAS ŪKEI
Reikalingas farmai darbininkas 
mokantis dirbt su arkliais, kar
vių melžt nereikės. Platesnių 
žinių klauskite antrašu: (25

A. Cypas
RFD 3 Chardon, Ohio

4*

E VA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš namu ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

Margutis pienie 
just be another

the best known 
in America

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė
Feliksas Baranauskas 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RUBSIUVIS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
Darbą paima iš namų ir grąžina 

greitai. (26)
985 E. 128 St.
MUlberry 3549

Formai Cleaners lnc'
Vyrišky 

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

i-
✓

Dantų Laboratorija

Dental Platės

We are not al- 
lovved to adver- 
tise prices, būt 

you will be 
pleased when 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fili ings, Teeth Cleaned 

on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novocain

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157
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