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IR DARBININKŲ ŽINIOS

WPA DARBININKŲ
STREIKAS

Washmgton, Liepos 8. —
WPA viešų darbų amatninkai pradėjo streikuoti vi
sose šalies dalyse, protes
tuodami prieš naujai nu
statytas 1940 metų viešų
darbų darbo valandas.
Streikas paliečia apie po
ra šimtų tūkstančių darbi
ninkų.
Viešų darbų amatninkai,
kurie iki šiol dirbo apie 50
valandų j mėnesį, dabar tu
rės už ta pati atlyginimą
dirbti 130 valandų.
Jiems mokestis nemaži
nama, bet pailginama dar
bo valandos už tą patį at
lyginimą.
Darbo Federacijos ir C
I O vadai daro spaudimą
j Kongreso narius padary
ti pakeitimus ir pagerini
mus tame biliuje.

KAINA 5c.

only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
CLEVELAND, OHIO LIEPOS-JULY 14. 1939

BRITAI PERSERGSTI HIT
LERĮ, REMIA LENKIJA

$2.00
$2.50
$3.00

DIRVA
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

24-ti metai (24-th Year)

LIETUVOS KARO LĖKTUVAI KAUNO AERODROME

IŠ LIETUVOS

LENKIJAI IR TURKI BRITANIJA LABIAU
JAI DUODA DIDE
GINKLUOJASI
LES PASKOLAS

LAIKRAŠČIŲ

Londonas, Liepos 12. —
Britanija, norėdama įrody
ti Europai kad ji pilnai pa
siruošus karui Europoje, >’
šiuo laiku beveik kasdien
nustebina Europą kokiu
nors savo žygiu.
Kariškų žvalgybinių lėktuvų
Prieš pora dienų Britų
karo lėktuvai darė manev
rus nuskrisdami iš Angli ITALIJA TREMIA KI
TATAUČIUS IŠ
jos į Prancūziją ir “ataka
vo” visą Prancūzijos pa
TYROLIO
kraštį iki Ispanijos.
Tai buvo Britų persergė Roma, Liepos 12. — Pats
jimas Hitleriui kad neban Mussolini išleido įsakymą
dytų užgrobinėti kitų te kad visi svetimšaliai tuoj
ritorijų spėka.
apleistų Bolzano provinci
Britanija taipgi ruošia ją. Tas daroma tikslu ap
paleisti desėtkus karo lėk sisaugoti nuo šnipų ir anti
tuvų į Lenkiją.
fašistinės akcijos.
Tą patyrę Vokiečiai ke Toje provincijoje randa
lia pasipiktinimą.
si garsus Brenner perėji
Šiądien Britų vyriausy mas per kalnus tarp Itali
bė paskelbė jog paskyrė jos ir Vokietijos.
dar $395,000,000 kariuome Visi svetimšaliai turi ap
nės reikalams.
leisti tą provinciją bėgyje
Iki šių metų pabaigos sa 48 valandų^
ko Britų armija pasieks Ta provincija yra Tyro963,000 vyrų skaičių.
lio dalis, kurią Italija gavo
nuo Austrijos. Vokiečius
iš
ten iškeliama į Vokieti
JAPONAI DIDINA
ja.
BLOKADAS

ŠVENTOSIOS uostas gilinamas. Tam tikslui Lietuva su
darė sutartį su Latvių bendro
ve darbui varyti. šventosios
uostas pagilinamas dar 4 met
rais.

Londonas, Liepos 13. —
Britanija paskyrė daug mi
lijonų dolarių pagelbėjimui
Lenkijai ir Turkijai gink
luotis. Taipgi gaus pasko
KAUNO žydu laikraščiai ra
VDV.
ir naikintuvų išrikiuotos eskadrilės.
las dvi Balkanų valstybės.
gina savo tautiečius vengti var#
toti Rusų kalbą kavinėse, gat
LENKAI IŠKILMIN vėse, vasarvietėse ir tt. Pri
SAKO
JAPONAI
ŽAI

Londonas, Liepos 10. —
GAI PRIĖMĖ LIE
menama kad butų gerai visai
DŽIA SU UGNIMI
Premjeras Chamberlainas
nekalbėti Rusiškai, bet kas be
padarė naują pareiškimą
TUVOS ŽURNA
to negali apsieiti te nekalba
Hitleriui, griežtai pasaky
Maskva. — Sovietų vy
LISTUS
viešose vietose, kad nebūtų er
damas jog Britanija ka
riausybė išleido aštrų per
zinami
Lietuviai.
riaus greta Lenkijos jeigu
sergėjimą Japonijai kad ji
Varšava,
Liepos
8.
—
Iš
•
jus
reikalas, užkirtimui
žaidžia su ugnimi kraštuti
Kauno
atvyko
12
Lietuvos
Iš
KAUNO
jau pradeda ei
Vokiečių pastangų pagrob
nėje Mongolijoje užpuldinėžurnalistų,
kuriuos
Lenkai
ti
Lietuvos
garlaiviai
ir baido
ti ir prisijungti Danzigą.
jant Mongolų respubliką.
priėmė
draugingai
ir
iškil

kai Nemunu į Klaipėdą, kurie
Chamberlain persergėjo
Liepos 11 d. Japonų arti
v
kad Vokiečiai nerengtų su
lerija vėl pradėjo smarkią mingai. Lenkų spauda tą iš Klaipėdos uosto gabena an
kilimo Danzigo viduje ir
ugnį prieš Sovietų batare- vizitą vadina Lenkijos di glis ir kitokias sunkias prekes.
desniu susiartinimu su Lie
•
kad tuoiųi nepadarytų Len
jas skersai Harha upę.
tuva.
LIETUVOS
872
Įmonėse per
kų neva užpuolikais einant
Japonai tikrina jog tuo Varšavos žinios skelbia nai pagaminta įvairiu
gaminių
ginti Danzigą.
se susirėmimuose jie jau
už
271,200,000
litų,
o
1937
m.
kad tolesniam su Lietuva
Danzigas laikoma Lenki
numušė 517 Sovietų lėktu susidraugavimui
781
įmonėje
buvo
pagaminta
bus leista už 240,000,000 litų.
Minneapolis, Mina., Lie jai svarbus ir jo atėmimą
vų.
Vilniaus
krašte
atidaryti
•
pos 10 d., WPA darbinin Chamberlain vadina pavo
dvi
Lietuvių
gimnazijas,
LIETUVA
ruošiasi
pasikeis
kų riaušėse užmuštas poli jum Lenkijos nepriklauso
UŽMUŠTA 100. Ispani kurias Lenkai uždarė.
ti
kaliniais
su
Vokietija.
Klai
cininkas, kuris norėjo iš mybei, dėl to pažada kovoti
joje,
viename
miestelyje
iš

pėdoje yra suimta apie 100
gelbėti ne-streikuojantį W už Lenkijos gyvybinį rei
tiko parako sprogimas nuo
Iš ISPANIJOS praneša Lietuvių, kurių dalis laikoma
P A darbininką iš streike- kalą.
saulės įkaitus ir užsidegus apie nekuriuose miestuose darbo stovyklose, o dalis kalė
rių rankų.
Lenkija šituo Britų pre
parakui. Tas parakas ir ki likusių lojalistų gaujų ruo jimuose. Lietuvoje irgi yra li
mjero pareiškimu paten
ta sprogstama medega bu šiamus sukilimus prieš tau kus grupė kalinių, kilusių iš
STREIKUOJA. Detroit, kinta.
vo
liekanos nuo karo. Su
Mich. — Prasidėjęs Gene- Tš Berlino pareikšta kad šanghai, Liepos 12 d. — NAZIAI SIŪLĄ 25 griauta visas miestelis ir tinę Gen. Franco vyriau Klaipėdos krašto.
•
sybę.
ral Motors Corp. mašinis Chamberlaino paskelbimas Japonų karo laivyno vado
METŲ TAIKĄ
jo apielinkės, užmušta 100
BIRŽELIO 18 d., audros me
tų darbininkų streikas ro “nieko nepakeičia”. Vokie vybė pranešė Amerikos ir
žmonių, daug kitų sužeista. KENTUCKY valstijoje tu pakilęs ties Pažaisliu su
dosi praplis į didesnį, nes čiai kaltina Britus padrąsi kitų šalių konsulams kad
Londonas. — Iš nepatvir
“Biržietis” lakū
pereitą savaitę kalnų gy sklandytuvu
streikuoti rengiasi arba ir nimu Lenkų šovinizmo ir nuo Liepos 15 d. užblokuos tintų šaltinių tikrinama jog
nas Gysas nusklendė 70 kilo
sustreikavo kituose mies sako, nors Danzigo klausi dar kelis. Fukien provinci Vokietija siūlanti 25 metų VOKIEČIAI susitarę su ventojai užklupti smarkaus metrų ir nusileido Jurbarke.
audros buvo iškeltas iki
tuose esančių General Mo mo išsprendimas butų ga jos uostus ir nebus atsako- nepuolimo sutartį, kurią Italija išspręsti ramiu ke lietus, daug nukentėjo, žu Gysas
2,400
metrų aukščio. Kitas
vo
69
žmonių.
liu
pietų
Tyrelio
klausimą,
tors Corp. dirbtuvių darbi limas, Berlinas jo išspren mingi už tų svetimų šalių turėtų pasirašyti Suv. Val
sklandytojas
Karvelis taip pat
ninkai.
laivų saugumą tuose uos stijos, Britanija, Prancūzi nutarė iš Tyrolio iškelti į
pasinaudodamas audra nuskri
dimui
negali
nieko
pasiū

Vokietiją tas šeimas kurios
Į streiko apimtą Pontiac lyti.
do virš 60 kilometrų ir nusi
ja, Vokietija ir Italija.
tuose.
DEGĖ ŠILALĖ IR
norės keltis. Tokių Vokie
leido prie Vilkaviškio.
pasiųsta 120 valstijos poli
Vokiečiai
nori
Danzigo,
Amerikos
ir
Britanijos
KULIAI
.y.
.y.
#
•
cijos narių.
atstovai įteikė Japonijai pratęsimo savo įtakos cen- čių ten esama apie 200,000.
SUTARTIMI su Turkija, iš
Tuo
budu
Hitleris
išsižada
Paryžius. — Iš pusiau pareiškimą jog laikys Ja tralinėje Europoje iki Ru
BIRŽELIO 28-29 naktį buvo
oficialių
šaltinių eina žinios poniją atsakominga už pa sijos sienų, ir tada nerei ant visados prie tos terito užsidegęs Kuliu miestelis, Kre Lietuvos į Turkiją bus išveža
PLIENO darbai pradeda
apsį. Sudegė 10 gyvena ma: arkliai, žalios ir apdirb
vėl atsigriebti. Per šven jog paruošta ir patiekta darytus nuostolius tų šalių kalaus jokių kolonijų per rijos, kuri pirmiau priklau tingos
tos odos, batai, sparmedžiai,
mu
ir
10 negyvenamų namų.
sė Austrijai.
25 metus.
tes buvo žymiai sumažėję. Lenkijos užgynimui sekan piliečiams ir jų turtui.
Prieš pora dienų degė Šilalės parketas ir degtukų koteliai.
tis Danzigo klausimo išri Japonai užblokuos Chamiestelis, Tauragės, aps. Su Iš Turkijos bus galima pirkti
oan, Chuanc-how ir Tungs- BULGARIJOJE, nuo di MERGINA BUVO ‘VYRU’ degė 23 gyvenami ir 25 negy tabaką, cigaretus, apelsinus,
Harlan, Ky. — Angliaka šimui programas:
delių potvinių Liepos pra Pasadena, Kalifornijoje, venami namai.
sių riaušėse vienas darbi Vokietija turi garantuo han uostus.
vynuoges, lauro lapus, vyną,
•
ti
kad
Danzigas
nebus
ap

Japonija nori priversti džioje žuvo apie 160 žmo policija sulaikė 46 m. am SMARKIOS AUDROS. Bir aliejines sėklas, vilną, šilko ža
ninkas nušautas, keli kiti
tas valstybes raginti Kini nių, padaryta didelių nuo žiaus moterišką, kuri per želio apie 20 d. per Lietuvą liavą, patiesalus ir kt.
sužeisti. Unijistai piketuo ginkluojamas.
23 metus nudavė vyru, dė
ja angliakasius norėdami Lenkams nebus trukdo ją daryti su Japonija taiką stolių.
•
vėjo vyriškus rubus, ir du praūžė smarkios audros su per PALANGOJE Liepos 9 d.
surašyti juos į uniją, kom ma naudotis laisvai Vislos užleidžiant Japonijai kon
kūnijomis,
kurios
pakenkė
ne
panija gi unijos neprisi upe (ji teka per Danzigo troliuoti užimtas Kinijos NUO LIEPOS 8 d. pra kartu vedė. Ji prisipažino tik vietomis laukams ir so įvyksta Lietuvos prekybininkų,
pramoninkų ir amatninkų, ki
karidorių j Baltijos jurą). dalis.
dėta vežiojimas oru pasa- nudavus vyru todėl kad tu
ima.
Lenkijai butų garantuo
žierių per Atlantiką šiau rėjo bėdos su gavimu dar dams, bet ir miškams. Vieno taip vadinant Verslininkų Są
je tik Raudondvario miško urė jungos, kongresas. Kongreso
BEDARBIŲ skaičius S. jamas naudojimasis laisvu SENATO užsienių reika riniu keliu, tarp Amerikos bo kaip moteris. Ji gimus dijoje išrauta su šaknimis apie obalsis, “Lietuva Lietuviams,
Pittsburghe.
lų komisija atmetė Prez. ir Anglijos.
Valstijose šymet Gegužės Danzigo uostu.
800 medžių. Taip pat nuken Jura Lietuvai!” Sąjunga, turi
apie 500 narių, leidžia du laik
Roosevelto
patiektą
naują
mėnesį nupuolė žemiau 10 Tas parodo kad vieša di
tėjo ir Pajurės, Alytaus, Tra raščiu, kurių vienas skirtas
milijonų, pirmą kartą nuo plomatija grasina Vokie neutralumo bilių, kuris no
kų, Ukmergės ir kitų urėdijų amatninkams.
Gruodžio mėnesio. Gegu čiams negrobti Danzigo, o rėjo panaikinti dabartinius
•
miškai. Išversti medžiai bus
žės mėnesį viso buvo 9.881,- slaptomis dirbama privesti įstatymus draudžia n č i u s
VARŠAVOS
Sporto Rūmai
parduodami vietos gyventojų
000. Visoje šalyje Gegužės Danzigo klausimo išspren parduoti kariaujan č i o m s
sutiko tarpininkauti tarp Lie
reikalams.
mėn. darbuose dirbo apię dimą atiduodant jį Vokie šalims karo reikmenis ir KARO MOKYKLOS
tuvos ir Latvijos sporto rūmų
PILIETYBĖS DERYBOS
DR. JONAS* ŠLIUPAS, iki
44,645,000 darbininkų.
ti j ak bet išgaunant Lenki ginklus. Tačiau Preziden SUKAKTIS
vadovybių tikslu likviduot kon
SU VOKIETIJA
jai teises prie laisvo naudo tas pasiryžo tą reikalą ne • KAUNAS, Liepos 6. — Ka • KAUNAS, Liepos 7. — Vo šiol buvęs Palangos burmis fliktą ir atnaujint Lietuvos ir
paleisti ir dės pastangas ro Mokykla ir Lietuvos gele kietijai prijungus Klaipėdos tras, nuo Liepos 1 dienos iš tų Latvijos sporto santikius. Var
Monessen, Pa., pradėjo jimosi tuo uostu.
kraštą, kilo reikalas sutvarkyti
tą įstatymą pamainyti.
ruošti atidaryti Belle Veržinkeliai minėjo dviejų dešim ir to krašto gyventojų, buvu pareigų pasitraukė dėl senat šavos sporto rūmų atstovai tuo
V non stiklo dirbtuvę, kuri ISPANIJOJE nubaustas
tų metų sukaktį. Iškilmėje da sių Lietuvos piliečių pilietybės vės.
reikalu vyksta į Kauną ir Ry
pilnai pradės dirbti Liepos mirties bausme Austras ar- SUV. VALSTIJOS karo lyvavo Valstybės 'Prezidentas stovį. Tuo reikalu su Vokieti
gą.
Vyriausybės nariai.
•
pabaigoje.
ja vedama derybos, kurios vei KAUNE jau randasi pirmu
kitektas kuris komunistų departamentas pasiruošęs ir Lietuvos
Aukštoji Karo Mo kiausia bus baigtos ateinančią tiniai Lenkų atplukdyti miško
pusėje tarnaudamas buvo išduoti Amerikos orlaivių kykla išleidžia naują laidą, šios
LIETUVOJE per pirmus šių
sieliai, kurie bus apdirbami metų keturis mėnesius buvo
PER KARŠČIUS pereitą paruošęs fantastišką kali dirbtuvėms užsakymus pa mokyklos auklėtiniai parenka savaitę.
—Liepos 2 d. Vilkaviškyje Kauno lentpjūvėse.
7,832 jungtuvės, gimė 19,312
savaitę Suv. Valstijose mi niams kankinti kambarį.. gaminti 2,500 naujų karo mi gabesnieji karininkai iš įvyko
Suvalkijos
Koperacijos
mirė 13,724 asmenų.
•
rė apie 50, žmonių tiesiogi- Jame buvo kankinami su lėktuvų. Pinigai yra pa įvairių ginklų rūšių paruošimui šventė, kurioje dalyvavo mi KLAIPĖDOJ mėsininkai ga kūdikių,
Priaugo 5,588 asmenys.
Į
aukštesnes
vietas.
nai nuo karščio.
imti “fašistai”.
skirti dėl 3,500 lėktuvų.
•
nistrai Bizauskas ir Dr. Krikš li pjauti tik po vieną kiaulę į
čiūnas. ši šventė į Vilkaviškį savaitę ir mėsą pardavinėti tik
Kitas komunistų vadas, Jau užsakyta keli šimtai ATIDAROMAS ŽEMAIČIŲ
BABTUOSE jau pradėta sta
sutraukė labai daug ūkininkų. pagal korteles. Už pjaunamą tyti elektros stočiai trobesiai.
MIRe. Liepos 7 d. mi kuris atidavė Madridą jo didelių ir greitų karo lėk PLENTAS
•
KAUNAS.
—
Liepos
9
die

—Liepos 4-ta, Amerikos Ne kiaulę turi mokėti 4 markes Ta stotis teiks elektros energi
rė Suv. Valstijų karo lai užkariautojui Gen. Franco, tuvų bombanešių, kurie tū ną iškilmingai atidaromas ką priklausomybės
šventė, Lietu
Taigi “špekio” Vokie
vyno sekretorius, Swanson, nuteistas ilgiems metams li galės skristi iki 380 my tik baigtas statyti žemaičių vos spaudoje labai gražiai pa taksų.
tininkai gaus mažiau negu ga ją naujai radio stočiai ir Bab
77 metų amžiaus.
kalėti.
tų miesteliui.
lių per valandą.
plentas.
minėta.
vo prie Lietuvių....

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

2

DIRVA.

MIRIMAI

PENNSYLVANIJOJE New Jersey Lietuvių Tarpe
•

p

mus turėti C. of C. arba kituo
se užmiesčio klubuose su ati
tinkamomis ' paskaitomis bei
pranešimais įvairiais biznio bei
profesijų klausimais. Toki su
sirinkimai bus pradedami apie
1 vai. dienos metu, kad butų
galima visiems bendrai užkąssti, pasikalbėti ir tt.
Nutarta dalyvauti Amerikos
Lietuvių Ekonominio Centro
suvažiavime, kuris yra numa
tytas šaukti New Yorko Paro
dos Lietuvių Dienos proga, S.
L. A. salėje, Brooklyne, Rug
sėjo 11 d. Suvažiavimui jau
išrinkta trys atstovai: Adv.
C. F. Paulauskas,; V. W. Am
brazevičius ir Pranas Petrulis.
A. S. Trečiokas yra A. L. Ek.
Centro valdybos narys ir šiuomi reikalu suteikė reikalingų
informacijų.

■

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

TRUMPOS

MIRTYS VIEŠKELIU VIENYBĖS DIENRAŠČIO
REIKALU
VASILIAUSKAS Kazys, 63 m. KALNAIČIIJTĖ Pranė. 22 m.,
ŽINIOS
NELAIMĖSE SU
NEVY ARK, N. J. — Newarmirė Clevelande Gegužės 7.
mirė Birželio 11, Philadelkiečiai ir apielinkių Lietuviai
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
— žėbiškių k., Vilkijos par.,
MAŽĖJO
phia, Pa.
ŠELPAMŲJŲ EILĖS
yra susirūpinę Vienybės dien
Kauno aps. Buvo nevedęs. RUTKAUSKAS Kazys, 65 m.,
Amerikoje išgyveno 30 me mirė Birželio 5, Philadelphia,
HARRISBURG, Pa. — Per raščio išsilaikymu. žinodami
PADIDĖJO
pusmetį iki Liepos 1 d. Penn kad dabartinių bedarbių laiku
tų. Liko du broliai, ir viena
• PHILADELPHIA, Pa.— Už
Pa. — Luokės parapijos.
Už pusę 1939 metų,, Pennsyl- sylvanijos vieškeliuose užmuš visiems Lietuvių laikraščiams
sesuo, Rozalija Valaikienė. j MAJAUSKAS Juozas, užmuš
mėnesio laiko, Rugp. 20 d.,
vanija šymet turėjo 32,000 as ta 529 aslnenys ir 19,368 sužei yra sunku gyvuoti, o ypatingai
Mikolaičio sode rengiama pik RADZEVIČIUS Vincas, 60 m.,
tas anglies kasykloje, Shemenų daugiau negu Sausio ,1 d. sta.
Vienybei, kuris į nieką neatsi
nikas naudai “Philadelphijos mirė Clevelande Birželio 29.
nandoah, Pa.
k. iriems mokama tiesioginės
Šių metų tų nelaimių skai žvelgdamas gina tikrus Lietu
Lietuvių žinių” palaikymo prie — Greičių k., Pilviškių par.,
ČUKAUSKAS
Jonas, mirė 11
pašalpos jų pragyvenimui. Iš čius yra mažesnis negu pernai. vių ir Lietuvos reikalus, todėl
dienraščio Vienybės.
Suvalkijos. Amerikoje išgy Birželio, Newark,
N. J.
jr, Allegheny apskričiui tenka Pernai pirmą pusmetį buvo už New Jersey Lietuviai savo pa
veno 38 metus.
• ELIZABETH, N. J. — Bir
apie 2,000 daugiau.
ŠERMUKŠNIENĖ Paulina mi
mušta 702 ir 20,609 sužeista. sitarimuose Vienybės dienraš
želio 3 d., vietinė Lietuvių ŠEŠTOKAS Juozas, 49 metų.1 rė Birželio 18 d., Brooklyn,
Valstijos viešo šelpimo dečio naudai randa reikalingu
parapija
surengė išvažiavimą mirė Liepos 4, Cleveland, O.
p rtmentas paskelbė skaitlines
N. Y.
BIZNIAI Pennsylvanijos val pasiūlyti Vienybės dienraščio
laivu į Rye Beach. Iš tos pra — Pilviškių par., į Ameriką BALTRAMIJUNAS Ignas, mi
k rios parodo kad Liepos 1 d. stijoje šymet Gegužės mėnesį leidėjams įtraukti daugiau iš
mogos parapija padarė pelno atvažiavo iš Kauno. Pragy-; rė Birželio 3, Hibbing, Minu.
r. dosi 719,762 asmenys gau- buvo 6.2 nuoš. geresni negu tą Lietuvių kolonijų rėmėjais po
veno čia 26 metus.
virš
$1,000.
n nti pašalpą visoje valstijoje, patį mėnesį 1938 metais, skel $10 į metus. New Jersey Lie
— Panevėžio ap., Gaconių k.
BIELSKIENĖ
Benigna, 68 m.,
iš jų 135,114 yra Allegheny ap- bia Pennsylvania Statė Kolegi tuviai garantuoja tokių rėmėjų
RASIMAVIČIENĖ,
mirė Bir
® NEW YORK, N. Y. — Išva
po tėvais štareikiutė; mirė
sl rities gyventojai.
būrelį. Apsvarstykite ar mu
jos statistinių žinių skyrius.
želio
m.,
Bridgeport,
Conn.
žiavo
atgal
į
Lietuvą
Vincas
I Clevelande Liepos 1. — Iš
Sausio 1 d. buvo 687,815 pa Pačiame Pįttsburghe bizniai sų siūlymas bus priimtas ir ką
Uždavinys,
žurnalistas,
kuris
VALUKONIS
Leonardas,
15
Kėdainių
miesto.
Amerikoje
šalpą imančiųjų visoje valsti šymet buvo 9.9 nuoš. aukščiau į' tai pasakys Brooklyno-New A. L. T. TARYBOS REIKALU plačiai važinėjo Amerikoje. Į
metų,
mirė
Birželio
17,
Plyišgyveno
32
metus.
ja :e.
Yorko Lietuviai?
negu buvo pernai tą mėnesį.
mouth, Pa.
New Jersey Lietuvių įvairios Lietuvą grvžęs žada duoti pa GIRAITIENĖ Magdalena, po
Pašalpas imančių skaičius
skaitas
apie,
Amerikos
Lietuvių
MAZURKEVIČIUS
Jonas, mi
APSIVEDĖ
kolonijos
suinteresuotos
suda

tėvais
Žukauskaitė.
70
me

pradėjo kilti kai imta, paleidi
gyvenimą.
rė
Birželio
15,
Duryea,
Pa.
rymu
bent
keleto
Amerikos
L.
tų,
mirė
Gegužės
16,
Argon,
nėti iš WPA viešų darbų dar MONTREAL, Canada
NEWARK, N. J. — Dr, Jo
Amerikoje
išgyveno
32
m.
Tautinės
Tarybos
skyrių,
ypač
Okla.
Liko
vyras,
Mateubininkai.
®
CHICAGO,
III.
—
Užbaigus
nas žemantauskas (dentistas),
šas, trys broliai, dvi sese AGURKIS Vladas, 30 metų,
savo maršrutą Lietuvoje ir
iš Waterbury, Conn., gero tau dabar kuomet net ir Lietuvos
. TRUMPOS ŽINUTĖS
vyriausybė
yra
tokios
nuomo

rys. Paėjo iš Prienų parap.,
mirė Birželio 14, Kingston,
kitose
Europos
šalyse,
p.
BroPo ilgo ir šalto pavasario, tiečio Jono žemantausko sū
Šuvalkojos.
Pa.
Farmeriai Gauna Dide Liepos mėnuo taip atšilo kad iš nūs, kuris Angliškai vadinasi nės kad Amerikos Lietuviams nė Drangelienė neužilgo gryš į
yra būtinai reikalinga sudary Chicagą. Jos artimi draugai KIELA Pranas, 57 metų, mirė BARTKUS Klemensas, mirė 17
Dr.
John
Zemans
(matomai,
karščio mirė 8 žmonės. Senai
lius Atlyginimus
ti atitinkamas organas, kuris
Birželio, Chicagoje. — Pa
Birželio mėn., pasikardamas,
tokie karščiai Montreale buvo. dėl pakeistos pavardės daug galėtų kalbėti visų Amerikos rengia jai sutiktuves.
nevėžio ap., Ramygalos par.,
Chieago,
III.
Pennsylvanijos
farmeriams
kas
ir
pastebėjo
gavę
pakvie

Liepos 7 d. oras buvo karš
—Jokūbas Visockis, 54 m., KESULAITIS Jonas, 52 metų,
vardu.
Miškinių k. Amerikoje išgy
iš federalės valdžios iždo bus tas ir tvankus. Apie 5 vai. po timus dalyvauti vestuvių ban Lietuvių
bodamas piknike nualpo. Nu mirė Birželio 14, Chicagoje.
Tokį
organą
galėtų
suda

veno 33 metus.
išmokėta šiais metais už maži pietų užėjo smarkus lietus su kete, ir net Vienybės reporte ryti A. L. Katalikų Federacija vežtas į ligoninę mirė.
nimą kviečių sėjos ir žemės su perkūnijomis, užtvino gatvės, ris tiktai vėliau tai pastebėjo). ir A. L. Tautinė Taryba.. Bu Petras Urba, 55 m., iš Cice — šakių ap., Naumiesčio p., MIKALAUSKIENĖ Ona (Zamaravičiutė), pusamže, mi
Raugaliu k.
žiūrėjimą $4,300,000 pašalpų, aplink miestą vanduo išplovė Vestuvių banketą surengė Dr.
ro, buvo išvykęs į Indiana val KARBAUSKIENĖ
tų
gerai
kad
šiuo
klausimu
im

rė Chicagoje, Birželio m. —
Ona
(Bartr i yra $1,300,000 daugiau ne- kelius. Per ilgus laikus tokių ir ponia Emmer, Essex House,
tų pasireikšti per spaudą dau stiją. Besimaudydamas prigė tušaitė), pusamžė, mirė Bir I Šiaulių ap.t Šiaulėnų p., Ku
Newarke,
Liepos
4
d.
Dr.
Ze

gi mokėjo pernai.
vaizdų čia nebuvo matyti.
giau kompetentiški asmenys. Į rė.
želio 14, Chicagoje. — Tau nigiškių k. Amerikoje išgy
Suvirs 55^000 ūkininkų jau
Canados Lietuvių Tautinės mans vedė Nevvankietę, p-lę
Dabar yra laikas ir patogios o DETROIT, Mich. — Duosnus ragės ap., Gaurės par.. Zal- veno 35 metus.
g'.vo atlyginimus už prižiurėji- Vienybės Komitetas šaukia ma Marian Minark (svetimtautę).
ŽALANDAUSKIENĖ Adolfina
triškių k.
n ą ir konservavimą žemės, o sinį susirinkimą sekmadienį, Gaila, vienai Lietuvaitei pro sąlygos šiuo reikalu pasikalbė musų tautietis, vaistininkas
ti.
Amerikos
Lietuviai
turi
(Brožaite), pusamže, mirė
BUDNIKAS
Antanas,
pusam

už kviečių sėjos mažinimą at Liepos 16 d., nuo 2 vai. po pie ga atimta.
J. J. Smailis,, iškėlė mintį su
labai daug reikalų kuriuos tik kelti iš Sandariečių pinigų nu žis, mirė Birželio 13, Chica Birželio 1.5 d., Chicagoje. —
lyginimą gavo 22,075 ūkinin tų, Vytauto Klube, 2161 St.
bendras Amerikos Lietuvių Or pirkimui ir padovanojimui Lie goje. — Ukmergės ap., Ko- Raseinių ap., Kražių parap.,
kai.
Caterine st. Visi kviečiami PATENKINTI ATSTOVU
ganas (Bendra Taryba) galėtų
varsko p., Papragės k. Ame Bruku k. Amerikoje išgy
dalyvauti, nes yra svarbiu rei ELIZEBETH, N. J. — Eli- atitinkamai tvarkyti. Todėl ar tuvos šauliams lėktuvo, kuris
veno 35 metus.
rikoje išgyveno 28 metus.
butų
pavadintas
“
Sandara
”
.
zabethiečiai
Lietuviai
patenkin

PENNSYLVANIJOJE Birže kalu. Pradėta rūpintis gauti ti paskirtu Vienybės dienraš ne laikas butų dabar tokią
į
KUN. JONAS JUŠKA, 27 ^me GOGIS Baltramiejus, pusam
• NEW YORK. — Liepos 8 d.
lio mėnesio bėgyje Įsisteigė valdžios leidimą atidaryti čia čio atstovu A. G. Budreckiu, Bendrą Tarybą sudaryti?
tų, mirė Chicagoje Birželio žis, mirė Birželio 19, Chica
p-lė M. Baronaite gryžo iš
A. S. Trečiokas.
115 naujų biznio korporacijų, Lietuviškas mokyklas.
goje. — Ukmergės ap., Del
18 d.„ kur buvo ir gimęs.
kuris
ne
tiktai
rūpinasi
perduo

Vietos Lietuviai pradėjo rū
Chicagos ir Pittsburgho su ge BLUDŽIUS Petras, pusamžis, tuvos p., Jurginių k.
1 uriu bendras kapitalas siekia
pintis ir dvasiškais reikalais. ti visas Lietuviams svarbesnes
riausiais įspūdžiais. Visur Lie mirė Birželio 17, Chicagoje. DARGUŽIS Vincas, pusamžis,
f 3,482,700.
Tariasi tarp savęs kaip išlaiky žinutes, bet jam yra pavesta
tuviai ją nuoširdžiai priėmė ir — Tauragės ap., Kvėdarnos mirė Birželio 20, Chicagoje.
taipgi rūpintis ir visais kitais
ti Rvmo kataliku kunigą.
parodė didelį susidomėjimą p., Uršalinų k. Amerikoje — Panevėžio ap., Troskavos
F. I). Vienybės dienraščio biznio rei
tautiiiiais šokiais. Liepos 10
p., Užvermenių k.
išgyveno 46 metus.
4 UŽMUŠTA
kalais, o ypatingai patarpinin
d. p-lė Baronaitė vyksta į Wa- REGAŠIUS Kazys, 36 m., mirė MIKAŠAUSKAS Antanas, pus
kauti tiems kurie nori prisidė
terbury, Hartford, New Bri Birželio 11, Chicagoje. — Gi amžis, mirė Birželio 20, Chi
UNI0NT0WN, Pa. — Lie
ti Vienybės spaustuvės moder
WORCESTER,
MASS.
tam
ir Bridgeport, Conn.
pos 6 d., pradėjus ardyti se
cagoje. — Tauragės apskr.,
męs Sheboygan. Wis.
MINĖS
DARIAUS-GIRĖNO
nizavimo fondam
nus kasyklos pastatus, ištiko
ŽUVIMO SUKAKTĮ
MAZILIAUSKAS Antanas, pu
Skaudvilės p., Zepuikių km.
—
Birželio
28
d.
atvyko
iš
sprogimas, kuriame užmušta LIETUVIAI PLĖŠIKAI AUTO PREKYBOS BUTO VEIKLA
sės amžiaus, mirė Birželio
Amerikoje išgyveno 24 m.
Pirmadienį,
Liepos
17
diena
i
Lietuvos
atostogų
Amerikoje,
NELAIMĖJE
keturi darbininkai ir išbirėjo
Lietuviams .yra liūdna ir ka.r- Krašto Apsaugos, Ministro ad 16, Chicagoje. — Telšių ap., BUNDLAUSKAS Stasys, 59
Liepos 10 d. plėšikai bėgda NFAVARK, N. J. — New tu
langai per daug mylių aplinkui.
džiuginanti diena. Liucina
ir Karininkų laikraš Varnių par., Vaštokių kaim. m., mirė Birželio 20, Chica
Tuos senus palaikus nupir mi nuo policijos, automobiliu •Jersey Valstijos Lietuvių Am. tuomi kad šeši metai atgal tą jutantas
Amerikoje išgyveno 26 m.
goje, nuo sužeidimo automo
“Kardo“ redaktorius Mjr.
kęs sendaikčių pardavėjas bu susimušė su iš Maine valstijos Prekybos Butas yra gavęs iš dieną netekom savo tautos drą čio
LINKUS Jonas, 29 metų, mirė
biliu.
Liudas
Zibavičius.
Jis
išbus
vo apskaičiavęs kad juos išar automobiliu, važiuojančiu į N. Lietuvos Generalinio Konsulo siųjų sūnų, Dariaus ir Girėno, Amerikoje apie porą mėnesių,
Birželio 21, Chicagoje, kur JANUŠKIENĖ Prane, mirė 25
Jono Budrio pakvitavimą už kurie ko ne atsiekė savo tikslą
dyti ims kelias savaites laiko, Y. Pasaulinę Parodą.
buvo ir gimęs.
Birželio, Cambridge, Mass.
pas
gimines
Chicagoje.
gi sprogimas viską išardė Į ke Tu turistų automobilio ke pasiųstas aukas Lietuvos Gin — skridimą be sustojimo į Lie
leiviai du užmušti vietoje, ki klų Fondui. Butas* padaryda
lias sekundas.
iš Amerikos, ir tragiškai • BUENOS AIRES, Argenti
ti sužeisti. Vėliau ligoninėje mas pradžią nuperkant šautu tuvą
na. — Lietuvos Ministras Arnetoli mylimos Lietuvos.
PITTSBURGH, PA.
mirė dar vienas.
vą Lietuvos gynėjams, tuomi žuvo
Į gentinai ir aplinkinėms valstyDžiuginanti
diena,
kad
tuo
tra

PARSIDUODA 8 kambarių na
Iš plėšikų tarpo užmuštas nori paraginti visus kitus, ypa
I bėms, Jonas Aukštuolis, perkemas; gali gyventi dvi šeimos. Par vietoje Villiam Pendergast, .20 tingai gi savo narius, paauko gišku įvykiu jų garbingas pa
duosiu pigiai, 'esu našlė, šeima už
siryžimas plačiau supažindino I liamas į užsienių reikalų miLaisnuotas Laidotuvių Direktorius
! nisteriją Kaune. Jis čia būda 1
augo ir išsiskirstė, vieniu nenoriu metų, o vėliau ligoninėje mirė ti Ginklų Fondui kiek kas gali. Lietuvių tautą pasaulyje.
IR BALSAMUOTOJAS
Edvardas
Prankunas,
26
me

Musų
Prekybos
Butas
savo
gyventi.
Namas labai patogioje
Tą įvykį tinkamai atžymėti mas sudarė Lietuvos sutartis
vietoje, arti mokyklų, krautuvių, tų.
Ligoninėje kritiškai su paskutiniame susirinkime yra Lietuvių
HEnderson 9292
Radio Draugija su su Argentina, Brazilija ir Ura- b; 6522 Superior Avė.
gatvekarių, bu«ų ir traukinių. Par žeisti yra Alfonsas Babauskas, nutaręs savo susirinkimus lai
gvajum. Jo pareigos eiti pa
siduoda ir rakandai.
Kreipkitės—
buvusiu
Dariaus-Girėno
Skridi

pasiuntinybės sekreto
Mrs. Agnės Pall, 7048 Kedron str., 20 metų, ir to užmušto plėši kyti kiekvieną mėnesį net ir mo rytinio komiteto pirminin vesta
• e
Homewood, Pittsburgh, Pa.
Tele ko Pendergast brolis. Visi plė vasaros metu, ir kad veikimas ku ir L. R. D. direktorium J. riui B. Blaveščiunui.
fonas: Hiland 8849.
(29) šikai IVorcesteriečiai.
Rep. butų gyvesnis tokius susirinkiP. Ginkum kas metai nuo jų
žuvimo dienos rengė tinkamus
paminėjimus per radio.
Ir šiais metais pirmadienį,
Rakandų Krautuve
B
Liepos 17, bus net du radio
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
programai iš stoties WCNW
N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
(1500 kc.), pritaikinta ir jums,
Savininkas
Vedėjas
kad galėtumėt išgirsti visi.
JUOZUI ŠEŠTOKUI MIRUS
—
"
\
Pirmutinis programas bus
VVESTERN RESERVE
girdimas 5:15 vai., antras, va Iš Dirvos pranešimo teko su
CONGRESS
žinoti kad Liepos 4 d. pasimi1806
L.I796
karinis, 8:15 vai.
Puiki Nauja Šokių Sale Cedar Point
. rė' Juozas šeštokas Clevelande.
Programe
dalyvaus
šie
vi

LANDS
suomenės veikėjai: Kun. N. Velionis Juozas šeštokas buvo
SEVEN
Pakalnis. Gen. Konsulato atta- gerai žinomas ir Daytono Lie
RMftS
che Vyt. Stašinskas, Vienybės tuviams, nes yra daug kartų
recf. S. E. Vitaitis, J. Sagys, čia koncertavęs, ir tūlą laiką
MIDTARy BOUNTy 1786
Adv. J. R. Urevičiuš, Stud. A. gyvenęs.
7796
Lai būna amžina ramybė
Kairys.
Muzikalę programo dali iš tau, Juozai. O žmonai ir vi
pildys solistas Alex Vasiliaus siems likusiems giminėms reiggry/RcL’/v/A
ZZUVPS
kas, jam akompanuos R. Kur- ! škiama užuojauta jų liūdnoje
! valandoje, varde Daytono Lie
dinaitis, ir grieš orkestras.
J. A. Urbonas.
y BOUNTV
Koresp. tuvių.

PITTSBURGH

BROOKLYN, N. Y.

I Nikodemas A. Wilkelis
h

I

The Vilkelis Furniture Co. |

UIS EKPLORE OHIO

DAYTON, OHIO

MIRĖ A. RUDALONIS. Ap

178? - n90

MASSACHUSETTS OHIO
VALSTIJOJE
Balandžio 7 d., 1788 metais, ma
žą upių valčių laivyną valdomą Re
voliucinio Karo veteranų prašlave
Ohio upės patvinę vandenys pro
Muskingum upės žiotis.
Laimei, kareiviai stovinti Harmar
Forte, esančiame ties Muskingum
subėgimu Į Ohio upę, patėmijo per
miglas tuos vandenio nešamus žmo
nes, greitai išsiirė j upę didesnėmis
valtimis, prisivijo ir iširę į krantą.
Toje tai vietoje prasidėjo pirmas
pastovus baltųjų Įsigyvenimas Ohio
ribose ir ten buvo įsteigtas mieste
lis Marietta.
Per keturis ilgus mėnesius tie
vyrai kurie plaukė Ohio upės pavan
deniu į Mariettą, sunkiai žygiavo
per kalnynus ir nepereinamose gi
riose dirbdinosi savo valtis. Jie bu
vo Revoliucinio karo veteranai, ku
rie, po astuonių metų kariavimų,
pradėjo gyvenimą išnaujo. *
Vadovaujant Generolui Rufus Putnam, ta Ohio Kompanija tapo suor
ganizuota vienoje užeigoje Bosto
ne Kovo 1 d. 1786 metais. Sukel

ta 250 akcijų po $1000 pirkimui že
mės. Kun. Manassah Cutler, Yale
universiteto mokslo, advokatas, mo
kytojas, kariuomenės kapel jonas ir
studentas medicinos ir naturališko
mokslo, buvo paskirtas \ ykti iš lpswich. Massachusetts. kur jis kuni
gavo. Įteikti Kongresui tos kompa
nijos peticiją.
.To pasisekimas buto didesnis ne
gu kas tikėjos1-. Jo kompanija ne
tik gavo teisę pirkti žemę, bet at
lyginimui už ją galėjo mokėti nupigusiais senais Kolonijų pinigais,
kurie buvo verti tik 12c lyginant
su dolariu.
Prie to, tai šiaurvakarinei terito
rijai Kongresas suteikė labai prie
lankias teises. Sulyg tu teisių, bu
vo leista turėti žodžio laisvė, reli
gijos laisvė, spaudos laisvė., parink
tų teisėjų teismas ir kitos žmoniš
kos teisės. Svarbu dar ii tas kad
♦ame navelijime buvo pažymėta jog
kaip ta teritorija pasieks tam tik
ro skaičiaus gyventojų ji galės bū
ti padalinta Į lygias dalis su teisė
mis lygiomis kaip turi tos trylika
originalių valstijų.

COURTSSY

AUDROS NUOSTO

STANDA.R.D Oll. CO.
(OF OHIO)

LIAI LATVIJOJE

Marietta, todėl, buvo Įsteigta to
kiomis pat sąlygomis kokias turėjo
jo steigėjai kuomet apleido Massa
chusetts. Miestelis buvo su plačio
mis gatvėmis, daug medžių, dide
liais sodais ir Massachusetts tipo
architektūra,, kas padarė Marietta
Massachusetts
bendruomene
Ohio
valstijoje.
šiądien, Marietta tebe
turi daug tų ypatybių.
Mieste. Campus Martius plotmė
je. stovi didelis monumentas pažymintis to miestelio Įsteigėjus. Gam
inis Martiums Muzejus yra origi
naliai namai Generolo Putnam, su
visais senais įrengimais. Tame mie
ste randasi ir senos Ohio Company namas, seniausias pastatas šio
je valstijoje.
Ši pirmutinė Šiaurvakarinės Teri
torijos sostinė yra miestas kuriuo
Ohio gali pasididžiuoti ir privalo
aplankyti.
Daug pionierių atvyko į Ohio iš
New Jersey. Ar žinot kur jie ap
sigyveno? . Pamatykit sekančios sa
vaitės “Let’s Explore Ohio”.

LAUKEZU PASTS, Latvija.
— Latvijoje Birželio 19 dieną
per kraštą Demino valsčiaus
praūžė smarki audra su ledais.
Ledai padarė daug nuostolių,
sukapojo daug rugių, kurie šy
met yra ūkininkų visas turtas,
nes dobilai visai yra prapuolę
ir vasarojus išdalies prapuolęs,
tik rugių buvo gražus derlius,
bet ir tuos ledai sumušė.
Vėtra sulaužė daug pastatų,
išrovė medžių ir kitų eibių pri
darė.
Skurdelinos valsčiuje buvo
surengtas Rusų pasilinksmini
mas, žaibas nutrenkė tris žmo
nes ir sužeidė keletą kitų, ku
rie liko invalidais ant visados.
J. Ragauskienė.

skrities senelių namuose, Ka
tone, mirė Antanas Jurgis Rudalonis, 62 metų amžiaus, ku
ris toje įstaigoje išbuvo nuo
Birželio 16 d. Jis buvo be na
mų vargšas, buvo rastas apsir
gęs bažnyčios šventoriuje West
Alexanclrijoje, ir nugabentas į
senelių namus. Amerikon at
vykęs 1910 metais, čia, jokių
žinomu giminių neturi.
Mirė Liepos 6 d.
D. Rep.
• GRAIKIJOJE, visi komer
ciniai automobiliai (trokai) įs
tatymu reikalaujami būti nu
dažyti mėlynai, taip kad visi
butų vienodos spalvos atsitiki
me karo, jeigu butų pareika
lauti militariškoms pareigoms.
“MAISTO”

Fabrikas Kaune

statys dar vieną skerdyklą, ku
ri kainuos apie 1,500,000 litų.
“Maistas” taip pat statysiąs
Duok žmogui šviesą — jis pat?
didelę
paukščių skerdyklą, ku
atras sau kelią — kas platina
ri
atsieis
apie 400,000 litų.
Dirvą — tas platina apšvietą.

Nauja šokių salė Cedar Pointon-Lake Erie yra viena iš didžiau
sių ir moderniškiausių tos rūšies
salių Ohio valstijoje.
Tūkstančiai
svečių iš daugelio valstijų entuzias
tiškai giria ir gerėjasi naujais sa
lės Įrengimais, šviesos efektais, te
rasose iškeltais stalais, kur galima

sėdėti ir gėrėtis muzika ir užkąsti
bei išsigerti, ar eisi šokti ar ne.
Kiekvieną savaitę ten šokiams
groja šalyje pragarsėję orkestrai.
Prie to, 1000 kambarių Hotel
Breakers, prieš puikų smėlėtą pa
vandenį, padaro Cedar Point-onLak.e Erie smagiausia vasarojimui
ir šventadienių praleidimui vieta.

THE FINEST VACATION RESORT 0N THE
GREAT LAKĘS. • Seven miles of superb, sandy
bėach. • One ihousand cool, ouiside looms ai HOTEL
BREAKERS. Moderafe įaies. Excelleni meals and service.
Ali Sports. Manynew aiiraciions,includingDanc^ng•
to Famous Bands in beauiiful ^tew ballroom.
♦ Easy to Koach, via U. S. Route
6, Oliio 2, or take I). & C. Daily
Steanier from Cleveland; orN. Y.
Centrai R. K. ; or bus to Sandttsky.
Ask for folder.
CEDAR FOINT-ON-IAKE ERIE
SANDUSKY, OHIO

A.
\\

X-

DIRVA

LIETUVOS Š. S. ŠVENTE

PER

TVORA

“ant burdo” atgal pas komu
nistus.

PASIŽVALGIUS
KAUNAS.' — Lietuvos Šau savo laisvę, savo žemę”. Jau
lių Sąjungos 20 metų sukakties nieji ūkininkaičiai, berniukai ir
šventė praėjo su nepaprastu mergaitės, šiuo vežimu atga
pakilimu. Pačios iškilmės pra beno šauliams iš visų 20 Lietu
sidėjo Birželio 24 d. vakare žu vos apskričių suaukotą po vie
vusiųjų pagerbimu prie Neži ną šautuvą.
nomo Kareivio kapo, dalyvau Visu frontiniu aerodromo šo
jant vyriausybei, Latvijos, Es nu plasdeno ant aukštų stiebų
tijos ir Suomijos šaulių orga iškelta daugybė tautinių vėlia
nizacijoms, dešimčiams. tūks vų.
tančių uniformuotų šaulių vy Iškilmių pradžioje, Arkivys
rų ir moterų su visų skyrių ir kupas Skvireckas po atviru
burių vėliavomis ir miniai žmo dangum, giedant 2,000 chorui
nių, kuri buvo užpildžius visą ir 360 žmonių orkestrui prita
Vienybės aikštę ir gatvę aplink riant, atlaikė iškilmingas pa
Vytauto Didžiojo Muzejų.
maldas ir pašventipo naują
Po Įspūdingų vakarinių apei šaulių Sąjungos vėliavą ir nau
gų, sudedant vainikus prie Ne jai pirktus lėktuvus.
žinomo Kareivio kapo, šaulių Po to, sutiktas maršu, atvy
Sąjungos vadas Pulk. SalaRespublikos Prezidentas,
džius pasakė reikšmingą kalbą. ko
kuris
šaulių Sąjungai
Sugiedojus Lietuvos, Latvi naują įteikęs
vėliavą,
“Ma
jos, Estijos ir Suomijos him no pasitikėjimas,pareiškė:
tautos
vardu
nus, Šaulių Sąjungos lėktu
yra didžiausias visai
vam skraidant viršuje, buvo iš duodamas,
Šaulių
Sąjungai.
Tikiuosi kad
kilmingai perduota į Karo Mu-! garbingai, ištvermingai

žejų sena, 20 metų šaulių Są smingai giųsite šią savoir drau
šven

jungą lyclėjus, vėliava, ir at tenybę — vėliavą”.’
liktas aktas naujai vėliavai pri
Priėmęs vėliavą Šaulių Są
imti, kurią įvairios organizaci
jungos
vadas Pulk. Saladžius
jos paaukavo Lietuvos šaulių
atsakė:
“Saugosiu ir gerbsiu
Sąjungai.
Ginklų Vajaus komiteto pir Šaulių Sąjungos vėliavą, kaip
mininkas Pulk. Gužas perskai šventenybę ir drausmės sim
tė naujosios vėliavos dovanoji boli. Prisiekiu visu šaulių var
du”.
mo aktą.
Po to sekė dar kiti <aktai ir
įtekta šauliams 2,000 šautuvų
DAINŲ VAKARAS
Vakare Dainų slėnyje įvykus ir 50 lengvų kulkosvaidžių ir
Šaulių dainų šventė buvo neap vienas lėktuvas.
sakomai įspūdinga. Dainų slė Po to įvyko didis šaulių pa
nis yra pačios gamtos sukur radas. Pro Respublikos Prezi
tas milžiniškas natūralūs amfi dentą, vyriausybės ir svetimų
teatras, kur vieno aukšto kal valstybių ir Latvijos, Estijos,
no pusračiu išsilenkusiame šlai Suomijos šaulių atstovus pra
te yra įrengti suolai dešim žygiavo virš 100 burių vyrų
čiams tūkstančių publikos, ki šaulių, 40 burių moterų šaulių,
toje pusėje daubos — antrame 4 būriai moterų šaulių tautiš
šlaite — didžiulė estrada cho kais drabužiais, 8 dviratininkų
rams, ir visa tai apsupta di ir motorciklisių daliniai ir ant
džiulių juodžalių medžių vaini galo pravažiavo sunkvežimiai
ku. Dalyvaujant 90 chorams su suaukotais ginklais. Para
su 2,5000 dainininkų ir 600 das įvyko trims šaulių aviaci
žmonių orkestrui, ir 70,000 pu jos lėktuvams ore darant įvai
blikos, ir programą transliuo rius sklandymo akrobatikos nu
Elta.
jant per radiją, dainų garsai merius.
galingai aidėjo ne tik Kaune
bet ir visoje Lietuvoje ir užsie
niuose.
KAIP IŠVENGTI DI
DIDŽIOJI IŠKILMĖ

Sekmadienį, Birželio 25 d.,
karo aviacijos aerodrome įvy
ko visų iškilmingiausia šventės
dalis. Neapmatomos šaulių vy
rų ir moterų rikiuotės eilės ap
stojo gero ketvirtainio kilome
tro plotą milžinišku keturkam
piu. Estrados kairėje, kampe,
ištisas miškelis šaulių burių
vėliavų, kurių priskaityta 437.
Tribūnos dešinėje išsirikiavę
trys nauji šaulių aviacijai do
vanoti lėktuvai.
Toliau, 18 sunkvežimių su
visuomenės paaukotais šau
liams 2,000 šautuvų ir 50 kulkosvaidčių ir išpuoštas jaunų
jų ūkininkų ratelių sunkveži
mis su užrašu: “Mes ginsime
Keliaukite Vikingu Laivais

Į EIETUVA
Per Gothenburgą, Švediją.

Laivu išplaukimai iš New Yorko:
M.S. GRIPSHOLM .... Liepos 24
M.S. KUNGSHOLM .... Rugp. 19
S.S. DROTTNINGHOLM
Rugp. 29

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas, arba

DELIŲ NAMINIŲ
NELAIMIŲ

Visada bukit atsargus su aptaisymu savo namų.
Vengkit nežinėlių darbo su
vedžiojime elektros vielų.
Niekad nepalikit elektrišką
prosą arba plaukų cgarbini uotoją neišjungtą.
Nutrintas elektros vielas na
muose, prie lempų ir kitų pa
dargų būtinai pakeiskit laikas
nuo laiko naujomis.
Naudokit nedegamus padar
gus pelenams ir angliams su
pilti išimant juos iš pečių.
Skarmalai ir aliejuoti daly
kai greitai užsidega. Laikykit
juos saugiai ir uždengtose vie
tose.
Niekad nemeskit degtuko,
cigareto ar cigaro be atodairos.
.Lovoje niekad nerukykit.
Namuose neduokit pasirinkt
sąšlavoms skiepe, kambarėliuo
se ir ant aukšto.
Nereikalingų dalykų nedeginkįt furnasuose ir ugnievietėse viduje.
Nenaudokit gasoliho ar kerosino prakūrimui ugnies.
Laikykit kaminus ir dujų
išeigas švarias nuo suodžių.
Rubus duokit valyti tam tik
roms įstaigoms ; pigiau ir sau
giau bus negu valant namie
su pavojingais chemikalais.
• ŠV. JONO

VABALIUKAI,

arba tie ką naktį skraidydami
žybčioja Birželio mėnesį, Kini
SWEDISH AMERICAN LINE joje naudojami vaistuose, tai
4 W.51st St.
New York, N. Y.
gi jų gaudymas yra savo rū
šies pelninga industrija.

I APDRAUDOS REIKALE I
esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų paInformacijas ir praktiškus patarimus reikale viApdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl piršaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
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P. P. MULIOLIS
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Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

=
=

=
=
E

Mes
tirtas
sokios
miau

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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TĖVYNĖS redaktorius pra
neša apie niekam neapeinamą
“jubilejų” — kad sukauta net
METAS laiko kaip jis redaguo
ja SLA. organą.
Primenu neužmiršt paminėt
svarbesnį “bilijušą” — metus
laiko nuo nepavykimo ištarabanyt SLA. centro į Picburką.
Iš DIDELIO DEBESIO....

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS RŪMAI.
Europos krepšinio pirmenybių dienomis, Ge-

gūžės 21-28) Rūmai buvo papuošti vėliavomis. Pernai prie jų atsibuvo Olimpijada.

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

MUZEJUS — DARIAUS-GI
RĖNO LĖKTUVAS. — VĖL
OLIMPJJ ADA. — SKAUČIŲ
PASITINKAM SENUS DZIMSTOVYKLOJE
DZI-DRIMDZI NARIUS. —
LIEPOS 20, Trečiadienis. —
OLIMPIJADA. — VAIŠĖS
Bronė šį rytą vėl išėjo viena,
PAS SELICKUS
nes turėjo savo asmeninių rei

tastiški piešiniai mane žavėja.
Muzejuje taipgi yra skyrius
kuriame sudėta • daugybe . senų
Lietuviškų kryžių įvairiausio
išdirbinio, delikatno išdrožinėjimo, kurių tūli yra labai seni.
Bendrai sakant, visas muzejus
yra nepaprastai įdomus ir ver
tas aplankyti.
Išėjusios iš muzejaus susi
tikom savo draugą p. Selicką,
pas kurį praleidom vakar vaka
rą; kadangi diena buvo gana
šilta jis užsikvietė mus ant “le
dų” (ice crealn) Laisvės Alėjo
je. Iš ten gryžom namon, kur
radom ponią Narušienę lau
kiančią musų su pietumis. Po
pietų vykom į Sporto aikštę,
kur matėm sportininkų lenkty
nes ir aukštus šokimus, ir pa
matėm kaip musų Amerikiečiai
sportininkai turi dėti pastan
gas atsilaikyti prieš šiuos Eu
ropoje lavintus sportininkus
Anksčiau šiądien Mjr. Na
rušis buvo užkvietęs mus vyk
ti su jais vakare į Mergaičių
Skaičių stovyklą, taigi kadan
gi dabar jau darėsi vėlu aš pa
kalbinau Bronę gryžti namon,
bet ji labai buvo susiįdomavus
sportininkų kompeticija, taigi
aš ją palikau, tikėdama kad ji
parvyks tuojau į namus, iš kur
visi vyksim į Pažaislį, kur at
sibus skaučių programas.
■Parėjus namon radau Majorą
ir ponią Narušius laukiant, nes
jau buvo netoli septinta valan
da, taigi jie nutarė Bronės ne
laukti, ir mes išvažiavom, nors
aš apgailavau kad ji negalės
matyti šio programo.
(Bus daugiau)

ČIKAGOS katalikų dienraš
tis Draugas persispausdina iš
kito leidinio straipsniuką apie
“Vieningą Bendą Darbą”, ku
riame katalikai agituojami vie
nytis su socialdemokratais.
Tas Draugo pasielgimas yra
lyg pono šimučio nusiėmimas
kepurės “inžinieriui” Grigai
čiui ir parodymas kad va mes,
katalikai, gatavi su jumis eiti
į “bendrą darbą”..<<

Ką tas reiškia? Nagi bene
nauji vėjai Lietuvoje norima
sukelti: socialdemokratai ir ka
talikai bene ruošiasi “bedram
darbui” — versti Lietuvos tau
tinę vyriausybę....

Vienybėje skaičiau kad Dr.
B. K. Vencius išleido naują
vajetumano “laikraštį”. .. .
Nabagas daktaras, stenėjo,
stenėjo, metų metus “laukė” ir
“pranašavo” — kad užgims tai
užgims “gazieta”, kuri nuste
bins visą pasaulį....
Ir ištikro kad gimė tai gi
mė — nei velnias* gei gegutė.
“Ta . strošna gazieta”, kuri
turėjo užsibrėžimą Vienybę iš
biznio “išvaryti”, pasirodė tik
mašinėle rašytas, mimeografuotas lakštelis, terlų suterlio
tas, kurie ne tik kad neturi su
pratimo apie laikraščius ir
spausdinto žodžio pareigas, bet
drysta spaudą išgėdinti, kaip
kokie girti bernai....
Tai tokie yra kerštautojai,
tai tokios jų darbij pasekmės:
butų gerai kad kas užlipdytų
jiems tą jų “laikraštį” ant nu
garos ir išvarytų į gatves vai
kščioti, kaip bausmę už spau
dos gėdinimą....
Supa Garba.

kalų, ir taipgi buvo susitarus
KOMUNISTŲ ‘chameleonas’
su žurnalistu pateikimui jam
draugas Pruseika, kuris nese
savo įspužių apie Lietuvą. Aš
ją vėliau susitikau ir ėjom į
nai pabėgo į skloką iš komu
Vytauto Didžiojo Muzejų, kur
nistų abazo, ir paskui vėl pa
prisidėjom prie būrio lankyto
metė skloką ir “atsivertė“ į LEHMAN & LEIGH
jų ir buvom pavedžioti po mu
komunistus,
štai kaip džiaugia
zejų. Pereiti per šį puikų mo
ARTIFICIAL LIMB
si:
dernišką muzejų yra tikrai įdo
SPEC1ALISTS
mu, apie viską ką matėm bu
“Keleivis” mano kad trocki Patrukusiems reikmenys ir
vo mums paaiškinama. Didžio
nis judėjimas neturi daug se visoki priedai neturintiems
joj salėj randasi iškabinti di
kėjų
ir praneša kad “ketvirto kojų, rankų; taipgi visi gy
deli piešiniai Lietuvos Didžių
(34)
internacionalo” organas žada dymo reikmenys.
jų Kunigaikščių nuo pat pir
mutinių apie kuriuos turi re
užverst kojas.
1426 West 3rd Street
kordus. Viduryje ant prieš
Cleveland, Ohio
Trockizmas Amerikoje butų
akinės sienos prieš pat ineigą
Phone MAin 0745.
gal
išgaišęs
jeigu
jų
nebūtų
į muzejų kabo didelis skaidrio
sušelpęs Norman Thomas ir
mis spalvomis nupieštas atvai
tūli intelektualai, kaip Dewey.
zdas Vytauto Didžiojo, kurio
vardu ir šis muzejus pavadin
Lietuviška trockinė skloką bu DIDELĖ LIETUVIŠKA’
tas. Muzejuje randasi įvairių
tų išgaišus jeigu ji nebūt per
senoviškų Lietuvos liekanų ir
sikėlus ant burdo pas tam tik
visokių istoriškų rinkinių. Vie
ros rūšies socialistus.
name "dideliame kambaryje su
C. Pakeltis Pharmacy
dėta visi likučiai “Lituanicos”,
1117 East 79th Street
Ale draugas Pruseika užmir
to nelaimingo lėktuvo, kuriuo
(Kampas Pulaski Avė.)
šo pridurti kaip jis butų išgai
skrido Darius ir Girėnas, Lie
Užlaiko visokias namines ir im
pos mėnesį 1933 metais. Pusė
šęs jeigu jis butų nesugryžęs portuotas gyduoles nuo visokių li
to didelio kambario užimta di
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenedele stikline spinta iki pat lu
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
Crosstown
bų, kurioje sudėti visi to lėk
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
tuvo likučiai. Tikrai tai liūd
Upholstery Shoppe
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
nas vaizdas, ir mano širdis ap
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
Repairing, Remodeling
siverkė tyliai stovint ir prisi
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
Refinishing
menant tą garbingą tų dviejų
migęs ir kitokių.
vyrų idealą, kurie pasiekė tokį
Mes finansuojam visą, darbą
tragingą galą. Prisiminė man
jei neturit gatavu pinigų.
C. Pakeltis Vaistine
ir tie gandai buk jie buvę nu
Darbo kainą suteikiam dykai
•SU V. VALSTIJOSE van
šauti • skrendant per Vokietiją,
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
(28)
taigi bandžiau iš arti apžiūrė dens išplovimais ir vėjais su 1001 E. 79th St.
Telefonas ENd. 8533
gadinta apie 13 milijonų akrų J. Barchi, Mgr.
E. Martin, Rep. Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
ti kulkų skylių ar kitokių ko žemės.
HEnderson 1973
kių atakavimo žymių, bet nieko
panašaus nesimatė. Propele
riai sulankstyti ir sulaužyti, vi
sos lėktuvo dalys gražiai nuva
lytos ir nušveistos, visi maž
možiai čia sudėta kaipo liudi
ninkai to baisaus įvykio. Ki
ta kambario dalis užimta atvai
zdais ir po stiklais sudėtais do
kumentais iw asmeniniais liku
čiais Kapitono Dariaus ir Gi
rėno. šios katastrofos paslap
tis gal būt niekados nebus iš
PLŪS F. H. A. APDRAUDOS PREMIJA ANT
spręsta.
Su sunkia širdimi aš prisi
miniau tuodu narsiu vyru; ma
no brangiausi atsiminimai yra
tai kad Spalių mėnesį 1932 me
tais, tuoj po Aviacijos Dienos
įvykusios Clevelande, kuomet
CLEVELANDO VIENATINI ME TAUPOMAME BANKE
jie kėlė pinigus savo šitai ke
lionei, aš ir man.0 artima drau
gė, Petronėlė Jonilienė, su jais
tuo pačiu lėktuvu skridom iš
ši nauja sumažinta nuošimčio rata
Jeigu jus norit pirkti arba statytis
Clevelando į Detroitą, kur bu
duodama tiems kurie ims F. H. H. pa
namą, dabar yra laikas patirti kaip
vo rengiama aviacijos progra
mas sekantį sekmadienį. Mu
skolas ant nuosavybių atitinkamose
žemi bus jūsų mėnesiniai išsimokčjidvi išbuvom ore su jais valan
miesto dalyse ir užtikrintiems skolin
mai sulyg šių naujų mortgečio sąlygų.
dą ir 50 minutų. Tai buvo ma
tojams.
Ateikit
ir apkalbėkit su musų virši
no . pirmutinis ir paskutinis
Tai yra tolimesnis žingsnis paska
ninkais apie F.H.A. paskolas ir kitos
skridimas ir aš tankiai pergaltinimui gerovės ir pagelbėjimas sko
voju ar drysčiau pavesti savo
rūšies paskolas kurias Society dabar
gyvastį kitam aviatoriui, kaip
linantiems musų klientams.
duoda.
tada drysau šiem dviem nar
siems lakūnam, Dariui ir Gi
rėnui.
Kita muzejaus dalis kuri bu
vo ypatingai įdomi man, yra
tai Amerikos Lietuviams pa
SKAITYKIT!
vestas skyrius. Čia matėsi ei
ir platinki! šiuos laikraščius: lės paveikslų su daugeliu pa
žystamų veidų.
AMERIKOS LIETUVIS
Mano mėgiamas artistas ir
VISUOMENĖS BANKAS PUBLIC S Q.U A R E
piešėjas
yra Čiurlionis, ir šia
DIRVA
me muzejuje yra kelios didelės
Narys Federal Deposit Insurance Corporation
MARGUTIS
salės kur išdėta išimtinai tik
VIENYBĖ
jo darbai. Jo vaizduotė ir fan
LIEPOS 19, antradienis. —

Po įvairių nuotikių pilnos va
karykštės dienos šį rytą mu
dvi išbudom aštuntą valandą,
nes negalėjom miegoti.
Bronė išėjo pasivaikščioti po
Laisvės Alėją, o aš pasilikau
namie, apsižiūrėdama ir apsi
skalbdama kaip ką. Telefonu
man paskambino poni Selickienė, kuriai aš buvau atvežus do
vaną nuo jos vyro brolio, Vla
do Selicko, kuris gyvena Clevelande. Ji užsikvietė mus pas
save šiam vakarui į svečius ir
vakarienei.
Kuomet artėjo pietų laikas
aš išėjau į Pažangos valgyklą,
kur buvom susitarusios susi
tikti su Brone. Ten susitikau
keletą senų, ne tik mano drau
gų, bet ir visiems Amerikie
čiams žinomus — tai buvo po
nas ir ponia Dineikai ir ponas
Dikinis, kurie buvo nariai se
nos Dzimdzi-Drimdzi trupės ir
važinėjo po Amerikos Lietuvių
kolonijas 1924 metais su Va
nagaičiu ir Olšausku. Nerei
kią daug ko apie juos pasakoti,
nes esu . tikra kad visi kurie
juos matė gerai atsimena ko
kius puikius programus jie at
likdavo, o nuo to laiko nesira
do kas užimtų jų vietas; nei ne
buvo kitų tokių vaidinimų ku
rie prilygtų jiems. Mes vis tu
rėjom viltį kad kada, nors jie
persiorganizuos, sueis į krūvą
ir vėl aplankys musų kolonijas
su savo puikiais vaidinimais.
Ponas Dineika ir šiądien yra
vienas iš žymių Lietuvos teat
ro artistų, o p. Dikinis turi val
dišką tarnybą. Po tų desėtko
metų kai aš juos paskiausia
mačiau, jie išrodo šiek-tiek pa
sikeitę. Tačiau vis yra links
mi ir pilni juokų, ir buvo tikrai
malonu juos šiądien vėl susi
tikti. Mes tik ką pradėjom
valgyti kai Bronė atėjo ir pri
sidėjo prie musų.
Tą popietį mudvi su Brone
nuėjom į Olimpijadą pažiūrėti
sporto programo, kuris buvo
labai įdomus, o vakare nuvy
kom į svečius pas p. Selickus.
Radom juos musų laukiančius,
kartu su kitais draugais. Tai
buvo pp. Kalvaičiai. Ponas
Kalvaitis yra brolis Antano
Kalvaičio, kuris buvo Lietuvos
konsulas Chicagoje, o p. Kalvaitienė yra p. Selickienės se
suo. Baliukas buvo tikrai gra
žus; geriausia visko mes turė
jom šviežių ir rūkytų ungurių
kuriuos pats p. Selickas paga
vo, nes žuvavimas yra jo mė
giamas sportas. Vakarą pra
leidom kalbėdami apie Ameri
ką, kas visada sudaro įdomumą
tiems kurie jos nėra matę.
Po malonaus vakaro, kompa
nijoje musų keturių draugiškų
žmonių, jų palydėtos parėjom
i savo namus, kurie buvo neto
liese.

VAISTINE

F. H. A. PASKOLOS
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DIRVA
vyktų prieš Vokietiją lai
mėti, Londonas ir Paryžius
prisibijo kad Lenkija tap
tų Europoje tokia trukšminga ir ramumą ardanti
kaip dabar yra Vokietija.
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI
Lenkai darytų visokius rei
kalavimus kaip dabar daro
(Tęsinys iš pereito nr.)
Hitleris.
Taigi, sakoma, Europai
nebūtų naudos sugriauti
XLVIII.
vieną trukšmadarę valsty
KĘSTUČIO GELBĖTOJAI KRĖVOJE
bę ir pastatyti lygiai tokią
Nieko negaišdamas, Amulis padavė išrink
pat kitą. Taip darant dar
tajam
kelis raudonuosius ir, susitaręs su juo
prisieitu rizikuoti karą, ir
kaip
veikti
ir kur susitikti, išleidė jį į Krėvę.
komunizmo bei visuotinos
Pabudęs
Henrikas pakilo iš savo guolio ir
anarkijos pavojų Europai.

Lietuvos Giriose

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
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į IEPOS 15-16 dienomis Clevelande įvyks Amerikos LINGOS LENKIJOS
Lietuvių Tautines Tarybos vadybos pasitarimas.
Numatoma kad bus paskelbta tautinei srovei ir musų Slaptos Europos politi
visuomenės žiniai keletas svarbių pranešimų ir sumany kos žinovai tikrina kad Va
mų. Tie dalykai bus paskelbti tautinėje spaudoje ir pa karų Europos valstybių va
siųsti visų kitų musų srovių spaudos žiniai.
dai sutinka atiduoti Vokie
tijai Danzigą, gerai žino
dami
kad Danzigo neteki
'UeMYKIT visi seni Lietuviai ateiviai: Jums apsilikus
mas
butų
pirmas žingsnis DARIAUS IR GIRĖNO
• • * šioje šalyje ant visados, reikalinga yra jūsų gimi
į
Lenkijos
sudraskymą.
ŽUVIMO SUKAKTIS
mo metrikai ir pensijų gavimui ir pilietybės išsirupiniNors
viešai
rėkiama
per

mui. Paklausykit šio patarimo ir tuojau rašykit į Lie
Liepos 17 d. sueina šeši
tuvą, pas savo artimus gimines, prašykit lai jie išima sergėjimai Hitleriui, tikro metai nuo žuvimo musų
iš jūsų parapijų jums reikalingą tą taip svarbų doku ji Europos diplomatija ve dviejų narsių vyrų, Da
mentą ir lai prisiunčia. Jeigu šiądien nereikia, prireiks dama už uždarytų durų. Ji riaus ir Girėno, kurie pir
dirba “taikiu budu išspren
rytoj, ir tada gali būti pervėlu išsirūpinti.
mutiniai buvo pasiryžę nu
Gaukit sau gimimo metrikus visi Amerikoje gyve dimui” Danzigo klausimo. galėti Atlantiką ir pasiekti
Ji daro į Lenkiją tokį pat
nanti Lietuviai, jauni ir seni, piliečiai ir ne-piliečiai.
spaudimą
kaip darė į Čeko Kauną be sustojimo.
Gaukit DABAR, iki dar jūsų giminės Lietuvoje
Jie Atlantiką nugalėjo,
apie jus žino. Pasikeis gentkartė, jūsų giminės liks sve slovakiją pereitą rudenį.
bet
audringą naktį žuvo
timi, daug sunkiau bus metrikus gauti, o reikalingumas Tik Lenkus priversti nu Vokietijoje, netoli nuo Lie
kasdien darosi didesnis. Rašykit laišką į Lietuvą šią sileisti sunkiau. Lenkai pa tuvos.
tys parodė apsisprendimą
dien, neatidėliokit.
kovoti, nes tai yra jų tau Visa Lietuvių tauta juos
apraudojo ir tinkamai pa
tos gyvybinis reikalas.
gerbė.
I AIKAS yra geriausias gydytojas: Štai skaitome praPrancūzija ir Britanija,
nešimuose iš Lietuvos kad jau ir katalikų vadai ir be ko kita, bijo Vokiečių Soldine, Vokietijoje, pa
dvasiškija sutinka su įvedimu Lietuvoje civilinės metri lėktuvų puolimų iš oro at miškėje kur jie buvo rasti
kacijos. Prieš kelis metus dėl to klausimo galėjo kilti sitikime karo su Vokietija. užsimušę su sulaužytu lėk
didelė kova: dvasiškija piestu šokdavo tik paminėjus Kita baimė yra kad Hit tuvu, pastatyta jiems pa
civilinę metrikaciją. Tas reikalas palengva judinta, leris gali būti nuverstas ir minklas.
laikas jį įgyvendino žmonių mintyse, ir dabar kai jau Vokietijoje įvyktų komu Chicagos Lietuviai išsta
paruošta net įstatymo projektas, niekas prieš jį neskan- nistiška revoliucija, ypač tė jų atminčiai didingą pa
daluoja. Civilinė metrikacija išrodo tokia pat gyveni su Rusijos pagalba, kas bu minklą, nes jie buvo Chica
gos gyventojai.
mo reikmenis kaip ir kitos valstybinės funkcijos.
tų Europai pavojingiau ne Lietuvoje, Kaune stato
Civilinė metrikacija yra tai pripažinimas legaliu ap- gu Hitlerio švaistymaisi.
sivedimo, vaikų vardijimo, ir mirimų bei kitų su tuo su Dar viena baimė kurios mas paminklas jų to dide
rištų įvykių registravimo be bažnyčios tarpininkavimo. prisilaiko Britai ir Pran lio žygio paminėjimui.
Poros gali apsivesti teisme, vaikai gali gauti vardus be cūzai — tai pačios Lenki Kaune, Karo Muzejuje,
bažnyčios krikšto, ir mirusį nepraktikavusį tikėjimo ga jos, nors tas skamba keis yra sutalpinta visi jų lėk
tuvo likučiai, parvežti iš
lima bus palaidoti be maldų, ir bažnyčia neturės ant to tai.
tragedijos vietos.
jokios kontrolės.
Lenkija visada trokšta Po jų žuvimo Amerikoje
Tų žmogaus gyvenimo įvykių registravimo kontrolę būti galinga valstybe. • Jos
pasisavino bažnyčia iš senų laikų. Bažnyčia seniau ir didybės jieškojimas net ta išleista apie juos įdomi
buvo vienatinė įstaiga vedanti gimimų-vedvbų-mirimų po pajuokimo priežodžiu knyga, kuri ir dabar dar
rekordus. Bet šiais amžiais, kuomet valstybėse viskas Tautų Sąjungoje. Būti di galima gauti pirkti.
kitkas tvarkomas civiliniais įstatymais, neprotinga yra dele ir galinga valstybe tu
bažnyčiai savintis sau teisę prie metrikacijos. Daugely ri norą visi, tačiau Lenkai
je šalių greta bažnyčios metrikacijos veikia ir civilinis tą didybės geismą nunešė RAMBYNO ‘Kabią, kuris pa
teko Į Vokiečių globą, šiuo me
registravimas, ir dėl to neįvyksta jokių nesusipratimų. už tolerantiškumo ribų.
tu
žymiai lanko skaitlingos Til
Aišku, ir Lietuvoje bažnyčia turės prisitaikyt prie
Kaip tik Chamberlainas žės gyventojų ekskursijos, at
valdiško įstatymo: bažnyčios vedami rekordai turės bū užtikriųo Lenkijai paramą
ti perduodami valdžios metrikacijos įstaigoms, kad visi ir Prancūzija patikrino sa plaukiančios laivais. Turistai
rekordai butų krūvoje, o ne bažnyčios sau, o valdžios vo seną sutartį, Lenkija i Rambyną atvyksta ir iš Ra
gainės. Tradicinė Joniniu švenvėl sau.
pareiškė kad ji gali ne tik te kokia seniau buvo rengiasusikauti su Vokietija, bet ma, neįvyko.
NEW YORKE atidaryta penkių milijonų dolarių brangumo ir nugalėti Vokiečius.
Lenkai tuoj pradėjo kal
ligoninė, pašvęsta gydimui vėžio ir nuo to paeinančių ligų. Ti
bėti
£pie atgavimą savo BIRŽELIO 17 d. dienraštis
kima jog tai yra didžiausia ir moderniškiausia tos rūšies ligo
senoviškų
žemių, kuriose Lietuvos žinios, einantis Kauninė pasaulyje.
,
inėjo didelė dalis Vokieti ne, minėjo; savo gyvavimo 30
jos, visa Čeko-Slovakija, metų sukaktį, Lietuvos Žinios
AMERIKOJE Vokiečiai varo labai smarkią propagan- Vengrija ir daug Rusijos. pradėjo eiti Vilniuje Birželio
‘ * dą įvairiais atžvilgiais. Tarp Amerikonų, nesupran Lenkai nesenai dar kėlė ir mėn. 1909 metais. Tas dien
tančių Europos žmonių reikalų, eina mintys kad Euro kolonijų reikalavimą.
raštis eina visą laiką, su per
pos valstybės turėtų sudaryti savo federaciją, net po Taigi, jeigu Lenkijai pa- trauka didžiojo karo metu.
Hitlerio vadovybe!
Amerikoje - smarkiai akstinama neapkanta prieš
Žydus. Seniau Amerikiečiai jautėsi kad visi jų laimėjimai biznyje paėjo nuo jų didelių pastangų, sunkaus
darbo ir 'progų kokias Amerikos gyvenimas teikia.
Dabar savo nepasisekimus Amerikonai, ačiū Vokiš
kai propagandai, suverčia ant Žydų: sako, Žydai užėmę
visus biznius, “baltam žmogui” jau progų nesą....
Tas visai neteisinga: kiekvienas žmogus stengiasi
gyvenimą daryti, varo kompeticįją ir po sunkių pastan
gų ką nors laimi. Ne visi Žydai biznyje pasekmingi, ne
visi Amerikos bizniai ir pinigai Žydų rankose. Žydų
neapikantai, propagandistai pavyzdžius pasirenka tik iš
GAILA
pasekmingų Žydų, tarp jų didžiųjų biznierių.
(Draugei Onytei)
Kita smarki Vokiška propaganda Amerikoje varo
Krinta nuo vėjo žiedų lapeliai,
ma tarp Kongreso narių už Amerikos neutralumo bilių.
Kaip
baltos snaigės nubarsto žemę,
Neutralumas reiškia laikytis nuošaliai Europos reikalu,
Vysta
nuo medžių balti žiedeliai,
neparduoti nei vienai valstybei karo reikmenų atsitiki
Tartum
ką bloga likimas lemia....
me karo. Propagandistai įrodo kad Amerika neturėda
Bet
vieni
krenta, o kiti žydi,
ma neutralumo įstatymo ir draudimo parduoti ginklus,
Mus
nepalieka
tyruos klajoti;
duotų progą ginklus pirkti ir Vokiečiams bei Italams.
Dar neužbaigta dainelė didi,
Tačiau, atsitikime karo, Prancūzija ir Anglija valdo ju
Dar jos akordai neapriboti!
ras, Vokiečiai vistiek negalėtų parsigabenti ginklų iš
Gaili
mergelė pavasarėlio
Amerikos. Bet esant uždraudimui, negalėtų jų gauti
Ir
tų
pirmųjų gėlių gražuolių.
nei Prancūzija nei Anglija, o tas butų didelė pagalba
Gamta
atbudus -visus prikėlė,
agresoriams — Vokietijai ir Italijai.
Ir vėliai skuba praamžių tolin!
Jaunystės žiedas kaip gėlės krinta,
l/AIP Hitleris vengia nesusipratimų su Mussoliniu paKitas nežydi, brangus tik vienas.
rodo tas faktas: Nors Vokiečiai pasiryžę atgauti
Kodėl mylėti tave užginta,
ir prisijungti visas žemes kurios seniau priklausė Vokie
Kodėl gi vysta jaunystės dienos?...
tijai ir Austrijai, Hitleris nekimba prie pietinio Tyrolio,
Rodos galbėjai malonų žodį,
kurį nuo Austrijos prisijungė Italija. Vietoje reikalau
O aš'džiaugiausi lyg mažas vaikas;
ti tos teritorijos, Hitleris sutarė su Mussoliniu iškrausDabar likimo debesys juodi —
tyri iš pietinio Tyrolio savo tautiečius į Vokietiją.
Nors vasarėlė, man liūdnas laikas....
Tiedu grasmingi diktatoriai gali džiaugtis savo pa
Gaila, to grožio surinkt nespėjau
sisekimais Europoje tik ačiū likimo sumetimui jų i krū
Kuris išbėgdams širdį užgavo,
Dar labiau gaila kad patikėjau,
va. Kitaip esant, apie juos mažai pasaulis ir- kalbėtų.
Mano brangioji, žodeliams tavo....
Hitleris be Mussolinio, Mussolinis be Hitlerio butų be
I
Vikt. Tatarelis.
jokios reikšmės Europos padangėje.
z
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VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

Paslaptingas šešėlis urnai pasisuko į juos;
Amulis tuojau pasirengė kirstis kardu; Albrech
tas buvo jau ištiesęs rankoje kardą, ir nepažys
tamasis nebūtų spėjęs ir surikti kai jau butų
buvęs nukautas ir pervertas. Net ir Henrikas,
gulėjęs greta jų, sugriebė savo peilio rankeną.
— Bajoras?.... Amulis? Tai jus? — iš
girdo jie tylų balsą.
— Mes, — tyliai atsiliepė Amulis atsistoda
mas:
jis pažino savo pasiuntinio balsą.
atsidėjęs klausėsi vyresniųjų šnekos.
—
Ko tu čia?....
Amulis paprašė kad jį pažadintų kai saulė
— Raktų negavau, negalėjau nugirdyti! —
bus prie laidos, ir išsitiesė ant žemės. Tik pra
skubiai
atsakė šis. — Dieną iš Vilniaus atjojo
dėjo snausti, kaip staiga prie savo skruosto pa
pasiuntiniai:
kuoskubiausia įsakyta kunigaikštį
juto šiltą alsavimą. Jis atmerkė akis ir pama
pasmaugti.
Dienai
brėkštant jis bus nužudytas!
tė pasikniaubusį prie jo vaiką; oloje daugiau
Albrechtas
pagrąsino
kurhščia; Amulis ker
nieko nebuvo.
štingai
nusikeikė.
— Ko tau? — paklausė jis.
— Ar daug sargų bokšte? — paklausė jis,
— Ar mane paimsite drauge? — sukuždė
sukandęs dantis.
jo Henrikas.
— Daug.... Išlauko jei laužti lango gele
— Kam? — nustebo Amulis. — Tu pasilik
žis,
tuojau
išgirs!
si čia prie arklių, ten tu tik trukdysi mums 1
—
O
prie
durų ar stovi sargyba?
— Mielas dėde Grigai, — maldaudamas pra
—
Tą
aš
jau
nuskyniau.... ir aiktelėti ne
šėsi Henrikas. — Prašau, paimkite; tikrai aš
spėjo.
niekam netrukdysiu! Įprašyk tėtį nepalikti ma
— Duris mėginai ? Stiprios ar ne ?. ...
nęs vieno!
—
Stiprios, ąžuolinės, geležimis apkausty
Taip karštas buvo vaiko prašymas jog Amu
tos....
lis, nors jų darbas buvo didžiausiai svarbus, ne
Amulis apsigręžė ir pamatė kad kiti jo pa
galėjo atsakyti jam.
lydovai
jau buvo išrėplioję į viršų ir sugulę
— Gerai, pamatysim.... — pasakė jis.
greta
vienas
kito, užpakalyje jo.
— O kaip, ar neskauda tau ko nors nuo jo
— Atgal! — įsakė Amulis, pasilenkęs prie
jimo?
artimiausiojo:
— eikite du; reikalingi laužtu
— Ne, — gyvai atsakė vaikas; — kojos tik
vai,
kirvis!
kaži kokios nesavos, vaikščioti nevikru!
Du tamsus šešėliai nušliaužė nuo pylimo
— Tai dabar migsiu! — pasakė Amulis,
krašto
ir dingo, tarsi į pragarmę butų įsmegę.
apsiversdamas kitu šonu, ir tikrai tuoj užmigo.
Amulis
, dantyse laikydamas kardą, ėmė
Pavakarė Albrechtui labai lėtai slinko: bu
dėti jis pasiliko tik dviese su Henriku ir visą šliaužte šliaužti prie sienos ir paskui pasieniu
laiką abudu išgulėjo pylimo viršuje žolėse, žiū prie bokšto. Kampe jo ranka atsirėmė į kaž
rėdami apielinkes. Netoli tysąs kelias buvo tuš kokį minkštą ir lyg šiltą kupstą; apčiupinėjęs
čias; tik kartą prajojo pro šalį į Krėvę du kaž įsitikino jog tai guli sargybinio .kūnas; jis ap
kokie raiteliai; Albrechtas pasislėpęs, žolėje juos lenkė jį ir prišliaužė prie r.usio angos. Durys
gerai įsižiūrėjo? Jų suplukę arkliai ir apdulkėję buvo neaukštos, bet sunkios ir varaunios; įsiti
kinęs kad išlaužti jos galima tik kirviu, Amulis
durtiniai rodė juos iš labai toli jojant.
pasuko
už kampo ir apgraibęs prie pat žemės
Paskirtą laiką Albrechtas pažadino visus,
sienoje
langą,
prisiglaudė prie jo.
ir brėkštant nedidelis raitelių būrelis nusileidę
Pralysti
pro
geležis neteko ir galvoti. Amu
nuo pylimo; pasukę iš kelio, kuris ėjo į miestą,
lis
pridėjo
ausį
ir
pradėjo klausytis. Bokšto rū
jie nujojo į paupį.
viešpatavo
mirtina
tyla, nebuvo girdėti ir
syje
Amulio buvo toks planas: praslinkus pro
miegojusio
žmogaus
alsuojant.
O kunigaikštis
miestą, Krėvės pakrašte nueiti iki plačiojo grio
vio prieš pilį ir nepastebimai perlipti per jį prieš vis tik buvo šiame kalėjime.
— Kunigaikšti.... — sukuždėjo Amulis,
patį bokštą; pasiųstasis, savo padaręs, turėjo
priglaudęs
prie geležų savo veidą.
laukti jų prie rūsio durų.
Atsakymo
nebuvo.
Gili Krėvė greitai blykstelėjo tamsoje juo
—
Kunigaikšti!
— atkartojo jis garsiau ir
du vingiuotu kaspinu; dvilktelėjo drėgnas oras;
palaukęs
dar
kelis
kartus
pašaukė Kęstutį.
pakrantėmis kilo miglos debesėliai; nuo kranto
(Bus daugiau)
pakilo ir išnyko tamsoje laukinių ančių pulke
lis.
Eiti buvo sunku, kojos klimpo į smėlį, ir
vis reikėjo skverbtis pro krumus arba kopti į
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kriaušius.
KRONOLOGIJOS
Išlėto sumirgėjo išblyškę žiburėliai-žvaigždės; aukštai tamsus dangus pasidarė mėlynas;
netrukus pasirodė ir antras pilies bokštas.
Amulis sustojo: jiems priešais užkirto ke 1327—Lietuvių karvedis Algirdas nukariavo Vo
kiečių žemę tarp Brandenburg, Magdelią tamsus vandens dryžas penkių dešimčių žin
burg ir Saxonia.
gsnių platumo, kaip galėjo tamsoje pratus akis
1328
Klaipėdoje įvyko smarkus žemės drebė
spręsti.
jimas, kuris sugriovė Kryžiuočių pilį.
— Griovis, — pasakė Amulis, — čia per1329
Čekijos karalius Jonas su 30,000 kareivių
plauksim į kitą pusę.
atvyko krikštyt Lietuvą.
Visi tuojau nusimetė apavus ir drabužius
1331
Lietuviai užkariavo Krimo Totorių žemę
ir paslėpė juos krūmuose; Amulis pasisodino
iki Juodųjų ‘jūrių.
sau ant pečių žodžio neištarusį per visą kelią
1334
Lietuviai
prie Smolensko nugalėjo Mas
Henriką ir pirmas tyliai įbrido į vandenį; Al
kvos
kunigaikštį
Danilovič.
brechtas pradėjo plaukti prisirišęs užpakalyje
kardą; kiti savo kardus laikė įsikandę į dantis. 1335 LDK Gediminas Gudų žemėje įsteigė 'Lie
tuvos kunigaikščių valdžią.
Henrikas beveik iki juosmens pasinėrė į
1336
Kryžiuočiai sunaikino Punios pilį; žuvo
vandenį ir smarkiai plakančia širdimi žvelgė į
narsus karžygis Margeris.
juoduojantį antrą krantą. Visi mokėjo gerai
1337
žuvo LDK Gediminas prie Bajeburg pi
plaukti; nei pliauškėjimo nei mažiausio trukšmo
lies
kovodamas su Kryžiuočiais.
nebuvo girdėti; niekas negalėjo atskirti ir pa
1338
Lietuvos
Didžiu kunigaikščiu apšaukta
stebėti žmonių tamsiame griovyje.
.Gedimino sūnų .Jaunutį.
Albrechtas pralenkė Amulį ir ranka pasie
1339
Algirdas ir Kęstutis pavarę iš sosto Jau
kęs kraštą, pirmas pradėjo kabintis į staigų py
nutį,
pasiėmė Lietuvos valdžią.
limo kriaušį; Amulis nukėlė Henriką, ir jie
1341
DK
Algirdas
užkariavo Gudų pilį Možai
drauge su kitais spėriai ėmė kopti aukštyn, įsi
ską.
kabindami į žoles.
Albrechtas jau gulėjo pylimo viršuje, ir jo 1342 DK Kęstutis iš Naugardo žemės išvarė
visus Vokiečius.
galva stūksojo iškišta per viršų.
1343
Lietuva pasirašė pirklybos sutartį su
— Tss! — tyliai sušnypštė jis, ir visi kar
Anglija; Palangoj atidaryta uostas An
tu parkrito prie žemės ir sustingo kaip akmenys.
glijos laivų prieplaukai.
Amulis tyliai prišliaužė prie Albrechto ir,
1344
Popiežius
Klemensas VI paskelbė kruciapasikėlęs rankom, pažvelgė per pylimą. Visai
tą
Lietuvos
užkariavimui.
prieš pat juos matėsi lyg išdygus, tarsi angli
mi apibrėžta, buvo kerpėta siena; šone pasakiš 1345 Lietuvą kariaut atvyko: Čekai, Vengrai,
Moravai, Danai ir Brandenburgai.
ku milžinu stiepėsi didžiulis bokštas, kuriame
1346
DK. Kęstutis išliuosavo Kryžiuočių už
kamavosi Kęstutis; nieko įtariamo aplinkui ne
kariautus žemaičius.
buvo. Amulis jau norėjo kreiptis į Albrechtą,
1347
—
DK. Kęstutis kariaudamas Graudžių apy
tik staiga jo akys tamsoje visai a’rti, per kelis
gardoje paėmė nelaisvėn 40,000 Vokiečių.
žingsnius pamatė žmogaus šešėlį: jis pasislin
ko arčiau prie pylimo krašto ir tuo save išdavė.
— Sargybinis.... — sukuždėjo Albrechtas
• RHODESIJOJE, Pietų Afrikoje, iškasama
Amuliui į ausį.
21 rūšių brangių mineralų, kurie yra: auksas,
Amulis nenuleisdamas akių sekė nežinomąjį. sidabras, antimonija, asbestos, chrome rudis,
Jo pasiųstas žmogus negalėjo ten būti: jis anglis, varis, corundumas, geležies pvritas, ci
turėjo, nugirdęs pažystamus sargybinius, stovė nas, tantalumas, švinas, tunkstenas, deimantai,
ti prie bokšto, jei kartais kas sumanytų patik aršenikas, barytas ir fluorspar. Tų mineralų
rinti ar vietoje sargyba.
pernai metą gauta už $38,479,675.

s

DIRVA
CLEVELANDIEČIAI, BUKIM GEROS ŠIR-

SVEČIAVIMAISI

VASARINIAI KON

DIES SAVO TĖVYNEI
KITI JAU SUAUKOJO $40 —
.
KUR JŪSŲ AUKA?

Antru kartu atsišaukiu Į vi
sas musų draugijas ir pavie
nius Clevelando Lietuvius pri
siminti savo Tėvynes rėmimo
reikalą. Nors mes toli nuo sa
vo Tėvynės esame, ir nejaučia
me tų visų nuotikių kuriuos ji
jaučia, gyvendama Europos ne
ramioje padangėje, tačiau tu
rim jaustis esą jos vaikais ir
užjausti jos reikalus ir bėdas.
Dideliu pasiaukojimu Lietu
va atgimė — pasiaukojimu jos
sūnų ir dukterų, kurie per pa
saulini karą žuvo, savo galvas
guldė, kad išvaduoti savo šalį.
Daugelis mes netekom savo tė
velių, nelaiku nuėjo į kapus
musų broliai kurie ten gyveno,
kad tik jų Tėvynė liktų laisva.
Kurie gyvi liko, dabar dir
ba, rūpinasi išlaikyti savo ša
lies nepriklausomybę, stoja į
Šaulių eiles; aukoja milijonais
litų, bet jie pasitiki kad ir mes
prisidėsim paremti juos jų di
deliame pasišventime.
Ar mes Clevelandiečiai galim
būti taip užkietėję kad numoti
ranka į Lietuvos reikalus ir
sakyti tegul kiti rūpinasi?
koja didelėmis sumomis: auko-

PYTHIAS
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI (
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelč
e savininkai.

WINE HOUSE
.. PENKTADIENIO SPECIALS
FISH FRY IR DIDELIS UZBONAS
ALAUS — 35 Centai.
ŠEŠTADIENĮ — -mėsos kotletai ir
uzbonas alaus — 35c.
STIPRUS ALUS $1.65 keisas

©

,

MES TAIPGI
duodam alų senovišku budu prie
stalų uzbonais arba išsinešti —
2V2 sv. už 25c. Svoris -tikras.
Visokių rūšių CALIFORN1A vynuo 20% stiprumo nuo 95c gal.
(33)
ir brangiau.

' ENd. 9276
7205 Wade Park A v.
ENd. 8762
4934 Pavne Avc.
556 East 105th Street

j

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms

K. STONIS

I

4023 E. 141 ST.

j

Elektrišku
Pečium

KAY STUDIOS

MUS

1 W. Wood„ 2603

1136 East 79th St.
ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA
YRA ATMINTIS ATEITYJE
VES TUVI V FOTOGRA FIJOS
VAIKŲ FOTOGRAFIJOS

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

Mes cinam fotografuoti ir i
namus.
(31)
Susitarimui skambinkit

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai

stebisi kai pa
Range.
”
rUot mano Elecnt
gU eWra
mato kaip svaru g
Y-Vidutimai
I DIENA’5 nariams M k
.

'p4>MG44^! "
Virš 6,000 Moterų Didžiajam Clevelande

Naudojasi Ekonomija Valgių Gaminimo

ENdicott 3503

6824 Superior Avė.

Nauju Modernišku Budu

Lietuviška Užeiga

. . ELEKTRA OPERAVIMUI PEČIŲ

Užkviečiame Lietuvius

Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami |
Visokį Langams Užtraukalai (Shades)

Mechanicsville Rd. RFD. 2

B
E

žemos kainos langų ržtraukalams (shades) nuo 10c
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.

=
=

E

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
Mes pasirengę patarnauti Lietuviams.
Lietuviška išdirbystė.

E

1248 East 79th Street

•

i

ALUS IR VYNAS

STATĖ WINDOW SHADE|

®

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS

NEW DEAL DUONOS |

sit Insurance Corp.
Moka 3% ant depozitų.
RESTAURANT The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n
Lietuviška ir Rusiška
6712 Superior Avė,
Importuota Degtine

| HEnd. 2149

AKRON, OHIO

suo Anelė su savo vyru ir duk
terimis Veronika ir Juze, Bernotavičiai, iš Pittsburgho. Jie
atlankė ligoninėje sergantį švogerį Savicką. Viešėjo trumpai
ir gryžo atgal.
Liepos 4 d. šventėmis F. Jan
kauskas su šeima ir A. Mocke
vičius lankėsi Pittsburghe ir
apielinkėse. Jankauskai viešė
jo pas savo brolį Antaną, Charleroi, Pa., ir Pittsburghe pas
A. Gomuliauską.
Pas farmerį K. Puišį atsilan
kė jo kaimynas iš Lietuvos, Ig.
Stoškunas su žmona, iš Chicagos. Jie atlankė Akroniečius
Vincą ir Igną Puišius, Glins
kius ir kitus.
Kalnas.

CERTAI PRASIDĖ
Laidotuvių direktorius N. A.
Wilkelis su žmona ir dukrele
JO
Trafiko nelaimės pirmą šių
ja visų pažiūrų Lietuviai, o ką lankėsi Chicagoje, poni Wilkemetų pusmetį paėmė 48 gyvas Liepos 4 d. Adomas GutausKitų kolonijų Lietuviai au- lis praleido ten desėtką dienų. Clevelando miesto auditorijoj pra tis.
Kiek žmonių sutiks stai i kas lankėsi Pittsburghe pas sames darom?
Su jais i Clevelandą keletui die sidėjo Įdomus vasariniai koncertai, gią mirtį
kuri jų laukia gatvė j vo draugą K. Leliušį. Vaišes
bus viso dvylika. Svarbu bus
Tik keletas. Clevelandiečių te- nų atvažiavo poni A. Stepona kurių
se
ir
vieškeliuose
per likusią turėjo geras. K. Leliušis dir
dėl to kad jie atsibus to
atsižiuri į reikalą ir ištiesia sa vičienė, Chicagietė dainininkė, aplankyti
Pernai išviso ba Pittsburgho Universiteto
je . milžiniškoje auditorijoje, kurios šių metų dalį?
vo ranką savo Tėvynei. Kiti kuri pereitą vasarą su savo vidus išrengtas lyg koks gėlynų žuvo 130 asmenų, ar šymet patalpose, kur yra visų tautų
kambariai, ir ten bus Lietuviš
kažin ko laukia, ar visai numo “Pirmyn” Choru lankėsi ir kon daržas, lyg atvirame ore. Koncer bus mažiau ar daugiau?
certavo Lietuvoje.
tus išpildys 70 vyrų iš Cleveland
kas
kambaris. Gutauskas tu
ja ranka.
Važinėkit atsargiai, bukit
Juozas Vilčinskas su šeima Summer Orchestra, vadovaujant Ru mandagus,
rėjo
progą apžiūrėti visą tą įs
parodykit
norą
už

Pora savaičių atgal buvau buvo išvažiavę į rytines valsti dolfui Ringwall. Vieta yra vėsi ir
taigą
Pittsburgho įdo
paskelbęs pirmiau aukojusių jas pasivažinėti. Gryžo paten graži. Koncertai atsibuna tris va leisti kitam kelią, ir praktikuo mybes.ir kitas
Paskui
atlankė savo
karus savaitėje, trečiadieniais, pen ki! rimtumą ir atsargumą ly
vardus, dabar pažymėsiu kele kinti.
ktadieniais ir šešetadieniais, prade giai pėkstieji kaip ir važiuojan kaimynus F. ir K. Gutauskus,
tą aukavusiųjų šiomis dieno Budai, jų sūnūs ir p-Jė Ado dant nuo 8:15 vai. vakare.
biznierius Šimkūnus ir Kaulamis :
visi bus užbaigiami tieji, ir žurėkim ar pastangos
maitis buvo išvažiavę i Grand su Programai
kį, susipažino su veikėju P.. Piišgelbėti
daugiau
gyvasčių
bus
Star-Spangled Bannęr.
Rapids
pas
savo
draugus,
tu

varonu.
Patenkintas savo ke
Penktadienio
vakaro
koncerte
so

pasekmingos.
Lietuvos gynimui
smagią kelionę.
listu bus Stephen Hcro, pragarsė
lione gryžo atgal.
Stasys želenekas
$5.00 rėjo
Bureau
of
Public
Relations
ANSEL ROAD
Dirvos bendradarbis P. W. jęs smuikininkas.
A. Bartkus
1.00 Urbonas
A. žintelis su žmona lankėsi
of
šeštadienio vakaro koncerte bus
su
saviškiais
per
šven

J. J. Versiackas
.50 tes buvo automobiliu išvažiavę solistas Eduart Grobe, Amerikos te
The Cleveland Police Dep’t. Ravennoje pas farmerį MarCAFE
Smulkių
.05 į Clarksville, Pa., kur anlankė noras.
tinkų; jie atlankė ir jo sergan
Kitą savaitę bus ve! trys kon
VAŽINĖKIT ATSARGIAI— čią žmoną Ravennos ligoninė
1066 Ansel Road
savo gimines Rimtautus ir savo certai, trečiadienio, penktadienio ir
. Klaipėdiečių šelpimui:
je.
APSIŽIURĖKIT
EINANT.
vakarais, Liepos 19, 21
SMAGI LIETUVIŠKA
P. Kubilius
1.00 gerus draugus Drangėlus, Kun šeštadienio
ir 22.. Juose dalyvaus pažymus so
šv.
Petro
dienoje.
Birželio
UŽEIGA
J. Vaitkevičius
1.00 drotus ir Mackevičius.
listai.
Į
Clarksville
buvo
atvykęs
29,
šie
Petrai
apvaikščiojo
sa

•
MIESTO
Tarybai
nesu.siC. Pakeltis
1.00
Tikietus galima nusipirkti popuDegtine — Alus — Vynai
M. Yesienė
1.00 Stasys Šimkus, Dirvos skaity liąrėmis kainomis. Apačioje gi iš taikant su Cleveland Raihvay vo varduves: biznierius Taru
Valgiai
Ir biz
rengtame gėlynų darže yra stalai Co. naujoms sąlygoms, Mayo tis, Gaška ir Sideris.
J. Urbšaitis
.50 tojas, iš Elm Grove, W. Va. atsisėsti,
DVI
SALIUKCS
tinkamos
tarp
tryškančių
fontanų,
John T. DeRighter
.50 Jis yra dėdė Urbonui. Šimkus kur galima gauti išsigėrimų ir už ras Burton pasiūlė miesto ta nierius Povilas Kazlauskas tą
Mitingams ar Vestuvėms
dieną
apvaikščiojo
Povilo
var

pas
Kintautus
prabuvo
ilges

J. Rakauskas
.50
kandžių.
Panašiai daro vasarinių rybai j ieškoti būdų duoti mies
Budweiser, Duųesne, Porter Alus
Viso
koncertų metu Boston Symphony tui kitokią -transportaciją ne duves.
12.05 nį laikąduodamas tiesiog iš bačkų.
Kimtautų vyresnysis sūnūs, Orchestra per 53 metus.
gu tik Cleveland Railway gatSeniau paskelbta
28.00
Pas Al. Savickus šiomis die
Kazys,
šį
pavasarį
baigė
auk

K. Nekrošius, Savininkas.
vekariais ir busais.
Kartu pasidaro
$40.05
nomis atsilankė jo žmonos se
štąją mokyklą, ateityje žada
• PRIGĖRIMAI Clevelande ir
Visiems aukotojams Įiuošir- tęsti mokslą toliau.
dus ačiū. Kurie neaukojot, tu Urbonas susitiko iš Virginia apielinkėse paima daugiau au
rėkit savo mintyje kad jūsų valstijos atvykusį jaunolį, Lee kų, kaip tik labiau įsivasarojo.
pareiga yra taip pat aukoti Mackevičių. Jis ten dirba CCC Prigeria jaunų ir senų. Sau
kaip aukoja kiti. Lai Clevelan- stovykloj, atvyko aplankyti sa gokitės kuomet vanduo jus vi
diečių aukų suma auga — ne- vo tėvą, Mykolą Mackevičių.
lioja pasimarkyti: neikit perpasilikime nuo kitų kolonijų.
Uršulė Širmulienė, iš Chica- giliai, bukit atsargus upėse, ir
gos. su vaikais lankėsi Cleve apsižiurėkit plaukiodami valte
Alekas Banys,
VVS. skyriaus pirm. lande, dalyvavo Juozo šeštoko lėse nuo apvirtimų ir tt.
laidotuvėse. Apžiurėjo Lietu
Savininkas ir Kepėjas
=
vių Darželį, kuriuo gerėjusi. Iš
•
•
Clevelando dar išvažiavo į Det
ROSEDALE PAPĖS CO. roitą.
CAFE
Iš Springfield, Ohio, lankėsi
6702 Superior Avė.
Helena Ragauskienė su sunais,
• Night Club ®
Telefonas WAshington 3227
Vyniojamas Popieris,
atvyko į Juozo šeštoko laido
tuves.
Popieriniai Krepšiai,
4058 ST. CLAIR AVĖ.
Jonas Jurgelis, skautų vyčių
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
Rišami Siūlai reikalingi
vadas, su seseria ir švogeriu
ragus
Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
(Atdara iki 2:30 ryto)
krautuvėms, ir tt.
Schultzais važinėje Detroite
Schultzais per šventes važinė
SAM PONGONIS, Sav.
VISADA PRAŠYKIT
jo Detroite ir apielinkėje, vie Muzika Penktadienio ir šeštadienio į
HEnderson 1919
šėjo pas Barneckus.
vakarais
Pristatom tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
=
Sugryžo iš kelionės po ryti-1
JUZĖ
ir
ANTANAS
ČIAPAI, Sav.
nes valstijas St. Mieldažis su
šeima ir Mikas Paulius. Jie ap- •
silankė Conn. valstijoje, New
Yorke, Philadelphijoje, Baltimorėje, Washingtone. Kelionę
atliko Pauliaus automobiliu.
1HR1FTY"
Iš Baltimorės gryžo SalasoPASKOLOS
vičiai ir Skodžiai. Skodžiai bu
vo pasilikę pas gimines BaltiLietuvių Taupymo ir Pa morėje, Salasevičiai tuo tarpu
skolos Draugija daro pa aplankė Philadelphiją, Atlanskolas ant pirmų mort- tic City, Wildwood, N. J. ir ki
tas Atlantiko pakraščio dalis.
gičių.
• OHIO Valstijos darbininkų
Depozitai šioje įstaigoje samdymo
biuras Clevelande 6
apdrausti kiekvienas iki mėnesių bėgiu šymet pastatė
$5,000 per Federal Depo- į darbus 1.3,129 darbininkus.

BLACK CAT

(Netoli Euclid Beach Parko)

P E R R Y’ S

TRAFIKO NELAIMĖS
ŠYMET MAŽESNĖS

VIDUTINIAI ATSIEINA

atsilankyti pas mus.

VINCAS MATAITIS

Rock Creek, Ohio
Nuvažiuoti: R-6 iki
paskui iki Hamden,
•iki sukimo j kairę;
R-534 į East

Cleveland E

Chardon rd.,
iš ten R-166,
toda važiuoti
Trumbull.

Virš 6,000 moterų Didžiajame Clevelande žino
kad apsimoka gaminti Elektrišku Pečium.
Elektra Clevelande yra pigi—juo daugiau nau
doji, tuo pigesne mokestis už unitą.
Tiesioginiai bandymai daryti tipiškuose Didžio
jo Clevelando namuose parodo kad elektra nau
dojama gaminimui valgių vidutiniškai atsieina
mažiau negu 7 centai į dieną.
Elektriškas gaminimas apsimoka, nes Elektriš
kas Pečius taupo—taupo operavimo ekonomiš
kume—taupo maistą—taupo darbą—taupo lai
ka.

ELYRIA
AUTO
REP AI R
6815-31 Superior Avė.
MOTORŲ SUTAISYMAS
musų speciališkumas.

Atliekam: visokį darbą prie
auto taisymo, turim ignition
ir visokias dalis, batarejas,
gumas, diržus ir kt. Apkainavima suteikiam.
ENdicott 9361

| Laikrodininkas
E

Taisymas mano spodališkumas.

~
E
E

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žiedus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis negu viprekės tos pačios.

Formai Cleaners lnc'
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas
GREITAS
PATARNAVIMAS

Atsakantiems žmonėms duodame iš- E
simokėjimu ilgesniam laikui.
E

I. SAKAS |
J E W E L E R
6704 Superior Avenue

(33)

i

f
Ej
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Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
stato™ gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

N. TOBBĖ,
A’!^aS!
MRS. Cleveland, salį?operuoti, n'
Es-S^Range
sutaupau_
kajp v į
sUtaupo man
didum o a s ėmus
vra automatiškas
jhVaL
“
7^.;"
išvirti
Tobbe setaa,
laiko m ™?eSF°
Vidutiniai kaštuoja
J DIENATIKTA'- '
į§ 6 narui

Todėl tai Didžiojo Clevelando moterys kurių
atvaizdai Čia telpa — ir virš 6,000 daugiau —
sako, “Mes gaminam valgį Elektrišku Pečium
IR taupom pinigus!” Todėl tai jus tau py šit, pi
nigus gaminant modernišku, elektrišku budu.
Elektriškas gaminimas yra greitas, švarus, vė
sus, saugus, patogus—ir ekonomiškas. Panaatykit naujus Elektriškus Pečius krautuvėse
DABAR.

/
A
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Youth’s Forum

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS I
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““DIRVA
DIRVA””—
—6820
6820 Superior
Superior Avenue,
Avenue, ENd.
ENd. 4486
4486—
—Atdara
Atdara vakarais
vakarais
RENGIASI PAUKŠ
TININKYSTĖS
KONGRESUI

T4

51

PHONE:

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

CLEVELAND, OHIO

AVĖ.

Į

❖

PRISIDĖKIT PRIE GE PRISIPAŽYSTA PRIE
ŽUDYSČIV
RO DARBO

NEUTRALITY AND THE UN1TED STATĖS

Traveling in our Lithuania

' passage of the bill inculcate the hatred of the Rome-Berlin Axis? The
“The great rule of eonduet for passage of the bill vvould favor the
us in regard to foreign nations is, Democracies for they štili possess
both flyers. The mystery of this in extending our commercial rela- the greatest Navies of vvhich they
(Continued from lašt vveek)
I
disaster probably vvill never be tions, to have vvith them as little can avail themselves.
C 1 e v elandiečiai pirmutiniai Pereitą savaitę suimtas tusolved..
political eonneetion as possible;
And lasily, have our nevv eco
stojo paremti didelį ir svarbų las Frank Dolezal, 52 metų amWith a heavy heart I remember- Thus George
Washingtofri
(1732- nomic and sočiai relationships out~
„
...........
...
Clevelandas, nuo Liepos 28 j Pittsburgo Lietuvių darbą, ka- žiaus mūrininkas, pradėjo pri- TURSŲ A Y — JULY 19
ed these tvvo galiant men; my most 1799), President of these United grovvn absolute neutrality as many
iki Rugpjūčio 7 (per 11 dienų) I da paaiškėjo kad Lietuvių Ko- sipažinti kad jis yra nužudęs
the excitement of the precious memories are that in Oct. Statės, in his Farevvell Address of believe?
After
all
turės savo mieste didelį istori ; mitetui reikia sukelti dar apie vieną iš moterų, kurios kūnas day before vve vvere avvake this 1932 after the Aviation Day m September 19, 1796, counsels future The congressional developments of
nį įvykį, Septintą Pasaulinį i $2,500 iki galės pradėti Lietu be galvos ir kojų buvo rastas morning at 8:00 o’clock, vve could Cleveland, vvhen they vvere raising governing bodies of the United the near future vvill probably ‘bring
Paukštininkystės Kongresą.
Bernice vvent out for funds for this trans-Atlantic flight, Statės and vvarns them of eneumb- us eloser to the answers, so until
not sleep.
vių Kambario įrengimo darbą Sausio mėnesį 1936 metais.
we knovv more of these develop
„ vvalk
____ on
___ Laisves Alėja, vvhile I a elose friend of mine, Mrs. Petro ering alliances.
a
Tai bus savo rūšies Pasauli Pittsburgho Universitete.
Policija susigriebė varyti ty stayed in and fussed around and nėlė Janela and I accompanied them In the days of Washington, and ments we ask leave and ask you to
nė Paroda, kuri atsibuna kas
Tam reikalui sukelti pinigų rinėjimus ir tardymus, ir pra
a little vvashing. I received a in this šame plane from Cleve later of the Monroe Doctrine, our follovv your nevvs bulletins.
trys metai skirtingose pasaulio Clevelandiečiai pasiryžo suren dėjo daryti išvedimus jog visi did
telephone call from Mrs. Selickas, land to Detroit vvhere they had an country vvas considered “young” and
dalyse. Amerika tą kongresą gti kortavimo vakarą žinomo 12 moterų ir vyrų, rastų tokiu for vvhom I brought a gift from aviation program the follovving Sun- relatively vveak, and vvas fully capWe vvere in the air vvith them ab!e of handling her ovvn domestic
gavo tik pirmą kartą, ir jis te musų veikėjo P. J. žurio na budu nužudytų — nupjautom her husband's brother, Walter, vvho day.
AN INVITATION 4I.
an hour fifty minutes. This has problems, proteeting her interests,
lives
in
Cleveland.
She
invited
us
ko Clevelandui.
muose, 1434 Clarence avenue, galvom ir kojom — yra vieno over for the evening and for sup been my first and lašt flight and and refraining from mingling in
TO ALL
Kongrese tikima svečių iš Lakewoode. Kadangi p. žuriai ir to paties žmogžudžio darbas. per.
I often vvonder vvhether 1 vvou'd
foreign affairs. Hence the United
to trust my life to another
visų šalių, ir laukiama atstovo turi didelį namą ir daug vietos,
Tie 12 lavonų, iš kurių buvo When it vvas elose to lunch time darė
Statės
vvas
practically
free
from
I did to these tvvo brave
iš Lietuvos.
foreign entanglements as long as
Most of you, no doubt, have aldalyvauti kviečiami kiekvienas 7 vyrų ir 5 moterų — rasta I vvent out and made my vvay to aviator—as Darius
and Girėnas.
Kongresas atsibus senose Di Lietuvis kas tik tam tikslui pri- Clevelando paskirose dalyse, ki Pažangos Restaurant vvhere I prom- fliers
Another seętion in the museum economic and sočiai relations vvere ready read in the local dailies about
to meet Bernice. Here I met that vvas especially interesting to not complex and involved as they the Poultry Congress to be held in
džiųjų Ežerų Parodos patalpo jaučia.
ti ir užmiestyje, tarp Rugsėjo ised
some old friends, not only mine me was that dedicated to active are today.
the end of this month.
se paežeryje.
Ta linksma pramoga atsibus 23, 1935 metų, ir Rugp. 16 d., būt many people m America also Lithuanian Americans. Here vvas Today, vvith the United Statės’ Cleveland
On the 30th of July, the Culturai
Tai bus ne tik “paukščių pa jau šį sekmadienį, Liepos 16 d. 1938 metų.
vvill remember them: It vvas Mr.
pieture gallery vvith many fa- Foreign Policy the topic of world- Garden League i n eonjunetion vvith
roda”, bet tokia įvairianybė ir Svečiai prašomi pradėti rink Išsyk jis užsigynė žinąs bent and Mrs. Deneika, and Mr. Dikinis, amiliar
vvide attention, fundamentai altera- the Poultry Congress is holding a
faces.
gražus » parengimas kad kiek tis nuo 3:30 vai. po pietų. Ti- ką apie tai, bet vėliau prisipa vvho vvere. members of the old Dzim- My favorite artist and painter is tion of our early foreign policy huge parade to formally dedicate
troupe, and toured the Čiurlionis, and there are Severai may be necessary in the light of all the gardens. All the nationalvienas privalo norėti jį pama kietai po 50c. asmeniui. Prie žino kad jis gėręs su viena tų dzi-Drimdzi
Lithuanian colonies ir. America in large halls vvith his vvorks exclu- changed economic and sočiai con- ities vvho have a garden vvere invittyti. Įžanga visam laikui bus to bus duodama geras užkan nužudytų moterų, ji buvo at 1924, together vvith Vanagaitis and
sively.
His imagination and fan- ditions in the vvorld. The United ed to participate in the parade, the
tik $1. ■ Tuo bilietu galės pa dis ir įvairių dovanų.
Olšauskas. I do not have to say tastic artistry fascinate me.
Statės, since the days of the Mon Lithuanians among them.
ėjus
į
jo
kambarį,
prašius
duorodą aplankyti visa šeima per Pp. žurių rezidencija rasti ! ti jai pinigų, už nedavimą už much about them for I am sure There is a section occupied by roe Doctrine, and prior to 1935, re- The Lithuanian Cultural Garden
everyone vvho savv them vvill recall numerous vvayside crosses of ex- cognized the funetioned according is ceded by most to be the most
visas 11 dienų. Šiaip gi, kas lengva: reikia važiuoti Detroit gavus jį peiliu, tada jis ją par- hovv
much pleasure and real enter quisite design and delicate carving, to the international lavv. This lavv, beautiful garden of them all and
dien paskirai mokant, už kiek avė. iki apie West 130 gatvę, mušęs, ir po to nužudęs.
tainment they shovved us, and since
-:“‘ many of them of deep antiąuitv. in substance, consisted of the fol by being in the center of the group
viena karta reikės mokėti po ten rasit Clarence st., ketvir
that time no one has taken their In fact the entire museum is ex- lovving rules:
to be ideally located. As our gar
Visi
12
nužudytųjų
buvo
be
nor has there been any per- tremely interesting and fascinating
50c.
tas namas nuo Detroit avenue. galvų, visi 12 lavonų rasta vi place
In times of vvar a neutral nation den is getting all this special at_
that could compare vvith and very vvell vvorth a visit.
possessed certain rights as a non- tention and during the Congress
Nekurie vietos biznieriai ga sai nuogi, be rūbų. Galvų nu formances
v ............
theirs.
We_ ___
have_ _lived vvith a hope
leaving the museum belligerent. The people of such a and parade vvill be quite a bit
na gausiai prisidėjo prie parė pjovimui naudota aštrus įran that some day they vvill reorganize vveAsmetvveourvzere
friend Mr. Selickas vvith nation might establish trade and more in the limelight it is only
SUPERIOR BIZNIE mimo šio rengimo savo dova kis; kojos ir rankos nupjautos and get together again to enter- vvhom vve had
spent the previous commerce vvith a belligerent nation proper that for the parade the
tain us in the šame vvonderful vvay. evening, ard as the day vvas het, trabar.d.
nomis, ir nekurie paaukojo pi per sąnarius.
Lithuanian youth vvill live up to
RIŲ PIKNIKAS
Mr. Dineika is štili today Lith- he invited us for ice-cream on Lais
Contraband trade 'vvas not officially their garden and turn out en masse.
nigais, taip kad tikimasi graApskrities koronerius Dr. S. uania’s leading actor, vvhile Mr. Di- vės Alėja. From here vve vvent prohibited, būt such commerce vvas This coming Tuesday, July 18th
The Superior Avė. Business, žaus pelno.
R.
Gerber tiki kad visas tas kinis holds a government position. home vvhere we found Mrs. Naru carried out at the risk of the trad- a special meeting and rehearsal vvill
Bus ir žymių svečių: iš Bal- žudystes
years since 1 lašt savv šis vvaiting for us vvith dinner. Then er. Exempted goods vvere open to be held at the Lithuanian Hali at
Men’s Sąjunga rengia didelį
atliko vienas asmuo. It is ton
and those years have left vve vvent to the Sports field, vvhere seizure by belligerents in event of 8:00. Whether you have a costume
them
•pikniką nemokamai visiems sa. timorės atvyksta buv. Teisėjas
Ypatinga tas, sako Dr. Ger
marks of change on them. vve savv some fast running and high blockade.
Citizens of neutral na or not, vvhether you have ever parvo pirkėjams draugams. Pik-. Wm. F. Laukaitis su žmona; ber, kad niekas nei vieno iš tų slight
They are štili hovvever, happy and
and vve realized that our tions vvere permitted to make loans ticipated in anything of this sort
nikas atsibus Wiegand’s Lake! žada atvykti P. Pivaronas, iš 12 nužudytu asmenų nepasige- full of fun, and it vvas indeed a jumping,
American sportsmen had to keep
belligerent povvers, and travel- you are invited to come dovvn on
Parke, prasidės tuoj po pietų,. Pittsburgho, kuris yra Lietuvių do. Penkių • nužudytųjų galvų happy moment vvhen vve met here on their toes, to compete vvith these to
ling on vessels of belligerent na Tuesday evening.
Nuvažiavimas: Route 87, tik 8; Kambario Komiteto pirminin- dar nesurado, septynios buvo today. We vvere just beginning to European trained sportsmen.
This is open to all clubs and sotions vvas allovved. This vvas the
our lunch vvhen Bernice ar
Earlier today the Major had in pieture of the situation during the cieties.
The Lithuanian Cultural
mailės į rytus nuo SOM Cen. kas (Sandaros prezidentas), ir surastos, bet paskirai, toliau have~
rived in time to join us.
vited us to go to the Girlscouts World. War vvhen the Centrai Povv Garden League is in charge and no
ter ir Kinsman road. Dykaii tikimasi svečių iš Detroito.
nuo lavonų.
In the afternoon Bernice and I camp in the evening, so novv as ers violently protested against the other specific group.
Committee.
tikietų galit gauti Dirvos ad
When vve
vvent to the Olympics to see some the hour vvas getting late I sug- American “partiality.”
ministracijoje.
of the sports events, vvhich proved gested to return home būt Bernice consider that this šame international
Su tais tikietais turit progą Tautines Tarybos Posė KUDIRKINĖS PIKNI to be very thrilling, and then in vvas anxious to see the finish of law favered the English and French
the evening vve vvent over to Mr. the competitions, so I left her ex- Navies vvhich under this lavv vvere
laimėti dideles dovanas, kurios
8TH ANNUAL
KAS PAVYKO
dis
and. Mrs. Selickas’. We found them pecting her to follovv me home open to any belligerent povver, vve
bus išdalintos piknike. Ten
shortly,
from
vvhere
vve
vvere
to
go
can acknovvledge Germany’s protest
for us, together vvith some
PICNIC
Dr. Vinco Kudirkos Draugi vvaiting
bus visokių linksmų užsiėmi Atvykstant į Clevelandą A.
other company.
It vvas Mr. and to Pažaisli, vvhere the girlscouts as unreasonable. Too, since the AlL. Tautinės Tarybos pirminin jos metinis piknikas Liepos 9 Mrs. Kalvaitis. Mr. Kalvaitis is camp and nrogram was to be held.
mų, žaislų ir tt.
The blggest and best pienie ever
a brother of Antanas Kalvaitis, who
W,h en.. J _ Bjg-iverl
kui Wm. F. Laukaičiui, čia bus d. MačilltSs i almoj e pavyko vi- a brother of Antanas Kalvaitis, vvho When I arrived home I found can supplies thru credit loans, it to be sponsored by the Superior
atlaikyta Taut. Tarybos centro sai puikiai. Linksma skaitlin- vvas Lithuanian Consul in Chicago, the Major and Mrs. Narušis vvaiting becomes apparent that our inter- Avė. Business Men’s Ass’n., Ine.,
ŠAUKIA PWA DAR reikalais pasitarimas, nes CIe ga publika smakiai praleido and Mrs. Kalvaitis is a sister of and the hour vvas elose to seven, ests i n the Allied Povvers vvould is being held .this Sunday, July 16th.
Prįzęs running into tho hundreds
Mrs. Selickas.
It vvas a lovely so they decided, not to vvait for serve to effect a eloser bond.
velande gyvena Tarybos gene diena iki vėlaus vakaro.
party and best of all vve had fresh Bernice, and vve left vvithout her,
BININKUS STREI
In an effort to reauce the ‘strife — vvith a grand prizo of a $179.50
ralinis sekretorius, K. S. Kar Piknike gražiai darbavosi šie and smoked eels vvhich Mr. Selic though I felt very badly that she and eonfliet produced by interna- Norge Refrigerator, Norge WashKUOTI
pius. Taipgi vietos Tarybos draugijos nariai ir jų žmonos: kas caught himself, for his favorite vvas missing this program.
tional law, Congress in 1935 en- ing Machine, Grand Stove, Table
(Continued)
acted a neutrality lavv vvith the model radio, and an expensive bovvl
skyrius turės posėdį su centro Bernatonis, Radžiūnas, Valat- sport is iishing. We spent the
ing bąli are being offered.
talking about America —
follovving provisions:
Clevelando distrikte 7,500 valdybos nariais. Tarybos na kevičius, Velioniškis. Jasulai evening
These prizes are being given free,
alvvays an interesting subject to
1. American citizens vvere striettis,
Liutkus,
Micelis,
V.
Bra

riams
bus
pranešta
apie
posė

amatninkų viešų darbų darbi
those vvho have never seen it.
ly prohibited from selling muni- just asked any of the merchants
in the vicinity of Dirva for a fevv
zauskas, draugijos pirmininkas And so after a very delightful
ninkų gavo savo unijos vadų džio laiką.
tions to any belligerent povver.
Much of the friction caused during tickets entitling you to a chance
Brazaitis, Jurgis Brazaitis jau evening. in the company of four
įsakymą streikuoti protestathe lašt vvar vvould be eliminated to vvin a prize. The location of
nasis, B. Drasutienė, p. Brazai- charming people vve vvere eseorted
vimui prieš pailginimą jų dar
the pienie grounds is on Rt. ' 87,
By George C. Venslovas
by
such a provision.
to
our
home
vvhich
vvas
not
very
bo valandų.
PAKVIETIMAS JAU tienė, ir pikniko gaspadorius far avvay.
merchandise 8 miles east of SOM Center and
2. Non-contraband
M. Drasutis.
Jiems už gerą
Jiems pagrąsinta nestreikuo
might be sold by citizens at their Kinsman rd. Wiegand’s Lake Park.
WEDNESDAY — JULY 20
Gary, Ind., Wins Western Division
is vvhere the pienie for friends and
NIMUI
pasidarbavimą taria ačiū.
ti, nes į jų vietas bus pastaty
This morning Bernice vvent out Softball Title, Chicago Runners up ovvn risk; all restrietions of such customers of the Superior Avė. mer
the
trade
vvere
at
the
disposal
of
Komisija.
ta laukiantieji kiti iš 17,000
alone again for she had some per
Lietuvių Kultūrinio Darželio
chants vvill be held. No admission
The Western Division Softball President.
sonai business to take care of, and
skaičiaus bedarbių.
Sąjunga nutarė surengti gra
3. Americans may not make any is charged, free svvimming, dancing,
playoff of the American Lithuanian
she
had
an
appointment
vvith
a
jourW}PA streikeriams pranešta žų buri Lietuvių vaikinų ir pa
parking and races.
Klubas Laukia Jūsų
nalist to give an intervievv on her A. A. was played at the K. of L. loans to nations at vvar.
kad jiems bus. sulaikyta pašal nelių dalyvauti parade Kultū
4. American citizens vvere forimpressions of Lithuania.
I met District pienie before a crowd of
bidden to travel on vessels of belpa jeigu jie streikuos prie fe- rinių Darželių cledikavimo iš Amerikos Liet. Piliečių Klu her later and vve vvent to the Vy 20,000 — July 4th.
be
šį
penktadienį
bus
vienuoli

The Gary, west side team came ligerent povvers, unless they did so
deralių projektų.
tauto
Didžiojo
Museum
vvhere
vve
To the Mountains
kilmėje kuri įvyks sekmadienį. ka penkinių, šešios penkinės I joined a party that vvas eseorted from behind to nose out the 13th under their ovvn responsibility. This
Dėl WPA amatninkų streiko Liepos 30 d.
provision
vvas
intended
to
discoura guide. It vvas most interest Ward Lithuanian team from Chi
Our former Dirva employee, Miss
Clevelando srityje liko be dar Jaunuoliai norinti prisidėti bus traukiamos anksčiau, 9:30 | by
age a repitition of the “Lusitania Amelia Zilen has just returned from
2.
ing to go through this beautiful cago, III. by the score of 7
bo apie 15,000 WPA darbinin prie parado kviečiami ateiti į vai., o penkios liks vėliau, ir | modern
incident.
”
The Easter Division teams, vvill
museum, everything vve
vacation spent travelbus traukiamos 11:30 vai. looked at vvas explained. In the meet in DuBois, Pa., August 19 Recently, vvith international strife aingmar-vel-ous
kų.
in and thru the mountains of
Lietuvių salę antradienio va jos
up in Europe vvhich threatens Maryland. She informs us that ‘tis
Prie to, iš WPA darbų pa kare, Liepos 18 d., nuo 8 vai. Bet tie kurie dalyvaus pirmes- main hall there are beautiful mas- and 20. The winner of the Eastern flaring
paintings of Lithuania’s Grand division vvill plav Gary for the Na American peace and safety, Sena- a small vvorld afterall — meeting
leista dar 3,000 darbininkų, Bus susitarta ir aptarta visi niame traukime gali dalyvauti sive
Exact tor Key Pittman of Nevada. Chair- five Clevelanders in a spot that
Dukes from the very first ones tional title in September.
ir antrame.
prisitaikant prie Kongreso nu parado reikalai.
man of the Senate of Foreign Re- she though vvould be devoid of even
they have records of. In thp cen date and place to be announced.
Komisija.
Šiuomi primename kad kele ter of the vvall facing the entrance The Cleveland Lithuanian A. C. lations Committee, submittted an an
tarimo mažinti viešų darbų
Ohioan.
to klubiečių jau ilgas laikas there is a large bright colored i s reorganizing its championship amendment to the Neutrality Act
darbininkų eiles.
vvhich
vvould
permit
belligerent
na®EAST OHIO Gas Co. sako kaip klube nesimatė, mes jų painting of Vytautas the Great, fol team, to defend its title, and hope
Prezidentas užtvirtino skyritions to buy vvar supplies from the
lovving the title of the Museum. DuBois, Pa., on August 19 or 20.
mą Metropolitan Parkų siste- įteikė miesto tarybai pasiūly pasigendame ir šiuomi užpra This
United Statės provided they pay
museum.
contains
Yelics
of
anmos darbų vedimui dar naują mą sumažinimui gazo kainą iki šome apsilankyti šį penktadie cient Lithuania and all sorts of Golf Tourney Entry Blanks Ready cash, and carry the goods in their
tiek kad naudotojai sutaupytų nį smagiai praleisti laiką su historic pieces. On one of the up- The first Lithuanian National Golf ovvn ships.
$1,192,000 sumą.•
apie $450,000 metuose. Kom savaisiais, ir dar smagiau pas per floors, occupying a large room Tournament, Is to be held in Chi- A proposition providing the Presi
Dry Cleaning
vvith greater povver and liberpanija nori kad miesto taryba savuosius. Muzika drožia sma vve found the remains of the “Lit- cago, III., August 6. The commit- dent
ty
than
he
novv
possesses,
and
one
DIDELIS METEORAS
• • Senas Drapanas padarom
”, the ill-fated plane that tee reports that 150 already have
ištrauktų savo bylą prieš kom gius šokius kaip jauniems taip uanica
Those desiring to enter vvhich permits the President to ūse
vvas flovvn by Darius-Girenas, in entered.
kaip naujas, išvalom ir
Antradienio vakare apie 9 v. paniją dėl gazo kainos pakėli ir seniems.
his
discretion
in
many
important
July 1933. A half of the large room can secure all information necessutaisom.
Clevelando gyventojai ir pla- mo.
matters.
vvas
outlined
by
Repre•
•
P. P. Muliolis, prez. is occupied by a glass shovv-case sary by writing to Jack L. Juozai- sentative Sol Bloom (D. N.Y.) and Paimam iš namų ir pristatomu
čios apielinkės matė nupuolant
as high as the ceiling and here tis, 6822 Rockvvell St., Chicago, III.
is novv avvaiting approval in Con
gatavus atgal.
••
milžinišką meteorą, kuris nu
• KULTŪRINIŲ Darželių
are the broken and smashed re
• FISHER BODY dirbtuvėje mains of the plane. It was indeed
gress.
Cleveland L. A. C. Meeting
EVA PETRAITIS |
švietė dangų. Tai buvo taip dedikavimo iškilmei atlikti bu sustreikavo apie 700 darbinin
The passing of this Jatest Neu
The regular monthly meeting of
sad sight, and my heart cried as
vadinama “puolanti žvaigždė”, vo kviestas atsilankyti CIeve kų. Atsibuvo ir riaušių su aI stood
there in silence and thought the Lithuanian Athletic Club will be trality Bill by Congress vvill de6702 Superior Avė.
Ž
bet tokių didelių pasitaiko ma lande Prez. Roosevelt. Dabar policija ir streiklaužiais.
of the glorious ideal of the men held Tuesday nite, July 18th, at 8 cide our future course in foreign
relations.
Will
President
Roosevelt
Telefonas: HEnderson 1919
T
tyti labai, labai retai.
paaiškėjo kad prezidentas įga
that flevv it to such a tragic end. P.M., in the Lithuanian Hali, All
assume dictatorial povvers, and if
Meteoro dalys rasta Kanado- liojo Paul McNutt, Suv. Vals
• MIESTO mokyklų valdyba I remembered the gossip that they members and tliose wishing to he so, vvill he misuse them ? Can the
shot dovvn as they flevv over come members, are asked to be
j e, prie Dresden, Ont. Vienas tijų aukštąjį komisijonierių Fi šymet turės apie milijoną do vvere
Germany, and novv I looked elose present.
7
pėdas
lipinų
Saloms,
atlikti
tas
iškil

gabalas i šovė į žemę
larių deficito. Ar nepradės kal for signs of bullet holes or some The Club is now making a drive
mes Liepos 30 d.
gilumo, jis sveria 88 svarus.
bėti apie naujus taksus.,...
evidence of attack būt none vvere to finance the Softball team’s trip
there. The propellers are tvvisted to DuBois, Pa., all local Lithuan
am
and broken, all other parts are ians are asked to support this parneatly cleaned and porished and ticular drive, to aid the youth, vvho
every serap is placed here in mute has done so much to put the Cleve
evidence of a terrific smashup. The land Lithuanians on the sport map
remainder of the room contains in the country.
pietures and shovvcases vvith docuA garden sočiai party,- is to be
Mes netekom savo lyso šioje krautuvėje
ments and personai belongings of held August 12. at the home of
Mrs. Anna Pechkaitis.
PAJIEŠKAU Lietuvę mergi Our Softball team this year again
be managed by Joe Dubix —
ną arba našlę už šeimininkę. vvill
all members desiring a tryout are
Pageidaujama tarp 30-40 me asked to contact him, or better štili
tų, kuri mėgtų gyventi ukėje. come to the rpeeting Tuesday nite,
Daugiau parašysiu laišku. Ad- July 18. All Lithuanians should
members and boosters of
resuokit:
V. P., per Dirvos become
PO 36 METŲ TOJE VIETOJE TURI BAIGTI SAVO BIZNĮ IR EITI LAUK
the Cleveland Lithuanian Athletic
We are not alDon’t
administraciją.
Club.
By Zoe
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Dantų Laboratorija

Priversti Išsiparduot

Dental Platės
CREDIT

Paskutines Pardavimo Dienos

The Kramer & Reich Co.

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

The Kramer & Reich Co.
Parsiduoda visi
krautuvės baldai

7002 SUPERIOR AVĖ
Krautuves Atdara ir Vakarais
Daug vietos užpakalyje krautuvės
pasistatymui automobilių

MOTERŲ PIKNIKAS
Moterų Atjautos Klubas ren
gia smagų pikniką sekmadienį,
LIEPOS 16 d., žinomoje vieto
je, CAMP BY-HECK, Grand
Blvd., Euclid, Ohio. Bus ge
ra muzika, ir įžanga tik 15c.
Visi vietos Lietuviai kviečia
mi dalyvauti.
Komisija.

LUCKY LEAF CAFE
Pirmos klesos užeiga ir val
gykla. Vynas, alus, degtinė,
užkandžiai, ir tt.
(33)

you come here.

Novocain

TEETH

7042 Superior Avė.

1099 East 79th Street
Stan. Jablonskį, prop.

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.
EXTRACTED

DR. SILVER

Lucky Leaf Cafe
. .

lowed to advertise prices, būt
you vvill be
pleased vvhen

J

Gas

Suffer
Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Dentist
HEnderson 3157
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