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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

A' . ■
425,000 Turės Gauti
daugiau Mokesties

TAIKOSI KONGRESO les sumažinti iki 2.047,000

LIEPOS

4

ŠVENTĖS

DIENOMIS ŽUVO
iki kito Birželio 30 dienos.
Per 1939 f iškali metą iki
612 ŽMONIŲ
Birželio 30 dienos viešų
RIBOMS
darbų darbininkų skaičius Per keturias švenčių die
siekė
2,900,000.
Washington, Liepos 5. —
nas, Amerikoj nepriklauso
v
Pulk. F. C. Harrington,
mybės 163 metų sukaktu
federalis viešų darbų pro
vėse, Amerikoje įvairiose
jektų komisijonierius, išlei VALDIŠKOS IŠLAIDOS nelaimėse žuvo 612 asme
$13,110,000,000
do įsakymą Liepos mėnesį
nų. Pernai per tą šventę
Washington. — Kongre žuvo 517, nes hflvę tik trys
iš WPA darbų paleisti du
šimtus tūkstančių darbi sas paskyrė naujam fiska- dienos šventės, šymet gi
ninkų — iš dabartinio tų į liam metui rekordinę taikos keturios dienos. ,
darbininkų 2,600,000 skai-* laiku sumą — $13.110,000,Daugiausia žuvo automo
čiaus palikti 2,400,000, pa- j 000, kas yra $1,749,000,000 biliais — viso 277; prigėrė
silaikymui Kongreso skir ! daugiau negu buvo skirta besimaudydami 157, kiti gi
tos sumos viešiems dar ! pereitą sesiją.
sutiko kitokias netikėtas ir
Toks padidėjimas paeina pirmlaikines mirtis.
bams varyti ribose.
Šis žygis yra siekimas dėl daugėjančių senatvės
viešų darbų darbininkų ei- pensijų ir kitų reikalų.

SKIRTŲ PINIGU

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

LIETUVOJE kas met kyla
Washington. — Algų-vatrąšų
pardavimas. Ypač smar
landų industrinis komitetas
kiai
pašoko
trąšų pirkimas ru
pravedė tam tikrus tyrinė
denį kai vyriausybe nutarė ne
jimus ii' padarė rekomen
skaityti už trąšų pervežimą.
dacijas, sulyg kurių šioje
1937 m. įvairių trąšų ūkinin
šalyje dar 425,000 darbinin
kams parduota 107,000 tonų,
kų turės gauti daugiau mo
o 1938 m. jau 144,000 tonų.
kesties.
•
Tas paliečia dėvėjimui
LIETUVOJ
valstybinių vie
reikmenų siuvimo industri
šų
skaityklų
tinklas
smarkiai
ją, kuri turi 650,000 darbi
plečiamas
ir
didinamas
jų tu
ninkų, bet iš jų 200.000 ne
rimų
knygų
skaičius.
Dabar
priklauso į jokią uniją ir
visose skaityklose yra per 350,jie gauna mažai mokėti.
000 tomų knygų.
Grąžino
Vrezidentui
Pi

Po to eina audimo in
Visoje Lietuvoje yra 135
dustrija, kurioje apie 175,nigų Kontrolę
valstybinių
viešų skaityklų —
000 darbininkų turės gau
Washington, Liepos 5. —
tik
šymet
atidaryta
35.
ti didesnį mokestį.
Hitleris Sako 1 ■Nesiruošiąs’' prie Atėmimo
Senatas 43 balsais prieš 39
Kitos mažesnės industrinubalsavo grąžinti Prezi
APSKAIČIUOTA kad para
v jos kurias apima šis reika Londonas, Liepos 5 d. —
Suomija atmetė Vokiečių dentui šalies piniginės sis
zitai
(įvairus išlaukiniai ir vi
las yra vilnos apdirbimo, Britų užsienių reikalų sek pasiūlytą nepuolimo sutar temos kontrolę, kuri buvo
dujiniai
gyvulių sveikatai ken
kojinių dirbimo, ir skry retoriaus padėjėjas Butler ti ir nenori prieš jų norą išsibaigus Birželio 30 d. ir
kėjai)
kas
met Lietuvos ukiui
bėlių gaminimo darbai.
padarė pranešimą Atstovų siūlomos protekcijos iš So buvo norima daugiau ne Visa iLetuva sujudo stipriau apginkluoti savo karius bei
šaulius. Aukos ginklais įteikiamas atitinkamomis iškil padaro apie 10 milijonų litų
Rūmuose kad Britanija lai vietų Rusijos pusės.
mėmis. Vaizdelyje matome tris gimnazistes, kurios savo
atnaujinti.
nuostolių.
DR. TOWNSEND, $200 ko savo pareiga ginti Len
*
*
*
aukomis nupirko ir įteikia kariams šautuvą.
VDV.
savaitinės pensijos sene kiją jeigu butų aiškus pa Paryžius, Liepos 3 d. —
STATYBA KAUNE eina viliams rūpintojas, ragina grasinimas jos nepriklauso Paryžiuje- pasirodė žinios JAPONAI SUMUŠA
POTVINYJE ŽUVO
ŠAUKIA AMERIKOS su smarkumu — prie statybų
savo sekėjus dėti pastangas mybei.
jog Hitleris gali pasiūlyti
dirba per 1000 darbininkų. Di
APIE 100 ŽMONIŲ
VOKIEČIUS TAR
RUSUS
išrinkti į Kongresą dau Chamberlain taip pat iš Britanijai ir Prancūzijai
deli' darbai eina ir valstybinių
NYBON!
giau savo pritarėjų, ir tik sireiškė: “Britanijos vy savo naują “taikos planą”.
statyboje.
įstaigų
Morehead,
Ky.,
Liepos
5
Tokyo, Liepos 5. — Ru
slas bus atsiektas. Jis no riausybė nepraleis neėmus
Sako, Mussolini pasikvie sų-Japonų karas prie Man- d. — Staigus nakties lie Detroit, Mich. — Čia iš
ri pravesti valdišką įstaty- žingsnių kokie matysis rei tė Hitlerį susitikti jį Vene
užtvindė upelius ir van ėjo aikštėn jog išleista pro LIETUVOJE varoma kaimų
ma, kad visiems seniems kalingi ir naudingi pada cijoje šį mėnesį išdirbti tą čukuo sienos išrodo užsitęs tus
sulietuvinimas. Lietuviilgiau. Mūšyje dalyvauja duo užklupęs kalnų pašo klamacija Amerikoje gy vardų
65 ir daugiau metų žmo rymui savo nusistatymo vi planą.
apie 4000 sovietų kareivių nėse gyventojus nakties venantiems Vokiečiams, gi- nant kaimų vardus atsižvelgia
nėms butų mokama po 200 siškai aiškiu.”
ir nežinomas skaičius Ja- metu paėmė daug aukų: musiems 1920 metais, būti ma gyventojų, •pageidavimams.
«
v
dolarių mėnesiui.
ponų-Mančukiečių.
kad žuvo apie 100 pasirengusiais stoti Vokie- VILNIUJE kurį laiką nebu
Varšuva, Liepos 4 d. — Neramumai Vokietijoje Išrodo kad Rusų pusė spėjama
žmonių.
tijos karo ir darbo tarny- vo jokios viešos Lietuviškos
NACIONALŪ Darbo Ta Lenkijos ambasadorius Bri Paryžius. — Iš Vokieti
nukenčia
labiau,
nes
Japo

bon 1940 metais, V okie- skaityklos. Dabar jau yra trys:
ryba suteikia teisę ir darb tanijai, gryžęs į Varšuvą, jos išeinančios žinios sako nai žymiai nugalėjo Rusus
BUVĘS
KAIZERIS
kal

čiams įsakoma savo konsu- Lietuvių Mokslo Mylėtojų Drdaviams tam tikrais atve :arėsi su Lenkijos prezi kad viduje eina neramu
oro
mūšiuose,
dabar
skelbia
bėdamas
su
vienu
Anglu
lutuose Amerikoje regis- jos, Kultūros Draugijos, ir Lie
jais pareikalauti iš darbi dentu, kas padidino tikėji mai. Nazių valdžia turi di
paėmę
ar
sunaikinę
40
so

dvasiškiu
išsireiškė
jog
jis
tuvių Inteligentų “Romuvos”
truotis.
ninkų kolektivio tarimosi mą kad. Vokietijai bus įtei delių bėdų su darbininkais.
klubo.
rinkimų, sutvarkymui savo kta bendras Lenkų-Britų- Jie atsisako dirbti 60 valan vietų kariškų tankų, daug netiki kad Hitleriui pasi
Rusų-Mongoliečių
užmušta.
•
seks
plačiai
užkariauti
—
BULGARIJOJE,
išvarydirbtuvėje santikių su dar Prancuzų persergėjimas.
dų savaitėje, prie to darbi Liepos 4 d. vėl numušta 14 jis turės suklupti. Kitos
KAUNE
išstatyta
didelė sa
tas iš mokyklos 15 metų
bininkais.
Lenkijos aukščiausi ta ninkai negauna gana mais sovietų lėktuvų, kurie ban
tokios pastangos istorijoje amžiaus mokinis nušovė 3 lė kurioje Įvyko Europos krep
ryba turėjo pasitarimą — to atlikti tokiam darbui ku dė atakuoti Japonus.
N
------------iki
šiol nepavyko.
mokytojas ir pats nusišo šinio pirmenybės, pasirodė perCLEVELANDE, Fisher :a taryba susirenka tiktai rio iš jų reikalauja.
Iš
Šanghajaus
praneša
maža. Nors gali joje tilpti iki
vė.
Body dirbtuvėje unijistai momet iškyla patys svarkad
Japonai
taipgi
panešė
11,000 žiūrėtojų, per pastaras
su
ALBANIJOS
karalius
(CIO) darbininkai balsuo liausi šalies reikalai.
IŠ
ČEKIJOS
ateina
pra

didelius
nuostolius:
jų
su

rungtynes
žiūrėtojų butų galė
šeima
apleido
Turkiją
ir
v
VENGRIJOJE, 24 Veng
ja streiko klausimu.
nešimai
buk
ten
slaptai
vei

žeistais
užpildyta
ligoninės
ję
sueiti
iki
20,000, jeigu butų
per
Rumaniją
ir
Danzigą
rai naziai nuteisti kalėji’ Detroite, sustreikavo 800 Berlinas, Liepos 4 cl. — kia Čekų legijonai, kurie
Harbine.
turėta
jiems
vietos. Jau rū
laivu išplaukė į Prancūziją. man už rengimą suokalbio
darbininkų tenaitinėje Fi Nazių oficialus organai at
lavinasi
ir
ruošiasi
kovai
Traukiniu per Vokietiją j prieš valstybę. Jie visi yra pinamasi salės padidinimu ir
sher Body dirbtuvėje. Dėl spausdino pašaipas toms
už
savo
valstybės
atsteigiSUV.
VALSTIJOS
pra

Paryžių nevažiavo, nes bi pasekėjai “Mažojo Hitle kitais jos pagerinimais, kuo
to streiko gali netekti dar šalims kurios pradėjo bau
mą.
Legijonieriams
įsaky

dėjo,
daryti
bandymus
su
jo
kad Vokiečiai nesulaiky rio” Szalasi, kuris taip pat met Kaune įvyks trečias krep
bo apie 100,000 automobi gintis dėl pranašysčių kad
ta
“
laikyti
rekordus
Vokie

šinio turnamentas už poros
nauja
vežiojama
sunkiąją
tų
ir neatiduoti! Italijai.
nuteistas.
lių darbų darbininkų.
Hitleris gali daryti Danzi- čių nazių žygių, jų centrų,
metų,
nes turnamentas būna
kanuole,
.
kuri
šauna
100
go užgrobimą. Vokiečiai kareivių, amunicijos sandė
toje
šalyje
kurios komanda lai
svarų
šovinį
per
15
mailių.
PRANCŪZIJA
daro
su

PLIENO darbai, iš prie skelbia užtikrinimą pasau
PERNAI valdžia pradėjo tei mi.
lių,
reikmenų
krautuvių,
tartį
su
Ispanijos
valdovu
žasties šventės, sumažėjo liui jog Vokietija nestato
pašalpas ūkininkams sta
net 15 punktų ir nukrito Lenkijai Danzigo likimo iš trokų, tankų, lėktuvų, te JAPONIJA per visą sa Gen. Franco: sutinka duo kti
tantiems
savo darbininkams LIETUVA MASKVOS PA
lefonų
ir
radio
stočių
”
.
vo kariavimo laiką su Ki ti 31 milijoną dolarių auk
iki 38 nuoš. normalio.
sprendimo klausimo.
kumetynus.
Kumetynams sta RODOJE. Rugpjūčio 1 Masnija, nuo 1937 metų vasa so paskolos jeigu Ispanija
Tačiau sakoma plieno išHitleris staiga sugryžo į
tyti
buvo
skirta
200,000 litų. kvoje atidaroma žemės ūkio
ITALIJOJE nuo Liepos ros, militariškais' reikalais prisilaikys neutralumo ir
dirbystėse darbai vėl pakils Berliną priimti Bulgarijos
pastatyta ir įrengta 43 paroda, kurioje dalyvaus ir
ir dirbs vidutiniai gerai per premjerą, kuris atsilankė 1 dienos oro nelaimėse už turėjo išgabenti į Ameriką negelbės Hitleriui ir Mus- Viso
mūriniai kumetynai su 89 bu Lietuvos žemės ūkio organizaLiepos ir Rugpjūčio mėn. Vokietijoje. Vokiečiai de mušta 15 karo aviacijos la $400,000,000 vertės aukso. soliniui kelti betvarkę.
tais
ir 61 medinis su 113 butų. ei jos.
da pastangas stiprinti savo kūnų.
•
o
VALDŽIOS Darbo San- draugingumą Balkanuose.
PLYTINIŲ pernai Lietuvoje
LIETUV A rūpinasi sustip
POPIEŽIUS Pijus po di
tikių Tarybos taikintojai
įsteigta: 56 naujos kaimo ply rinti savo sienų apsaugą, Įves
delių
įtemptų darbų pradė
1938 metais pagelbėjo su Londonas, Liepos 4 d. —
tinės, 326 vietose ištirta mo ti naujienų pasienio gyventojų
taikyti daugybę nesusipra Iš sovietų šaltinių sužinota jo jaustis prastai. Dakta
lis, išgręžta 6 šuliniai, sudary susisiekime, pertvarkyti pasie
timų industrijose, kas su kad tarp Rusijos, Britani rai įsakė tris savaites pil PRISISTATĖ JAPONUOS
kulkosvaidžių ir du naujus lėk ti 57 projektai krosnims ply nio prekybą ir^tt. Tam tikslui
mažino ir nedirbančių ei- jos ir Prancūzijos įvyko su nai pasilsėti. Jis yra 63 m. PASIUNTINYS
tuvus. šauliai prisiekė garbin toms deginti, pastogėms ir tt. Vidaus Reikalų ministerija pa
les, kurios buna streikams sipratimas visais svarbiai amžiaus.
gai laikyti Tautos vardu Pre 'Plytini nkystės instruktoriai rengė valstybės sienų saugu
• KAUNAS, Birželio 26 d. — zidento
jiems įteiktą vėliavą. davė patarimų 1,500 žmonių. mo įstatymo projektą.
c
kilus.
siais punktas jų bendros
Valstybės Prezidentui prisi
* 1937 m. buvo apšaukta apsigynimo sutarties. Tik Bulgarijoje, Kodza kal statė
•
•
naujasis Japonijos Pa G RYŽTA Iš KUBOS
4740 streiku, o 1938 m. — svarstoma nekurios smulk nuose, po smarkaus lietaus siuntinys Ohtaka. Birželio 27 • HAVANA, Kuba, Birž. 26.— ALYTAUS apielinkės lau LIETUVOS katalikės mote
potvyniuose žuvo 60 žmo d. jis buvo priimtas Ministro Lietuvos Vyriausybė, Gene kuose yra didelių akmenų. Ka rys prašo valdžios pravesti šei
tik 2772. Apie 200,000 dar menos.
Pirmininko Černiaus.
raliniam Konsului New Yorke dangi dabartiniu metu Alytu mos įstatymą, kad gausios - šei
bininkų sulaikyti nuo strei- .Iš Latvijos, Estijos ir nių.
prašant,
išdavė nemokamai lai je ir prie plentų akmenų parei mos butų atleistos nuo mokes
kavimo, tuomi sutaupė sau Suomijos eina nepasitenki
DIDINGA ŠAULIŲ
vakortę
gryžti iš Havanos į
ir darbdaviams virš 33 mi nimai dėl Rusijos reikalavi 1938 METAIS MIRČIŲ ŠVENTĖ
Kauną Lietuvos piliečiui Juo kalavimas yra didelis tai pilie čių, kad butų imtasi priemonių
lijonų dolarių nuostolių.
mo garantijų toms šalims nuošimtis Suv. Valstijose BIRŽELIO 25 d. — šaulių zui Putnai, kuris ir gryžo į čiai didžiuosius akmenis sprog prieš girtuokliavimą. Taip pat
neatsižvelgiant ar jos to pasiekė visų laikų žemiau šventė virto milžiniška patrio Lietuvą. Juozas Putna yra ko dina ir parduoda. Sprogdini prašoma steigti specialius ka
TURKIJOS valdžia už nori ar ne. Tos Baltijos si laipsnį: mirė po 10.6 nuo tinio pasiryžimo demonstraci vų už Lietuvos nepriklausomy mas bet gi padaro ir nuosto lėjimus moterims. Vyrai norį
sakė Amerikoje 50 lėktuvų valstybos sako gali atmesti 1000 gyventojų. Laike in- ja. Kaunas tris dienas skendo bę dalyvis-savanoris, jieškojęs lių: sprogdintojai esti sužei skirtis su žmonomis, turėtų
ir tautiniuose rū laimės Kuboje, bet po šešių me
lakūnams lavinti, už mili tokias “neprašytas garan fluenzos 1918 metais mirė uniformose
buose. Visuomenė šauliams pa tu vargo, atsidūrė visiškai be džiami, o artimų namų langai įnešti teismo depozitan tam ti
joną dolarių.
tijas”.
18.1 nuo 1000 gyventojų. dovanojo 2000 šautuvų ir 50 lėšų ir be sveikatos.
išbyra.
krą sumą pinigų, ir tt.

DANZIGO KRIZIO DIENOS

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS
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Lietuviai Tyrinėja Pacifiko Salas
Laiškas Dirvos Redakcijai iš Tolimųjų Rytų miesto Šanghai
*

PITTSBURGH
Pranciškiečių Vienuoly
no Diena
Liepos 4 dieną, šv. Pranciš
kaus. Seserų Vienuolyno par
ke, atsibuvo Lietuvių Diena ir
Piknikas, su pamaldomis, kal
bomis, įvairiais žaidimais, pasi linksminimais,
12 vai. dienos atlaikyta iš
kilmingos mišios, kurių metu
gi ado j o Šv. Vincento parapijos
bržnvtinis choras!
Po pietų, 4 valandą, atsibu
vo krepšinio rungtynės tarp
Diųuesne Universiteto koman
da s ir Lietuvių sportininkų, ir
at tibuvo kitoki atletiški pasi
rodymai.
Dalį programo užpildė Lietuv‘ iki šokiai, kuriuos sumokino
iš Lietuvos atvykus p-lė Mari
ja Baronaitė.
Rep.

BALTUM, MD.
LIETUVIAI AMERIKONŲ
SPEKTAKLYJE

Birželio 27, 28 ir 29 čia atsi
buvo Bpumi Imperial konven
cija. Tai masonų Shrinerių or
ganizacija, kurių dalyvavo per
50,000. Konvencijos kaštai sie
kė $10,000,000. Per tas tris
dienas, apart sesijų, jie mies
te prikrėtę visokių šposų. Gat
vės buvo išpuoštos painiomis,
kupranugariais ir daugybe ža
lios, geltonos ir raudonos spal
vų vėliavomis. Atsibuvo viso
kį spektakliai, paradai.
Paskutiniame s p e k t aklyje,
Birželio 29, vakare, Baltimores dideliame stadione, dalyva
vo ir Lietuviai. Lietuviai da
lyvavo programo užbaigoje, su
kitomis tautinėmis grupėmis,
tautiškuose rūbuose.
Iš gilumos Stadiono tautinių
grupių mergaitės nešė didelę
Amerikos vėliavą į centrą sta
Nušovė Policininką
diono
pievos. Pirma ėjo “Vil■ Pereita savaitę, Pittsburgho
!
tis
”
,
baltai
pasipuošus, nešina
priemiestyje East Liberty, du
■
,
du
baltus
balandžius,
Vėliap' -šikai apvogdami šviesto sannešėjos sustojo. Taikos
d lį, nušovė radio policininką, vos
” paleido balandžius.
.
F lvvardą Conway, 39 metų, “Viltis
rn.
Tautinės
grupės buvo Čekokuomet jis atvažiavo su kitu slovakų, Graikų,
Lietuvių, Len
P' licininku, gavę pranešimą
kų,
Rusų,
Skandinavų,
Rumu
ame krautuvės užpuolimą.
nų,
Serbų,
Italų
ir
Kinų.
Kiek
Banditai abu nęgrai. Vie viena grupė paeiliu buvo iššau
n°.s plėšikas tą pat dieną šu- kta. Kiekvieną grupę pašau
Fikytas, o kitas pabėgo.
kus tos tautos vėliavą laikanti
mergaitė tiesiai aukštyn iškėlė
ranką, ir tos grupės žmonės
Rūpinasi Kova SU
ėjo prie savo mergaitės ir Amerikos
vėliavos, lydint tos
Sifiliu
tautos muzikai.
Lietuvių grupės vėliavos ne
Pittsburgho miesto taryba
rriėmė miesto mayoro Scully šėja buvo Milda Janonytė, gra
F Dr. McFarland, kovai su si žiuose tautiškuose rūbuose.
filiu tarybos pirmininko, pa Pranešėjas sušuko: “Ineina
siūlymą skirti $25,000 kovai su Lietuviai! Tai žmones tautos
ta pikta liga. Iš kur miesto kuri myli laisvę, pažangą ir
taryba ims pinigus tuo tarpu demokratiją. Jie daug prisi
dėjo prie šios šalies išvysty
nežino.
Miesto taryba sutinka dirbti mo!” Muzika — dveji galingi
švien su apskrities valdyba ir elektriški vargonai — užgau
kartu su kitais miestais suda dė, “Lietuviais Esame Mes Gi
lius 8100,000 fondą pradėti mę!” Linkui ranką iškėlusios
Mildos pusantro šimto Lietu
kovą prieš sifilį.
vaičių ir Lietuvių poromis, tau
tiškuose rūbuose, žengė, drignine juosta. Publikoje ovaci
Nusižudė iš Meiles
jos ūžė. Lietuvių grupė buvo
McKEES ROCKS. — Birže bene didžiausia. Nors per re
lio 30 d., tūla Irene P’alahu- peticijas Graikų buvo daugiau
nich, 23 metų amžiaus, nusižu negu Lietuvių, bet, lyjant, jų
dė savo namuose tėvo šautuvu mažiau atėjo, o Lietuvių dar
ir mirė tėvo glėbyje. Sakoma daugiau prisidėjo.
Didžiausias ' ovacijas gavo
ji buvo labai susigraužus dėl
suirusio jos sentynįu metu ro Čeko-Slovakai, kuriu valstybė
manso su jos buvusiu vaikinu. yra priešų sunaikinta, ir Ki
niečiai. kurių tėvynė yra Japo
nų užpulta, kraujuose ‘plukdo
ma.
Nušovė per Klaidą
Nors tą vakarą jau nuo šeš
. MONESSEN, Pa. — Birže tos valandos lijo, o programui
lio 29 d., Margaret Wasco pa prasidedant užėjo audra su
žiurėjus per langą vakaro me perkūnija ir smarkiu lietum,
tu patėmijo kokį tai šešėlį bas programas ėjo paruoštu planu.
tantis, tuo nusigandus pašaukė Atvirame stadione, publika ir
savo brolį, kuris griebęs šau progra mo d a ly via i, glūdėjo po
tuvą išbėgo “padaužą” vytis ir lietsargiais. Nors bilietai bujį nušovė. Paskiau pasirodė vo išparduoti visi išanksto. į
kad tai buvo jos pačios sesers programą publikos atėjo tik
vyras, šovikas suimtas tardy apie 35,000.
mui dėl tokio šovinio.
Kai visos tautinės grupės

MORAVAI OHIO VALSTIJOJE

Netoli New Philadelphia randasi
kaimas Schoenbrunn.
Gal būt vienatinis tos rūšies kai
mas Suvienytose Valstijose, Schoen
brunn yra tikra reprodukciją girinio
kaimelio pabudavoto 167 metai atgal.
Jo paprastų rąstų namukai ir ran
kų darbo rakandai parodo tikriausia
kaip gyveno patvarus pionieriai tose
dienose kuomet Ohio didumoje buvo
padengta giriomis ir Indijonai puldi
nėdavo ankstyvuosius gyventojus.
Schoenbrunn’ą įsteigė apie 300 Delaware Indijonų -kurie buvo Moravų
bažnyčios misijonierių apkrikštyti ir
Kurie buvo atstumti Į Ohio nuolat di
dėjančiais puldinėjimais laukinių Iroo.uois. Moravai atėjo iš tolimo Susouehanna upės slėnio Pennsylvanijoje, su savo- galvijais, arkliais ir
ūkio padargais, Įsteigimui pirmuti
nės baltųjų žmonių sodybos Ohio
valstijose ribose. Tos sodybos va
dai buvo John Heckawelder ir David Zeisberger, Moravai misijonieriai.
Pirm negu tas kaimelis pradėtą

J. S. Neniškis, redaktorius
ir leidėjas keliones aprašančio
žurnalo, šanghai, Kinijoje, ra
šo Dirvos redaktoriui sekan
čiai :
Širdingai dėkoju Tamstai už
prisiųstą laikraštį “Dirvą”, ku
ris man buvo labai įdomu pa
skaityti būnant tolimoje Kini
joje.
Aš turėčiau labai didelį pra
šymą į Amerikos Lietuvius,
kurį prašyčiau tamstos neatsi
sakyti išpildyti.
Mes, keletas jaunų Lietuvių,
organizavome geografiję eks
pediciją į Pietų Didžiojo Van
denyno salas. Turime įsigiję
labai patvarią tam tikslui
yachtą ir tikimės aplankyti
daugelį labai mažai ir visiškai
neištyrinėtų salų bei koralinių

(HICAGO, ILL
Margučio Metinis Pik
nikas Liepos 16
Margutis įtempta energija
rengiasi išpildymui didelio pro
gramo, kurį rengia padabinimui savo pikniko, įvyksiančio
sekmadienį, Liepos 16. Margu
čio piknikas atsibus garsiame
ir dideliame Chicagos Riverview Parke, kur su pikniku ir
savo programų Lietuviai dar
tik pirmą kartą pasirodo.

atolų, padaryti mokslines nuo
traukas ir visur kur galimybė
leis, ištyrinėti vietas Lietuvos
vardu ir įsmeigti Lietuvos vė
liavą.
Ištyrinėję ketiname ant sa
vo yachtos pasiekti Amerikos
krantus ir ten parodyti Ame
rikos Lietuviams savo darbo
rezultatus.'
Šiai ekspedicijai vadovauja
tarnavęs Kinijos laivyne Lie
tuvis jurų kapitonas V. S.
Tamsunas ir ekspedicijos glo
bėju yra vienas iš seniausių
Tolimuose Rytuose Lietuvių
veikėjų, p. Steponas Neniškis.
Paskutiniu laiku vedant pasi
ruošimo darbus išplaukti į
taip tolimą kelią ekspedicijai
pritruko lėšų, nors gana nežy
mių, bet esant dabartinei su

raizgytai situacijai Kinijoje,
mes neįstengiama taip sunkiai
pradėtų darbų užbaigti, nes
trūksta kai kurių moksliškų
instrumentų. Tam tikslui ekspedicijai reikalinga apie 700800 U. S. dolarių, kuriuos mes
tikime duosnųs Amerikos Lie
tuviai neatsisakys mums sudėti ir prisiųsti galimai greitu
laiku, kad ekspedicija plaukian
ti po Lietuviška trispalve į
taip tolimus pasaulio kampus
galėtų atsiekti savo tikslą.
Ekspedicija stengsis palai
kyti ryšius su tamsų laikraš
čiu ir karts nuo karto teikti
įdomių žinių.
Dėkodami už viską mes lin
kime tamstai, o taipogi ir vi
siems Amerikos Lietuviams ge
riausios kloties.

VYTAUTO

TRUMPOS

ATVYKS

DID. UNIVERSITE

ŽINIOS

TO CHORAS
NEW YORK, Liepos 3 d. —
Neatsižvelgiant į pasunkėjusias
sąlygas, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto choras, nors suma
žintame sąstate, visgi atvyks i
Ameriką. Pilnas choro sąsta
tas sudaro 194 asmenis. Iš to
skaičiaus kelionėn parinkta 36
asmenys, per pus ę studentai
ir studentės.
Choras išvyksta iš Lietuvos
Rugpjūčio 15 d., New Yorką
pasieks Rugpjūčio 24 dieną ir
tuoj mano pradėti koncertus,
o Rugsėjo 10 d. dalyvaus Lie
tuvių Dienos Pasaulinėje Pa
rodoje. Po to dar duos koncer
tus keliose vietose.
Choras turi išvažiuoti iš
Amerikos atgal ne vėliau Spa
lių 5 d. Choro dirigentas K.
Kaveckas.
Kame Lietuviai norėtų išgir
sti chorą pas save prašomi ne
atidėliojant susitarti su Lietu
vos Generaliniu Konsulu New
Yorke.

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
e

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI
MIRĖ 3800 LIETUVIŲ KARALAITIS Matas, 80 me
tų, mirė Birželio 7, WilkesSu šiuomi numeriu jau skel
Barre, Pa.
biame 3800 mirusių išeivių Lie
tuvių. šią vasarą mirusių skai
čius pasieks 4,000.
Mirusių išeivių Lietuvių žy
mėjimas Dirvoje pradėta Va
sario mėn. 1937 m.
Visi Amerikos Lietuviai pra
šomi paduoti žinias Dirvai apie
jūsų kolonijoje mirštančius jū
sų gimines, draugus ir kaimy
nus Lietuvius. Tu
~ žinių padavintui nereikia buti Dirvos prenumeratorium.
Svarbu kad butu pažymėta
pilni vardai, amžius, iš kur iš
Lietuvos paeina, kaip senai
Amerikoje, ir vedusių moterų
pavardės po tėvais.

MIRĖ KANADOS LIE- ’
TUVIAI
URBA J., 57 metų, mirė Ba

MOCKAI,

Juozas

ir

Pranas,

užmušti automobilio nelaimė
je Gegužės mėn., Philadel
phia, Pa. Gimę Amerikoje.
PEČIULIS Jonas, mirė Birže
lio mėn., Mahanoy City, Pa.
Amerikoje išgyveno 30 m.
AUŲAITIENĖ Agota (Lukauskaitė), pusamžė, mirė Bir

želio 11, Chicagoje. — Tel
šių ap., žemaičių Kalvarijos
par., Bartuliu k.

MIGAUSKIENĖ Rožė (Leona
vičiūtė), mirė Gegužės 28.

Worcester, Mass.

JUKNIENĖ Petronė, užmušta

automobilio Gegužės mėnesį,
Philadelphia, Pa.
STEPŠIENĖ Ona, mirė Birže
lio mėn., Bristol, Conn.
JURGINAS Petras, pusamžis,
mirė Birželio 9, Chicagoje.—
Tauragės ap. Amerikoje iš
gyveno 29 metus.
ŠLIKTA Petras, mirė Gegu
žės 18, Forest City, Pa. —
Amerikoje išgyveno 40 m.
ŠIDLAUSKAS Jonas, 52 me
tų, mirė Birželio 11, S. Boston, Mass.
MAČĖNAS Steponas, mirė 12
Birželio, New York, N. Y.
STAKĖNAS Mykolas, mirė 14
Birželio, Cvpress Kilis, N.Y.
STUČKONIS Stasys, 29 metų,
prigėrė Birželio 12, Kauto
prūde. Mahanoy Citv.. Pa.
LUKOŠIUS Juozas, 45
' ' metų,
mirė Birželio 12, Brooklyn,
N. Y.
VA IV AKA Vincas, 54 metų,
mirė Birželio 13, Brooklyn,
N. Y.

landžio 7. Paėjo nuo šaulių.
metų,
' mirė Balandžio 18.
PAULAUSKIENĖ Jie va, 53 m.
mirė Balandžio 19. Paėjo iš
Suvalkijos.
POPIERAITIS J., 93 m., mire Balandžio 21. Paėjo nuo
Kalvarijos.
RASTAŲSKAS Vincas, 72 m.,
mirė Gegužes 22 d.
MAKSVITIS P., 24 metų, mire Gegužes 18. Gimęs Kanadoje.
GURINSKAS A., 49 m., mirė
Gegužes 20.
LINORTIENĖ Marcelė, 26 m.,
mirė Birželio 2. Paėjo nuo
Naumiesčio..
ALENSKAS J., 26 metu. mirė Birželio !12. Gimęs KaA.D. KITKAUSKAS Jonas, 68 me
nadoje.
tų, mirė Gegužės 13, Herrin,
SADAUSKAS Juozas, 79 meIII. — Alvito par., Cvškiu k.
tų amžiaus, mrė Gegužės 4
d., Erie, Pa. Amerikoje iš- DUSEVIČIENĖ Ona (Sabaigyveno 32 metus. Paėjo iš' tytė), 65 metų, mirė Birže
lio 8, Worcester, Mass. —
Skirsnemunės par., ŠvendriDaugų par., Papiškių kaimo.
škių k. Paliko tris dukteris:
Amerikoje išgyveno 37 m.
dvi gyvena Erie, Pa., viena
Akron, Ohio.
S. M. B. BARTUS Povilas, mirė Birže
lio ra., New Britam, Conn.
KLIMIENĖ Petronėlė, nutroškur buvo ir gimęs.
ko gazu, Birželio mėn., Oma- DELIONIS
Petras, 22 metų,
ha, Nebr.
mirė Birželio 11, LiepersvilKLIMAS Edvardas, nutroško
1p
o
gazu, Birželio mėn., Oamha, KALUNČUKAS Vincas, pr i ge
Nebr.
re Blackwood Creek, bi. J.,
VARNAITIENĖ Magdalena, 69
Birželio 14.
metų, mirė Birželio 20 d., RAULINAITIS Petras, mirė
Brooklyn, N. Y.
Birželio m., Shenandoah, Pa.

ŲEKANIS Julijonas, 56

CHICAGO, III. — Dr. Ed
vardas Krikščiūnas, dentistas, persikėlė į New Yorką, kur
Lenox Hill ligoninėje tęs savo
mokslą kaip post graduate.
—Liepos 1 besimaudydamas
prigėrė jaunuolis Albertas Šim
kus, 20 metų amžiaus.
—Chicagoje kapinėse pasta
tytas paminklas Dr. M. Bag
APSIVEDĖ, Birželio 18 d.
donui kuris mirė čia eidamas
ponios Justinos Urbikienės duLietuvos konsulo pareigas 1937
krelė Alvina Urbikaitė suėjo į
mėtų pradžioje.
moterystės ryšį su Fredu Lan
—Iš Chicagos išvažiavo Lie
ge. Moterystės sakramentą su
tuvon
Juozas Žukas, Chicagos
teikė Šv. Panelės Gimimo baž
Parkų teniko čampionas. Jis
nyčioje klebonas Kun. Baltutis.
gabus tenise ir krepšinio žaidi
Vestuvių puota buvo ponios
me.
Pakviestas ten Lietuvos
Urbikienės Hawaiian Garden,
Teniso Sąjungos pirmininko.
9858 So. Artesian avė. Daly
vavo skaitlingi giminės, drau
® WATERB.URY, Conn. — Vi
gai ir svečiai, ir visi gėrėjosi
su Waterburio draugijų pa
p. Urbikienės vaišingumu.
stangomis rengiama piknikas
Vestuvių Dalyvis.
Liepos 9 d. Pikniko pelnas
skiriamas Lietuvos Ginklų fon
sustojo aplink Amerikos vėlia
dui ir Klaipėdos pabėgėliams
vą, žalioje pievoje, lietaus žem
sušelpti.
LIETUVOS
PAVILJO

čiūgais nudabintoje, susidarė
® PITTSBURGH, Pa. — SLA.
spinduliuotos žvaigždės vaiz
NE NEW YORKO
das: vėliava, tai žvaigždė, o
3 apskritis rengia savo meti
juostos tautinių grupių — tai
nį pikniką Liepos 16 d. Lietu
PARODOJE
spinduliai. Bet išeinant tau
r
i vių Ūkė j e.
tinėms grupėms ir lietus susto
NEW YORK, N. Y. — SLA.
jo, mėnulis pasirodė. Kitame ® NEW YORK. — Nuo Birže-1 • Pažangos
Vajuje gauta 1,225
lio
24
d.
Lietuvos
Paviljone
I
gale stadijono — virš ineigos—
suaugusių
narių
ir 58 vaikai.
Pasaulinėje
parodoje
prasidėjo
Laisvės Stovyla iškilo. Stovypardavimas
gintaro,
medžio,
lą švietė dideli žiburiai. Or
® VVILKES-BARRE, Pa.—Lie
3?
kestras, Shrinerių choras ir keramikos išdirbinių, lininių
pos 4 d. Fernbrook Parke
staltiesių,
servertėlių
ir
rank

vargonai užtraukė “God Bless
įvyko didelis Garso ir LRKSA.
America!” Tos giesmės antrą šluosčių bei tautiškos vilnonės 4-to. apskričio piknikas — Lie i
punktą - sušuko visa publika ir medegos žiurkstams ir sijo tuvių Diena su įvairiu progra
tautinės grupės, kurios staigiai nams, taipgi Lietuviškų knygų mų.
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
iškėlė šimtus mažų Amerikos bei atvirukų. žmonės mielai
®
BROOKLYN,
N.
Y.
—
Pasi

perka.
IR BALSAMUOTOJAS
vėliavų. Buvo labai įspūdinga!
traukė iš Vienybės adminis
Suorganizavimui Lietu vių
6522
Superior
Avė.
HEnderson 9292
Paviljonas po seno tratoriaus pareigų Juozas Smigrupės daug dirbo Adv. Nadas veiLietuvos
susilaukia
gausybės
lanky

Rastenis, Marijona Jurkšaitė, tojų kasdien. Ju nei kiek ne- trus.
—Liepos 1 d. ekskursija! iš
Marijona Remeikienė ir daug
Svečiai kitataučiai ir vyko
atgal į Lietuvą Kapt. A. i
kitų. Dalyviai susidėjo iš na mažėja.
lankytojų knygoje Petruškevičius,
kuris New Yor
rių Dainos Draugijos, Atletų Lietuviai
pagyrimų įvairiomis ke kelis mėnesius
studijavo ir
Klubo, ir to paties klubo mote nesigaili
gilinosi
ugniagesyboje.
rų skyriaus, Lietuvių Moterų kalbomis.
Rakandų Krautuve
h
“G ryžtu šeštą kartą, taip
Piliečių Klubo, Vyrų Piliečių patinka
—Vladas Mučinskas, švedų
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343 b
”, rašo vienas.
Klubo, Demokratų Klubo ir at “Tapau sugraudintas”.
Amerikos Linijos Lietuvių sky
N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS h
skirų asmenų.
riaus New Yorke vedėjas, Lie
Gražiai
ir
vaizdžiai
perstaSavininkas
Vedėjas
Lietuviai dar kartą gražiai tyta Lietuva”, Tokių pastabų pos 1 d. išlydėjo Lietuvių eks
pasirodė.
Buvęs. daugybė.
kursiją į Lietuvą.
Bet vienos apysenes Lietuvės Pavilijono vadovybei buvo
pasakyta:
— Viskas gražu, net labai
gražu, bet kam jus tas mergu
žėles į tokius drabužius įvilkote
?
CLEvELAND
SANDUSKY
— Ar jau buvote kituose Pa
• AKRON
viljonuose? Ir ten mergužė
lės dėvi tautinius rubus.
MANSFIELD CANTON •
e
— Ką jau kalbi; tokius dra
bužius
kai aš dar jauna buvau
NEW PMILADELPHIĄ |
ir tai kaime dėvėdavo — se
GNADENHUTTEN®
nai jau iš mados išėjo.
THE FINEST VACATION RESORT
®COLUAA8US
•
INDIJOJE,
senuose
TraCHHI.ICO7HE
MARIETTA
0N THE GREAT LAKĘS
$
vancore rūmuose, dega lempa
kuri niekad nebuvo užgesus
Zaieadd/
.Mded/ aai
per 1200 metų. Ji dega atmin
portsmouth
čiai valdovo, kuris sakoma nuG&&L WaŽedd J.aJze
statydinti Zeisberger išgavo iš
žengęs į dangų.
krikščionių Delaware Indijonų lei- , COURTESy-THE STANDARD Oll CO.(OHIO)
®WYOMING valstijoje uždimą apsigyventi ant jų žemės. Tą j
• You'll ihrill over iis superb sandy beach.
tikta
iki šiol dar nežinomų lauleidimą gavo pasitarime su Neta- .
J e netoli Sandusky, o Moravai turė
’vvatkes prie Gekelmukpechank (da
kinių
arklių
banda.
Ją
patė

One ihousand comfortable, ouiside rooms ai
bartinio Ne\vcomerstown). Per de jo vykti j Detroitą. Jiems pavyko mijo iš lėktuvo laike apžiūrėji
HOTEL BREAKERS. Moderaie raies. Excelleni meals.
vynis metus atsivertėliai ir jų va pertikrinti Britus kad jie nėra kal
ti tame kuo jie kaltinami. Tuo lai
dai gyveno ramiai ir pasitenkinu ku apie 100 Indijonų sugryžo atgal mo laukinių gyvūnų vietų.
Ali Sportgf including Tennis, Boaiing,
siai.
Sėta grudai, dirbta laukai;
®NORS bitė vadinama darb
i _ Gnadenhutten nuvalyti laukus, iš
pamaldos laikyta toje mažytėje baž
Fishing, Golf. Many new aiiraciions.
sigelbėjimui nuo bado.
Tą ramų šti — net sakoma, “darbštus
nytėlėje, pirmutinėje pastatydintoje
darbą dirbdami jie buvo užpulti ir kaip bitelė”, tačiau širšės yra
vakarinėje pusėje Alleghenv kalny
Endless Fun for ihe eniire family for a
be jokios priežasties nužudyti. To
nu; Įsteigta pamokos, ir taip ta ma je vietoje šiądien stovi monumen daug inteligentiškesnės ir dar
day, a week-end or eniire vacaiion. • Ideal
ža grupė Krikščionių Ohio giriose tas.
bštesnės negu bitės, moksliški
for Conveniions and Organizaiion Ouiings.
pasekmingai gyveno.
Šiądien, Schoenbrunn, atstatydin ištyrinėjimai įrodė.

Kitoj? pusėje kalnų jau buvo pra
sidėjus Revoliucija. Schoenbrunn. ir
kaimyniški Moravų kaimai, Gna
denhutten ir Lichtenau, radosi tar
pe Anglų ir Amerikonų mūšių li
nijų. Abi pusės manė kad tie gy
ventojai gelbsti kitą pusę. 17-81 m.,
taigi. Britai, sustiprinti Indijonais,
užpuolė tas sodybas ir privertė ne
kaltus gyventojus eiti su jais Į Bri
tų teritoriją.

J

Nikodemas A. Wilkelis

i

The Wilkelis Furniture Co. |

I
I

• Free parking for 6,000 cars. Garage faciliiies.

tas, yra po priežiūra Ohio Valsti
jos Archeologiško ir Istorinio Muzejaus. Moravai ir po šiai dienai
gyvena Tuscarawas ir Muskingum
slėnyse ir prasiplatino Į kitas vals
tijos dalis, kur tų ankstyvųjų gy
ventojų pionierių ainiai tęsia ir pa
laiko savo pirmtakunų tradicijos.

PITTSEDRGH, PA.
PARSIDUODA 8 kambarių nama; gali gyventi dvi šeimos. Parduosiu pigiai, esu našlė, šeima užaugo ir išsiskirstė, viena nenoriu
gyventi.
Namas labai patogioje
vietoje, arti mokyklų, krautuvių,
gatvekarių, busų ir traukinių, Par..KUR YRA IŠLAIKYTAS OHIO siduoda ir rakandai.
Kreipkitės—
PIONIERIŲ NAMAS?
Mrs. Agnės Pall, 7048 Kedron str.,
Paskaitykit kitos savaitės ‘■yLefs Homewood, Pittsburgh, Pa.
TeleDelarvarai buvo palikti stovyklo- Explore Ohio”.
fonas: Hiland 8849.
(29)

Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2. Midv/ay
beiween Toledo and Cleveland, in ihe cenier of
Ohio's Lake Erie Vacaiionland. Convenieni rail or
bus conneclions ai Sandusky. Sieamer from Deiroit.
OPEN JUNE lOih to SEPTEMBER 4ih. Ask for FOLDER.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE ® SANDUSKY, OHIO
SS

■

£863

Dance nightly in beautiful nevy Ballrootn
to such famous Bands as Don Bestor
... Shep Pietas, Russ Morgan and others.

DIRVA

HITLERIS IR DANZIGAS
Kaip Gali Būti Privestas Danzigo ‘Prisijungimas’

H. R. Knickerbocker, Ameri stos kariauti tuojau jie negali
kos laikraščių korespondentas, pasitikėti P'rancuzų-Britų pa
šitaip rašo iš Paryžiaus apie galba greitomis.
Hitleris netiki kad Rusijos
Danzigo krizį:
armija dalyvaus tame. Jis ne
Adolfas Hitler užvedė savo tiki kad Britanija ir Prancūzi
didžiausią gemblerystę. Euro ja rimtai norės kariauti, bet
pos trumpas ramumo periodas tik susimobilizuos, kaip darė
nuo teroro pasibaigė.
prieš Municho konferenciją, o
Hitleris galutinai pasiryžo privatiniai patars Lenkijai nu
ne tik paimti Danzigą bet taip sileisti.
gi išspręsti visą “Lenkijos pro Prie visko to, jis stipriai pa
blemą” savo totalitariniu budu, sitiki kad Amerika nestos Bri
ir nors jis tik kad- gali tai at tams ir Prancūzams Į pagalbą,
likti be karo, jis pasiryžęs ir prisibijodama kariauti.
kariauti, jeigu bus reikalas.
Tas viskas Įrodo kad Lenki
Jo planas yra paruoštas lai ja gali apsispręsti nesipriešin
kytis stipriai Siegfriedo Lini ti. Tuo atveju visas Aliantų
joje (tvirtovėse iš Prancūzijos taikos frontas sugrius ir Vo
pusės) sutrukdymui Prancūzų kietija prasiplės be paleidimo
iš vakarų kolei jo rytinė armi vieno šūvio rytiniame fronte.
ja plieks Lenkiją.
O plėstis ir vietos rasti savo
Jis persitikrinęs jog tą galį 200,000,000 Vokiečių jis yra
atsiekti bėgyje trijų mėnesių pareiškęs jau pirmiau.
ir kad .Prancūzai ir Britai no
riai sutiks tada priimti jo tai
kos išlygas.
Jeigu jie atsisakys jis tada
tiki kad šaltiniai Įgyti Lenki AUKOS LIETUVOS
joje ir gal būt Rumanijoje daREIKALAMS
padės jam pradėti puolimą va
karuose ir užpulti Prancūziją,
LIETUVOS GENERALINIO KON
gal būt per Šveicariją.
SULATO NEW YORKE
Prancūzus ir Anglus pasie
AUK U PAKVITAVIMAS
kiančios žinios nustato apie
Nr. 10
Liepos 20 dieną kaip numaty
AUKOS KLAIPĖDOS TREM
tą tam kriziui pradėti laiką, o
TINIAMS
pačią aukštumą pasieks apie A.C.W. of America,
No. 218,
pradžią Rugpjūčio.
Baltimore, per A. Zablaską $10.00
Vokietijos derlius, kuris šią SLA. 142 kp., New Haven, Ct.,
5.00
vasarą sunoksta trimis savai per Juzę Dičkienę
Lit. Draugija, Harrison,
tėmis anksčiau negu paprastai, Liet.
N. J., iš atskirų asmenų su
jau bus nuimtas Liepos 20 d. rinko,
gauta per S. Sasna,
Apie tą laiką jau bus aišku ko Brooklyn, N. Y.
6.68
kis nusistatymas bus Sovietų Moterų Liet. Am. Pil. Klubas,
I. awrence, Mass., per Rose M.
Rusijos, taip jog Hitleris ne Jurnesky
sijaus kad reikia ilgiau atidė Jersey City, N. J., Lietuvių or25.00
lioti akciją nenorėdamas išpro ganizacijų bendro parengimo
vokuoti Maskvą prisidėti į ko pelnas $26; Šv. Jurgio Dr-ja
$10; LDS. 133 kp. $10; Liet.
aliciją prieš jį.
Piliečių Klubas $3; atskiri
Danzigo krizis dabar Įgavo asmenys
$32; aukos
tokią formą jog aiškiai numa gauta persuaukojo
K. Baranauskų
83.00
toma dalykų eiga iki tam tik Amsterdam,. N. Y., Lietuvių ko
lonija per J. Jablinskų
25.00
ro laipsnio.
(ši auka yra dalis sekamu
Hitleris turi apie milijoną budu
surinktos sumos: Kun.
vyrų Siegfriedo Linijoje, ir ti J. židanavičius:
attikusieji iš
ki jų užteks atlaikyti vakarinį 1916 m. Lietuvių Dienos $45;
frontą neribotai, ypatingai kad M. Kerbei is, surinkti 1938 m.
jis nesitiki jog Prancūzai ata Ginklų Fondui $11; VVS. sk.
aukojo $44; viso $100. Kita
kuos rimtai.
— $75 —aukojama Apsi
Kita pusė milijono vyrų yra dalis
gynimo Fondui.)
sukoncentruota Lenkijos fron Jurgio Kropo, S. Boston, Mass.,
te, ir su rezervais rytinė armi gimtadienio minėjimo likutis
5.00
ja iki puolimo dienos galės bū (per S. Mockų)
ti pilno milijono.
APSIGYNIMO FONDUI
Pačiame Danzige randasi 45 Long Island Birutes Merginų
tūkstančiai Vokiečių šturmi- Klubas, per Fr. Mockienę 25.00
(auka skiriama Kunigaikšt.
ninkų ir S. S. vyrų kurie Įsiga Birutės
Ulonų Pulkui)
vo po priedanga turistų, su Jonė Žukauskaitė
4.00
rimtesne užduotimi negu jų ki-, Amsterdam. N. Y., Lietuvių koti draugai vyko . Sudėti ją, ku kolonija, per Jonų Bablinską 75.00
(prašoma žiūrėti pastaba au
rių svarbiausia užduotis buvo kščiau)
tik išprovokuoti riaušes.
r
VISO1
$263.68
Danzigo “laisvi korpusai” tu
rės ginti miestą nuo Lenkų ka
9
9
9
riuomenės, kuomet Danzigo
senata s paskelbs “prisijungi
CHICAGOS KONSULATO
PRANEŠIMAS
mą”. “Laisvi korpusai” yra
Konsulatas Chicagoje ga
vadovybėje vyriausio Nazių voLietuvos
ir šiuo skelbia sekamas aukas
Gestapo šnipų vado, kuris da Lietuvos reikalams:
bar randasi Danzige.
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄ
AplinĮ Danzigą yra sutrauk
JUNGAI
ta apie 100,000 Lenkų karei CHICAGO, Ilk,
Amerikos Lie
vių su artilerija pakankama tuvių Sporto Kom. Vald. $125.00
sutriuškinti Danzigo užėmimą (Šių sumų sudėjo, po $25, arba
pirm negu reguliarė kariuome po 1 šautuvą: Adv. J. Bagdžiunas-Borden, Dr. S. ■ Bienė ateis. Tas bus lokalis mi- žis,
Kun. A, Linkus, A. J.
litariškas reikalas kuomet ap Valonis,
J. Juška.)
eis pats krizio čiukuras Rug
APSIGYNIMO IR KLAIPĖDOS
pjūčio mėnuo.
PABĖGĖLIAMS
Visas perversmas bus atlik Chicago, Ilk, Lietuvai Gelbėti
tas kaip grynai Danzigo nami Fondas, per ižd. J. P. Rak
21.25
nis reikalas. Tada, jeigu Len štį pristatė
suma sudėjo: Adv. Ant.
kų armija kėsinsis užimti Dan (Šia
Šlakis $10; N. N. $5; po $2:
zigą, Vokiečiai rėks kad Len A.
Churas, T. Bikinaitė; V.
kai yra užpuolikai.
Kareivienė 1.25; F. DaužvarNuo to momento kai Danzi- dis $1)
zo senatas paskelbs prisidėji J. Dikšienė per J. Gulbinienę 2.00
Mich., SLA. 200. kp.,
mą prie Vokietijos, visas rei Detroit,
per J. Dailydų
kalas priklausys nuo Lenkų ar (šių sumų sudėjo: kuopa iš12.00
jie norės kariauti. Jeigu jie iždo $10; nariai: A. Mika
palauks nors keletą valandų, lauskienė $1.00; A. Aleksinas
norėdami pasitarti su Prancu- ir P. Karpšlis po 50c.)
zu-Anglų talkininkais, jie nu Kingston, Pa., K. Kučinskas 1.00
LIETUVOS AERO KLUBUI
eis Čekoslovakijos keliu ir su
lauks jų likimo. Jeigu Lenkai Už Lietuvos Nepriklausomybės
XX sukakties ženklelius:
Chicago, Ilk, Vincas Rėkus

Keliaukite Vikingu Laivais

I LIETUVĄ
Per Gothenburgų, Švediją.

1.80

Los Angeles, Cal., K. Lubino,
SLA. 75 kp. sekr. atsiųsta ir
jau laikraščiuose paskelbta
$95. Auka buvo sukelta Los
Angeles Bendro Draugijų Ko
miteto,
Lietuvos Konsulatas nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams. Gauna
mos aukos skubiai pakvituojamos,
laikraščiuose skelbiamos ir perve
damos i atitinkamus fondus.
LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Place
Chicago, Ilk

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

• 1915 METAIS visas trečda
lis Amerikos Indijonų mirčių
buvo nuo džiovos.
•
• PAMINĖJIMO Diena (MeJūsų kelionei niekas nepatar
morial Day) Suv. Valstijose
naus geriau prisirengti kaip
švenčiama ne visur. Devynios
Jūsų vietinis laivakorčių agen
pietinės
valstijos tos šventės
tas, arba
nepripažysta. Ji švenčiama pa
SWEDISH AMERICAN LINE minėjimui Civiliniam Kare žu
4 W.51st St.
New York, N. Y. vusių kareivių.
Pietinės vals
tijos tą karą pralaimėjo.
M.S. GRIPSHOLM .... Liepos 24
M.S. KUNGSHOLM .... Rugp. 91
S.S. DROTTNINGHOLM Rugp. 29

r<

pasiruošti šiam vakarui, kadan PER TVORA
gi buvom pakviestos į bendrą
vakarą sportininkų ir Pirmyn
PASIŽVALGIUS
choro ir kitų Amerikiečių, Me
tropolyje.
Kuomet atėjo laikas vykti Į
Metropolį, sustojo ir lyti. Ba
lius buvo paruoštas toK viešbu
čio privatinėje salėje. Buvo
pristatyta daug mažų stalukų,
keturiems ir šešiems žmonėms,
apkrauta valgiai ir pyragais, Į
kava ir krupniku, o po užkan
džio visi mes ėjom į viešą salę,
kur galėjom šokti ir baigti va
karą.
čia susitikom nekuriuos savo Kauno draugus, jų
tarpe buvo Steponas Juodval
kis, kuris lankėsi Amerikoje
trys metai atgal. Manau Ame
rikiečiai atsimena jį, jis buvo
su savo draugu, Vladu Vėrbavičium, jiedu buvo žinomi kaip
“keliaujanti studentai”.- Jie
buvo svečiai musų namuose
Clevelande. Smagu buvo jį su DRAUGAS Pruseika Vilnysitikti, mes visi pasišokom, tu pe šitaip:
rėjom gerą laiką, ir prašvitus
“Keleivio redaktorius, savo
vėl skirs tėmeš namon gulti.
prakalboj,
pasakyto j Bostone,
(Bus daugiau)
surokavo visus komunistų griekus.
KARININKŲ laikraščio ‘Ka
“Kam j ieškoti krislo savo
Lietuvos Tautinė Skautų stovykla prie Nemuno kranto, Aukštojoj Panemunėj, 1938 m.
rio’ redaktorius Mjr. Liudas
vasarą, įvykus paminėjimui Lietuvos nepriklausomybės 2 0 metų sukakties.
VDV.
kaimyno
akyje kuomet pas so
Zibavičius trims mėnesiams iš
cialistus
visų
galų suįrimas...
vyko Į Ameriką.
“Draugui Michelsonui pasa
kysiu: gydykitės patys, jei dar
LIETUVOJE keliama suma
galit, o mus tai tikrai neapnymas pasiūlyti Seimui kad iki sargdysit!”
Rašo ONA KARPIUS.
rudens sesijos butų parengtas
įstatymas, kuriuo nuo Naujų
Visi žinot teisingą Lietuvišką
(Tęsinys iš pereito nr.)
du maži kabiukai sudaro slėnį bet pilnos įspūdingų atsimini Metų galima butų apdėti mo posakį: “Su kuo sutapti toks
tarpe jų, nueinantį Į upės pa mų šios pilnos įvykių dienos,
kraštį, kur -buvo išstatyta ne kuri buvo šilta ir skaisčiai sau kesčiais pagal pajamas visus ir pats tapsi.”
SU CLEVELANDIETĖMIS
viengungius ir bevaikes šeimas. Taip ir Lietuviški komunis
didelė platforma, ir iš kur ma lėta.
OLIMPIJADOS ATIDARYME. tosi per upę į kitą pusę. Plat
tai, sutapę su ištižusiais socia
BERNIUKŲ SKAUTŲ STO formos šone buvo sudėta mal AMERIKIEČIAI SPORTININ
listais, tokiais tapo.
kų krūva laužui, kas yra pri KAI PAKEITĖ PAŽANGOS
VYKLOS IŠKIMINGAS
Vieni kitiems puolė į glėbius
PAJIEŠKOJIMAI
imta tarpe Skautų.
UŽDARYMAS
VALGYKLOS IŠVAIZDĄ
kaip
du girti bernai, sudarė
Kalnukų apačioje buvo nudė
Po Olimpijados atidarymo ta eilės ilgų lentinių suolų sve LIEPOS 18, pirmadienis. —
“
bendrą
fruntą”, kad dabar ga
ceremonijų ir puošnaus para čiams ir žymesniems lankyto Po skaisčios karštos vakaryk Lietuvos Konsulatas Chicagoje lėtų vienas kitam į barzdą
sekamų asmenų:
do, sekantis programe dalykas jams, o šiaip visos kalnelių pa štės dienos, šį rytą mudvi at- pąjieško
GLOBIS Pranas, prieš keliolika spjaudyti.
buvo Lietuvių tautiniai šokiai, šonės buvp tiesiog užpildytos sikėlusios apie 10 valandą pa- metų gyvenęs Chicagoje. Konsula
kuriuos atliko įvairios grupės žmonėmis. Mes buvom laimin tėmijom kad lyga ir diena la tui labai reikalinga jo atsiliepimas.
ir organizacijos tautiškuose rū gi atvykti gana anksti, o ka bai nemaloni, tačiau nei lietus KAZULIS Jurgis, atvyko 1913 m.
TĖVYNĖJE nesenai skaičiau
Bessemer, Mich.
buose. Programas buvo tiesiog dangi buvom su Majoru, mus neišlaikė mus viduje, nes vis Gyveno
NOREIKAI, Kazys ir Jokūbas, šitaip:
žavėjantis, ir paliko mumyse pasodino pirmoje eilėje, iš kur buvo mums kas daryti ar ką iš Kvėdarnos apielinkės; atvyko
pasiryžimą būti čia kiekvieną galėjom matyti aiškiai viską nors atlikti, šiądien mudvi nu prieš karą, gyveno Įvairiuose mies
“Trečdalis žmonijos valgo
dieną ir matyti visus sporto kas dedasi aplinkui. Netoli nuo ėjom į Lietuvos Kredito Ban tuose. Su giminėmis Lietuvoje visi pirštais”.
įvykius kokie tam programui musų matėsi sėdėjo poni Bal ką papildyti savo finansus, ir ryšiai nutrukę; jiems priklauso bro O man iki šiol buvo žinoma
lio Liudviko palikimų dalis.
paruošti.
trušaitienė ir panelė Brazis, o kuomet ėjom į Pažangą pietuo PODOLSKIS Jonas, i š Virbalio; kad visa žmonija valgo tiktai
Draugai ir pažystami matėsi taipgi musų kitos Clevelandie- ti susitikom ponią Prokopienę, apie 67 m. amžiaus. Atvyko apie
aplinkui visur, ir pirmą kartą tės draugės, poni Danielienė su kuri išrodė nevisai smagi; ji 1897 m. Priklausė prie siuvėjų dantimis.
PO pribuvimo Į Lietuvą mes pa dukteria, ir daug kitų kuriuos gyveno pas savo gimines Vi kompanijos.
Feliksas ir Juo
matėm musų Clevelandietes, p. mes pažinojom. Netrukus po lijampolėje, Kauno priemiesty zas.STANKEVIČIAI,
Atvyko prieš karą, abu gyve
SANDARA mačiau pasigen
Jievą Baltrušaitienę ir jos anū to kai mes atsisėdom, atvyko je, kuris seniau buvo vadina no Chicagoje.
da
senoviškos, nuoširdžios Lie
STREPINSKAS
Pranas,
gyveno
kę, Lillian Brazis, kurios išva ir p. Valaitis ir keletas kitų mas Slabada, taigi ji nedaug
žiavo į Lietuvą keliom dienom Amerikiečių ir atsisėdo gretą kur ir išeidinedavo, nes jai Chicagoje.
tuviškos
tolerancijos.
URBUTIS Jonas, iš Lietuvos at
po musų. Mes buvom susita musų. Tuo tarpu slėnis užsi rūpėjo nakties laiku sugryži- vyko
Patartina jai pradėti jos j ieš
prieš karą, ilgą laiką gyveno
rusios vykti kartu, bet jos tu pildė, matėsi masės žmonių mas atgal. Mudvi pasikvietėm Chicago Heights. Pažinusieji Ur- koti nuo savo pastogės: pradė
rėjo pasilikti dėl tam tikrų sa taip užsigrudusių kad nebuvo ją eiti su mumis pietų, ir ban butį prašomi skubiai atsiliepti į
ti rodyti toleranciją Tautinei
vo reikalų ir turėjo išplaukti galima nei apsisukti. Tvark- dėm įkalbėti kad nesirūpintų, Konsulatą.
Aukščiau suminėti asmenys arba Tarybai ir jos vadybai.
kitu laivu. Kai tik gavau pro darįai visomis pusėmis bandė bet prisidėtų prie musų išeiti apie
juos žinantieji prašomi tuojau
gą, aš nuėjau pas jas pasikal žiūrėti tvarkos, sodino žmones, kur vakare.
atsiliepti:
bėti ir patirti kaip joms patin o prieš pat programo pradžią,
Kai inėjom Į Pažangos Rū
Dirva dabar yra pigiausias
LIETUVOS KONSULATAS
ka, o iš jų veidų išraiškų ma slėnyje stovinti minia buvo pa mus ir į valgyklą — pasirodė
darbininko liuoslaikio drau
100 East Bellevue Place
čiau kad nereikia nei klausti, prašyta susėsti ant žemės, kad kad čia jau ne ta pati vieta
Chicago, III.
gas; platinkit ją tarp savų.
nes jos tik šypsojosi ir jų akys užpakalyje jų kiti galėtų ma ką buvo pirmiau. Čia buvo ra
blizgėjo. Poni Baltrušaitienė, tyti, ką visi be murmėjimo ir mi ir pasilsiui tinkama vieta,
kuri buvo musų kaimynė Cle padarė. Tą matant mane' ap o dabar buvo užpildyta Ameri
velande kuomet aš buvau dar ėmė pasigerėjimas tais žmonė kiečiais, užsigrudus ir trukšmažiukė mergaitė, šiądien iš mis, kurie taip paklusniai iš minga; atmosfera pasikeitė iš
rodė tik pusės savo amžiaus, pildė įsakymą; pamaniau sau, ramios Europinės 4 tipišką
ji jautėsi jauna ir linksma, jos “Ar pas mus taip noriai sėstų Amerikoniško tempo. Negalė
balsas skambėjo kaip varpas Į smėlį, kad kiti užpakalyje jų jom nepatėmyti to kas buvo:
kai ji su linksmumu pasakojo esantieji galėtų geriau maty ant stalų stovėjo uzbonai van
man savo Lietuvoje viešėjimo ti?” Tikrai ten butų visokių dens, nes buvo Įsakyta duoti
pasitenkinimą. Ši buvo jos pir pastabų ir atsisakymų sėsti Amerikiečiams gerti pakanka
mutinė kelionė į Lietuvą po virš ant žemės, ir jokios tvarkos mai vandens, nes paprastai
keturių desėtkų metų. Nors nebūtų galima padaryti, bet Europiečiai niekad su valgiu
ji yra jau močiutė, ir apie 70 čia visų kooperacija tiesiog pa neduoda vandenį. Jie papras
metų amžiaus, reikia stebėtis sigėrėtina.
tai geria alų arba karbonuotus
kiek energijos ir gyvumo ji tu čia radosi garsiakalbiai ir gėrimus.
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu
ri, taigi jaučiau kad jos. anūkė, programas buvo sujungtas per
Mes papietavom su p. Pro?
kuri yra apie dvidešimts metų, radio; pragramo skelbėjas ai kopiene, ir pradėjom apsipaQUEEN MARY
turi gyviau žingsniuoti jeigu škino apie šį Įvykį ir progra žinti su nekuriais sportininkais.
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą
nori su. ja susilyginti. Jodvi mas prasidėjo. Skautai išpil Aš norėjau aplankyti nekuturėjo tikrai gerą laiką, ir Lil dė labai smagų programą susi riuos žmones kuriuos Kaune
AQUITANIA .... Liepos 15
lian labai buvo patenkinta ga dedantį iš muzikos, šokių, vei- pažinojau bet iki šiol dar bu
Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygelių: “Kaip
vus progą Į Lietuvą atvykti, kaluko ir deklamacijų. Pro vau neaplankius, taigi dabar
Parsikviesti savo gimines iš Europos.’’’
nes ji turėjo puikiausius lai gramo eigoje, kuomet sutemo, pasiryžau padaryti jiems vizi
Dėl daugiau informacijų kreipkitės Į
kus ir malonumą daugiau negu buvo padegtas laužąs ir lieps tą. Kuomet mes išėjom iš val
tikėjosi. Poni Prokopienė, ku nos apšvietė platformą geriau gyklos vis dar lynojo, bet ne
rios sūnūs buvo svečias sporti negu elektros šviesos. Progra toli mums reikėjo eiti, taigi
ninkas, taipgi čia radosi kartu mas užbaigta su puikiais fijer- mes visos trys radom tą adre
su daugeliu Amerikiečių.
Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
verkais ir dar didesniu ir ge są be didelio vargo, ir apsilan
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
Po programo, mes skubinom resniu laužu sukurtu kitoje kėm. Ta moteris kurią mes
Metz Foreign Exchange Bureau, 9128 Oakland Avy Detroit, Mich.
namon su Narušiais, pagelbė- Nemuno pusėje. Skautų para lankėm buvo p. Bružienė, ku
jom paruošti vakarienę, nes jų das valtyse, su liepsnojančiais rios vyras, laikraštininkas, bu
tarnaitė šiądien nedirbo, o Ma degylais palengva iš-siirė' Į upę, vo atvykęs Amerikon keli me
joras buvo užsikvietęs mus va ten atliko įvairius ratus ir fi tai atgal, su p. Gricium, dabar
žiuoti šį vakarą į Lietuvos gūras, ir šie visi vaizdai, kar Lietuvos Aido redakcijos na
Skautų sąskridžio uždarymo tų ir į orą laidomų ir sprogs riu.
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
ceremonijas. Apie septintą va tančių tamsiame danguje ug Poni Bružienė dikčiai nusi =
landą atvažiavo automobilis ku nių pavidalai atsispindėjo Ne stebėjo musų vizitu, išsireiškė = tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
rį Majoras užsakė ir mes išva muno vandenyje.
jog norėjo kad mes ją aplanky E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E
žiavom į Aukštąją Panemunę,
Programas buvo tiesiog pui tume, nes žinojo jog Kaune = miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
tuoj už Kauno, prie Nemuno kus, Įvairus ir žavėjantis: bu esam, su jos vyru mes jau bu I
P. P. MULIOLIS
I
kranto, į skautų stovyklą pu vo visos minios liaudies dainų vom susitikę keletą kartų, bu
šyne.
dainavimas, skautų vadams ve vom kartu žurnalistų pietų poVienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
=
Minios žmonių vyko į skautų dant. Miniai buvo perstatyti kilyje prieš porą savaičių, kuo I
z
ir Apdraudos Agentūra
E
stovyklą visu kelių, ir kai mes svečiai skautai iš kitų šalių, met baliavojom ištisas dvylika = 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 i
inėjom į stovyklų plotmę tame kurių tarpe buvo vienas skau valandų. Ji buvo labai malo riiiiinniii»ii»iii»iiiiinnii8iimiiii!itiniiiiiinii»iiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiniiimiiiii7?
miške, aišku buvo jog tai yra tas iš Amerikos, Lietuvis vai ni ir priimni ir užsikvietė mus 4..
skautų stovykla. Skautų pa kinas iš Baltimorės.
kada ateityje pas savo pietums.
dariniai matėsi visomis pusė Buvo jau gerai po vidurnak Mano vyras prašė manęs per
P. J. KERSIS,
mis. Per vieškelio viršų buvo čio kuomet minia ėmė skirsty duoti jai sveikinimus, nes jis
809 Society for Savings Bldg.
išdirbtas bromas, papuoštas ža tis ir pradėjo gryžti atgal į buvo svečias jų namuose kuo
l
Telefonas:
Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
A
liomis šakomis, ant kurios ma Kauną ar Į savo namus. Tūk met buvo Lietuvoje laike pir
4
tėsi užrašas, “Tautinė Skautų stančiams kojų mindant dulkė mutinio Pasaulio Lietuvių Kon
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Stovykla”.
tą žemę^ oras buvo vienas dul greso 1935 metais.
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
*t
Palikę čia automobilį, turė kių debesys visu pakeliu be Dar vis lijo kai mes išėjom, f Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
jom pėksti eiti i paupį ir kiek veik iki miesto, nes dauguma taigi p. Prokopienė atsiskyrė i
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
toliau priėjom Į vietą kur atsi tų žmonių ėjo pėksti.
nuo musų, nes lietuje vaikščio
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
bus programas. Vieta tam bu Mes pagaliau atsigulėm pir ti buvo nepatogu. Mudvi taip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.
i♦r4
vo parinkta labai atsakanti —- mą valandą, labai nuvargusios, gi nuėjom namon, nes turėjom ❖
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LIETUVOS MIŠKU

ŽVĖRIŲ IR PAUKŠ

Dienos
Į Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

ČIŲ SKAIČIUS

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

PARUOŠTAS

AMERIKOJE aprimo “klukseriai”, tie “100% Amerikonai”, kurių tikslas buvo neapykanta ateivių. Kul
tūringi Amerikonai laiko svarbiu pažinti ateivius, pri
taikyti prie savo gyvenimo jų kultūros ir meno įdomy
bes ir tuomi grožėtis. Tuomi jie papildo savo perdaug
vienodą “dolarinį” gyvenimą.
,
Plačioje Amerikoje, įvairiais atvejais tam tikromis
pramogomis kviečiami dalyvauti ateiviai su savo tauti
niais rūbais, su savo šokiai, dainomis, ir tt. Mokyklų
baigimo metu — vėl tas pats. Liepos 4 — Amerikos Ne
priklausomybės Dienoje — vėl svetimšaliai užima svar
bią dalį šventės programuosi.
Dauguma “tikrųjų Amerikonų”, kurie save tokiais
tituluoja, turėtų net gėdytis savo kilme: daugelio jįj
prabočiai, kurie pirmieji atsirado šioje šalyje, buvo už
visokius prasikaltimus iš savo tėvynių Europoje išvyti.
Laimingi kad nepateko ant kartuvių ar po giljotina.

CIVILI

NĖS METRIKACI

JOS {STATYMAS

KAUNAS. — Valstybės Ta
rybos civilinės teisės komisija
galutinai peržiurėjo metrikaci
jos įstatymo projektą, kuris
netrukus bus perduotas Minis
trų Tarybai. Įstatymas numa
to kad gimimo, jungtuvių ir
mirimo metrikas surašo miestuose burmistrai, valsčiuose
viršaičiai. Šiuos veiksmus galės atlikti ir įstatymo nustaty
tų tikybinių institucijų atsto
vai, bet apie kiekvieną tokį
įvykį turės pranešti atitinka
mam metrikacijos vedėjui.
©
Metrikacijos apielinkėje bus
AIP Lietuvis pakantrus ir moka nugalėti gyvenimo vedama dvi visų rūšių metri
sunkumus liudija musų tautai suduodami priešų kų knygos, kurių vienas egzem
smūgiai, kurių maža tauta išvengti negali. Bet tas nepliorius

bus nuolatos saugoja
nuslopina tautos, nesudemoralizuoja žmonių dvasios,
mas apielinkėje, o antras per
tik dar labiau sustiprina, sujungia.
duodamas apskrities ipotekos
Lietuva pergyveno Vilniaus netekimą, dėl to nesu- teisėjo archivui. Metrikų ve
ldupdama; pergyveno Lenkų ultimatumą, ir dabar at dimo srities darbą prižiūrės
laikė Klaipėdos netekimo sukrėtimą, štai kaip tai at ipotekos teisėjai, o priežiūros
vaizduoja Lietuvos Aide Birželio 6 d. tilpęs straipsnis, vykdymą ir jos tvarką nusta
“Gyvename Normalias Dienas”:
tys apygardos teisių prokuro
Klaipėdos krašto atjungimas nuo Lietuvos yra toks įvykis rai.
kad šiądien bent ką paliesdami turime su juo susidurti, minėti
Apie kūdikio gimimą reikės
ir vertinti. Jis yra įrašytas į musų valstybės istoriją ir turė pranešti per mėnesį nuo gimi
jęs atgarsio Europos politikos gyvenime. Kad ir kokia butų
žaizda, kultūringa ir ryžtinga tauta turi rasti išeitį iš visų sun mo. Jungtuvių aktus atliks
kumų, nes tai jos gyvybinis reikalas. Suprantama, dėl Klaipė teisėjai.
dos įvykių visa tauta buvo morališkai sukrėsta, bet niekuomet
nejutome beviltiškumo, priešingai, Lietuvis pajuko tiek jiegos ir
ryžtumo, tarytum jis butų atsistojęs į kovos frontą ginti savo IŠKILMĖ MAŽEIKIUOSE
žemę ir garbę. Ištikrųjų taip ir buvo: galima buvo laukti vi •'KAUNAS, (Birželio 30 d. —
Mažeikiuose įvyko ūkininkų
sokių netikėtinumų. Visi pajutome tą didįjį tautos šventumą ir
koperatininkų šventė.. Pirmą
valstybiškumą, dėl kurio tikrieji sūnus eina mirti.
Po Klaipėdos įvykių Lietuvos valstybė pradėjo gyventi nau kartą Lietuvoje, koperatininkų
ją istorijos laikotarpį, politinė išmintis nuėjo vienybės gairėmis, diena provincijoje sutraukė net
kurioms buvo ilgai ruoštasi, ir susidarė nauja vyriausybė. Kiekį 15.000 ūkininkų. Kalbėjo že
viena nauja vyriausybė turi savo veidą, tam ji yra ir nauja; bet mės Ūkio Ministras Dr. Krikš
ši vyriausybė atėjo visiškai ypatingose sąlygose, tat jos užda čiūnas. Ūkininkai gyvų pavei
viniai, kaip visiems gerai žinoma, eina konsolidacijos keliu su kslų eisenomis vaizdavo savo
pažangą. Masinis ūkininkų mi
vieningo darbo šūkiu.
tingas pasveikino Valstybės
čia reikia pabrėžti Respublikos Prezidento A. Smetonos nuor Prezidentą Smetoną, Ministrą
pelnus valstybei, kad jis savo valstybiniu patyrimu ir autorite Pirmininką Černių ir Kariuo
tu iš taip sunkių dienų tautą išvedė darban ir susiklausymam menės Vadą Gen/Raštikį.
Jo pastatyta vyriausybė turi visišką tautos pasitikėjimą, be ku —Ministrai Černius, Sutkus,
rio darnus darbas nebūtų įmanomas. Be abejo, ministro pirmi Dr. Krikščiūnas ir Musteikis
ninko Gen. Černiaus asmuo čia turi nepaprastos reikšmes: jo apva^avo Aukštaitiją ir apžiu
patyrimas ir drausmės dvasia Lietuvai davė praktiškos naudos, rėjo ūkio mokyklas, pienines,
kad mes dabar galime ramiau ir tvarkingiau dirbti visus darbus. kooperatyvus ’
melioracijos
darbus.
Ne vieną vertė pavojingiau galvoti dėl valstybės biudžeto
pertvarkymo, ar mes galėsime išsiversti naujose aplinkybėse.
Kaip matome, valstybės biudžetas be ypatingų skaudžių opera
cijų pateisina visas pozicijas. Tat šie pavojai taip pat praėjo,
kas visam gyvenimui duoda normalaus darbo eigą.
šalia visų darbų, kaip gerai žinome, eina įtemptas krašto
saugumo darbas, čia visuomenė pasirodė nuoširdžiausia ka
riuomenės ir šaulių Sąjungos talkininkė. Kasdien skaitome gau
sias aukas Ginklų " Fondui ir visuotiną moralinę paramą. Nuo
to neatsilieka nei visas kultūrinis gyvenimas.... Tvarka, su
siklausymas džiugina ir lemia šviesią ateitį.

K

Lietuva, kaip istorija sako, daugiausia nukentėjo
ne nuo išlaukinių priešų, bet nuo vidujinių. Geistina bu
tų kad dabar neįvyktų kas tokio netikėto, nelaukto.
Priešai,- tai gerai žinodami, tankiai griebiasi šalį
užkariauti ne iš lauko, bet iš vidaus. Tada jiems pigiau
apsieina.
Daug ir kitų valstybių sužlugo daugiausia tik dėl
savo vidujinių priešų, savo pačių brolių išdavikų.
POTVINIAI Suvienytose Valstijose kas metai padaro apie
100 milijonų dolarių nuostolių. Tačiau Mississippi upės potvinis 1927 metais padarė nuostolių tris kartus tiek.

APSKAIČIUOJAMA kad New Yorko Pasaulinę Parodą ap
lankys apie 15 milijonų žmonių iš kitų miestų, neskaitant pa
ties New Yorko ir apielinkės gyventojų. Iš jų 7,860,000 atvyks
geležinkeliais; 4,770,000 automobiliais; 1,860,000 busais; 390,000
atkeliaus laivais, ir 120,000 orlaiviais.

KURIE GERIAU DIRBA?

Dirvoje paskelbta apyskaita
Onos Katkauskaitės koncerto,
kuris Clevelando Lietuvių Darželiui davė $600 pelno. Ineigų
buvo $748.01.
Vilnis skelbia Detroitiečio
Dr. Palevičiaus apyskaitą sta
tytos operetės Student Prince,
kurio ineigos buvo $1,254.29,
o pelno davė tik $99.11.
Clevelande koncertui dirbo
tautininkų ir katalikų spėkos,
o Detroite kairiuojanti. Cleve
lande padaryta gražaus pelno,
mažai iškaščių ir parodyta Lie
tuvių kultūros laimėjimai. De
troite kairieji ištraukė iš Lie
tuvių 1200 dolarių ir jokiam
visuomeniškam darbui nepasi
tarnavo.
VOKIETIJOS valdžia ren
giasi pakviesti j Vokietiją 15
Lietuvos žurnalistų, kurie bus
supažindinti su Vokietijos gy
venimu.

SUTKUNŲ MIŠKELYJ
Nuo miesto trukšmo tu išklydęs,
Laimingas, laisvas čia jauties. _
Čia kvepia pušys, paukščiai gieda,
Ir žiedas skleidžiasi gėlės.
O šalia Kulpė išsiranglus .
Vingiuoja, teka ji smagiai.
Skaisti saulė glamonėja.
Skaroj a bitės ir drugiai.
Čia pasilsėti atvažiuoja
Moterys, vyrai, ir vaikai—
Pasigerėti nauja aplinka,
Pažaist, pakrykštauti linksmai.
Bet nuotaiką, idilią gražią
'Pertraukia alasas kitų:
Visus išgąsdina, išvaiko
Šūviai trukšmadarių girtų.
Ir taip neradęs čia ramumo,
Turi vėl gryžti į tvankų miestą —
Lindėti mūruose drėgnuose,
Ir leist bacilom save ėsti....
Jonas OrIntas.
Sutkunai-Šiauliai.

©

J ENKIJA turėtų rausti iš gėdos kad per eilę metų, po
atsisteigimo nepriklausoma valstybe, netuokė aplink
save savo Slaviškas kaimynes, bet bandė jas apiplėšti.
Čekoslovakija ir šiądien butų galėjus būti čiela jeigu
Lenkijos diplomatai butų buvę sugabesni. Lenkija bu
tų turėjus stiprią talkininkę, prieš Hitlerio užsimojimus
kurie turėjo ateiti ir pačiai Lenkijai. Čekoslovakijai ne
būtų reikėję kitų pagalbos jeigu su Lenkija butų galė
jus sugyventi. Bet Lenkai, nujausdami kad Vokiečiai
reikalauja Čekoslovakijos dalių, patys tykojo ką galės
pasigriebti sau, kuomet kiti griebs. Hitleris pasigriebė
visą Čekiją, ir dabar per Čekiją prieis prie Lenkijos.
Visas Lenkų nesusikalbėjimas su Čekoslovakija bu
vo dei to mažo gabalėlio žemės, kurį jie pasigrobė kuo
met Vokiečiai Čeokslovakiją sudraskė. Lenkai laikė tą
gabalėlį tiek “Lenkišku” kad, jo negaudami kitaip, džiau
gėsi kai Hitleris Čekiją draskė, nes tame pamatė sau
progą tą šmotelį žemės prisijungti. Pasijungė — bet
prisileido sau artyn pavojingą priešą iš pietų pusės, o
Čekoslavakija, buvus stipri kaimynė, jau pagalbos ne
galės Lenkijai duoti.

Lietuvos Miškų administra
cija 45-se miškų urėdijose su
skaičiavo žvėris ir paukščius.
Šių metų pradžioje valstybi
niuose miškuose žvėrių ir paukščių buvo:
briedžių
283
elnių
173
danielių
40
stirnų
29,396
šernų
1,503
vilkų •
113
lapių
10,256
pilkųjų kiškių
76,831
baltųjų kiškių
4,973
lūšių
1
barsukų
3,796
voverių
40,810
kiaunių
642
ūdrų
84
audinių
57
kurtinių
337
tetervinų
16,034
fazanų
. 20
jurebių
15,146
Pernai vasarą buvo c
gulbių
26
gervių
349
juodųjų gandrų
663

a

KU-KU!
Kalba gegutė girioje: Ku-ku!
Gražiojoj šalelėj man gyvent smagu.!
Mano išskrajota Lietuvos laukai,
Mano išrokuota laimės ir vargai!
Kai žmoneliai miega po sunkių darbų,
Aš tenai nulėkus šaukiu juos: Ku-ku!
Kelias anksti rytą, klausosi manęs
“Kam dainelė šita nelinksmi n širdies”
Sakom: iškukavo skaudžią dalelę;
Nekaltai užgavom vargšę paukštele....
Vk. Trs.

Lietuvos Giriose
VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI

(Tęsinys iš pereito nr.)
Tamsi naktis kiekvieną kelionę paverčia
nuobodžia ir varginančia; viskas aplinkui juoda;
tyluma ir vienodas arklio supimas užkrečia mie
gu; rodos, jau nebus ir galo nakties kelionei.
Retkarčiais prunkščiojo ir vienas prie kito
glaudėsi arkliai: juto netoli lokį, o gal ir viską;
vienoje vietoje didelis kuprotas šešėlis perėjo
skersai kelių, visai arti jojančių; Albrechtas ir
Amulis tuojau pažino kad tai butą zubro, bet
tokie atsitikimai buvo paprasti, ir jiedu nepra
tarė vienas antram žodžio. Tylėjo ir kiti.
Kelias raitėsi kalnagūbriais; ne kartą teko
perjoti brastas, ir arkliai brisdami gėrė ir taš
kė paslaptingai tamsų vandenį. Pagaliau dan
gus ėmė švisti; oras pasidarė gaivesnis; spyg
liuočiai pasikeitė lapotu mišku; vienodai sučirškeno aušros pranašas — ankstyvas paukštelis.
Pasirodė lankos, sodros, kvapsnio žolės prižėlu
sios; tanioje supilkavo neaukštų kauburių kupra.
— Netoli Krėvė, — prabilo Amulis: — jau
matyt piliakapiai.
— Bene tai piliakapiai? — kilpose pasi
stiepęs paklausė Albrechtas, kaip gyvas tuose
kraštuose dar nebuvęs.
— Nežinau! — atsakė Amulis. — Daug jų
šiuose kraštuose yra. Pasakoja, čia kaž kokius
žmones gyvenus — netoliese piliakalnis jų bu
vęs. O piliakapiuose juos laidoję!
Keli ereliai, arklių pasagų patrikdyti, plas
nodami pakilo nuo artimiausio piliakalnio vir
šūnės, penkis kartus aukštesnės už raitelius ir
jų arklius.
Priešakyje į pilką dangų atsirėmęs aiškiai
žymėjos tamsus pylimas.
— Piliakalnis, — tarė Amulis, mostelėjęs
galva į pylimo pusę. — Aš manau, ten mums
bus geriausia sustoti!
— Sustoti? — paklausė Albrechtas. — O
kas jame gyvena?
— Niekas; tai apleistas piliakalnis. Jame
niekas ir nesilanko!
Albrechtas tylėdamas linktelėjo galvą.
Staigus, žole apžėlęs sodybos pylimas .ėjo
pagal piliakalnio kraštą; iki viršūnės buvo dar
apie pora šimtų žingsnių; iš vienos pusės jis tę
sėsi gal šimtą gerų žingsnių.
Amulis pasuko arklį mažai žymiu tarp krū
mų taku ir pasisukinėjęs kelis sykius atkriaušiu, pro lietaus išneštą pylimo tarpą pirmas inėjo į apskritą įdubusį piliakalnio. vidų.
Vidus buvo pilnas prižėlęs piktžolių; vie
noje vietoje po pylimu juodavo kaž kokia anga.
Amulis pasuko prie jos ir pamatė didelę olą;
ji pasirodė tiek erdvi jog prireikus į jos vidų
raiteliai galėjo sutalpinti ir arklius. Lubos bu
vo juodų suodžių pritrauktos; hetoli angos, kai
rėje prie sienos, buvo matyti duburys, berods
kitados padarytas židiniui kūrenti. Raiteliai
skubėjo susitvarkyti.
Amulis įnešė miegantį vaiką į olą ir nune
šęs giliau padėjo ant storos medžiagos apsiausto.
— Iš Čia į Krėvės pilį ranka pasieksi, —
pasakė jis atsigręžęs į Albrechtą. — Su kuo
nors aš kilsiu į žvalgybą; jus tuo tarpu pasili
kite čia!
Vienu kartu pasirodę aštuoni vyrai būtinai
atkreiptų į save pilies ir miesto gyventojų akis.
Albrechtas žinojo tai ir su Amulio pasiulymu
sutiko.
— Gerai! — trumpai kaip visuomet atsa
kė jis. — Lauksim!
Nuo pylimo buvo matyti išsiringiavus tarp
meldų upė, du varsnų nuo sodybos įtekanti į ki
tą, kiek platesnę upę.
Prie pat jos intako, sienomis ir bokšteliais
apvestas stiepėsi aukštas bokštas, saugojęs visą
lygumą; Albrechtas suskaitė keturis aukštus.
Toliau buvo matyti dar kitas, apvalus, tik kiek
mažesnis.
Kitoje pusėje upės plačiai išsimėtę niūkso
jo namai: gatvių visiškai nebuvo, bet prieš pi
lį aiškiai žymėjosi didelė aikštė.

— Kaip prieisim prie kunigaikščio? — sės
damas prie olos sienos, paklausė Albrechtas.
Tarnai ankštai susispietė apie jį ir Ąmulį.
— Kunigaikštis rūsyje, — atsakė Amulis:
— aš persikrapščiau skersai griovį ir praėjau
pro jo langą, bet į vidų pažvelgti negalėjau,
sargybinis stovėjo; tik mačiau kad langas sto
romis geležimis užpintas.
— Laužtuvu jas išlaušim.
— O sargybiniai ? — atsakė Amulis. —
Viršuje bokšto stovi žmogus, išgirs trukšmą!
— Jam strėlę pasiųsim! — įterpė Albrech
tas. — O paskui išlaušim duris arba langą, ir
baigtas reikalas!
Amulis neigiamai papurtė galvą.
— Pakils labai didelis trukšmas, visa pilis
sulėks. Aš manau, nugirdyti sargus ir pavogti
iš jų raktus....
— Ir tas gerai! — pritarė Albrechtas.
Šitam sumanymui pritarė ir kiti. Jam įvyk
dyti Amulis išrinko sugrųjį stipruolį; pats eiti
į pilį negalėjo, nes daug Jogailiečių pažino jo
veidą.
(Bus daugiau)
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KRONOLOGIJOS
Lietuviai nugalėjo Kryžiuočius kovoje
ties Varniais.
Lietuvos Didžiu kunigaikščiu apšaukta
Gediminas.
Gudai ir Kryžiuočiai užpuolė Lietuvą.
Romoje numirė Lietuvių prietelius popie
žius Inocentas III.
Lietuvių kovos su Kryžiuočiais ties Val
giais; Kryžiuočių ordas išblaškė urnai iš
kilus huragano viesulą, kurią Lietuviai
paskaitė savo dievų pagalba.
LDK Gediminas nugalėjo Kryžiuočius
ties Varniais.
t
LDK Gediminas užkariavo Voliniją.
LDK Gediminas užkariavo Kijevo kuni
gaikštystę.
čekai su Vokiečiais nuteriojo Raseinių ir
Eirogalos apygardas.
Lietuvoje buvo baisiai šalta žiema; gi
riose iššalo daug medžių.
LDK Gediminas popiežiui apskundė Kry
žiuočių ordeną.
LDK Gediminui Kryžiuočiai siūlė 500
svarų sidabro prašydami kad jis iš jų
priimtų krikštą.
LDK Gediminas prašė popiežiaus Kle
menso V atsiųsti Lietuvai teisingus misijonierius.
LDK Gediminas paleido iš nelaisvės 30,000 Lenkų.
Lietuviai nukariavo Vokiečių žemę tarp
Berlyno ir Saksonijos.

DANZIGO ISTORIJOS BRUOŽAI

Danzigo miestas yra Tautų Sąjungos pro
tekcijoje ir apima tam tikrą plotą žemės aplin
kui, kuris sudaro laisvą miestą ir teritoriją.
Jo plotas apima 791 ketv. mylią,- gyventojų tu
ri 385,000, iš kurių 96 nuoš. yra Vokiečiai. Oficialė kalba yra Vokiška.
Tas miestas, nuo senų laikų valdomas pa
simainant toms tautoms kurios tuo laiku pajū
rį užkariaudavo, pakilo kuomet Teutoniški kry
žiuočiai 1308 . metais jį užėmė. Danzigas tapo
vienas iš keturių svarbiųjų Hanseatiškos Lygos
(pirklių sąjungos) miestų.
1455 metais miestas atsikratė Teutonų val
džios ir pasivedė Lenkijai, ir tapo padarytas
laisvu miestu. Po keliolikos metų vėl, prasidė
jus naujiems Europos karams, miestas buvo pa
kliuvęs į Rusų rankas, Saksonų, Prūsijos ir net
Prancūzijos. Napoleonas užifndamas Danzigą
vėl padarė jį laisvu miestu. 1814 metais-, kai
Napoleonas Rusijoje pralaimėjo, Danzigas ati
Tarnai kuždėdamiesi pradėjo spėlioti kuria teko Prūsijai. Iki Pasaulinio Karo pabaigos
me bokšte gali būti kunigaikštis. Albrechtas buvo Vakarinės Prūsijos sostinė, o po karo at
apžvelgė apielinkę ir, palikęs sargybinį pylimo skirtas nuo Vokietijos ir Tautų Sąjungos globo
žolėje, su kitais nuėjo į olą ir atsigulė poilsio, je laikomas kaip laisvas miestas, duotas Lenki
kurio visi buvo ištroškę.
jai naudotis.
Pavakare pas draugus sugryžo Amulis. Jis
Iš gilumos Lenkijos atitekanti upė Visla,
buvo pavargęs ir niūrūs. Tarnai pasitiko jį dar tekanti pro Varšavą, per Danzigą išteka į Balti
kitoj pylimo pusėje.
jos juras. Nuo Varšavos į pajūrį nutiestas ir
— Ir ką? Kame kunigaikštis? gyvas te geležinkelis Lenkų-Prancuzų pinigais. Danzigas
yra Lenkijos išeiga į jurą. Pasiekimui Danzi
bėra? — godžiai klausinėjo visi.
Gyvas, — niūriai atsakė Amulis. — Ten, go dar yra duotas Lenkijai taip vadinamas karidorius, apie 40-50 kilometrų pločio ruožas iš
aname dideliame bokšte jis uždarytas.
— Laiku suskubome! — pasakojo jis pri einantis į šiaurvakarius nuo Varšavos apskričio.
ėjusiam Albrechtui, nusileisdamas su visais į Per jį teka Visla į jurą ir eina Lehkų geležin
sodybos vidurį. — Nelabasai kunigaikštį nužu keliai į Danzigą ir Gdynią, pačių 'Lenkų išstaty
tą uostą už Danzigo teritorijos ribų.
dyti ketino: girti kamarininkai išsipliauškė!
Tas visas karidorius atkerta Rytinę Prūsi
— Kas tokie? — paklausė vienas tarnas,
ją nuo pačios Vokietijos.
žvairiaakis stipruolis, labai drąsaus veido.
Vokiečiai reikalauja Danzigą atiduoti Rytų
— Kupstys, žibinta, Lapė....
Prūsijai, o per tą karidorių duoti apie 25 kilome
žvairiaakis truktelėjo nosį.
— Pakaruokliai, aš juos visus pažystu. Ge trų pločio ruožtą-kelią Vokiečiams laisvai susi
siekti su Rytų Prūsija.
ram dalykui Jogaila šitokių nesiunčia!
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DIRVA
SMAGUS KONCER
TAI MIESTO AUDI
TORIJOJE

RUDOLPH RINGWALL

Clevelando didžiojoj miesto audi
torijoje, per Liepos ir Rugpjūčio
menesius, tris vakarus per savaite:
trečiadieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais bus duodami vasariniai
orkestro koncertai. Tai bus dvyli
ka populiarių koncertų, kuriuos va
dovaus Rudolph Ringwall, Victor
Kol ar ir Burle Marx.
Kiekvienam koncertui bus pakvie
sti specialus solistai. Astuoni iš jų
bus iš New Yorko, pažymus šių die-

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

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutele
savininkai.

nų jauni artistai. Keturi bus vie
tiniai Clevelando artistai.

Sekanti koncertai, jų vadovai ir
solistai artistai, kaip programų ren
gėjai skelbia:
LIEPOS 12 — Rudolph Ringwall,
conductor: solistas — Boris Goldovskv, pianistas.
■ LIEPOS 14 — Rudolph Ringwall,
konduktorius; solistas — Stephan
Heio, smuikininkas.
LIEPOS 15 — Rudolph Ringwall,
konduktorius; solistas — Edouard
Globė, tenoras.
LIEPOS 19 — Rudolph Ringwall,
konduktorius; solistė — Ida Krohm,
pianistė.
LIEPOS 21 — Rudolph Ringwall,
konduktorius; solistė — Virginia
Johnson, soprano.
'LIEPOS 22 — Rudolph Ringwall,
konduktorius; solistas — Henry
Pildner, pianistas.
RUGP. 9 — Victor Kolar, svečias
konduktorius: solistas — Daniel
Ericourt, pianistas.
RUGP. 11 — Victor Kolar, sve
čias konduktorius; solistė — Edwina Eustis, mezzo-soprano.
RUGP. 12 — Victor Kolar, sve
čias konduktorius; solistas — Jerome Gross, smuikininkas.
RUGP. 16 — Burle Marx, svečias
konduktorius;
solistė
—
Muricl
Dickšon, soprano.
RUGP. 18 — Burle Marx, svečias
konduktorius; solistė — Jean Tennyson, soprano.
RUGP. 19 — Burle Marx, svečias
konduktorius;
solistai — Hruby
Broliai.
Orkestras susidės iš 70 vyrų, ku
rių diduma yra nariai The Cleve
©OHIO valstijoje per Liepos
land Orchestros.
Miesto Auditorija bus paversta į 4 švenčių dienas žuvo 40 žmo
puikų darželi, su fontanais, gėly nių: 21 žuvo automobilių ne
nais ir medžiais visoje apačioje^kur
bus nustatyta stalukais ir kėdėmis laimėse, kiti prigėrė, arba suti
svečiams atsisėsti, o laike koncerto ko kitokią nelaimingą mirtį.
bus galima gauti užkandžių ir gėri
• ČEKŲ Clevelande sakoma
mų.
T koncertą Įžanga bus 25 centai, gyvena apie 100,000.
50 centų. 75 centai ir $1, taksų ne
bus. Balkone paskirta 5000 sėdynių
no 25 centus, o kiti 700 vietų po
yflPPODROMJ^
50c. Vietos prie stalukų apačioje
bus po 50c., 75c. ir $1., prie kožno
staluko bus keturios sėdynės.
Norėdami praleisti gražiai vaka ‘Daughters Courageous’
rų ir girdėti gražius koncertus nau
Nauja Warner Bros. filmą, kuri
jose aplinkybėse, nueikit Į miesto
auditoriją virš pažymėtomis dieno pradedama rodyti Hippodrome Teat
re šeštadienį, Liepos 8, yra tai įdo
mis.
mus, jausmingas veikalas, “Daughters Courageous’’. Veikale vaidina
DIDELĖ LIETUVIŠKA John
Garfield ir Priscilla Lane su
visa eile kitų gerų artistų, tarp jų
dvi Lane seserys, Frank McHugh,
Gale Page, Fay Bainter, May Robson, Jeffry Lynn, Claude Rains, ir
C. Pakeltis Pharmacy Diek Foran.
Dalykas einasi apie motinos gy
1117 East 79th Street
venimą ir jos dukteris, kuomet jų
(Kampas Pulaski Avė.)
tė\as, senai dingęs, nežinomas, o
Užlaiko visokias namines ir im motinai pasiryžus ištekėti už kito,
portuotas gyduoles nuo visokių li parsiranda, po dvidešimties metų.
Ar ji turi išsižadėti pirmojo vy
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- ro, kuris paliko ją su mažomis mer
jusio Reumatizmo, nuo Įvairių gaitėmis, ir ištekėti už gero, pati
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir kimo biznio žmogaus, kuris priža
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka da suteikti jos dukterims mokslą ir
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso pagalbą ateityje ?
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

WINE HOUSE
.. PENKTADIENIO SPECIALS
FISH FRY IR DIDELIS UZBONAS
ALAUS — 35 Centai.
ŠEŠTADIENI — mėsos kotletai ir
uzbonas alaus — 35c.

STIPRUS ALUS $1.65 Reisas
MES TAIPGI
duodam alų senovišku budu prie
stalų uzbonais arba išsinešti —
2% sv. už 25c. Svoris tikras.
Visokių rūšių CALIFORNIA vynuo 20% stiprumo nuo 95c gal.,
ir brangiau.
(33)
7205 Wade Park Av.
ENd. 9276
•1934 Payne Avė.
ENd. 8762
556 East 105th Street

K. STONIS

C. Pakeltis Vaistine
Cleveland, O.

1117 E. 79 St.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

ANSEL

ROAD

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai,.

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKŪS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

Budv/eiscr, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

STATĖ WINDOWSHADE|
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami =
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
i
=
=

žemos kainos langą užtraukalams (shades) nuo 10c
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.

E

Mes pasirengę patarnauti

Lietuviška

Lietuviams.

1248 East 79th Street

•

išdirbystė.

=
=
Į
s

Cleveland =
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Pilnai

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE
ir* nfiri ibi ni u *

• ■ ■ ■ 1 b mĮru'iH ■"**!

Laikrodininkas
Taisymas mano specMliškumas.

Parduodame visokios rūšies brang- ,
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie-J
dus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

Atsakantiems žmonėms duodame iš
simokėj imu ilgesniam laikui.

SAMAS
E W E L E R
Superior Avenue

IflLIEMlING IFIĮJIL^IITIUILIE
©CUYAHOGA apskrities vi

sų departamentų tarnautojai
gaunanti mokėti po
• $100 menesiui ar daugiau, paleisti vie
nam mėnesiui atostogų be užmokesnio. Kilo klausimas ar
ir apskrities teisėjai, kurie ima
po $12,000 metinės mokesties,
sutiks sumažinti sau mokestį.

Che
Cleveland
Crnst Compang

Pinigai Rankose ir Bankuose ............. $114,866,079.58
United Statės Government obligacijos,
tiesioginos ir garantuotos, be Amorti
zacijos Rezervo . .. . ............................ 108,566,326.07
Statė, Municical ir kiti Bondsai ir Invest
mentai, kartu ir Stock Federai Reserve
13,350,878.59
Banke, be Rezervų .......................
Paskolos, Diskontai ir .Išdavimai, be Re129,768,714.06
zervų
Bankiniai Namai (ir investmentai ir kitas
turtas netiesioginai perstatas banko na
6,436,402.53
mus) ...................................................
Kitos Nejudamas Turtas (ir investmentai
ir kitoks turtas netiesioginai atstojąs
9,578,308.71
kitokį nejudamą turtą) be Rezervų. .
2,088,644.34 ■
Kitoki šaltiniai ......................................
Kustomerių Atsakomybė už Pavedimus
121,520.49
šiam Bankui atliktus ........................

Vso

$384,776,874.37

Ė
13,825,000.00
Capital Notės .......... -....$
A T S A K O M Y B

• VAGYSTĖS Clevelande su

mažėjo pusiau nuo to kai apie
metas laiko pradėta vartoti po
licijos automobilius su radijo
aparatais.
• MIRĖ LOUIS J. PIRC, Slo
vėnų dienraščio leidėjas, sugy
venęs 53 metus amžiaus. Mi
rė Birželio 29 d.
• UŽMUŠĖ. Birželio 27 d.
į automobilių taisymo garažą
vogtu automobiliu atvažiavo
jaunas plėšikas, ir kai garažo
savininkas pasilenkė taisyti jo
automobilį, plėšikas ji užmušė
ir pabėgo pavogdamas tik $5.

Suėję. Taksa. Nuošimčiai, etc.
Kitokia Atsakomybe .............
Kustomerių Pavesti Atlikimai
' j
:

Vso

7411 ST. CLAIR AVĖ.

AKRON, OHIO

Lengvos išlygos
Atdara vakarais

čiai labai buvo patenkinti.
Birželio 24 d., šie Jonai mi
nėjo savo vardines: Slivinskas,
Gari jonas, Salasevičius, Burdulis, Kavaliauskas, Ižganaitis,
Kičas, Kruvalskis, Matukonis
ir Taparauskas.
J. Rakauskas iš Clevelando
lankėsi Akrone pas savo dukterį Adelę ir žentą Aleknus.
Dalyvavo ir Lietuvių surengta
me piknike.
Kalnas.

Nusišovė Ružinskiene
Katrė Ružinskienė, 23 metų
amžiaus, papildė saužudystę.
nusišaudama. Ji prieš du me
tu atgal apsivedė su sulenkėju
siu Lietuviu iš Cumberland,
Md. Apsivedę parvažiavo ir
apsigyveno Akrone. Tačiau jų
tarpe tuoj pradėjo nesutikimai.
Vyras nepanešdamas jos nuo
latinio graužimo paliko ją ir
CAFE
netrukus kreipėsi į teismą at
siskyrimo nuo josC Ji gavus
• Night CIub •
Crosstown
iš teismo pranešimą, Birželio
4058 ST. CLAIR AVĖ.
30 d. atėjo pas savo vyrą mal
Upholstery Shoppe
dauti kad užmirštų nesusipra
(Atdara iki 2:30 ryto)
Repairing, Remodeling
timą ir gryžtų gyventi su ja.
Refinishing
Vyras pastatė jai savo sąlygas,
Mes finansuojam visą darbą
kad ji daugiau žiūrėtų savo Muzika Penktadienio ir šeštadienio
jei neturit gatavų pinigų.
pareigų namie, o ne uliavotų.
vakarais
Darbo kainą suteikiam dykai
Ji nesutiko su tuo, atsisveiki
JUZĖ
ir
ANTANAS
ČIAPAI, Sav.
no su juo ir sakė nusižudysian1001 E. 79th St.
(28)
J. Barchi, Mgr.
E. Martin, Rep. ti jei nėra galimybės gyventi
su juo. Vyras manė kad ji
HEnderson 1973
Lietuviška Užeiga
tik juokauja, nekreipė dėmesio
Į jos žodžius.
ALUS IR VYNAS
Inėjęs į vidų, netrukus jis
LUCKY LEAF CAFE
Užkviečiame Lietuvius
išgirdo šūvį. Ji mat, paėjus
atsilankyti pas mus.
Pirmos klesos užeiga ir val apie 50 pėdų nuo buvusios Lie
VINCAS MATAITIS
gykla. Vynas, alus, degtinė, tuvių Šv. Petro bažnyčios, prie
užkandžiai, ir tt.
(33) W., South ir East avė. gatvių, Mechanicsville Rd. RFD. 2
Rock Creek, Ohio
išsiėmus iš krepšelio revolverį
nusišovė. Ji
V buvo
1
Lucky Lėaf Cafe
Amerikos Nuvažiuoti: R-6 iki Chardon rd.,
tautybės. F
Papildė žudystę ne paskui iki Hamden, iš ten R-1.66,
. 1099 East 79th Street
Į kairę; toda važiuoti
dėl skurdo, bet dėl netvarkaus iki sukimo
S tari. Jablonskį, prop.
R-534 į East Trumbull.
gyvenimo.
Biznierius A. Petraitis ir A.
ELYRIA
AUTO
Barauskas, Šv. Antano dienoKAY STUDIOS
je. Birželio 13, minėjo savo var
REPAIR
duves.
1136 East 79th St.
8615-31 Superior Avė.
Pas Rokus Liepos 4 d. atsi
ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA
lankė
Ignas
Stoškunas
su
savo
MOTORŲ SUTAISYMAS
YRA ATMINTIS ATEITYJE
žmona, iš Chicagos. Vaišingi
VESTU VIV FOTOGRA F] JOS
muši] speciališkumas.
Rokai aprodė savo svečiams ne Atliekam: visokį darbą prie
VAIKŲ FOTOGRAFIJOS
tik Akrono įdomybes, bet nu auto taisymo, turim ignition
Mes einam fotografuoti ir i
sivežė ir į Clevelandą, parodė ir visokias dalis, batarejas,
namus.
(31)
Lietuvių Kulturinį Darželį ir gumas, diržus ir kt. ApkaiSusitarimui skambinkit
kitas svarbesnes Clevelando navima suteikiam.
ENdicott 3503
1 vietas. Pamatę Darželį s ve- ENdicott 9361
(33)

BLACK CAT

33,231,706.22

DEPOZITAI
Pareikalavimui
$ 157,309,687.83
173,284,498.04
Ilglaikiniai . .
Estates Trust Department
11,444,929.16
(Preferred) ..............
Corporate Trust Department
(Preferred) ................
5,885,221.46 347,924,333.49

ENdicott 1762

garantuotas

Patirkit kaip nebrangiai galit duoti savo SE
NĖMS baldams naują PAPUOŠIMĄ, taip kad vėl
per daug metų bus gražus ir stiprus. Didelis pa
sirinkimas puikių viršų ir patyrusių darbininkų
darbas—su GARANTIJA kiekvieno šmoto kurį
mes taisysim ir apdengsim.
(29)

Capital Stock ................ 13,890,000.00
Perviršis ir Nedalinti Pelnai 4,966,166.78
101.869.14
Rezervas Netikėtinumui ..
Fondais Kapitalo Notų
išpirkimui ir suėję
nuošimčiai Rugp. 1, 1939 538,670.30

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

4$

Perdirbamas ir Apdengiamas

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)

DKLLA C JAKEBS

21

BENT KOKIS 2 DALIŲ

TURTAS

K. Nekrošius, Savininkas.
immniHmmmmmmmmmmmimmimiHiHmimnmiiimmimim.;

"4T

Service!

SUTRAUKTA APYSKAITA Iš BIRŽELIO 30, 1939

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

6824 Superior Avė.

k

Made to give years of

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkėse

CAFE

R E S T A U R A N T

®

Made to look likę New

VAISTINE

P E R R Y’ S

| HEnd. 2149

YOUR OLD LIVING ROOM SUITE

LIETUS SUTRUKDĖ
PROGRAMĄ
Iškilmingą Clevelando Liepos
4 paminėjimo programą žiau
rus lietus sugadino. Visą po
pieti buvo karšta ir pradėjo la
biau ir labiau niauktis, bet išlaikė neliję iki 8 vakaro, kuomet pradėta. formalis ' programas. Miesto stadiume buvo
susirinkę apie 30,000 žmonių,
publikos ir programo dalyvių.
Kaip tik Mayoras Burton pra
dėjo programą ir ėmė lyti.
Programo dalis tęsta, nors ir
per lietų. Laukta gal lietus
tuoj baigsis, bet įsilijo dar la
biau ir prieš 9 valandą prirei
kė programas nutraukti.
Programas atidėta šeštadie
nio vakarui, Liepos 8 d., pra
sidės apie 8:30 vai.
Programe dalyvauti nuvyko
ir apie 15 Lietuvių, mergaitės
tautiškais rūbais pasirengusios,
vyrai baltai; visi buvo pasiren
gę maršuoti, nešti Lietuvos vė
liavą eilėje kitų tautų vėliavų,
bet tas viskas- prisiėjo nutrau
kti. Programas bus pravestas
pilnai šeštadieni.
Tikietai i stadiumą galima
nusipirkti išanksto po 25c.

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms
P R. KUNCAITIS
NEW DEAL
BAKERY 4023 E. 141 ST.
Savininkas ir Kepėjas

1,445,839.94
2,053,474.23
121,520.49

«

$384,776,874.37

United Statės Government Obligations ir kitokis turtas api
mantis $14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa
velija įstatymai.
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

•

Telefonas WAshington 3227
S

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

g
S

VISADA PRAŠYKIT

j

NEW DEAL DUONOS

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

DIRVA
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

*

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
DR. VINCO KUDIR
KOS DRAUGIJOS
PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos didelis metinis piknikas at
sibus sekmadieni, Liepos 9 d.,
Mačutos farmoje, prie Green
road. Kudirkinės piknikai bū
na skaitlingi ir linksmi. Atsilankykit pasimatyti su savo vi
sais senais draugais. Pradžia
1 vai. po pietų.
Komisija.
Mažiau Nelaimių
Clevelande pasiryžta šymet
dar daugiau sumažinti trafiko
nelaimių mirčių skaičių.
1937 metais buvo užmušta
247.
1938 motais užmušta tik 130.
šymet per pirmus šešis mė
nesius užmuštų skaičius nepa
siekė 50, taigi yra noras ir vi
sų pastangos privalo būti nedavaryti šymet per visą melą iki
100, tuomi Clevelande bus pa
daryta kitas rekordas.
DARBAI PAKILO
Darbai Clevelande per Bir
želio mėnesį šymet buvo 12%
aukščiau negu tą patį mėnesį
pgrnai. žinios surinktos iš 100
įvairių dirbtuvių Clevelande.

MIRĖ JUOZAS ŠEŠ
TOKAS
Liepos 4 d., Cleveland Klini
koje mirė plačiai žinomas Cle
velando biznierius ir veikėjas,
Juozas šeštokas, po neilgo sir
gimo. Velionis buvo 49 metų
amžiaus, Amerikon atvažiavo
1913 metais, visą laiką išgyve
no Clevelande. Gimęs Pilviš
kių parapijoje, gyveno Kaune
iki išvažiavimo į Ameriką.
Clevelande paliko žmona ir
podukrė, taipgi brolis Antanas
ir jų nesenai patraukta iš Lie
tuvos jų sesers duktė, Ona Dovidęnkaitė.
Pašarvotas N. A. ^Vilkelio
laidotuvių namuose, bus laido
jamas šeštadienį, Liepos 8 d.
Laidotuvių pamaldos atsibus
Šv. Jurgio bažnyčioje 9:45 v.
ryte.
Velionis buvo darbštus Lie
tuvis, dalyvavo jaunimo drau
gijose, prisidėdavo prie kon
certų išpildymo dainomis ir
muzika, ir buvo geras patrio
tas ir Lietuviškų reikalų rėmė
jas kaip čia taip ir Lietuvoje.
Visada buvo Dirvos skaity
tojas ir rėmėjas.
Pats buvo apsilankęs Lietu
voje apie penki metai atgal ir
pargryžo su geriausiais Įspū
džiais. Kaune dar gyvena jo
tėvai, o jis, negeistinos ligos
pakirstas, persiskyrė su šiuo
pasauliu.

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio
BENIGNA BIELSKIENĖ
Sąjungos mėnesinis susirinki
mas bus laikomas pirmadienio Benigna Bielskienė, 68 me
vakare, Liepos 10 d,, Lietuvių tų amžiaus, po tėvais štareikiutė, nuo 6012 White avė., mirė
salėje.
Liepos 1 d. Paėjo iš Kėdainių
miesto. Clevelande gyveno nuo
1907 metų.
SVEČIA VIMAISI
Liko vyras, Stasys Bielskis,
Dr. J. J. Kamesis su žmona trys dukterys, trys sunai čia
Liepos 6 d. išvažiavo porai sa Clevelande; taipgi Clevelande
vaičių atostogų į Michigan val gyvena sesuo, Ona Kontarienė,
stiją.
Lietuvoje taipgi gyvena viena
Antanas Zdanis su šeima iš sesuo.
važiuoja keletui dienų į Niaga Laidotuvės įvyko Liepos 5,
ra Fa Ils, Buffalo ir Rocheter, su pamaldomis šv. Jurgio bažNew Yorko valstijoje.
nyčioje.
Klemensas Nemanis su šei Šiuomi dėkojame visiems gima išvažiavo į New Yorką, į minė m s, draugams, kaimynams
Pasaulinę Parodą. Gryš per už dalyvavimą šermenyse ir lai
Washingtoną.
dotuvėse, taipgi visiems tiems
Marge Zuris švenčių proga kurie kuo nors prisidėjo prie
išvažiavo į Detroitą.
velionės laidotuvių.
A. Padegimas per šventes
Stasys Bielskis, su šeima,
lankėsi New Yorko parodoje ir
ir sesuo Ona Kontarienė.
New Yorko apielinkėse.
Salasevičiai ir Skodžiai, išva
VINCAS RADZEVIČIUS
žiavę į Baltimorę, lanko aplin
kinius miestus ir valstijas.
Mirė Birželio 29 d., sulaukęs
J. Kvipas su žmona ir sunum 00 metų amžiaus. Gyveno ant
ir Vincas Levanavičius išvažia 1782 E. 47 gat. Palaidotas 3
vo į Mechanicsville, N. Y., pa d. Liepos, su pamaldomis šv.
kinkyti gimines ir draugus.
Jurgio bažnyčioje.
Liko žmona, Magdalena, vie
Julė Rastenienė iš Baltimorės, šventėms atvažiavo pasi- na duktė, Marė Axoraitis, ir
svečiuoti pas savo tėvus Bal- sūnūs Vincas.
Laidojime pasitarnavo laido
trukonius.
Iš Detroito atvyko Dr. J. J. tuvių direktorė Della E. Jaku
Simas (šemoliunas) pas savo bauskienė.
Paėjo iš Greičių k., Pilviškių
pažystamus ir draugus.
Iš Pittsburgho lankėsi per parap., Suvalkijos. Amerikon
šventes sandarietis veikėjas ir atvyko 1901 metais.
laikraščių korespondentas Juo Priklausė prie Dr. Vinco Ku
zas Virbickas su žmona. Ap dirkos draugijos.
žiurėjo Lietuvių Darželį, atsi Laidojime pasitarnavo laido
lankė Dirvos redakcijoje ir ki tuvių direktore Della E. Jaku
bauskienė.
tose .svarbesnėse vietose.
Iš Dayton,' Ohio, lankėsi Ma
rė Aržuolaitis, atvyko į laido PADĖKA
tuves savo tetėno, Vinco Ra Lietuvą Kultūrinio Darželio
dzevičiaus. Užmokėjo savo tė
išreiškia širdingą pa
vo Dirvos prenumeratą.. Vie komisija
dėką publikai kuri atsilankė
šėjo pas savo pažystamus Tu dideliame piknike Birželio 25 d.
klu skųs.
ir sekantiems kurie darbavosi
Daug kitų Clevelandiečių tu piknike: Mičšikienė, Magilienė,
rėjo svečių, nes Lietuvių Dar Vitonienė, Katkauskienė, Gluželyje matėsi Lietuvių iš kitų godienė, P. Miliauskas, Bukmiestų, ir dikčiai mūsiškių iš nis, Gražulevičius, Česnius. A.
važinėjo kitur pasisvečiuoti, Miliauskas. Zdąnis, Vilčinskas,
turėdami beveik keturias die MišČikas, Saukevičius, Selickas,
Brazauskas.
nas švenčiu.
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Traveling in our Lithuania
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others that vve knevv. Shortly af
ter vve vvere seated M r. Valaitis
and a fevv other Americans came
In the
After the opening ceremonies of along and sat vvith us.
the Olympics, and grand parade, the meantime the ravine became packnext feature on the program was ed, it vvas a mass of people so
Lithuanian folk dancing, presented packed that 1 am sure they could
by various groups and organiza- not even turu around. There vvere
tions in National costumes. It was guards all around, making order,
truly a magnificent program, and and -eating people, and just before
left~ us with the determination to the program began, the standing
be here every day to see all the mass in the ravine was asked to
sports events prepared for the pro šit on the ground so that those
far in the back could see too, and
gram.
they conformed vvithout a murmur.
Friends and acouaintances vvere Admiration sprang into my heart
all around us, and for the first for those people, who so obediently
time since our arrival in Lithuania carried out orders; 1 thought to
we saw our Cleveland friends Mrs. myselfj “vvould .people back home
Eva Baltrušaitis, and her grand- i be so vvilling to šit on the sandy
daughter Lillian Brazis, who had ground so others less fortunate to
left for Lithuania a few days after be in the back could see?”
us. We had planned to go together
I vvas sure there vvould be rebūt they were detained by personai marks and refusals to šit on the
duties and so had to take another dirt, and no order could be mainboat.
When I had a chance, I tained, būt here the ėoopėration
went over to talk to them to find vvas. touching and to be admired.
out if they were enjoying themselLoud-speakers and radio broadves, and by the expressions on their
faces I did not need to question casting vvas installed, an announcer
them, for ihey were smiling and vvas explaining the event and the
The boy
their eyes were dancing. Mrs. Bal program vvas begun.
Laukaitis
trušaitis, who was a neighbor of scouts gavę a very entertaining
ours in Cleveland when I was little program of music, dancing, a playJau spaudoje buvo pranešta more than an infant, today appear- let, and poetry. After dark in the
the progiam the vvoodpile
kad Pittsburgho Universitete ed less than half her age, she v/as coursesėtof on
fire and the glovv of
rengiamam Lietuvių kambariui young and happy, her voice rang vvas
the flame lit the stage better than
likd
a
bell
as
she
joyfully
told
me
darbą pradėti reikalinga sukel- how much she was enjoying herself eleetrie lights. The program vvas
ti dar $2,500. Iki nebus sukel- in Lithuania. This vvas her first elosed vvith a beautiful disp’ay of
and a bigger and better
ta ši suma, kambaris nebus trip after more than fprty years. firevvorks
Grandmother though she is, and in bonfire on the opposite shore of
pradėtas įrengti.
elose to the 70 mark, it is ab- the river. A parade of scouts in
Clevelando Tautinės Tary- age
solutelv amazing, the amount of rovvboats vvith flarning torches silbos skyrius sumanė stoti į pa energy and vitality her bodv pos- ently drifted in įevievv over the
galbą Pittsburghiečiams.
seses, and indeed I knew her grand- <iver, vvinding around and around,
figures on the rippling and
Tam tikslui nutarta ir ren daughter who is little' past twenty, making
sparkling vvaters, that refleeted the
had
to
do
some
lively
stepping
to
giama P. J. žurių namuose,
up with her. They were hav- flames of the fire, and sparks of
1434 Clarence avė., Lakewoode, keep
ing a good time, and Lillian vvas the colored firevvorks that sailed
popietinė korta vimo pramoga, glad she had the opportunity to ■ high into the air as they burst
sekmadienį, Liepos 16 d. Vi come to Lithuania, for it Swas far against the dark background of the
beyond her expectations the fun and night sky.
si Clevelandiečiai užprašomi.
It vvas a thrilling program, beaugrand time she vvas having.
Mis.
Tos pramogos specialių sve Prokopas,
vvhose son is a visiting rii’u] and gorgeous, there vvas singčiu bus Baltimorės advokatas, sportsman vvas also there as vvere ing of folksongs by all the masses
Trafriko teismo vyriausias tei many other Americans.
of people, led by the sccut leaders.
sėjas, Wm. F. Laukaitis, Tau After the program vvas over vve The visiting scouts from other
vvere presented, and among
tinės Tarybos centro pirminin hurried home vvith the Narušis’, countrięs
vvas one scout from America,
kas, kuris atvyksta f Clevelan- vvhere vve assisted in preparing sup- athem
Lithuanian lad from Baltimorę.
as the rnaid had the day off
dą keletui dienų su savo žmo- per,
It vvas after midnight vvhen the
and the Major had invited us to
na.
the dosinę; ceremonies of the Na crovvd finally broke, and began to
Bilietus gaukit pas komisijos tional Boy Scouts Meeting in the make their vvay back to Kaunas,
to their homes. With all those
narius; ir Dirvos administraci- evening. About seven o’clock an or
automobile that the Major ordered thousands of feet kicking the dusty
joje. ;.Prisidėkim visi.
came for us and we vvere taken to ground, the air vvas a eloud of dust
1 Aukštoji Panemune, just outside of all along the road almost to the
Kaunas, on the banks cf the Ne city, for most of these people have MOTERŲ PIKNIKAS
munas. to the camp, in the pine to vvalk;
PRANEŠIMAS
Moterų Atjautos Klubas ren
We finally got to bed about one
gia
smagų pikniką sekmadieni,
Lietuvių Banko direktorių vvoods.
o
’
clock,
very
tired
būt
full
of
imDroves of people vvere making
mėnesiniame susirinkime, iš their vvay along the road to the prešsive memories of a very full LIEPOS 16 d., žinomoje vieto
1939 metų pirmo pusmečio fi camp, and as vve entered the camp eventful day, that vvas very vvarm, je, CAM1P BY-HECK, Grand
a brilliant hot sun.
Blvd., Euclid, Ohio. Bus ge
nansinio raporto pasirodė kad grounds in the vvoods, there vvas vvith
no mistaking that this vvas a boy- MGNDAY — JULY 18
ra muzika, ir įžanga tik 15c.
bankas padarė pelno. Nutar scout
After the brilliant hot day yesThe handieraft and
Visi vietos Lietuviai kviečia
ta išmokėti dividendas šėrinin- art of camp.
boyscouts vvas in evidence terdav, this morning about ten a.
Komisija.
kams už pirmą pusmetį po $1 all around. An archvvay over the m. vve avvoke to find1 it raining and mi dalyvauti.
road vvas decorated vvith greeen a very dūli day, būt even rain did
nuo šėro.
Liepos 1 dieną iš banko ofi branches, and a sign that read, not keep us in, for there vvas alSkautų Stovykla.”
vvays something vve had to do or
so buvo pasiusti visiems šėri- ‘'Tautinė
We left the car here, and had to take care of. Today vve vvent to
ninkams dividendų čekiai, bet vvalk dovvn. a hill to the river’s edge Lietuvos Kredito Bankas to replenjei iš kokios priežasties kuris and a little further on vve came to ish our finances, and then vvhen
šėrininkas dar negavo jam pri the spot vvhere the program vvould vve vvere on our vvay to Pažanga
for lunch vve met Mrs. Prokopas,
klausančių dividendo čekio, ga be held. It vvas a vvell chosen vvho
seemed a little lonely; she
spot, vvhere tvvo small hills form
li ateiti į ofisą ir čekį pasiimti. ed
a hollow-like ravine, that went vvas staving vvith relatives in VilėLietuvių Bankas moka 3% off to the river’s edge, vvhere a jaupole, a suburb of Kaunas that
PASKOLOS
už padėtus depozitui taupymus. small stage or platform vvas erect- vvas formerly known as Slabada, and
Lietuvių Taupymo ir Pa
ed. and you could see aeross the she naturallv did not get away very
THE LITHUANIAN SAVINGS vvide river to the opposite shore." At much, and tlie vvorry of getting skolos Draugija daro pa
& LOAN ASS’N
the side of the stage a vvoodpile back at night kept her back. We
skolas ant pirmų mortvvas prepared for a bonfire, that invited her to have lunch vvith us,
6712 Superior Avė.
and tried to induce her not to vvor gičių.
is traditional vvith Boyscouts.
There vvere long rovvs of rough ry būt join us for an evening-.
When vve came into Pažangos
on the slopes to seat
board
Depozitai šioje įstaigoje
ATLEIS 3,000 IŠ WPA guests benches
and distinguished visitors, Rūmai and into the restaurant, it
apdrausti kiekvienas iki
and the ręst of the hillside vvas vvas indeed not the šame place it
had
been
before.
It
vvas
a
quiet
actually
packcd
vvith
people.
We
Nuo Liepos 11 d. iš viešų vvere fortunate to get their early restful place, būt now it vvas over- $5,000 per Federal Depodarbų Cuyahoga apskrityje pa enough,
sit Insurance Corp.
and being vvith the Major run vvith Americans, crowded and
leis 3,000 darbininkų. Viešų vve vvere seated in one of the noisy: the atmosphere had changdarbų darbininkų eilės ir taip first rovvs vvhere vve had a ęlear ed from quiet European to typical Moka 3% ant depozitų.
Wė could not
of everything around us. Al American tempo.
sumažėjo, nes visą, ši pavasarį view
so seated not far f»om us vvere help noticing: there vvere pitehers
The Lithuanian Savings
buvo atleidžiama.
Mrs. Baltrušaitis and Miss Brazis, of vvater ■ on the tables, for they
& Loan Ass’n
Prie to, manoma Rugpjūčio and our other Cleveland friends, vvere instructed to give the Ameri
mėnesį laikiniai paleisti 20,000 Mrs. and Miss Daniels, and many cans plenty of vvater to drink, oth-

NAUDAI

(Continued from lašt vveek)

® VALSTIJOS Senatorius T.

L. Gallagher, Clevelandietis,
mirė nuo širdies ligos.

The Kramer & Reich Co.

Metinis Piknikas

Sekm. Liepos-July 9
MACHUTOSSODE

Visos prekės — Vyriški Rūbai — Skrybėlės — Reikmenys — turi būti iš
parduota iki nuogų sienų!

PRIE GREEN ROAD
Į pietus nuo Euclid Avė.
Pradžia 1:00 vai. po pietų

Parsiduoda visi
krautuvės baldai

7002 SUPERIOR AVĖ.
Daug vietos užpakalyje krautuvės
pasistatymui automobiliu

The Lithuanian school vvhich holds
classes at the Lithuanian Hali ev
ery Saturday held a pienie i n the
Euclid Creek Division of the Metro
politan Parks System.
The pupils met at the Lithuanian
Hali at 11:00 A.M. and transportation from the Hali to the Park
and back was arranged by Mrs.
Karpius, Mrs. Zuris, Mr. Bendler,
and Mr. DeRighter.
Ali pupils brought their own
lunches, Mrs. Karpius contnbuted
popcorn balls, Mrs. Zuris contributed a can of popcorn, and Mr. Zuris
donated a case of pop which he had
won at the Lithuanian Cultural Gar
deli pienie on Sunday, June 25.
Gamės were held and the Grand
Prize, a goldfish bowl with a live
goldfish in it, was won by Perry
Bendler.
Despite the threatening weather
reports there wasn’t any rain and
everyone had a grand time.

STUDY GROUP
FORMED
Study
The Junior Lithuanian
Group was formed at the home' of
Mary Jo Bendler, 10115 Nanford
The memibers
Road on June 21.
are the older pupils of the Lith
uanian school vvhich holds classes
every Saturday at the Lithuanian
Hali.
The officers of this group are
Mary Jo Bendler,. _president; John
Polter, vice president,- Aldonna Mischik, secretary; and Victor Zuris,
treasurer.
The next meeting will be held
at the home of Aldona Mischik,
10218 Yale Avenue, on VVednesday,
July 12.

LITHUANIAN A.

c.

Softball practice Wednesday, July
12, Gordon No. 3, 6:00 p. m. Any
players vvishing a tryout please re
peri.

f

E V A’ S
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.

iš namų ir pristatėm
• • Painiam gatavus
atgal.
T
T

i

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
Telefonas: IIEnderson 1919
^I-**!* *1*

*J**<H{* *!***♦

ROSEDALE PAPER CO.
6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Rišami Siūlai reikalingi
krautuvėms, ir tt.
SAM PONGONIS, Sav.
IIEnderson 1919

Formai CIeaners lncVyrišku
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas
GREITAS
PATARNAVIMAS
•
Paimam visą darbą
iš j ūsų namų ir pro
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

Dantų Laboratorija

' Rengia DR. VINCO KUDIRKOS DR-JA

PO 36 METŲ TOJE VIETOJE TURI BAIGTI SAVO BIZNĮ IR EITI LAUK

Krautuves Atdara ir Vakarais

SUCCESS

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

Mes netekom savo lyso šioje krautuvėje

Paskutines Pardavimo Dienos

FIRST PICNIC A

6712 Superior Avė

kitų viešų darbininkų, sutaupymui viešų darbų pinigų.
Iš WPA, viešų darbų fondo,
per keturis metus Clevelando
miestui buvo paskirta gana
graži suma, $138.L00,000.

Priversti Issiparduot

The Kramer & Reich Co

erwise the Europeans never serve
They usually
water at a meal.
drink beer oi* carbonated beverages.
We had our lunch and chatted
with Mrs. Prokopas, and began to
get acąuainted with some of the
sportsmen.
I had planned to malė a visit
to some people I knew in Kaunas
and so far had negleeted it, so ,now
I decided to pay my visit. When
we left the restaurant it was štili
drizzling, būt we had not far to
go and we three ladies found the
address with not much trouble, and
made our visit. The lady we visited was Mrs. Bružas, whose husband, a journalist. had visited the
U. S. a few vears ągo, with Mr.
Gricius, now an assistant editor of
Lietuvos Aidas.
Mrs. Bružas was pleasantly surprised by our visit, and told us
she had hoped we tvould conte to
see her, for she knew we were
there, in fact we had seen her husband several times, and we had
been. together at the journalists
dinner party two weeks before —
whcre we celebrated for 12 hours.
She was very stveet and charming
and invited us to dinner on a future
day.
My husbąnd had asked me
to convey to her bis regards for
he 1 ad been a guest at her home
tvhen he was in Lithuania during
the first Lithuanian World Congress in 1935.
It was štili raining tvhen we left,
and Mrs. Prokopas
left us for it
was quite uncomfortable to walk
in the rain. We went home too,
becau.se we wanted to prepare for
the evening for v/e were invited to
a get-to-gether for the sportsmen
and Pirmyn Chorus and other Amerieans at the Metropole.
By the time we were ready to
leave, it had stopped raining. The
party was prepared in private halls
of the hotel.
There were many
small tables for four and six spread
out with food and cakes, coffee and
krupnikas, and after the refreshments we went into the public dining room where we could dance and
end the evening.
Here we met
some of our Kaunas friends and
among them was Steponas Juod
valkis who had been in America
about three years before.
I am
sure many Americans tvould remomber him, he was with a friend, Vla
das Verbavičius, andi they were all
knotvn as “Traveling Students”. —
They were guests at our home in
Cleveland. It vvas nice to see hinj
and we enjoyed being together, we
danced and had a good time, and
after dawn, again we vvent home
and to bed.
(Continued)

CLEVELAND, OIIIO
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ĮŽANGA 25c. VAIKAMS DYKAI.

KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA.
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Dental Platės
CREDIT
We are not allowed to advertise prices, būt
you will be
pleased when
you coine here.

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.
TEETH

EXTRACTED

Novoeain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Don’t
Suffer
Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Dentist
IIEnderson 3157

&

