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IŠ LIETUVOS

DIDINAMA KARIUOMENĖ; SKUBI
CLEVELANDO dirbtu
I
vės gauna valdžios užsaky
(ELTOS ŽINIOS)
NAMA KARO LAIVU STATYMAS
mus vieną po kitam viso
kių karo reikmenų. Šiomis
LIETUVOJE šymet numa
dienomis užsakyta už arti
Washington.
—
Paskir

ATEIVIAI
TURI
tyta
statyti plačiųjų geležinke
20 milijonų dolarių submata
dar
$1,768,913,000
šalies
lių dirbtuves. Greičiausia šios
rinams inžinų ir kitų reik
gynimo reikalams. Iš tos
REGISTRUOTIS
dirbtuvės bus statomos Šiau
menų.
sumos bus padidinta ka
liuose, nors yra projektas ir
riuomenė iki 375,000 vyrų
Washington.
—
Visi
šio

Kaune esamas dirbtuves pra
PLIENO darbai nuo Ge ir perkama dar 3000 lėktu
je
šalyje
gyvenanti
ateiviai,
plėsti.
gužės mėnesio kyla aukš vų. Taip pat karo laivynui
kurių
nepiliečių
esama
ar

tyn. Balandžio mėnesį dir pradėti statyti 68 naujų
ti 3,500,000, turės regis
GYDYTOJŲ Lietuvoje dar
bo bendrai 503,000 darbi laivų.
vis
maža, šiuo metu yra ati
truotis,
kaip
Prez.
Rooseninkai plieno, industrijoje, Sakoma kad dabartinėse
daryta
apie 50 sveikatos pun
Gegužės mėn. dirbo 510,000 apystovose Suv. Valstijos velto patvirtintas aktas
ktų, kuriems neatsiranda gy
ir jų algos siekė $75,184,- negalėtų padidinti kariuo nusako. Ta sistema numa
dytojų.
Aspkaičiuojama kad
tyta
vienatinė
sulyg
kuria
000. Metas laiko atgal dir menės virš 500,000 vyrų,
dar
yra
trukumas
apie 500 gy
tikisi
kontroliuoti
kitatau

bo apie 448,000 darbininkų. nes negalėtų jų greitomis
dytojų
jei
norima
pakankamai
čius
šioje
šalyje.
Plieno išdirbystės laukia paruošti tarnybai, nei juos
visą
kraštą
mediciniškai
aprū
Regisracija
nėra
taiko

didžiųjų kariškų užsaky aprengti.
pinti.
ma
tiems
kurie
bus
ištiki

mų, ir kaip tik jie pradės
Naujam kariuomenės di mi gyventojai, bet tokiems
iš valdžios ateiti, darbai dinimo
programui, kurį da kurie nori šaliai kenkti ir
KIEKVIENAIS metais Lie
ims plėstis labiau.
■
bar ruošia Karo departa gelbėti priešams.
tuvoje miršta po apie 10 gydy
žinovai sako, rei Registracija apims netu
tojų, o naujų prisimokina po
REPUBLIC plieno kom mentas,
kės tarp 5 ir 7 bilijonų do rinčius pilietybės popierų SENO VILNIAUS .miesto piešinys-planas, padarytas Koeme apie 1570 metus. Kairėje pa apie 50, taigi pakankamai gy
panijos 6,540 darbininkų larių.
įteikė reikalavimus apmo Statydinama ir bus. sta ir turinčius pirmas popie- upyje matyti Gedimino pilies kalnas ir apačioje didieji rūmai. Sulyg senovės papročiu, dytojų Lietuvoje priaugs tik
Elta.
po 12 metų.
kėti jiems algas už 1937 m. tydinama keli desėtkai ka ras. Užsirašyti ir pirštų miestas matosi apvestas siena, ir už sienos j au prisistatę namų.
nuospaudas
padaryti
rei

streiką, kuomet tie darbi ro laivų, laivynas bus padi
©DARBO RŪMŲ surengtuo
ninkai buvo paleisti iš dar dintas 70 nuoš. Užsakoma kės artimiausiuose paštuo BRITAI SAK& KA
se bendro lavinimo ir įvairių
bų ir nepriimti atgal. Fe- vėliausio išdirbimo kariški se, begyje trijų mėnesių.
RIAUS TODAU
specialybių kursuose šį pavaderalė darbo taryba pripa lėktuvai, -tankai, šautuvai,
IŠ LIET U V O S
sari Kaune mokinosi apie 8000
žino jiems teisę prie užmo ir tt.
SOVIETAI UŽGROBĖ
darbininkų,
Pernai Darbo Rukesčio už nedirbtą laiką.
Londonas,
Birželio
29.
—
NUO REDAKCIJOS:
šios — Antanas Krutulys.
Baigiama ruošti užsaky
BESARABIJĄ
mai
turėjo
34
kursus, šymet
|
Chamberlain
savo
kalboje
visos žinios iš Kauno parodo
Pakeisti apskričių viršininmai statyti 75 naujus karo
CLEVELANDE baigėsi laivus, tarp kurių bus 22 BucharesL Liepos 3. — pasakė kad Britai kariaus kokie perversmai įvyko šalies kai, atleisti kalėjimų kapelio- suorganizavo 44 kursus, ' ViiSantvarkoje ir prie ko veda nai.
niaus krašte suorganizuota 10
dviejų mėn. streikas Ena- submarinai.
Rumunijoje kilo atkaklios su Vokiečiais iki paskuti- naujoji, Maskvos skirta, Lietu
Lietuvių kalbos kursų.
mel Products Co. dirbtuvė Dėl šio ginklavimosi visi kovos prieš Žydus, šalyje nos. Vokiečiai gali įsiverž vos vyriausybė. Politiškų ka
Birž.
27.
—
MoKAUNAS,'
je. Apie 200 darbininkų Amerikos gyventojai mo kyla sumišimai,. karalius ti Anglijon, sako jis, bet linių paliuosavimas, komunistų
lotovo pavaduotojas Dekanozo LIETUVOJE buvo paruošta
gryžo dirbti.
legalizavimas, uždary vas ir Vitkauskas pasikeitė vi
kės apie $10 taksų ^daugiau nori atsistatydinti. Balka Anglai kariaus tol kol jie partijos
mas kitų visų partijų, aiškiai zitais. Energingai valomas val ir rudenį turėjo pradėti veikti
bus sunaikinti.
iki šiol mokėjo.
nams gręsia karas.
pasako kokis elementas dabar džios aparatas. Atleistas vals savos Lietuviškas radijo apa
AUTOMOBILIŲ gamyba negu
Britų
tauta,
sako
Cham

y*
Nuo
Liepos
1
d.
aptakLietuvą valdo, žinias talpina
per pirmą pusmetį šymet suota daugiau cigaretai,
berlain, yra sujungta ir ne me maždaug taip kaip jos mus tybės kontrolierius Šakenis, du ratų fabriką. Anksčiau buvo
Bucharest,
Rumanija.
—
vice ministrai, dauguma depar manyta steigti radio fabrikai
pasiekė 2,500,000 skaičiaus, alkoholiniai gėrimai, teat
nugalima. Britai dar tik pasiekia.
tamentų direktorių, pašalinta Kaune ir Vilniuje, bet susitar
Sovietų
Rusija,
stiprinda

tai yra tiek ar daugiau kiek
Dirvos nusistatymo į vi eilė provincijos vaidininkų.
tikietai ir tt.
ma savo pozicijas prieš Vo pradeda kariauti, jo nuo sa Dėl
tai
plačiau skaitykite ant
per kitus visus metus lai rųKaro
mone.
Pabėgę Musteikiai išbraukti ta statyti vieną bendrą.
laivyno reikalams
1-to
puslapio.
iš
kariuomenės. Karo Mokyk
ke depresijos buvo padaro Atstovų Rūmuose Birželio kiečius, įteikė Rumanijai
Britų karo lėktuvai kas
ultimatumą
ir
tuoj
pradėjo
,
lai
panaikintas Smetonos pa DĖL ŠALTOS žiemos Lietu
ma. Išrodo kad iki galo šių 22 d. paskirta 4 bilijonai
nakt daro užpuolimus Vo
užgrobti
Besarabiją
ir
Bu

vadinimas,
iš skaityklų išmesti voje pereitą žiemą ūkininkams
metų bus padaryta dar du dolarių.
kietijos
militariškų
objek

VĖL
MASKVON
Smetonos
raštai, naikinama padaryta daug nuostolių. Nuo
koviną, kurios po karo bu tų ir sako pradeda
milijonai automobilių.
imti
Smetonos
paveikslai
įstaigose. šalčių nukentėjo vaismedžiai:
vo priskirtos Rumanijai.
Šaulių Sąjungos viršininkas
KANAS, Liepos 1. — Molo
viršų
prieš
Vokiečius.
Sovietai pradėjo veržtis Vokiečiai taip pat daro tovo pakviestas užsienių reika Pik. Saladžius paleistas atsar išnaikinta apie 70 nuoš. vais
FORDO dirbtuvės sutiko KODĖL NEPUOLA
Daug iššalo bulvių
toliau
j nekuriuos Rumani- užpuolimus Anglijos.
lų ministras V. Krėvė-Mickevi gom Kauno savivaldybė pa medžių.
paimti išdirbti greituosius
čius išvyko Maskvon.
skubino
darbininkams
koloni

rūsiuose,
karvėms
nušalo spe
jos
plotus
ir
užgrobę
Reni,
ANGLIJOS?
apsigynimo lėktuvus kurie
Leistos gyvuoti profesinės jų statybą. Lietuvoje uždrau niai, vištoms kojos ir tt.
prie
Dunojaus
ir
Prut
upių
gali skristi 400 mylių į va Hitleris turi paruošęs vi
sąjungos.
Legalizuota komu sta Lenkų filmos. Santikiai su
landą. Fordo dirbtuvių ve sus savo karo pabūklus už susitikimo, įgavo Dunojaus Willkie Republikonų nistinio jaunimo sąjunga.
SSSR kariuomene nuoširdus.
LIETUVOS prekiniai juru
Kaune dalyvaujant vyriausy
dėjai pasakė: Gana jau kal puolimui Britų salų, bet iki upės kontrolę.
Kandidatas
laivai
pernai padarė 89 keliobei įvyko 15,000 žmonių mitin
Tas Sovietų žygis įvyk
KAUNAS, Birž. 22. — Vy nes, aplankė 308 uostus, nuvabėti, pradėkim išdirbti ka šiol dar vis puolimą delsia.
gas
politiniams
kaliniams
pa

Philadelphijoj
pereitą
sa

radio pranešime per
riškus lėktuvus.
Yra nuomonės kad jis pri dytas tuo laiku kai Vokie vaitę Republikonų partijos gerbti. Provincijoj vyksta ma riausybe
spėjo gyventojus nepasiduoti žiavo 149,774 jūrmyles, ir sutija
ir
Italija
užimtos
karu
sibijo Mussolinio, kuris no
konvencijoje kandidatais į siniai mitingai reiškiant prita gandams. Jokia sauvalė nebus naudojo virš 11,000 tonų ang
AMERIKOS visokie lai ri sudaryti Latiniškų šalių su Britais. Užgrobę Lie prezidentus liko Wendell rimą naujai santvarkai.
pakenčiama. Visi pakeitimai lies. Per metus visi jurų lai
vai, pasažieriniai ir preki uniją — Italijos, Prancūzi tuvą, Latviją ir Estiją So L. Wilkie, į vice preziden Skubiai rengiami pabėgėlių santvarkoje bus padaryti įsta vai pervežė apie 140,000 tonų
konfiskuoti,
civilinės tymų keliu, šalies santvarkos
niai, visu smarkumu gabe jos, Ispanijos — ir pats pa vietai naudojasi proga įsi tus — Senatorius McNary. turtui
metrikacijos,
bei
žemės
refor esminiai pagrindai tebėra ne prekių. Tas veikimas davė Lie
veržti gilyn į Balkanus ir
na Amerikos piliečius atgal sidaryti didelis.
mos
įstatymai.
Abu anksčiau nebuvo nei
pakitę — į teisėtą privatinę tuvai 1,200,000 litų uždarbio
į šią šalį iš Europos karo
Jeigu Hitleris sunaikin ten plėsti savo įtaką ir ap nužiūrėti į tas vietas. Will- Kariuomenės vadas Gen. Vit nuosavybę bei turtą niekas ne svetimos valiutos, šiuo metu
ruožų. Ten jų esama apie tų Britaniją tada Italijos sigynimą nuo galimų puo kie pastūmė į šalį per kelis kauskas pareiškė kad Lietuvos sikėsiną.
Lietuvos Baltijos Lloydas turi
kariuomenė pasilieka ir toliau;
4,000.
Raudonoji armija atėjo ne penkis jurų laivus.
padėtis pasidarytų silpnes limų Italų ir Vokiečių.
metus populiarizuotus kan prireikus gins Lietuvos laisvę santvarkos
keisti ar okupaciją
Nuo dabar išvažiavimas nė, nes nebūtų kas atlaiky
didatus Dewey, Taft ir ir nepriklausomybę. Kariuo vykdyti, bet apsaugoti nuo ka
į užsienį iš Amerikos griež tų lygsvarą.
ŽEMĖS tvarkymo įstaigos
menės santvarka bus priderin ro pavojaus ir padėti išlaikyti
NORI TAIKOS Vandenberg.
tai , suvaržoma.
ta naujai valstybės santvarkai. nepriklausomybe.
pareigūnai
sekdami kad visur
Šaulių
są

Nominacijos neapsiėjo be Užsienių reikalų vice minis
BALKANUOSE
Rytų
Lietuvoje
butų apsėti
junga
visu
ryžtumu
stoja
vy

į muštynių, toks buvo įtem- tru paskirtas Pijus Glovackis;
PARYŽIUS, Vokiečių PELNĖ 12 MILIJONŲ.
riausybei
talkon.
Lietuvoj
kum
laukai,
užtiko
kad
kai kurie
■ pimas kandidatų rėmėjų atleistas ekonominio departa suoja tik litas. Ruošiama dar
užimtas, liko beveik be mai Laike Republikonų konven Berlinas, Liepos 2 d. — ; tarpe.
dvarininkai
to
įsakymo
nevyk
mento direktorius J. Norkaitis. bo aprūpinimo trijų metų pla
sto ir be kitų reikmenų. cijos Philadelphijos biznie Vokietija deda pastangas!
dė,
paliko
didesnius
plotus
dy
KAUNAS, Birž. 27. — Lie- nas. Ūkininkams produktams
Buvę turtingi žmonės vai riai turėjo apie 12 milijo taikiu budu pertvarkyt su
Dabar
šie
laukai
kų laukų,
LONDONO laikraščiai | pos 1 d. paleidžiamas Seimas. kainos pakeliamos. Visi bus perleidžiami šią vasarą užsėti
kščioja gatvėmis ir iš pra nų dolarių biznio.
irutes Balkanuose. Užgin taupydami popierą pradėjo 1 Darbo ministru paskirtas Mar aprūpinti darbu.
J. Kučinskas; valstybės ’ Smetonos biustų metalas pa- ir naudoti apielinkės ukinin- eivių prašo pinigų, nes jie
čija kad Vokietija pasiry išeiti šešių puslapių vietoje tynas
kontrolierium
Liudas Adomau- skirtas Ginklų Fondui.
negali gauti iš bankų savo
BALBO, Italijos oro lai žus remti Rumaniją jos ka
žemės ūkio ministras parei kams.
skas.
aštuonių.
pinigų, ištraukimai neribo vyno maršalas, žuvo orlai re su Rusija, Vengrija ir
Kaune, Vilniuje, visoje Lie škė ūkininkams jog teisėta že
LIETUVOJE per mokyklas
tam laikui uždrausti.
vio nelaimėje Etiopijoje.
tuvoje vyksta gausingi darbo mės nuosavybė garantuojama.
Bulgarija.
Italai paskelbė buk jį nu- Vokiečiai siunčia kariš VOKIEČIAI vėl pradėjo žmonių mitingai — džiaugiasi Neteisėtai įgyta žemė bus ati jauni vaikai mokinami taupyti
pinigus. Antai 1935 m. Sausio
NEW YORKE, Ameri mušę Britų lėktuvai. Bri kus lėktuvus į Rumaniją, naują, įtemptą karą juro liaudies laisve, sveikina vyriau duota dirbantiems.'
ir Sovietų Sąjungą. Iš Politiniai kaliniai paleisti. 1 d. Taupomos valstybės kasos
kos Muzikantų Federacijos tai tikrina kad to neįvyko, bet, sako, ne karo tikslui. se submarinais prieš Britų sybę
nuversto režimo neteisy- Privilegijuotos partijos ir są turėjo 2,818 mokyklinio am
nariams kurie groja kote ir įrodinėja kad Balbo, ku Rumanija, Sovietų užpul laivus. Iki Birželio 23 pa ; kelia
jungos uždarytos. Tautybių
bes, svarsto darbo reikalus.
žiaus taupytojų sudėjusių 407,liuose ir restoranuose įsa ris nesutiko su Mussoliniu, ta ir netekus Besarabijos skandinta 970,977 to. An Legalizuota Lietuvos komu lygybė.
kyta nedalyvauti Columbia buvo pačių Italų nužudy ir Bukovinos, deda pastan glų laivų. Britai skelbia nu nistų partija. įsteigta Darbi Dalyvaujant 70,000 organi 000 litų, o 1939 m. Sausio 1 —
Kauniečių miniai Kaune 5,460 taupytojų su 720,000 li
radio programuose. Drau tas, pašalinimui iš kelio.
gas apsigint nuo Vengrijos skandinę 830,000 tonų Vo ninkų milicija. Steigiama Dar zuotų
įvyko
milžiniška
liaudies mani tų. 1940 m. Sausio 1 d. tau
bo
ministeriją;
įsteigtas
liau

dimas kiek pirmiau buvo
Balbo 1933 metais su bu ir Bulgarijos, kurios taip kiškų laivų.
festacija pasveikinti Lietuvos pymų suma buvo sumažėjus dėl
dies kultūros fondas.
išleistas prieš dalyvavimą riu lėktuvų, buvo atskridęs pat kėsinasi grobti dalis Britai taipgi nuskandino Dr. Garmus paskirtas Kauno liaudies vyriausybę, draugin
neramių 1939 metų.
NBC radio programuose. į Chicagos parodą.
jos žemių.
4 Italijos submarinus.
burmistru; Vilniaus burmistru gos SSSR atstovybę.
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DIRVA

PENNSYLVANIJOJE

SLA SEIMO
ŽINIOS

MIRIMAI

sinaudojo savo pusę stiprinti,
kas viskas parodė kaip jis bai
siai nori būti SLA. preziden
tu... .
Laukaičio peticija buvo pa
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
vesta ir seime skirtos Skundų
Programas Bus Išpildytas “CENZŪRA” IR “VYRIAUSIO ir Apeliacijų komisijos svars
“American Common”
EKZEKUTORIAUS” NEPA tymui. Adv. Grish ir Grigai TYSLIAVA Adolfas, 43 metų,
PITTSBURGH
Utenos ap., Užpalių p., Se-’
NEW YORK, N. Y
tis, tos komisijos nariai, gynė
SISEKIMAI
Šiais metais New Yorko pa
Bagočiaus pusę, St. Gegužis
mirė Balandžio 25, Sao Pau terečiaus k.
/
CHICAGO, III. — Keturios Laukaičio pusę.
saulinėje parodoje Birželio 3
lo, Brazilijoj. — Marijampo GLOBIS Antanas, 76 m., mirė
DAUGYBĖ KRATOSI DARIAUS-GIRĖNO MINĖJI atidaryta taip vad. “American SLA. seimo dienos praėjo ber- Jeigu prisilaikyti visų SLA.
lės ap., Igniškėlių k.
Birželio 11, Chicagoje. —
MAS PER RADIO
SLA. prezidentui Bago- konstitucijos taisyklių, prezi PAUKŠTIENĖ Morta (PaškauKOMUNIZMO
Common”, miesto viešos aikš gdžiai,
Tauragės ap., Gaurės p., Bačiui juokus krečiant, o viso dentu turėjo likti W. F. LauLietuvių Radio Draugija nuo tės pavyzdžiu. American Com kioms komisijoms iškeldinė- 1 kaitis, gavęs 2965 balsus, nes
skaitė), pusamžė, mirė Bir landžių k. Amerikoj išgyveželio 6, Chicagoje. — Zarasų
no 42 metu.
Daugybė Pennsylvanijos gy Liepos 17 d. 1935 m. kas me mon įrengtas toje vietoje kur jant viena kitos “šunybes” — i Bagočiui legališku balsų teko
2950.
tai
mini
musų
tautos
transat

pereitais
metais
buvo
Sovietų
1
tiesiog
ir
buvo
panašių
išsireiJOSPELKIENĖ
Elena (Drau- £
ap.,
Rimšų
p.,
Čižiūnų
kaim.
ventojų kurie pasirašė komu
kuriais įvairios komisi Sulyg balsų skaitymo komi Amerikoj išgyveno 15 meĮų;
nistų kandidatų peticijas į jų lantinių lakūnų Dariaus-Girėno paviljonas. Toje aikštėje ar škimų.
i
gėlytė),
42
metų,
mirė Bir
savo raportuose, kalbose ir sijos, Bagočius gavo visokių MALAUSKIENĖ Elena (Prag- želio 2, Rockford, III.
kandidatuojamas valstijos vie tragišką mirtį.
“Common” tam tikromis dieno- jos
•pasiaiškinimuose
nurodinėjo į balsų 2998, Laukaitis 2979.
tas, dabar pareiškia kad jie bu Šymet juos pagerbiant, L. R. mis ir savaitėmis rinksis ne
liauskaitč), pusamžė, mirė SINKEVIČIŪTĖ Veronika, 30
valdybos
nekuriuos
nenaudin Už skirtumą tų balsų ir levo vienaip ar kitaip suvilioti
gališkumą
Bagočiaus
balsų
ir
Dr-ja
rengia
septintą
paminė

tik
vietinės
organizacijos,
bet
Birželio 6, Chicagoje. — Tel metų, mirė Gegužės 30, Norgus
ir
net
kenksmingus
organi'
savo parašus tose peticijose
1 ėjo ilgi ginčai, kurie privedė
šių miesto. Amerikoje išgy wood, Mass.
padėti, ir kratosi nuo jų, pa- jimą, specialiu radio programų ir atskiros ateivių tautinės zacijai darbus.
Iš “apšvietos komisijos” Ta iki lermo. Bagočius, kaipo ga veno 34 metus.
reikšdami kad nenorėtų būti Liepos 15 d., pirmadienį. Pro grupės gyvenančios Amerikoje
RAŠIMAS Jokūbas, pusamžis,
rto (jį davė Naujienų redak- 1 bus aktorius, sulošė scenoje jų NAVICKIENĖ Ona (Bižokiupriskaityti prie komunistų.
gramas susidės iš dainų, kal ir kurios sudaro dalį Amerikos po
mirė Birželio 8, Chicagoje.—
torius P. Grigaitis) išėjo ilgos i išanksto sutartą aktą, dramaIš apie 4800 parašų apie bų ir muzikos, užims pusant
1
tingai
iškeldamas
tos
Bostono
tė),
mirė
Gegužės
24,
Det

Alvito parapijos.
gyventojų.
diskusijos tarp redaktoriaus ir
trečdalis pripažysta kad jie pa
i
kuopos
legališkumą,
kuri
jį
išros
valandos
laiko,
iš
stoties
centro
valdybos
narių.
Visas
Į
VIZGIRDA
Juozas, mirė Birže
Savo
dienose
tautinės
gru

roit,
Mich.
sirašė suklaidinti ir kad jie nė
1
gelbsti
nuo
’
praradimo
SLA.
Grigaičio
raportas
buvo
ne
apie
WCNW
(1500
kc.),
101
Park
LAPINSKIENĖ
Joana,
80
me

lio 11, Woodhaven, N. Y.
pės toje aikštėje pavaizduos
ra komunistais.
vietos, ir tuo uždaavė., New York, nuo 8:30 iki savo tautinius šokius, liaudies kokius nors musų didelės orga !i prezidento
EUKANTIENĖ
Antanina (Ka
tų,
mirė
Birželio
4,
Chicago,
nizacijos apšvietos reikalus, ar re sesiją.
10 vakare.
minskaite), pusamžė, mirė 7
Illinois.
dainas, žaidimus ir tt. Bus naudingus, pamokinančius na Viskas tas buvo socialistų
Nuostoliai Liepos 4
L. R. Dr-jos anaunseris įrengta maži paviljonai, ku riams straipsnius ir tt., bet taip sutvarkyta, paveikti į de DUDONIS Stasys, mirė Birže- d. Birželio, Chicagoje. — Vi
Vyt. UbareviČius. riuose tos grupės gali parduoti kaip tam senukui prisiėjo sun legatus, sumaišymui jų minčių.
Atėjus Liepos 4 dienai —
duklės p., Paliepių k. Ame
Iio m., Mahanoy City, Pa.
Amerikos Nepriklausom y b ė s
rikoje išgyveno 35 metus.
užkandžių ir atminčiai dalykė kiai dirbti sucenzuruoti SLA.
Do
m
i
c
e
1
ė
SESIJA 11. — Šioje sesijo KAZLAUSKIENĖ
šventei — šymet vėl susirūpin
organo Tėvynės redaktorių ir
lių. Taip pat išstatyti juose kaip per du metu jam tas visai je iškelta vėl Laukaičio petici(Smilgaitė), 53 metų, mirė KAMINSKAITĖ Anelė, mirė
ta tais nelaimingais įvykiais
Birželio 9, Chicagoje. — Tel Gegužės 20, San Francisco,
į jos reikalas. Bagočius vėl ėmė
nuo kurių kasmet žūsta ir su WATERBURY, CT. savo tautinius rankdarbius ir nepavyko padaryti.
“Cenzorius” Grigaitis, neat lermuot ir vaidint dramatiškas
žeidžiama daug žmonių.
{meno eksponatus.
šių ap., žemaičių Kalvarijos Calif.
Pereitais metais vien tiktai
* Kadangi tas ‘American Com siekęs nieko Jurgelionį sukon ; scenas. Grinius išaiškino 176
p. Amerikoje išgyveno 30 LIUTKIUTĖ Juzė, 51 m., mirė
troliuoti organo redagavime, 11 uopos neegzistavimą, Vinikas
šaudant įvairius fireverkus žu
mon’ simbolizuoja sugyvenimą seimo
Birželio 6, Chicagoje. — Kel
sulaukęs dėjo visas savo įrodinėjo kad ta kuopa veikian metų.
vo 13 asmenų, sužeista 5560.
PIKNIKAS. Liepos 7 d. at-1
tautinių
grupių
Amerikoje
to

Pennsylvanijoje įstatym a i s sibus Waterburio ir New Brisenas pastangas apkaltinti re ti, nors kontrolės komisija ne- URBAN Ona (Venskaitė), 65 mės miestelio. Amerikoj iš
uždrausta pardavinėti šaudo tain Lietuvių radio ’ programas dėl ir tautinių dienų iškilmėse daktorių seime. Grigaitis ti , rado jos mokamų mokesčių į
metų, mirė Birželio 5, Chica- gyveno 33 metus.
mą medegą, tačiau jos gauna ir piknikas Hanover Park, Me- j tikimasi dalyvaus daug ir kitų kėjo kad jis seime turi savo centrą.
LISAUSKIENĖ Gendruta, mi
goję. Gimus Kaune.
ma slaptai ir nekurie asmenys riden, Conn. Tai bus pirmuti 1 tautinių grupių žmonių, kaip šalininkų didumą, todėl naudo Po tolesnių kalbų ir aiškini SHUNT
Antanas,
pusamžis,
rė Birželio 5, Pittston, Pa.
bando tuo budu išreikšti savo nis tos rūšies piknikas, viena 1 svečių' ir žiūrovų. “American josi proga. Bet pasirodė kad mų eita prie balsavimo rapor
ZATAVECKAS
Stasys, mirė
ir čia nieko nepavyks: Jurge- tų, kurie kartu turėjo išspręs mirė Birželio 5, Chicagoje.—
Šventadienišką džiaugsmą, su valanda radio programo dykai
j
Common
”
duoda
progos
atski

Birželio 8, Plymouth, Pa.
pavojum savo sveikatai ir gy- visiems, ir visi galės matyti ir
ionis ir kiti seimo dalyviai ga- ti ir kuris kandidatas turi tei Panevėžio ap., Klovainių p.,
girdėti iš stoties WATR. Pro roms tautinėms grupėms Ame- ■ę progą atsakyti Grigaičiui! sę užimti prezidento vietą.
vybei.
Laipuskių k. Amerikoj-e iš BULEVIČIUS Antanas, mirė 5
gramų! ir šokiams gros 10 mu i rikoje sueiti į pažintį ir ben- skėlė dar daugiau jo ir valdy Iki tol visi socialistai buvo
gyveno 34 metus.
Birželio, Duryea, Pa.
------ —-----zikantų orkestras, dainuos Lie ' arą veikimą.
bas darbelių, o “cenzoriui” ne į susirūpinę ir gyveno baimėje. GURAUSKIENĖ Marė (Bal KUZNEVIČIUS Jonas, 50 me
Balsavimų daviniai tokie:
tuvių Vaizbos Buto Choras ir
kartą delegatai ėmė baubti ir
čiūtė), pusamžė, mirė Birže tų, mirė Birželio 5, New Bri
133
New Britain Radio Choras.
Toje Amerikos viešoje aikš- rėkti, reikalaudami kad jis nu | Už Bagočių
105
lio 9, Chicagoje. — Tauragės Į tam, Conn.
Už Laukaitį
Piknikas bus labai įvairus ir I tėję jau numatyta surengti vi stotų, niekas jau nenorėjo jo
Laukaitis su seimo sprendilinksmas. Bus visokių žaislų
klausyti.
ap.,
Kvėdarnos par. Ameri SURDOKAS Mateušas, mirė
ir smagumo. Lis ar pagada sa eilė atskirų tautinių dienų,
Sekančią dieną, redaktoriaus mu sutiko, palinkėjo Bagočiui
Birželio mėn., Detroit, Mich.
Smulkios Žinios
piknikas įvyks, nes vieta įren jų tarpe ir Lietuvių Dieną ar atakavimą pasiėmė Keleivio toliau vesti SLA. reikalus or koje išgyveno 30 metų.
PRANSKEVIČIUS
Tarnas, 80
SMILGIUS.
Kun.
Vaclovas,
48
gta visokiam orui. Pikniko pra i dvi dienas.
redaktorius Michelsonas, tikė- ganizacijos gerovei.
metų,
mirė
Gegužės
24, Spi.
metų,
mirė
Birželio
10,
Chi

džia
12
vai.,
įžanga
25c.,
auto

Tuo reikalu Gegužės 27 d. damas kad delegatai paklausys PILD. TARYBOS UžGYRIPo ilgos ir sunkios ligos Bir
Kanada.
—
mobiliams
pastatymas
ir
pro

rit
River,
Altą,
cagoje.
—
Naumiesčio
aps.,
jo.
Bet
ir
tam
nesisekė,
nes
želio 28 d. mirė Antanas Sede- gramas dykai.
MAS
Komisija. i buvo sušauktas bendras susi matyt delegatai prijautė re
KeturvalaVilkaviškio
ap.,
Griškabūdžio
p.,
Vidgirių
k.
ris (Sederevičiu.s), 50 m. am
rinkimas Brooklyne Gegužės 27 daktoriui.
Po to sekė Pild. Tarybos užžiaus. Iš Lietuvos paėjo Šventkių par.
Amerikoj išgyveno 40 metų.
ir
iš
susirinkusių
sudaryPASKYRIMAS.
Conn.
vals'
d.
gyrimas.
Bagočius pakvietė
Jokiame
SLA.
seime
iki
šiol
ažerio parapijos, Seinų apsr.,
PILIPAUSKIENĖ
Veronika,
BIčINSKAS
Pranas,
45
metų,
pirmininkauti laike
Buteliunų k. Jo tėvai, Kaje- tijos gubernatorius Balcbvin , tas laikinis komitetas Lietuvių nebuvo tiek daug įtarimų ir iš- |į Laukaitį
užgyrimo,
o
Grigaitis
(visai
ne
mirė Gegužės 3, Buenos Ai seno amžiaus, mirė Birželio
tas ir Elzbieta, abu jau mirę. šiomis dienomis paskyrė Dr. M. I dienoms renkti; į komitetą in- kelinėjimo valdybos ir komisi 1 vietoje) atliko valdybos prires, Argentinoje. — Pakuo 3, Baltimore, Md.
Lietuvoje gyvena dvi seserys, J. Colney (Aukštikalnį) į vai-įeina: K. Garšvienė, A. Kručie- jų organizacijai kenksmingų į saikdinimo aktą.
nio par., Sodybos km.
Agota Jaruškevičienė ir Morta stijos Natureopatų Egzaminuo- nė, H. KuJber-Kulbokienė, K. darbų kaip šiame. Iš visko da Toks Grigaičio pastatymas į
[GRIGAS Steponas, 76 metų,
rėsi ūpas kad kas tik prie or
Stankevičienė. Amerikoje li
LAŽINSKAS
Kazys,
37
metųpj
mirė Birželio 12, Brooklyn,
j
SLA.
Pildomos
Tarybos
priko viena sesuo, Antanina Jo- tojų tarybą trijų metų termi Petrikiene, Helena Bull, S. Ju ganizacijos lovio siekia, siekia 1 saikdintojus greičiausia reiškė
|
N. Y.
mirė
Gegužės
16,
Urugvaju

revičiūtė, J. Kruze, P. Dulkė ir ne kam kitam kaip tik pasi
navičienė, du broliai: Povilas nui.
Bagočius
ir
kitų
socialistų
S.
VARNELIENĖ
P., užmuš t a
je.
—
Siesikų
v.,
česonių
k.
naudojimui.
J. Dumčius. Laikinojo komite
Chicagoje, Petras gyvena ukė
L.
A.
valdybos
narių
nulenkiDr.
Colney
gyvena
Conn.
val

Visų
komisijų
ir
valdybos
MALIAUSKA
Kazys,
mirė
Ge

gatvekario
Birželio
m., Bal
I
je palei Akroną. Taip pat liko
to pirmininkė išrinkta H. Kulgalvos tam senam skvmegužės
13
d.,
Urugvajuje.
—
užaugusios dvi dukterys, Elzė stijoje jau 37 metus ir prakti bokienė. sekretorė S. Jurevičiū larių raportai tilpo SLA. Šei mą
timore,
Md.
)
rio knygoje, tik netilpo Kon riui....
ir Amilė, abi ištekėjusios, ir kuoja toje profesijoje 18 metų.,
Pild.
Taryba
susideda
:
tė.
trolės Komisijos raportas, nes
sūnūs Juozas, kuris šį pavasa Jis yra veiklus savo profesi
— Bagočius,
Šio komiteto pareiga yra su jis buvo toks kokio nemėgo ne Prez.
CLEVELAND POULTRY CO. Ine
rį baigė aukštesnę mokyklą.
Vice
prez.
— Mažukna.
jos
narių
tarpe
visoje
šalyje,
1
kurie valdybos nariai ir tikėjo
Velionis Akrone išgyveno 30
daryti
specialų
pranešimą
apie
Wholesale and Retail
Iždininku — Gugis,
metų, Amerikoje gi 32 metus. bet taipgi daug darbuojasi iri įumatyta’s rengti dvi Lietuvių si seime jo skaitymą kaip nors
Sekretorium
—
Vinikas.
Visą laiką dirbo Firestone gu vietoje, ir nuolat veikia Lietu- *) i p n m s sudaryti programą, nušluoti į šalį. Bet seimas pa Dr. Kvotėju — Dr. Biežis,
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
mų dirbtuvėje, turėjo nuolati viu draugijose. Jis yra Amg-1 ‘
v
. , . geidavo raportą skaityti ir jį į Iždo Globėjais — Mikužiutė
Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
./ T . , ' .
. . „ ,
susisiekti ir uzmegsti kontak- skaitė komisijos pirmininkas
nį darbą. Palaidotas Liepos 1 nkos
Liet. Ekonominio Centro
, .
_ . . __ Jonas Grinius. Kilo delegatų ir Mockus.
“ i tus su tomis grupėmis ir clraud., dalyvaujant daugeliui pa vice pirmininkas. .
4323 Superior Avenue.
Telef. EN. 3142
Tai buvo jau paskutinės seiįtempimas.
lydovų. Ilsėkis ramiai šioje
i gijomis kurios gali prie šių tarpe
Svarbiausia raporto dalis bu 1 mo dienos paskutinė pusė, reišišeivijos laisvoje šalyje.
LIETUVIŲ Vaizbos Butas i lienų renginio ir programo žo apie SLA. namo Brooklyne Į kia, laikas suaikvota komedi
General gumų iišdirbystės
___
kurių ypač nepašykštėjo
darbininkai išstreikavę 12! sa- nutarė apdovanoti pinigais vi- į prisidėti, ir sukviesti platesni aisymo išlaidas. To namo tai joms,
I
seimo
pirmininkas Bagočius, ir ? (JAKUBAUSKIENĖ—Lai sn uotą Laidotuvių Direktorė) S
vaičių, Birželio 27 d. sugryžo sus vietos jaunus Lietuvius ku-' susirinkimą, kurs sudarytų pa- symui praleista per $73,000, ir i liko tik
kelios valandos laiko
sulyg
Kontrolės
Komisijos
po

darban, Darbininkai priguli rie šį pavasarį baigė mokyle I ;tovų komitetą.
Rep.
baigti
seimui.
Įnešimai taip
žiūrio, praleista net $25,000
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
M
Kompaniją su darbi- las su aukščiausiais pasižvmėsau
apgraibomis
paliesti, kiti
perdaug.
čia
įrodinėta
kaltė
įlinkais sutaikė valdžios atsto- jimais.
Kambariai
pašarvojimui
leidžiama
nauotis
nemokamai.
Dovanas po $5 gavo
ir sekretoriaus Viniko ir prezi ir nesvarstyti.
M
vas Kun. Haig. Darbininkai
Eita prie rinkimo redakto
visa
eilė
mokinių,
vaikinų
ir
dento
Bagočiaus, nors komisija
daug ko laimėjo, Sutartis su
LITHUANIAN FUNERAL HOME
neįtarė nieko pasipelnijime iš riaus, seimo vietos skyrimo ir C
kompanija pasirašyta vieniems mergaičių.
komisijų
tvirtinimo.
to. Siūlė seimui rekomendaci
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1763
metams daugiau.
Jų vardai ir vardai visų
(Daugiau ant 5-to pusi.)
jas surasti kaltininkus tokio
Pas F. Jankauskus atsilan tuvių baigusių mokyklas
didelio pinigų išaikvojimo tam
kė jo prolis A. Jankauskas su
I (Iš Musų Laikraščių)
senam namui taisyti, kurio tik
dukteria ir žentu. Jis gyvena želio mėnesį paskelbta per
pusė pataisyta.
Charleroi. Pa. Trumpai pavie tuvių Vaizbos Buto radio
Be to, p. Grinius iškėlė kii BROOKLYN, N. Y. — Da- Į
šėję gryžo atgal.
Kalnas. gramą.
j
tus
kontrolės komisijos surasriaus-Girėno Paminklui Sta- I tus netikslumus, kuriuose SLA.
SUKAKTUVĖS. Pranas Banis ir žmona minėjo savo 25 Lyti Komitetas skelbia gavimą j panešė nuostolius centro valar tūlų komisijų apsilei
CHICAGO, ILL metų vedybinio gyvenimo su- Liukų paminklo reikalams nuo I dybos
dimu.
ir
draugijų
suĮvairių
asmenų
kaktį. Jie yra veikėjai ir rėAMERIKOS POEZIJA IR
SLA. CENTRO KĖLIMAS
mėjai viso vietos Lietuviško moję $72.10. Aukos priimamos
ATMESTAS.
. MUZIKA
gyvenimo.
Dalyvavo didelis ir toliau, siunčiant iždininko
LAUKAIČIO PETICIJA
Viena knygų leidykla išleis buris svečių vietinių ir iš kitų vardu: Jonas Spurga, Port Jefferson Station, Long Island,
apie Rugsėjo 1 dieną Amerikos aplinkinių miestų.
Birželio 29 d. svarbiausias
THE FINEST VACATION RESORT
klausimas buvo siūlymas pakei
į N. Y.
poezijos rinkinį skirtą kompo
zitoriams — parašyti gaidas IŠGRAŽINO SKAITY K L Ą. i <» CHICAGO, III. — Petras Vy sti SLA. čarterį, kuris tarp ki
ON THE GREAT LAKĘS
ta ko apima SLA. Centro iškė
rinkinyje esamoms eilėms. Rin Viešoji skaitykla, 904 Bank st.
tautas Daužvardis, 12 metų limą iš Wilkes-Barre į PittsIts vvorld-famous white, sandy beach extends
kinio vardas: LYRICS FOR j tapo gražiai ir naujai ištaisy- i amžiaus, baigė Ogden pradinę burghą. Seimas į tai gyvai at
1
ta
su
pagalba
WPA
darbinin

seven
miles along the blue waters of Lake Erie.
atmesdamas kėlimą.
SONGS, ir visi eilėraščiai pa
Į mokyklą su aukščiausiais pasi siliepė
kų
ir
pagaliau
atidaryta.
Prie
Skundų
ir
Apeliacijų
komisi

rinkti tik tokie kurie tinka pa
žymėjimais: jam įteikta penki
Enjoy HOTEL BREAKERS v/ith its new lounge
raportuose, Puvo tūli prašysidaryti dainomis. Tame leidi to darbo dikčiai prisidėjo Lie I pasižymėjimo medaliai ir žen- j jos
mai
atsiteisti
su
asmenimis
ir
and
rotonda. One thousand comfortable outnyje tilps, kiek žinoma, ir Lie tuvių Vaizbos Butas, Lietuvis 1 klai.
atlyginti
už
patarnavimus,
ir
side rooms. Moderate rates. Excellent meals.
tuvio, Arėjo Vitkausko, eilės. Dr. F. Hill ir Miss Barrett.
: šiuos prašymus vienus atmetė,
Šioje skaitykloje yra dikčiai —Sandaros seime Chicagoje i kitus priėmė, kitus pavedė Pild.
ALL SPORTS, including Tennis, Boating,
Lietuviškų
knygų.
Birželio 22 ir
i 23 d. išrinkta Tarybai baigti.
J. Žemantauskas
Fishing, Riding, Golf. Many new attractions.
Po to sekė Kontrolės Komi-1
Birželio 26 d. įvyko iškilmin valdybon šie: Prez. — P. Pi“Dirvos” Agentas
ENDLESS FUN for the entire family for a
gas atidarymas, propramą su ,-aronas; vice prez.: F. Plat- sijos raportas surištas su varžytine už prezidento vietą Ba
Notaras
darė Lietuvių Airių, ir Italų kauskas, P. Montvilas, M. Kas- gočiaus
day,
a week-end or entire vacation. Ideal
ir Laukaičio, kurie ga
grupės.
Kalbas
ta
proga
sakė
130 Congress Avenue
for conventions and outings.
įsraitis, F. Motuzas, S. Jabu- vo labai arti vienas kitam ly
Waterbury, Conn.
i Kun. J. Valantiejus ir Dr. M. •.? u s kas; sekr. — M. Biekša; gų balsų skaičių.
/ Easy to Reach via U. S. Rovte 6, Ohio 2, in the
Raportą darė Jonas Grinius.
į J. Colney.
Rep. ižd. — D. Pivaronas; redaktocenter of Ohio's Lake Erie Vacationland. Free
Jis įrodė apie nelegališkas kuo
SKAITYKIT
rium - M. Vaidvla.
i parking for6,000cars.Garagefacilities.Conpas kurios balsavimuose daly
.•M
.J ““ r
ir GARSINK1TES
vavo; apie Bagočiaus mieste
venient rail or bus connections to Sandusky.
• AUKSO visame pasaulyje
Lietuvių Naujienos — mėne
©PATIRTA kad musės ne esančia kuopą kuri balsavo neSteamers from Cleveland and Detroit. <
sinis žurnalas, kaina tik $1. per metus laiko pagaminama mėgsta raudonos spalvos, dėl legališkai, ir tt.
DANGE NIGHTL\ in Beautiful New BallOPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 »AŠK FOR FOLDER
už du metus.
(20) 500 milijonų dolarių vertės.
!.o Danijos pieno ūkininkai įtai Šiame klausime Bagočiaus1
room to famous name bznds such as
Tcd Weems, George Olsen, Hal Kemp,
sė
savo
pieninėse
raudonas
pusė
labai
sunkiai
dirbo
ir
bu

e IŠ VIENO SVARO plieno elektros lempas ir gauna dau vo pasiruošus apsiginti, ir Ba-1
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SttNDUSKY, OHIO
‘Lietuvių Naujienos’
Sammy Kaye, Jau 5avitt ana atheri.
pagaminama 1400 safety skus giau pieno, nes musės karvių gočius, komedijas krėsdamas,.
332 N. 6th Streei
x
tuvų peilukų.
savo šposavimais ir riksmu pa-1
nenervuoja.
Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ DIENA
N. Y. PARODOJE

1

'/

AKRON, OHIO

i DELI. A C .JAKUBS |

i cio..

TRUMPOS
ŽINUTĖS

CEDAR PŪINT

L

a_____

.<____

DIRVA

Kaip Išlaikyti Bendrąją
Tarybą

nuveikę tautininkai, ir tebevei
kia, greta veiklių musų kata
JUOZAS PETRAITIS
likų kolonijų.
Kada vienų kolonijų, ar pa
APYSAKA
rapijų,
nuopelnai
tautinei
kul

Katalikų dienraštis Drau
gas,
kalbėdamas į p. Savojo ra tūrai yra didesni, kitose kolo
(Tąsa iš pereito nr.)
dėl Europiečiai neapt įgyvena. džio puvėsiai. Jam beliko tik
Ponas Savasis straipsnyje gali sueiti ‘Tarybon ne spren
nijose nei bažnytinės draugi
ginimus
sudaryti
Bendrą
Ame

Jis
prisiminė savo tėvynę Lie išpjauti tokią skylę kad galėtų
“Musų Didžioji Spraga” pa dimams daryti, bet tik bendrų
jos nei pačios parapijos nėra
Jam vos atsitraukus nuo ba tuvą — tarsi nejučiomis — įlysti su Liepaitiene. Bet buvo
rikos
Lietuvių
Tarybą
ar
Cen

stebėjo kad skaitlingos musų dalykų aptarimui.
nieko kultūrinio nuveikę, ir nė nanų medžio kelis žingsnius,
trą, nukalba:
kaip ten žmonės skursta, žemės sunkus darbas peiliu išpjauti
organizacijos, prigulinčios mu Tat Bendra Amerikos Lietu
ra kas nei pasisavinti jei ir no štai išgirdo kad per aukštą žo
“
...
.Kas
gi
nenorėtų
kad
vi

sklypelį brangina ir per visus didoką skylę storokame medžio
sų trims didžiosious visuome vių Vyriausi Taryba gauna pe
rėtumėt.
lę atšliaužia kaip pikti kirmi metus apie jį dirba, trusia.... liemenyje. Todėl Liudvikas vi
si
Amerikos
Lietuviai
rastų
nės srovėms — katalikams, riodinių ir neperiodinių konfe
Pasirekomendavimas Vyriau nai laukiniai. Liudvikas kiek
bendrą kalbą tautinės kultūros
O, kad čia kas atgabentų tuos su savo įkarščiu ėmėsi darbo
tautininkams ir kairiesiems,— rencijų formą: bent kurios tri
siąją
Tarybą sudaryti iš Fede tik galėdamas laidosi bėgti. O
srityje?
Bet
ar
visi
Lietuviai
darbščius bežemius Lietuvius, kad iki nakties butų padaryta.
neturėdamos susik 1 a u s y m o jų (ar daugiau) srovių atsto
racijos valdybos septynių na laukiniai suklykę kaž kokiu
Amerikoje
dirba
tautinės
kul

puikiausius
ukius jie sau susi O Liepaitienė rinko pajūryje
centro (Tarybos) bendriems vų skaitlius Konferencijose garių, “priimant lygiomis teisė šiurpulingai žuvėdišku balsu
tūros
darbą?
Juk
komunistai
kurtų.
...
akmenis, kuriais butų galima
Lietuviškiems reikalams aptar i būti lygus arba nelygus, nes
yra savo ateitį pardavę Stali mis” kitų srovių po vieną at pradėjo jį vytis. Liudvikui at 'Prisiminus Lietuvą, jam su ant nakties skylė užstatyti.
ti, pačios sau kenkia išsiblaš- proporcijos jieškoti nebūtų rei nui. Socialistai ir laisvamanė- stovą reiškia tą kad Federaci rodė kad vejanti laukiniai jau
Jai besidarbuojant akmenų
kydamos bereikalinguose gin kalo. Tarybon ar Konferenci- jantieji pasirodė įžūlus netole- ja nori visą kontrolę turėti sa prie jo pat kulnų. Bet štai spaudė širdį kaž kokie baisus
skausmo
nagai
....
Jam
įky

rinkime,
akys vis krypo į ju
jon galėtų suvažiuoti mažiau
čuose bei lenktynėse.
rantai. Tautininkai yra pakri vo rankose, ir tas reiškia tiek vos jam perbėgus pelkėtas vie rios mintys kuždėjo kad toli, ros pusę ar nepamatys plau
Musų Dešinės, Vidurio ir sia po penkis atstovus nuo kę. Daug kalba, daug rašo, tik kaip pasakymą kad Federaci tas, kuriose ateinant matėsi iš toli palikta ta brangi žemelė su kiančio laivo. O jos apsmorėKairės spauda tą spragą mato kiekvienos srovės, bet galėtų mažai tautos kulturinį darbą jai nėra reikalo su niekuo kitu mintos pėdos, pasijuto kad lau motutės kapu. Ta šalelė kur ję lupos karštai kalbėjo maldą
ir tą nenormalumą pripažysta, auti ir taip kad iš vienos pen dirbą. 1940 metai nėra 1918 skaitytis.
kiniai kodėl tai nuo jo atsili jo tiek daug prisvajota ir ryž kad gailestingas Dievas užsuk
bet draugijos ir centrinės or ki, iš kitos dešimts ar panašiai. metai kada katalikai nežinojo
Tą patikrina ir paskutiniai ko. Liudvikas gryžtelėjęs kai tasi eiti laimės jieškoti po sve tų čia nors kokį paklydusį lai
ganizacijos vis dar nepadaro Srovių atstovų bendros kon nekatalikų ir socialistų Lietu ištraukos žodžiai: ar kiti dirbs pamatė nustebo kad laukiniai timus kraštus.... Jo akys pri vą.
reikiamos išvados, nepadaro ferencijos, jei pasireikštų nuo vių kultūrinės vertės.
ar ne, o Federacija dirbs — vos tik išbėgę į sausumas visi sipildė pilnos stambių ašarų.
IV. •
konkretaus žingsnio vienybėn, monių vienodumas, galėtų ir
eilėje sustojo ir galvom linga Jam nuo šios valandos pasi Patekėjus saulė gražiai nu
“Mano galva, Vyriausioji “kiti gali prisidėti”.
nes draugijų susirinkimuose nutarimus padaryti ir tie nu Am. Lietuvių Taryba sudarytiTautininkas. vo, lyg ką atsisveikindami, ar
darė širdyje nenumalšomas tė švietė putojančius juros pakra
nepasirūpinama apsva r s t y t i tarimai butų vykdomi Vyriau na iš L. R. K. Federacijos Vy
nusižemindami....
ščius. Vilnis vilnį vijosi prie
vynės ilgesio slogutis. .. .
vienybės problemos ir praktiš sios Tarybos nuolatinio reika riausios valdybos septynių na
Bet Liudvikas vis bėgo be
kranto.
Tokiu laiku gražu ste
Nors tai stengėsi atsikraty
ko nutarimo padaryti. Kadan lų vedėjo, kuriam į pagalbą bu rių, priimant lygiomis teisėmis
kvapo.
bėti
jura.
Kiekvienam žmogui
ti, viską užmiršti, bet deja, dar
gi kalbama apie organizuoto tų samdoma viena stenografis- socialistą, sandarietį, tautinin AMERIKOS DO
Netrukus vėl pasigirdo ta labiau, kas kartas dar giliau ir daug sukelia įvairiausių min
veikimo viršūnę, tai ne kas ki ;ė. Tat kalbant apie Vyriau ką, o gal ir komunistą.
klykianti laukinių koman giliau širdin graužėsi.... Jam čių, svajonių ir praeities atsi
VANA KAUNE pati
tas o pačios musų organizaci sios Bendros Tarybos užlaiky
da; Liudvikas gryžtelėjęs pa stojosi prieš akis visas lauki- minimų.... Todėl 'ir Liudvi
“Ar susidarys Vyriausioji
jos, visos be skirtumo, turėtų mą galima butų (pradžioje Am. Lietuvių Taryba ar ne, o
matė kad jie leidžiasi bėgti at
kas šilaitis buvo taip giliai už
tą savo posėdžiuose pakelti ne bent) apsieiti su dviem apmo Katalikų Federacija ir jos na- KAUNAS. — Suv. Valstijų gal. Jis manė kad jie gryžta niškas gyvenimes nežinomame simąstęs. štai jis sėdėjo me
sykį bet nuolat kolei nebus at kamais darbininkais. Tas taip riai-draugijos dirbs Lietuvių nepaprastas pasiuntinys ir įga pasiimti daugiau savo viengen kraštę tarp šėlstančių lauki džio tuštumoje ant suolelio iš
siektas tobulesnės organizaci daug jau nekainuotų. Kiekvie tautinį darbą Amerikoje. Kiti liotas ministras Lietuvai Owen čių’. O gal jiems uždrausta to nių.... Vien tik paguodė ir akmenų padaryto. Jam buvo
silpnėjančio jaunuolio drąsą
Norem Gegužės 16 d. pasodino
jos laipsnis. Tokis draugijų nai srovei atsieitų bent po — gali prisidėti.”
liau
eiti
?
Mat,
laukiniai
kar

gaivino
šie žodžiai: Dievo va iš čia puikiai matyti jura pro
Karo Muzejaus Sodelyje iš Arupesnis ir darbas reikštų dau šimtą ar pusantro šimto dola
tais
tbri
labai
savotiškų
ir
kei

lia.
...
Juk
pikčiau mirties vis išėjimo skylę. Jam pavyko
Iš viso to matosi Federantų merikos atsiųstų gedanės dai
giau negu skambios rezoliuci rių į mėnesį. Argi tai butų
stų
papročių
....
čia pasidaryti kambarėlis tokio
nebus....
gyrimasis kaip tos pelėdos sa gų, ir muzejaus knygoje įrašė
neįkandama ?
jos švystelėjimas spaudoje.
Musų
vaikinas
be
kvapo
at

Jie keliolika varsnų paplau erdvumo kad atsigulęs galėjo
Lietuvai reikalinga rimta ir Dabartinis momentas, atsi vo vaiku Dievo aky vaizdo je: sekančiai:
išsitiesti, čia buvo iš sausų
bėgęs
pas
Liepaitienę,
štai
vėl
pastovi musų talka. Džiugu žvelgiant į tai kas dedasi Lie Pelėda, Dievo paprašyta suras “Jaučiu ypatingą garbę bū persigando pamatęs kaip stai kę į vakarus, apsistojo ant ju žolių pakloti du guoliai, didžiu
kad musų Lietuviška spauda tuvoje, be abejo reikalauja kad ti pasaulyje gražiausį vaikelį, ti su jumis šią 1940 m. Gegu ga šliuokštelėjęs iš medžio di ros kranto kur augo vienas pa liais paimu lapais užkloti.
padėtį supranta ir įvertina vie kiekviena srovė, kiekviena sa apžiurėjus visame pasaulyje žės 16 d. ir dar kartą išreikšti džiulis žaltys pradėjo vyniotis lei kitą trys išsišakoję ' milži Liudvikas taip bežiudėdamas
nodai, tat natūralu kad ir Ben vo srityje apsvarstytų savo or vaikelius, pagaliau atvedė ir didelę Amerikos ■ meilę ir ge ant bemiegančios Liepaitienės. niški medžiai, čia buvo pui į jurą karštai panoro kuogreidros Tarybos reikale spauda ganizacinius žingsnius, apsvar pastatė savo vaikiuką-pelėduką riausius linkėjimus Lietuvai: Jis nei nepajuto kaip iš jo kus pavėsis, užuveja ir uždan čiau pamatyti čia užklydusį
pasisako vienodai, neišskiriant stytų Lietuvos įvykius ir galop ir pasakė: Sutvertojau, štai su Maždaug prieš 20 metų, Lietu rankų iškrito vaisiai ir jis did ga nuo lietaus. Aplinkui bu laivą kuris išgelbėtų juos. Jis
vo daugiau kilometro atvira
vai dar bepradedant džiaugtis
nei “Darbininko” redakcijos. apsvarstytų ir nusistatytų dėl radau patį gražiausį....
vyriško instinkto verčiamas vieta apžėlus žalia, smulkia žo skendo praeities prisiminimuo
Tas
ir
su
musų
katalikais
:
atgauta
laisve,
kurią
ji
pirko
Šio laikraščio redaktorius tik čia siūlomos Bendros Tarybos
akies mirksniu išsitraukė savo
se. Stovėjo jam prieš akis per
klausia: Kaip Bendrąją Tarybą ar Bendrų Konferencijų for kas dirba kas nedirba, o jie savo darbu ir aukomis, Ameri skautišką peilį, kuris buvo prie le. Toliau matėsi kaip debesė gyventa juroje nelaimė. O jo
išsijuosę
dirba
“
tautinius
kulliai išsidraikę gražus krūmokš
kos Raudonojo Kryžiaus Pulk.
išlaikysime jei ją sudarytume. mos.
i
V. V.
juostos. Jo drebančioje ranko liai ir vynuogynai. O dar to jautri širdis tirpo tėvynės il
turinius
darbus
”
;
kas
aukavo
Ryan
pasodino
rožę,
turinčią
Man regis kad sudarymas
Lietuvai kas ne, o jie visas au simbolizuoti pastovią draugys je peilis smarkiai sužalojo žal- liau snaudė melsvame rūke di gesyje.... Jis tik dabar su
Vyriausio Bendro Organo yra
tį-smaugtį. Tai buvo jaunas
prato čia išgyvenęs jau virš
keblesnis negu jo išlaikymas. SUSEKTA KVOTE- kas Lietuvai atiduoda (? I) ; tę tarp tų dviejų kraštų, šią smauglys. Jo uodega iš skau delis miškas. Liudvikas jautė tris mėnesius, kas yra gyveni
kas vertas pagyrimo kas ne, o dien mes pridedame dar vieną
kad ten auga daug sultingų vai
Keblumas paeina iš to kad sro
smo pradėjo drebėti ir greitai sių medžių, kurių jam su Lie- mas, kas yra auksą žadantieji
RIŲ
DIRBTUVĖ
jie
patys
save
giria!.
..
.
gyvą
simbolį
prie
tos
draugys

vės dirbant bendrą darbą ne
Tautininkams kitokio prime tės, kuri metų bėgyje dar dau atsivyniojo. Bet Liudvikas už paitiene užtektų kad ir kelis svetimi kraštai ir pasakiškai
nori sau laisvę varžyti ir kad
New Yorko mieste, Green- timo negali padaryti tai nors giau sustiprėjo. Šias gedanes sidegęs nesiliovė jį pjaustęs, amžius jiedu čia gyventų.
gražios meluojančios jaunat
sroves1 vargu sutiks ir tarpe wich Village dalyje, dvi rudaant baisiai išsigandusios Lie Jis visų pirmiausia pajūry vės svajonės!. .. . Jam šie trys
kartoja:
“
jie
yra
pakrikę
”
....
nuo
vienos
labiausia
mylimos
savęs susitars dėl atstovų pro akės gražios mergaitės plačio
paitienės, iki galutinai žaltį
mėnesiai buvo ilgiausiais tri
porcijos Taryboje. Tat ir at je apielinkėje pirkinėjo daugy O koks gi didelis jūsų susior- šventovės Vernon Kalne, kur užbaigė. Liepaitienė, atsikvė je ant smėlio apžiurėjo ar nė mis metais. Jis jautėsi daug
ganizavimas
?
Toks
kad
galit
guli
palaidotas
populiariausias
ra išmintų laukimų žmonių ir
rodo kad ir norėdami turėti bę 5-centinių dalykėlių ir vis
pus po to didelio išgąsčio, pa plėšrių žvėrių. Nesimatė. Jie nustojęs jaunatvės energijos
išnaudoti
.
gerus
.katalikus
savo
musų
karys
ir
didis
patriotas
Bendrą Vyriausją Tarybą ne paduodavo 25c sidabrinius (ar
sipurčius pradėjo sakyti jam
ir daug-daug apgeso gražių vil
galėsim jos dėl minėtų priežas da kvoterįus), iš kurių vis gau politikos reikalams, prisisukę Jurgis Washington, mes sodi savo baisų sapną. Rodos, nu du čia bent kiek jautėsi lais čių.... Ir tiek jį pakeitė, sučių sudaryti, nes kas gi pavyz davo 20c grąžos. Apie tai da- prie bažnyčių ir bažnytinių or name prie Lietuvos mylimo ka skendo į pat vandenyno dugną vesni ir ramesni nuo nuolati sendė kad vargu butų jį bepadžiui privers tūlą srovę sutik girdus policija pradėjo jas pa ganizacijų. Bet kad tos orga reivio ir patrioto šventovės. ir ją staiga užgulė kaž kokia nio pavojaus. Bet atėjus nak žinę Lietuvoj likusieji jo drau
ti su mažesnių atstovų^ skaitą sekti ir vieną dieną atsekė iki nizacijos ir bažnyčios (ar ku Tegul tos gedanės ir rožės tvir milžiniška žuvis.... Liudvi čiai gali visko būti. Plėšrieji gai. Jis ištikro daugiau buvo
nigai) ne visos pripažysta tą tėja per ateities metus, kaip
žvėrys eidami į jurą gerti gali
lium palyginant su kita srove? jų namų.
“didelę organizaciją” (Federa kad Lietuvą ir Ameriką riša kas išbalęs klausė jos sapno ir užklupti bemiegančius ir su panašus į šio nežinomo žemy
vis dirsčiojo į nugalabintą žal
Todėl siūlosi kitokia išvada:
Susekę jų gyvenamą vietą, ciją) tas ir jums patiems aiš gilus susipratimas, gera valia tį, tai į persimainiusią Liepai draskyti. Vėl naujas rūpestis no šmėklą negu į Lietuvos gra
žų jaunuolį. Ypatingai jis jau
musų Amerikos apystovose ten policininkai užtiko jų patėvį ku, nereikia įrodinėti.
ir meilė.”
Elta.
pradėjo juos kankinti.
tienę. Jis rodos pats savim ne Bet štai Liudvikui atėjo min tė žymų savo nusilpnėjimą nuo
ka kiekvienai srovei pripažinti darbščiai gaminantį netikrus Tautiškais kultūriškais dar
norėjo tikėti kad taip didvyriš tis kad reikia gerai apžiūrėti laukiniško maisto: vaisių, šak
lygias “suverenumo” ir reikš kvoterius. Tas žmogus tapo bais Federacija kaipo Federa
mingumo teises ir todėl jos apkaltintas įmokinime tų mer cija juk nepasižymėjus, jeigu
• VABALAI paprastai sunai kai nugalabijo šį žiaurų gy visus tris medžius ar neras kur nų ir žuvies. Jam kvėpėte kve
vūną. Jis papasakojo Liepaigaičių išplatinti $10,000 vertės neprisisavins paskirų kolonijų kina 10 dalį visų išaugintų lau tienei kad jei dar kelios minu- kokią išpuvusią vietą, kur butų pėjo Lietuviška ruginė duona,
parapijų ar katalikiškų draugi kų derlių, praneša Suv. Vals
DIDELĖ LIETUVIŠKA tų klastuotų pinigų.
galima peiliu išpjauti lindynė kiauliena ir šviežias karvutės
tos
daugiau,
smauglys
jau
bu

jų nuveikimų, o tokių paskirų tijų Agrikultūros departamen
į medžio vidurį. Jis kaip tai pienas, bet tas viskas taip to
tų
atėmęs
jai
gyvybę.
Ir
ji
tą
tas , pasiremdamas savo ap
numanė kad tokie stori, seni li, toli....
Dirvą galima išsirašyti už nuveikimų, net žymių kultūri
puikiausia įsitikino iš supjaus medžiai gali būti išpurtę.
(Bus daugiau)
skaičiavimais.
nių
ir
patriotinių
darbų
yra
vieną dolarį — pusei metų.
tyto smauglio, kuris gulėda — Ot butų puikus nameliai
C. Pakeltis Pharmacy
mas kraujų baloje dar rodė sa ir tikra apsauga nuo žvėrių PYTHIAS
1001 East 79th Street
vo paskutines gyvybės žymes. nakties metu, — kalbėjo rami
(Kampas Crumb Avė.)
Jiedu iš čia pasitraukė į at nančiai besišypsodamas Liud
C AFE
Užlaiko visokias namines ir im
virą vietą, kur nebuvo nei me vikas.
portuotas gyduoles nuo visokių li
LIETUVIŠKA UŽEIGA
džių, nei krūmų, kad galėtų
Jis pastebėjo nuo juros pu
gų, kaip tai nuo aštraus užsisene231
EAST 156 STREET
greičiau
pastebėti
pavojų,
čia
sės vieno storo medžio, metro
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
(Netoli Euclid Beach Parko)
bevalgant
vaisius,
Liudvikas
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
aukštume, galvos didumo išpu
ALUS — DEGTINĖ
pasakojo jai kaip jį buvo už vusią skylę. Nudžiugo kaip ką
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
UŽKANDŽIAI
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
puolę laukiniai ir vijosi.... brangaus atradęs. Ranką įki
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
Liepaitienė baimingai aplinkui šęs į medį pagrabaliojo, buvo Penktadienio ir šeštadienio vakarais
migęs ir kitokių.
besidairydama klausėsi. Vai visiškai tuščia. Dvelkė iš vi
J. Verbyla ir A. Čiutelė
siais pasistiprinus, pasirodė ir daus kiek vėsesnis oras ir me
C. Pakeltis Vaistinė
savininkai.
jos lupose šiek-tiek viltingos
1001 E. 79 St. Cleveland, O.
šypsenos. Jie ir čia jautėsi ne
Telefonas ENd. 8533
jaukiai.
Atėjus į pajūrį, Liud
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
DOAN UPHOLSTERING CO.
vikas išsipjovė ilgą lazdą, su
PARKS
STATĖ
RECOVER1NG - REMODELING and
kuria galima butų irtis luote
DYKAI BANDYMAS
•PYMATUNING STATĖ PARK
liu. Liepaitienei įsėdus jis ir
REPAI RING
NUO REUMATIZMO
tik gamtos mėgėjui, čia randa stopradėjo
irtis
pakraščiu,
kad
500
puikių
medegų
pasirinkimui,
šaukit mus dieną arba naktį ir
Pymatuning Statė Park vyklavimui vietas važinėjantieji paMes turim puikų Me
gausit
musų
apskaičiavimą
be
jokių
obligacijų iš jūsų pusės. Musų
laukiniai
atėję
nerastų
jų.
silsiui ir atostogavimui prie gam
todą, nuo Reumatizmo,
Už paprasto pusantros valandos
kurį noriai pasiųsime laiko važiavimo pusė Ohio valsijos tos, tam specialiai yra įrengta plo
Juros krantai įvairiais išsi- kąinos žemiausios negu keno kito mieste. Darbas pirmos rūšies.
kožnam šio laikraščio gyventojų gali pasiekti vieną kurį tai netoli Statė Office Building, ku
TELEFONAS:
'
NAKTIES METU:
kišuliais kreipėsi. Vietomis ju
skaitytojui kuris tik iš Valstijos puikių gamtiškų plotų. riais galima naudotis poros savaičių
GLenville
6460
'
POtomac 4796
laikui.
pareikalaus. Jei ken
ra buvo ant tiek negili kad vos
Šis yra tai 28 ketvirtainių mylių
Žuvininkui ten yra geros progos
čiate skausmų sąna
10003
St.
CIair
Avenue
Pymatuning
Reservoir
prie
sienos
begalėjo luotelis plaukti. O vie
riuose, jeigu jie su
pasinaudoti savo sportu, nes abi pa
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KAS KĄ RAŠO
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Ą MERIKA švenčia savo Nepriklausomybės šventę Liepos 4 dieną akivaizdoje karo pavojų. Ši galinga ša
lis taipgi nesijaučia saugi, kuomet pasaulis sukrėstas
Europoje siaučiančių diktatorių, kurie suardę ne tik sa
vo bet ir kitų tautų ramybę, nežino kada ir kur baigs
savo užkariavimus ar kada pasieks savo kelio galą. .
Musų tėvynei atsidūrus priešų globoje, mes išeiviai
jaučiamės saugus ir ramesni po Amerikos vėliava. Bu
kim jai ištikimi, nesiduokim svetimoms įtakoms mus su
maišyti ir sudemoralizuoti.
I7ĖL MASKVON! Paskutinis pranešimas iš Kauno
V sako kad Lietuvos užsienių reikalų ministras KrėvėMickevičius pašauktas Maskvon. Ko? Galima lengvai
suprasti. Ne Lietuvos naudai.
Lietuvoje įvyko pilnas perversmas iš tautinės san
tvarkos į komunistišką, kaip Dirvoje buvo pasakyta po
ra savaičių atgal. Uždaryta visos kitos organizacijos ir
partijos, palikta tik komunistinės. Taigi, Paleckio vy
riausybė, Maskvos įsteigta, buvo tas pereinamas akmuo
iš tautinės santvarkos j komunistinę.
Viskas kas dabartinės Lietuvos vyriausybės daro
ma yra daroma pasitarnauti Maskvai, ką patvirtina vi
sos dabar iš Kauno siunčiamos žinios.
•

»

.TZAM Lietuvos komunistai užsiima tokiais vaikiškais
* žaislais kaip rengimas demonstracijų ir kitokiais lai
ko aikvojimais? Ką jie tuomi išreiškia? Nejaugi juos
nepamokino istorija? Juk toks laiko gaišavimas ati
traukia žmones nuo darbo, gąsdina ūkininkus, trukdo jų
gamybą ir šalis žengia į badą! Visada ir visur tokių
žygdarbių pasėkos buvo skurdas ir badas. Kodėl, gavę
į savo rankas valdžią tokiu lengvu budu, jie nesiima rū
pintis savo rytojum? Sveikinimai Maskvos, politinių ka
linių ir kiti tokie žaislai juk nieko neduoda. Tuo tarpu
šalyje kilus suirutė veda į liūdną rytojų.
Viskas jiems pavyko lengvai pasiekti, be kokos prieš
buvusios tautinės vyriausybės žmones kovos ir be pasi
priešinimo iš niekeno. Kam tada ne džiaugtis savo lai
mėjimu ir nepalikti ramybėje anų žmonių, o imtis dirb
ti savo darbą tolyn? Juk į savo rankas gavo visą Lietu
vių tautą ir šalį, kurios likimu reikia rūpintis, o ne tuš
čios pagiežos apimtiems, jieškoti keršto tiems kurie
dabar pastumti ir ramiai sau sėdi? Jie nešturmuos, ne
kovos taip kaip kovojo seniau nenuoramos kuriuos rei
kėjo į kalėjimus sodinti.
Tokie darbai parodo tik naujų valdytojų nesugebė
jimą žiūrėti į ateitį. Juk Maskvos carai nereikalauja
kad patys Lietuviai vieni kitus persekiotų tai yra tik sa? vų patrakėlių siekimas, patekus į valdžią, steigtis savus
persekioti, jieškoti priekabių jiems bausti. Greičiausia,
kaip tik sušauks savo kokį “seimą”, iš tų politiškų kali
nių, seimas nutars daugelį sušaudytų ir pagaliaus pa
jungs Lietuvą po Sovietų Unijos jungu....
Toks buvo troškimas pačių Lietuvių komunistų, jie
negali sulaukti tos valandos kada galės tą prijungimą
ir Lietuvos pavergimą pravesti....
Tą ką jie darys, darys po priedanga “apsaugos” Lie-’
tuvos nuo “priešų”.

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. Sirvydas.

kai neatstatytų buvusios Len
kijos su Vilniaus kraštu. Vil
nis teisingai nurodo kad Lie
tuvą nuo Lenkijos dabar skiria
Sovietija. Kas norės Vilnių
Lenkijai grąžinti turės gauti
Sovietijos pritarimą atiduoti
savo grobį, arba nugalėti Sovietiją karu. Po dabartinio ka
ro, jei Sovietija į jį nebus įvel
ta, vargu liks kas galingas su
Rusais spėkas išbandyti. Len
kai džiaugsis tokią Lenkiją
gavę kurioje gyvens vien gry
ni Lenkai.

Du Vilniai Kanadoje
Prof. K. Pakštas iš Kanados Kunigų Jubilejai

dienraščiui Draugui praneša:
“Jums gal bus įdomi žinia
kad 'Kanadoje suradau du Vil
nių. Vienas jų vadinamas Wilno yra Ontario provincijoj. Tai
miestelis Vilniečių įkurtas 1885
metais ir dabar turi 1600 gy
ventojų, kurių tarpe yra 1033
Lenkai, 223 Vokiečiai ir 218
Airių, Antras vadinasi Vilna;
jis įkurtas Albertos provincijoj 93 mylios į šiaurės rytus
nuo Edmontono. Apie jį žinių
dar nesurinkau, bet jis bus
jaunesnis už pirmąjį. Apie
šiuos Vilnius manau surinkti
ir paskelbti ir daugiau žinių.”

Dienraštis Draugas praneša
kad šymet 25 metų kunigavi
mo jubilejų mini kunigai: A.
Baltutis, J. Vaičiūnas ir J.
Statkus.
Naujų, čia gimusių Lietuvių
kunigų šymet, sakoma, įšven-'
tinta daugiau negu desėtkas.

Prusai prie Klumpių

Tilžės Lietuvių laikraštis
nupasakoja kad mieste dabar
dažnai gatvėmis kaukši medi
nės klumpės. Mat, Vokietijo
je odos stinga, todėl Prusai ir
Vokiečiai (ypatingai moterys)
gryžta prie senovės Lietuviams
▼▼v
ir dabarties Holandams įpras
to
avalo — medinių klumpių.
Nematys kaip Savo Ausų
Kai kurie musų žmonės pa Bet, sako, ir tos brangios —
siklysta kaip šepetys pušų miš šešios markės porai.
ke. Keista, bet tie žmonės
dažnai esti socialistai. Pavyz
• PAIKAS dalykas yra didžiui, Naujos Gadynės bendra džiuotis savo kilme, sako Ame
darbis Januškis. Jis bijo kad rikos protingesni žmonės. Jei
po karo Lenkija pasiims Vil rimtai dirbai, apsimoki savo
nių ir ragina Lietuvos vyriau skolas, palaikai savo gerą var
sybę dabar geruoju su Lenkais dą, pasaulis mažai paiso kokia
susitarti. Geruoju su Lenkais tavo kilmė. Nesvarbu kas ta
sjusitart-i reiškia tą kaip su vo pratėviai buvo, bet kuo pats
samčiu jurą pilstyti. Lietu esi.
viai su jais geruoju tarėsi Ko• MINNESOTA Universiteto
penhagene, Lugane, Gene vo j e, jaunas chemikas išrado sprog
Berline ir Karaliaučiuje. Bet stamą medegą kuri yra 30 mi
Lenkai tik vieną argumentą lijonų kartų stipresnė negu di
supranta — spėkos.
namitas arba TNT. Bet pra
Dienraštis Vilnis sako, Lie neša kad tas jo išradimas dar
tuvoje esą žmonių kurie bijo turi labai mažai komercinės ar
had karą laimėję sąjunginin- militarinės vertės.

I7OKIEČIAI šiame kare nenaudoja nuodingų dujų —
v nebuvo nei vieno įvykio per šį karą kad dujos butų
panaudotos. Viena priežastis gali būti ta kad bijo gau
ti dujų patys, nes karo fronte Vokiečių išstatyta daug
daugiau negu aliantų, todėl aliantų panaudojimas dujų
prieš Vokiečius jiems padarytų baisesnius nuostolius.
Antra priežastis gali būti kad jie pasiruoš pagrąsinti Anglijai dujomis, kaip greitai privers Prancūziją
baigti karą, o Anglijai liks arba pasiduoti arba likti iš
naikinta.
Joki žiauriausi budai priversti Britaniją pasiduoti
nebus taupomi.
©

. A R Amerikai gręsia tiesioginis Vokiečių užpuolimas?
Tuo tarpu ne, jei bent susidarytų sekančios kompli
kacijos: jeigu Britanijos vyriausybė persikeltų į Kana
dą ir Vokiečiai butų jau užbaigę karą su Prancūzais.
Jeigu Britai paspėtų, savo karo ir prekinių laivų dalį
perleisti Amerikai, kaip Amerikoje jau kalbama ir pa
geidaujama. Tuo atvęju Hitleris, savo įšėlimo patenki
nimui, darytų dar vieną desperatišką žygį ir užsimotų
prieš Suvienytas Valstijas.
Suv. Valstijos iš savo pusės stotų į karą jeigu Bri
tus ir Prancūzus nugalėjus, Vokiečiai norėtų lysti į Ka
nadą ir kitas tų šalių salas ir teritorijas Amerikose.
Šiaip gi, jei aliantai pasiduotų greitu laiku ir Vo
kiečiai išeitų laimėtojais, jie griebtųsi visu smarkumu
užkariauti visą pasaulį ekonomiškai. Veržtųsi ir užim
tų visas rinkas plačiame pasaulyje, ir savo pigiais išdir
biniais uždarytų progas Amerikos išdirbiniams. Ame
rika pajustų ekonomišką slėgimą, ir išsigelbėjimui iš to
turėtų pati skelbti karą Vokietijai pirm negu Vokiečiai
spėtų tinkamai įsistiprinti Pietų Amerikoje, iš Suv. Valstjų rinkas užėmę. Jeigu butų leista Vokiečiams įsiga
lėti nors kurioje dalyje Vakarų Pasaulio, Suv. Valsti
joms už kelių metų butų visai riestai. ..
• LABRADORE, šiaurinės Amerikos rytų teritorijoje, ki
tados radosi tam tikros antys, kurios išnyko apie 1870 metus.
Mokslininkai tada nenutėmijo kaip arti prie išnykimo tie paukš
čiai randasi, todėl niekas nesirūpino jų veislės išlaikymu, šią
dien v.ž vieną tų paukščių iškamšalą reikia mokėti $8,000.

PRAKEIKIMAS

Niekas manęs nelydėjo.
Naktis ūžė viesulais.
Daug beržų prie kelio lūžo —
.Aš bėgau vienais marškiniais.
Jau neleido man tėvas sugryžti.
Namai — man svetimi.
Man ir tiko šitas oras —
Pasigrumt audrų ugnyj.
Mane lyg kas šaukė,
Kaž kas vis šaukė sugryžti-,
Bėgau per kelią duobėtą,
Bėgau — lyg dienos vaikystės.
Žaibas. Dangus suliepsnojo.
Spyrė perkūnas galingas.
Bet aš vis bėgau,
Skausmui širdin smingant.
— Sugryžk! — lyg motina šaukė,
Ant gonkų ji grąžė rankas.
Aš bėgau*prakeikimo nešamas.
Atsakiau: Prakeiksmo žodžiai
mane nusineš.
Balys Buinauskas-Jazminaitis.
Šiauliai.

AUDRA

(Iš Mačio-Kėkšto Eilių)
Pasiutus vėtra stiebus laužo,
Sutraukė styrą į šapus,
Ir nuožmios vilnys laivą daužo,
Ir šturmas mėto jį smarkus....
Riaumoja bangos. Jau apsėmė,
Ką šaukia tūkstančių^ žmonių.
Pagalbos nėr. Likims taip lėmė
Ir jie pražūt tur tarp vilnių.
O ten toli, lyg tyčia,. blaivos
Nelaimių, vargo debesys,
Ir plaukia jau pagalbon laivas,
Ir švint Aušros jau spindulys.

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje

M. Springborn
(Tęsinys iš pereito nr.)

Klauzas tylėjo, o Herkus Mantas kalbėjo
toliau:
— Mano gyvenimo jau daug praslinko va
sarų ir žiemų. Daug esu matęs šiame krašte ir
daug prisiklausęs jurininkų ir pirklių pasakoji
mų. Kokiu gi pagaliau budu platinama krikš
čionybė kitose šalyse ? Aš žinau vieną tautą
musų pajūryje kur nuo senų laikų musų laivai
plukdydavo prekes, kur dar prieš keliasdešimts
metų žmonės dievams aukas nešdavo, o dabar
jau meldžiasi krikščionių bažnyčiose. Kaip bu
vo priversti krikščionybę priimti Skandinavai,
Danai, Pomeraniečių hercogas Danske? Joks
ordinas nemindžiojo jų derlingų laukų. Taikin
gai atvyko į juos naujo tikėjimo pasiuntiniai.
Taip pat ir jie nugalabijo vieną-kitą apaštalą,
bet jų vieton atvykdavo naujų, ir pagaliau tai
kingai laimėjo žmonių širdis ir protus.
Jie negrobė žemių ir nevogė kunigaikščių;
žmonės paliko kaip buvę, laisvi su savo senais
papročiais ir teisėmis, tik tikėjimas pasikeitė.
Be jus norit mus pavergti; vietoje seniau val
džiusių rykių jus norit pastatyti kryžiuočių va
dus. Aplink savo pilis statotės miestus ir žmo
nės traukia čia iš Vokietijos, kurios globon ir
valdžion jus atiduodat musų šalį. Musų žmones
norit padaryti elgetomis, musų kunigaikščius—
savo tarnais. Kadangi mes nenorim nusilenkti
jūsų valiai, nenorim būti jūsų vergais, geidžiat
mus sunaikinti, kad žengdami per musų lavonus
galėtumėt įsisteigti čia sodybas. Nes jus tevilioja musų žemė, daugiau niekas.
— Susitaikykit su ordinu, — gyvai sušuko
Klauzas, — baigkit šį negeistiną karą, priimkit
krikštą ir tuomet niekas nedrys kištis į jūsų
reikalus ir teises.
Mantas vis dar žingsniavo kambaryje. Pa
šnekesys jį labai sujaudino. Su skaudžia šypse
na jis sustojo prie Klauzo.
— Taip tu manai? Esi dar nelabai prity
ręs, jaunuoli. Pasiklausinėk šonenbergietį ir
kitus savo didžiūnus; jie ką kita mano. Ordinas
juk jau buvo šios šalies viešpats, žmonės noro
mis krikštijosi, o paklauskit juos dėl ko tauta
sukilo ir vėl paėmė valdžią į savo rankas?
Klauzas kaltai žiurėjo į žemę; jis atsiminė
ką jam buvo apie tai kalbėjęs Fridrikas Holdenšteinietis.
(
— Taip, jeigu jie visi taip galvotų kaip tu,
— tęsė Mantas, — jeigu jie visi tokie garbingi
ir taurus butų, senai jau butume radę bendrą
kalbą. Aš norėčiau, kad tu butum mūsiškiu.
— Vadinas, šis karas nesiliaus kol viena
pusė bus visiškai sunaikinta? — paklausė nusi
minęs Klauzas. — Ar nėra kito budo?
— Ne, — atsakė Mantas, — nėra jokios
■bendros kalbos.
— Ir kuri pusė bus nugalėtoja?
Mantas ilgai patylėjo ir tuomet tarė, lyg
pats su savim kalbėdamas:
— Kiekvienas tiki laimėsiąs. Nelygi kova.
Dažnai aš atsimenu vieno Magdeburgo vienuolio
pasakojimą apie gyvatę, kuriai visuomet 'atauga
dvi naujos galvos jeigu nukertama viena. To
kia gyvatė ir jūsų ordinas. Galima sunaikinti
tautą, išskerdžiant visus gyventojus; jeigu išžudysi vyrus, moteris ir vaikus, neliks tautos.
Ne toks yra ordinas: kiek riterių išžudysi, kiek
kareivių paimsi nelaisvėn, visuomet į jų vietą
plaukia nauji, daug didesni būriai. Naujus ri
terius, naujus kryžiuočius siunčia popiežius, Vo
kiečių karalystė siunčia savo kunigaikščius.- Ir
mes, maža tautelė, turime spirtis prieš visą pa
saulį.
Klauzas, susijaudinęs, pašoko.
— Ir jus, pripažindami savo silpnybę, vis
dėlto norit pulti į pražūties glėbį? Jus jaunys
tėje priėmėt krikštą, gryžkite prie vienintelio
gyvojo Dievo, pripažinkite kad jūsų dievai tik
melagingi stabai.Nepritariamai išskėtė rankas Herkus Man
tas:
— Vienuolyno mokykloj buvau ir aš moko
mas jūsų tikėjimo tiesų. Mane mokė pagarbos
verti dvasininkai. Jų tarpe buvo vienas vienuo
lis, kiek vyresnis už mane, ir vilkėjo vienuolio
apdaru; šis ypatingai pamėgo mane ir skaityda
vo man jūsų švento Rašto vietas. Tai buvo kil
nus ir gražus žodžiai. Mano širdis plakė jaunys
te, ir visa tai mane traukė tikėti kas rašoma tų
knygų lapuose. Bet vėliau aš pamačiau kad pa
tys krikščionys negyvena pagal tuos žodžius.
Tai buvo baisus vaizdai kai riteriai su kardais
rankose atvyko musų į šį tikėjimą versti. Kai
jie paliejo kraujo upelius, skindami kelią, anot
tavęs, meilės evangelijai. Ir taip man kilo neapikanta naujam mokslui. Mano tauta laisva
ir laiminga gyveno ilgus amžius, garbindama se
nuosius dievus. Ir gryžęs namon, patyriau prie

spaudos ir skurdo jungą. Patys Prusai buvo
verčiami statyti pilis jų žemių užgrobikams.
Tuomet aš atmečiau man Vokiečių įskiepytą ti
kėjimą ir nuvykau į šventą gojų pas kunigus
prašyti jų paramos Prūsijos išvadavimui. Aš
prisiekiau savo tautą gelbėti, šiai priesaikai lik
siu ištikimas iki paskutinio kvapo. Geriau lai
svam mirti negu svetimam vergauti.
Klauzas tylėjo. Jis buvo perdaug susijau
dinęs ir jam truko žodžių.
— Tu tyli, — tęsė kunigaikštis. — Ar ne
turi nieko pasakyti atskalūnui?
— Labai man tamstos gaila, — tarė Klau
zas, — kad pasidarei atskalūnas, bet aš neturiu
jokios teisės tamstai prikaišioti. Viena težinau
kad aš mielai sutikčiau atiduoti savo gyvybę jei
tuo galėčiau sutaikyti abi puses. Esu kryžiuo
tis ir vis dėl to aš sakau tamstai kad man butų
labai skaudu jei jūsų tautai tektų vergauti.
Herkaus Manto veide sušvito pragiedrulys,
pergalės šyptelėjimas, kurs taip jam tiko ir gra
žino jo bruožus.
— Pasakos apie gyvatę aš dar nebaigiau.
Nors ir tokia pikta buvo gyvatė, bet vieną die
ną atsirado žmogus kuris vienu kiršiu nukirto
visas galvas ir taip nukreipė Dievo rykštę nuo
savo šąlies. Nemanyk kad Herkus Mantas abe
joja savo pergale, įvertindamas priešo galią.
Ordinas juk taip pat yra nugalimas. Męs žino
me kiekvienos pilies įgulos jiegas, mes žinome
kad nei vienas kaimynas nenorės ir negalės eiti
jam pagalbon. Jo ramstis yra tik kryžiuočių
kariuomenė ir dabar ji nebe taip gausiai čia
plaukia. Jie teturi savo pilis ir jų jau keleto
neteko. Kas gali žinoti kaip arti musų pergalė?
Visa tai žino galingieji dievai ir jūsų Die
vas, jeigu jis visa žino, kaip jus tvirtinate. Jis
turi taip pat žinoti kad mes nekovojam dėl gro
bimo ir kad mes laukiam tos dienos kai vėl bu
sim laisvi ir saugiai galėsim gyventi, kaip prieš
jūsų atsibastymą.
Klauzas tą vakarą, klūpodamas savo kam
barėlyje prie Išganytojo kojų, pirmą kartą mel
dė Dievą baigti šį karą, baigti taikinga sutarti
mi. Jis meldėsi kaip kūdikystėje klūpodamas
prie altoriaus.
Ilgus žiemos vakarus pilies gyventojai pra
leisdavo susirinkę didžiojoj salėj. Netoli didžio
jo židinio stovėjo ilgi stalai, prie kurių vyrai
valgydavo, čia pat jie likdavo sėdėti, kol nu
vargę išsiskirstydavo poilsiui. Dažnai taisydavo
ginklus, arba medžioklės įnagius, o Klauzas vi
suomet drožinėdavo medinius daiktelius. Kita
pus židinio sėdėdavo moterys, čia jos valgyda
vo skyrium nuo vyrų, čia verpdavo arba ausda
vo. Mėgstamiausia jų pramoga buvo pasakoti
senų laikų pasakas arba dainuoti daineles, kurių
dažnai mėgdavo pasiklausyti ir vyrai.
Tikra pasakų karalienė buvo Laumė. Ji mo
kėjo puikiai nusakyti kaip dievai, kurdami pa
saulį, pirmiausia leido Prūsiją, kaip ji pirmiau
už kitas šalis iš vahdens iškilus, ir dievai čia
įkurinę pirmą žmonių porą.
— Tuomet čia buvo gražiau negu šiądien;
šalis žydėjo kaip sodas pavasarį, — pridurdavo
ji prie pasakojimo; čia kildavo ginčas kuri ben
druomenė pirmiausia apsigyveno šiame krašte.
Laumė ir su ja daugumas moterų sakydavo kad
šis laimingasis kampelis buvo Natangija, bet
Manto žmonių tarpe buvo vienas Sudavas ir vie
nas Bartas, kurie karštai savinosi šį pirmavimą.
O smarkus ginčai apie įvairių giminių ypatybes
baigdavo visas kalbas.
Tuomet Nomeda staiga užtraukdavo pagy
rimo dainą Natangams, o visos moterys pritar
davo.
(Bus daugiau)

• ŽIEMOS METU, Sausio 2 dieną, saulė bū
na 3,110,000 mylių arčiau žemės negu kuriuo ki
tu laikotarpiu, bet dėl žemės pakrypimo kelio
nėje aplink saulę, žiemos metu šilumą gauna
pietinė dalis, todėl šiaurėje vistiek šalta.

• DRAMBLIAI (sloniai) lėčiausia veisiasi.
Tačiau kaip apskaitliuojama, iš poros dramblių
už 750 metų galėtų išsiplatinti 19 milijonų tų
didžiųjų gyvūnų.

S A P N I H I RK A S
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
namuose.
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit u Dirvoje’?

6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
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BANKAI STIPRIAI
STOVI
Bankų apyskaitos, kaip rei
kalaujama valstybės ir valsti
jos' bankų vyriausybės skelbti
savo apyskaitas, už pirmą 1940
metų pusmetį parodo kad Cle
velando bankai, kaip ir daugu
ma bankų visoje šalyje, stovi
nepaprastai geroje padėtyje.
Clevelando bankai, skaitlinės
parodo, kaip jų depozitai padi
dėjo lyginant su metais laiko
atgal, ir taipgi parodo žymų
padaugėjimą paskolų ir stiprią
bendrą padėti. Bankai turi už
tenkamai pinigų skolinimui biz
nio žmonėms ir ištaigoms ku
rioms reikalinga pinigų gelbė
jimui šalies gynimo’ programo,
ir kitokiems geriems tikslams.
The Cleveland Trust Company, savo apyskaitoje kuri čiame numeryje skelbiama, paro
do savo aukščiausį pakilimą sa
vo istorijoje.

Bergždi Džiaugsmai

Subankrutijęs advokatėlis iš
kaimyniškos gazietos, palindęs
po Elzės andaroku, džiaugiasi
kad Dirvos piknike kas tai su
sipešę. Piknike įsilinksminusių
susipešimas nėra visai jokia
naujiena. Blogiau yra kai prie
bažnyčių mušasi tokie gaivalai
kaip Elzė ir kai reikia šauktis
policijos pagalbos, arba kai ad
vokatei) užpuola jo skolininkai
ir nori ausis apdaužyti.
Kitas to Elzės džiaugsmas
kad Prez. A. Smetona pabėgo
iš Lietuvos pastato jį išgamų
tarpe ir padaro jį atviru drau
gu komunistų. Visi katalikiš
kų laikraščių redaktoriai ap
gailauja Lietuvos įvykių, tiktai
ši neva katalikiška gazietėlė
kartu su bolševikais džiaugia
si. Bereikalo džiaugiasi, nes
tokiems meklioriams ir dabar
• ŠIOMIS dienomis pradėta
ten vietos nėra, ir tas kas at trys dideli miesto gatvių taisy
sitiko Lietuvoje nepanaikina mo ir vandens nuobėgų darbai,
advokatėlio Elzės skolų ir grie- kurie kaštuos $380,000. Prie
kų papildytų čia Clevelande.
jų dirba apie 700 darbininkų;
žinantis, ‘darbas truks šešis mėnesius.

DVIGUBINA ELEK

SLA. SEIMO ŽINIOS

TROS GAMYBĄ

cik

RICHMAN DARBININKŲ ATOSTOGŲ DIENOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

The Cleveland Electric Illuminating Company pasiryžo padvigubint
elektros gamybą savo naujoje sta
tomoje elektros tiekimo stotyje, ku
ri randasi prie East 79 st. ir Lake
Front road, praneša Eben G. Crawford, kompanijos prezidentas.
Išsyk manyta Įrengti tiktai vieną
60,000 kilovvatt turbo-generatorių,
kuris numatyta bus gatavas kitą
pavasarį Gegeužės mėnesį, dabar gi
kompanija sumanė užsakyti tuojau
ir antrą 60,000 kilovvatt vienetą,
kuris bus taip pat įrengtas metų
bėgiu.
Kompanijos
dabartinis
elektros
generaorius praviršija gana žymiai
visokius pareikalavimus iki šiolei,
ir bent kokį normalį numatytą pa
reikalavimą ateityje, tačiau antras
priedinis generatorius ruošiamas už
tikrinimui ateityje specialių parei
kalavimų, šaliai , labiau ginkluojan
tis ir Clevelando industrijoms ruo
šiantis platesnei gamybai, kam rei
kalinga bus ir daugiau jiegos.
Antro generatoriaus kaštai bus
$1,900,000, taip kad naujos elektros
stoties statymas atsieis $8,200,000.
Nauja elektros gamykla turėda
ma naują 120,000 kilovvattų priedą
savo naujoje elektros gamykloje, vi
są šios kompanijos elektros gamy
bos sistemą padidins visu ketvirtdaliu.
Naujos soties statyba eina
sulyg numatyta tvarka.
Ši elektros stotis bus sujungta su
dabartinėmis
stotimis prie Lake
Shore, Avon ir Ashtabula. Naujoji
elektros stotis bus įrengta gražiai
iš lauko, kad pro šalį pravažiuojan
tieji turėtų kuo pasigerėti.

šiame seime vėl, netikėtai,
pasirodė kad redaktorium kan
didatuoja ir buvęs red. Vitaitis. Bet į pabaigą jo kandatura visai nusilpnėjo. Liko tik
du stiprus kandidatai.
Apšvietos komisijos nariai
rekomendavo kandidatus:
Praną Bajorą perstatė Gri
gaitis. Baj6ras gavo 113 bals.
Kl. Jurgelionį (dabartinį),
perstatė J. Miliauskas. Jurge
lionis gavo 121 balsą.
Vitaitį perstatė M. Vaidyla,
Vitaitis atsisakė kandidatūrą
palaikyti .
Jurgelionis liko redaktorium.
Jis pasidarė populiarus savo
atviru užatakavimu Pild. Tarybos darbų kaip organe taip
ir seime.
Grigaičio pasvyrimas Į Bajoro kandidatūrą buvo vienu
aiškiu tikslu: kaip nors išmes
ti Jurgelionį, atvirą savo prie
šą. Jurgelionį gi rėmė ir so
cialistų dalis ir bendrai dele
gatai. ...
Kitas seimas nutarta laikyti
Pittsburghe. Buvo siūlyta dar
Philadelphia, Bostonas ir kt.
PASTOVIOS KOMISIJOS.
DAR REZOLIUCIJOS

DARBININKAI VYKSTA Į
Pustrečio tūkstančio darbininkų
didelės Richman Brothers rūbų siu
vyklos nuo East 55th street paliko
savo darbus ir pradėjo savo 43-čias
pusmetines atostogas, už kurias jie
gauna apmokėti. Visa dirbtuvė už
daryta, o kai darbininkai sugryš
prie savo darbų jie pradės gaminti
naujus Rudeninius siutus ir topkotus.
Ši Richman Šeima, kaip jos
darbininkai yra žinomi, gauna pus-

Skubomis pervaryta užgyriANTRA KONCERTU mas pastovių komisijų. Jose
ineina šie:
SERIJOS PUSĖ
Įstatų: Dr. A. Montvidas,
S. Bakanas, W. Birštonas.
Antra pusė serijos vasarinių po
Finansų: C. K. Pikiel, A. S.
puliarių koncertų Clevelando Public Trečiokas, C. Cheleden.
Hali prasideda kitą savaitę, Liepos
Kontrolės: Kun. Valatka, P.
10, 12 ir 13, trečiadienio, penktadie
nio ir šeštadienio vakarais, ir Lie Dargis, J. žemantauskas.
pos 18, 19 ir 20 d., ketvirtadienio,
Skundų ir Apeliacijų: Kubi KAIP SAUGIAI DE
penktadienio ir šeštadienio vakarais. lius, Balčikonis, A. Lidy.
Tai yra Cleveland Summer Or
POZITAI PADĖTI
Apšvietos: Grigaitis, • Kolichestra koncertai, vadovaujami Ručienė, Vaidyla.
dolph Ringwalb.
Labdarybės: Dr. Vinikas, M. Taupymo ir Paskolos
Šie koncertai yra populiarėmis
kainomis, visiems prieinami: apie Kemežienė, Elena Klimienė.
Draugijose
i 5,000 sėdynių po 25c., ir aukštesnės
Jaunimo: Zorskaitė, Vaiva
kainos vietoms apačioje.
Solistai prie orkestro šiuose kon da, Rupšplaukis.
Sveikatos: Dr. P. Zalatorius,
certuose bus:
Kurie žmonės atneša pinigus
Liepos 10—Carroll Glenn, smuik. Dr. Pilka, Dr. šliakienė.
taupymui
pas mus, mes įdeLiepos 12—Beryl Bubinstein ir
Prieglaudos: Pocius, Brazau
Arthur Loesser, duo-pianistai,
dam tuos pinigus į saugiausi
Liepos 13—Miriam Berg, contral- skas, Jarus.
investmentą — vidurinės kleto, ir Hruby broliai.
TAUTIŠKI CENTAI
Liepos 18—Masinio Freccia, svesos gyvenamus namus, ant
čias dirigentas,
Tautiški
Centai
padalinta
se

pirmų mortgage (paskolų) —
Liepos 19—Leonard Warren, bakančiai :
ritonas.
Mes sakom saugiausi dėl to
Liepos 20—Programas sulyg už- Lietuvių Kambariui *
kad
žmonės turi gyventi na
prašymo.
Pittsburghe
$200.00
Koncertai yra neformalus ir pro- Lietuvių Kult. Darželiui
muose šiądien, rytoj ir kitą
gramai apima populiarią muziką.
$200.00 metą, ir turi mokėti už tą kad
Clevelande
50.00 galėtų gyventi.
Friends
of
Lith.
Art
NAUJA VALGYKLA
Dariaus-Girėno Fondui
SUPREME
50.00
Brooklyne
Toliau, valdžios įstatymai
Jaunimo Organizacijai
aprubežiuoja šias įstaigas kad
Restaurant
200.00 paskolos butų daromos ne to
Chicagoje
6930 SUPERIOR AVĖ.
Ąžuolo
Dr-jai
Vyt.
D.
Specialus valgiai:
liau kaip 50 mylių nuo įstaigos
Universitete Kaune
žuvis, Steiksai ir šiaip kitoki. žiburėliui
ofiso, bet daugel šių įstaigų
Kaune
Atdaras dieną ir naktį
Vilniaus
reikalams
dar
pačios save apsirubežiuoja
ir sekmadieniais.
(33)
Laisvamanių Et. D-jai
savo patvarkymais ir dalykas
Knygynui prie "SLA.
• FOOL ROOM
400.00 yra kad kiekviena nuosavybėCentro
namas ant kurio paskola yra
Jaunimo
Auklėjimo
Atsilankykit į mano smagų
1391.95 išduoda — yra įstaigos tankiai
Fondui
POOL ROOM
Aukos skirtos Lietuvos rei-j matoma ir žinoma to namo pa
Stalai atdari 11 ryto iki 12 V.
kalams tuo tarpu paliekamos dėtis beveik taip gerai kaip
Saldus gėrimai, cigarai.
SLA. ižde, iki Lietuvoje daly-j
Dressler Recreation
pats namo savininkas žino sa
kai paaiškės.
6315 SUPERIOR AVĖ.
Jaunimo auklėjimo fondo vo namo padėtį, ir šitas yra
pinigai
bus naudojami SLA. antras punktas pinigų saugu
H. WHITEMAN
kuopose
mokyklų steigimui ir mo.
RAKTŲ DIRBĖJAS
tam panašiems reikalams.
.Padaromi visoki raktai,
Toliau, jei dar pasirodytų i
Pakeičiam kombinacijas.
REZOLIUCIJOS
kad kokiame atsitikime galėtų i
Aštrinimas įrankių ir kt.
Grigaitis ir Michelsonas vis kas įvykti, trečias saugumo!
patarnavimas.
(33)
i
negalėjo užmiršti SLA. organo punktas yra Federal Savings j
224 High St. Room 207
redaktoriaus Jurgelionio ir pat
MAin 9385.
paskutinę seimo baigimo miliu and Loan Insurance Corp. ap- i
Viršuje, elevatorium
tą dar norėjo patiekti rezoliuci drauda, kuri atsako už kiekvie- į
ją taikomą paneigti Jurgelionį ną taupymų knygutę iki $5,000.!
ir siūlančią ant jo cenzūrą. Jie
HARRY’S
rezoliuciją kuri pava Pažvelgus į šį nepaprastai į
Electrical Service Co. patiekė
dinta “SLA. turto administra stiprų aprubežiavimą ir sutvar- j
Washing Machine — Vacuum vimo vardu”, bet apie turtą kymą įstaigos taisyklių, kiek
nieko nekalba, o vėl bara re
Cleaner ir Radio
daktorių už iškėlimą centro vienam yra geras biznis padėti'
Taisymas
saugiai pinigus taupymui, ir'
valdybos darbelių.
Tūbai ir Reikmenys
Iš delegatų tarpo buvo pasi gauti geriausį uždarbį ir pa
Dykai apskaičiavimas su
priešinta, pasakyta, “lai centro tarnavimą iš savo Lietuviškos į
šiuo skelbimu.
valdyba dirba teisingai ir atsi Bankinės įstaigos.
žymi gerais darbais, jų niekas
Visas darbas garantuojamas.
neužkabinės, ir nereikės tokių
6919 Wade Park Avė.
rezoliucijų
jai ginti”. Rezoliu The Lithuanian Savings
HEnd. 5283
(27)
cija atmesta.
& Loan Ass’n
Kitos dvi rezoliucijos: viena
ANT. DURASEVIČIUS
6712 Superior Avė,
reiškianti ištikimybę Suv. Vai-. į
stijoms. antra pasireiškimas?
1415 E. Glst Street
prieš Sovietus dėl užgrobimoB
gerai patyręs
Lietuvos, ir kviečianti Ameri-fi
Kambarių Popieriuotojas
kos Lietuvius budėti Lietuvoj
padarau darbą gerai ir
Nepriklausomybės s a r gyboje;
priimtos.
pigiai. Kreipkitės reikale
Seimas baigėsi apie 8:30 vai. Į
Telef. ENd. 3107
vakare. Tai buvo ilgiausias ir Į
mažiausia naudos padaręs sei
P E R R Y’ S
mas.
Ateityje geriausia butų sei
DIDELIS ATIDARYMAS
mo pirmininką rinkti iš dele
gatų, neduoti daugiau Bago- 7205 Wade Park Avė. ENd. 9276
NAUJO RESTAURANO
čiui padaryti iš rimto organi
zacijos
suvažiavimo savo cirką. Švenčių specials
SUPREME
Stiprus Alus $1.65 už case
Kas platina Dirvą — tas
(Žemiausia kaina)
RESTAURANT
platina apšvietę.
f

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkėse

SUTRAUKTA

APYSKAITA

STOVIO

BIRŽELIO

29,

1940

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .................................
jUnited Statės Government obligacijos, tiesiog'inai
garantuotos, be Amortizacijos Rezervo............
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir Investmentai,
kartu Stock Federal Reserve Bank, be Rezervų
Paskolos, Diskontai ir Palukai, be Rezervų.........
Bankiniai Namai (įskaitant investmentus ir kitą
turtą netiesioginai atstovaujantį bankinius na
mus) be Rezervų ......................................................
Kitas Nejudamas Turtas (įskaitant investmentus
ir kitokį turtą netiesioginai atstovaujantį neju
damą turtą) be Rezervų .....................................
Kitoki Šaltiniai .................... ..........................................
Kustomerių Atsakomybė už Pavedimus atliktus
šio Banko ...................................................................

p

H

Viso

157,774,153.91

98,756,772.51

6,356,088.11

6,361,201.99
1,965,515.90

243,708.80
$ 420,298,143.06

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ............................ $ 13,300,000.00
(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Kapitalo Stock .............................
13,800,000.00
Perviršis ir Nedalinti Pelnai
5,503,343.71
Rezervas Netikėtinumams
422,776.63
Retirement Fund Kapitalo
Notoms ir. Suėjusiems Nuošimčiams
iki Rugpjūčio 1, 1940 .................... 498,953.45
DEPOZITAI
Pareikalavimui .................... $ 180,661,217.01
Iglaikiniai
.............................
178,350,524.48
Estates Trust Department
(Preferred) .............................
17,457,918.64
Corporate Trust Department
(Pref erred) ..............................
5,439,093.81

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc. .
Kitokia Atsakomybė .....................
Pavedimai Atlikti Kostumeriams

33,525,073.79

381,908,753.94

1.874.940.26
2.745.666.27
243,708.80

Viso
Unitcd Statės Government Obligations ir kitokis turtas api
mantis $14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa
velija Įstatymai.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Mileage v Anti-Knock 'r Pickup " Power

NUOLATOS
GERINAMAS!
...Ohio’s Progresiviškame Gasoline!
Pastangose duoti jums daugiausia mylių, greitą pradėji
mą važiuoti, spėką ir netąsymą, musų tyrinėjimo žmonės
pastūmėjo pirmyn SOHIO
X-70 veikmingumą 23 kar
tus nuo 1935 metų . . šešis
kartus nuo pereito vieno
meto!
Geriausiai gasolino
vertybei ką už savo pinigą
galit gauti, kreipkitės prie
SOHIO R-70 visada.

I

WINE HOUSE

6930 Superior Avė.

*

STANDARD OIL COMPANY
(OHIO)

AR BANDĖT JI KADA DABAR?
-4

Pasirinkimas iš 60 įvairių rūšių.

Mes atvežam šaltą alį į namus.
NEUŽMIRŠKIT 3c
Taipgi visokių skanių California
Specialus valgiai — Žuvis,
Vynų didžiausias pasirinkimas.
Siųsdami
Dirvos
Redakcijai,
steiksai, ir šiaip valgiai. Ada- Administracijai ar Agentūrai
pristatymas Vestuvėms
ra dieną ir naktį ir Sekma kokius paklausimus, visada įdė Greitas
Pokiliams ir visokiam reikalui.
dieniais.
kit už 3c pašto ženklelį atsa
Atdara iki 1:00 vai. ryto.
kymui. Tas būtina.

43-ČIAS

PUSMETINES ATOSTOGAS SU APMOKĖJIMU

metines apmokamas atostogas nuo Naujų Metų laikotarpiu, taip pat
1919 metų.
atsieina apie $100,000.
“Šie pinigai praleidžiami labai
Krautuvių tarnautojai taipgi gaus naudingam tikslui”, sako Preziden
apmokamas atostogas.
Jų atosto tas Frank C. Lewman. “Tas duoda
gos išdalinamos kad nereikėtų už musų žmonėms progą pasigerėti
daryti krautuves.
Apskaičiuojama gamta ir pasilsėti, ir mes tikim kad
kad vasarinės atostogos Richman linksmi, pasitenkinę darbininkai ge
Brothers Company dirbtuvės ir par riau dirba. Mums smagu patėmyti
duotuvių tarnautojams atsieina apie kad kiekvieną metą daugiau ir dau
$100,000.
Žieminės atostogos, ku giau kompanijų teikia savo darbi
rios paprastai atsibuna Kalėdų ir ninkams apmokamas atostogas”.

THE BIG DIPPER
SKANUS SALDUS GĖRIMAI, AISKRYMAS
Visoki kiti saldus gėrimai, užkandžiai.
Užkandžiai duodami visomis valandomis kada tik norit •
Padarykit šią vietą savo užeigos vieta.
20 rūšių pasirinkimui.
(33)

7023 Superior Avė. prie Addison.

Pradedant Penktadieniu

rarr amf co
Nupigintas Išpardavimas
MUSŲ

TREČIAM AUKŠTE APPAREL SHOPS

Suknios

Sporto Parėdai

Ploščiai

Siutai

1-2 iki 1-3
325 SVETERIAI
50 Moteriškų Dresių
Originaliai 2.25 iki
44
1.39 Originaliai 12.95 iki
3.50
16.95
Užmaunami ir kitokie gero dar- Prints, pastels, sheers.
Mieros
bo ir spalvų, šviesių ir tamsių. moterims ir mažoms moterims.

187 Sveteriai, originaliai $5 iki 150 Dresių, originaliai 12.95 iki
6 50. Shetland 3.39 ir 4.55 22.95. Tamsios sheers
7.88
pastel crepes
slipons, cardigan.
150 “Casey Jonės” slaks, loafer 63 Dresės, originaliai
kotai, overalls, b ras; striped de 29.95. Pnnts, tamsių
niui; originaliai
iki 1
sheer, pastel rayons
1.25 iki 2.25
1.037

52 Slack Setai,
iki 6.50. Pastel
spun-rayon

16.95

iki

9.88

125 Dresės, originaliai 17.95 iki
5.95 39.95. Jacketai ir
12.88
3.99 vieno-šmoto tipų

originaliai

12 Dresių, orig. $35 iki $49.95.
236 Dresės, originaliai 2.99. ’l)u Labai geros suknios
17.88
šmotu spun-rayon; ne
1.39 Popietinio tipo
kurtos mieros 12 iki 20
WOMEN’S DRESSES
157 Match-Tex Sveteriai, origiTREČIAS AUKŠTAS
, naliai $5. Pastel cardi1.79
: gans su apmezgais

528 Bliuskos, originaliai 2.25 iki
3.95. Rayon crepes,
1.39
rayon sheer, rayon print

80 SPORT DRESIŲ
Originaliai 10.95 iki £.85
15.00
•o

246 Bliuskos, originaliai $3. iki Spun-Rayons, rayon prints, ray
3.95.* Rayon sheers,
1.79 on crepes; vieno šmoto ir jacket
rayon crepes
stilių. Mieros 12 iki 20.
30 Sports Dresių, originaliai 7.95.
76 Bliuskos, originaliai 2.95 iki Rayon arba crepes ir
3.99
3.95. Rayon Paca-Iora ir rayon
Gaba-lora
2.95 ir
SPORTS SHOP
visokių spalvų
TREČIAS AUKŠTAS
167 Bliuskos, originaliai 3.85 iki
4.50. Rayon sheerš,
1.99
spalvuotos, baltos

208 Budget Dresių
Originaliai 5.95 iki Q.85
6.95

ir99 B
- kuikiirihteSai $įv
40 Blouseš’-n’-Skirt setų, originaliai 5.95 iki 6.50
Spun-rayons, prints mierose 12
4.40 iki
Pastel rayons
20 panelėms.
25 Dresės, originaliai 6.95 iki
Mieros moterims Ą
20 Dresių, originaliai 19.95 iki ,7.95.
ir mažoms moterims
29.95. Puikaus darbo
12.85
sporto tipo stilių
131 Dresės, originaliai 7.95. Vie
30 Coats; originaliai 8.95. Trijų no šmoto ir jacket tipo g 2E
ketvirt. ilgio, tamsaus
3 99 meches ir pnnts
rayon ir vilnos, pamušalu
BUDGET DRESSES
S SPORTS SHOP TREČIAS AUK.
Trečias Aukštas, Ontario
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA’’—-6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais '
*****

DARŽELIUI GAUTA ,
$200 IŠ SLA. SEIMO

Clevelando delegatų pasidar
bavimu SLA. seime Chicagoje
pereitą savaitę Lietuvių Kultū
riniam Darželiui gauta $200 išSLA. Tautiškų Centų fondo.
Per Dirvą aukavo Darželiui
šie:
L. Danevičienė, Lorain $1.00
J. Lauraitis, Pittsburgh 1.00
Ver. Matukas, Kankakee 1.00
Buvo Smagu
Amerikos Liet. Piliečių Klube praėjusis penktadienis buvo
labai smagus clel to kad buvo
atsilankę daug linksmų narių,
kurie per tūlą laiką dėl įvairių
priežasčių klube nebuvo mato
mi. šalia to, grupė jaunų mo
terų turėjo “birthday party”
surengusios p. HalaburdieneiKerutytei, kurios turėjo pasi
ruošusios ilgą stalą su gėlėmis
ir dideliu tortu ir virš pora tu
zinų įvairių spalvų žvakučių;
jos visos vaišinosi klubo gery
bėmis.
Klubiečiams laimėjimas bu
vo dviem atvejais, taip kaip
buvo anksčiau pranešta: 9:30
ir 11:30 vai. vakare. Pirma
me laimėjime nesirado nei vie4
no laimėtojo, bet antrame net
du kurie pasiėmė po $2.50.
Šiam penktadieniui bus 13
laimėjimu, kurie irgi bus 9:30
vai. ir 11:30 vai. Atsilankykit
. visi!
P. P. Muliolis, prez.

v

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popierių oloj as
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo aptaisymo darbu ne tik iš vidaus
bet ir iš lauko. Užsakykit savo
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.

Telefonas POtomac 6899

... * *

.%

t
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NEPILIEČIAMS REIKS REGISTRUOTIS
Apie 60,000 Clevelande gy
venančių svetimšalių turės įsi
registruoti sulyg naujo Kong
rese pravesto Įstatymo.
Pastaba: registruotis turės
visi: ir tie kurie padavė apli
kacijas pirmoms pilietybės popieroms ir kurie dar aplikacijų
depadarė.
Kur registruotis: jie visi tu
rės atsilankyti sau artimiausio
je pašto įstaigoje bėgyje ketu
rių mėnesių, kur bus užrekorduoti ir bus padaryta jų pirštų
nuospaudos.
Daugybė ateivių jau susi
rūpino dėl to įstatymo ir tei
raujasi kada ir kur reikės už
siregistruoti, ir rūpinosi ar tuVAŽINĖJASI

Petras ir Alvina Luizai iš
važiavo atostogoms į Detroitą
ir Toledo.
Chicagoje SLA. seimo laiku
lankėsi N. A. Wilkelis su žmo
na, poni Tamošaitienė su moti
na ir šeima ir keli kiti Clęvelandiečiai.
Pas A. Ambraziunus lankėsi
Veronika Matukas, iš Kanka
kee, III. Apžiurėjo Darželį, jai
labai patiko. Dirvos redakcijo
je apsilankius paliko Darželiui
$1.00 auką.
Juozas Levickas lankėsi pas
savo brolį, Antaną, Scrantone,
Pa. Sugryžęs pasakoja kad
tas miestas šiuo laiku pusėti
nai pagyvėjęs, pasitaisęs ir
NAUJOJE VIETOJE
smagesnis. Clevelande gyve
Dr. Matulaitis (F. M. Lai t) na dikčiai Scrantoniečių Lietu
perkėlė savo ofisą kiton vieton, vių.
7^29 Euclid avenue, prie E. 79
Petras Masaitis, iš Donorą,
gatvės.
Pa., vieši Clevelande pas Kazį
Stonį. Jis apsilankė' Baltimo• ILLUMINATING Elektros rėje, Philadelphijoje. Yra Dir
kompanija pasiryžo padvigu vos skaitytojas ir geras pat
binti savo elektros stoties ga riotas.
Liepos 4 d. šventės proga į
mybą dvigubai tiek, ir tam
tikslui išleidžia $8,200,000. Ne svečius išvažinėjo daugiau Cletoli tos stoties statydinama su- velandiečių. Taipgi atvyko čia
virš $6,000,000 vertės miesto pasisvečiuoti, apžiūrėti Lietu
nauja elektros stotis, taip kad vių Darželį daug kitų miestų
į elektros jiegos tiekimą, šiuo Lietuvių.
Pas K. Stonį viešėjo jo drau
tarpu įdėta virš $14,500,000.
gas Pranas Dilaitis iš Ansonia, Conn.
_ y
LĖTESNIS VAŽIAVI Svečiams Lietuvių Darželis
padaro nepaprasto įspūdžio.
MAS GERESNIS
Rašo George J. Matowitz,
Chief ’of Police.
Prisilaikymas pirmų trafiko
saugos taisyklių moka dividen
dus keletu atžvilgių. Greitume
25 mylių į valandą automobilis
išvysto gana energijos apsiver
sti vieną kartą. Važiuojant ke
liu pamąstykit apie apsiverti
mą. Jūsų kūnas gal išlaikytų
tą vieną apsivertimą. Greitu
me 50 mylių į valandą susida
ro pakankamai jiegos apsiver
timui jūsų karo keturis kartus.
Jūsų proga išlikti gyvu iš to
kios nelaimės yra visai menka,
nes jūsų karas gal būt atsimuš
į medį ar rentinį pirm negu su
stos.
Bet jeigu jus ir * niekad ir
nebu.tumet turėję nelaimės tai
vis už greitą važinėjimą mokat
savo kainą. Lėkdamas 70 my
lių į valandą jūsų karas sude
gina dusyk tiek gaso kaip va
žiuojant 30 mylių į valandą.
Jūsų karas gali važiuoti tūks
tantį mylių ant kvortos alie
jaus vidutiniu greitumu, bet
jei važiuosit 55 mylias į valan
dą tą patį tolumą jūsų karas
sunaudos septynias kvortas aliejaus.
Greiti' važinėjimai pavojingi
ne tik* jūsų gyvybei, bet ir iš
tuština jūsų kišenių. Bukit
vidutinis, nes tas reiškia saugumą, atminkit kad niekad nedagyvensit iki septyniasdešimt
metų važinėdami po 70 mylių
į valandą.

*
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©IŠ WPA darbų Clevelande
iki Liepos 1 d. bus paleista
5,400 darbininkų, iš jų 4,000
paprastų ir 1,400 profesionalų.
Nustatyta viešų- darbų dar
bininkų kvota Cuyahoga aps
kričiui: po Liepos 1 d. dirbs
28,600 vyrų ir moterų.
• SOUTH EUCLID gyventotojų skaičiui padaugėjo 39%,
kaip parodo nesenai valdžios
darytas gyventojų- surašąs.
Dabar turi 6,130 gyventojų
ir sulyg Ohio valstijos teisių
gali vadintis miestu.
©APSIGYNIMO tikslui nori
ma gauti dar $300,000 pinigų
praplėtimui Clevelando aero
dromo. Čia tinkama vieta la
vinti civilinius ir militariškus
lakūnus. Tam tikslui pinigų ti
ki gauti iš WPA viešų darbų.
Čia galėtų lavinti apie 1,000 la
kūnų šių metų bėgiu. Be pa
didinimo ir pagerinimo dabar
tinio aerodromo tegalima bus
lavinti apie 200 lakūnų.
Clevelando ir apielinkės ko
legijos gauna valdžios autorizavimus duoti 105 kursus orlaivininkystėje. Priims tik ko
legijų mokinius, ir kaip pasiro
do tai .dikčiai mokinių jau pa
davė prašymus priimti juos į
kursus.

I

4520 Superior Avė.

K. -STONIS

rie dalyvavo šermenyse ir laidotuvėse musų vyro ir tėvo,
Juozo Grigo, kuris buvo palai
dotas Birželio 22 d. Dėkojame
už gėles, užuojautos korteles
ir mišių korteles visiems mu
sų artimiesiems.
Taipgi nuoširdi padėka kle
bonui Kun. Vilkutaičiui už pa
maldas ir laidotuvių direktoriui
N. A. Wilkeliui.
A. Grigienė ir šeima.

Darželio Metinis Piknikas Liepos 21 d.
Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjungos metinis piknikas
rengiamas sekmadienį, Liepos
21, žinomoje vietoje, Camp-by
Heck, prie Lloyd ir Grant blv.
Kadangi Darželis dar turi ge
rokai skolų tai atsilankiusieji
į pikniką parems Darželio rei
kalus. Visi esat kviečiami da
lyvauti.
Piknike skiriama $15 dova
na pinigais, tonas anglies, di
delis kumpis ir kitokių.
PERŠOVĖ DAKTARĄ

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai

6824 Superior Avė.

ENdicott 4486

6820 SUPERIOR

I

WATERBURY, Conn.
NEWS

HIPODROME

i
i
*

Juozas Pangonis,
25 m. amžiaus, nuo 1364 Ė. 41
st., tapo pašautas savo draugo,
kaip jis sako, atsilankius pas
jį antrašu 14119 Darley avė.
Jie matyt turėjo peštynes, nes
policija užtiko Pangonį gatvėj
be marškinių ant E. 140 st., su
krauju tekančiu iš jo žaizdos.
PAŠOVĖ.

e STATYBA

Clevelande ne

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš j ūsą namą ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

LANGUAGE OF
RACKETEERS *

From a booklet written by C. V.
Werne and published by the Better
Business Bureaus, we have extracted the following definitions:
Dynamiter.—A high-pressure, flyby-night salesman who can elose
big deals.
A common expression
for a salesman using the telephone
to sėli fraudulent stoeks.
Hot Stuff.—Literature pertaining
to a stock issue that is good selling
propaganda vvhether truthful or not
Hundred Percenter.—Salesman or
broker who trades something entirely worthless for a security having a market value.
Lily.—A highbrovv synonym for
sucker.
Mooch.—A sucker who will tumble easily for a good canvass.
P.O.—The niuch-feared Postoffice
Inspector.
ReLoader.—A dynamiter who understands the science of selling more
stock to an individual who has a
small investment.
Scenery.—A Board of Directors
uhose narnės carry weight. Some-’
times used in referring to dividend
checks carried by “re-loaders”.
Spieler.—The orator who makes
ANOTHER LITHUANIAN RISES the talk when the ‘lunch-and-lecture’
system is used.
Governor Raymond E. Baldwin to
U p and Up.—A n honest transacday, June 19th appointed t)r. M.
tion or’a legitimate deal is said to
J. Colnev to the Statė Board of be on the “up and up.” .
Natureopathic Examiners for a term
of three years.
Dr. Colney has lived in this statė
37 yeąrs and practiced his profession
for 18 years in . this statė.
Has
gained respect and recognition all
amongst his fellow practioners. He
has devoted a great deal to the
orogress of this profession and has
been eleeted for the lith term as
‘Tom Brown’s School
treasurer of the Connecticut Society
of Natureopathic Physicians.
Days”
He is first vice president of the
National Society of Natureopathic
šiuo vardu klasiška apysaka pa
Physicians. Dr. Colney devotes a gaminta filmoje ir bus pradėta ro
great deal of his efforts to com
munity activities and is active in dyti Hip^odrome Theatre šeštadie
various organizations, local and na ni, Liepos 6. Tai veikalas kuris pa
tional and sup'ports y.outh activities. tiks seniems ir jauniems.
Apysaka vaizduoja garsią karjerą
▼▼▼
D“--rč 'Thtnnas- Afnold,. žymios.. Ang
Pupils of Miss Brone Raisms pre- lijos Rugby mokyklos viršininko,
sented their spring recital of vo- kuris ten darbavosi nuo 1824 iki
cal and piano seleetions lašt evening 1841, išrado įvairius patobulinimus
in the Tudor Room of the Waterbury Women’s Club. Classical com- mokslui, kurie buvo įvesti auklėji
positions were intermingled with a mui mokinių, ne vien tik kalti jiems
good many modern seleetions which sausą mokslą.
delighted the appreciative audience
Filmoje vaidina Sir Cedric Hardof 200.
vvicke, gabus artistas vaikas JimWaterburv Democrat my Lydon,’ kuris užima Tom Brovvn
rolę, ir Freddie Bartholomevv jo
draugo rolėje. Prie jų vaidina eilė
t
kitų žymių artistų.
į

i

6702 Superior Avė.
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Telefonas: HEnderson 1919

H. NIEMAN
Service Station

Since June is the welcome month
that introduces vacation ecstacies to
many school children near and far.
it is therefore very common to find
the youngsters as much in the news
as they formerly found in school.
For ežample, the “Brooklyn Daily
Eagle” has this artiele of major
importance to publish: “She didn’t
bat an eye when she told us why
she called for an ambulance.
It.
seems her son didn’t eat his sup
per.
She threatened to call the
police and have him taken to the
hospital. if he didn’t shovv more
appetite. He told her to go ahead.
And she did call.”
“How about the boy ? the reporter asked Hearn. “Did he eat up
all the spinach after the ambulance
came?” Hearn grinned. “The funny part of it is that he did —
and plenty fast, too.”

Prie

E.

SUPERIOR

AVENUE

St.

55th

(14)

ENdicott 8908

JOSEPH KODRIC
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR
VISOKIU GROSERIŲ
PARDUOTUVĖ

r

1307 Addison Road

Duosiu 10% nuolaidą kas atsi
neš šį skelbimą ir pirks sau vi
sokių. reikmenų čionai.
(31)

Telef. HE. 3365

DIDELĖ MAISTO
PARDUOTUVĖ
Musų naujai įrengtoj pirmos
rūšies Grosernėje gausit vi
sokiu maisto reikmenų nu
mažintomis kainomis.
(30)

MILLER’S FOOD
’ STORE
5333 Superior Avenue

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
R UBUS.
Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street
Tel. MU. 3549
ENSIGN TIRE

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnes.
Kreipkitės:

SERVICE
NEW — REBUILT — USED
Vulcanizing and Re-Groving
SPECIAL — DVI TIRES —
600x1.6 tiktai už $3.90
AL KOVĄCH, Mgr.
(33)

14602 TIIAMES AVĖ.

Telef: MUlberry 0744

6305 Superior Avė.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinmiiHiiiiiiniiiiiiiimgniiiiiiniiiiiiiiiiiinimiHBiiiiiiiiiiiiii^
j Lietuviška Didelė Išdirbystė
Langams užtraukti Blindų (Shades)

| VENETIAN BLINDS

71st ir Wade Park Avė.

DABAR LAIKAS JAU PRADUTI APSIRŪPINTI
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

f■ ,

T

Maudymosi Kelnaitės

Šiaudinėms Skrybėlėms

Vilnonės ir Lastex, Rayon
Satin Lastex, gražių pavida
lu, su diržais ir viskuo

pilniausias pasirinkimas
Vyrams ir Vaikinams

U-45

if

P. J. KERSIS

lengvos vasarai
kepuraitės

24c

Vyrams 2 šm. Sanforizuoti
SLACK SIUTAI

$2-95 ir $3-95

|

Vyrams ribbed sportiniai
marškiniai, trumpos
50c

Vasariniai kaklaraiščiai 65c

=

25c

p\X/ [7 A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
L7 I I\A1
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

i
t
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Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

3

IR BALSAMUOTOJAS

|

HEnderson 9292

6522 Superior Avė.

1

99

=

I

I The Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuve

|

>

Namų KEnmore 4740-W

! Nikodemas A. Wilkelis |

ko jums labiausia reikia vė
siam dėvėjimui, tiktai po

Vyrams Vasarinės
kojinės, visokių spalvų

Ofiso MAin 1773

£iiiiiiiiiEii!iiniigiiiniiiiiiiiiiiii!iiH!ii>Įiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiniiiiiimi;š

vėsus karštame ore
Visokių pavidalų, su ir be
apikaklių, balti ir spalvuoti

Šilk, Crepe, Shanting
2 už $1.25

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

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

$] -95

Vyram

=

I
STATĖ WINDOW SHADES
I
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. =
5imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiigiitiiiiiigi!iiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii!iih'<

Jau pats laikas

rankovės, apvali kaklai
VYRAMS puikus bryžiuoti
UNION SIUTAI
97c

John Schweizer, Prop.

Namų Dabintojas

Jau gatavi jums

Vėrams Vėsus Vasariniai
SPORT MARŠKINIUS 1.00

Užkandžiai — Alos iš Kranų
šešios Bowling Alleys

Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS Iš LAUKO.

ĮSIGYTI VASAROS REIKMENIS

Vaikams maudymosi kelnai
tės su diržu ir kt.
69c

PARANKI UŽEIGA

K. STAUPAS

> <

sĮ-45

HAN’S CAFE

5325-27

T
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popped as she looked at those cruel
collapsible mice holes knovvn as
doors. Resignedly she settled back.
in her seat. hanging her man-sized
umbrella on the metai back of her
seat. Then comfortabh- eseonsed in
her leather throne, she composedly
yelled out to the driver: “Novv,
young man, don’t you just tell me
vvhat to do. Since I’m here, I may
as vvell go the long vvay since you’re
coming back this vvay anvvvay!”

The usual deathlike boredom and
quietude vvhich characterize
my
Saturday trips aboard the bus to
the Main Library vvere somevvhat
disturbed lašt vveek by the nearly
futile attempts of an elderly vvellproportioned lady to board the Pub
lic Square-bound car.
The vitamin-prosperous one engaged the rubber edged bus doors
in a snappy Blitzkrieg, and finallv,
amidst a series of piercing S.O.S.
and other distress shrieks, she managed to subdue the vveak doorframe
vvith her tank-like frame, and emerged dishevelied būt unhurt vvithin
the car.
After holding her pass up to the
rear vision mirror for the driver
to see — for she has shuffled past
vvhile he vvas preoccupied vvith the
starting, and vvas too exhausted to
vvalk back from the rear of the
car vvhere she’d sat dovvn — she
demanded in her finest hog-calling
voice to be let off at her grocery
store vvhich evidently vvas located
tvvo blocks avvay in the opposite
direction vvhich the bus vvas traveling.
Not entertaining an appreciatively receptive mood, the drivęr roared back to her to get off at the
next stop and catch a returning
bus.
Stirring in her seat the poor lady
displaced a thin carevvorn gent vvho
seemed to appreciate her proportions. Then she turned in her seat
as though to arise, būt her eyes

GOODYEAR TIRES, BATTERIES =
Certified Lubrication
COMPLETE LINE
=
ACESSORIES
Dauguma musų kostumerių
yra Lietuviai.
(23)
—

labar Laikas

$1-00

CLEVELAND, OHIO

AVĖ.

VLS1TORS
A fine group of Lithuanians from
Worcester, Massachusetts visited at
the home of Mr. and Mrs. Domanic
Zambrich of 10 89 E. 74th St. The
group of visiting vacationers vere
Robert and Clemence Zakaitis, Ruth
Slovitsky and Tom Grigaitis all of
Worcester. While here they vere
amazed at the beauty of the Lith
uanian Cultural Garden, such a big
undertaken and monument to the
Lithuanians in the United Statės
vas the manner in Which they exI pressed their feeling.

Dr. Louis J. Karnosh, Miesto
Ligoninės proto ligų daktaras
ir profesorius nervų ir proto
ligų Western Reserve Univer
sitete, Liepos 2 naktį buvo iš
šauktas iš savo namų pro du ❖
ris ir šuviu sužeistas.. Vėliau
DRY CLEANING ž
❖
naktį šovikas pasidavė polici ❖
Senas Drapanas padarom J
jai, pasirodė kad jis paeina iš
kaip naujas, išvalom ir ❖
Akrono. Daktarui keršijo už
❖
sutaisom.
❖
patiekimą kompanijai liudiji i*Paimam
iš namą ir pristatom*
mo, sulyg kurio kompanija su v
gatavus atgal.
mažino jam atlyginimą už jo ❖*:♦
sužeidimą darbe.
EVA PETRAITIS

RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

PHONE:

The following is an extract of
some of Dr. Colney’s talk during
the Program of the new Lithuanian
branch library in the Lithuanian
section of Waterbury. Dr. Colney
vas the only one that talked ’ to
fit the occasion, giving credit just
where credit was due. He remembered the persons that vorked so
hard to bring forth this Lithuanian
section to us.
“Father time always comes around '
We I
and he is with us tonight.
Lithuanians are proud of this time. |
It is my pleasure to vvelcome this
opportunity, to take part in this
special occasion, and express my
sincere thanks to Miss Barrett and
Dr. Hill, through vhose understanding, cooperation and efforts we, the
Lithuanians vere able to share a
generous donation from this city,
and place on the shelves of the
library large numbers of new and
up to date Lithuanian books.
I
know that many of our Lithuanians
’ have made good ūse of these books,
and now that ve have this branch
37 Naujos Dirbtuvės library,
I am sure more should and
Clevelande per šių metų še vili nartake of this generous gift
šis mėnesius dirbtuvių skai to our community.
čius ‘ padaugėjo 37 įvairiomis I regret that Dr. Hill is not with
this evening, vhose time and ef
mažomis ir didesnėmis išdirby- us
vere not in vain. I mušt add
stėmis. Tuo pat laiku pasidi forts
that it is also through his and Miss
dino ir persitaisė 53 kitos iš Barretts efforts and cooperation that
dirbvstės.
Tam praleista su we have the results of tonight. So
let us keep our eyes a’nead and up,
virs $5,000,000.
remember, that good reading is
Tose 37 naujose išdirbystėse and
the tonic of our soul. May all those
per metus laiko bendrai darbi that work truly be credited. And
ninkams algomis išmokama per I vvish to add that our Lithuanian
Community appreciates the efforts
$600,000.
of our loyal friends, and vvelcomes
this generous contribution, assurPADĖKA
ing that many both old and young
partake in this community li
Šiuomi dėkojame visiems ku- will
brary.”

rėš registruotis tie kurie pada
vę aplikacijas pirmoms popieroms ir nėra gavę antrų popierų.
Taigi neapsirikit ir neklausy
kit jokių gandų ir gąsdinimų:
niekas .jus nedeportuos iš Ame
rikos jeigu atliksit registraci
ją, bet tie kurie atsisakys re
gistruotis ir slapstysis arba
atidėlios bus nubausti.
Geram žmogui niekas neda
rys nieko, todėl registracija
nepakenks. O prasižengėliams
nebus lengva pasislėpti jeigu
ir nesiregistruotų.
Viešuose darbuose darbinin
kai reikalaujami išsižadėti ko
munistų arba nazių partijų jei
nori laikyti savo darbą.

paprastai pradėjo kilti. Birže
lio mėnesio bėgiu Cuyahoga ap
skrityje išduota statybai leidi
mų tiek kad viršija 1925 metų
ALUS I NAMUS
aukštą
rekordą. Šymet staty
Musų geležinių reikmenų par
duotuvėje rasit sau įvairių rei ba pašoko 60 nuoš. virš 1939
kmenų. namams dažų, sėklų, m. statybos.
elektriškų dalykų, ALAUS pri
statymui į namus.
(28)
ALBERT MARKS
Hardware
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