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AUDRŲ PĖDSAKAI LIETUVOJE

Atšaukė Su
tartį su Ja
ponija

IŠ LIETUVOS

Londonas, Liepos 26 d.— | tikimą dėtis į militarišką
Britų
Atstovų Rūmams pa- ’ bloką.
SIDABRO kasyklose va
LAIKRAŠČIU
daryta
pranešimas kad šios j Rusijos valdovai, norėdakarinėse valstijose darbi
savaitės
bėgiu
busią
baigta
darni
užsitikrinti
sau
pagalninkams pakelta algos, po
Washington, Liepos 26- LIETUVOJE norima išjudin
to kai Suv. Valstijų iždas Britų-Rusų-Prancuzų mili- bą iš Anglijos ir Prancuzi- Suv. Valstijų vyriausybe,
jos
jeigu
Vokiečiai
pultų
tariška
sutartis.
ti
namų statybą miestuose.
pabrangino Amerikoniško
Senato pareikalavimu, praRusiją
per
Baltijos
valsty

Taipgi,
Britų
ir
Prancū

Tuo
tikslu pagamintas įstaty
sidabro kainą.
zų karo vadovybės susita bes, daro visokį spaudimą I nešė Japonijai jog panaiki
mas,
kuris* uždeda mokesčius
na nuo 1911 metų veikusią
į
Britus.
Pastaromis
die
rė
ir
pranešė
Sovietų
vy

ant neapstatytų miestuose že
PLIENO industrijos dar
tarp Japonijos ir Amerikos
mės sklypų, taip kad sklypų
bininkai gali būti iššaukti riausybei jog siunčia Mas nomis pradėjo manevruoti Komercijos ir Navigacijos
savininkai turės mokėti mokes
į streiką, skelbia plieno uni kvon savo militariškas mi skelbdami jog siunčia Vo sutartį. Tos sutarties pa
čius kaip ir nuo apstatytų
jos viršininkai Pittsburghe, sijas sutarimui bendrų gy kietijon prekybinę komisi naikinimas prileis prie už
sklypų.
jeigu bus daroma pakeiti nimosi planų ir nustatymui ją tęsti su nąziais prekybos draudimo gabenti iš Ame
zonų
kuriose
katra
šalis
derybas.
Tai
lyg
persergė

mai Wagnerio Darbo Santurėtų veikti atsitikime už jimas Britams ir Prancū rikos karo reikmenų į Ja
RAŠYTOJO Jono Biliūno pa
tikių Akte.
puolimo ant bent kurios iš zams, jeigu nepriims Rusi poniją.
laikams parvežti iš Lenkijos į
Sutarties panaikin imas
Lietuvą numatyta Rugsėjo m.
AUTO dirbtuvės baigė jų ir jų remiamų mažesnių jos reikalavimų, tos šalys Japoniją labai nustebino.
gali likti vienos pačios lai
pirmoje pusėje. Biliūno kūnas
dirbę 1939 metų modelius, valstybių.
Londonas ir Paryžius su kytis karo atsitikime su.
bus palaidotas prie Anykščių,
dėl to automobilių gamyba
SKOLINIMO KILIUS
kur gyventojai jau renka au
šiuo laiku visai sumažėjo. tiko siųsti savo misijas į Vokietija.
Ruošiamasi 1940 mode Rusiją po priėmimo Sovie Iš Rygos praneša kad DUOTU PUSEI MI
kas pastatyti jam paminklą.
tų tam tikrų reikalavimų. tos trys Baltijos šalys ne
•
lių dirbimui.
LIJONO DARBUS
Pranešimai sako jog Bri pageidauja Rusijos pagal
RASEINIUOSE stato Kun.
Gyvenamį namų statyba tanija priėmė 95 nuoš. , visų bos: jos yra . neutrališkos Washington, Liepos 25.—
Maironiui - Mačiuliu i paminklą.
Suv. Valstijose per 1939 m. Maskvos reikalavimų už su ir tokiomis nori pasilikti. Prez. Roosevelto pasiūlytas
Bronzinis jo biustas bus pasta
pusmetį parodė didelį paki
tytas ant didelio rausvos spal
Kongresui priimti $2.490,limą. Šymet gyvenamų na RUSIJA GIRIASI SA TIKRINA JOG DAN 000,000 skolinimo bilius ša
vos granito, atgabento nuo Du
mų 37 valstijose jau pasta VO SUBMARINAIS
bysos krantų, kuriuos Mairo
ZIGĄ ATGAUS
lies bizniams gaivinti vie
nis yra taip gražiai apdainavęs.
tyta arba statoma už $644,niems išrodo priyeš šalį į
BE KARO
527,000. Tai yra daugiau Maskva, Liepos 25 d. —
Paminklas
stovės prie didžiojo
nes v įdžios iž
sia kurį pusmetį buvo nuo Sovietų karo laivyno komi Bėdinas. — Vokiečiai sa bankruta,
žemaičių
plento.
do deficitas auga ciidyn ir
•
.1929 metų.
saras, grasindamas . Japoni ko kad dėl Danzigo karo didyn. Kiti tikrina kad tą
KAILIŲ
apdirbimas
pramo
jai už kabininiąsi prie Ru
niniu budu Lietuvoje pradėtas
RUSIJOJE plinta meka- sijos, pareiškė jog Rusija nekils, bet jie Danzigo ne bilių pravedus šalyje susi
darytų naujų darbų pusei
1931 metais. Tais metais Įsi
nizuotas ūkių apdirbimas: turinti daugiau submarinu išsižada . ir tikrina kad ne milijono
darbininkų.
metai
bet
mėnesiai
laiko
steigė
du fabrikai — Kėdai
1938 metais ten naudota a- negu kuri kita šalis pasau
Tie
pinigai
daugumoje
laiko
iki
tas
miestas
ir
uo

niuose
ir
Klaipėdoje, šių me
pie 500,000 traktorių, 153,- lyje, ir daugiau negu Japo
butų
skolinami
miestams
ir
stas
sugryš
į
jų
globą.
Sa

tų
pradžioje
buvo jau 8 stam
000 šieno ir javų kirtimo nija ir Vokietija, kartu.
valstijoms
vesti
savo
staty

ko,
Hitleris
ir
kiti
jo
padė

besni kailių apdirbimo fabri
mašinų, 198,800 brokų ir
Liepos 24 d. ■ sovietų ka jėjai tiki kad Danzigo at bos darbus tokių įstaigų ir
kai su 200 darbininkų. Atsky
130,800 kuliamų mašinų.
riuomenė skelbia sunaiki gavimas galimas pravesti reikmenų kurios pačios už
rus Klaipėdos kraštą, liko šeši
nus Japonų batalijoną mū
save užsimokėtų, paskola
be karo.
fabrikai. Išdirbtų kailių įveži
DARBAI PAKILO. Ge- šiuose kraštutinėje Mongo taikos keliu,
«
j butų grąžinama. Kita da
mas į Lietuvą žymiai sumažėjo
neva, Šveicarija. — Tarp lijoje. Numušę 14 Japonų
Varšava, Liepos 25 d. —1 lis butų skolinama biznių
dėl jų pasigaminimo namie. Da
tautinis Darbo Biuras skel lėktuvų.
gaivinimui.
Vienas
žymus
Austrijos
gy

bar
Į Lietuvą Įvežama ir neap
bia kad per tris mėnesius
Liepos 25 d. Japonai pra
dytojas
nervų
ligų,
dabar
dirbtų
kailių, kurie čia paruo
iki Birželio 30 d. daugelyje neša kad mūšiuose su so
gyvenąs
Varšavoje,
tikrina
šiami
vartojimui.
KINAI SMERKIA
šalių pasireiškė darbų pa- vietais Japonai numušė 41
gavęs iš Vokietijos pakvie
©
■* j-, gerėjimas. Daugiausia pa Rusų lėktuvą.
BRITANIJĄ
PERKA
MAŠINAS.
Kadan
timą
vykti
greitomis
pas
kilo darbai 13 šalių: Suv.
Šios vasaros audrų paliktų pėdsakų reginiai Lietuvoje. Nei
gi
Lietuvoje
laukų
darbams
Hitlerį,
kuris
gavęs
nervų
Valstijose, Danzige, Dani
šimtmečiai seneliai nepamena tokių audrų.
Elta.
čungking, Kinija. — Gekasmet vis daugiau stinga dar
joje, Prancūzijoje, Vokie RUDENOP BIZNIAI suirimą nuo didelio įtempi „neralissimo Čiang Kai-Šek,
mo
ir
darbų
kurie
ant
jo
tijoje, Britanijoje, Airijoje,
PAGERĖS
įKinų valdžios galva, pa NORI REVOLIUCIJOS.
GEN. FRANCO Ispani bininkų, tai ūkininkai stengia
pečių guli. Hitlerį, nervi smerkė Britų daromas su Kalifornijoje tęsiasi teis joje
Įsigyti daugiau žemės ūkio
Lietuvoje, Nauj. Zelandijo
pradėjo pertvarkyt vi si
na
ir
jo
partijos
narių
ne

mašinų.
'Pavzd., kooperatyvai
je, Holandijoje, Norvegijo Numatoma kad į rudenį
Japonija sutartis ir užsilei mas komunistų agento H. są savo padėjėjų sąstatą.
sutikimai
ir
prieštaravimai
1937
m.
mašinų
pardavė už
je, Lenkijoje ir Šveicarijo gerokai pagerės bizniai ir
dimus Japonijai. Kai-Šek Bridges tikslu deportuoti Ten eina tąsynės kokia turi
3,600,000
litų,
o
pernai
jau už
jo
taktikai.
je.
padidės bendros šalies inpersergsti Britus kad Ja jį iš Amerikos. Liudininkai būti Ispanijos valdžia. Iš
5,900,000
litų.
Per
kooperaty

Bedarbių padaugėjo Au eigos, skelbia Komercijos
ponija, kaip ‘pasiutęs šuo’, kai įrodo kad jis agitavo už vietų paleista generolai ku
Danzig, Liepos 24 d. — gavus progą atsisuks ir perversmą Amerikoje kul rie nepritaria Franco val vus pernai ūkininkai pirko apie
stralijoje, Belgijoje, Kana Departamentas.
80 nuoš. visų jiems reikalingų
Danzigo
nazių. senatas pa įkąs savo “geradariui”.
doje, Čile ir Vengrijoje.
Šymet smarkiai pakilo
komis, ne balsavimais. Ki džiai.
mašinų. Šymet žemės ūkio ma
siryžo varu paimti į dar Kinai labiausia įtūžo kai ti liudininkai tikrina jog
Britanijoje bedarbius su statyba visoje šalyje.
šinų pirkimas taip pat didelis.
ima naujos valdžios įsteigi Stipriai laikosi ūkininkų bus visus likusius Žydus, Britai sutiko kad Japonija komunistai sukėlimui savo
AMERIKOS neutralumo
užpildymui vietų 4,000 Vo turi tam tikras teises “pa propagandai $40,000* užsi įstatymas šią Kongreso se
tos karo reikmenų išdirby- pirkimo pajiegumas.
stės.
kiečių kurie stojo į miesto laikymui viešos tvarkos” iminėjo net ginkluotais už siją jau nebus pertvarky DURPIŲ GAMYBA. Mažė
jant Lietuvoje medžio ištek
Yorkshire audinyčios ga PRANCŪZIJA rūpinasi kariuomenės eiles.
tam tikrose Kinijos užim puolimais žmonių ir biznių. tas. Prezidentas sutiko tą liams, durpių gamybos srityje
mina 3000 mylių ilgio khaki sulaikyti nuolat mažėjantį
Danzigo teritorijoje per tose dalyse. Tačiau Britai
bilių iškelti sekančiame po keliais paskutiniais metais pa
medegos aprengimui kelių gimimų skaičių. Du metu eitą savaitę įvyko susišau užgina jog tai yra de fakto
SUV. VALSTIJŲ Kon sėdyje, kuris prasidės Sau daryta didelė pažanga. Pernai
milijonų Britų kareivių.
pagretu Prancūzijoje mi dymų tarp parubežio mui pripažinimas Japonijos vir gresas dar tebeposėdžiau- sio mėnesį.
buvo pagaminta 180,000 tonų
rimų jau buvo daugiau ne tinių viršininkų, Lenkų ir šenybės užkariautose Kini ja, nors jau senai buvo lai
durpinio kuro. 71,000 tonų pa
KARVIŠKA BeDA
Vokiečių.
gu gimimų.
kas išsiskirstyti vasarai.
jos žemėse.
MARSAS,
didelė
rausva
gaminta
rankiniais budais ir
«
Italijoje vienas ūkininkas
Numatyta išsiskirs! y m u i žvaigždė-planeta šiuo laiku 110,000 tonų mašinomis.
nuėjęs'į tvartą pašerti kar KAIP IŠRODO, Prezi Londonas, Liepos 25. — GLACIER Parke, Wash- laikas apie Rugp. 5 d. Tu
vę pasikabino savo bruslo- dentas Roosevelt bus varu Britanija sutinka garan ington valstijoje, po kalnus ri svarbių reikalų, kurių priėjo arčiausia prie žemės LIETUVOJE • įsteigiama val
tą ant ėdžių. Karvė tuo priverstas savo partijos na tuoti Lenkijai 40 milijonų laipiojant grupei žmonių, negali baigti dėl perdidelių negu kada buvo per eilę diškas Energijos Komitetas. Jo
metų. Ji matoma po 10 va
tarpu pradėjo maumoti ir rių kandidatuoti trečiam dolarių pirkimui Anglijoje nuslinko nuo kalno sniegas politikavimų.
landai vakaro toli žemai užduotimi bus tirti energijos
sumaumajo bruslotą, kurio terminui.
sau apsigynimui karo reik ir po juo žuvo šeši žmonės.
ištekliai, jų naudojimo planus
pietų rytuose.
kišeniuose buvo 4,000 lirų
menų.
MUSSOLINI ragina ki
ruošti
ir energijos ūkio reika
* ($200) pinigų.
PER PUSMETĮ automo Londone buvo paplitę ži ITALIJA išnuomavo Vo tose šalyse gyvenančius sa BETURČIAMS GYDYTI iš lais nuomonei reikšti. Susisie
Norėdamas išgelbėt pi bilių šymet išparduota 2,- nios buk Chamberlain siū kietija Viduržemio juroje vo vientaučius gryžti į tė
Seimo biudžeto komisi kimo ministro leidimu. Energi
nigus jis karvę papjovė, 045,723. Taip pat šymet lo Vokietijai paskolą už ap- savo uostą Trieste, kuriuo vynę. Sudaryta net pasto laidos,
jos sprendimu, padidinta 250,- jos Komitetas turi teisę tyri
bet pinigai buvo sukramty 5 pirmus mėnesius paga rimimą ir nori sudaryti ra Vokiečiai .naudosis per 10 vi komisija sugrąžinimui Į 000 litų suma, kuri paskirta nėti energijos išteklius bei že
ta. Karvę turėjo parduoti minta automobilių ir tro mybę Europoje. Chamber metų. Tau yra greičiausia tėvynę 10 milijonų svetur specialiai džiovininkams gydy mės turtus ir be jų savininko
už mėsą, gavo mažiau ne kų 57 nuoš. daugiau negu lain tuos gandus užginčijo. ne tiek Vokiečiams reika gyvenančių Italų.
ti.
sutikimo. Savininkui už pa
gu prarado pinigų. Be to per tą pat laiką pernai.
lingas ten uostas, kiek Ita
darytus nuostolius atlygins.
už pjovimą karvės be leidi
LONDONE bus pradėta lijos i-r Vokietijos planuo EUROPOJ padėčiai ap LINŲ PLUOŠTO šymet per
•
mo buvo policijos nubaus . .RYTINĖSE valstijose ši suiminėti Airių Respubli se numatytas leidimas Vo rimus, Amerikos biržoj pa penkis mėnesius iš Lietuvos į LIETUVA augina kelių fon
tas.
vasara yra labai sausa, be kos armijos nariai, kurie kiečiams įsigauti su savo kilo nekuriu akcijų kainos. užsienį išvežta 13,500 tonų ir dą. Į tą fondą turės mokėti
lietaus. Kenčia ūkininkai kaltinami rengimu sprog laivais ir Viduržemio juro Tam priežastis esanti ir pa už juos gauta 19,400,000 litų. auto mašinų savininkai ir sa
Farmingham, Mass.. Lie New Yorko, Pennsylvani- dinimų. Buvo pagrasinta je, kad atsitikime karo su sireiškęs biznių gerėjimas, Pernai per tą laiką linų ir pa vivaldybės. Dalį lėšų skirs ir
pos 25 d. lietus su ledais jos ir Naujosios Anglijos susprogdinti Anglijos par- Londono bloku galėtų lais kuris kils į rudenį dar dau kulų buvo išvežta už 15 mili j o- vyriausybė. Fondas sudarys
iškapojo, apie 3,000 langų. valstijose.
■ liamento namą.
vai veikti tose jurose.
jonų litų.
1 apie 10 milijonų litų.
giau, sako žinovai.
•
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SYLVANI JOJE

Dar Lietuvių Kambario Baigimo Reikalu

MIRIMAI

Dar Reikalinga $2,500 ir Mes Amerikiečiai Privalome Sudėti
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI
Nors Pittsburghiečiai Lietu mo, jokios inspiracijos studen
sukėlė pirmiau reikalautus tas tokiose aplinkybėse įgauti
Pittsburgho Lietuviams be viai
Zigmas, 47 m.
ATRAŠKEVIČIUS Vladas, pus- MICKEVIČIUS
1
$5,000, dar prireikus $2,500 negali.
sirūpinant kur gaus dar apie daugiau, dabar imasi darbo iš- Pittsburgho Universitete su amžis, mirė Liepos 1, Chica mirė Birželio 21, New BriKLONIO ŽINIOS
$2,500 sumą kad galėtų Lietu naujo. Kai matysis kad ši an manyta sudaryti kitokias apgoje. — Panevėžio ap., Ra tain, Conn.
DIRBA NORMALIAI
vių Kambario Pittsburgho Uni tra papilddma suma baigiama inkybes ir sutverti net sveti guvos p., Titeikių k. Ameri- ,JANKAUSKAS Juozas, 59 m,.
mirė Birželio 30, Ashley, IJa.
ko j e išgyveno 35 metus.
SAUSRA. Lietaus čia nėra versitete darbą pradėti, reika sukelti, tada Lietuvių Kamba mų kultūrų vaizdus. Nutarta
Po streiko, kurį sukėlė WPA
Ona, mirė BirMASEVIČIUTĖ
OREIVIS
Damazas,
pusamžis,
ryje
bus
imamasi
darbo,
nors
įrengti
tautinius
kambarius,
linga
pažymėti
dar
keletas
da

viešų darbų darbininkai amat- visa vasara ir gal greitai ne
Detroit, Mich.
želio
mėn.,
mirė
Birželio
29,
Chicagoje.
iš
Lietuvos
medega
jau
beveik
sūriuose,
išpuoštuose
kiekvie

lykų
apie
tuos
tautinius
kam

bus.
Visi
oro
spėjikai
prana

r nkai, protestuodami, dėl pa
— Šiaulių ap., Rietavo par., BUTRIMAS Justinas, mirė Bir
visa suvežta ir galėtų pradėti nos tautos stilium, studentai
ilginimo jų darbo valandų, vėl šavo lietų, bet jo nesulaukiam barius.
želio mėn., Detroit, Mich.
dirbti.
Tik
pinigų
trukumas
Sodalės kaimo.
praleisdami
tam
tikrus
perio

v skas 'Pittsburgho srityje^ ap jau du mėnesiai — per Birže Reikalinga paminėti plačiau
BUBNIEN
e
Magdalena, 60 m., RAŠKEVIČIUS Juozas, 59 m.,
yra
kliudymas.
dus,
jaustųsi
kitokiose
apistolio
ir
Liepos
mėnesius.
Saus

ir
apie
Lietuvių
kambarį
ir
rimo, darbai eina normališkai.
Liepos mėn., Haverstravy, mirė Birželio 18, Dayton, O.
.Diduma darbininkų gryžo į sa ros geriausi ženklai tai pelės apie svarbą jį greičiausia už Pirmutiniai šiam darbui į vose, ir palengva priaugtų prie mirė
— saikių aps. Amerikoje išN.
Y.
pažinimo
kitų
tautų.
Tiesa,
iš
Lietutalką,
stojo
Clevelando
ir širšės. Pelės savo lizdus su baigti.
vo darbus.
gvveno 40 metu.
JAKŠTIENĖ
A.,
mirė
Liepos
Pittsburgho srityje dirba ar sikrovė grabėse ir žemumose, Plačių Pittsburgho apielin- viai, nes, kaip pasirodė perei- to kambario nepažins visos tau m., Mahanoy City, Pa.
ANDRIUŠKEVIČIENĖ
Elzbie
tos,
bet
pabuvęs
Lietuvių
kampranetame
Dirvos
numeryje
ti 20,000 darbininkų prie viešų širšės padarė tą patį. Šitie kių gyventojams teko matyti
ta,
mirė
Birželio
mėn.,
Ma
GIRDŽIUS Jonas, 57 m., mirė
paryje,
paveizdan,
norės
suži

CleveŠimas,
Tautinės
Tarybos
gyvūnėliai
tai
geriausi
oro
nu

tą
aukštą,
virš
debesų
kylantį
darbų. Keli šimtai nepasirodė
hanoy
City,
Pa.
Liepos
7,
Chicagoje.
—
Gir

noti
ir
kas
ta
Lietuvių
tauta,
darbuose kuomet buvo paskirta spėjimo “instrumentai” ir vi- pastatą — Mokslo Katedrą, — lando skyrius rengia pramogą
džių par., Gudelių k. Ame JOCIENĖ Marė, .64 metų, mi
jiems gryžimui terminas pa- sus mokslininkus suvaro į ra- kuri yra patalpa Pittsburgho Lietuvių Kambario fondo pa kokie tai žmonės. ... ir mederė Liepos 2, Mahanoy City,
rikoje išgyveno 38 metus.
gos apie tai ras knygose.
Universiteto. Tą pastatą ma rėmimui.
gj ąsinant nepriėmimu atgal jei gąPa. — Kalvarijos par.
KRAŪKLYS
Vincas,
pusamžis,
Lietuviai studentai, patekę į
st reikuos daugiau negu pen Kalnuose medžiai jau džius- tė ir lankė kitų miestų žmonės,
ČERNAUSKAS Juozas, 58 m.,
mirė
Liepos
9,
Chicagoje.
—
Pittsburgho
Universitetą,
nie

lankė
ir
Lietuviai.
kias dienas.
ta, lapai pageltę byra, GyvaKAM TIE KAMBARIAI?
ko apie Lietuvos istoriją neži Bėdžių par., Drūčių k. Ame mirė Birželio 30, Chicagoje.
Lietuvius ten traukia vienas
tės, varlės visos persikraustė į
— Žagarės par., žiūriu kai
Daugeliui
net
ir
aukavusių
rikoje išgyveno 35 metus.
šaltinius kur randasi nors kiek svarbus dalykas — tai paskir Lietuvių Kambario parėmimui nodami, pasijaus pasididžiavi TRAJACKIENĖ
mo. Amerikoje išgyveno 34
Solomeja
(po
mą kad jų tautos vardu įsteig
tas musų tautai paminėti KamŽUVO HEINZ ŠEI drėgmės.
nežinoma
gal
kam
tie
tautiniai
tėvais
Dumšaitė),
51
metų,!
metus.
tas kambarys. Kitų studentų
............  baris, kuris, kuomet bus įren- kambariai reikalingi.
Ūkininkai nukenčia daugiau
į SUNGAILA Antanas, mirė 22
mirė
Birželio
6
d.,
Jovita,
MOS NARYS
paklausti
“
kas
tie
Lietuviai
”
,
nes vasarojus jau džiūsta, i gtas, bus amžina atmintis musia, i__„
Gimus Rozali d. Liepos, Springfield, III.
bulvės sų tautai šiame vakarų pasau- Pittsburgho Universiteto va jei tuo tarpu nežinos, skubin Argentinoj.
Liepos 23 d. automobilių su avižos, imiežiai
____ 'išdžiuvę,
____
Jo kūnas sudegintas .Chica
me.
dovybė
yra
išleidus
tam
tikrą
si išmokti, patirti....
’ 'ku-iiyje.
simušime užmuštas Rust Heinz, suvytę, nekalbant jau apie
!
MIKALAUSKAS Albinas, 28
gos krematerijoje.
leidinį
kuriame
telpa
įvairios
Lietuvių
Kambarį
lanko
ir
Mokaukšte
žemutiniame
25 metų amžiaus, garsios Heinz kuruzus, kurie yra visai pras
CITRONAS
Ignas, mirė Birž.
metų,
mirė
Birželio
menesį,
informacijos
apie
tai.
Tauti

maisto magnato šeimos narys. ti. Pievos nudžiūvo jau prieš slo Katedroje pašomais eina nių Kambarių idėja pravesta lankys Lietuviai per ilgus lai Montreal, Kanadoje.
26,
Worcester,
Mass. — Ra
kus,
ir
turės
pasigerėjimo.
Atėmus
keleN ‘laimė ištiko jiems gryžtant porą savaičių. Daržovių nėra, eilės kambarių.
seinių
ap.,
Liolių
k.
RAUSKINIENĖ
Kastancija
(po
Lietuvių \ Kambarys bus dar
iš šokių nakties metu. Heinz ir tas sausra naikina. Obuo tą šiaip kambarių, kiti visi yra štai dėl ko:
MILIAUSKIENĖ
Ona,
mirė 25
tėvais
Marcinauskaite),
47
automobilį valdė jo draugas. liai, kriaušės pageltę, jau by paskirti įvairioms tautoms — Kitose aukštosiose mokslo kitokesnis už kitų tautų kad
metų, mirė Liepos 6, Chica Birželio, Lawrence, Mass.
bus
tai
vienatinis*
kurio
sienos
įstaigose,
sako
vienas
straips

įrengti
sulvg
jų
tautinio
meno.
\ ižiuojant, draugui vėjas nu- ra nuo medžių, nes negauna j
goje. — Rokiškio aps., Če KUNIAUSKAS Jurgis, mirė 23
Keleto tautų kambariai jau nis tame leidinyje, nors iš lau nutiestos Lietuvoje austo Lier. išė skrybėlę. Jie automobilį maisto, ir vertės neturi.
dasų miestelio. Amerikoje' Birželio, Sebastopol, Pa.
t
tvisku
raštu
lino
audiniais
—
įrengti, kurių fondai buvo su ko ant sienų auga gražus vi
a' sukę gryžo skrybėlę pasiim Pievos ir girios dega.
LIPKA Bernardas, mirė Birže
išgyveno 27 metus.
jokliai, nors aplinkui lauke iš Litų tautų kambarių sienos tik
ti. Pasiėmę vėl sukosi važiuoti
Ūkininkai gyvuliams veža ! kelta apie po $10,000.
lio 28, Exeter. Pa.
ŠUKIENĖ
Petronė
(RamaškiuKelių tautų kambariai bai taisyta žolynai ir gėlynai, pa nuteptos arba medžiu iškaltos.
n iesto linkui, ir tuo tarpu ki- vandenį iš tolimų upių.
tė), pusamžė, mirę Liepos 9 RAČKAUSKAS J. P., mirė BirNorėdami
matyti
Lietuvių
giami
Įrengti.
tys
kambariai
kur
studentai
t s automobilis užlėkė ant jų
d., Chicagoje. — Panevėžio I želio mėn., Pittston, Pa.
Inėjus į Lietuviams skirtą mokasi, nutiesti tik juodomis Kambarį greičiau užbaigtą ir
DARBAI.
Darbai čia eina
ir įvyko katastrofa. Kiti išliapsk., Smilkių par., Molinių MILIUS Dominikas, mirė Bir
einantį
savo
pareigas,
pasirū

menkai: anglies kasyklose dir- I kambarį randi tik plikas mu rašomomis lentomis ir kur ne
ko tik sužeisti.
želio 10, Plainsville, Pa. —
kaimo. Amerikoje išgyveno
I ba dvi dienas į savaitę, vos iš ro sienas, jis netinkuotas, nie kur kabo kokių senoviškų griu pinkit prisidėti su savo auka.
Seinų
ap., Leipalingio vaįs.,
37
metus.
Lietuvis.
vėsiu atvaizdas. Jokio gyvuko nedaryta.
laiko žmonelius nuo bado.
šaulėnų k. Amerikoje išgy
URBAS Petras, pusamžis, mi
NUSISKANDINO
Tie darbininkai negali gau
I
rė Liepos 9, Chicagoje. — veno .38 metus.
Pereitą savaitę Pittsburghe,
. KANADA GAUNA
iš valstijos pašalpos, nes jie
Panevėžio par., Pažalvaičių ! PRAKAITIS Juozas, 53 hiėtų,
nuo Smithfield tilto į Monon- ti
dirbančiais. Federale
fotografas, mirė nuo širdies
k. Amerikoje išgyveno 30
gahela upę nušoko ir prisigir- skaitosi
LABAI DIDELĮ
valdžia
sulaikė
visokią
pašalpą
metų.
ligos Liepos mėn,, Calumet
čė vyras, kuris manome buvo valstijai, nes mat ją valdo ki
ŽINIOS
City, III. Liko žmona ir vai
_______
VALIUS Juozas, pusamžis, miDERLIŲ
bedarbis ir -paėjo iš Cincinna- ta partija, Blogi laikai, blogos
Chicagoje.
—
kai.
rė
Liepos
5,
(Iš
MUSŲ
LAIKRAŠČIŲ)
;
ti, Ohio, negras.
valdžios, dar blogesnės gyveni KATALIKAI VEIKIA. Det
VELEVIENĖ1 Marcelė, 62 m.
Kvėdarnos
p.,
Tauragės
ap.,
roite apie trys mėnesiai kaip
Rugiapjūtė prasidėjo. Kamo sąlygos.
Guvainių k. Amerikoje iš mirė Birželio mėn., Kearny,
'
ALTOON A, Pa., PennsylvaVieši darbai sulaikyti. Iš susiorganizavo nauja Lietuvių ® FRANKFORT, III, — Vaikai nada šymet tikisi tokio grudų
N. J.
gyveno
28 metus.
nia geležinkelio linija paėmė į 19.000 pernai vasarą dirbusių draugija, pavadinta Detroito
SVARLIS
J.,
rastas
nusinuobežuvaudami
vandenyje
paderliaus
kokio
niekad
dar
iki
darbus 98 prekinių vagonų su- prie viešų darbu dabar dirba I Liet. Katalikų Veikimo Cerit- tėmijo pu'siau iškilusi lavoną,
PAJIEšKAU Lietuvę mergi
dinęs Liepos mėn., Ambridlurėtojus. padidėjus trauki 5,400, kiti dar gauna pašalpą, ras. Ją sutvėrė senesnieji vei kuris pasirodė buvo Juozų Va šioj neturėjo.
ną
arba našlę už šeimininkę.
ge, Pa.
kėjai. Jų tikslas yra sutrauką
nių judėjimas. Jie buvo palei o kiti nieko negauna.
'
Ankstyvi
apskaičiavimai
nu

Pageidaujama
tarp 30-40' ' me
MARKUS
Kazys,
mirė
Liepos
į vieną centrą atstovus visų lio., Jo.mii’tis atrodo’misteriš sakė kad kviečių derlius buš
sti nuo Balandžio 15 d. 1938 m.
tų, kuri mėgtų gyventi. ukėje.
Visa valdžia demokratu, o ! ti
mėn.,
Springfield,
Ohio.
—
ka.
Jis
buvo
"šenėlių
prieglau

Kompanija sako prekinių va jau septyni metai neparodė trijų vietos Lietuviškų parapi
Daugiau parašysiu laišku. Ad
ir buvo pakviestas dirbti, didesnis ‘už’ už 19Ž8 metų der Marijampolės par.
gonų judėjimas ėjo -daugyn nieko gero. Bedarbių yra dvi jų katalikiškų draugijų, padi doje
resuoki!:
V. P., per Dirvos
PETRAVIČIUS
Juozas,
57
m.,
, lių, kuomet gauta 544,598,000
per pastarus penkis mėnesius. dešimts milijonų, o pusė mili dinimui veikimo tarp katalikų. ukėje..
administraciją.
'
7'*
mirė
Liepos
12
d.,
Chicago

jono politikierių turi gerus lai Pavadinimas gražiai skamba, ® CHICAGO,; IIL — Lietuvaitė,. bušeliui kviečių.
je.
—
Amerikoje
išgyveno
ries kur vienybė ten ir galypė. 'Aldoba ^ormanfaitę išvyko, Griidų sandėliai, kurie nuo
42 metus.
HOMESTEAD, Pa. — Darbe kus ir darbus, antra puse" mi- Jeigu jie vieni 'kitiems padės,
į tolimą šaltą Alaskh. Jos ke-( •1929’metų .neveikė, apvalomi ir SAKALAUSKIENĖ Magdė (po Keliaukite Vikingu Laivais
Carnegie-Illinois plieno dirbtur Ii jono yra visokie užvaizdos neužvydės, pritars, gal sudarys lionė
yra 7,060 mylių. Aplan paruošiami sutalpinti grūdus.
tėvais Kungiutė), mirė Bir
vėje po plieno krūva užmuštas prie WPA., PWA., ir CCC. Tie ir naudingą veikimą. Pagy kys naują
Matanuska koloniją,
pilnai
patenkinti.
želio mėn., Baltimore, Md.
darbininkas, John Hadvab, 58
Kanadoje
yra
5,3,39
ūkinių
vensim,
pamatysim
jų
darbų
kur įsigvvęno nuo sausros nu
Laikai kartojasi: 1894 iki vaisius.
ŠILEIKIS J., mirė Liepos 7 .,
metų amžiausi
Per GothenburgŲ, Švediją.
grudų elevatorių, kurie visi
kentėję Amerikos ūkininkai.
1900 metų buvo panašus sun
Baltimore,. Md.
kus laikai. Tuomet Ameriko NESUT1KIM AI. D e t r o i te ;—Vladas Pocius, 23 metų, bus panaudoti grūdams supil RĖKUS Antanas, 65 metų, mi
gyventojų buvo 90 milijonų, j gyvuoja trys Moterų Sąjungos sunkiai, pašautas policijos kuo ti iki tie grupai bus išvežti.
rė Birželio 29, Baltimore.
Valstijoje Darnų Pa je
o dabar jau yra 122 milijonai. ! kuopos. Trečioji, nepersenai met bandė pabėgti nuo polici Kanados geležinkeliai pradė Md. Gimęs Panemunėje, Su
Jonas J. Niemus. susiorganizavus šv. Petro pa ninkų. Jis buvo užtiktas ban
daugėjo
valkijoje..
jo taisyti ir paruošti traukinių ŠIMANIŠ
Pranas, 27 m., mirė
dant apiplėšti, namus.
rapijoje,
o
kitose
dviejose
Lie

PHILADELPHIA. — Peimlokomotivų
didesnį
skaičių
tų
Birželio
.
29, Chicagoje, kur
tuvių
parapijose,
rytiniame
ir
Julius
sylvanijos dirbtuvėse darbinin GAISRAS. Wilkes-Barre, Pa. vakariniame miesto krašte, gy- ® PITTSTON, Pa.
grudų suvežimui į centrus ir į
buvo
ir
gimęs.
Petraitis,
33
metų,
žuvavikų skaičius padaugėjo apie 1 — Praeitą savaitę kilo gaisras
KRIŠČIŪNAS Jonas, mirė Bir- Laivtj išplaukimai iš New Yorko:
senesnį laiką. Bet nie- mo mėgėjas, išvykęs žuvauti uostus.
iiuoš. nuo Gegužės iki Birželio medžio apdirbimo dirbtuvėje, i1 vuoja
želių 29, Chicagoje. — Pakad
gal
tarp
Sąjungiečių
nepabaigai, o išmokėtų algų su padaryta nuostolių už $200,000 I buvo tokių nesutikimų kaip prigėrė.
KUNGSHOLM ...
Rugp. 19
nevėžio ap., Klovainių par., M.S.
S S. DROTTNINGHOLM R u g p. 29
®
PHILADELPHIA.
Pa.
—
J.
mos pakilo arti 5 nuoš.
ir gajsras buvo pagrasinęs pie apsireiškė dabar: 54-toje ir 64Sitkunu k.
M.S. GRIPSHOLM .... Rugsėjo 8
Jurčikonis savo draugui no
Birželio mėnesio darbininkų tinei miesto daliai. Trys ug
DAYTON, OHIO
PETRAUSKAS Stasys,. 50 m.,
toje
kuopose
narės
skaidosi,
rėjo parodyti šautuvą. Neiš VYČIŲ PIKNIKAS. Lietu mirė Birželio 20, Mahanoy
skaičius visos valstijos dirbtu niagesiai nukentėjo, nugabenti
! viena kitą užgaudinėja kaip gą- tyrus kad Šautuve yra užs.ilivėse Jjymet buvo 9 nuoš. dau i ligoninę.
kelionei niekas nepatarj
lėdamos, ir net spaudoje pasį- kus viena kulka, ėmė spaudyti vos Vyčių 96-tos kuopos meti- City, Pa. Amerikoje išgyve
giau negu metai laiko atgal.
naus geriau pr įsirengti kaip
nies piknikas bus laikomas sek no 32 metus.
1
rodžiusias
žinutes
apie
vienų
Daugiausia, darbininkų grygaiduką, ir ta likus Dulka teko madienį Rugpjūčio 6 d., Val- ŠIMKUS Albertas, 20 metų,
vietinis laivakorčių agen
į ar kitų veikimą bando neigti Jųrčikoniui.
tas, arba
žo į geležinkelių dirbtuves.
, ley View Grove, prie Valley
prigėrė
Liepos
1
d.
Chicago

i ir dėl to kritikas kelia.
—Philadelphijoje, užėjus di Pike. Daytono ir apielinkės
je, kur buvo ir gimęs.
SWEDISH AMERICAN LINE
Iš šalies žiūrint darosi tie deliems
karščiams mirė keturi Lietuviai kviečiami dalyvauti. SIRTAUTIENĖ Paulina, mirė 4 W.51st St.
New York, N.Y.
siog
keista
kad
katalikiškos
or

PIKNIKAS IR SLA.
Antanas Klimas ir
Daytonietis.
Liepos 3, Cicero, III.
ganizacijos narės taip elgiasi: Lietuviai*.
Vaitiekus. Jie dirbo vie
[jų principai paremti kataliky Kazys
PONAI
noj
vietoj
ir viens po kito mi
Pirmutinis Nacionalis bes ir artimo meilės pamatais,
rė. Toliau, mirė Kazys Ša mis,
o
jos
elgiasi
tiesiog
pažeminSLA. 35 ir 115 kuopos turė
Golfo Turnamentas
čamos tuos principus. Turėtų aludininkas. Lietuvė mirė p.
jo savo išvažiavimą Liepos 16
tokį elgėsi ir liautis vie Vitkienė.
d., Harris Parke, Sweet Val Amerikos Lietuvių Sporto inaaigti
® E ASTON, Pa. — šioje nedi
kitą
dergusios.
ley, Pa. Suvažiavo žmonių Sąjungos pirmas golfo turnadelėje Lietuvių kolonijoje
trys busai ir virš šimtas auto mentas atsibus Chicagoje Rug VAŽINĖJASI. Daugis Det miršta musų vientaučiai vienas
mobilių — dalyvavo virš 490 pjūčio 6 dieną, Glen Eagles roito Lietuvių vasaros metu po kitam, štai nuo Gegužės
asmenų. Alaus išgėrė pusdevažinėjasi po įvairias koloni iki Liepos 10 čia mirė jau sep
vintos bačkos, nes buvo gana Golfo lauke. Rengime pasitar jas, ir daug važiuoja į New tyni musų vientaučiai.
nauja Chicagos Lietuvių Golfi- Yorko Pasaulinę Parodą. Grykarštas oras.
N, Y. — Lie
šiame, piknike dalyvavo SLA. ninkų Klubas. Turnamento ko Čusieji daug papasakoja ir ap ® BROOKLYN,
tuviams
rūbų
siuvėjams šy
centro ponai — F. J. Bagočius misiją sudaro Dr. S. Biežis, Dr. sako kad Lietuvių Paviljonas met prasta. Manyta
ir tikrin
ir IC. Jurgelionis. Jie buvo pa V. Zopelis ir S. Trainis.
gražiai įtaisytas, Lietuvos eks ta kad Pasaulinė Paroda
New
kviesti ne visu SLA. nariu, iet
ponatai patraukianti.
žaidimas
yra
visiems
gerai
Yorke
gelbės,
siuvėjams
duos
vieno, kuris nori gauti darbą
Daug Detroitiečių žada va daugiau biznio. Bet taip nėra:
prieinamas, nes bus “open” dėl žiuoti
ir gerinusi aniems.
rudenop, kuomet Parodo iš kitur atvykę į New Yorką
Mat, LRKS.A. prašalino jį iš nustatymo čampiono ir “handi- je bus Lietuvių programas.
žmonės nesiskubina pirkti ru
savo štabo, kuomet sekr. M. cap” dcl kitų dovanų. Progra
šilo Lapelis. blis.
Kvietkus užėmė vietą. Tasai mas surengtas visai dienai. Ku
—Brooklyno apielinkėje vie
žmogelis viena diena yra kata
likas, antrą bolševikas, o tre rie nežais golfo galės laiką pra MONTREAL, Kanada ši iš Lietuvos atvykę Dr. Sta
leisti kitais mėgiamais užsi
sys Urbutis, kuris nori susipa
čia pats nežino kas.
žinti
su Amerikos gydymo įs
ėmimais.
Vakare
bus
vakarie

Nei Bagočius nei Jurgelionis
DAUG APALPO, Sekmadie- taigomis, taipgi slaugė Marija
nepadarė jokio įspūdžio suva nė ir šokiai.
nį, Liepos 23 d., buvo suruoš- Jasiukynaitė. Jie darbuojasi
žiavusiems į pikniką. Jie tik
ta didelės iškilmės viešoje vie- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
BUS DAUG SVEČIŲ
išbarė vadovus kurie sugadino
toje, kur vienu kartu apvesjų plakus kraustyti SLA. cen Numatoma kad šiame turna- dinta 105 poros jaunavedžių. ligoninėje Kaune.
trą į PittSburghą, nepasakė net mente dalyvaus Lietuviai golfi- Tu iškilmių pažiūrėti buvo su • CHICAGO, III. — Vysk. Pr.
Bučys, Marijonu vienuolijos
rimtos kalbos, neišnickine vie ninkai iš daugelio miestų. Iki ėję apie 20,000 žmonių.
aukštas
narys, Romoje įvyku
nų. neišgyrę kitu.
Dėl šilto oro ir susigrūdimo,
Piknike neansieita ir be muš šiol žadėjo dalyvauti Detroito, toje minioje apie 300 žmonių siame suvažiavime išrinktas
tynių, kur SLA. 115 kuonos na Clevelando, Grand Rapids, Ra- apalpo. Dalis jų nuvežta į li Marijonų vienuolijos generolu
(vyriausiu vadu). Iki šiol jis
riai panaudojo alaus stiklus — cino. Daytono, Rockfordo ir gonines.
gyveno Kaune, nuo dabar ap •Jaunieji ūkininkaičiai ir
mat, išgerta 8.!Z> bačkos alaus, Gary.
sigyvens Romoje. Amerikos
tai 8 buvo perdaug.
Visi Amerikos Lietuviai
• PAUKŠČIAI; kaip ir lėktu Marijonų vienuolijos vadu iš ūkininkaitės savo veži
Tą viską matė Bagočius ir
mu atgabenę šauliams
vai, kartais turi nukristi dėl rinktas Kun. Dr. Jonas Navic dovanų
visi .kiti. Tokius SLA. narius prašomi stot i į turname
: iš kiekvienos
turėtu nubausti, nes sužalota Įstojimo blankas gausite rašy susidariusių ant jų sparnų le kas, Marianapolio kolegijos di apskrities po šautuvą.
rektorius. iŠ Thomson, Conn. Padovanojimą atliko per
žmogui veidas viešame susirin dami į Lithuanian Golf Tour- dų.
kime. Tokie šposai pas Lietu nament Committee, 2201 W.
Šaulių Sąjungos 20 me
• TIKĖKIT arba ne — moks Savo padėjėju Vysk. Bučys pa
siskyrė Kun. Dr. Vaitkevičių. tų sukakties iškilmes
vius jau buvo pranykę, taigi įį Cermak road, Chieago, III.
lininkai
ištyrė
kad
uodas
turi
Marijonų seminarijos rektorių, Kaune.
reikia juos naikinti iki pask.u-'
Elta.
J. L. J. net 22 dantis.
kuris tuoj vyksta į Romą.
tinos.
Parke Buvęs, i
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Mudvi pasirėdėm puikiausiom
tas naujas namas, taigi aš la
bai norėjau matyti ją, a jie jos suknelėm ir sidabriniais batu
naujas patalpas, daug skaičiau, kais, pasišaukėm taksi nuvežti
girdėjau kad ten atsibuna puo- mus poniškai į tą didyjį balių
R^n ONA KARPIUS.
1 šnųs baliai ir visokios1’ svarbios geriausioje Lietuvoje vietoje,
sueigos Valstybiniai baliai at nes šį vakarą mes ineinam į
sibuna Karininkų Ramovėje. Lietuvos parinktosios draugidaug smagių sueigų, o da Tai yra aukštųjų karininkų ■ jos tarpą.
:
nt; iAukd ; ekunuos sa- bar viskas kitaip, jau išstaty- klubas.
(Bus daugiau)
u sutarimus dalyvauti kituo
se Europos miestuose, kad ga
lėtų pabūti Kaune. Abu vyrai
kalba Lietuviškai, o p. Kran
čius yra tikras žemaitis, nes
jos tėvai paeina iš Nemakščių.
Jau buvo pilnai prašvitę kai
pagaliau pasibaigė šis musų
gražus, linksmas vakaras.

i-o D. UniversitetolC0liOIW OO MuSlį LlStUVcl
£• i UOS L FaS

ZAUNIUS.;

— KITOS VAIŠĖS METRO- '
POLYJE, IR NEPAPRASTI I

ARTISTAI Iš AMERIKOS
LIEPOS

22,

Penktadienis,

studentų choras iš
New York, Liepos 21 d. — ši rytą paskambino žurnalistas
45 asmenų su savo vadu, komp. Šiądien 8 vai. ryto New Yorko draugas, p. Rimydis, ir užkvie
K. Kavecku priešakyje. Šiuo uoste iš Holandų laivo Nieuw tė mudvi šiam vakarui į balių
metu choras truputį ilsisi, c Amsterdam išlipo pirmutines Metropolyje, kurį rengė žemės
ARKLIŲ LENKTYNĖSE
Rugpjūčio 1 d. susirinks į Kau Lietuvos verslininkų - biznierių Ūkio Rūmai ir “Ūkininko. Pa
KLEBONIšKYJE
ną pakartoti paruošto progra ekskursijos į Ameriką nariai. tarėjas”, populiaris ūkininkų
mo ir po to leistis į didelę ke Išviso atvyko 26 žmonės.
laikraštis Lietuvoje.
LIEPOS 23, šeštadienis. —
lionę.
Juos pasitiko Lietuvos Gen.
Vakar per arbatėlę p. Zau- Pamiegojom tik kelias valan
Pirmą kartą Amerikiečius Konsulas Jonas Budrys ir bu- nienė užsikvietė mane su kele das, ir vėl mudvi buvom LaįsLietuvius atlankys toks gausus ris kitų žymesnių New Yorkie- tu kitų draugų pas save pie vės Alėjoje, susitikdamos drau
svečių iš Lietuvos būrys, pilnas čių. Jie žada aplankyti kele tums, taigi aš išsirengiau ir iš gus ir prisidėdamos prie būrio
jaunatvės, kupinas karščiausių tą Lietuviškų kolonijų ir neku ėjau. Jie gyvena trečiame au Pažangos restorane, kur visa
pasiryžimų pasveikinti brolius riuos Amerikos didmiesčius.
kšte Pienocentro name; ten be da yra gyvumo, ir kur pasie
išeivius Lietuviška daina.
lipant trepais susitikau. ponią kia visos žinios, apie sporto vei- Į
Visa Amerikiečių Lietuvių
LIETUVOS jaunimo Raudo ir poną Kalvaičius, kurie taip ksmus, draugiškus pokilius. šį
visuomenė kviečiama sutikti ir nojo Kryžiaus atstovai dalyva pat ten vyko. Mes turėjom la popietį Mjr. Narušis su ponia
priimti atvykstančius studen
bai smagų popietį, o mano dė išsivežė mus į Kleboniškį, pa
tus vaišingai, atvirai, nuošir vo Baltijos Raudonojo Kry mesį labiausia atkreipė jų bu matyti kariškų arklių lenkty
džiai. Ypatingai kviečiama Lie žiaus suvažiavime Stockholme, to įrengimas. Jie turi apie nes, kas buvo sąryšyje su tau
tuvių jaunuomenė susidomėti Švedijoje. Ten buvo nuvykęs septynis kambarius, kurie visi tinės Olimpiados sporto įvy
atvykstančiu dainuojančiu jau jaunimo būrelis, kurie, pasirė dideli lyg salės, šviesus ir orin- kiais. Buvom užėjusios pažiū
nimu, kurs savo kelionę skiria dę tautiniais rūbais, pašoko sa gi, aukšti, ir žibančiomis grin rėti laiškų, ir aš gavau gražią
abiejų kontinentų Lietuviškam
dimis; sienos nutiestos tipišku
vo tautiškų šokių. Lietuviai Lietuvišku audimu. Tik įsi kortelę nuo savo vyro musų ve
jaunimui suartinti.
dybų sukaktuvėms, kurios iš
Choras galės svečiuotis tik buvo pagirti paties Švedijos vaizduokit kiek daug reikia to puola Liepos 25 d. Tas
T— mane
____
iki Spalių pirmos savaitės, tat princo Karolio už jų gražų pa puikaus Lietuviško audimo, ku labai pradžiugino.
•••
jo buvimo laikas labai ribotas, sirodymą. Gryždami iš Stock- rio raštas toks kaip rankšluos
Buvo tikrai įdomu pamatyti
Tautiškais rūbais pasipuošusių mergaičių šaulių paradas Kaune, laike šaulių 20 metų
žinoma kad visos kolonijos no holmo, jauni Lietuviai sustojo čių, nutiesimui sienų visų kam puikius, gerai išlavintus ark
sukakties iškilmių.
Elta.
barių; audimas toks gražus ir lius, taip gabiai šokančius per
rėtų chorą pasikviesti, bet lai
ko trukumas leidžia pasirinkti ir Estijos sostinėje, Taline.
taip nepaprastas; spalvos yra įrengtas kliūtis, žiūrėtojų bu
PATAISA: Pereitame numeryje ant 1-mo puslapio parašas po atvaizdu tureje būti:
tik didesnius centrus, kur cho
melsvai pilkos ant balto dugno, vo didelė minia. Diena buvo
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 20 METŲ SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖS vaizdai: Šau
ir baltai dažyti medžio apve- apsiniaukus ir pradėjo lynoti,
ro atsilankymo dieną turėtų
lių vyrų gimnastika Kaune, Vytauto Parke.
Elta.
džiojimai; tarp kambarių . su- mes buvom gerokai nuvargu
suplaukti minios Lietuvių.
AUKOS
LIETUVOS
stumiamos
durys
modernistišsios iš vakarykščios, taigi ap
Džiaugdamiesi choro atvyki
kos, nepermatomo stiklo, ir tas leidom pirm negu lenktynės
KAIP, VEIKIA LIETUVOJE ĮVESTA
Tinginiams Bus “Juo
mu, skelbiame visuomenės ži
REIKALAMS
harmonizuojasi su sienų pa baigėsi. Išeinant, susitikom p.
niai jo kelionės laikiną tvarka
dos Dienos”
DARBO TALKA
raštį, kuris galės būti pakeis LIETUVOS GENERALINIO KON puošalais. Man prisiminė kad Augustauską, kuris pasikvietė
tas pagal kolonijų pageidavimą. SULATO NEW YORKE AUKŲ šitaip manoma yra išbaigti sie mus pavėžėti į Kauną savo au
KAUNAS. — Vidaus reika
nas Lietuvių Kambario Pitts- tomobiliu.
Kviečiame chorui priimti busi
PAKVITAVIMAS N r. 11
lų
ministerija rengia specialų
Lietuvoje
šymet
įvesta
laislikęs
karinę
prievolę,
jeigu
burgho Uni versite, ir tikrai
Mudvi parvykom namon, numų komitetų iniciatorius dėti
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS:
statutą,
kuriuo bus tvarkoma
vanorių
Darbo
Talka
■
—
savu
taip tai kokiame laipsnyje išė
negali būti nieko puikesnio ir snudom kokį laiką, ir vėliau va
pastangas įtraukti į darbą ir į Petr. Markei (Markelionis),
Darbo
Talka.
Statute tarp ki
tipiškiau
Lietuviško.
kare išėjom pasivaikščioti Lais noru laiko turintieji eina į tal jo į atsargą, į kurią pamainą
choro priėmimą plačias Lietu Niagara Falls, N. Y.
i$10.00
vių mases, didžiausią draugijų Lithuanian Merchants Ass’n,
Vakare paskirtą valandą mu vės Alėjoje, užsukom į Konra ką dirbti nekuriuos viešus dar pageidauja būti paskirtas.
ta ko numatoma kad reikalui
skaičių. Prašome kolonijų at Philadelphia, Pa., per sekr.
dvi su Brone nuvykom į Met do kavinę užsikąsti ir paklau bus. Taip paveizdan ta Darbo
esant bus galima priverstiną
P. Staniškį: (aukojo: Lith.
Prašymai
įteikiami
per
or

sakingus ašmenis tuojau susi Merchants Ass’n $10, Liet.
ropolį, kur mes visada turim syti puikios muzikos. Vakaro
Talka
stato
geležinkelį
į
Lie

ganizacijas ar tiesiog Darbo tvarka siųsti į Darbo Stovyklą1
rašyti su komitetu (16 West Am. Pašalpos Klubas $10,
gerą Jaiką. Ponas Rimydis, bėgiu ten užsuko ir musų drau-1
tuvos
uostą
š
ventą
ją
£
stato
76th Street, New York City)
Adv. M. M. Šlikas, Vyt.
Talkos komitetui, Vidaus Rei tuos asmenis kurie neturi aiš
Ūkininko Patarėjo redaktorius, gas p. Rimkus, nes jau buvo
pranešant su kuo palaikyti nuo Staniškis, F. Pūkas, A. Kasugryžęs
iš
Palangos,
kur
ato

Raudonės tiltą, ir tt.
buvo vaišintojas musų, kurių
kalų Ministerijoje. Darbo Tal kaus pragyvenimo šaltinio, tin
Ą. Žvigaitis po $5;
latinius ryšius choro kelionės niušis,
stogavo.
buvom
apie
25
svečiai,
tarp
jų
Lietuvos Aide apie tai rašo: kos komitetas į prašymus kiek ginius ir kt. šią teisę turės
K. Dryža, C. Dalbukas po
Ir taip diena pasibaigė, mu
reikalu. Iš kiekvienos koloni $3; J. Reinis, F. Matukas
ir žemės Ūkio Rūmų Direkto
Darbo Talkos pirmoji pamai vienam Darbo Talkos nariui valdžios atstovai.
jos kuri chorą pasikvies pagei po $2; J. Lazdauskas. K.
rius, p. Jokubauskas, Ūkininko dvi nuėjom gulti apie vidur
na pajūryje ir darbai Raudonė atsako individualiai, kartu priBe to, statutas numato atly
Geležėlė, A. Yakonis, J. Gudaujama šių dalykų:
Patarėjo redaktoriaus padėjė naktį.
stis, A. Tvaranavičius, P.
je
prasidės
Liepos
8
d.
Pajū

ginimą
už darbą Darbo Talko
jas,
p.
Senkus
su
žmona,
Vil

siųsdamas
specialų
liudymą
ne

a) Aprūpinti choristus nak Mikalojunas, J. Rutkaus
niaus
žurnalistai,
ir
Valaitis
su
ryje
pamainą
užtruks
dvi
sa

VAIŠĖS
PAS
BABRAVI

je
ir
jos
vidaus tvarką.
vynėmis ir maistu;
mokamam
pravažiavimo
bilie

kas, F. Jankauskas, J. KruKruze iš Brooklyno. Kaip pa
vaites —■ iki Liepos 22., o Rau tui gauti.
ČIUS. — SVEČIAMS BA
b) Suruošti koncertą kurs žinskas po $1; M. Gustai
*-------------------- 1
tis, K. Vidikauskas po 50c.
prastai, musų šeimininko vai
duotų ir medeginio pelno choro Viso
donėje iki Rugpjūčio 5 d. Pa
LIUS KARININKŲ
67.50 šingumui nebuvo galo, mes bu
Vykstantieji
į
Darbo
Talką,
LIETUVOJE kovojama su
po Ameriką kelionės išlaidoms
RAMOVĖJE
jūryje dirbs 150 žmonių, Rau be kelionės bilieto, aprūpinami
vom valgydinami ir girdomi
APSIGYNIMO FONDUI:
padengti.
gandų
skleidėjais, žmonių kur
Lith. Merchants Ass’n, Phila
LIEPOS 24, Sekmadienis. —. donėje ~ 50. Pirmoje pamai darbo drabužiais, pataline, pa
per valandas, ir užbaigėm šo
Numatytas choro kelionei delphia, Pa., per sekr. P.
stytojais
vienų prieš kitus. Be
kiais. Bronė šį vakarą turėjo Prieš kelias dienas poni Bab- noje dirbti daugiausia užsirašė lapinėmis, maistu ir darbo ir
tvarkaraštis toks:
Staniškį: aukojo P. Mikalo
to,
draudžiama
dėvėti, išstaty
telefonu užsikvietė mokslo jaunimas.
junas $5, K. Dryža $3
8.00 ypatingą prietikį, nes vienas ravičienė
sporto
įrankiais.
Patys
apsi

VISO
$85.50 iš šių svečių ją pamėgo ir ap mus pas save pietums šiądien
RUGPJŪČIO MĖN.:
Prašymai į Darbo Talką sto rūpina tualetiniais dalykais, ti arba kaip vartoti, platinti
dovanojo ją rožėmis, taipgi pa į jų naujus namus Panemunėje,
vėliavas, uniformas,- pažymi
¥
¥
*
26 — Elizabeth, N. J.
vaišino nauju ypatingu jai gė kuriuos jie tik ką baigė staty ti tebeplaukią. Į antrą pamai baltiniais, dviem porom batų mus ženklus, kurie nėra įstaty
27 — New Yorke.
LIETUVOS GENERALINIO
rimu, kuris pasiduoda tam ti dinti. šiam vakarui mes esam ną pajūryje, kuri užtruks nuo (darbo ir išeiginiais) ir kt.
28 — laisva
KONSULATO AUKŲ PAKVI
mų nustatyta tvarka leisti.
kru budu, Cointreau (Prancū užkviestos į didelį balių Kari Liepos 22 iki Rugpjūčio 5, pra
TAVIMAS Nr. 12
29 — Boston, Mass.
Su
darbo
stovykla
yra
pašto
Taip pat draudžiama susibuninkų
Ramovėje,
sporto
komi

ziškas likeris) ir skaniais apel
šymai jau paduodami ir bus susisiekimas.
30 — laisva
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS
teto
ruošiamą
pagarbai
svečių
sinais.
(Ji
apie
tai
man
pasi

riavimai,
demonstracijos, strei
31 — Worcester, Mass.
Šv. Roko Paš. D-ja, Montelpriimami iki Liepos 20 d.
Stojančiųjų
į
darbą
turi
bū

sportininkų
ir
svečių
iš
užsie

pasakojo
sekantį
rytą,
nes
tas
kai
arba
lokautai
ir kitokie vie
_ lo, Mass., per J. Stoškų
$10.00
Į Darbo Talką priimami inte ti tikrinama sveikata, kas at
RUGSĖJO MĖN.:
įvyko vėlai vakare, kai svečiai nio. šį rytą mudvi išsimegoSLA. 53 kp., Chelsea, Mass.,
per F. Keslerį
5.00 išsiskirstė ir mes šokom.)
Aš jom gerai, iki apie 10 valandoj, ligentai nuo 18 iki 30 metų am liekama pas apskričių gydyto šose vietose neramumai.
1 — Thompson, Conn.
SLA.
30
kp.
Scranton,
Pa.,
Po Klaipėdos krašto pagrobi
jos buvau pasigedus kokį laiką ir dabar palengva rengėmės va žiaus, bet pagal pageidavimą
2 — Hartford, Conn.
jus nemokamai.
25.00
per V. A. Kerševičių
žiuoti
į
Panemunę.
Paėmėm
šokių
metu.
—
Waterbury,
Conn.
mo,
svetimi agentai, ir patys
3
gali stoti ir vyresnio amžiaus.
Liet. Moterų Komitetas, EdVakaras buvo labai linksmas, busą kuris sustoja prie kam
3-8
laisva
monton, Kanada, per K.
Lietuviai, tendencingai, arba'
Prašyme turi būti nurodyta:
Kilikevičių
5.00 nas didysis valgomas salionas po netoli kur mes gyvenam.
9 — New Yorke
suklaidinti, palinkę prie įvairių
•
AUSTRALIJOJE
r
a
n
dasi
pavardė,
vardas,
gimimo
data,
Piliečiu Klubas, S. Bos
Babravičių namas yra gra
10 — Posaulinėje Parodoje Liet.
turėjo naujus programo išpilton, Mass.2 per T. P. Grevį 25.00
kenksmingų kalbų ir kartais
apie
26
rūšių
skraidančių
gy

žus
balto
stucco,
raudonų
čer

gyvenama vieta, kur tarnauja,
11-12 — laisva
dytojus. Tai buvo garsi Ame
SLA. 198 kp., Akron, O., per
net darbų savo šaliai.
pių
stogu,
ir
tikrai
išrodo
kaip
vuliukų,
mažiukų
ir
didesnių.
13 — Philadelphia, Pa.
mokosi ar kitką veikia, ar at
M. Pošką
5.00 rikiečių šokikų trio, du jauni
VVS. Skyrius, Montreal, Ka
14-15 — Baltimore ir
vyrai ir mergina, žinoma kaip Kalifornijos namelis, išstatytas
nada, iš atskirų asmenų su
Washington
“Le Baron Trio”. Vakaro bė sodelyje tarp žalių pievučių ir
rinko, per A. Sakalą
10.00
16-17 — Pittsburgh, Pa.
giu
mes nuėjom į jų kambarį gėlynų. Patvoriais prisodinta
SLA. 199 kp., Shaft, Pa., per
krūmų ir daug vaismedžių, kas
18-19 — Cleveland, Ohio
J. Pauliukonį
5.00 susipažinti su jais (mes laik
20-25 — Chicago, III.
Vakarų Penna Liet. Piliečių
raštininkai turim tą privilegi sudaro vaizdą kaip kokio jau
dria, Va., 1790 metais, gatavi ke
Dr-ja, Pittsburgh, Pa.
25.00 ją).
26 — Detroit, Mich.
Pasirodė kad jie yrą du no sodo. Keletas didelių me
liauti į pažadėtąją žemę.
Nekurie
27 — laisva
Amerikos Lietuviai vyrai, la džių duoda pavėsį, po kuriais
APSIGYNIMO FONDUI
tuojau pasijuto
apsivylę.
Tiktai
stovi
suolai
pasisėdėjimui
ir
28-29 — Wilkes-Barre Pa.
bai
malonaus
budo
ir
draugin

Jonas Šaulis, Pittsburgh, Pa.
5.00
400 tęsė kelionę toliau Į naujai Įs
30 — Shenandoah, Pa.
Vincas Rupeikas, Pittsburgh
Vienas yra iš Kenosha, atilsėjimui.
1.00 gi.
teigtą Mariettą, kur jų “svetimi rū
VVS. sk. Montreal,
”
• Kanada,
Viduje išpuošta labai skonin
bai, nesuprantama kalba ir medinės
Wis.,
Jonas
Krančius,
kurio
tė

SPALIŲ pirma savaitė — at per A. Sakalą, vardiniam
klumpės žemesnėsės klasės žmonių
gai, ir be apsirikimo gali sa
vai,
Antanas
ir
Veronika
Kransisveikinimas New Yorke ir iš šautuvui Karo Mokyklos kalabai suįdomino tenai jau pirmiau
kyti
jog
tai
rezidencija
Lietu

čiai,
gyvena
Kenoshoj,
ta
jų
riunams
25.00
vykimas.
gyvenančius žmones”.
maža šokikė yra Amerikietė ir vos Operos žvaigždės. Viena
Liet. Am. Prekybos Butas
Nors jų raštai Į tas žemes buvo
N. J. Valst., Newark, N. J.,
jo žmona; tas kitas vaikinas me kampe viešame kambaryje
be vertės, jie buvo atvesti j dabar
per Ą. S. Trečioką, vienam
tinio Gallipolio apielinke, kur juos
yra Edvardas Tautkus iš Hart stovi didelis pianas, minkštas
šautuvui nupirkti
21.00
priėmė laikinose pastogėse išstaty
MARIJAMPOLĖ paskutinių
divonas
priešakyje,
ugniakurio,
ford,
Conn.
Jie
yra
nepapras

Leit. Feliksas Vaitkus_, Transtose Ohio Kompanijos.
ir
patiesalais
padengta
žiban

kelių metų bėgiu smarkiai pa Atlantiko lakūnas, per A.
tai gabus šokikai, ir Kauną tie
Jie turėjo sunkų ir vargingą gy
čios
grindys.
Ant
sienų
yra
S.
Trečioką
15.00
siog
užkariavo!,
nes
kiekvieną
didėjo gyventojais, šiuo me
venimą per žiemą, o pavasarį dau
Pp. Danilų sidabrinių vestu
gelis išėjo į kitas sodybas.
kartą jiems pasirodant Metro fotografijų grupės artistų p.
tu Marijampolėje priskaitoma vių proga, per A. Matjošą,
Per keturis metus likusieji Pran
Babravičiaus draugų, nekurios
polio
sienos
plyšo
nuo
pasiten

7.00
apie 16,000 gyventojų, gi už Worcester, Mass.
cūzai buvo pastumdėliais. 1795 me
naturalėse pozose, kitos kostiu
kinusių žiūrėtojų plojimų.
tais Ohio Kompanija sutiko parduo
kokių 6—7 metų pasieks 20,000
ĮVAIRIEMS TIKSLAMS:
Man buvo įdomu patirti kaip muose tam tikrų operos rolių,
ti jiems žemės po $1.25 akrą. Tuo
gyventojų, nes kas met priau Jonas Šaulis, Pittsburgh, Pa.,
jie pateko į Lietuvą, ir štai ką šaliapino atvaizdas, kabantis
pat laiku Kongrese buvo Įteikta pe
Prisikėlimo Bažnyčiai Kau-I
ticija pasirūpinti jų likimu ir buvo
jie man papasakojo. Jie yra žymioje vietoje tuoj patraukė
ga apie 5001—600 žmonių. Su ne, $2; Lietuvių Kambariui
paskirta 24,000 akrai žemės pada
mano dėmesį. Babravičius ir
plačiai
žinomi
Amerikoje
ir
va

Pittsburgh
Universitete
$2,
gyventojų skaičium auga ir
linimui tarp Prancūzų. Iš jų tiktai
Šaliapinas
buvo
dainininkai
ir
“
Musų
Namas
”
Gallipolyje
žinėja
su
savo
vaidinimais
per
viso
4.00
100 žmonių tiko žemdirbystei ir jie
namų statyba.
VISO
$193.00 Suvienytas Valstijas Keith Cir- draugai Peterburge, carų Ru
kožnas gavo po 218 akrų žemės,
PRANCŪZAI OHIO
bet tik 16 tikrumoje ėmė tą žemę
cuit sąstate. , Jie buvo užkvie sijos laikais.
VALSTIJOJE
kaipo savo nuosavybę.
Mes smagiai paviešėjom, tu
sti aplankyti Europos sostines,
Prancūzai
kolonistai
tiesioginai
Gal būt pats liūdniausias iš visų
Londoną, Paryžių ir keletą ki rėjom skanius pietus su šeimi
padarė visai menką įtaką į Ohio is
GOURTESY-THE
tų. Pasitaikė kelios dienos lai ninkais . ir jų jaunu šuneliu, ankstyvų Ohio apgyvenimo įvykių
STAKOARD OIL
toriją, bet atnešė į ją romantišku
prietikis Gallipolis miesto apieCO.(OHIO)
svos, taigi būdami Lietuviais ir Juozuku, apie septynių metų buvo
mo' ir avanturos elementą.
linkėje.
O/l
1825 metais Markizas de LafaEuropoje, sumanė kad gerai amžiaus, kuris palinksmino
Liūdna dėl to kad žmonės visai girios iš kurių medžių cukrus teka, yette, Amerikos žmonių dievaitis,
J1S
mus
eilėmis
ir
dainomis,
butų
pamatyt
Lietuvą,
kadan

THE FINEST VACATION RESORT 0N THE
netinkami pionierių gyvenimui at ir šakos iš kurių daromą žvakės; aplankė Ameriką. Jis buvo vaišina
GREAT LAKĘS. • Seven miles oi supeib, sandy
gi buvo taip arti jos, todėl ir sako busiąs kareivis ir gins vyko per vandenyną į žemę kurią gausybė medžioklinių gyvūnų; nėra mas Gallipolyje taip vadinamoje
beach. • One ihousand cool, outslde rooms ai HOTEL
jie pirko nuo žmogaus, nebuvusio lapių, vilkų, levų ar tigrų; nereikia “Our House” (Musų Namas) užei
atvažiavo dienai ar porai. At Lietuvą nuo priešų.
BREAKERS. Moderaie iates. Excellent meals and service.
Vėlai po pietų mudvi išvy jos savininku, ir atvykę patyrė kaip mokėti taksų; nėra militariškos tar goje, dideliame muro name, kuris
vykę į Kauną sustojo Versalio
ištikro buvo.
nybos; nereikia rūpintis patiekimu ir dabar tebestovi.
All Sportą. Manynewaiixaction8,lncludlng.Dancxn0’
viešbutyje, ir dėl viso ko pasi kom rengtis vakaro baliui, ir padėtis
Apsakymas apie Gallipolį prasi kareiviams butų”.
Gallipolis stovi prie vieno iš gra
to Famous Banda la beauHiul^w ballioom.
poni
Babravičienė
sutiko
būti
siūlė pašokti Metropolyje. Jų
deda tolimame Paryžiuje.
John
Žmonės, kuriems įgriso kruvina žiausių Ohio upės pakraščių, su ke
® Easy to Reach, via U. S. Route
pamėgimas buvo toks nepapra ten su mumis.
Barlow, užsieninis atstovas Scioto Prancūzijos revoliucija, tokia rojiš liu einančiu prie pat vandens kraš
6, Ohio 2, or take D. & C. Dally
Steamer from Cleveland; orN. Y.
Žemės Kompanijos, apsakė
jiems ka žemė išrodė bus jiems išgany to, iš vienos pusės tęsiasi Ohio kal
Karininkų
Ramovė
!
Tiktai
stas,
ir
padarė
tokį
didelį
įspū

Centrai K. K.; or bus to Sandusky.
ten “puikus ir sveikas klima mas. Šimtai pirko. Jie buvo amat- nai. o iš kitos tolumoje mėlynuoja
dį savo šokiais, kad Kaunas pamanius apie ją sužadina ma koks
Alk
....
tas; retai kada ten esti net papras ninkai ir prekiautojai, auksakaliai, Kentucky kalnynai.
CEDAR PO1NT-ON-LAKE E*»
juos priėmė prie širdies, o jie ne. Kuomet mes buvom čia tos
šalnos žiemos metu; upė vadi —papratę prie civilizuoto gyvenimo
Kiek Indijonai gavo už Western
SANDUSKY, OHIO
taip pat pamilo Lietuvą, ir to dešimts metų atgal ji radosi se nama dėl jos puikumo, ‘Gražioji’, ji mieste.
Reserve?
Paskaitykit kitos savai
dėl vietoje prabūti porą dienų name name, ir mes turėjom pilna labai didelių žuvų; gausingos Apie 500 jų atplaukė į Alexan- tės “Let’s Eyplore Ohio”.
1

OHIO

CEDAR PDINT
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Lietuvos Giriose

Musų laikraščiai kairėje ir
dešinėje jau pradėjo vėl savo
įgimtu keliu eiti: mesti šešėlius
Lietuvos vyriausybei, nes ji
neklauso ką šie laikraščiai jai
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI
VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
įsako. Rimtas Lietuvis pripa' žysta džiuginantį faktą kad per
pasiliko jos krašte, Lietuvoje, pas kunigaikštį
(Tęsinys iš pereito nr.)
20 savo nepriklausomo gyveni
Kęstutį. Dabar kunigaikščio neliko, neliko ir
mo metų, Tėvynė Lietuva priXLIX
.
jiems tos saugios gūžtos, prieš daug metų su
siauklėjo visą Jjurį universite
I7IENATINIS Lietuvos uostas šventoji, tobulinamas
darytos viduryje gilaus Galvės ežero.
ALIUTĖ IR RUDOLFAS
(Spaudoje
Pasidairius)
tus
išėjusių jaunų vyrų, ir pri* ir gerinamas,, tuo j turėtu būti pavadintas kitu var
Aliutė suprato jo klausimą.
auklėjo visuomenėje gana ge
du, iki jis dar neišgarsėjęs pasaulyje. Lai pradeda gar
Miglotas rytas išaušo bėglius toli nuo Krė
Rašo Vyt. Sirvydas.
—■ Daryk ką nori! — apsipylus ašaromis
rai politiką ir visuomenės gy vės.
sėti savo nauju, lengvesniu vardu.
atsakė ji. — Tik dar sykį aš norėčiau kunigaik
venimą suprantančių piliečių
Po teisybei jis savo vardo ir neturi: pramintas tos
Keturi raiteliai, jų tarpe ir Henrikas, spė štienę pamatyti!
Lietuvių. Todėl Amerikos Lie riai atgal lėkė, vesdami už pavadžių žuvusių
MUSŲ JAUNIMAS
upės vardu, kuri toje vietoje išteka į Baltiją.
— Aš gryšiu į savo gimtinę.... — prabilo
Bet Lietuvoje yra kita upė tuo pat vardu, Švento Chicagoje einąs Anglų kalba tuvis (rimtas) pasitiki, kad draugų arklius.
Albrechtas. — Vistiek katras dabar bus didysis
ji, sutekanti į Viliją. Ta Šventoji dar didesnė, taigi tu Jaunimas teisingai nurodo kad Lietuvos Lietuviai moka ir su
'(hsi buvo paniurę ir rustus; išblyškęs vai
Lietuvos kunigaikštis — . Jogaila ar Kęstučio
geba
taip
savo
politinius
rei

ri pirmenybę prie to vardo.
musų didieji Susivienijimai veik kalus tvarkyti kaip jiems iš ko veidas buvo pilnas rūpesčio.
sūnūs Vytautas — jiems aš netarnausiu!
Nereikia būti sentimentalistais bet biznieriais tokiu visai nesirūpina Lietuvių jauRaiteliai jau du kartus keitė pabalnotus
Staiga jo veidas persimainė: jis atsiminė
rodo
•
geriausia.
Iš
Amerikos
atveju kur bizniui vardas daug reiškia.
nimo organizavimu. Lenkai, Lietuvių, kur senesnėje kartoje arklius ir vis lėkė ir lėkė į priekį, tarsi priešų kad Vokiečių žemės įstatymais kiekvienas, ve
Svetimų šalių ir kalbų žmonėms ištarti “Šventoji” sako, jau prie savo Susivienivejami; bet priešai nesivijo: Albrechtas skubė dęs svetimame krašte ir kitatautę, gryžęs turi
yra sunku, ir pasako dar tik tos upelės vardą, ne uostą. jimo sutraukę 50,000 jaunimo (ypatingai pas redaktorius) jo į Panerio miškus.
būti drauge su ja pasmerktas.
Negailėkim to vardo kuris persunkus ir netikras. Rei ir jiems prikūrė vasarinių sto veik nėra nei vieno universitetą
Pradėjo lynoti. Jau rodėsi, pats dangus ir
— Ne į Vokietiją aš kilsiu, — pataisė jis:
kalinga duoti uostui tokis vardas kuris greitai prikibs vyklų, sporto ratelių, stipendi baigusio, politinių pamokymų medžiai ir kiekviena žolelė apverkė tą skaudžią
—
į
šiltuosius kalnus — Bohemų žemę. Bet
Lietuvos
Lietuviai
negali
lauk

į liežuvius ir kitų šalių žmonių.
jų, ir tam panašiai. Pas Lie ti, nes, be stokos mokslo, A- nelaimę, tekusią Lietuvai.
niekuomet
nekelsiu savo kardo prieš Lietuvą!
Kaunas — Vilnius — Riga — Liepaja — Tallinn — tuvius tautinis Susivienijimas
Albrechtas sustabdė arklius ir, nutraukęs
Kariai
ir kamarininkai išsiskirstė būreliais:
Danzig — lengvai ištariami ir atmenami vardai. Ko (socialistų įtakoje) įsivėlęs į merikos Lietuviai per 20 metų nuo atsarginio veltinį paklodą, apdangė vaikui
pradėjo
galvoti
ir tartis apie ateitį. Albrech
dėl “Šventosios Uostas” negali gauti sau trumpo vardo? karštą ginčą, kur Centrą kelti: nėra gyvenę Lietuvoje ir nėra pečius.
to
atnešta
žinia
iškarto sutraukė tarp žmonių
savo kailiu ir akim patyrę Lie
(Žodis Klaipėda perilgas ir sunkiai ištariamas.)
Jau galėjo būti pusiaudienis, kada prieš tamprius ryšius; kiekvienas jautėsi atskirtas ir
į Pittsburghą, ar palikti New tuvos gyvenimo sąlygų. Todėl
Tokį vardą tam uostui lengvai butų galima. surasti Yorke. Katalikų Susivienijimas
bėglius per lietų ir miglą kaip durnuose pasiro
net iš ten pat- apielinkeje esančių bent kurių lengvų ir pradėjo organizuoti skautus ir jie kuomažiausia gali pajiegti dė Panerio kalnai, net ir saulėtą dieną neaiškiai niekam nereikalingas.
Albrechtas pradėjo klausinėti Aliutę.ir Ru
pilnai ir teisingai suprasti kas
trųmpavardžių kaimų.
jau turi burius Chicagoje, She- Lietuvos vidaus, ar užsienio matomi. Jojant į smėlio kriaušį, Albrechto ir dolfą apie jų gyvenimą miške; nuo lietaus visi
Kaip paskiausios iš Lietuvos žinios sako, Lietuva nandoah, Wilkes Barre ir Mari- politikai dabartiniu momentu dar vieno tarno arkliai pašlijo ir suklupo.
pasislėpė kaip po stogu, po šimtamete egle;
— Nereikia! — lėtai pasakė Albrechtas, pa Henrikas atsisėdo tarp motinos ir senelio, ku
pradėjo Šventosios uosto gilinimo ir gerinimo darbus. anapolyje. Bet ir katalikai sa reikalinga. Tai skaudi tiesa,
Šiam musų vieninteliam uostui yra lemta užimti svar vo jaunimu neganėtinai rūpi kuri gal daugeliui bus nemaloni.* matęs kad kamarininkai nori nubalnoti uždusu ris be perstojo jį glosčiojo ir kalbino.
nasi. Nurodoma kad jaunimo nes Amerikos Lietuviai pripra sius šniokščiančius arklius. Jis persėdo į pabią rolę Lietuvos ekonominiame gyvenime.
Rudolfas žymiai pasikeitė: liga ir metai pa
Vyčių organizacijoje tėra 1,500 tę labai šiltai ineiti į Lietuvos keistinį balną. Skardis jau pasiliko toli užpa laužė jį, ir jau nuo jo nusvirusių pečių ir įdubu
narių, nors galėtų priklausyti gyvenimą, juo domėtis ir save kalyje. Čia pat buvo ir sutarto susitikimo vie sios krutinės nedvelkė ta milžiniška jiega. Ir
r\RAUGAS, katalikų dienraštis Chicagoje, paskaitęs apie 100,000. Stinga vadų ir skaityti tokiais pat lygiateisiais ta su paliktu jų pačių vyrų buriu.
Aliutė labai sublogo, bet iš to, rodos, ji tik lai
Pagaliau prijojo ir tą vietą, bet visur buvo mėjo: jos mėlynos akys pasidarė didesnės ir
Brooklyno poros vyrukų išleistą lapelį, pasinaudojo praktinio darbo. Kairiųjų Su piliečiais, it gyventų Marijam
tuščia ir tylu.
proga pasidžiaugti tautininkų “suirute” ir kitokiais, ne sivienijimas smarkiausia varo polėje, ar Šiauliuose.
šviesesnės; tos kančios be sunaus ir vyro, kiau
Albrechtas sustabdė arklį ir apsižvalgė. ros nemigo naktys ir skurdaus gyvenimo dienos
va negalais. Kadangi jokioje musų srovėje nėra šimt- jaunimo organizavimo darbą,
procentinio susiklausymo, — nei pas katalikus, — taigi bet jam kliudo komunistinė Tas gražu ir patriotinga, bet Niekur nieko nematė, tik lietaus lašai teškeno glaudžiame miške aptraukė jos veidą kaž kokiu
neikiek nesuminkština karčios į medžius.
Draugo džiaugsmas “suirute” tautininkų tarpe perdaug spalva, kuria jis apkrėstas.
ypatingumu.
tiesos kad, kaip Lietuvos Lietu
Vienas kamarininkas įkišo du pirštus į bur
bergdžias. Patartina Draugui pažiūrėti į savo tarpa:
Iš jos ir Rudolfo drabužių tik vieni skudu
Rimčiausią darbą „ir vagą viai mažai kompententingi sprę ną, ir nuo skardaus švilptelėjimo Albrechto ark
trynimasis tarp katalikų veikėjų eina dar daugiau negu musų jaunimui dabar varo mu
rai beliko. Aliutei labai sunkiai sekėsi Rudol
tarp tautininkų; daugelis’kunigų remia tautinę spaudą sų cituotas Chicagoje einąs lai sti Amerikos vidaus politikos lys krustelėjo. Šalia kelio žemai sukrutėjo ska fas išgydyti. Maitinosi jiedu šaknimis, kremb
ir atsigręžę nuo Draugo redaktoriaus vadovaujamos kraštis Jaunimas ir jo bendra klausimus ir duoti įsakymus rotos egles tankios šakos, ir iš po jos išlindo bu liais, uogomis ir miškinių paukščių kiaušiniais.
Mišku ėjusį kelią atrado Aliutė, bet Rudolfas
Federacijos; Federacijos skyriai daugelyje vietų pačių darbiai. Kiekvienas tėvas Lie Amerikos vyriausybei, taip pat vęs pasislėpęs nuo lietaus žmogus.
Pamatęs
Albrechtą,
jis
taip
pat
sušvilpė,
Amerikos
Lietuviai
mažai
kom

beveik iki paskutinės dienos nebuvo pakilęs, o
klebonų ignoruojami; katalikų grupės aukas siunčia ne tuvis geriausi darbą Lietuvy
•į Federacijos iždą, bet tiesiog konsulatams; katalikų bei Amerikoje padarytų, jei sa pententingi teisingai nuspręsti ir snaudęs šilas iškarto pabudo ir prisipildė ilgesnį laiką jo vieno Aliutė nesiryžo palikti.
minios palaiko komunistų spaudą ir priklauso komunis vo sunams ir dukterims tą lai Lietuvos vidaus politiką, ar duo skardžių balsų. Iš visų pusių sutraškėjo sausos Nuo retai pravažiuojančių keleivių Aliutė slė
ti įsakymus Lietuvos vyriausy šakos ir suskambėjo žmonių balai: būrys, ma pėsi; buvo pasislėpus ir šį sykį draugė suiš
tinėse organizacijose, ir tt. ir tt.
kraštį- .užsakytų . (kaina $1 me bei.
tyti, jau- visas buvo susirinkęs. ■ Pirmutinė , iš ėjusiu Rudolfu; varovų šukavimai užėjo juos
Ir bereikalo Draugas nori pasididžiuoti savo idėjo tams)-. Gerai butų1 ir jei Lie
mis, pašiepdamas buk tautininkai neturį idėjos. Kazin tuvos visuomenė (ar DULR or Tokiu budu, į visokį politinio bėgo į aikštę kaž kokia moteris, paskui ją iš retame ir lygiame- šile, ir Aliutė, nerasdama iš
bėginio, greitai iškasė smėlyje dvi duobes; Į
kaip ilgai Draugo redaktorius didžiuotųsi save “idėjo ganizacija) ; rastų priemonių dangaus niaukstimą, kurį mu lindo didelis vienarankis žmogus.
•
’
:
—
Mama
!
’
—
kiek
galėdamas
suklykė
Hen

vieną liepė atsigulti Rudolfui, ir apkasus jį smė
mis” jeigu vardan tikėjimo nesisektų gauti iš tamsios prisiųsti mums į • Anięriką ga sų1 . propagandinė ‘spauda vėl
rikas, iškarto pažinęs juos, ir puolė priešais pa liu iki pat galvos, veidą uždengė samanomis;
katalikų visuomenės pinigų. v
bų jaunimo organizatorių iš pradėjo, Amerikos. Lietuviams
Tautininkai pastatė Amerikoje įvairius kultūros pa Jaunalietuvių, Studentų Aka geriausia atsakyti pasitikėjimu sitikti. Albrechtas spėriai nuėjo paskui' jį, ir paskui tokiu pat budu pasislėpė-pati; tik spėjo
minklus'be atsižvelgimo į asmenišką naudą, ir tautinin demikų, ar Pavasarininkų or — pasitikėjimu kad musų bro abu atsidūrė Aliutės ir Rudolfo glėbyje. Tarnai pasislėpti, tuojau pasirodė žmonės. Niekas jų
stovėjo sustoję nuošaliai.
nepastebėjo, nors buvo prisiartinę per keletą
kai nenuilstamai varo visokį švietimo ir tautinės idėjos ganizacijų. čia jam pagelbinin- liai Lietuvoje jau tiek politiniai ir kariai
— O kur kunigaikštis? — susirūpinęs pa žingsnių. Jų šukavimai privertė Aliutę atsikel
darbą tarp išeivių visai nejieškodami “zoploto” nei ant kų butų tiek ir tiek, tik reikia subrendę jog ras būdų tautai klausė senas Lietuvis, palaukęs iki pasibaigė
ti; kas mate ją keliantis iš žemės, taip išsigan
žemės nei danguje.
idėjinės vadovybės ir lėšų (pra sveikiausiu keliu išrišti visus karštas, džiaugsmingas pasisveikinimas.
do
jog galvotrūkčiais pasileido bėgti:...
vidaus politikos klausimus.
©
džiai).
Albrechto veido šypsena tuojau išnyko.
(Bus daugiau)
— Jo nepavyko išgelbėti, atsakė jis, steng
p U VES Indiana valstijos gubernatorius Paul V. Mc~
damasis paslėpti savo rusčiame veide skausmą,
Nutt norėdamas ar nenorėdamas gali būti įstumtas
suspaudusi
jį. — Jogailai įsakius, jis nužudytas!
kandidatu į prezidentus iš Demokratų partijos. Jis
* BUDISTAI Azijoje tiki kad visi gyvūnai
Aliutė
paslėpė į delnus savo sublogusį vei turi vėles, ne tik žmonės.
yra Roosevelto politikos rėmėjas, ir Prezidento Roose
dą.
velto mėgiamas žmogus. Ką tik prezidentas su juo kal
• ŽUVIAI išaugti į naudingo didumo ima il
Nuaidėjo keli skausmingi garsai; susirin
ba ar daro, Demokratų ir Republikonų vadai bando su
giau
negu kitiems gyvūnams arba paukščiams.
kusieji sujudėjo ir ratu apsupo atvykusius.
jungti su Roosevelto taikymu išstatyti jį pirmaeiliu kan
Višta,
paveizdan, per šešis mėnesius suauga to
AJbrechtas papasakojo kas įvyko Krėvoje.
didatu į prezidentus 1940 metais.
kia
kad
ją gali pjauti ir kepti, žuvims suaugti
Visi, užėmę dvasią, klausėsi jo, ir, kai jis
McNutt- gali tuo budu ir nenorėdamas išgarsėti ir
iki
poros
sprindžių ilgumo ima pora metų ir dau
baigė, prakeikimai pasipylė ant Jogailos galvos.
tapti stipriausiu kandidatu užimti Roosevelto vietą,
giau.
— Gerai padarė Grigas ir tie trys.... —
nors Roosevelt dar tikrai nepasakė ar jis laikys kandi
susimąstęs
prabilo senas Lietuvis, vadovavęs
datūrą trečiam terminui ar ne.
Aliutės ir Rudolfo . jieškojimą: — ne vienam
PRIE KARIO KAPO
Bet McNutt gali ir nepatekti į kandidatus. Štai
Karalienes Sabbos
kunigaikščiui
teks
į
dievų
kalną
kopti!
kaip gali atsitikti: jeigu Roosevelt sutiks kandidatuoti,
Su Tavimi aš bučiau ėjus
— Ką mes dabar darysim? — tarė vienas
kitam iš Demokratų partijos progos nebus, nes papras
Į pasaulio kraštą... .'
kamarininkas,
sklaidydamas rankas.
tai esantis prezidentas turi pirmenybę. Taipgi gali at
Ir pakeičiau kosunkiausią
Jam
niekas
neatsakė.
PRANAŠYSTES
sitikti kad ir Rooseveltui nekandidatuojant, pavydus
Gyvenimo naštą.
—
Į
Trakus
dabar
negalim
joti,
—
prabi

Demokratai vadai sukombinuotų savo balsus taip kad
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
Žmonės sako: “Ji laiminga”,
lo senas Lietuvis: — svetima mums dabar ana valstybes karalienės Mikaldos. Tų knyge
kandidatūra tektų visai iki šiam laikui nežinomam as
A.k, ką jie išmano!
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su
vieta....
meniui, silpnam kandidatui, kurį Republikonų kandida
Oi
kaip
man
laimužės
stinga,
— O tu ką galvoji, bajore? — staiga pa prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti, pašto
tas lengvai galėtų sumušti.
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)
Dievulėliau mano!....
klausė jis Albrechtą.
©
Reikalaukit “Dirvoje”
Albrechtas pažvelgė į Aliutę.
Mano buitis kasdieninė'
I7OKIETIJAI sudoroti ir Hitlerio galybei sunaikinti
6820 Superior Avė.
Cleveland, O.
Buvo
laikai
kada
jis
pildė
visus
jos
norus,
Taip nyki ir juoda....

KAS KĄ RAŠO

\

MIKALDOS

’ planų yra, tačiau tie kurie galėtų tuos planus pra
vesti nieko nedaro. Didžiosios valstybės galėtų bloka
domis, boikotu tuoj priversti Vokiečių nazius suklupti.
Galėtų Vokietiją tiek išlaukiniai spausti kad ji neturė
tų kur savo produktus išvežti ir nieko iš kitur negalė
tų gauti. Viduje galėtų sudaryti tokią padėtį kad pa
tys Vokiečiai Hitlerio atsikratytų. Tai partijai ar gru
pei asmenų kuri pasiimtų Hitlerį išversti galėtų priža
dėti visą pagalbą pavidale paskolų ir prekybinių sutar
čių, kuomet jie užimtų šalį valdyti. Patys Vokiečiai la
bai greitai atsikratytų tos plėgos kuri graso visai Eu
ropai ir dieną ir naktį palaiko Vokietiją įtemptą, pasta
tytą ant briaunos pulti į karo prarają.
Bet yra tam ir kita pusė: kas išvers Hitlerį? Yra
baimės kad tą gali padaryti komunistai, kurie sudarytų
Europai dar didesnį pavojų. Negi komunistams gelbė
tų tos šalys kurios pažadėtų paskolas ir sutartis.... Ko
munizmo plėga dar pavojingesnė — ir ji? kartą gavus
išsilieti iš Rusijos ribų, butų grasminga visam pasauliui.
Komunizmas nepripažysta ribų.
©

Nors Australija turi žemės plotą 25 kartus didesnį
negu Did.. Britanija, jos gyventojų skaičius yra mažes
nis negu D. Britanijos.
i

J.K.

Tavo laisvė, o Tėvyne,
Man viena paguoda.
B. Kuprytė.
KARAS

*~r

,

Nemigo naktys, kulkos, granatos,
Viskas pernešti bus nesunku.
Laisvą Tėvynę šiandieną matom,
Rytmečių žarą, javų laukus.
Nors griaus patrankos, išdegs sodybos,
Šalelę musų visai sugriaus — ~
Mes nepabosįm priešų daugybes,
Nei jų lėktuvų verksmo baisaus.
Ir jei mes žūsim — busim didvyriai,
Ašaras sesės graudžias išlies.
Už brangią žemę tai busim mirę,
Už bočių vardą šventos šalies?
Dirvą išarti išnaujo galim,.
Laisvės gi niekas neatstatys.
Drąsą palaimins mus Visagalis,
Žengs ir į mirtį kilniai karys..
“K.”
Paulius Drevinis.

Birželio 17 d. dienraštis “Lietuvos žinios” mini savo 30 metų sukaktį. Vaizdelyje ma
tosi Varpo Bendrovės namai Kaune, kur leidžiamos ‘‘Lietuvos žinios”. — Prie Varpo
Bendrovės yra prisidėję labai daug ir Amerikos Lietuviaių.
Elta.

s

dirva
RENGIASI KOVOTI
SU SIFILIU

DARŽELYJE SUDĖ-

TA LAISTYMO

Clevelando sveikatos įstai
gos išvien su Communitv Fon
du pasiruošę užvesti smarkų
karą prieš sifilį. Tam tikslui
numatyta jau šiais metais pra
leisti net $230,000. .Pinigų bus
gauta ir iš federalės valdžios.
Anksti gydymą pradedant,
iki lytiškos ligos neišplinta, pa
gydoma nuo 86 iki 90 nuoš.,
sako miesto sveikatos komisijonierius.
Clevelande lytiškomis ligo
mis užsikrėtusių yra arti 100
tūkstančių, arba vienas iš 10
gyventojų.

Kunigų Permainos
Kun. A. M. Karužiškis aplei
do Nesiliaujančios Pagalbos
parapiją Collinwoode, išvažia
vo į Pranciškiečių vienuolyną
prie Pittsburgho.
Jo vieton naujoje parapijoje
klebonu paskirtas Kun. Ange
laitis, buvęs vikaru Akrono bu
vusioje Lietuvių šy. Petro baž
nyčioje.
Į A kroną paskirtas Kun.' Iva
nauskas, ši .pavasarį įšventin
tas jaunas kunigas,, iš Detroito,
kuris tik pereitą rudenį gryžo
iš Lietuvos. Jis studijavo Vil
kaviškio kunigų seminarijoje.
Naujosios parapijos rėmėjų
tarpe, kurie buvo pradėję ne
sutikti,_ gavus naują kunigą tu
rėtų vėl užviešpatauti vienybė
ir visi privalėtų išvien dirbti ir
remti tą parapiją, nes ten su
dėta daug Lietuvių pinigu ir
Lietuviai privalo stengtis ją
išlaikyti, kad neatitektų į sve
timas rankas, kaip atsitiko Ak
rone.
Kun. Karužiškis išbuvo nau
joje parapijoje apie 10 metų,
jis buvo pirmutinis jos klebo
nas, kuomet dalis šv. Jurgio
parapijos narių atsiskyrė iš šios
ir gavo vyskupo leidimą steigti
naują parapiją.
P E R R Y’ S

WINE HOUSE
.. PENKTADIENIO SPECIALS
FISH FRY IR DIDELIS UZBONAS
ALAUS — <35 Centai.
ŠEŠTADIENI — mėsos kotletai ir
uzbonas alaus — 35c.
STIPRUS ALUS $1.65 Reisas
•
MES TAIPGI
duodam alų senovišku budu prie
stalų uzbonais arba išsinešti —
2% sv. už 25c. Svoris tikras.
Visokių rūšių CALIFORNIA vynuo 20% stiprumo nuo 95c - gal.
ir brangiau.
(33)
7205 Wade Park A v.
ENd. 9276
ENd. 8762
4934 Payne Avc.
556 East 105th Street

LEHMAN & LEIGH
ARTIFICIAL LIMB
SPEC1ALISTS

Patrukusiems reikmenys ir
visoki priedai neturintiems
kojų, rankų; taipgi visi gy
dymo reikmenys.
(34)
1426 West 3rd Street

Cleveland, Ohio
Phone MAin 0745.

JJIPPODROMT?

PRIETAISAI

Kaip jau žinoma, Dr. J. T.
Vitkus nupirko Lietuvių Kul
tūrinio Darželio laistymo sis
temai visas vandens švirškimo
galvutes, per kurias vanduo lai
stys visą Lietuvių Darželio au
gmeniją, gėles ir krumus ir žo
lę. Išdegus žolė, apvytosios
gėlės nuo dabar bus reguliariai
palaistomos. Lietuvių Darželis
iki šiol yra vienatinis iš visų
Darželių kuris tokią laistymo
sistemą turi.
Šią savaitę per kelias dienas
Dr. Vitkus pats su miesto duo
tais plumberiais dirbo Daržely
je, j ieškodamas iš planų kurio
se vietose iš žemės kyšo ar po
žeme pasislėpusios tuno vandens dudukės, ir ant jų kiekvienos užsukta vandens švirškynės.
ši Dr. Vitkaus dovana musų
Darželiui yra didelis priedas,
o Darželio Sąjungai sumažinta
apie pusantro šimto dolarių iš
laidų.
Lietuvių Darželyje naujai
atsėta žolė kuri buvo apgadin
ta, ir dabar, su laistymo siste
ma gatava, Darželis daugiau
nekentės nuo sausros.
Musų Darželio baigimui rei
kalingi dar du dalykai: Mairo
nio biustas ir užbaigimas fon
tano. Ar elektriškas fontanas
galės greitai ar bent kada bū
ti Įvestas nežinia, nes miesto
valdyba visai nežada ivesti ele
ktrą Į Lietuvių Darželi, kuriam
tik vienam elektra reikalinga.
SVEČIAVIMAISI

D. Krakauskas su visa šeima
sugryžo iš kelionės rytinėse
valstijose, apsilankė Amster
dame, N. Y., pas žmonos sese
rį ir švogerį P. Kaleiniką. Da
lyvavo Lietuvių piknike, matė
si su artistu Juozu Olšausku,
ir užėjęs į Dirvos administraci
ją p. Krakauskas vėl su Olšau
sku susidūrė.
D. Krakauskas, pats ilgame
tis Dirvos skaitytojas, išrašė
Kaleinikams Dirvą.
Iš Amsterdamo jie buvo nu
važiavę į New Jersey valstiją,
gryžo per Pennsylvaniją.
'Pas Praną Aksenavičių lan
kėsi sesuo Stasė Karbočienė,
arba Smith, su sunum ir dviem
dukterim, iš Utica, N. Y. Sve
čiai aplankė ir seserį Barborą
Banienę. Apsilankė Lietuvių
Darželį, kuris jiems labai pa
tiko.

Iš Ansonia, Conn., lankėsi
p. A. Maknienė su sunum, Juo
zu, jo žmona ir šuneliu. Sve
čiai aplankė Lietuvių Darželį ir
kitas Clevelando vietas. Vieši
pas p. Maknienės seserį, Katrę
Vaškevičienė, aplankė kitus gi
mines. taipgi savo seną pažys
tamą, Kazį Stoni, Stonis Restaurant savininką, ir Dirvos
redakciją.
Poni Maknienė yra Dirvos
prenumeratorė, atsinaujino se
kančiam metui.

VIEŠNIA IŠ LIETU
VOS

Pavyzdinga Lietuvaite

Clevelancle viešėjo pas gimi
nes šarulius Juozas ir Domicėlė
Preidžiai su savo dukrele Biruta, ir Juozas Maksvitis, iš Calumet City, III.
Reikia pastebėti apie Birutą,
kuri yra 12 metų amžiaus Lie
tuvaitė, Clevelande gimus, iš
čia išvažiavo su tėvais į Illinois
valstiją būdama 5 metų am
žiaus, dabar atvažiavo pamaty
ti Clevelando. Apsilankius Lie
tuvių Darželyje, jai ten taip
patiko kad per visą savo buvi
mo laiką Clevelande ji Daržely
je kasdien lankėsi. Svečiai vi
si stebėjosi Lietuvių Darželio
puikumu.
Biruta yra gražiai išauklėta
Lietuvių dvasioje mergaitė, la
bai gražiai kalba Lietuviškai ir
išmokus daug Lietuviškų dai
nų, nuolatos seka ir skaito Mar
gutį. Jai partraukiama iš Lie
tuvos ir tautiški rūbai, taigi
kitą kartą sako atvažiuos Į
Clevelandą tautiškai pasiren
gus.
Jai dovanu užrašyta Dirva,
iš kurios galės plačiau pasekti
apie Clevelando Lietuvių veiki
mą.
Alekas Banys.

“Bachelor Mother”
Gingers Rogers, pasižymėjus
eilėje gerų filmų praeityje, šį
kartą vaidina juokingoje ko
medijoje, “Bachelor Mother”
(Netekėjus Motina), ši filmą
pradedama rodyti Hippodrome
Theatre Liepos 29 d.
Miss Rogers vaizduoja krau
tuvės patarnautojos rolę, kur
ji staiga patampa netikėta mo
tina. Ji randa apleistą kūdikį,
ir nežiūrint visų užsigynimų,
jos visi draugai tiki kad kūdi
kis yra jos. Bevilčiai ji sutin
ka eiti motinos pareigas. Ne
tikėtai jos gyvenime iškyla ro
mansas kuomet jos darbdavį’?,
susirupinęą to kūdikio auklėji
mu lanko ją. Veikalas pavir
sta tikrais juokais kuomet to
darbdavio senas tėvas sumano
priversti savo sūnų vesti ją,
kad senis galėtų tapti tų kūdi
kio teisotas diedukas....

Liepos 25 d. Clevelande jau
viešėjo su Lietuvos Verslinin
kų ekskursija atvykus į Ame
riką Kaunietė, poni Elzbieta
Mačiulienė, žemės Ūkio Minis
terijos tarnautoja. Ji atvyko
į Clevelandą pravažiuodama į
Detroitą ir Chicagą, su savo
giminiečiais, dainininku Juozu
Olšausku ir Stasiu Šlaveikiu iš
Amsterdam, N. Y.
Svečiai pernakvojo pas Kar
pius, trečiadienio rytą apžiurė
jo Lietuvių Darželį, ir išvažia
vo toliau į vakarus. J. Olšau
skas pasitiko ponią Mačiulienę
New Yor'ke prie laivo ir pave
žėją iki Chicagos, kur ji nori
aplankyti savo kitus gimines
toje apielinkėje. St. Louis gy
vena jos viena sesuo.
Ponia Mačiulienė atvežė nuo
sesers laišką iš Kauno p. Albi
nai Paulienei, kurią aplankė.
Viešnia iš Lietuvos papasa
Į kojo kaip Lietuvoje jautėsi be
laukiant Klaipėdos atėmimo,
• DANTŲ dirbėjai, 78 asme sako, kaip tik patyrė kad Čeko
nų, buvo sustreikavę, reikalau slovakija draskoma, jau žinojo
dami didesnio atlyginimo. Po kad ir Klaipėdos neteks. Visa
11 savaičių streiko, susitaiky Lietuva labai gailėjosi Čekota. Jiems mokestis pakelta. slovakų ir jų nelaimės, prisibi
• PRIGĖRĖ 17. Iki pereitos jojo kad kartais Vokiečiai ne• CLEVELANDE industrijos
savaitės pabaigos Clevelando sigriautų ir į Lietuvą. Lietu šymet nuo Sausio 1 dienos pa
vandenuose šią vasarą besi vos gynimui buvo visi pasiren didėjo, ir jų užimama vieta pa
maudant jau prigėrė 17 asme gę, ryžosi verčiau žūti negu daugėjo 600,000 ketvirt. pėdų
palikti Vokiečių vergais.
nų.
plotu. Įsisteigė 23 naujos išdirbystės ir 49 kitos padidino
• NEŽIŪRINT nekuriu dar
• OHIO Republikonai rūpina savo įstaigas.
bų silpno ėjimo, Clevelande sri
tyje bizniai pakilo, ką parodo si tik 1940 metų prezidento
valstijos iždo raportas parduo rinkimais, ir jau dalinasi vie
tomis. Iki šiol buvo kalbėta
damų “sales tax” ženklelių.
kad Gubernatorius Bricker ir
• MIESTE pradėta kelti rei Senatorius Taft apu kandidakalavimai kad miesto valdyba duos į prezidentus. Šiomis die
sumažintų mokestį už vandenį, nomis jiedu susitaikė: guberna
nes dabar mokama 40 nuoš. torius užleidžia prezidentystę
daugiau negu reikia, ir tas per Senatoriui Taft. Ar Taft gaus
viršis eina apmokėjimui miesto nominacijas Republikonų parti
išstatytų visų išmatų nuobėgų joje ar ne, o jau čia susitarė
(sewer) sunaikinimo įrengimų vienas kitam nekišti kojos.
Už tų nuobėgų naudojimą ne
moka priemiesčiai, o miesto
• DEMOKRATŲ padėtis Cle
gyventojai turi mokėti. Mies velande tikrai yra apgailėtina:
to viešų reikmenų direktorius miesto mavoro nominacijos jau
praneša kad vanduo bus atpi čia pat. o dar neturi kandida- Į
gintas.
tų. Prie to privedė partijos il
gų metų savitarpinė peštynė.
Nekurie jų numatyti stipresni
kandidatai atsisakė nominaci
jas priimi. Kas bus Demokra
tų
partijos kandidatas nežinia.
Pinigus Lietuvoje, siųs*

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

|

HEnderson

P. P. MULIOLIS

E

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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P. J. KERSIS

.Ūmui.

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

■s.
A

Telefonas:

B

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

J

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1762
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Taisymas mano spcc.ališkumas.
= Parduodame
visokios rūšies brangTinrr
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809 Society for Savings Bldg.

I
▼
❖

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j 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
____ telefonu
_____ ___ _
____ __ asmeniškai.
_
___
kitės j mane
arba
”

Į
=
E
=

Atsakantiems žmonėms duodame
simokėjimu ilgesniam laikui.

I. S AMAS
j E W E L E R

6704 Superior Avenue

Karštas Vanduo

THE EAST OHIO GAS COMPANY

I
5

jRk 40

dideliems
darbams

Virimui • Vandens šildymui
šaldytuvui • Namo Šildymui

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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| Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms

|

Nikodemas A. Wilkelis |

PR. KUNCAITIS

|

Savininkas ir Kepėjas

=

4023 E. 141 ST.

|

Telefonas WAshington 3227
*

=
S

■ utititi

menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie-z.
dus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

grožio formula

Turėjimas užtektinai karšto van
dens pagelbsti atlikimą tuzinų na
mų darbų, taigi turėkit užtektinai
jo gatavai naudojimui visu laiku su
automati.ku gaso vandens šildytoju.
Nauji modeliai atitinkami įvairių
didumų šeimos reikalavimams da
bar išstatyti pamatymui Gas Company ofise. P'amatykit juos tuoj,
ir pasiteiraukit apie patogias mėne
sines išsimokėjimo sąlygas kurios
gali būti atliekamos mokant kartu
su savo gaso bila.

=
=
=

=
E

Geriausia

Užsitikrinimui kad turėsit karšto
vandens kada jo reikia, jums reika
linga turėti automatiškas gaso van
dens šildyto jas.

APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Kalnas.

Daktarai patikrins jums kad nėra
jokio kito odos valytojo kuris ga
lėtų prilygti karštam vandeniui ir
geram muilui. Bet reikalinga tu
rėti karšto vandens. Drungnas ar
pusšiltis vanduo neatstos. Karštas
vanduo atidaro odos skylutes ir lei
džia muilo putoms išplauti iš odos
visus nešvarumus, ir palieka odą
švarią ir šviežią.

1919

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

•

NAUJAS KUNIGAS

Liepos 23 d. į buvusią Lie
tuvių šv. Petro parapiją . tapo
atkeltas vos nesenai įšventin
tas Kun. Ivanauskas, iš Detroi
to ; tą dieną laikė čia pirmas
savo pamaldas. Kun. Ivanaus
kas priskirtas vikaru prie kle
bono Kun. Burgeois. Jaunas
Akrono Lietuvis kunigas nese
nai gryžo iš Lietuvos, ktfr stu
dijavo Vilkaviškio kunigų se
minarijoje.
Buvęs vikaras Kun. Angelai
tis iškeltas į Clevelando Liet.

LUCKY LEAF CAFE
Pirmos klesos užeiga ir val
Anelė Ambrozevičienė $20.00 gykla. Vynas, alus, degtinė,
Juozas Abraitis
$15.00 užkandžiai, ir tt.
(33)
$10.00
Zuzana Grincevičienė
Lucky Leaf Cafe
$5.00
Eleonora Bernikienė
$5.00
Izidorius Klimašauskas
. 1099 East 79th Street
Darata Matulienė
$5.00 ______ Stan. Jablonskį,_ prop.____
$3.00
Katrė Sebestinienė
Adolfina Nekrošienė
$20.00
Kazys Sumakaris
$30.00 ROSEDALE PAPER CO.
$5.00
Marcelė Rakauskienė
Antanas Telksnys
$10.00
6702 Superior Avė.
Pranė Ažukaitė
$10.00
Vyniojamas Popieris,
Justinas Valaitis
$5.00
Popieriniai Krepšiai,
Slavikų par. klebonas
$2.00
Rišami
Siūlai reikalingi
Kreipkitės vėl:
krautuvėms, ir tt.
“Dirvos” Agentūra
SAM PONGONIS, Sav.

Ę

1248 E st 79th Street

niauskaitės, kuri yra serganti
Rengimo komi jau
nervų liga jau devyni metai,
rengiama atitinkama pramoga.
Rengimo komisiją sudaro: V.
Rudienė, O. Kazlauskienė, O.
Kirtiklienė, A. Boklienė, A.
Makarevičienė, S. Usevičienė,
V. Višniauskas, P. Yurgelis, J.
Navickas, M. Antanavičius, P,
švelnis, A. Gutauskas. Komi
sija platina tam tikrus bilietu
kus, kuriuos visi prašomi pirk
ti. šį parengimą remia SLA.
198 kuopa ir kviečiama kitos
draugijos ir kuopos paremti.
Pramoga atsibus Spalių 7 d.,
Bavarian Hali, 546 Grant st.
Draugijos prašomos tą dieną
nieko kito nerengti. D. Rep.

tus per “Dirvą” šios
ypatos:

Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami = i =
; =
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

•

LABDARINGAS PARENGI
MAS. Sušelpimui Ednos Viš-

GAVO
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AKRON, OHIO

parapiją klebonu vieton Kun.
A. Karužiškio.
Liepos 13 d. mirė Rozalija
žvirblienė, 59 metų amžiaus.
Ji gyveno Akrono priemiesty
je Barbertone. Liko vyras, An
tanas, ir suaugę trys sų'nai, vie
na duktė, Balčiūnienė, kuri gy
vena Detroite. Ji buvo atvy
kus į motinos laidotuves.
Jonas- Navickis ir Petras
Jurgelis apvaikščiojo savo var
duves.
Susirgo jaunuolis Antanas
Palionis, sūnūs Antano ir Bar
boros .'Palionių. Jam tapo pa
daryta operacija Peoples ligo
ninėje, ir ten gydosi. Linkėti
na greito pasveikimo.
Iš Chicagos persikėlė gyven
ti Akrone, į savo namus, An
tanas Bartkus su šeima. Jis
yra sūnūs nesenai mirusio Ka
zio Bartkaus. Taigi Akronas
pasidaugino viena Lietuvių šei
ma.
A. Savickis gryžo iš ligoni
nės, gydosi namuose.
Akrone Lankėsi savo reika
lais Adv. P. J. Keršis, iš Cle
velando.
P-lė A. Kupris atostogų lai
ku lankėsi Washigton, D. C.
Vaiveckai, Grigai ir Jonuškai lankėsi ukėje palei Ravenna, atlankė buvusią Akronietę, visų mylimą p. Martinkienę.
Pranas Voveris gryžo iš li
goninės, gydosi namie.

22

m

NEW DEAL
į? BAKERY

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

HEnderson

9292
—■...J

I
The Wilkelis Furniture Co. | ==
Rakandų Krautuve
H
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
I
N^.A. 5V1LKELIS
Savininkas

JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

I
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........ t _
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Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
VISADA PRAŠYKIT
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NEW DEAL DUONOS ■

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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Paukščių Paroda Prasideda

Kaip Pamatyti Lietuvių
Darželį Pravažiuojant

Gaukit sau Bilietus Dirvoje — po $1,00

Vasaros metu į Clevelandą
atvyksta daug svečių iš kitų
miestų, kurie neturi čia gimi
nių nei draugų, arba kiti tik
pervažiuoja per Clevelandą.
Kiekvienam Lietuviui reika
linga pamatyti Lietuvių Kultū
rinį Darželį, ir pamatyti jį la
bai lengva.
Kelias US 20 eina per Cle
velandą nuo Chicagos į New
Yorką, Superior avenue. Lie
tuvių Darželis randasi visai
netoli Superior gatvės, kur E.
99 gatvė sukasi į šiaurę. Ta
gatvė veda į Rockefeller par
ką, o tame parke Lietuvių Dar
želis randasi pavažiavus ar pa
ėjus tik kelias minutas.

Paukštininkystės Kongresas,
kuris prasideda Clevelande šį
penktadienį, Liepos 28, yra tai
savo rūšies Pasaulinė Paroda.
Tai yra Pasaulinis-Paukštinin
kystės kongresas, kuris tęsis
per 11 dienų ir atsibus senose
Didžiųjų Ežerų Parodos patal
pose paežeryje, prie E. 9th St.
Jau suvežta iš visų pasaulio
dalių įvairių įvairiausi nami
niai paukščiai ir atvažiavo iš
įvairių tolimų kraštų valdiški
atstovai
Iš viso pasaulio suvežta apie
15,000 paukščių.
Parodos iškilmingas atidary
mas bus penktadienį, 9 vai. ry
to, kuomet Suv. Valstijų Agri
kultūros Sekretorius Wallace
nuo miesto auditorijos laiptų
paleis karišką balandį, kuris
išskris į Washingtoną, su tam
tikru pranešimu Prez. Rooseveltui. Tuo pat kartu bus pa
leista dar 1,500 balandžių.
Be pačių paukščių, kuriuos
Lietuviai mėgsta ir norės ma
tyt, per visas 11 dienų bus Įvai
rios kitokios pramogos Paro
dos plotmėje. Bus vienas iš
Įžymiausių Kanados Raitųjų
kazokų paradas ir visokios ki
tokius įvairianybės. Bus mok
sliški atvaizdavimai naminių
paukščių naudingumo ir visos
industrijos, kuri tik vienoje
Amerikoje per metus apima
$1,250,000,000 biznio.
Vištos kurios sugabentos į
ši kongresą, kasdien padeda po
2.000 kiaušinių, peš visą laiką
iš jų bus gauta 22,000 kiauši
nių.
Bus grupes Indijonų, kurie
atliks savo šokius, publikos pa
linksminimui.
Kanados Raiteliai taip pat
dalyvaus Kultūrinių Darželių
dedikacijos ceremonijose sek
madienį, Liepos 30, 1 vai. po
pietų.
JŽANGA VISAM LAIKUI
TIK $1.00

Jūsų visa šeima per visas 10
ar 11 dienų galės aplankyti ši
įdomų pasaulinį kongresą tik
už vjeną dolarį, kitaip sakant,
atsieis tik po 10 centų, jeigu
išanksto nusipirksit sau bilie
tą už $1. Juo galės inėiti kas
norės. Gaukite Dirvos admi
nistracijoje.
Šiaip gi, neturint šio bilieto,
įžanga reikės mokėti už kiek
vieną inėjimą ir kiekvieną as
menį arti pusę dolario.
Skubėkit gauti bilietus šią
dien, iki dar jų yra. šie bilie
tai prie ineigos neparsiduos.
UžKVIETIMAS Į
LINKSMĄ VAKARĄ

Savo delegačių išleistuvėms
į Moterų Sąjungos seimą, vie
tos M. S. 36-ta kuopa rengia
smagią kortavimo pramogą p.
Cicėnų namuose, 105 E. 196 st.,
šio šeštadienio vakare, Liepos
29 d. Rinkitės anksti, kurie
anksčiau atvyksit galėsit pasi
maudyt ežere, nes p. Cicėnų
namas randasi visai arti ežero.
Kortuotojai gaus užkandžių ir
kiekvienam stalui paskirta do
vanos.
Komisija.

bus sta
tomi Clevelande per Cuyahoga
upę. Jų vietose esanti seni til
tinę. Seni tiltai, West 3rd St.,
ir Čolumbus road tiltas, pradė7
ti griauti, jų vietose bus išsta
tyta nauji. Abu jie yra labai
seni. W. 3rd tiltas 56 metų, Columbus rd. tiltas 44 metų.

DARŽELIU

DEDI

KACIJA SEKMA

DIENI

Sekmadienį, Liepos 30 d.,
nuo 1 vai. po pietų, Kultūri
niuose Darželiuose atsibus iš
kilmės: tą dieną, Prezidento
Roosevelto įgaliotas atstovas,
Paul V. McNutt, atliks Kultū
rinių Darželių dedikavimo iš
kilmes. Federalės valdžios at
stovo atvykimas į tas ceremo
nijas turi tą prasmę kad federalė, valdžia davė pinigus Dar
želių įrengimui. Lietuviai ga
li susirinkti Lietuvių Daržely
je, tik, susimildami, neužstoki!
Darželyje takų ir perėjimų, ku
rie reikalingi ■ komisijoms ir
šiaip svarbiems asmenims pra
eiti.
Svarbiausi ceremonija atsi
bus Amerikos Legiono Darže
lyje prie Superior avenue, ir
Visų Tautų Darželyje, ten. pat.
čia bus dedikuotas Taikos Pa
minklas, dalyvaujant įvairių
šalių atstovams ir sumaišant
į vieną 1936 metais atvežtas ir
įvairių kraštų žemes.
Tada, Amerikos Legiono pa
rade. dalis tos žemės buvo su
pilta prie paminklo, kita dalis
palikta šiai iškilmei, čia bus
panaudota ir nuo Birutos kalno
atvežta žemė, apie kurią Clevelandiečiai jau girdėjo.

ATVYKSTA LIETU
VOS EKSKURSININKAI
Clevelando Lietuviu Vaizbos

ATVYKS CHORAS

Iš Lietuvos atvyko Vytauto
Didžiojo Universiteto studentų
choras iš 45 narių. Tas cho
ras yra keliavęs nekųriose Eu
ropos šalyse ir padarė labai di
delį įspūdį savo gražiu pasiro
dymu, savo tautiškais rūbais.
Tas choras į Clevelandą at
vykti paskirtas Rugsėjo 18-19.
Jeigu Clevelandiečiai tinkamai
prisirengs ir pasidarbuos, cho
ras mus aplankys.
New Yorko komitetas ragina
kolonijose visus veikėjus ir or
ganizacijas stoti į darbą chopriėmimą paruošti.
Be to, Amerikoje lankosi ir
Lietuvos biznierių - verslininku
grupe, iš 26 narių. Geistina
butų juos Clevelande matyti.
Jie galėtų sustoti kad ir trum
pai, nuo ryto iki vakaro, ir ap
silankę Lietuvių Darželyje pa
dėti prie paminklų vainikus.

PRASIDĖS
Buto nekurie nariai gavo pra PAMOKOS
RUDENOP
nešimą iš Nevv Yorko kad į Cle
velandą atvyksta dalis iš Inet u vos atvažiavusių su Vaizbi
ninku ekskursija, svečių. Jie
Clevelande bus Liepos 30 ir 31
dienomis. Atvažiuos iš Pitts
burgho, iš čia vyks i Chicagą.
Svečiai dalyvaus Kultūrinių
Darželiu iškilmėse sekmadienį,
ir aplankys nekurias Lietuvių
įstaigas.
CIevelandan atvyksta redak
toriai “Verslo” ir “Amatinin
ko”, Albinas Briedis. Juozas
Valentukonis, ekskursijos vadar Dr. Kaškelis ir kiti.
RENGIASI APSIVESTI

Liepos 20 d. buvo surengta
apdovanojimo pokilis (shower
party) Barboros ir Juozo Ba
nių dukterei Marei, kuri ruo
šiasi apsivesti su jaunu Jonu
Budu. Pokilis atsibuvo E. 79
St. salėje. Dalyvavo dikčiai
jų draugų ir busintiems jau
navedžiams įteikė dikčiai dova
nų pinigais ir daiktais. Vestu
vės atsibus Rugp. 12 d.
A.
DARŽELIO VEIKIANČIOS
KOMISIJOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjungos veikiančios komisijos
posėdis bus laikomas penkta
dienio vakare, Lietuvių salėje,
nuo 8 vai., aptarimui priėmimo
svečių iš Lietuvos, ir Vytauto
Didžiojo Universiteto choro.

®I)AR DU TILTAI

SLA. 14-toš kuopos jaunimo
mokykla baigė savo pamokas,
jaunimas turėjo savo kelias su
eigas, surengė- vieną išvažiavi
mą, dabar padarė pertraukas.
Visu pamokų laiku vidutiniai
lankėsi apie 30 mokinių.
Lietuvių kalbos mokykla bus
pradėta rudenį. Geistina kad
tėvai pasirūpintų leisti savo
vaikus į pamokas.

NE TAIP BŪNA KAIP
ŽMOGUS MANAI
Rengiausi važiuoti į New
Yorką pažiūrėti 'Pasaulinės Pa
rodos, bet gaunu pranešimą iš
Clevelando kad mano brolis,
Adomas Dubauskas, serga. At
siskubinau į Clevelandą aplan
kyti brolį. Adomas randasi
Glenville ligoninėje, Liepos 24
d. jam padaryta operacija. Iš
operacijos pasekmės mažos, o
kančios didelės.
Linkiu savo mylimam broliui
greitai pagyti, o jo šeimai, bro
lienei Marijonai, jų dukrelėms
Salemutei, Mariutei Jokubauskienei, ir žentui, seselei ir švogeriui Lingiams, kurie rūpina
si ligoniu, reiškiu savo užuo
jautą. Prašau Dievo užtarimo
ir palengvinimo sunkioje valan
doje mano broliui Adomui.
F. Dubauskas,
iš Montreal.
Tūlas Lavvrence, 47 meti], peršovė savo šei
mininkę, Helen Siath, 49 me
tų, už tai kad ji pasiryžo išva
ryti jį iš savo namų, kur jis
turėjo kambarį. Nuėjės į sa
vo darbo vietą, jis pats persi
šovė. Abu nuvežti i ligoninę.
Tas ištiko 3684 E. 76 gatvėje.
©PERŠOVĖ.

©ARABAI

Palestinoje

su

laikė Dr. Jacob Boldner, Clevelandietį dvasiškį, iš kurio tėvų
pareikalavo $5,000 sidabro dolariu atlyginimo, jeigu nori pa
leisti jį gyvą. Tėvai išpirkimą
parūpino. Sako nelaisvis jau
paleistas.

THE KRAMER & REICH CO.
PO 36 METŲ TOJE VIETOJE TURI BAIGTI SAVO BIZNĮ IR EITI LAUK

Visos prekės — Vyriški Rūbai — Skrybėlės — Reikmenys — turi būti iš
parduota iki nuogų sienų!
Viskas atiduodama už žymiai numažintas kainas — Niekas nesu
laikoma — nepraleiskit šio išpard avimo — sutaupysit sau pinigų!

MES UŽDAROM DURIS ŠEŠTADIENIO VAKARE, 10 VAL.

The Kramer i Reich Co.

7002 SUPERIOR AVĖ.

Krautuvės Atdara ir Vakarais

PHONE:

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

(Continued from lašt week)

FRIDAY — JULY 22
This morning a journalist friend
Mr. Rimydis teleplToned and invited
us to a party this evening at the
Metropole given by Žemes Ūkio Rū
mai and “Ūkininko Patarėjas“ —•
(Farmers Adviser) a popular farmers nevvspaper in Lithuania.
Yesterday at the tea Mrs. Zaunis
invited me to lunch today with Sev
erai other guest, so now I prepared
to go. They live on the third lloor
of the Pieno Centras building and
as I elimbed the stairs 1 met Mr.
and Mrs. Kalvaitis also on their
way up.- We had a lovely afternoon
and most of all I was impressed
with this unique apartment. There
are about seven rooms, each as large
as a hall, ligth and airy, with high
ceilings, and polished floors, and
the walls are covered with eloth
of typical Lithuanian design. Im
agine to line the walls of rooms
with yards and yards of the exquisite material that we know as
toweling, it is beautiful and so unusual, the design is blue grey with
a vvhite background, and 'white woodwork, the wide sliding doors between the rooms have frosted modernistic windows that are in har
mony vvith the designs on the walls.
I remembered that this is the way
they intend to finish the walls of
the Lithuanian Room in the Pitts
burgh University, and indeed nothing could- be more beautiful, and
more typically Lithuanian.
In the evening at the appointed
time Bernice and I went to the
Metropole vvhere we always had
sueh a good time.
Mr. Rimydis,
editor of Ūkininko Patarėjas, was
our host and there were about 25
guests, including the director of
Žemes Ūkio Rūmai, Mr. Jokubauskas, assistant editor of of Ūkininko
Patarėjas Mr. Senkus and his wife.
the journalists from Vilnius, and
Mr. Valaitis and Kruze from Broklyn, N.Y. As alvvays there >vas no
ehd to the hospitality of our hosts
we dined and drank for hours, and
finished up with ’ dancing. Tonight
Bernice had a ve.ry special treat,
for one of the guests took a fancy
to her and lavished attention on nėr
by presenting her with roses, and
a yery ,exquisite virink to her, served in a most charming manner, it
was Cointrcau (a French Liquer)
with luseipuš orang-es.
(She told
me about this the next day for this
happened late in the evening, after
the party sępai'ated and we werc
dancing.) She put one over on me
for I wondered where they vvent
for a while during the dancing.
It was a very exciting evening,
for the main dinning room had
some new entertainers for the floor
show. It was a fąmous American
dar.ee trio, two young men and a
giri, known as the “Le Baron Trio“.
During- the evening we vvent to the
dressing room to meet them, (we
journalists have that priviledge).
They are tv/o American Lithuanian
boys, with charming personalities,
and they v/ere most friendly. One
vvas from Kenosha, Wisconsin. John
K rančius, vvhose parents Antanas
and Vercnica Krančius living in
Kenosha, the tiny giri vvho danced
vvith them is an American and his
wife, the other boy is Edvvard Taut
kus of Hartford, Conn. They are a
most vzonderful dance team, and actually took Kaunas by sterm, for
after every appearance at the Met
ropole the vvalls of the building
bulged and crackeled wich applause
by the enthusiastic audience.
I vvas eurious about how they
got to Lithuania, and here is vvhat
they told me. They are very famous in America and have toured
the United Statės on the Keith Circuit. Then they had ęngagements
in the capitals of Europe, London.
Paris and a number of others. There
are a few days between engagements and beir.g Lithuanians and
in Europe they thought it would be
nicc to sce Lithuania, now that they
were so close, so they just came
for a day oi two. They came to
Kaunas and stopped a t the Hotel
Versal, and just for fun offered to
dance one evening at the Metropole.
Their reception there vvas overvvhelming, they made such an attraction
vvith their dancing, Kaunas took
thejn to its heart, while they ton
fell in love vvith Lithuania, and in
deed instead of staying for a day
or two stayed over two vveeks, and
even canceled some of their engage
ments that vvere due in other eibes
of Europe, so they could stay here
in Kaunas. Both boys speak Lith
uanian and Mr. Krančius is definitely a Žemaitis, for his parents
are from Nemakščiai.
It was already daylight vvhen we
finally ended this glorious exciting
evening.

KARPIUS

vvas eloudy and it started to rain,
vve vvere very tired after the big
night. before, vvith so little sleep,
that vve left before the races vvere
over. As vve vvere leaving we met
Mr. Augustauskas, vvho invited us
to a lift in his car to Kaunas.
We stayed in and took a short
nap, and later in the evening vvent
out for a vvalk on Laisves Aleėja.
vvhere vve stopped at Konrads for
refreshments and listened to the
lovely music. During the evening
our friend Mr. Rimkus vvandered
in, he was back from Palanga,
vvhere he vvas vacationing.
And so the day ended and vve got
to bed about midnight.

PLAYGROUND NEWS
Pennsylvania Playground held a
pet shovv as lašt vveek’s special l'riday nite feature. Next Friday’s at
traction vvill be a doll shovv. Both
boys’ and girls’ junior baseball teams
under the direction of John Barth,
W.P.A. boxing instructor of the St.
Clair Recreation Center, have maintained their lead in the distriet
playground soft-ball league. All the
girls vvho are interested in sevving
and erafts are inv'tid to join the
Girls’ Handicraft Club vvhich meets
on the playground on Thursday afternoon.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
PRANEŠKIT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI

Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes

paštas nesiūs jums Dirvos į
naują vietą jeigu neprimokėsit. Parašykit mums už
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. •—
Adresuokit mums trumpai:
DIRVA
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

PET CONTEST WINNERS
“Niggie” a Persian cat belonging
to 'Mary Bryant, “Muggs” belong
ing to Robert Davvson. Then we
had “Patsy“ an Irish terrier belong
ing to Nancy McDovvell and “Nelly”
an Irish bull terrier ovvned by
William Hurley. Porky Baird’s — MEDICAL MESSAGE
“Snovvball’ a vvhite dog had close
competition būt vvon, as did “Pee- CABINET BATHS — SHOWERS
vvee” a poodle belonging to Wil- Scientific Body Building & Reducing
lard Smith. “Oscar“ and “William”
tvvo frogs ovvned by Richard ShovvRheumatism. Arthritis
ronski and- “Svveet Pea” a turtle
and kindred ailments treated.
belonging to Edith White also copWarts Moles, etc. Removed
ped prizes.
permanently.
(36)

SUNDAY — JULY 24
A fevv days ago Mrs. Babravičius
had phoned and invited us over to
dinner todav in their nevv home in
Panemune, vvhich they have just,
completed building. Tonight vve are
invited to a grand bąli at the Ka
rininkų Ramovė, given by the sport
committee, of the Olympięs, in honor of visiting sportsmen, and guests
from abroad. So this morning vve
caught up vvith some sleep and got
up about 10 o’clock, leisurely pre
pared to leave. for Panumune. We
took the bus vvhich stopped right
at the corner of the street vve live
on.
Babravičius’ home is a lovely
vvhite stucco, vvith a red tile roof,
and cer>inly looks likę a California bungalovv, sėt avvay back in a
yard vvith green lavvns and flovver
beds. Along the fence there are
some shrubs, and many young fruit
trees, that makes the yard more
likę a young orchard. Severai larger trees provide shade under vvhich
there are benches for the enjoyment
of ręst and- rolaxation.
Inside it is very tastefully furnished, and there is no mistaking
that this is the residence of a
Lithuanian Opera Star.
A large
grand piano stands in one corner
of the living room, a soft divan faces a eo?.y looking fireplace, and
rug mals cover the polished floors.
On the vvalls are groups cf photographs of artist friends of the Ba
bravičius’, some in natūrai poses
and others i n costumes cf a particular role fcųm an opera. A nicture of Chaliapin, in a albucįi had
attracted my attention.
Babravi
čius and Chaliapin vvere fellovv students and friends during the Czars
times' in Petęrsburgh, Russia.
We had a very lpvąly visit, and
a deiiglitful dinner vvith our hosts,
and their dear little son, Joseph
Jr. vvho, is about seyen yea.rs old
entertained us vvith poetrv and a
greup of songs.
He says he is
going to he a soidier and defend
Lithuania from her enemies.
Late i n the afternoon vve left to
prepare for the bąli in the evening
and Mrs. Babravičius agreed to go
vvith us.
Karaninkų Ramove! Just the very
thought of this excited me. When
vve vvere here ten years before it
was in an old building, and vve had
many happy gatberiners there, and
novv it is all changed. for a nevv
building has been built, I vvas so
anxious to see it, for I had heard
and read much about the elaborate
balls and sočiai funetions that are
held here. All the balls of statė
are given in the Karininkų Ramove.
It is an exclusive armv officers
club.
We dressed in our loveliest govvns
and silver slippers, and called a
taxi to take us i n grand style to
a Grand Bali in the best place in
Lithuania, for tonight vve are making our debut into Lithuanian so
de ty.
(Continued)

AVALON HEALTH STUDIO
8311 Euclid Avenue

FROM SCRANTON
A group of visitors vvere šightseeing in Cleveland lašt vveek. They
vvere comparing Cleveland vvith their
city, Scrariton, Pa. While here they
visited at the home of Mr. and
Mrs. John Logan, both formerly
Scrantonites. In the group vvas Mr.
and Mrs. Frank Daugird, Mr. - and
Mrs. Wm. Dailvda and Mrs. L Patįy.____ _____________ ________ .___

Room 206

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKŪS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

Budvveiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

J. J. MATULIS

PYTIIIAS

POPIERIUOTOJAS

Dažo Namus iš Vidaus ir
iš Lauko,,
Darbas Greitas ir Geras.
Klauskit apkainavirįių.
7536 Star Avenue
HEnd. 6292
(32)

C A FE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

HAN’S CAFE

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

PARANKI UŽEIGA

J. Verbyla ir A. čiutelė

Užkandžiai — Alus iš Kranų

_____ f__ savininkai.

šešios Bowling- Alleys
John Schweizer,; Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)
ENdicott 8908

K. STONIS
RESTAURANT

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

6824 Superior Avė.

BLAČKCAT
•

MOTORŲ SUTAISYMAS
musų speciališkumas.

Night Club

•

4058 ST. CLAIR AVĖ.

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

(Atdara iki 2:30 ryto)
•

Muzika Penktadienio ir šeštadiemo
vakarais

(33)

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

DIDELIS KAMBARIS

EVA’S

"

CAFE

6815-31 Superior Avė.

I

Dry

į

Cleaning

Senas Drapanas padarom 4
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.
X

su visais patogumais, vie
nam arba porai vyrų, Lietu
vių šeimoje. Kreipkitės —
6101 Luther avė.
(31)

Dantų Laboratorija
Paimam

iš namų ir pristatomT
gatavus atgal.
X

EVA PETRAITIS |

DIDELĖ LIETUVIŠKA

6702 Superior Avė.

X

Telefonas: HEnderson 1919

T

Dental Platės
On CREDIT

VAISTINĖ

SATURDAY — JULY 23
C. Pakeltis Pharmacy
We slėpt just a few hours, and
1117 East 79th Street
again vvere out o n Laisves Alėja,
(Kampas Pulaski Avė.)
seeing friends and joining the a4
too large crowds at Pažangos res
Užlaiko visokias namines ir im
taurant vvhere there vvas alvvays excitement and all the goings on vvere portuotas gyduoles nuo visokių li
reported, sports events, sočiai ac- gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėtivities. We stopped for our mail. jusio Reumatizmo, nuo įvairių
and I received a loVely card from žaizdų, dedervinių, viduriu nevir
my husband for our wedding anni- škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
versary, vvhich is on July 25th. This
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
made me very happy. Later this afternoon Major and kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
Mrs. Narušis took us te Kleboniš- migęs ir kitokių.
kis t'o see the army horse races,
that vvas in eonneetion vvith the
C. Pakeltis Vaistine
Olvmpic sports event. It vvas wonderful to see the beautiful vvell1117 E. 79 St. Cleveland, O.
trained horses, jump gracefully ov
Telefonas ENd. 8533
er the hurdles. There vvere large
1 crovvds of spectators, and the day Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

RAnd. 4171

ANSEL

PARSIDUODA NAMAS
5 kambarių, gerame stovyje vidu
je ir iš lauko, visi patogumai, lau
ke apsodinta krūmeliais, laiigai tu
ri užleidžiamas iš lauko uždangas
nuo saulės; savininkas būtinai ji
turi parduoti., $3,950, susitarsim
ant išlygų. Kreipkitės 709 E. 96
St. Telef. PO. 5005.

ELYRIA AUTO
REPAIR

ENdicott 9361

CLEVELAND, OHIO

AVĖ.

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

▼▼V

We are not alDon’t
lowed to adver- Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
Suffer
tise prices, būt
on easy terms.
yoir will be
Don’t Endanger
TEETH EXTRACTED
pleased vvhen
Your Health
you come here. Novocain
Gas With Infected
Teeth!
________________

DR. SILVER
7042 Superior Avė.
J

Dentlst
HEnderson 3157

