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KONGRESAS ARDO VISAS PREZ. ROOSEVtlTO PASTANGAS
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO darbai šios sa
vaitės pradžioje visoje ša
lyje bendrai imant suma
žėjo 1.3 punktu, dabar dir
ba 59.3 nuoš. Ir tai visgi
yra daug geriau negu kad
buvo šiuo pat laiku pereitą
metą, kuomet dirbo 39.8
nuoš. normalio.

MUŠTYNĖ. Detroit. —
General Motors dirbtuvėse
streikuoja darbininkai, ir
grąso streikas Packard au
tomobilių dirbtuvėms.
Tąsynė eina tarp CIO. ir
ADF. unijų.
Rugp. 1 d. atsibuvo muštynė prie Fisher Rody dir
btuvės, streikerių su poli
cija.
300 GRYŽO Į DARBUS.
Youngstown, O. — Apie
300 darbininkų pašaukti į
darbą Struthers plieno išdirbystėje. Po Liepos 4 d.
švenčių bendrai plieno dar
bai Youngstowno teritori
joje pagerėjo.
9 UŽMUŠTA. Algiers,
Afrika. — Prekiniame lai
ve ištikus dujų sprogimui
užmušta 9 darbininkai, 40
kitų sužeista laike laivo
krovimo.

Millersburg, Ind., darbi
ninkų streiko riaušėse už
mušta vienas darbininkas,
unijos narys.
—1------ e__
KARO STOVIS. Kolo
rado valstijoje prie federalio tvenkinio darbų iški
lo streikas. Streikeriai su
kėlė smarkias riaušes, dėl
ko valstijos gubernatorius
apšaukė karo stovį. Riau
šėse įvyko šaudymų ir su
žeidimų. Išsprogdinta vie
nas tiltas.

CHICAGO, III. - CIO
organizatoriai, neprieidami
prie susitarimo su Armour
skerdyklų kompanija, pa
siryžo kreiptis į Prez. Rooseveltą tarpininkauti. Uni
ja grasina iššauki tos kom
panijos darbininkus į strei
ką visoje šalyje, jeigu ji
atsisakys su unija tartis, ir
toliau.

CIO. VADAS. John L.
Lewis praneša jog jo orga
nizacija pradės traukti į
savo eiles statybos* amatų
darbininkus, kurie iki šiol
buvo Amerikos Darbo Fe
deracijos globoje.
Lewis paskelbė jog jis
sudarys naują industrinę
uniją tarp 3,000,000 staty
bos darbininkų.
Tas sukels kovą kitoje
darbo šakoje tarp pačių
darbininkų.

IŠVIEN EINA REPUBLIKONAI IR DALIS DE
MOKRATŲ, - TAI JAU KELINTAS SMŪ
GIS ROOSEVELTUI METŲ BEGIU
Washington, Rugp. 3. —
Vakar Atstovų Rūmai at
metė dar vieną Prez. Roosevelto administracijos pa
siūlymą skirti $119,000,000
sumą skolinti ūkininkams
ant jų derliaus.
&
CWashington, Rugp. 2. —
Atstovų Rūmai sudavė di
delį smūgį Prez. Roosevelto administracijai, kuomet
Atstovų Rūmų pinigų sky
rimo komitetas nuo Prezi
dento biudžeto, nukirto 162
milijonus dolarių. Prezi
dento patiektas biudžetas
buvo $215,891,168, komite
tas paliko jame tiktai $53,190,056.
Rugp. 1 d. Atstovai at
metė prezidento bilijoninį
skolinimo ir leidimo pro
gramą, kas įrodo kylantį
visapusį pasipriešinimą da
bartiniam prezidentui, ar
tėjant 1940 prezidento rin
kimams.
Senatas, balsuodamas tą
patį prezidento skolinimoleidimo bilių, prezidento
reikalautas sumas nukirto
pusiau, gi Atstovų Rūmai
tą bilių visai atmetė.
Šie prezidento pralaimė
jimai Kongrese prisideda
prie jo pirmesnių pralai
mėjimų, kurie prasidėjo
pereitą metą, kuomet Republikonų ir Demokratų
atstovų koalicija atmetė jo
pirmą planą, taikytą per
organizuoti valdžią,
Netrukus po atmetimo
šio biliaus, prezidentas pa
reiškė kad jo priešininkai
turi imti ant savęs atsako
mybę už kliudymą šalies
gaivinimo, didėjimą šelpi
mo naštos ir padarymą di
desnių apsunkinimų taksų
mokėtojams.
Prezidentas _ pranašauja
slopinančias pasekmes dėl
šitų jo darbų sutrukdymo.
Kongresas skubina bai
gti savo darbus ir nori išišsiskirstyti.
Prez. Roosevelt pasirašė
Hatch bilių, kuris įveda
draudimą valdiškų įstaigų
tarnautojams dalyvauti po
litikoje.
SULAIKYMUI skelbimo
valdžios nuvertimų ir ki
tokių žiaurių priemonių
vartojimo prieš valdžią, S.
V. atstovų Rūmai priėmė
bilių kuris įveda griežtas
pabaudas visokiems val
džios griovimo skelbėjams.
Vienas to biliaus punktų
tiesioginiai paliečia komu
nistų partiją.

PAVOJAUS MĖNE
SIAI PRASIDĖJO
Londonas, Rugp. 1 d. —
Prasidėjo Europos “pavo
jingi mėnesiai” Rugpjūtis
ir Rugsėjis. Nors dabar
pjūties laikas ir viskas iš
rodo ramu, bet gal būt prie
ko nors rengiamasi, ir gali
prasidėti kaip tik laukai
bus apvalyti.
Britų valdžia laikosi na
mie ir yra pasiryžus imtis
visokios akcijos kokia ga
li netikėtai iškilti.
Britanija visapusiai ren
giasi karui, .jeigu butų už
puolama.
Britų misija išvyksta į
Maskvą už keleto dienų,
aptarimui bendro veikimo
Prancuzų-Rusų-Britų karo
aparatų atsitikime agreso JUGOSLAVIJA PRA RUSIJA LAIKOSI SE ATVYKSTA DR. JO
rių puolimo.
DĖTA SKALDYTI
NO GRIEŽTO UŽ
NAS ŠLIUPAS

VOKIEČIAI VYKDO
DANZIGO UŽVAL
DYMĄ BE KARO
Londonas, Rugp. 2 d, —
Vokiečiai palengva vykdo
nekruviną Danzigo užka
riavimą, nuo kurio juos su
laikyti Lenkija dar nepa
sikėsino.
Nazių valdomas Danzi
go senatas pasiuntė Lenki
jai notą pareikšdamas kad
miesto valdyba nepripažysta daugiau šimto Lenkų
muitinių valdininkų esan
čių Danzigo teritorijos pa
sieniais.
Danzigo gyventojai Vo
kiečiai kaltina Lenkiją už
vedime prekybinio karo su
Danzigu ir pareikalavo kad
Lenkai laikytų savo “Spie
gus” namie.
Lenkija pradėjo sulaiky
si įvežimą į Lenkiją Danzige gamintą margariną ir
kitus riebalus bei silkes,
kas Vokiečius sukiršino.
Vokiečiai atidaro sieną
į Danzigą iš Rytinės Prū
sijos laisvam prekiavimui.

Kupinec, Jugoslavija. —
Tarp Kroatų ir Serbų, ku
rie su kitomis • mažomis
Slavų grupėmis sudaro Ju
goslaviją, eina nesutikimai,
kurie gali privesti prie tos
valstybės suskaldymo ir
patekimo į Italų ir Vokie
čių įtaką.
Kroatų vadai reikalauja
Kroatams savivaldos ir pa
reiškė kad jie to reikalaus
neatsižvelgiant kad iš to
kiltų ir pasaulinis karas.
Dr. Maček, Kroatų va
das, pasakė: “Gerai, tada,
lai ateina Vokiečiai, lai jie
padaro pas mus tvarką —
jeigu Belgrado (Serbų) vy
riausybė nepadarys tvar
kos, padarys Vokiečiai.”

JOHN L. LEWIS, CIO.
vadas, pereitą savaitę vie
noje kalboje labai drąsiai
ir atvirai užatakavo Suv.
Valstijų Vice Prezidentą
Garner, kovodamas prieš
sumanymą daryti pakeiti
mus Wagner’o Darbo Santikių įstatyme.
Vice Prezidentą išvadino
“darbininkų žvejotoju, kor
tų lošėju, degtinę geriančiu
SUV. VALTIJŲ vyriau blogų norų seniu”.
sybė įteikė Japonijai pro ISPANIJA sutiko atida
testą dėl pastaru Japonų
sieną ir leisti sugryžužpuldinėjimų USA. pilie ryti
ti
iš
Prancūzijos į savo ša
čių Kinijoj. USA. sako kad lį 50,000
lojalistų
Japonų judėjimas Kinijoje kareivių, buvusių
kurie
pabėgo ir
prieš Britus virsta į ben prilaikomi Prancūzų kon
drą Japonų pasiryžimą iš
stovyklose.
stumti visus kitataučius iš centracijos
Ispanijoje keliama reika
Kinijos.
lavimas kad Britanija ati
duotų Ispanijai Gibralta
PALESTINOJE Brifai rą, kalną-tvirtovę, kuris
kovose su Arabais išžudė randasi Ispanijos pietinėje
apie 10 Arabų į pietus nuo dalyje ir valdo inėjimą į
Betlejaus.
Viduržemio jurą.

RUSIJA paskelbė vidaus
paskolą iš 6 bilijonų rublių LENKIJA ruošdamasi
industrializacijai ir apsi karui su Vokietija uždrau
dė eksportuoti iš šalies neISPANIJOS vyriausybė gynimui.
kuriuos
maisto produktus.
išleido patvarkymą kad vi
si šalies vyrai tarp 18 ir 50
EKSPORTAS iš S. Val GEN. FRANCO, Ispani
metų turi kas met pašvęsti stijų per pirmus 6 mėne jos užkariautojas, praneša
15 dienų darbui be atlygi sius šymet siekė $1,415,427,- kad jo vyriausybė laikysis
nimo šalies naudai. Gen. 000; Importuota už $1,094,- neutraliai Europos karo
Franco nc-ri paskubinti ša 563,000, arba 320 milijonų atsitikime. Franco tikrina
lies atstatymą.
mažiau.
kad karo ir nebus.

TARP Rumanų ir Veng
rų atsibuvo pasienio susi
šaudymai, kurie tęsėsi per
tris naktis.

ITALIJA daro manevrus
iš kalnynų pusės nuo Pran
cūzijos sienos. Atakai da
roma kalnuose, lygumose,
ir ore.

SISPYRIMO
Maskva, Rugp. 2. — So
vietų vyriausybė laikosi sa
vo nusistatymo išgauti iš
Britanijos pilną užtikrini
mą gynimo Baltijos valsty
bių nuo Vokietijos užpuoli
mo, kitaip Rusija gali at
sisakyti dėtis į Britų-Prancuzų militarišką sąjungą.
Sovietų spauda prikai
šioja Britams kad jų siū
loma fo-rmula palieka sky
les per kurias agresoriai
gali lysti.
Tuo pat laiku Suomija,
Estija ir Latvija pakarto
tinai skelbia kad jos neno
ri tokios apsaugos nei Ru
sijos rūpinimosi apie jas —
jos nori būti neutralėmis.

Dr. Aldona Šliupaitė ga
vo žinią nuo savo tėvo Dr.
Šliupo iš Palangos kad jis
žada atsilankyti Ameriko
je, pamatyti Pasaulinę Pa
rodą ir aplankyti nekurias
Lietuvių kolonijas. Ame
riką pasieks apie Rugp. 26.

TUŠTI

KLAIPĖDOS

KU

RORTAI. Iš Klaipėdos prane
šama kad šiais metais beveik
tušti Klaipėdose krašto kuror
tai (vasarojimo vietos), kaip
Nida, Juodkrantė ir kiti. Ku
rie turi kiek svečių tai po ke
lis desėtkus pačių Klaipėdos
krašto gyventojų.
•
VILNIAUS Lietuvių Studen

tų ekskursija iš 40 asmenų at
vyko į Kauną Liepos 11 d. Jų
tarpe buvo 10 studenčių. Sy
kiu atvyko Vilniaus universi
teto Profesorius Rudzinskis,
kuris yra Vilniaus Lietuvių
Studentų Sąjungos globėjas.
Vilniečiai Kauno stotyje iškil
mingai
pasitikti. Lietuvoje iš
VOKIEČIAI pradėjo at
buvo
10
dienų.
iminėti Čekams jų pilietiš
•

kas teises už veikimą prieš
Vokiečių tvarką. Pirmuti
nis toks netekęs teisių ir
negalįs gryžti į savo tėvy
nę yra Dr. Beneš, buvęs
Čekoslovakijos prezidentas,
dabar viešintis Amerikoje.

KVIEČIŲ derlius Šymet
pasirodo yra didelis visa
me pasaulyje. Numatyta
SUV. VALSTIJŲ admi kad šymet kviečių bus su
nistracija svarsto pakėlimą rinkta apie 4,090,000,000
muitų ant nekuriu Japoni bušelių.
jos prekių, įvežamų j šią
LIETUVOS ūkininkai gauna
šalį.
Kaip jau buvo pranešta, papigintą miško medegą kad
Amerika atšaukė savo su galėtų pasistatyti naujus tro
tartį su Japonija. Sutar besius. Praeitą metą ūkinin
ties atšaukimas ineina ga- kams statybinės medegos par
lion po 6 mėnesių, šeši duota 210,000 kietmetrių. Me
mėnesiai laiko duota Japo degos vertė 2,150,000 litų, o
nijai apsigalvoti ir patai ūkininkai už " ja* sumokėjo tik
syti savo žygius prieš Suv. 430,000 litų.
Valstijas Kinijoje.
•
Japonija, iš savo pusės, LIETUVOJE lankėsi Lenki
staiga sudarė sutartį su jos rašytojų Pen klubo ekskur
Vokietija, po dviejų metų sija iš Varšavos.
tarybų. Tuomi lyg “atsily
gino” Suv. Valstijoms už ŽIAURUS KERŠTAS LIU
DININKAMS.
Liepos 14 d.,
nutraukimą sutarties.
VOKIETIJOJE Rugp. 2
d. Hitlerio įsakymu, pirmą
kartą apvaikščiota pasauli
nio karo prasidėjimo pami
nėjimas. Šymet sukako 25
metai nuo prasidėjimo pa
saulinio karo.
1914 metais, Rugp. 1 d.
Vokietija paskelbė karą
Rusijai, kuomet Rusija pa
siryžo užtarti Serbiją nuo
Austro-V engrijos.
BRITANIJA pasiry ž u s
padidinti savo karo laivy
ną, dadedant dar 180 nau
jų įvairaus didumo kariš
kų laivų.

PREZ. SMETONA Liepos 19
d. pasirašė keliasdešimts malo
nės aktų, kuriais dovanojama
bausmės, grąžinama teisės ir
laispniai eilei asmenų. Viso
šiais aktais paliečiama per 30
asmenų, jų tarpe amnestuota
21 politinis kalinys.
•
SVIESTO šymet per pirmą
pusmeti Lietuva eksportavo
0,738,660 kilogramų, arba 568,525 klg. daugiau negu praėju
siais metais per pirmą pusme
ti.
•

AUDROS

ir

perkūnija

šy

met vasarą, Birželio pabaigoje
ir Liepos pradžioje sudegino ir
sugriovė apie 60 trobesių ir
mirtinai nutrenkė 10 žmonių.
•
KLAIPĖDĄ

priskyrus

prie

Vokietijos, penki jurų laivai
priklausę prie Lietuvos preky
bos laivyno, iškėlė Vokiečių vė
liavą. Tai buvo vieno Vokiečio
firmos ir “Sandėlio” bendrovės
laivai. Bet “Sandėlio” b-vės
laivai “Venta” ir “Nida” šio
mis dienomis vėl iškėlė Lietu
vos tautines vėliavas, nes ben
drovė juos išrašė iš Klaipėdos
uosto ir prirašė prie švento
sios uosto. Šiems laivams gryžys po musų trispalve, Lietu
vos prekybos laivynas vėl pa
didėjo dviem vienetais. Po
Lietuvos vėliava dabar plaukio
ja 8 jurų laivai.
•
NETRUKUS Lietuvoje

bus

steigiama akcinė cemento ben
drovė, kurios uždavinys bus
kraštą aprūpinti cementu: sta
tyti cemento fabrikus, juos
eksploatuoti ir tt. Cemento fa
Vilkaviškio- Pilviškio vieškely brikas bus statomas Skirsne
je Feliksas čiutkevičius revol munėje.
verio šuviu nušovė Juozą Norkeliuną iš Bartininkų ir sun SU VOKIEČIAIS galutinai
kiai sužalojo šūviais Grinčiu- susitarus dėl laisvos uosto zo
laitytę. Policininkui bandant nos Klaipėdoje, iškilo klausi
čiutkevičių sulaikyti, jis pa mas aprūpinti maistu darbinin
sipriešino ir sužeidė policinin kus dirbančius Lietuvių lais
ko Lietuvninko ranką. Po to vojoj zonoj. Dabar tariamasi
jis pats bandė nusižudyti, ta kad laisvojoj zonoj dirbą dar
čiau tik lengvai susižeidė gal bininkai gautų maistą iš Lie
vą. čiutkevičius nuolat byli tuvos. Tarnautojai ir darbi
nėjasi su savo kaimynais ir ninkai pirmiausia bus priima
įvykio dieną jis gryžo iš teis mi kilę iš Klaipėdos krašto
mo, kuriame prieš jį liudijo asmenys ir Lietuvos piliečiai.
Grinčiulaityte, už ką čiutkevi Tas parodo kad Klaipėdos lai
čius ir prieš ją pakėlė ginklą. svojoj zonoj Lietuva turės sa
Norkeliunas nušautas netikė vo tam tikras autonomines tei
tai.
ses.
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LIETUVA LIETUVIAMS"
Lietuvos Verslįpinkai apie Didelius Jp Sąjungos Tikslus

MIRB

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVI/

.^TUVIAI

CHICAGO, ILL.

šiomis dienomis po Ameri žydai ar )<okia nors žydiška LIETUVIŲ VERSLI
VERBICKAS Jonas, 83 metų,
MIRĖ 3900 LIETU
kos Lietuvių kolonijas lankosi organizacija pasiuntė Amerikos
mirė Naugatuck-Union Citv,
NINKŲ KONGRE
VIŲ IŠEIVIŲ
trys Lietuvos Verslininkų Sa valdžiai ir čionaitiniams žy
DRAUGIJŲ PIKNIKAS
Conn.
SAS
AIDAI Iš CHICAGOS
Soho Lietuvių penkios drau
jos atstovai — “Verslo” ir dams buk atvažiuojąs su eks
Su šiame numeryje telpan MEKELENĄS Povilas, 55 m.,
gijos vėl rengia savo išvažiaChicagos, kaip ir kitų mies “Amatininko” redaktorius Al kursija didžiausias “anti-semimirė Naugatuck, Conn.
\ imą Rugpjūčio 6 d., Lietuvių tų, Lietuvių gyvenimas turi binas Briedis, amatų mokyklos tas” (žydų persekiotojas) Al PALANGA. — Liepos 9 d. čiais mirusių Lietuvių vardais,
Ukėje.
tuos pačius charakterio bruo mokytojas Juozas Valentukonis binas Briedis, ir prašo valdžią čia įvyko Lietuvos verslininkų iki šiol, nuo pradėjimo talpinti GRIKIS Jonas, 75 metų, mirė
kongresas, kuriame dalyvavo mirusių Lietuvių sąrašo (Va Naugatuck, Conn.
žus; tik čia kaipo didžiausiojo ir Kauno verslininkų skyriaus jį į Ameriką neįleisti. .. .
CHORISTŲ IŠLEISTUVIŲ
(Visi šie penki Lietuviai
kolonijoje
rasi
daugiausia
kul

teisingumo ministras Dr. Ta sario mėn. 1937 m.) mirusių
PIKNIKAS
pirmininkas Dr. J. Kaškelis.
Visas
tas
p.
Brieždio
“
anti

tūrinės
veiklos,
o
ypač
tarpu

mirė
bėgyje pastarų dviejų
mošaitis, būrys žymių versli skaičius pasiekė 3900.
Rugpjūčio 20 d. įvyks dide
Jie
į
Ameriką
išvyko
tuoj
po
saviu
nesutikimų,
politinių
in

semitizmas
”
,
pasirodo,
a
vra
jo
mėnesių.)
lio piknikas toje pačioje Lietu
ninkų veikėjų ir keli tūkstan
vių Ukėje, kurį rengia Lietu trigų ir pavydo. Esant čia be Palangoje atsibuvusio Lietuvos ir Lietuvos Verslininkų Sąjun čiai iš visos Lietuvos suvažia TALAUSKAITĖ Anelė, 15 m. MEDELIS Jonas, 34 metų, už
mirė Birželio 21, Sao Paulo,
vių Vaizbos .Butas su visais galei įvairių laikraščių, klubų, verslininkų didžiojo kongreso. gos skelbiami obalsiai: “Savas vusių Lietuvių prekybininkų,
muštas elevatoriaus Liepos
draugijų ir radio programų,
biznieriais šio Buto nariais.
Nors
atvyko
su
jais
viso
26
Brazilijoje.
Pas
Savą
”
,
“
Lietuva
Lietu

Lietuviai
yra
suskirstyti
į
ir
amatininkų.
Kongreso
tiks

20,
Brooklyn, N. Y.
To pikniko pelnas skiriamas smulkias saujeles, ir tas, žino asmenys, kiti ekskursantai yra viams”.
ŽUKAUSKAS Antanas, mirė
las
buvo
aptarti
savo
aktualius
kelionei Pittsburgho Lietuvių
tautinę konsolidaciją. daugiau šiaip sau svečiai, bet
Liepos mėn., Tamaąua, Pa. KLIMAS Antanas, mirė Lie
reikalus,
nustatyti
ateities
dar

dainininkų buriui į New Yor ma,Tikardo
pos mėn., Philadelphia, Pa.
retkarčiais, svarbiausie šie trys atlieka tam tikrą mi
KO LIETUVA SIEKIA
JANKAUSKAS Juozas, mirė
ką dalyvauti Lietuvių Dienos ji tautos
bo
gaires
ir
užmegsti
savo
tar

reikalai, juos suveda siją tarp Amerikos Lietuvių.
VAITIEKUS Kazys, mirė lie
programe, Rugsėjo- 10 d.
Svečiai verslininkai papasa pe artimesnius ryšius.
Liepos mėn., Ashley, Pa.
į krūvą, arba kai Margutis pa- į
pos mėn., Philadelphia, Pa.
Kaip žinoma, važiuoja Šv. I kviečia į savo pramogas; tuo Jie nori susipažinti su Ame kojo kad Lietuva dabartiniu
KAVALIAUSKAS Jonas, 26
Amatininkų
sekcijoje
priim

Vincento parapijos choras va-1 met išnyksta politiniai bei luo rikos Lietuviais prekybininkais, laiku, savo tokioje geografiš
m., mirė Liepos mėn., Phila- ŠAMIS Kazys, mirė Liepos m.
dovaujamas A. Sadausko ir į mų skirtumai ir visi susirenka pramonininkais ir amatninkais koje padėtyje, yrą palyginamai tose rezoliucijose pasireiškiaPhiladelphia, Pa.
Dangų žengimo parapijos cho ne šimtais bet tūkstančiais.
r.ia kad amatininkai krašto kul delphia, Pa.
ir
pastudijuoti
jų
gyvenimą
ir
VITKIENĖ
(vardas nepažy
saugi, ir jaučiasi taip užtik tūriniame, ekonominiame ir so BALTUSKONIS Doris, 4 me
ras, vedamas J. L. Senulio — Taigi Margutis Chicagoje lo
j veikimo metodus, surišti juos rinta savo gyvenimu kaip ir
mėta), mirė Liepos m., Phi
viso važiuos 70 choristų.
cialiniame gyvenime, ypač mie tų, mirė Liepos mėn., nuo
šia labai svarbų vaidmenį, o
Tokiam buriui dainininkų į jo priešakyje komp. A. Vana kiek galima su Lietuva ir Lie kitos valstybės. Jeigu kils Eu stų atlietuvinimo darbe, turi
sužeidimo sunkvežimiu, Phi- ladelphia, Pa.
New Yorką nuvažiuoti reika gaitis. Kartais net nuostabu tuvos žmonėmis.
ropoje koks konfliktas, tas pa didelės reikšmės, todėl pagei
JASINSKAS Gasparas, 51 m„
ladelphia, Pa.
linga gera suma pinigų. To darosi iš kur atsirado tas ne
lies lygiai ir kitas šalis, ne tik daujama kad kuogreičiausia TIMONIS (Drazdonis) Petras,
Iš
jų
mes
sužinome
kaip
da

mirė Liepos m., Easton, Pa.
dėl visi Pittsburgho ir apielin paprastas Margučio populiaru
Lietuvą.
bartiniu
laiku
Lietuvoje
rūpi

Amerikoj išgyveno 26 m.
kės Lietuviai privalėtų daly mas. Juk gi jam tiek pavydo,
butų išleistas amatų įstatymas,
pusamžis, mirė Liepos 16 d.s
vauti ir prisidėti prie to taip tiek pagiežos liejama iš visų namasi kad visi amatai butų
Taigi, Klaipėdos netekimu ir ’:uriuo amatininkai galėtų tin Chicagoje. — Panevėžio ap., NAUJUNIENĖ K., mirė Lie
didelio darbo.
pos 15, Shenandoah, Pa.
pusių, o ji.s vistiek sukonku- Lietuvių rankose, ir jaunimas labai ekonominiai nuskriausta,
Pumpėnų par., Manoniuškių
Taipgi gal naudinga visiems ruoja visus dienraščius, visas ir suaugę mokinami amatų; dėl to rankų nenuleidus, Lietu kamai tvarkytis.
Pramonininkų sekcijoje pri k. Amerikoje išgyveno 34 ! LINČIENĖ Magdalena, seno
žinoti kad Lietuvių Vaizbos organizacijas savo parengi kokios pastangos dedama kad
amžiaus, mirė Birželio 8 d.,
va
dar
didesniu
atkaklumu
dir

metus.
Butas rengia ekskursiją i New mais.
imtoje rezoliucijoje iškeliama
Lietuvos
miestai
ir
miesteliai,
Easton, Pa. — Paėjo nuo
ba,
varosi
pirmyn,
ir
į
.
ateitį
Yorką tą šeštadienio vakarą
Nekuklus pavydo reiškinys, kurie yra savo apielinkės kul žiuri labai plačiai. Lietuva kad Lietuvoje pramonininkai ŽIOBAITĖ Jeane, 11 m., mirė
Prienų. Amerikoje išgyve
prieš Lietuvių Dieną, Rugsėjo geriau
gamintų tik aukščiausios koky Birželio 28, Minersville, Pa
sakant boikotas, komp. tūros centrai, butų Lietuvių
9 d. Nuvažiavimas Penu gele A. Vanagaičiui
no 50 metų.
statydinasi
savo
naują
uostą,
dvelkia dargi
bės gaminius ir kad prekybi NAMAVIČIUS Zigmantas, 53
žinkeliu j abu galu, vienai die iš Lietuvių Dienai
rankose,
kitaip
sakant
kad
LieMIZGIRDAS
Pranas, 71 metų,
rūpinasi krašto elektrifikavimo ninkai pirmoje eilėje tik tokius
rengti Pa
metų, mirė Liepos 16, Chica
nai kaštuoja tik $7.50. šios saulinės Parodos komiteto.
1
tuvis
tinka
ne
tik
būti
žemės
Juk
darbams, ir tt.
kainos bilietus turintieji turės gi dainų programe jie dryso
gaminius platintų. Pramoni goje. — Panevėžio ap., Smil mirė Liepos 20, So. Boston,
Mass. — Pumpėnų par.
gryžti atgal sekmadienio nak įdėti pusiau burleskiškas dai artoju, bet privalo visomis paJie skelbia net kad Amerikos ninkai, suprasdami musų šalies
gių p., Vinikių k.
tį. Kurie nori ilgiau būti New nas (kaip pav. “....pakšt pa I stangomis siektis į biznius, Lietuviai su palyginamu sau sunkumus netekus didelės da JANOTA Kostantas, pusamžis, ŠLEINIENĖ Marijona, 76 me
Yorke gali pirktis brangesnius
tų. mirė Liepos 18, So. Bos
už tokį drąsumą per paimti į savo vadovybę viso gumu, ir su daug didesniu už lies savo pramonės Klaipėdą
mirė Liepos 16, Chicagoje.—
1 ilietus ($13.00)'. Tie geri po bučiavo,
kią
prekybą,
pramonę
ir
ama

ton.
Mass.
nosį gavo”), o musų tautos an
tikrintu pelnu, gali investuoti atskyrus, yra pasirengę viso Ylakių par., Stipintų k.- ! Arai savaičių buvimui.
trojo
himno,
“
Mes
be
Vilniaus
tus,
pravedant
šalyje
tą
reikš

savo kapitalus į privatines in mis savo jiegomis ir išgalėmis
Visi ekskursantai kreipkitės
merikoje: išgyveno 37 metus. SLAVINSKAS Jonas, mirė 14
”, arba kitų genia- mingą šūkį: LIETUVA LIE
sau bilietų pas K. Pikelį, A. Nenurimsim
dustrijas
ii'
biznius.
atkurti kas prarasta, visą savo SLANČAUSKAITĖ Sandra mi Liepos, Kingston, Pa.
liškų A. Vanagaičio kompozi TUVIAMS.
Marčiulaitį arba S. Simanavi cijų.
Verslinipkai leidžia Lietuvo darbą ir kūrybą skirdami mu rė Liepos 14, Chicagoje.
visai neįdėjo. Šis reiški
čių ir kitus.
PRANEŠKIT
] Jie paaiškina mums kaip jie je savo laikraštį, kurio vienas sų tėvynei.
nys
rodo
siaurą
storžieviškumą
KASPARAS Albinas, 34 metų,
Pittsburghiečių ekskursija į meno atžvilgiu.
padoriai,
bet
ryžtingai
to
sie

numeris prieš Lietuvių Dieną
mirė Liepos 13, So. Boston, Savo Antrašo Permainą
Pasaulinę Parodą išvažiuos iš
Margutis Chicagoje eina sa kia: ne persekiodami tuos iki bus paskirtas Amerikos Lietu Prekybininkų sekcijos posė ■Mass.
vakaro, šeštadienį, 11 vai. (12
džio dalyviai nutarė paraginti
PRANEŠKIT ADMINIS
vai. musų laiku) ir bus New vu keliu, nei pavydo, nei igno šiol žinomus Lietuvos biznių viams. Tam numeriui p. (Brie kad Lietuviai verslininkai, tiek KL1NAUSKAS Pijus mirė Lie
TRACIJAI BŪTINAI
ravimo
neatbodamas.
Jis
tu

Yorke sekmadienio rytą. Va
' valdytojus žydus, bet kultu- dis renka ir medegą.
pos
men.,
Mahanoy
Citv,
Pa.
ri
savo
radio
valandas,
kai
ku

prekybininkai,
tiek
amatininkai
Kuomet rengiatės persikelti
žiavimas traukiniu bus daug
j ringomis priemonėmis: moki štai Liepos 9 d. Palango ir pramonininkai, visur ir visa MILIAUSKAS A. Albinas, mi kitur
gyventi, praneškit sa
patogesnis negu automobiliais, riomis dienomis net du kartu,
rė Liepos mėn., Shenandoah, vo naują antrašą Dirvos Ad
mažiau bus vargo ir rūpesčių. šalia komercinių skelbimų, čia nimu, priauklėjimu ir suagita- je įvyko Lietuvos Verslininkų da stengtųsi savo . profesijos
ministracijai, ne paštui, nes
Juozas Virbickas. suteikiamos vėliausios žinios, ! vįmu dėti į tai savo kapitalus. Sąjungos suvažiavimas, kuria darbe, viešame ir privatiniame
Pa.
teisių, sveikatos patarimai, Toks Lietuvių tikslas yra šie me aptartą jų reikalus ir ša
paštas
nesiūs jums Dirvos į
gyvenime pasirodyti vieni iš JUČIS Pranas, mirė Liepos m., naują vietą jeigu neprimomusų tautos originali muzika kimas savomis pastangomis
lies
gyvenimą
liečianti
klausi

pavyzdingiausių Lietuvos kraš Frackville, Pa.
kėsit. Parašykit mums už
Milijonai Naujų Kelių ir juokai.
isisteigti
ir
turėti
tai
ką
sava

mai.
'
'
’
.
,
Klausantis Margučio radio
to ir Lietuvių tautos atstovų JURČIKONIS Juozas, 16 me lc atvirutę prieš persikėli
Tiesimams
čia paminėti tik keli dalykai ir ypač savo tarpe kuo drąuprogramų kalbėtojo neprisiei me krašte turi teisę turėti.
tų, mirė Liepos mėn., Phila- mą į kitą vietą gyventi. -—
Adresuokit mums trumpai:
Iš svečių betgi paaiški kad parodo mums kaip Lietuvoje gingiausia sugyventų.
HARRISBURG, Pa. — Val na nervuotis dėl musų kalbos
delphia, ;Pa.
ir
akcento
sudarkymo.
Visa

stijos vieškelių departamentas
patys Lietuvos žydai prašosi gyvenimas visomis pusėmis
DIRVA
Išreikšta pageidavimas kad ŽVIRBLIENĖ Rozalija, 59 me
ruošiasi statyti 130 mylių val dos čia vartojama gryna Lie kad Lietuviai augintųsi prieš plečiamas, kaip niekas nepra6820
Superior Avė.
stijos kelių šių metų bėgyje,. tuvių kalba ir muzika. Per jo juos neapikantą: Kaip tik iš žiurima, ii' niekas netrukdoma visos didesnės nelietuvių įmo tų, mirė Liepos 13, Akron„
Cleveland,
Ohio
nės turi . priimti daugiau Lie Ohio.
Tam tikslui paskirta $9,250,000 radio yra skleidžiama musų
važiavo
Amerikon
ši
Verslinin

kas
tik
taikoma
šalies
bendrai
suma. Dalis tų pinigų bus su Lietuviams kas tai sava, nuo
tuvių tiek verslo dalyviais tiek ANKŠTUTIS Bronius, 47 metų, PAJIEšKAU Lietuvę mergi
kų ekskursija, tūli Lietuvos gerovei. Amerikos Vaizbietis. jų tarnautojais.
naudota tiesimui naujų pirma širdaus.
mirė Birželio 5, Worcester, ną arba našle už šeimininkę.
šiais gražiais budais, kaip
eilių kelių.
Mass.
Lietuvių verslininkų sąjūdis
Pageidaujaimr tarp 30-40 me
raštu ir gyvu žodžiu, Margutis
• CHICAGO, III. — Liepos 25
PAULAUSKIENĖ
D.,
mirė tų, kuri mėgtų gyventi ukėje.
prasidėjo
prieš
9
metus;
šią

sugebėjo patraukti didžiumos
d. keturi jauni negrai apiplė
Daugiau parašysiu laišku. Ad
Lietuvių simpatiją. Kad tai
šė
Petrauskų rūbų krautuvę. dien Lietuvių, dirbančių įvai Liepos mėn., Nanticoke, Pa. resuokit:
V. P., per Dirvos
yra tiesa ročĮo ir paskutinis
ŽINIOS
Tai buvo jau ketvirtas apiplė riose verslo srityse jau priskai- MILIUS Jurgis, mirė Liepos 4, administraciją.
Margučio piknikas įvykęs Lie
šimas bėgyje kelių metų. Tris toma per 5,000 asmenų. Lietu Lynwood, Pa.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
pos 16 d. Rivervievv Parke,
plėšikus pavyko suimti, ketvir viai verslininkai neapsiriboja SOVERSK1S Kazys, mirė Lie
PIRKIT GERĄ ŪKI
Chicagoje. Publikos gausumo
tas
pabėgo.
Kam
laikyti pinigus banke:
pos
2,
Exęter,
Pa.
atžvilgiu tai buvo istorinis įvy
vien tik savo profesiniais rei
ĮVIRIOS PASTABOS
kis. Virš 10,000 Lietuvių su • PHILADELPHIA, Penna. — • TORONTO, Ont. — šiomis kalais, bet jie aktyviai prisi JOMPLOTAS Si manas, 75 me investuokit j ger;1 33 akrų vai
sių farmą, duoda 50 tonų vyn
sirinko čia iš visur. Buvo VsvePhiladelphijos Lietuviai ren dienomis susikūrė Tėvynės deda ii' prie kultūrinio darbo.
tų, mirė Naugatuck-Union uogių ; sena našlė turi parduo
Kai kuriose valstijose šią va čių
iš Lietuvos. Visi gėrė gia Vienybės dienraščio parė Mylėtojų Draugijos kuopa, ku
City, Conn.
sarą, kaip iš spaudos praneši josi net
ti. Prie vieškelio, vakaruose
Verslininkų sąjungos tikslas
šio
nepaprasto
parko
gra

riai
skirta
suvaidinti
svarbus
mimui
pikniką
Rugpjūčio
20
d.,
mų matosi, siaučia didelė sau žumu ir programo įvairumu.
GRAJAUSKIENĖ Veronika, 70 nuo miesto, 10 mailių į mies
yra
kultūringomis
priemonėmis
žinomoje vietoje, Mikolaičio vaidmuo šios kolonijos tauti
sra. Musų apielinkėje, dėkui
tą. Duokit savo sunui darbą
Kadangi
čia
susirinko
dau

niame gyvenime. Kuopos pir kovoti dėl savo gerovės, pirmo metų, mirė Naugatuck-Union su
parke.
Dievui, lietaus yra įvalias. Vi giausia Lietuvių ir visi buvo
ateitimi. Kreipkitės
(33)
City, Conn.
yra A. Margis, sek je eilėje turint tautos reikalus,
si laukų augmenys gražiai ža geriausioje nuotaikoje tai Chi- c BROOKLYN, N. Y. — Dien mininkas
24464
Detroit
road.
retoriui A. Augutis.
drausminti sąjungos narius, BARKAUSKIENĖ Agota, miliuoja ir auga. Gali būti ge cagieČiams šis piknikas buvo
raštis Vienybė darbuojasi su
rė Liepos mėn., Worcester,
PARSIDUODA ŪKĖ
ras derlius.
šių metų Lietuvių diena. Rcp. jungti didelę pramogą-pikniką, • VVILKES ĘARRĘ, Pa.— Ko juos auklėti profesiškai ir kul Mass.
Chagrin
Falls, O.. 9% akrai
munistai
buvo
surengę
pik

kuri
pavadinta
Pasaulio
Lietutūriškai
ir
šalinti
visus
pasi

National Cash Register Co.
žemės. $5500. Turi HOLC pa
niką
Liepos
16
d.
savo
dien

>
'ių
Susipažinimo
Diena,
šita
VELIČKIENĖ
Ona
(Pašvensteismas su CIO. unijos vadais
reiškiančius blogumus. Iškil
skolą $2500. 7 kambarių na
pramoga įvyks šeštadienį. Rug raščio Laisvės naudai. Bet ne
byla prasidėjo Balandžio 24 d.
mingojo
kongreso posėdžio me kaitė), 26 metų, mirė Birže mas ir tvartas. Kreiptis: John
laimė:
užpuola
valdžios
agen

JUROS
DIENA
RUG

sėjo
9
d.,
Dexter
Parke,
Lietu
už pašalinimą iš darbo kelioli
Mules, 445 Solon road.
(33)
vių Dienos Pasaulinėje Parodo- tai, konfiskuoja alų ir degti tu, kurį atidarė kongresui po lio 21, Pittston, Mass.
kos darbininkų, šios unijos na
PJŪČIO 15 D.
nę,
taipgi
areštavo
visus
ketu

j
eišvakarėse.
sėdžio
metu,
kurį
atidarė
kon

rių. Bylos eigos surašyta jau
ris šinkorius.
gresui ruošti komiteto prezi
du milijonai žodžių, bet dar
o BROOKLYN, N. Y. — Rug
KAUNAS.
—
Lietuvos
Moteismas galutinai nėra baigtas.
diumo pirmininkas Dr. šliupas,
sėjo 11 ir 12 dd. čia rengia
terų Draugijos Tautiniam Lai
buvo gauta labai daug sveiki
Lietuvos Arkiv. Skvireckas vynui Remti ir Lietuvos Juri ma Choru Sąjungos ir Vargoninkų
Sąjungos
konferencijos.
atsišaukė į Lietuvos gyvento
NEW BRITAIN, Conn. nimų, ir pasiųsti sveikinimai
SVEČIU SUTIKIMUI
jus ilgu straipsniu, ragindamas ninkų Sąjungos iniciativa ne • PITTSBURGH, Pa. — Lie
Respublikos Prezidentui ir vy
senai
sušauktame
Įvairių
vi

šalį kovoti su girtuoklvbe. Bai
» ”
pos 16 d. Romos Katalikų
SLA. KUOPOS PIKNIKAS. riausybei.
gdamas savo straipsnį, arki suomenės didesnių organizacijų Federacijos skyriaus pikniką SLĄ. 43 kuopa savo susirinki
vyskupas sako: “Nuo girtuok ir įstaigų atstovų bendrame užpuolė svaiginančiu gėrimų me Liepos 13 d., po kitų daly
lystės gelbėk mus, Viešpatie’’. susirinkime nutarta rengti Ju kontrolės agentai, konfiskavo kų priėjo prie pikniko komisi
ir uždraudė pardavinė jos raporto, iš kurio paaiškėjo YOUNGSTOWN, O.
rauke
Bet Amerikos vyskupai kiek ros Savaitę Rugpjūčio 8—15 d. degtinę
ti
alų.
kad
piknikas
sutarta
rengti
žinoma tokiu raginimų kovoti visame krašte, ir savaitės gale,
(Jamaica L vykstant, išlipt Elderts Lane)
PARAPIJOS PIKNIKAS
su girtuoklybe nedaro. Iš to Rugpjūčio 15, atlikti tam tik • SO. ROSTON, Mass. — Lie bendrai su SLA. 8-ta kuopa,
štai vėl linksma pramoga
galim spręsti kad vyskupai yra
pos 26 d., Vincas Jonušą su iš Meriden, Conn.
ŠEŠTADIENI.
bažnyčių valdovai, o parapijos ras iškilmes šventosios-Palan- gavo plėšiką kuris bandė įsilau Piknikas įvyks sekmadienį, visiems Youngstovvno Lietu
darydamos savo pramogas baž gos pajūryje.
žti į jo namus. Besigrumda- Rugpjūčio 20, Schuetzen Par viams: šv. Pranciškaus parapi
nyčios na.udai, po pačių bažny šios rengiamos Juros Savai mas su plėšiku Jonušas buvo ke, Meriden. Todėl vietos ir ja rengia savo didelį pikiniką
čių stogais, pardavinėja svai tės svarbiausias tikslas — gai apdraskytas, bet plėšikas, Ai- apielinkės kolonijų Lietuviai sekmadienį, Rugpjūčio 6 d., sa
1 9 3 9 m .
ginančius gėrimus plačiu maš vinti tautoje savo juros tradi j ris, gavo gerai Lietuviško kviečiami dalyvauti skaitlin vame darže, prie bažnyčios ir
gai. Bus gera muzika šokiams salės. Pradžia 1 vai. po pie
tabu. Išrėdytų kad Amerikoje
!
kumščio.
ir įžanga į parką nemokamai. tų, o įžanga visiems dykai.
vyskupai tokį .bizni užgiria, jei cijas, žadinti savos juros mei
Graži Vieta Poilsiui ir Pasilinksminimui
Atsilankykit, pasilinksminti
nedraudžia pardavinėti svaigi lę ir priirišimą, išryškinti lai i • BUENOS AIRES, Argenti Rugpjūčio 13 d. New Brina. Sustojo ėję du Pietų taino Lietuvių Radio choras ir pasipažinti su svečiais iš ki
Informacijų Stalas, Svečių Supažindinimas,
nančius gėrimus bažnytinėse svo išėjimo j platųjį pasaulį ir
Į
Amerikos
Lietuvių
laikraščiai,
rengia
didelį
išvažiavimą
Hatų
miestų.
Linksmai
išleistas
salėse.
Susirinkimas Organizacijų, Užkandžiai
likusios ties Palanga-šventaja Lietuvis ir Išvien. Juos rėmė nover Park, Meriden, Conn.
centas bus tikrai pagalba sau
Elta. Kauno DULK, bet jiems pašal Šiame išvažiavime dalyvaus ir Lietuvių parapijai. Komit
Antanas Kundrotas sii žmo pakrantės reikšmę.
Dainos
na ir sūnum, iš Clevelando,
pa buvo sulaikyta.
Aušrelės choras po vactovyste
Šokiai
buvo čia atvažiavę tikslu pla
Aplankykite Lietuvos
Jono Dirvelio iš Worcester,
Muzika
•
JAPONIJA
ir
Italija
bėgy

•
MONTREAL,
Can.
—
Lie

• KAIP tik saulė užteka, vo
tinti knygeles, išleistas bibli
Pavilijpną Pasaulinėje Parodoje!
Petras P. Piiipauskas.
pos 16 d. Vytauto Nepriklau Mass.
jos studentų sektos. D. Rep. je pastarų 50 metų kiekviena
ras skubiai nukrato nuo savo
turėjo po apie 27,000 žemės somame Klube įvyko Tautinės
J. A. Urbonas
ištiesto vortinklio rasą, kad ne
Dėl platesnių informacijų rašykit I
Ir jūsų giminės Lietuvoje ir sudrebėjimų, nuo mažiukų iki Vienybės gausus susirinkimas
Vienybę, Pre-Lithuanian Day Committee
“
Dirvos
”
Agentas
Daytone
būtų
lengvai
rųatomas,
ir
pra

atsteigimui Lietuvių mokyklos
kitur mėgs “Dirvą” — tik iŠ195 Grand St. Brooklyn, N.Y.
5&4 Michigan Av. Dayton, O deda laukti savo aukų.
rašykit ją jiems: $3 metams didžiųjų.
Montreale.

DflYTON, OHIO
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rm

fe

3

DIRVA

Kelione po Musų Lietuvą

Buvo smagi arbatėlė (tik Kaune, ir Įsteigė sidabrinių la
— Tas ir man nepatinka, I
riau
sakant “kavos su krupni pių ūkę Panemunėje. Pokilis
bet ką padarysi: vargonin- |
ku’’ baliukas). Babravičiai yra užsitęsė iki 10 vakare, o kai
kai, kaip muzikaliski žmo
tikrai puikus šeimininkai. Ša mes vykom į Metropoli užbai
lia musų ten radosi p. Stepo gti Onines šokiais, su mumis
nės, buvo pąkviesti sudaryt
Rašo ONA KARPIUS.
navičiai iš Chicagos, p. Galau- važiavo Steponavičiai ir p. Jo
dainų
programą, — sakau
v*
nienė,
buvęs konsulas Chicago- vaiša. Mes radom p-lę Navic
(Tęsinys iš pereito nr.)
draugija pradėjo retėti. Jau lemono, ir tuoj vėl mes išsiju je Kalvaitis
as.
žmona, p. Jo kaitę musų laukiančią, ir pra
nas leitenantas lydėjo mus na dinom važiuoti Į Panemunę pas vaiša, jaunas sju
— Jiems ir tiko pavesti
džentelmanas,
ku- sidėjo kitas pokilis.
tačiau pirmiau dar užsi Babravičius.
(Bus daugiau)
užsiima
apdraudos
bizniu
programas sudaryti, bet SPORTININKŲ PAGERBI mon,
kvietė mus Į savo namus už
j
jie užmiršo kad jiems pa MUI BALIUS — PUOŠŲS gerti
kavos. Apleidžiant Kari
vesta atlikti visuomeniškas
ninkų Ramovę ryto saulė jau
KARININKŲ RAMOVĖS
švietė skaisčiai ir šiltai; musų
darbas; jie pasidarė dainų
RŪMAI
pašaukė vežiką ir
programą ne tokį kokio vi Karininkų Ramovė dabar yra palydovas
mes keturi sulipom, trys mote
suomenei reikia, bet kokis naujas moderniškas pastatas, rys ir musų palydovas, visi
jiems patinka, — sako ji. ir palipėjus aukštyn keletu formaliuose rūbuose, ir važia
— Na, tuščio jo, ką da akmeninių laiptų mes inėjom vom per Kauno gatves dienos
didelį priėmimo kambarį, kur šviesoje, į jo namus, ten jis
bar darysi, be tos Lietuviš įpasilikom
savo apsiaustus. To pagamino kavos, kurią mes no
kos politikos niekur neap kambario abiem šonais eina riai išgėrėm po visų tų valgių
sieina, neapsiėjo ir čia, — raudonais karpetais nutiesti ir gėrimų tą visą naktį. Pas
laiptai, kuriais užlipi Į antro kui kitas vežikas ir musų pa
sakau aš.
priemenę, ten gi dide lydovas parvežė mus visas į
— Žinoma, ale kaip jie aukšto
lės stiklinės durys atsidaro Į. musų namus, kur ir poni Babbutų rėkavę ir lermavę jei puošnią šokių salę. Viskas bu ravičienė pasiliko su mumis
gu butų kiti padarę ką nors vo nušviesta didelėmis švieso pramigti keletą valandų ir tik
GERB. SPRAGILO AR panašaus kaip jie padarė, mis, kurios atspindėjo žiban paskui išvažiavo namon. Ji
GUMENTAS SU ŠON- ■— sako ji.
čiose grindyse; sienose tam taipgi pasikvietė mus pas save
tikrais tarpais eina balto mar antradieniui arbtėlei. Tai bu
KAULIU APIE LIE
— Lietuvių Diena, kokia muro kolumnos, su moderniš vo šventa Ona, o aš esu Ona
Rūtelėms pakraipė, vandenėliu girdė,
' ŽALIOJ LANKELĖJ
TUVIŠKUS REI
ten nebus dėl kelių žmonių kais netiesiogino apšvietimo taigi ji sumanė kad mes turė
Vandenėliu
girdė iš šaltinėlio;
KALUS
Žemaičių Daina
politikos, bus papuošta Vy Įrengimais, ir aukštais spal tume tą tinkamai paminėti.
Vai
nėra,
nėra,
nėra tos mergelės,
Aną vakarą, parėjęs iš tauto Didžiojo Universite vuoto stiklo langais, abiem sie
Nėra
tos
mergelės
kur man patinka.
OLIMPIJADOJE
Žalioj lankei ėj yr’ daug grėbėjėlių,
darbo laistau sau žolę kie to choro dainomis, kuris at nų šonais.
LIEPOS 25, pirmadienis. — Bet nėra, nėra mano mylimos.
žmonės jau buvo gatavai su
Viduryj kiemelio panos tancevoja,
me, ba sausra jau baigė iš- važiuoja iš Lietuvos, bus sėdę
ir programas prasidėjęs. Apie pietus mudvi nuėjom į Nėr tos mergelės kuri man patinka,
O mano mergelė graudžiai ašaroja.
degint, ir durnoj u sau apie gražios muzikos, tautiškų Jis buvo pagerbimui svečių at Pažangą užsikąsti, o trečią va
Vai
nėra,
nėra
mano
mylimos.
Neverki,
mergele, neliek aaąrėlių,
žuvavimą, kad butų gerai šokių, ir apsimokės atsi letų, kurie buvo susirinkę sa landą po pietų nuvykom Į OlimNeliek
ašarėlių
dėl vainikėlio.
išvažiuot į ežerą toli nuo lankymas. Ten suvažiuos vo uniformose. Buvo pasaky pijadą pamatyti krepšinio žai Žalioj lankelė j yr’ daug grėbėjėlių,
dimų.
Ten
turėjom
daug
juo

ta
priėmimo
kalbos
ir
sveiki

kranto pameškerioti.
daugybė Amerikos Lietu nimai bei linkėjimai Įvairių kų, nes vienas Amerikietis, žai Bet nėra, nėra mano mylimos.
Neverki, mergele, neliek ašarėlių,
Mano gerb. šonakulis at vių, bus svečių iš Lietuvos, viršininkų ir ministrų. Progra dimas krėtė Įvairius šposus, iš Kur juodbėrėli dobilėliais šėrė,
Neliek ašarėlių dėl vainikėlio.
neša man aiskrymo atsivė- ir išeis lyg koks didelis vi mas tęsėsi apie pusę valandos, ko minia kvatojo. Po žaidimų Dobilėliais šėrė, rūtelėms pakraikė.
Neliek ašarėlių, mergele.
sų Lietuvių jomarkas, kur po ko visi buvo užkviesti į ki gryžom lėtai pasivaikščiodamos
dint ir sako:
salę skersai priemenę už- į Laisvės Alėją, užsukom į Pie
— Smagu prisiminti kaip visi pasimatys, padarys pa tą
BIRŠTONO KURORTAS GAUSIAI
BRITŲ deryboms su Ja
kandžiams.
Tik Įsivaizduokit, nocentrą lengvai vakarienei,
aš pereitą vasarą buvau žintis kurie dar nepasipa- visi buvusieji salėje tapo pa paskui palengva ėjom namon,
ponija
už Tientsiną gali
LIETUVOS ŽMONIŲ LANKOMAS
Lietuvoje, o dabar čia toj žysta, — sakau aš.
kviesti, o buvo susirinkę apie kur turėjom pasikalbėjimą su
būti
Britų
nutrauktos jei
Leitenantu Stribeika, jaunu
Amerikoj reikia gyventi, — — Tas viskas gerai, ale pora šimtų asmenų.
gu
Japonija
nesulaikys sa
man gaila kad musų Lietu ši kita salė buvo nustatyta vaikinu kuris čia gyvena. Jis Gražus Birštono gydomasis valgių gaminimas. Naujoj svesako ji.
vo
anti-Britišką
kurstymų
stalais apie šimto pėdų ilgio, yra leitenantas aviacijoje, mo kurortas dar nei vienais me
dalyje įrengta antra val— O kurie Lietuvoj gy viški politikieriai neturi apkrautais maistu ir skanėstais kinosi Anglišką kalbą^ taigi tais nebuvo taip gausiai lanko tainės
kainos žemesnės, priei Kinijoje.
vena, visi nori į Ameriką gana proto dirbti visi iš ir bonkomis alaus bei visokiais labai buvo pasitenkinęs prakti mas kaip šymet. Iki Birželio gykla,
Japonai reikalauja kad
važiuot, ar ne? — sakau aš. vien ir palaikyt tarp Ame kitokiais gėrimais, bufeto sti kuoti tą kalbą kalbėdamas su pabaigos jį aplankė apie 9,000 namos ir mažiau pasiturintiems Britanija sulaikytų savo
vasarotojams. Be to, įrengta
rikos Lietuvių vienybę ir
ir kiekvienas pats sau pa mumis. Mudvi buvom nuvar
— Jie mano kad čia pri draugingumą. Iš to butų lium
žmonių.
Kurorto
vasarinėse
gusios
nuo
to
vakarykščio
ba

dar atskira didoka salė, kuri paramą Kinų vyriausybės
Pokilis tikrai bu
sidarys pinigų maišus ir nauda jiems patiems. Jei sitarnavo.
vo labai smagus, kiekvienas liaus , taigi apie 11 valandą vietos vietos užimtos. Daug pasitarnauja įvairiems posė pinigams.
vešis namon, užtai jie taip gu musų žmonelius tik skal juokavo, kalbėjosi, sveikinosi. ėjom gulti taip reikalingam pa žmonių gyvena miestelyje ir džiams.
Britanija prašo Suvieny
Amerikos trokšta. Bet ne dys ir kurstys vienus prieš Mudvi jautėmės tikrai kaip na silsiu!.
tų
Valstijų kooperuoti su
už Nemuno, pušyno vasarinė
Naujų svetainės patalpų ati
žino kaip nesmagu čia gy kitus, kas iš Lietuvių bus: mie, nes mudvi visus kas tik VAIŠĖS SU KAUNIEČIAIS. je.
darymo proga kurorte buvo su Britanijos vyriau'sybe pa
buvo pažinojom: Pirmyn
vent naujai atvažiavus, o už metų-kitų jų eilės pra- ten
choro narius, sportininkus sve ŠVENTA, ONA PAS BAB
šymet miestelis praturtėjo ruoštas pirmą kartą simfoninis laikymui Gen. Kai Šėko pi
RAVIČIUS
kaip smagu mums Lietuvo retės, senieji apnyks, o jau čius, Kauniečius, Vilniaus sve
LA. nigų vertybės jo kovoje
je kai nuvažiuoji. Kad tik nieji vieni kitų nepažins ir čius, musų šeimininką Majorą LIEPOS 26, antradienis. — dviem didelėm naujom vasari koncertas.
prieš Japoniją.
Buvo jau 11 valanda ryto kai nėmis, tai Kaišiadorių vyskupi
leistum, aš ir vėl važiuo nesusieis, kokia nauda iš Narušį ir daugelį kitų.
LIETUVOS inteligentija ir
Dar nespėjus visiems paval mudvi išsirengėm, ir išėjom į jos puošni vasarvietė ir vietos
čiau į Lietuvą, — sako ji. to liks tiems kurstytojams?
gyti
jau pasigirdo muzikos Laisvės Alėją, ^užsukom į D. klebono didelė, gražiai Įrengta valdininkai bei *miestiečiai šią
PER ŠEŠUVOS upę ties
— Jeigu pinigų turi, va — sako ji.
iš tos didžiosios salės, U. L. R. pažiūrėti laiškų ir po ant Nemuno kranto, medinė.
Gaure
statomas didelis gelžbe
vasarą
pradėjo
daugiau
atosto

žiuok, aš nelaikau, — sa — Tavo tiesa, bet kaip tu garsai
kur orkestras pradėjo griežti to ėjom pietums į Pažangą,
Ligonių
kasos
sanatorija
jau

toninis
tiltas, kurio statyba
gauti
savo
tėvynės
kaimuose
kur
susiradom
daugiau
savo
kau aš.
įkrėsi į galvą proto tokiam šokiams, ir nepasijutom kaip draugų. Tarp jų buvo Ona name pušyne yra Birštono pa ir savuose kurortuose. Seniau kainuos apie
150,000 litų. Til— Tame ir bėda kad pi’ kuris jo neturi. Musų tar ir mes atsiradom toje salėje
Navickaitė,
Pirmyn
Choro
na

puošalas.
tas
bus
50
metrų
ilgio ir turės
kiti
mėgdavo
važiuoti
į
užsie

šokančiųjų
sūkuryje.
nigų trūksta, o Lietuva taip pe yra daugybė tokių gai
rė, su kuria susidraugavom; ji
Viskas
tas
buvo
tikrai
nuo

didelės
nį.
Ypač
pradeda
naudotis
sa

reikšmes susisiekimui
Visa kas Birštone daroma,
toli ir negalima tankiau valų kurie mano kad su
stabu, nes pirmą kartą savo yra smuikininkė prie choro, ir vien Raudonojo Kryžiaus pas vo šalies sveikatos kurortais. su Taurage, Batakiais ir Eržnuvažiuot, — sako ji.
ji
gerai
pasirodė
Kaune,
taip
naudojimas savo gabumų gyvenime aš šokau baliuje kur
— Tu taip drąsi, nebijai Lietuvį prieš Lietuvį kurs- visi vyrai buvo pasirėdę forma kad jai suteikta vieta Kauno tangomis ir lėšomis.
Kauno autobusai ir trauki vilku.
nei Hitlerio, nei karo, — tyt yra didžiausias jo vi liai baliniais rūbais, kietais radio orkestre, ir stipendija Ikšiol kurorto svetainė, ypač niai vasaros metu užpildyti iš PADIDINS BAUSMĘ, Liemarškiniais, baltais kaklaraiš studijuoti metus laiko muzikos
sakau aš.
suomenei darbavimasis, — čiais. Karininkai žinoma dė konservatorijoje, p. Bieliūnas, šventadieniais, negalėdavo vi važiuojančių į Lietuvos vasar tuvoje rengiama naujas Bau— Apie Hitlerį ir karą sakau aš.
sų sutalpinti. Be to, mieste vietes ir į savo kaimus žmonių. džiamasis Statutas, kuriame
vėjo savo pilnas militariškas Kauno radio stoties direkto
šneka jau keli metai, o ar
rius,
p.
Martinionis,
gerai
ži

lyje nesant geros valgyklos,
Tokiais vasarotojais laibai pa bus apimta naujos bausmės
— Tai visuomenė turėtų uniformas, su medaliais ir kar
prasidėjo karas? Kurie bi parodyt jiems kur jų vieta, dais ir žibančiais batais. Tarp nomas muzikas, orkestro li* daugelis vasarotojų norėdavo tenkinti kaimų gyventojai, y- normos. Numatyta kad už nu
jojo ir kasmet atidėliojo ir pasmerkt. Jie ir prida šokių užeidinėjom ir aukščiau choro direktorius. Mums be valgyti svetainėje. Bet čia ne pač jaunimas, nes inteligentai žudymus keršto tikslu butų
paaiškėjo kad ir jie
važiavimą, pasens, numirs rė visokių kenksmingų dar ant balkono virš šokių grindų, sikalbant
yra užkviesti arbatėlei pas p. visiems prieinamos kainos. Dėl mielai su jais artimai bendra baudžiama iki mirties baus
kur
vėl
buvo
stalukai
ir
išsiir Lietuvos nematys, — sa bų musų tarpe, ale jie vis
Babravičius penktą valandą, to svetainė gerokai praplėsta, darbiauja, rengia įvairias kul mės.. Paskutiniais metais nu
gėrimų bufetas.
ko ji.
taigi
sutarėm vykti kartu.
ji dabar beveik dvigubai dides tūrines pramogas, skaito pa žudymai iš keršto yra žymiai
vadinami veikėjais ir va- Man geriausia patiko šokiai
— Tai anot tavęs, jeigu dais, — sako ji.
Tuo gi tarpu iki važiuosim nė negu -buvo. Praplėstas ir skaitas, sportuoja.
kuriuose viena pora vadovau
padidėję.
tik pinigų turėtum, kas va — Mes turbut svieto ne- ja, o kiti visi šokikai seka pas tenai, jie pasiūlė išgerti kartu
sara į Lietuvą važinėtum? išmokinsim; teisingas yra kui maršais ir išdaroma viso- su jais “kavos su”. Mudvi jau
' klausios figūros, partneriai pa- ilgas laikas kaip esam Kaune,
— sakau aš.
posakis: Kas koks gimė; mainomi iki pagaliau vėl su- ir bandėm visokių gėrimų ir
— Kodėl ne? Aš ir šy tokiu ir gaiš, neapsimoka gryžti pas savo pirmutinį part valgių, bet šis dalykas buvo
met važiuočiau, nors vasa burnas dėl jų aušint. Ver nerį. Visi Įsisuka į tą dvasią mums naujas, bet kadangi mu
kuris atvyko į Western Reserve
(Vakarinį Rezervų). Nors pavojus
dvi visada buvom gatavos iš
ra jau baigiasi, — sako ji. čiau rengkimes į New Yor- ir turi tikrą smagumą.
iš Indijonų pusės buvo prašalintas
bandyti
viską
kas
nauja,
buvo
— Na, bet užmiršk apie ką, pamatysim Lietuvos Po vidurnakčio musų grupė
su tartimi pas Greenville, Cleave
ir “kava su”. Patar
land vis tik numatė kad bus nau
Lietuvą, kas metas negali Paviljoną, susieisim savo‘ susirinko ratu ko'ktelių dalyje užsakyta
dinga padaryti strategiškų susita
1 ir dainavom liaudies dainas kad nautojas atnešė aukštą stikli
važinėt, aš nesu jokis mili senus draugus, turėsim ge• net sienos skambėjo nuo musų nę pilną karštos gavos, ir ma
rimą su Iroųuois Indijonais už tą
teritoriją kurią jis atvyko užgy
jonierius. Verčiau svajok rą laiką, ir busim atlikę sa, balsų. Apie antrą valandą ry žą stiklinę permatomo likerio,
vendinti.
ir
po
pusę
lemono
kiekvienam.
apie nuvažiavimą į New vo patriotišką darbą,. ne to pradėjo švisti, bet šokikai
Prie Buffalo upelio jis susitiko
su Indijonų genčių vadais ir padaYorko Pasaulinę Parodą, paisant ką politikieriai da visai nei nemanė apie skirsty- Musų vaišintojai pradėjo mo
sutartimi prie Greenville, Cleavemąsi. Tačiau visi geri dalykai kinti mus to delikatno budo su
pamatyt Lietuvių Dienos ro ar sako, — sakau aš.
kę, ir tuo atveju Cleaveland nupir
turi prieiti prie pabaigos, ir maišyti šį keistą, mišinį: pirko nuo Iroouois Indijonų teisę prie
programą, užteks ir to, — — Na tai gerai, važiuo• todėl atėjo valanda kada naba. miausia dedasi du-trys šaukšWestern Reserve už $25,000, pri
sakau aš.
gai muzikantai negalėjo dau. tukai cukraus pasaldinimui,
dėdamas dvi karves ir 100 galionų
sim, — sako ji.
degtinės.
— Tai vistiek turėsim j
giau griežti, tada tai linksma kurį reikia išmaišyti iki ištirps,
paskui
dadėti
pusės
lemono
Taip tai pirmutinį kartą Ohio
Lietuvių Dieną nuvažiuot,
gyventojai atėjo į šią valstiją leng
M ann
SSB
1 sultis, po to dapilti likerio iš to
KYBARTŲ
pašte
žymiai
pa

Sjaiea
SIB
ale man nepatinka kad tie
viausiu ir logišku keliu, Erie Ežero
BBt-I
mažesnio stiklo, gerai sumai
BIB
pakraščiu.
ponai vargoninkai sušmu- didėjo darbas, nes iš Amerikos Keliaukite Vikingų Laivais šyti, ir gauni labai skanų gėri
Connecticut valstijos pirmieji at
siuntiniai,
kurie
anksčiau
bu

geliavo Lietuvių Dienos
mą, kurį terasi tik Lietuvoje,
■■■
ėjūnai keliavo žeme iki Conneaut,
ąsą ;
::: ■■■ <
9BB
paskui ežeru iki Cuyahoga upės,
■■a
BHB
B8B
dainų programą, sudedami vo siunčiami per Klaipėdą, da Į LIETUVA taip kad vien tik dėl jo para
«siĮ
■ ■B
i—l
pirmiausia, per klaidą įplaukdami
gavimo
apsimoka
atvykti
į
bar
gaunami
Kybartų
pašte.
j jį savo dainas, o ignoruo
į upę rytuose nuo Cuyahoga, kurią
Lietuvą.
Panelė
Navickaitė
at

dėl savo apsivylimo pavadino Chag■■■
dami dainas tokių kompo Taip pat ir paštų apsimainyPer Gothenburgą, Švediją.
siskyrė nuo musų apie trečią
Įiįjl
flIB
rin.
mas
su
Vokietija
eina
tik
per
£LU
zitorių kuriuos Amerikoje
Atvykę Į numatyto naujo mieste
valandą, turėdama kitą susita
lio vietą, matininkai pradėjo žemes
visi Lietuviai myli, — sako Kybartus. Kybartų pašte ski
rimą, bet mes sukalbėjom su
matuoti ir steigti sodybas.
riama daugiau tarnautojų.
sieiti Metropolyje vakare, pa
Scn.a Bažnyčia Hudson mieste
Apgyvendinimas
šio
Vakarinio
ji- ______________
CLEVELAND
baigti apvaikščioti šv. Oną, nes

Gerb.

SPRAGILAS

Ą-

IshibI

s5?CEDAR
„ POINT
THE FINEST VACATION RESORT 0N THE
GREAT LAKĘS. • Seven. miles of Bupeib, sandy

beach. • One ihousand cool, ouiside looms at HOTEL
BREAKERS. Moderaie įaies. Ezcellent meals and sendee.
A2Z Sporis. Many new atiracilons, Including Dancing
fo Famous Bands fa beautiful
ballroom.
<s> Easy
6, Ohio
Steamer
Centrai

to Keach, via U. S. Route
2, or take D. & C. Daily
from Cleveland; or N. Y.
R. R.; or bus to Sandusky.

ASk fdf fSlder.'
CBOAR POINT-ON-LAKR ZRIB
SANDUSKY, OHIO

ir ji yra Ona. Mes turėjom
nuvykti .pas Babravičius penk
tą valandą, taigi p. Martinio
nis užsikvietė mus pamatyti jo
Laivų išplaukimai iš New Yorko: naujus namus, Vytauto Kalne,
taksi, kur mes
M.S. KUNGSHOLM .... Rugp. 19 pašaukdamas
ir sustojom ten
Rugp. 29 pavažiavom
S.S. DROTTNINGHOLM
M.S. GRIPSHOLM .... Rugsėjo 8 keletui minutų.
Tikrai tai la
bai gražus didelis namas, pa
statytas ant kalno, baltai tin
Jūsų kelionei niekas nepatarkuoto
muro, su dideliais, orinprisirengti
kaip
naus geriau
gais
kambariais,
puikiais bal
Jūsų vietinis laivakorčių agendais, su dideliu balkonu, nuo
tas, arba
kurio matosi puikus Kauno vai
SWEDISH AMERICAN LINE zdas gana toli. Čia jis pavai
New York, N. Y.
šino mus Lietuviškais šokola
4 W.51st St.
dais, vėl tuo “su” be kavos ir

CONNECTICUT OHIO
VALSTIJOJE
“Būdamas Naujame Connecticut
aš nutiesiau naują miestelį Erie
Ežero pakraštyje, kuris buvo pava
dintas mano vardu ir pasitikiu kad
tas naujai gimęs kūdikis išaugs tokis didelis kaip, Old Windham”.
Taip kalbėjo Moses Cleaveland
sugryžęs nuo Cuyahoga upės ištekė
jimo vietos, kur, kaipo atstovas
Connecticul Land Company, jis įs
teigė girioje prie ežero ir upės ne
didelį kaimeli. Windham tada tu
rėjo 1500 gyventojų.
Prisilaikant seniau išduoto Kara
liško Čarterio kuris 1662 metais da
vė leidimą Connecticut valstijai įs
teigti koloniją, po Revoliucijos ta
valstija nesutiko išsižadėti tų že-
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Rezervo ėjo greitai po CIeavelando
ekspedicijos.
Youngstown
įsteig
tas 1798 metais; Warren ir Ravenna 1799 metais, ir po to vienas po
kitam kiti miesteliai.
Connecticut valstijos žmonės at
nešė į Vakarinį Rezervą tikrąją
Naujosios Anglijos dvasią ir skonį.
Nekurios puikios bažnyčios randa
mos šiaurrytinėje Ohio dalyje nekuriuose kaimuose kaip Twinsburg
ir Tallmadge yra to pavyzdžiai. Tie
Connecticut žmonių įsteigti mieste
liai visi turi centruose taip vadina
mus commons arba aikštes. Dideli
medžiai nuaugę gatvių pakraščiais,
taip kad tiems kurie pažysta Con
necticut, matys jog Western Reser
ve yra dadelė tos senos valstijos.

mių šiaurinėje Ohio valstijoje, kurios buvo žinomos kaip Western
Reserve ir apėmė apie 3,800,000 ak
rų. Tas žemes, valstija sakė, lai
kys panaudojimui Connecticut žmoniij reikalams.
1796 metais Moses Cleaveland, su
SEKA: Kur Mormonai apsigyve
buriu matininkų, buvo pirmtakunas no Ohio valstijoje?

4

DIRVA

nwa

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS
LIETUVOS

GENERALINIO

KON -

SULATO NEW YORKE
AUKŲ PAKVITAVIMAS Nr. 13

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė,, Cleveland, Ohio

MUSŲ PARTIJŲ VADŲ
LOGIKA

IŽAI Japonija pradėjo užpulti Kiniją, tikslu ją užgrob*ti, Amerikoje geros širdies žmonės .pradėjo reika Komunistų Vilnis pacituoja
lauti kad Amerikos vyriausybė boikotuotų Japoniją at Laisvės korespondento prane
sisakydama įsileisti į šią šalį Japonijos prekes. Betgi šimą iš Lietuvos, kuriame nu
sakoma lyg kas tokio nepapras
šalto biznio skaitlinės visai ką kitą kalba:
to,
kad “Tautininkai savo par
Suv. Valstijos turėjo su Japonija Prekybos ir Navi
tijos
nelikvidavo” ir kad “liau
gacijos sutartį, padarytą 1911 metais. Iki ta sutartis
dininkai
ir krikščionys Įsileis
nepanaikinta, ryšių su Japonija nutraukti nebuvo gali
ti
kabinetan
ne koalicijos bet
ma. Sutartį gi panaikinti norint, reikėjo atsižvelgti į
jos naudingumą: pasirodo kad Japonija pirko iš Suvie konsolidacijos vardu”....
nytų Valstijų kas met įvairių reikmenų už apie 240 mi Tą pacitavus, Vilnis nuo sa
lijonų dolarių. Reikia tik suprasti kiek tas duoda dar vęs prideda:
“Generolai, kurių tiek daug
bų Amerikos darbininkams.
Dabar gi sutartį Kongresas nutarė panaikinti. Bet valdžioje, formaliai nepriklauso
Amerika turėjo, gal būt, rasti kitus naujus šaltinius sa prie partijų, bet jie ‘pripratin
ti klausyti komandos’, Be to,
vo-prekėms iškišti, apie ką visuomenė dar nežino.
Sutarties panaikinimas įsigalios tiktai už 6 mėne generolas Černius yra Smetosių. Visa tai reikia imti dėmesin. Tam tikrų asmenų nos giminė (kūmas), o generosurikimas “boikotuoti Japoniją”, “nutraukti prekybą” ir las Raštikis yra vedęs Smetonos brolio dukterį”.
tt. negali taip greitai įvykti be pasikenkimo sau.
Panašiu budu, prekybą nutraukiant, Europos didė- Kaip skaitytojai gali prisi
sės valstybės ir Amerika greitai galėtų pribausti Vokie minti, musų, laikraščių redak
tiją, tačiau surištos su Vokietija prekybos sutartimis, toriai per desėtkus metų tik ir
kurias reikia diplomatišku keliu panaikinti. Viskas tas jieškojo kas su kuo giminiuotačiau iš kitos pusės paliečia ir tų valstybių komerciją, jasi, ir įrodinėjo kad jeigu yra
taigi jos kokį nors žygį darydamos ilgai-šaltai galvoja. giminės tai jie turi būti labai
•

blogi žmonės....
Nors tokia, kad ir maža, gi
minystė, gal išgelbėjo Lietuvą
nuo Hitlerio žabangų. Tokie
ponai kurie nekenčia giminys
čių yra pavojingiausi, jie ir sa
vo tėvą, motiną, broli, seserį
išduos....

IDUSIJOJE vėl nubausti 79 aukšti Sovietų asmenys, jų
tarpe keliolika aukštų kariuomenės viršininkų. Šį
kartą jie nesušaudvti, bet vieni pažeminti, o kiti visai iš
vietų prašalinti ir gal būt areštuoti ir kur nors ištremti.
Tas parodo kad Sovietuose vis tebeina paslaptinga,
požeminė kova vienų vadų prieš kitus, kuri nei kiek ne
prisideda prie šalies stiprumo. Išrodo kad dalis Rusi
jos komunistų vadų tik ir laukia kokios nors didesnės
pasaulinės suirutės, kad galėtų pašokti ir padaryti per Iš PARYŽIAUS pranešimas
sako kad ten Įsisteigė Lietuvio
versmą viduje.

diplomato ir poeto, O. V. Mila
šiaus vardo draugija. Jos pir
mininku išrinktas ^Lietuvos mi
nistras Klimas. Paryžiuje lei
džiama to musų mirusio rašy
tojo raštai, kurie buvo para
šyti Prancūzų kalba.

ISPANIJOJE porevoliucinis gyvenimas nėra rožėmis
* nuklotas: Gen. Franco, pilietinį karą laimėjo, bet da
bar kyla savitarpines tąsynės tarp laimėtojų. Praneši
mai sako kad dvi didėsės politinės fakcijos — Fašistai
ir Monarkistai — vieni prieš kitus įkaito iki didžiausio
laipsnio. Kiekviena tų’grupių deda pastangas paimti
šalies kontrolę į savo rankas. Tuo budu Ispanijoje išky
la neišvengiamas dalykas: tos dvi pusės turės išspręsti LIEPOS 18 d. Į Lietuvą at
kuri pasiliks šalies valdytoja. Jeigu kiltų kitas savitar vyko 33 asmenų Londono Lie
pinis karas, arba nors šiaip susirėmimas tarp vadų, tas tuvių ekskursija, daugiausia
paprasti, darbininkai Lietuviai
sulaikys Ispanijos taip reikalinga atsigaiveliojimą.
©

AMERIKOS. Lietuvyje, gaila, randa vietos visoki rėksniai: ten vienas po kitam pasišoka visokie kana
pių pilypai ir ima spręsti Amerikos Lietuvių tautininkų
srovės reikalus.
Pasirodo, Amerikoje randasi tokių nedakepusių pilypų kurie nežino kas jie yra: jie niekur neranda sau
vietos. Jie buvo sandariečiai, paskui dirbo išvien' su so
cialistais, dabar sandariečiams nutraukus ryšius su so
cialistais, jie lyg to apgailauja, bet prie socialistų nepri
limpa. Tarp sandariečių jokio veikimo neparodo ki
taip kaip tik ką nors kritikuodami, o norėdami būti ir
tautininkais, apie tautinės idėjos reikalus, apie tikrų tau
tininkų nuoveikius supratimo neturėdami, lenda į spau
dą su savo išvadomis.
y « >I
Antra grupe tų neva tautininkų, kurie tiesiog mėg
sta trukšmauti ir norėtų būti diktatoriais, yra tai ma
žas būrelis taip vadinamų Voldemarininkų, kurie giria
si palaiką korespondenciją su Voldemaru (ar kada tai
gavę iš jo kokį nors laiškutį). Jie nori matyti sugrąžin
tą Voldemarą Lietuvos valdžion, ir visus kitus tautinin
kus vadina ne tautininkais, dėl to kad pastarieji nepa
siduoda jų beprasmei vadovybei.
Vienas toks kanapių pilypas štai kaip nurašo: “Ar
mes, tautininkai, ką ištikrųjų nuveikėme per paskuti
niuosius dešimts metų?”....
Gaila to nabago pilypo ekad jis per dešimts metų
miegojo, nieko nenuveikė, nematė net ką kiti tautinin
kai veikė, ir dabar akis prasikrapštęs dairosi ir kalba
visų tautininkų ,vardu....
Katrie tautininkai nori dirbt, darbo turėjo ir turi
įvalias, o tokie pilypai, kurie miegojo ar nemokėjo dirb
ti, tik paskui kitų kulnus sekiojo, rodos neturėtų drąsos
visų tautininkų vardu kalbėti!

ir dalis jaunimo, kurie Lietu
vos nebuvo matę.

MEW YORKE, Lietuvių Dienos proga, šaukiama Tau1 ; tinęs Tarybos suvažiavimas. Kiekvienas Lietuvis
suinteresuotas tautinės idėjos akcija privalo ruoštis į tą
sužavi avimą. Privalo ruošti savo naudingus sumany
mus, darbui planus, o ne kur nors nuošaliai sėdėdamas
kitus kritikuoti ir lyg laukti kad kas apšauktų jį kokiu
nors vadu, tada tik. įgaus norą dirbti.
Kritikavimas, peikimasis savęs, kliudymas kitiems
nėra jokis tautinis veikimas ir tokių žmonių nepadaro
tautininkais. Tikras tautininkas nediskredituos savo
draugų ir nepastatys savo srovės priešų pajuokai. .Ku
rie tą daro, jie yra tautines sroves tranai, o tranų ne
kenčia ne tik tautininkai, bet ir katalikai, ir komunistai
ir socialisai.

KLAIPĖDOS TREMTINIAMS
Liet. Lit. Dr-ja, Pittsburgh, Pa.
prisiuntė A ‘ Žvirblys
30.00
Baltr. Tribulas,
Philadelhpia,
Pa., per P. Staniškį)
5.00
Moterų Vienybė, Brooklvn, N.
Y., per Alv. Buividiene)
60,00

ĮVAIRIEMS TIKSLAMS
Juozas Gabrylavičius, Washington, D. C., už VVS. ženklelius
ir pasus
7.30
VISO
$188.30

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje
gavo ir šiuo maloniai skelbia seka
mas aukas Lietuvos reikalams:

APSIGYNIMO FONDUI
Chicago, III., Jonas Pocius, per
p. Atkočiunienę
$25.00
Lietuvai Gelbėti Fondas
$45.55
Chicagos Liet. Suvalkiečių Klu
bas, per pirm. P. Vilkeli
5.00
Dearborn, Mich., Juozas Miški
nis, per Dr. J. J. Jonikaitį. 50.00
Spring Valley, Ilk, Albinas Pi'
lipaitis
1.00
(A. Pilipaitis drauge su auka
prisiuntė laišką, kuriame tarp
kitko rašo: “šiuomi prisiunčiu
$1 auką musų Tėvynės Lietuvos
ginklų fondui.
Lai ta mano
maža auka būna Lietuvos prie
šams baime.
Lai kiekvienas
tikras Tėvynės Lietuvos sūnūs
gyvenantis užsienyje, prisiun
čia bent po vieną dolari Gin
klų Fondui, Lietuvos nepriklau
somybė bus užtikrinta/’
Chicago Heights, Ilk, Elzbieta
Šamas
$5.00
(E. Samienė jau trečią kartą
aukoja Apsigynimo Fondui. Iš
viso ji jau suaukojo $12, o iš
draugų ir kaimynų surinko au
kų sumoje $30.80.)
KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS
ŠELPTI:
Nanticoke, Pa., SLA. 12 kuopa,
’’ 5.00
per A. Lukasevičienę
VISO AUKŲ GAUTA
$136.55

Visos Konsulate gaunamos aukos
tuoj
pakvituojamos,
laikraščiuose
paskelbiamos ir į atitinkamus fon
dus pervedamos.
Visiems aukoto
jams Konsulatas taria nuoširdų
ačiū.
LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Place
Chicago, UI.
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GRAŽI SVAJONĖ
Tiktai apie tave nuolatos dūmojau
Širdį man ramino svajonė graži....
Nors iš tavo lupų “myliu” negirdėjau,
Visados tikėjau kad manę myli.
Tikėjau sulaukti saulėto rytojaus.
Ir, kad ateis meilė, laimė dėl.manęs;
Kad baigsis tos liūdnos ilgesio dienelės,
Kad išgirsiu brangų “myliu aš tave”....
Bet parašei laišką kad tu myli kitą,
Myli ją nuoširdžiai, iš jaunų dienų....
Su manim tik todėl draugavai ikšiolei,
Kad aš vadinausi jos gražiu vardu....
Jei kada netyčia mes vėl susitiksim
Ant siauručio tako ar tarpe žmonių —
Prašau nepriminti “nuodėmių” jaunystės,
Prašau neminėti svajingų naktų....
Aš tikiu sulaukti dar gražaus rytojaus,
Tikros meilės, laimės, kaip sulaukei tu.
Gal baigsis vargingas erškėčių takelis,
Gal ir aš laiminga busiu su kitu....
.
Šiauliai.
Anelė šiniauskaite.

e

JAPONIJOJE, Keio universitete, yra pastatytas granito
paminklas negyvoms varlėms, kurios buvo panaudotos moksliš
kiems tyrinėjimams ir prisidėjo prie mokslo pastumėiimo.
1

APSIGYNIMO REIKALAMS
ALTS. 33 kp., Norwood, Mass.,
$10; Kazys ir Petrone Mic
kūnai $5; Iz. Vasiliauskienė,
J. M. Pečiulis po $2. Viso
(prisiuntė Vasiliauskienė) $19.00
F. Enclziulis, Blaine, O. (per
SLA. sekr. Dr. Viniką)
5.00
Juozas Gabrylavičius, Washington, D. C., $10; Juozas Wylksess $5; Ch. Kavaliauskas $5;
Liudvika Eurkoos $2:
Viso
(prisiuntė t J. Gabrylavičius) 22.00
Ad. Dausevičius, New York
20.00

“Tr.”

MUSŲ Tėvyne
Tavo žydriąją mėlyną
Raižo plieno sakalai,
Tavo pilkąją krutinę
Puošia gėlės ir žiedai.
Nemunėlis čia banguoja,
Čia žemelė brangi mus,
Čia saulutė išbučiuoja
Verčiant broliams arimus.
Tave drąsiai sūnus gynė
Kaip karžygiai, milžinai,
Tu laisva, brangi Tėvyne,
Busi musų amžinai!

,

Juozas Astrauskas.

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI

VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

jaudinus prabilo ji. ■— Tai jau šiądien paskuti
nė Lietuvos diena! — Ji truktelėjo pavadžius ir,
tarsi nukryžiuotų vaiduoklių vejama, nulėkė į
SUDIEV, LIETUVA!
šalį nuo upės.
Nesupratęs jos paslaptingų žodžių, Albrech
Albrechtas klausėsi Aliutės pasakojimo ir
tas su kitais paskui nujojo.
retkarčiais glaudė jos ranką.
Po penkių dienų bėgliams jau negrėsė pa
Tuo tarpu arkliai jau atsipūtė. Pasibaigė
vojus:
jie buvo jau už Lietuvos sienų, čia mes
ir kalbos; susirūpinę ir liūdni išsiskirstė raite
ir
atsisveikinkim
su jais.
liai. Kiti nuėjo pas Albrechtą.
Jis pakilo ir iš po medžio išlindo prie jų.
Kęstučio mirties diena — tikrai buvo seno
— Ką sugalvojote? — paklausė jis.
sios
Lietuvos mirties diena.
Prieš jį stovėjo beveik visi jo buvusieji
Nugriuvo
galingas šulas, rėmęs ją, žlugo
tarnai.
ir
Lietuva,
per
Jogailos valdžią patekus Len
— Paimk ir mus drauge, — pareiškė visų
vyriausias Raimuntas. — Nenorim Jogailai tar kams, žlugo ir senasis jų tikėjimas prieš Nu
kryžiuotąjį.
nauti.
Nuo tos gadynės viskas pasikeitė Lietuyo- t?
— O anie? — Albrechtas mostelėjo galva
je:
ainiai
užmiršo visus savo tėvų žygius; beatį kitus.
simena
juos
gerai tik Lietuvos mėlynieji ežerai,
— Anie išsiskirstys: kas į namus, kas pas
upės
ir
didus
griuvėsiai kitų laikų garsingų ir
Vytautą. Jogailai nei vienas neis tarnauti!
siaubių
pilių,
dabar
besiklausančių tylumoj gau
— Ką gi, — pagalvojęs pasakė Albrechtas,
— ir jums rasis darbo: kariai visur reikalingi. siai lakštučių lakštuojant ir vienodai bangų
pliauškant.
Balnokite žirgus!
(GALAS)
— O kur dabar josi, į Trakus? — paklausė
Raimuntas.
— Ką ten mes veiksim! Ar žyniams į na
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
gus patekti? Ne, mes jau dabar tiesiai per Ne
rį į Nemuną' R toliau. ...
KRONOLOGIJOS
Aliutė atsiduso. Tarnai tylėdami nuėjo
žirgų balnoti. Visų širdyse buvo ir nyku ir
liūdna.
1375 Lietuviai pradėjo kariaut Moskvos kuni
Albrechtas atsegė savo pušninę juostą, pil
gaikštį Dimitrij.
ną sidabrinių ir raudonųjų, žygiuose pelnytų, 1376 Lietuvos karas su Lenkija ir Vengrija.
prikimštą; dabar tat buvo visas jų turtas; jis 1377 Numirė Lietuvos Didis Kunigaikštis Al
girdas.
atrėžė keletą saujų sujieškojusiems Aliutę ir
dėdę Rudolfą.,
1378 Lietuviai sugriovė Kryžiuočių pilį Klai
pėdoje.
Nutarusieji vykti pas Birutę ir Vytautą
priėjo atsisveikinti su Albrechtu ir jo šeima. 1378 Mirusio Algirdo vieton didkunigaikščiu
apšaukti Algirdo sūnų Jogailą.
Pinigus imti visi atsisakė.
Albrechtas ir pasilikusieji pasibučiavo su 1379 Lietuva su Kryžiuočiais pasirašė taikos
sutartį dešimčiai metų.
jais, ir ilga netvarkinga raitelių virtinė išsitie
sė keliu.
1380 Naujas Lietuvos karas su Moskvos kuni
gaikščiu.
Vienoj gilioj girioj kryžkelė užsigrudo rai
telių.
1382 Kęstutis sugavęs išdavystės darbe Jogai
lą, ištrėmė jį į Vitebską.
— Laimingai! Geros kelionės! Gyvuoki
te sveiki! — šaukė Lietuviai, mosuodami kepu 1383 Kęstutis, Jogailos prigavimu suviliotas,
žuvo suokalbininkų rankose.
rėmis.
Albrechto būrelis linkėjo to paties; skaroti 1384 Kunigaikštis Vytautas pabėgo iš Jogai
los nelaisvės.
krūmai greitai atskyrė juos.
Kelias ėjo į pakalnę; pro lazdynų krūmus 1384 Vytautas Tappen pilyje iš Kryžiuočių
priėmė krikštą.
sumirgavo tamsus mėlynas plačios Neries van
duo.
1384 Kryžiuočiai pasiėmė priversti Jogailą lei
Liūdnom akim apžvelgė Aliutė kalnuotą Lie
sti Vytautui gfyžti į Lietuvą.
tuvos gražuolės upės slėnį, tarsi jausdama pas 1384 Vytautas su Kryžiuočiais iš Skirgailos
kutinį kartą bematanti jį.
išveržė Trakus.
Albrechtas išjojo į seklumą, toli Įsikišusią 1385 Jogaila sutiko vainikuotis Lenkijos kara
Į upę, ir ėmė girdyti arklį. Kiti raiteliai paskli
lium.
do j ieškoti brastos.
1368 Jogaila apsikrikštijo ir vainikavosi Len
Pagaliau puvo atrasta ir tinkama perbris
kijos karalium.
ti vieta.
Aliutės arklys Įbrido į vandenį ir pasinėrė
iki pusės šonų.
• BRITANIJOJE dirbtuvėse darbininkai iš
Vanduo smarkiai atsimušdamas Į jį verpe geria pieno apie 8,500,000 galionų per metus.
tu sukosi pro krutinę, antroje pusėje sudaryma- Pieną geria 2,250,000 darbininkų 7,000 dirbtu
mas sukurį.
vių. Tuo laiku padaroma pertrauka, darbinin
— Nežiūrėk žemyn, galva susisuks! — įspė kai "gauna valandėlę laiko atsikvėpti.
jo Aliutė priešais ją sėdėjusį vaiką.
Tautų Lygos darbininkų tyrinėjimo komisi
— Mama, žiūrėk kas čia! — staiga išsigan ja skelbia kad visose šalyse bandoma žiūrėti
kad darbininkai gautų daug maistingumo.
dęs pasakė vaikas, rodydamas ranka i kairę.
Aliutės arklys suglaudė ausis ir pasibloškė
® CUKRUS yra vienas iš keleto dalykų ku
Į šalį: jam į šoną stuktelėjo kaž koks daiktas. rio moderniškas mokslas negali dirbtinai paga
Aliutė lengvai įtempė palaidus pavadžius ir minti iš ,kitų medegų.
urnai juos taip patraukė jog arklys atsistojo
® PIETŲ AMERIKOJE randasi tikrų ra
piestu; Henrikas abiem rankom Įsikibo į kar
guotų
rupūžių, kurios minta paukščiais, palėmis
čius.
ir
varlėmis,
ir nebijo užatakuoti žmogų.
Pro pat arklio snukį, vos skendėdamas van
dens srovėje, praplaukė didelis ąžuolinis kryžius
ir prie jo prikaltas negyvas, pilku apsiaustu
žmogus. Išblyškęs, į viršų atsuktas kyšojo jo
rustus veidas; atmerktos akys sustingusios žiu
rėjo Į dangų.
Svarbi, įdomi, didele knyga už $LOO
'— žynys Martynas! — užpakalyje Aliutės
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
sušuko Raimuntas, pažinęs numirėlį. — žiūrė
VA
”
. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
kite, krikščionių žyniai plaukia!
mų
apie
baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
Antras, stuktelėjęs Aliutės arklį, kryžius,
gos
matysi
kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
akimirką stabtelėjo prie jos balno. Jame gulė
su
savo
baudžiauninkais
Lietuviais — į sun
jo didelėmis medinėmis vinimis prikaltas žemes
kius
darbus
juos
dieną-naktį
vertė, iki gyvo
niojo vienuolio, nuolatinio Martyno palydovo,
kraujo
plakė
ir
žudė,
į
šunes
mainė,
medžiuose
Pranciškaus kūnas. Jo romiame veide buvo su
stingęs skausmas; per numirėlio akis ir skruos šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai
giliuose vandenuose mirties j ieškodavo, kad tik
tus, kaip ašaros, tekėje lietaus čiurkšlės.
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net
Piestu pašokęs arklys praleido kryžių.
— Prie kryžių ?1 — siaubo apimta suriko krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą
Aliutė, įbedus išplėstas akis į baisų reginį. — beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.
žmonės prikrvžiuoti ?!
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
Pranašiški didžios Birutės žodžiai, jos pa
Cleveland. Ohi<?
sakyti Trakų pilies bokšte, kaip ugnies raidėmis 6820 Sunerior Avė.
parašyti, atsistojo Aliutei prieš akis.
— Taip.... Juk įspėjo juos Amulis, liepė
pasišalinti!... . — tarė Albrechtas, palydėda
mas akim plaukiančius kunus.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapniny^as,
— Pranciškaus tik gaila! — pastebėjo Rai
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
muntas. — Be reikalo žuvo....
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
Aliutė pavarė arklį ir išlipus į kitą ‘krantą, namuose.
pasuko jį į vandenį; kryžiai jau mažai buvo ma
Kaina su prisiuntimu $1.00.
tomi bangose.
I
Reikalaukit ‘‘Dirvoje’9
— Dievai apleido mus! — skaudžiai susi-j
(Tęsinys iš pereito nr.)

BAUDŽIAVA

SAPNININKAS

P

_ _ _

DIRVA

H" II ■ !■! . ..............

CLEVELANDE LANKYSIS VYTAUTO DID

POPULIARIŠKI KON
CERTAI ŠI MĖNESI

UNIVERSITETO CHORAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjunga galutinai sutiko ruoš
ti Vytauto Didžiojo Universi
teto Chorui priėmimą. Choras
iš apie 45 asmenų — panelių,
ir vaikinų — atvyks į Clevelandą koncertuoti Rugsėjo 17-19
d. Koncertas numatyta reng
ti miesto auditorijos Mažaja
me Teatre, kur įvyko Onos
Kaskas koncertas.
Tai yra tas pats choras ir
vadovaujamas to paties diri
gento Konrado Kovecko kuris
lankėsi Latvijoje, Švedijoje,
Čekoslovakijoje, ir paskiausia
laike Pasaulinės Parodos pasi
rodė su puikiais tautiškais šo
kiais ir dainomis Paryžiuje.
Šį Lietuvių chorą buvo pri
ėmę Latvijos prezidentas, Šve
dijos karalius, Prancūzijos pre
zidentas.
Ačiū New Yorko Pasaulinei
Parodai tą chorą matyti ir iš
girsti gausime ir mes Ameri
kos Lietuviai.
Štai kokios žinios patiekta
apie to choro dalyvavimą Pa
ryžiuje :
“1937 metais, Pasaulines Pa
rodos metu, Paryžiuje choras
garbingai atstovavo Lietuvą.
Čia prie dainų buvo prijungta
ir liaudies tautiški šokiai, ku
riuos atliko iš choristų sudary
ta šokikų grupė. Eilė suruoš
tų koncertų iššaukė gražių at
siliepimų Paryžiaus spaudoje.
Dalyvaujant ponui Ministrui
Klimui choras buvo priimtas
Prancūzų Respublikos Prezi
dento Lebrun, kuris džiaugs
mingai sutiko choro apsilanky
mą. Ministrui Klimui globo
jant, Pabaltijo Valstybių pa
viljone buvo suruoštas aukš
tiems Prancūzų ir užsienių at
stovams iškilmingas Lietuviš
kų dainų ir tautiškų šokių vakaras-galla.
“Choras^taip pat gražiai pa-

P E R R Y’ S

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

STIPRUS ALUS $1.65 Reisas

sirodė su dainomis ir tautiškais
šokiais Prancūzų folkloro ma
nifestacijoje. Tarp dalyvavu
sių toje šventėje 17 įvairių
tautų Lietuviai užkariavo di
džiausias dalyvių simpatijas.”

SVEČIAVIMAISI
Jule Ambraziuniene buvo išvažiavus į Kankakee, Ilk, kur
praleido dvi savaites laikoj vie
šėjo pas savo tetą Uršulę Risinską ir kitus gimines bei
draugus.
Chicagoje lankėsi poni Ago
ta Grigienė, dalyvavo Margu
čio dideliame piknike.
Taipgi Chicagoje važinėjo S.
L. A. reikalais Jonas Brazau
skas.
Adelaide Miliauskaitė išva
žiavo atostogų į Michigan ir
Kanadą.
Iš Elhvood City, Pa., lankosi
CĮevelande Kazys Kelminskas
ir Vytautas Juknevičius. Jie
atvyko palankyti ligoninėj Vy
tauto tėvą Adolfą Juknevičių.
Abi šios šeimos yra Dirvos
skaitytojai.
Iš Detroito atvyko pamatyti
specialiai Darželių iškilmių biz
nierius p. Rudžius su savo
draugais, ir paliko Darželiui
gražią auką.
Į Darželių iškilmes buvo atvykę ir daugiau Lietuvių iš ki
tų miestų.
Gryždamas iš Chicagos, tre
čiadienį sustojo CĮevelande ar
tistas Juozas Olšauskas su sa
vo kelionės draugu S. Šląveikiu. Svečiavosi pas SaJasevi
čius ir Karpius.
• IR CLEVELANDO piliečiai
prisidėjo prie reikalavimų kad
butų atmesta Prez. Roosevelto
didelis pinigų leidimo ir skoli
„i ranimo bilius. Clevelandiečiai
ra
šė savo protestus savo Kongreso nariams.
• UŽSIMUŠĖ.
Vienas darbininkas nukrisdamas nuo naujai
statomo Main Avenue tilto už
simušė. Tai jau trečia mirtis
atsitikus darbininkams prie to
tilto darbų.
• SUGAUTOS. Iš Ohio vals
tijos moterų kalėjimo pabėgu
sios kriminalistės Velma West
ir Mary Richardą pagautos ki
tame krašte Amerikos, Texas
valstijoje. Jos pargabentos at
gal į Marysville kalėjimą, kur
nuteistos kalėti ijki gyvos gal
vos.

Pradedant Rugpjūčio 9 d. vėl pa
naujinama serija populiariškų vasa
rinių koncertų, kuriuos teikia Cleve
land Summer Orchestra miesto au
ditorijoje. Koncertai prasidės 8:15
vai. vakarais ir bus sekančiomis die
nomis su sekančiais konduktoriais
ir svečiais artistais:
RUGP. 9 — Victor Kolar, svečias
konduktorius; solistas — Daniui
Ericourt, pianistas.
RUGP. 11 — Victor Kolar, sve
čias. konduktorius; solistė — Edwina Eustis, mezzo-soprano.
RUGP. 12 — Victor Kolar, sve
čias konduktorius; solistas — Jerome Gross, smuikininkas.
RUGP. 16 — Burle Marx, svečias
konduktorius;
solistė —
Mūri ei
Dickson, soprano.
RUGP. 18 — Burle Marx, svečias
konduktorius; solistė
Jean Tennyson, soprano.
RUGP. 19 — Burle Marx, svečias
konduktorius; solistai — Hruby
Brothers.
Tikietai visiems prieinami, 5,000
vietų po 25c., taipgi salėje yra ei
lės stalukų. kuriuos užsirezervavus
galima atsisėsti, klausantis muzikos
išsigerti ir užsikąsti.

Į ] IPPODROM |<]

“Each Dawn I Die”
Šiuo vardu nauja filmą pradeda
ma rodyti šeštadienį Hippodrome
Theatre, kurioje vaidina James Cagney ir George Raft su eile kitų žy
miu artistų. Filmą gaminta Warner Eros, ir vaizduoja gyvenimą
dideliame kalėjime.
Kalėjimo gyvenimas vaizduojama
šioje filmo,je taip kaip dar nebuvo
atvaizduota, su šiais dviem gar
siais artistais.
Išpradžių tiedu asmenys vienas
nuo kito gyvenime yra labai toli,
Cagney yra laikraščio reporteris,
be jokių blogų siekių, tačiau blogų
žmonių klastingu budu jam prime
tama žmogžudystė, už kurią jis pa
tenka į kalėjimą ilgiems metams.
Antrasis, Raft, visą gyvenimą ve
dąs kriminališkais užsėmimais, pa
galiau pakliūva kalėjiman iki gy
vos galvos. Jis ir Cagney tampa
draugais kalėjime, ir po tūlo laiko
pasitaiko kad Raft išteisinga Cag
ney, prirodydamas jo nekaltumą.

APSIVEDĖ

Naujoje parapijoje suėjo j
moterystės ryšį Marė Gudas
su Jonu .Markūnu, abu nuo
6009 White av. Vestuvės įvy
ko šektadienį, Liepos 22. Po
šliubo. namuose buvo draugiš
kos vaišės.’

Į
=

NAMU TAISYMAS

=

• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kųogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

I

6804 Whitney Avė.

=

Phone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
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Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami =
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

E
E

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
Mes pasirengę patarnauti L'etuviams.
Lietuviška išdirbystė.

i HEnd. 2149

1248 East 79th Street

•

•

ARTIFICIAL L1MB
SPEC1ALISTS

Patrukusiems reikmenys
visoki priedai neturintiems
kojų, rankų; taipgi visi trvdymo reikmenys.
(34>

=

Cleveland, Ohio
Phone MAin 0745.

ROSEDALE PAPER CO.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai .Krepšiai,
Rišami Siūlai reikalingi
krautuvėms, ir tt.
SAM PONGONIS, Sav.

I

11

m

Į APDRAUDOS REIKALE I
=

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

|

P. P. MUEIOEIS

|

DELTA (5 JAKUBS
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

B
B
»

LITHUANIAN FUNERAL HOME
B
P

i

i

i ■ IB

TII ill r

ii

1

ENdicott 1762

T'n r

I B~B' l~T

I

Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į mane, gausit už pigią kainą, Taipgi gausit patarnavimą
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

a

Laikrodininkas
Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žie-y
dus, stalinius setus, rašomas plunk-'»
snas žemesnėmis kainomis negu vi-"
durmiestyje, bet prekesx tos pačios.

IR BALSAMUOTOJAS

HEnderson 9292

6522 Superior Avė.

I. ŠAMAI
J E W E L E R
6704 Superior Avenue

I

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.
Chicago, III

Cleveland
£rust Company

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms
I
I
I

NEW DEAL
BAKERY
■ ■

Rakandų Krautuvė
ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

'

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
•

©

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

The Wilkelis Furniture Co.
NJ A. W1LKELIS
Sa ,’ininkas

Pasitarkit su savo architektu, kontraktorium, statytoju, statybos reikmenų par
davėjais, arba jūsų artimiausiu Cleveland
Trust Bank.

K v

@ ©

6.307-11 Superior Avė.

Pageriniamams kurie nėra apimti
musų pirmesnių FHA paskolų

I

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

•<n\v

...Namams ir Bizniams

£

| Nikodemas A. Wilkelis

Atsakantiems žmonėms duodame išsimokėjimu ilgesniam laikui.

The Cleveland Trust
Modernizavimo Planas

“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metu—įdėkit
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
jus ištisą metą.

Namų KEnmore 4740-W

ri r rfA

irinri

Taisymas mano speckiliškumas.

E

i

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

Vežimai ligoniams pervežimui į HgonbuČius.

6621 EDNA AVENUE

P. J. KERSIS

» UUIJIJI 11111 Į.«.ąjLĄJIJL»Ji r

piešinių
naujai įrengtoje stu
dijoje. Prie to jis duoda pamokas
savo piešimo meno studentams, ku
rių pamokos atsibuna vakarais.
Jo studiją galima atlankyti arba
norintieji pasitarti apie paišybą su
juo gali kreiptis telefonu, Dlamond
0266.

PbGA&UmG^

MARGUTIS

=
E
= Skaitykit “Margutį”, komp.
E A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams
E $2.00. Prisiųskit 10c pašto
E ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas’

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
E
ir Apdraudos Agentūra
EE E
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 E
Cleveland E ~iiimiiHinniEiiiEnmiiiiiii'iim!iiiiiiimiiiiiiHi!iiii3iiiiiimiiiiitiibimiiiiiiiiiiiiiiiih.

(JAKUBAUSKIENĖ—L ai anuota Laidotuvių Direktore)

• LIEPOS mėnesį Clevelande
darbai apmažėjo, suiyg žinių
iš 100 žymesnių miesto įmonių.
Per jas visas darbininkų skai
čius sumažėjo 839 lyginant su
Birželio men. skaičium.

• NORS MIESTAS gavo 30
milijonų dolarių viešiems darHEnderson 1919
. 1099 East 79th Street
bams iš fėderalės valdžios perStan. Jablonskį, prop.
šeloimo klausimas
eitą metą, šelpimo
CĮevelande
vis
yra pirmos rū
-uniiiiiiiiiiisiiiiiiiiiuiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiimuii!iiii'x
šies rūpestis ir neišspręstas.
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Ponas Kalashmkoff paeina iš Ry~ ‘.
Gilus studijuoto jas
tinęs Rusijos,
Rembrandto, iir mokinys tokių žy
mių artistų kaip Phillip De-Lazlo,
Andcrs Zorn, John Singer Sargent,
Robert Henri, kurių dvasia taip gy
vai atvaizduojama jo piešiniuose.
Kalashnikcff atidarė parodą savo

Basil
Kalashnikoff, Rusas Į
portretui piešėjas, kuris piešė por- .
tretus daugelio žymių Clevelandie- I
čiu, atidaro savo paišybos studiją i
11212 Milės avė., gražioje Clevelando dalyje. Studijos, vidus įrengtas I
Orientalėje atmosferoje, kurią jam j
paįtekmėjo jo eilės metų keliavimai i
Kinijoje ir Japonijoje.

1426 West 3rd Street

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

STATĖ WINDOW SHADE| E=
žemos kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.

LEHMAN & LEIGH

Lucky Leaf Cafe

HOME OWNERS SERVICE
E

Menka savo prekių rūšis
verčia žmones varžytis net dėl
menkiausio užsienio gamybos
Pilkos Nuobodaus Miesto Dienos. — Klaipėda šiądien. šlamštą. Į Klaipėdą suvažiavo
pirklių iš visos Vokietijos, ku
Gebėjimas Tepti Duonų. — Kainų Skirtumas.
rie supirkinėja tebeturimus čia
Liepos 9 d. mirė Antanas
svetimos gamybos prekių liku
Prūsas, 66 metų amžiaus, ne
vedęs. Velionis buvo ramaus
žydras‘dangus, ir mėlyna ju Ypač nepatenkinti tokiomis čius. Ypač noriai buvo perka
budo žmogus, taupus, bet jo ra — tai oro fonas. Tikrovėje kainomis darbininkai, įpratę mi automobiliai, net senos, ge
senatvėje prie jo prisiplakė Klaipėda šiądien miestas pil anksčiau gyventi iš gaunamo rokai naudotos mašinos. Už
blogos valios žmonių, išviliojo kas, nuobodus. Puošnios iš atlyginimo sočiai ir smagiai, Fordą mokėta 8,000 markų, o
iš jo centus, paskiau dar kėlė kilmės, didingos eisenos jau šiuo metu net padidintos algos senas Buick, sąžiningai ištar
prieš jį bylas teisme reikalau praeityje, jas pakeitė pilkas, neįstengia pasivyti kylančių navęs gubernaturoje 16 metų,
dami atimti iš* jo viską. Nors vienodos dienos ne tik gatvėse kainų. Ir čia niūri nuotaika, parduotas už 2,000 markių.
Apie tokias kainas prieš kele
nuo neteisingų užpuolimų at bet ir gyventojų sienose. Gat pilkas gatvių ■ vaizdas.
sigynė, vienok advokatai iš vių minioj, net pramogaujan Vietos gamyba apsiriboja iš-, tą mėnesių niekas nesapnavo.
traukė jo viską. Susigraužęs, čioje, nematyti veiduose šyps- imtinai “erzacais”. Bandykite, Bet ne vien tik seni automo
rūpesčių perblokštas neteko re nų. Visi susimąstę, susirūpi gauti Klaipėdoje stiklą visame biliai taip vertinami. Neužmir
gėjimo, pastaru laiku nematy nę, net paniurę.
pasaulyje garsaus Reino vyno. štamas ir senas sveikinimosi
damas, eidamas pargriuvo, už - Galima matyti kad nepaten Aš pabandžiau. Medeginiai iš būdas. Beveik išnyksta karin
sigavo koją, nuo to ji užsinuo kinti tie kas, pasikeitus būklei, tekliai įgalino mane be pavydo gas “Heil”, o aplink vis daž
dijo; ligoninėje koją prisiėjo jei ne medeginiai tai dvasiniai žiūrėti į lentynose išsirikiavu niau girdėti “Guten Morgen”
nupjauti, bet pagydyt negalė nukentėjo. Keno buvo pažeis sių bonkų eiles, stebėti jų kai arba “Guten Tag”.
jo. Jis mirė biednystėje.
ti, jei ne tautiniai tai politiniai nas. Paprašiau pardavėjo ne Klaipėdoj likosi nemaža. Lie
Palaidojo graborius Kuoko. idealai. Tačiau taip nėra. Ne žiūrėti kainos ir duoti man ti tuvių darbininkų. Visi jie jauVelionio kaimynai suaukojo, patenkintas eilinis pilietis, ku krai gero, išlaikyto vyno. Są Čiasi lyg narve, Tie kuriems
nupirko gėlių, su didžiausia au rio visa*politika apsiriboja kva žiningas Vokietis, pats kilęs pavyksta ištrukti į Lietuvą,
ka prisidėjo K. Baublis.
pios kavoš puodeliu rytą ir pu nuo Reino, tik pagusčiojo pe vadinami laimingais, “žalioji
Velionis' iš Lietuvos paėjo tojančio alučio bakalu pietums. čiais.
siena” (legalios galimybės iš
Svėdasų par., Utenos apskr. Gyventojų nepasitenkinimas — Išlaikyto vyno neturime. vykti į Rytus veik niekas ne
Lietuvoje liko brolis P1. Pru- aiškinamas tais sunkumais ku Bendrai visa tai erzacas. Vie turi) įsivaizduojama kaip išėji
sas. Chicago je gyvena jo se- riuos jiems kasdien tenka nu nodai rukštus, vienodai priklus. į mas iš troškaus rūsio j tyrą
ser^ sūnūs, A. Juška.
galėti kovojant už būvį. Jiems Skirtumas tik kainoje.
orą. Ji vilioja ir traukia nesuLai ilsisi jis ramiai šioje tenka dabar išnaujo prisitaiky Degtinės stikliukas, kad ji laikomai....
ti prie visai paprastų dalykų. butų ir tris syk valyta, verčia
šalyje.
Tokia Klaipėda šiądien. GyAkroniečiai A. Daukintis su Pavyzdžiui, reikia išnaujo iš7 prisiminti Latvių sostinę. Tik vas uostas, judrus ir. linksmas
žmona, F. Jankauskas, A. Moc mokti tepti sviestu duoną. Mat, ros degtinės Klaipėdoje nėra. virto pilku, nuobodžiu miestu,
kevičius ir J. žemaitis lankėsi su margarinu sumaišytas svie Ją pavaduoja metilo spiritas, kuriame niekas nebemoka, šyp
Martinkų ūkė j e pas Ravenna, stas labai slidus ir dažnai nu- kurį gerti tiek bjauru jog įsi- sotis.
Klaipėdietis.
Ohio, aplankė sergančią Mar-' slysta nuo peilio, o juk jis kas-j galioja “sausas režimas” be jo
kio įstatymų įsikišimo.
(Sekm.)
tinkienę. Kaip ilgametė Dir- Ituoja 8 litai kilogramas,
vos skaitytoja, ji dėkoja atlan
kiusiems ir džiaugiasi prisimi
nimu.
Martinkienė pirmiau gyveno
Akrone, buvo visų mylima, tai
gi susirgus, apie tai žinantieji
Akroniečiai ją aplanko.
Taip pat ją atlankė farmeris
F. Ridikas ir iš Akrono Termėnai.
Darbininkai kurie dirbo val
diškuose viešuose darbuose W
P A, dauguma tapo paleisti iš
darbų, tame skaičiuje daug ir
Lietuvių neteko darbo.
Sergančios Nelies Višniauskaitės, kuri be sveikatos jau 9
metai, sušelpimui rengiama
viešas vakaras Spalių 7 d., Ba
varian salėje. Apie tai bus
Kalnas.
toliau vėl pranešta.

6702 Superior Avė.
a

____Į

MIESTAS BE ŠYPSENOS

• NETURI KANDIDATO. De

mokratų partija Clevelarde vi
sai negauna kandidato kuris
sutiktų šį rudenį statyti kandi
datūrą Į miesto mayorus. Du
žymus žmonės, buvęs Senato
Visokiu rūšių CALIFORNIA vyrius Bulkley ir Teisėjas Frank
nuo 20% stiprumo nuo 95c gal.
J. Lausche, kurie buvo prašyti
(33)
ir brangiau.
kandidatuoti, atsisako.
Duok
žmogui
šviesą
—
jis
pat?
ENd. 9276
7205 Wade Park Av.
Kongresmanas Sweeney taip
atras
sau
kelią
—
kas
platina
ENd. 8762
4934 Payne Avė.
Dirvą — tas platina apšvietą. pat pareiškė kad jis nekandi
556 East 105th Street
Demokratų partijos
sĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiniiHiiimimiiiiimim datuoja
sąraše.
•

MES TAIPGI
duodam alų senovišku budu prie
stah] uzbonais arba išsinešti —
21/2 sv. už 25c. Svoris tikras.

Illlllll

■

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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DIRVA

Youth’s Forum

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
•"l* *x* ****** '*■***’**'** ****£•

FISHER BODY DIRB-

LANKĖSI LIETUVOS VERSLININKU AT

TUVĖS STREIKO

STOVAI - CLEV. LIET. VAIZBOS

3

PHONE:

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

BUTO SVEČIAI

MIRIMAI

rius Alb. Briedis, o paskutinis
komercijos daktaras J. Kaškelis.
Visų Lietuvos svečių kalbos
buvo labai Įdomios, plačiai su
pažindino dalyvius su dabarti
niu dienų Lietuvos gyvenimu,
siekiniais ir pastangomis.
Svečius priėmė ir pavežiojo
Karpiai, Blaškevičius, Salasevičiai, Dr. Vitkus, N. A. Wilkelis, kuris savo automobiliu ir
išvežė juos Į Chicaga.
(žiūrėkit straipsnį “Lietuva
Lietuviams”, p. 2.)

“Kai aš buvau apie 5 metų
amžiaus, buvau atskirta nuo
MOTERŲ PIKNIKAS
savo tėvo, jaunesnės sesers, ir
Moterų Klubas rengia savo
brolio, tas atsitiko 19 metų at
šeimynišką išvažiavimą sek
gal. Tuo laiku tėvas gyveno
madienį, Rugpjūčio 27,d., MiClevelande, Gordon Parko kai
helich ūkėj e. Dalyvaus klumynystėje, ir tikiu jis ten dar
bietės su savo šeimomis ir jų
tebegyvena. Mano tėvo ir bro
artimi draugai.
lio vardai yra Jenas, sesers -Elena. Pavardė Versiackas.
AUKOS DARŽELIUI
“Mano motina pabėgo nuo
LRKSA, 142 kp.
$10.00
tėvo,
manau kad nekuriuose
A. J. K'udzius, iš. Detroit 5.00
Lietuviškuose laikraščiuose til
S. Bulota, Silver Creek,
po jos jieškojimas. Mane iš
Pa.
2.00
sivežė .su savim. Prašau tėvo
A. Jakutis, vietinis
1.00
® 10 UŽMUŠTA. Ohio valsti ir kitu mano šeimos narių at
Jonas Nevalioms, Newburyport, Mass.
1.00 joje automobiliu nelaimėse per siliepti.”
Kaz. Našlėnas, Birkley,
eitą sekmadienį užmušta 10
Mich.
1.00 asmenų.
IŠVAŽIUOJA Į SEIMĄ
Moterų Sąjungos 36 kuopos
KODĖL MOKĖTI NUOMĄ UŽ NAMĄ?
delegatės, Paulina Štaupienė,
Julė Salasevičienė ir p. BabarPIGIAU GYVENTI SAVAME NAME!
skienė šeštadienio rytą išvyks
ta į Moterų Sąjungos Seimą,
Užeikit pasiteirauti apie šiuos “bargenus”:
kuris Įvyks Worces.ter, Mass.,
2 namai po vienai šeimai, garažius, 1 šeimos 6 kamb. .namas, didelis lo
prasidedant
Rugp. 7 d. Jas
didelis lotas, ant Pennsylvania av.
tas, ant Kenmore av. $2500.
2 šeimų namas po 5 kamb., gara- veža savo automobiliu Jurgis
Kaina $2000.
2 šeimų namas, 10 kambarių, dide
žius, didelis lotas, Cornelia avė. Salasevičius.
•¥•
lis lotas, ant E. 70 street. Kaina
Kaina $4500.
$3450, įmokėti tik $350.
2 šeimų namas, 5 ir 4 kamb., ga
Moterų Sąjungos 36-tos kp.
1 šeimos namas, 8 kambarių, furražus lotas, ant E. 65 st., kaina
$3500.
surengtas delegatų į Sąjungos
nasas, garažius, ant Russeil rd.
2 šeimų namas, po 5 kamb., furna- seimą išleistuvių vakarėlis p.
Kaina $2800.
2 namai vienos ir dviejų šeimų, di
sas. ant E. 65 st., kaina $3200. Cicėnų namuose buvo linksmas
VISI šie namai galima sufinandelis lotas, ant Luther avė. Kai
na $4000.
suoti ir su mažu imokėjimu pirkti. ir pasekmingas. Svečiai vaka
rojo iki 2 vai. ryto. Sąjungie6606 Superior Avė.
P. P. Muliolis
tės visiems gražiai patarnavo.

CARD PARTY and
SOCIAL.

PUBLIC INV1TAT1ON

Hear Ye!
Hear Ye!
Hear Ye!
The Cleveland Lithuanian AthCome to DuBois, Pennsylvania
letic Club will hold a card party
“The Capital of the Wor)d” •
o‘clock, so we planned to go there ŠECOND ANNUAL LITHUANIAN and sočiai Saturday, August 12, in
tegether.
Mrs. Peckaitis’ garden, 6028 Super
SOFTBALL TOURNAMENT
In the meantime before we left
ior Avė. The proceeds of this af(Easter Division)
they suggested to h avė “coffee su.”
fair will go into a fund to finance
We had laeen in Kaunas a long time
our\ soft bąli team to the AmeriA
U
GUST
19
20
having tried all kinds of drinks and
can Lithuanian Athletic Association
foods, būt this was new to us, “See Wild Game Romp thru the sponsored tournament at Dubois,
however, we were always willing
Pa., August 19 and 20.
Business District”
to try new things, and “coffee su”
We invite all, to support this
“
Partake
of
Lithuanian
Hospitality
was ordered. The waitc-r brought
worthv cause.
Don’t forget the
—
DuBois
Style
”
a tall glass with hot black coffee,
date — August 12th, at 6028 Su
Planned For You! perior Avė.
and a short glass with transparent Two Big Days!
liąuor, and a half lemon with each. DANCING!
SOFTBALL!
Our treaters proceeded to teach us
PARSIDUODA NAMAS
the delicate art of mixing this very NOTE:—Attent.ion Softball Managstrange eoneoetion, first two or
5 kambarių, gerame stovyje vidu
ers: Please send necessary inforthree teaspoons of sugar to make
mation immediately to: George R. je ir iš lauko, visi patogumai, lau
it sweet, stir it well to dissolve,
Mavlonis. 817 W. Washington Av., ke apsodinta krūmeliais, langai tu
then add the juice of a half lemon,
DuBois, Pa. Mušt reach the com- ri užleidžiamas iš lauko uždangas
then add the spirits of the small
mittee before midnight, August 11. nuo saulės; savininkas būtinai jį
glass, stir it well and you have a
turi parduoti.
$3,950, susitarsim
very delightful beverage than you
ant išlygų. Kreipkitės 709 E. 96
can get only in Lithuania, and a
St. Telef. PO. 5005.
PRESS OLYMPICS
trip just for this is well worth it.
Miss Navickas left us about three
o’clock for an engagement, būt we
With the Press Olympic started
J. J. MATULIS
made an appointment to meet at and the first ųuarter and semifinals
the Metropole in the evening, to over we find the Pennsylvania Play
POPIERIUOTO.JAS
finish. celebrati ng St. Ann’s, for she gmund out in front, vietorious.
is an Ann too. We were due at
First ąuarter was played at SterlDažo Namus iš Vidaus ir
Babravičius at five, so Mr. Marti irur Playground.
Porky Baird of
iš Lauko.
nionis invited us to see his new 1445 E, 66th won the Chinning
home, on Vytauto Kalnas, in the Contest with 12 lifts.
Darbas Greitas ir Geras.
Porky is
meantime he called a taxi and wc eight years old.
Klauskit apkainavimų.
stopped there for a few minutes.
Marie Carrol of 1439 E. 66th is
It is indeed a lovely large home, 9 years of age, and won the Stand7536 Star Avenue
built high on the hili, white st.uceo, ing Broad Jump with a 6 ft. 4 in.
HEnd. 6292
(32)
with large airy rooms, beautifully jump, plūs winning the perfect refurnished, with a large balcony or cord book contest race, carrying a
porch from which a beautiful view book on her head for 12 yards.
of Kaunas can be seen in the disThe Penn. Midgets and Juniors MEDICAL MESSAGE
tance. Here he treated us to Lilh- won the City Playground Championuaiiian clncolates, some “su’ \v.th- ship Wednesday at Rockefeller Park. CAB1NET BATHS — SHOAVERS
out the coffee and lemon, and soon Midgets beat Grovewood 7—4. The Scientific Body Building & Reducing
vve were again on our vay to Pa Pennsylvanians won 8 out of 8
Rheumatism. Arthritis
nemunė and the home of Babravi games. This league had 18 teams
and kindred ailments treated.
čius.
entered.
Warts Moles, etc. Removed
It was a lovely1 tea party (1
These boys ran in the Press Olym
permanently.
(36)
should say a “coffee and Krupnikas pics: John Hiler—50 yds, 110 yd.
party”).
Mr and Mrs. Babravi Reiny. Elmer Sidivy—50 yds'. Jim AVALON HEALTH STUDIO
cius are charming hosts.
Besides Buettner starred in the Running
8311 Euclid Avenue
us there was Mr. and Mrs. Stepo Broad Jump with a record of 21
Room 206
RAnd. 4171
navičius from Chicago. Mrs, Galau- ft. 2 in. Fred Theiss—110 yd renienė, and Mr. and Mrs. Kalvaitis lay and chinning.
Don Boyle—50
the former counsul in Chicago, Mr. yds. Hank Beaner—110 yd. relay.
Jovaiša, a young gentleman vvho John McDonald—50 yd, 110 yd re
is in the insurance business in Kau lay.
nas, and has begun a silver fox
John Barth, Director
farm in Panemunė. The party last
ed until ten o’clock and as we were
PARSIDUODA NAMAS
leaving for the Metropole to dance
LIETUVIŠKA UŽEIGA
and finish the evening Mr. and 2 šeimų, 2 garažiaigeras na
Mrs.’ Steponavičius, and Mr. Jovaiša, mas; 4 kamb. viršuje, 5 apa
231 EAST 156 STREET
joined us. We found Miss Navickas čioje. Karšto oro furnasas.
(Netoli Euclid Beach Parko)
waiting for us, and "another party
Kreipkitės 1381 E. 66 St.
bėgan.
ALUS — DEGTINĖ
(Continued)
KARPIUS

(Continued from lašt week)
Karininkų Ramovė is a new modernistic building, and after V’e
4;---------------------------------------------------------------------SUŽEISTA
walked up a number of stone steps
we entered a large reception lobIŠKILMĖ DARŽELYJE
LANKĖSI LIETUVOS by, wliere we checked our wraps.
Pirmadienį įvyko didelės ir
On both sides of the lobby there
Clevelandiečiai turėjo neti
kruvinos muštynės prie Fisher kėtą
MINISTRAS POVI
are wide red carpeted stairways
laimę
sulaukti
trijų
žy

t.hat lead to tse second floor fallBody dirbtuvės, kame dalyva mių svečių iš Lietuvos, kurie
LAS ŽADEIKIS
way, where large glass doors openvo apie 5,000 streikerių ir 450 buvo priimti ir vaišinami Cle
ed to the magnificent ballroom. Ali
policijos. Keliolika asmenų ir velando Lietuvių Prekybos Bu
was aglitter with bright lights, repolicininkų gerokai apdaužyta, to sekmadienį, Liepos 30 d.
Ketvirtadienio rytą į Cleve- flected in the highly polished floor.
keli iš jų atsidūrė ligoninėje.
landą atvyko Lietuvos Įgalio the walls are of paneled columns
Tie svečiai yra tai Verslo ir tas Ministras Povilas žadeikis, of white marble, with modern inDvylika asmenų areštuota.
lighting fixtures, and tall
Fisher Body Co. dirbtuvės Amatininko redaktorius Albi specialiai pakviestas aplankyti direct
stained glass windows, on the two
nas
Briedis,
amatų
mokyklos
darbininkai, kovodami už savo
Septintą Pasaulinį Paukštinin side walls.
teises, pasipriešino į darbą ve mokytojas Juozas Valentuko- kystės Kongresą ir Parodą.
People were already seated and
žamiems streiklaužiams anksti nis, ir Kauno verslininkų sky Ponas Ministras buvo oficia the program had begun. It was
in honor of the visiting atheletes,
pirmadienio rytą. Kompanijos riaus pirmininkas Dr. J. Kaš- liai priimtas.
were there in uniform. There
pasiryžimas buvo streiklaužius kelis. Jie atvyko su Verslinin Washingtone, Liepos 27 d. who
were speeches of welcome, and conkų
ekskursija,
kaipo
ekskursi

Į dirbtuvę įvežti, kuriuos strei
buvo suvažiavę apie šimtas gratulations. and compliments by
kuojanti darbininkai ir užata- jos vadai.
delegatų iš įvairių kraštų, at various officials and mmisters. The
Patyrę apie jų atvykimą, vykusių i Clevelando Paukšti program lasted about an hour af
kavo. Prieš darbininkus buvo
ter which everyone was invited to
iššaukta keli šimtai raitų ir vietos Lietuviai biznieriai su ninkystės Kongresą, juos vai ancther
room aeross the hall for
pėkščių policininkų. Jie ban tarė juos priimti, parodyti Cle- šino Henry A. Wallace, S. V. refreshments. Imagine, everyone
dė užstoti ir praleisti važiuoti velandą, pasikalbėti apie biznio Agrikultūros Sekretorius ir was invited, and there certainly
streiklaužius. Užvirė kova, ku reikalus, surengti vakarienę, Pirmininkas Septinto Pasauli was about two hundred people
ri tęsėsi nuo 6 iki 8 vai. ryto. ir tą viską pasekmingai atliko. nio Kongreso. Po vaišių visi there.
This other room was laid out
Svečius iš Pittsburgho aįve-: svečiai išvažiavo i Clevelandą with
Policija leido i streikerius ir
tables about a hundred feet
pašaliečius akis ėdančias bom žė tenaitiniai žinomi biznieriai, Kongreso atidarymui.
long, ladened with food and delibas, naudojo buožes, gi strei- poni Pivaronenė, C. K. Pikelis
Kadangi Lietuva yra taip cacies and bottles of beer and evkind of d rink; it was buffet
keriai panaudojo visokius pa ir ponia. Pikelienė. Pikelis yra pat ir naminių paukščių augi ery
style and everyone helped thembūklus kuriais tik galėjo savo Lietuvos produktų platintojas nimo šalis, ponas Ministras selves.
It was indeed a gay party,
ataką pravesti. Buvo apvers Pittsburgho teritorijoje.
apgailauja kad iš Lietuvos ne everyone laughing and talking and
ta automobiliai kuriais streik Kadangi sekmadienį Cleve atvyko koks nors paukščių au greecing one another. We were
perfeetly at home for we were aclaužiai važiavo, automobiliai lande įvyko Kultūrinių Darže ginimo specialistas.
ųuainted with most everyone there,
sugadinta, streiklaužiai apdau lių dedikacija, svečiams teko
Pono Ministro vizitas Cleve Pirmyn Chorus, the athletes, the
žyta.
matyti visų tautų paradą ir lande buvo trumpas, iš čia iš Kaunas people, the Vilnius guests,
Po tokių riaušių, saugos di- apsilankyti Lietuvių Darželyje. vyko tą patį vakarą į Pit.ts- our host Major Narušis, and many
other friends.
reketorius išleido tam tikrą
Lietuvių Darželyje buvo pri burghą.
Even before everyone had eaten
proklamaciją, uždrausdamas Į sirinkę daug Lietuyių, kurie
Būdamas Clevelande p. ža their
we heard the strains of
riaušių zoną nereikalingiems nėjo į bendrąsias dedikacijos deikis aplankė ir Lietuvių Kul music filicoming
from the ballroom
asmenims ineiti.
ceremonijas, ir suėjo į savo tūrinį Darželi vėlai po pietų. where the orchestra had begun to
play for dancing, and before we
Unijos vadai pradėjo su Darželį net tie Lietuviai kurie
.• *
knew it we too were floating around
policija ir miesto valdžia dery dalyvavo parade. Tokiai dide Tš Brockton, Mass., šiame the
in dancing.
bas dėl tolesnių nesusipratimų lei miniai Lietuvių Darželyje kongrese dalyvauja Lietuvis It hall
was all very wonderful, and
išvengimo.
esant, buvo sumanyta pakvies
the first time in m y life I
Jonas Stevenson. for
danced at a bąli with men who
Unijos valdyba pareiškė kad ti Lietuvos svečius pakalbėti į agronomas
Jis
ten
tarnauja
prie
viščiukų
ji dėjo pastangas per ilgą laiką susirinkusius, ką svečiai mie auginimo ir siuntinėjimo po were dressed in formai cutavvay
clothes, with stiff shirts and white
susitarti su kompanija dėl tei lai padarė.. Publika atydžiai jų plačią Ameriką.
ties. The officers of course wore
sių ir nesusipratimus išspręsti visų trijų kalbų išklausė, po
their military full dress unifoi'ms,
Agr.
Stevenson
aplankė
Lie

taikiu bildu. Kompanija atsi kalbų visi sugiedojo Lietuvos tuvių Darželi ir Dirvos redak with medals and swords and shiny
boots. In between dances we went
sakė su unija pasirašyti sutar Himną. Taip tai atsibuvo ne ciją.
upstairs to where a balcony overti.
ruoštas ir netikėtas programas
looked the dance hall, and where
ir Lietuvių Darželyje tuo pat
there is a eoektail bar and tables.
What I likėd best was the danc
laiku kai toliau Įvyko tarptau
ing where a couple would lead and
tinis programas. Lietuviai lyg
DARŽELIU DEDIall the others followed in a march,
nujausdami svečius, visi rinko
ANSEL ROAD
and all sorts of figures were made,
KACIJA
si i savo Darželį.
partners were changed and finally
VINCAS L. SĖLIUS
you would get back to your first
CAFE
Pereitą sekmadienį Clevelan Svečiai yra linksmo budo,
It was great fun and
de buvo didelė tarptautinė die greitai su Clevelandiečiais su Liepos 31 d. mirė Vincas L. partner.
entered into the spirit.
1066 Ansel Road
na, pavadinta Tarptautinė Tai sipažino, padainavo ir keletą Sėlius, 31 metų amžiaus, nuo everyone
After midnite a group of us all
sutartinių.
1413
E.
63
st.
Gimęs
Watcrkos Diena. Ji buvo suruošta
gathered in the eoektail lounge
SMAGI LIETUVIŠKA
burv, Conn. Laidojamas Rug where we stood in a circle and
sąryšyje su Septintu Pasauli
VAKARIENĖ
UŽEIGA
folk songs until the walls
nių . Paukštininkystės Kongre Vakare, Marsh valgykloje, pjūčio 4 d. Laidojime pasitar sang
were
ringing
with
our
voices.
By
Degtinė — Alus — Vynai
su ir Paroda, Sekmadieni įvy buvo surengta svečiams vaka nauja laidotuvių direktorius N. two o’clock the dawn had broken
Valgiai
ko Tautinių Kultūrinių Darže rienė, kurioje ant grietųjų su A. ^Vilkelis.
būt the dar.cers had no thoughts of
lių dedikacija. Tai iškilmei at kviestų atsilankė apie 40 asme Liko motina ir patėvis, Juo leaving. Howerver ail good things
DVI SALIUKŪS tinkamos
mušt end and finally the hour arMitingams ar Vestuvėms
silankė Prezidento Roosevelto nų, Clevelando Lietuvių Vaiz zas Vasiliauskas.
rived when the pooi' orchestra could
specialis Įgaliotinis, P'aul V. bos Buto narių, jų draugų, ir
Budweiser,
Duąesne, Porter Alus
continue no longer, and the happy
McNutt, socialės apdraudos ad profesijonalų.
JURGIS ŽEMAITIS
duodamas tiesiog iš bačkų.
crovvd thinned out. A young Lieuministratorius.
was eseorting us home, būt
rengimo komisi Rugp. 2 d. mirė Jurgis že tenant
K. Nekrošius, Savininkas.
first he invited us to his home
Dalis ceremonijų atsibuvo josVakarienės
nariui
J.
Brazauskui
permaitis,
nuo
5901
White
avė.
for
ccffee.
When
we
left
Kari

Amerikos Legiono Taikos Dar stačius Vaizbos Buto pirminin Pašarvotas Della Jakubauskie ninkų Ramovė the morning sun
James F. Spagnola
želyje, o po to žymieji svečiai ką P. P. Muliolį kalbų progra nės laidotuvių namuose. Lai was shinning bright and warm;
ir tautinės grupės numaršavo mą vesti, buvo pakviesti kalbė dojamas šeštadienį, Rugp. 5. our eseort hailed a “vežikas”, into
FLORIST
vvhich we four elimbed, we three
į kitą dalį Rockefeller Parko,
COMPI.ETE FLOWER SERVICE
ti
visa
eilė
vietinių
dalyvių,
Pamaldos
šv.
Jurgio
bažnyčio

women and our eseort all in for
kur pasakyta kalbos.
FOR ALL OCCASIONS
p. Pikelis, ir je 10 vai. ryto.
mai clothes, and we rodė thru the
McNutt kalbėjo pareikšda Pittsburghietis
streets of Kaunas in broad day- Novelty Vase Plants Rare Plants
pagaliau
Lietuvos
svečiai.
Liko
žmona,
Agnieška,
vie

mas pageidavimą kad Amerika
light to his home where he made
Čut Flowers
(38)
Pasirodė kad šioje vakarie nas sūnūs ir keturios ištekėju coft
veiktu išvien su tomis valsty nėje
’ee which we enjoyed after all
Landscaping
Rock
Ponds
ir ketvirtas to sios dukterys.
the food and drinks we had during
bėmis kuries panašiai mąsto limas dalyvauja
Pristatom į namus.
EN. 2380
svečias,
Adv.
Pranas
V.
the
preceeding
hours.
Then
an

kaip Amerika, palaikymui pa Raulinaitis, kuris jau gryžo
• LAIKINAI atidėta paliuosa- other “Vežikas” and our host essaulyje taikos.
5818 Superior Avė.
eorted us to our home where our
nuo Chicagos ir buvo sustojęs vimas iš darbo 10,000 WPA companion
Mrs. Babravičius stavčia aplankyti savo brolį.
darbininkų.
ed with us for a few hours of
® RAUPAI pradėjo apsireikšti
ELYRIA
AUTO
Pirmiausia buvo paprašytas
sleep ‘before she xvent heme. She
Clevelando apielinkėse. Delei kalbėti Adv. Raulinaitis, po jo
also invited us to her home on
REPAIR
to Clevelando sveikatos komi- kalbėjo amatų mokytojas J. ĮIEŠKO TĖVO CLEVELANDE Tuesday for tea. It will be St.
sijonierius pataria miesto gy Valentukonis, paskiau redakto Marv Shields, 1743 W. 47 Ann’s, and me being an Ann, she
6815-31 Superior Avė.
thought we should celebrate.
ventojams eiepytis atsargai.
St., Chicago, III., rašo:

RIAUŠĖSE DAUG

CLEVELAND, OHIO

AVĖ.

MONDAY — JULY 25
About noon we went to Pažanga
for lunch, and at three o’clock we
went to the Olympics to see the
Basketball games. There was lots
of fun there and one of the American players was clowning and making the crowds roar with laughter.
After the gante we took a slow
tvalk back to Laisvės Alėja, went
to Pienocentras for a light supper,
then slotvly walked home where
we spent a short time talking to
Lieut. Stribeika, a young man that
rooms here. He is a Lieutenant
in the aviatien corps, has studied
English and delighted in practicing
this language by talking to us. We
were very tired from the grand
bąli lašt night so before eleven
o’clcok we were in bed for a much
needed ręst.
TUESDAY — JULY 26
It was eleven o’clock before we
were up and on our way to Laisvės
Alėja, we stopped for mail at the
D.U.L.R. and then went for lunch,
to Pažanga where we joined some
of our friends. Among them were
Ą.nna Navickas, of Pirmyn Chorus,
with whom we had become good
friends, she is the violinist with
the chorus, and shė made such a
hit in Kaunas that she was given
a position in , the Kaunas radio or 
chestra, and a scholarship to study
in the conservatbry of music fftr a
vear; Mr. Bieliūnas, the director
of Kaunas Radio Station, and Mr.
Martinionis, a well known musician,
orchestra and chorus director. In
the course of our conversation we
iearned that they too were invited
to the tea at Babravičius’ at five I

PYTHIAS

•G A F E

UŽKANDŽIAI

IIAN’S CAFE

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

PARANKI UŽEIGA

J. Verbyla ir A. CiutelS
savininkai.

Užkandžiai — Alus iš Kranų

šešios Bęwling Alleys
John Schweizer, Prop.

Formai Cleaners ln(L

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. ,55t.h St.
(14)
ENdicott 8908

Vyriškų
Moterišku
RUBŲ
Taisymas
Valymas

K. STONIS

GREITAS
PATARNAVIMAS
•
Paimam visa darbą
iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

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

6824 Superior Avė.

į

BLACKCAT
CAFE

EVA’S

f

MOTORŲ SUTAISYMAS
musu speciališkumas.

4058 ST. CLAIR AVĖ.

t
Dry Cleaning
Ž
f Senas Drapanas padarom
t kaip naujas, išvalom ir
f sutaisom.
"

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

(Atdara iki 2:30 ryto)

T Paimam iš namų ir pristatom ’’
L
gatavus atgal.
•«

ENdicott 9361

DIDELIS

(33)

•

Night Club •

EVA PETRAITIS ?

•

|

Muzika Penktadienio ir šeštadien’o
vakarais

f

6702 Superior Avė.

T

Telefonas: HEnderson 1919

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

KAMBARIS

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

Dantų Laboratorija

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy
1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užšisenėjusio Reumatizmo, nuo įvairių
žaizdų, dedervinių, viduriu nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Dental Platės
On CREDIT
We are not allowed to advertise prices, būt
you will be
pleased when
you come here.

▼▼▼

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.
TEETH

EXTRACTED

Novocain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

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

Dentist
HEnderson 3157

”

