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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

CLEVELANDAN AT- 
SIŲSTA MILICIJA

Cleveland, O. — Repub
lic plieno kompanija atsi
sako taikytis ir pripažinti 
unijos, čia dėjus pastan
gas valdžios taikymo ko
misija tapo paliuosuota.

Republic kompanija pa
siryžo atidaryti savo ketu
rias išdirbystės ; Clevelan
de Liepos 6 d. ir tam tiks
lui iš reikalavo gubernato
rių prisiųsti miliciją.

Normaliai tose dirbtuvė
se dirba apie 6,650 darbi
ninkų.

Mayoras Burton ir šeri
fas O’Donnell kreipėsi į 
gubernatorių Davey duoti 
miliciją, prie jos dar pri
statyta miesto policija pa
laikymui tvarkos.

Prie dirbtuvių vartų nu
statyta leisti laikyti po 12 
streikerių piketų, kurie ga
li atkalbinėti streiklaužius 
nuo ėjimo dirbti, bet sargai 
pastatyti - kad- sti kikenai 
nepuldinėtų norinčių dirb
ti.

LIEPOS 4-TOS 
AUKOS

Amerikos Neprigulmybes 
Šventėje žuvo apie 437 žmo
nės, iš jų 4 nuo parako. 
Švenčiant tris dienas tie 
žmonės žuvo įvairiais bu
dais, bet diduma automo
bilių nelaimėse mirtį pate
ko. Apie 104 prigėrė besi- 
maudydami. Šimtai likosi 
sužeistais nuo parako. Mic
higan valstija- pralenkė ki
tas valstijas, su 30 užmu
štais. Sea Island, Georgia 
valstijoje, parako krovinys 
sprogo netikėtai 2,000 būry 
žmonių ir jų apdegino de- 
setką.

ISPANIJOJE

Sporto Programas Chicagoje Praside-

Washington. — Pasiro
dė kad sulyg Wagner’o 
Darbo Santikių Akto nėra 
galimybės priversti kom
panijas pasirašyti su uni
ja sutartis. Dabar vienas 
žymus. ' teisininkas ruošia 
tam aktui priedą, sulyg ku
rio bus reikalaujama pasi
rašymo.

Washingtone Nacionalis 
Vaikų Darbo Komitetas 
pasiryžo imtis griežtai ko
voti už panaikinimą šalyje 
nepilnamečių darbo. Vaikai 
daug ’ atvejų užima suau
gusių darbus.

Plieno ir geležies ekspor
tas’ iš Suv. Valstijų kilo 
per pastarus tris metus, 
iki šių metų pradžioje pa
siekė gana aukšto laipsnio.

Balandžio mėnesį šymet 
eksportuota 243,800 tonų, 
$15,854,933 vertės.

Kanados darbininkai da
bartiniu laiku uždirba žy
miai daugiau negu pasta
rais keliais metais. Tas su
žinoma iš valdžios surenka
mų taksų nuo ineigų nuo’- 
šimčių. Balandžio mėnesį 
valdžia gavo taksų $9,500,- 
000 daugiau negu tą patį 
mėnesį 1936 m.

Vasarai atėjus apmažėjo 
plokščio stiklo gamyba: _

Balandžio m. visoje ša
lyje padaryta 21,955,771 
ketv. pėdų stiklo; Gegužės 
m. — 19,437,246 pėdų.

Per pirmus penkis mė
nesius šymet stiklo paga
minta 78,185,245 ketv. pė
dų; pernai per tą pat laiką 
85,836,653 ketv. pėdų.

Clevelando srityje iš vie
šų darbų eilių nuolat pasi
traukia darbininkai, gauda
mi sau darbus privatinėse 
industrijose. Dabar prie 
viešų darbų dirba apie 23,- 
000 Clevelando bedarbių.

Bilbao. — Sukilėlių vado 
Gen. Davila kareiviai už
ėmė svarbų Baskų miestą 
Castro Urdiales, 25 mylios 
į rytus nuo Santander, ku
rį taipgi apsupo.

Liepos 4 d. sukilėlių lai
vai suėmė Prancūzų laivą 
vežantį pabėgėlius iš San
tander. Tas laivas buvo 
Prancūzų komunistų sam
dytas gelbėti kairiesiems.

Madridas. — Kairieji ka
riautojai džiūgauja suiri
mu 27 valstybių saugojimo 
•iRpAriljur- p‘al«'ašči^ -Turr - 
viltį gauti daugiau pagal
bos ir ginklų sau iš jiems 
prijaučiančių šaltinių.

Londonas. — Italija ir 
Vokietija atmetusios Ang
lijos ir Prancūzijos siūly
mą dalyvauti saugojime Is
panijos nuo įvežimo . karo 
reikmenų, bet abi jos neno
ri kad tik Prancūzija ir 
Anglija liktų sargyboje.

Italija ir Vokietija pasi
reiškė laikysis nesikišimo 
principo, bet reikalauja 
pripažinimo kariavimo tei
sių ir sukilėlių pusei, kaip 
pripažysta kairiesiems.

Anglija ir Prancūzija sa
ko atidarys savo prekybą 
su Ispanija jeigu tos dvi 
fašistiškos šalys darys vi
sokias suirutes. Tada kai
rieji galės gauti pirkti ka
ro reikmenų Prancūzijoje.

¥ ¥ *

Visos Savaitės {vykių 
_ Chicagoje Sąrašas:

Lietuvos sportininkai j Chi- 
cagą atvyks Liepos 9, iš Pitts
burgho.

Liepos 11 dieną įvyks Ame
rikos Lietuvių Sporto šventė 
Chicagos Universiteto Stadio
ne. šventės atidaryme bus 
dainos, muzika, prakalbos, Lie
tuvių organizacijų paradai, 
sporto žaislai, lengvos atleti
kos rungtynės, kalbos, ir tt.

Liepos 14 — Vytauto Dar
že įvyks kumštynės Lietuvos 
ir Amerikos Lietuvių kumšti
ninkų.

Liepos 16 — Cicero stadio
ne (Ciceroj) Įvyks Krepšia- 
sviedžio (basketball) rungty
nės tarp Amerikos ir Lietu
vių komandos iš septynių val
stijų, ir Lietuvos komandos, 
kuri dabar yra Europos Krep- 
Šiasviedžio čampionu.

Liepos 18 — įvyks aviacijos 
diena Stinson aerodrome, kur 
dalyvaus Lietuvos sklandytojai 
Jonas Pyragius ir Bronius Ož
kinis, su savo sklandytuvais 
"Biržiečiu” ir “Rūta“.

Liepos 22d. Lietuvos sporti
ninkai Hnlais. Chicaga ir iške
liaus į Detroit, Mich., paskui 
į Clevelandą ir kitas i Lietuvių ■. 
kolonijas. ALSK. Koresp.

NUŽUDYTA 50. Korė
joje susirėmime tarp ban
ditų ir Japonijos kareivių, 
užmušta 50 banditų ir 5 
Japonai kareiviai.

Prancūzijoj vis bėda, jei 
ne su darbininkais tai sų 
savininkais. Visoje šalyje 
maisto parduotuvių savi
ninkai paskelbė “sėdėjimo 
streiką” dėl įvedimo 40 va
landų darbo savaitės.

Krautuvių savininkams 
tikras vargas jeigu krautu
vių tarnautojai dirbs tik 
40 valandų.

Su krautuvninkais eina 
viešbučių, valgyklų ir kar- 
čiamų savininkai.

da Liepos II; Oro Diena -1<
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IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

JIEŠKOMA AMERIKOS 
LAKŪNŲ

Lakūnai, Ameba Earhart 
ir Kapt. Fred J. Noonan: 
skirsdami aplink pasaulį 
pereitą Liepos 2 d. staiga 
dingo kur nors Ramą j ame 
Vandenyne. Spėjama kad 
jiedu, pristigę gasolino, nu
tūpė ant kokios saliukės. 
Iš jų gauna radio ženklus, 
bet jų nesuranda, nors 
daugybė laivų ir lėktuvų 
juos jieško.

NAUJAS TEISMO 
BILIUS

Washington. — Demo
kratų daugumos vadas Se
natorius Robinson patiekė 
savo bilių į vietą Preziden
to Roosevelto, perorgani
zavimui Aukščiausiojo Tei
smo. Šis naujasis bilius 
apima ir paskyrimą trijų 
narių į Aukš. Teismą bė
gyje sekančių šešių mėne
sių.

Jeruzalis,— Liepos 7 d. 
Anglija kuri po savim turi 
Palestiną, dabar rengiasi ją 
padalinti, atiduodant vieną 
trečdalį žemės Žydams, o 
du trečdaliu Arabams kad 
jie patys valdytųsi. Tarpe 
jų Anglijos priežiųroje pa
siliks koridorius bei pati 
Šventa žemė su Jeruzaliu. 
Tas atskirs Žydus ir Ara
bus.

Paprastai kariško lėktu
vo motoro amžius, sako in
žinieriai, yra apie 1,900 iki 
2,000 veikimo valandų. Per 
tą laiką būna motorui pa
daryta apie šeši pertaisy
mai.

Bavarijos nazių vyriau- 
riausybė pranešė kad bė
gyje trijų metų valdžia nu
stos teikus pašalpas iš val
džios iždo katalikų ir pro- 

I testantų bažnyčioms.

MIRTYS NUO KARŠ
ČIO 1936 METAIS

Amerikos statistikų biu
ras paduoda skaitlines per
nai nuo karščio mirusių 
žmonių. Sulyg tų žinių, 
1936 m. tų mirčių buvo po 
11.5 nuo 1,000 gyventojų— 
viso nuo vasaros šilumos 
mirė 1,474,177 — 81,425 
daugiau negu 1935 m.

Atvaizde matosi grupė 
tuvos sportininkų, kurie 
atkeliavo Ameriką: Liepos 
jie pasiekė New Yorką.

Atvaizde yra du lakūnai, Py
ragius ir Ožkinis, kurie Ame
rikon atvyko pirmiau ir dabar 
dalyvauja Tarptautiniame be- 
motorinių lėktuvų sklandymo

RUSAI PASITRAUKĖ
Tokyo, Japonija. — So

vietų vyriausybė sutiko ir 
visiškai atšaukė savo ka
riuomenę ir jūreivius su jų 
karo pabūklais nuo salų 
Amūro upėje, kuri sudaro 
rubežių tarp Mančukuo ir 
Rusijos Sibire. Tokiu bu
du kaip kurių laikraščių 
pustas burbulas apie gali
mą kilti karą tarp Japoni
jos ir Sovietų truko.

Lie
jau 

6 d.

PRISIPAŽINO
Los Angeles, Cal. - 

licija paskelbė jog ji suse
kė žudeiką kuris nužudė 
tris jaunas mergaites. Tai 
buvo Albert Dyer, kuris 
tarnavo parke skerskelio 
prižiūrėtoju ir tas mergai
tes tankiai pakalbindavo. 
Jis išviliojo jas eiti su juo 
į užmiestį, ir ten jas nu
žudė.

Po-

konteste Elmira, N. Y. Kai 
kurie sportininkai nespėjo pri
būti nusifotografuoti, todėl jų 
šiame atvaizde nėra.

Pirmoj eilėj iš kairės į de
šinę sėdi: Leit. Bronius Ožki
nis, Stasys šackus, direktorius 
Vytautas Augustauskas, Jonas 
Pyragius, Vladas Bakunas.
-__________ _____ :-------------

DAR 70!
Maskva. — šiose dienose 

suimta ir sušaudyta dar 70 
Rusų šiaurvakarinėje Ru
sijoje, kurie apkaltinti to
kiu begėdišku išmistu kaip 
“špiegavimas Estonijai”.

Suimta visa eilė asmenų 
įtariamų “špiegavime Len
kijai” Baltgudijoje.

Norėdami išrasti dau
giau pasiteisinimų savo žu- 
dystėms, sovietų carai pa
kėlė ataką prieš visų tiky
bų likučius, esančius sovie
tų ribose. Juos kaltina 
“šnipinėjime”.

Antroj eilėj, stovi: Arturas
Cenfeldas, Anufras Tamulynas, 
Aleksandras Jakutis, Leonas 
Baltrūnas, Zigmas Puzinaus- 
kas, Arturas Andriulis, Leonas 
Puskunigis, 'ir Feliksas Gied
rys. Su jais atvyks dar kele
tas kitų.

__

27 ŽUVO KASYKLOJE. 
Londonas. — Valijoje, ang- 
liakasykloje ištikus • spro
gimams ir gaisrui užmuš
ta 27 darbininkai.

ŠEŠI PRIGĖRĖ. Valpa- 
raiso, Fla. — Apvirtus mo
torlaiviui su 42 žmonių ja
me, 6 asmenys prigėrė.

žVDŲ-ARABŲ RIAU
ŠĖS PALESTINOJE

Jeruzalis. — Anglija at- 
skubino savo didelį karo 
laivą iš Viduržemio jurų 
ir būrį kariškų lėktuvų nu
malšinimui grosiančių kil
ti naujų riaušių tarp Ara
bų ir Žydų Haifa mieste.

Arabai ir Turkai, kurie 
per 1,500 metų valdo Pa
lestiną, visais budais sten
giasi neįsileisti ten atvyks
tančių Žydų. Dabar gi pa
aiškėjo kad 400,000 ten ap
sigyvenusių Žydų gaus že
mės, kas Arabus sukėlė.

SU TILTU ŽUVO 22
Lima, Peru (Pietų Am.) 

— Tiltu per Inanbari upę 
einant 80 angliakasių, til
tas sulušo, 22 asmenys su
kritusių į vandenį prigėrė.

Devyni užmušta miegant
Havana, Kuba. — Naktį 

sugriuvus trijų aukštų gy
venamam namui užmušta 
9 ir 37 sužeista iš 110 to 
namo gyventojų.

“AMŽINĄ ATILSĮ”
Japonijoje, Budistų mal- 

dinyčioje surengta pamal
dos “už dūšias” 100,000 ru
pūžių, kurios pereitą me
tą panaudota moksliškam 
tyrinėjimui. Budistai ti
ki kad viskas kas gyvas 
turi “sielą”.

RANDA KALTAIS
Washington. — Civil Li- 

berties komitetas tyrinėjąs 
Chicagos streiko žudystes 
Gegužės 30 d., išrado kal
tais Chicagos policijos na
rius, kurie pavartojo gink
lus prieš streikerius be jo
kio atsižiūrėjimo.

Jų kaltė įrodyta fotogra
fijomis, filmomis daryto
mis riaušių laiku, ir liudi
ninkais. Tardymą vedė se
natorius La Follette.

Philadelphijoje streikas 
Liepos 2 d. sulaikė visus 
vietos Amerikoniškus laik
raščius. 26,000 tų laikraš
čių darbininkų ir redakto
rių turėjo “švęsti”. Strei
ką iškėlė laikraščių išve- 
žiotojai.

PRANCŪZIJOS franko 
vertę numažinus, sakoma 
pakilsianti pasaulinė pirk- 
lyba. Frankas tapo paliuo- 
suotas nuo aukso pagrindo 
laikinai.

at-

bu- 
Vi-

KOMUNISTAS Zikaras, ku
ris prieš du metu buvo atvy
kęs, nelegaliai j Lietuvą, tapo 
ištremtas į Sovietų Rusiją. Jis 
išsėdėjo vięnus metus kalėji
me po suėmimo ir bausmę 
likęs ištremtas.

LIETUVOJE šymet jau 
vo apie 35 miškų gaisrai, 
so išdegė per 60 ha miško.

Šiaulių, Joniškio ir Pakruo- 
jaus miškuose paskutiniu lai
ku labai gaišta stirnos. Išviso 
jau rasta nugaišusių apie 150 
stirnų.

KLAIPĖDOS lentpjūvės ir 
popieros fabrikai Rusijoje už
pirko 150,000 kietmetrių miš
ko, kuris bus laivais atplukdy
tas į Klaipėdą, dėl to 
vasarą laivų judėjimas 
doje žymiai padidės.

LIETUVOS DARBO 
išleido naują,

per šią 
Klaipė-

Inspek
cija išleido naują, darbinin
kams labai naudingą įstatymą, 
kuriuo įsakoma darbdaviams 
naujai pasamdomiems darbi
ninkams, vietoje iš darbų iš
ėjusių, mokėti tokias pačias ar 
didesnes algas, bet ne mažes
nes negu mokėta pirmiau dir
busiam. Tas darbininkus ap
saugo nuo darbo netekimo tik
slu samdyti kitą darbininką 
pigesne alga.

LIETUVOJE k o o p e raty vu 
judėjimas plečiasi ir auga.

1934 
varta

1935
1936
Ši apyskaita nėra visų Lietu

voje veikiančių kooperativų, 
tik 80-to nuoš., kurie pridavė 
savo apyskaitas.

m. 
siekė
m.
m.

kooperatyvų
21,128,723’
26.317,642
33,752,889

api- 
litų: 
litų; 
litų.

ŠIAULIŲ Ežerą perėmė su
tvarkyti ir prižiūrėti Jachtklu
bas. Vandens sportininkai tą 
ežerą stengsis sutvarkyti taip 
kad jis busiąs tos rūšies pa- 
vyzdis ne tik Lietuvoje bet ir 
užsienyje.

KAUNO Lenkai nori savos 
bažnyčios. Ten gyvenanti da
lelė Lenkų dabar gyvai svarsto 
klausimą statyti Kaune savo 
bažnyčią. Bažnyčiai aukų rin
kimą nori daryti visoje Lietu
voje. Lietuvos valdžia butų 
be tvarkos jeigu duotų leidi
mą aukas rinkti. Aukas rink
dami Lenkai priplatintų viso
kių melagysčių tarp žmonių.

NIDOS Sklandymo Mokyk
loje, Klaipėdos krašte, įstojo 
žymaus Prancūzo duktė. Ji 
gyvendama su savo tėvu Afri
koje, kur jis yra kolonialinės 
kariuomenės vadu, patyrus a- 
pie Lietuvos ’ indymo moky
klą, iš tei. . < išsimokyti
sklandyti LTd .'.koše kopose.

LIETUVOS geležinkelių vei
kimas ir ineigos didėja. 1935 
metais Lietuvos plačiaisiais ge
ležinkeliais pervežta 2,338,286 
keleiviai; 1936 m. pervežta 
2,901,286 keleiviai.

Platieji geležinkeliai 1935 m. 
davė 4,729,684 litų pelno, gi 
1936 m. — 7,131,249 lity pelno.

Siaurieji geležinkeliai 1936 
m. davė 883,385 litų pelno.

ŠVENTOSIOS upės uoste 
nuo pat ankstyvo pavasario ei
na gyvas darbas: uostavietė 
užversta įvairios rūšies miško 
medega, kuri čia pat vietoje 
paruošiama ir apdirbama, prie 
krantinių dygsta trobesių ir 
pastatų, kuriuose įrengiamos 
uosto įmonės, toliaus vyksta 
paties miesto išplanavima.s, ke
lio Į uostą tvarkymas ii' kopų 
bei kelių prie uosto pušaitėmis 
apsodinimas.

Šventoji upė išteka į Balti
jos jurą šiaurėje netoli Palan
gos. švedų karų laikais ten 
buvo Lietuvių uostas, bet šve
dai jį sunaikino. šventosios 
uostą įrengus, Lietuva turės 
du uostus. Klaipėda yra apie 
35 kilometrai į pietus nuo Pa
langos.

METALO pramonė Lietuvo
je paskutiniu laiku žymiai pa
gyvėjo. Daug daugiau šioje 
šakoje dirba darbininkų. Kur 
prieš porą metų dirbo apie 150 
darbininkų dabar dirba apie 
250; kitur dirbo 64, dabar dir
ba 180—200. Tilmansų dirb
tuvėje Kaune dirba 230 darbi
ninkų.

Daug ko kas pirmiau įvežta 
iš užsienio, dabar pasigamina
ma pačioje Lietuvoje.

UKMERGĖJE šią ■' vasarą 
rengiama didelė apygardinė že
mės ūkio ir pramonės paroda. 
Dalyvaus Utenos ir Zarasų ap
skritys. Tai bus berods vie
nintelė paroda Lietuvoje šiais 
metais. Paroda įvyks Rugsė
jo 12—13 d. Paroda apims 
įvairias žemės ūkio sritis, kai 
kurias pramonės šakas, ir bus 
suruošta visa eilė konkursų.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH WYOMING

KLONIO ŽINIOS

Iš

komi- 
dirbti 

legalės 
turėtų

Visą

Nori Daugiau Švenčių
Pittsburghe susidarė 

tetas kurio tikslas yra 
už įvedimą dar vienos 
šventės metuose, kuri 
būti Rugpjūčio mėnesį,
metą aplinkui kas mėnuo pa
sitaiko kokių nors švenčių ne
skaitant sekmadienius, tačiau 
Rugpjūčio mėnesį Amerikos 
kalendoriuose nėra jokios le
galės šventės.

Legalės šventės ne visos rei
kalauja laikyt biznius uždary
tus, tačiau bankai ir valdiškos 
įstaigos nepraleidžia nei' vienos 
tokios, dienos nešventų.

Baigė High Mokyklą 
70 Lietuvių

VVILKES-'BARRE: Aldona 
Maslauskaitė, Irene Miškeliu- 
tė, Ona Kustiniutė, Marė Bem- 
pkiniutė, Stella Rutkauskaitė, 
Elizabeth Sinkevičiūtė, Teresė 
Šaukaičiutė, Onytė Tunaičiu- 
tė, Ed. Pakulkas, Ben Šnipas, 
Pranas Uzdila, Chester Janis, 
Vincas Alexjs, Albertas Gru- 
tauskas, Petras Masionis, Ro
bertas Tregalskis, Juozas Ka
minskas, 
Edvardas 
Kirkutis,
Petras Jančis, 
šaitis, Kazys 
Skeras, Stasys

PENNSYLVANIJOS 
KASYKLŲ BĖDOS

•* Pennsylvanija labai susiru- 
: pinus savo kietosios anglies in

dustrija. Kietos anglies kasi
mas ir pardavimas yra viena 
iš didžiųjų valstijos industrijų, 
kurį- pirmiau dayė darbų dėl 
150,006 angliakašių ir atnešė 
valstijai daug pinigo. Ji dar 
vis duoda darbo daugybei an
gliakasių ‘ ir atitraukia į vals
tiją daug pinigų. Bet ji jau 

v neatneąa pelnų.
Kietos anglies industrija at

sidūrus- Sunkiose sąlygose. Jos 
buvę darbininkai, atvirai suki- 

• lęV e|na į • kasyklas ir kasasi 
sau anglį* naudodami patys ir 
parduodami, 'pragyvenimui. Jie 
šiuo budu sunaudoja anglies 
.už - apie 30- milijonų dolarių 
metuose.
. šitoks anglies grobimas pa
vertė valstiją imtis tyrinėjimo 
visos padėti * ^uberimto-
rius paskyrė k isi’ią iauutik-
slui. ‘ ų_ .f"

Tokia ilgŠies- -indus
trijos paklėtis sakoma paeina 
iš kasyklų savininkų ir opera
torių nesugebėjihio biznio ves
ti. Pe'r bilę metų ji buvo va
dovaujama visai besąmoningai. 
Per tūlą laiką kietoji anglis ne
kurtose šalies dalyse turėjo vi
sišką kuro monopolį. Tuo nau
dodamiesi, kasyklų vedėjai ve
dė visą biznį žiūrėdami tik sa
vo pusės, nepaisydami visuo
menės pusės. Godumas prive
dė prie susmukimo. Betgi ig
noravimas ekonominių teisių 
jiems sudavė paskutinį smūgį.

Kasyklų vedėjai pakėlė kai
nas; anglies naudotojus laikė 
paniekoj; save skaitė nepalie
čiamais. Tokis apsiėjimas vi
sada iššaukia atsiradimą nau
jų kompeticijos formų. Ir 
taip, kuomet anglies karaliai 
sėdėjo toli savo įsivaizduotame 
nepajudinamame saugume, ki
tokį pavidalai kuro — vanduo, 
gazas, aliejus — užplūdo rin
ką ir pastūmė anglį į šalį.

Visas trečdalis anglies rin
kos atimtas. Todėl tai dabar 
yra 50,000 kietos anglies dar
bininkų be darbo, kurie, gal 
būt, niekados daugiau nedirbs 
kietos anglies kasyklose.

Dabar keliama 
manymų padėčiai 
kasyklų savininkai 
kad jie turi kuro 
tiek. Yra siūlymų varyti an
glies kasimą davimui, darbinin
kams darbo. Kitas siūlymas 
yra įvesti panašų Guffey pla- 
hą kietai angliai kaip praves
ta minkštajai angliai, bet ži
novai sako tas planas šią in
dustriją visai pasmaugtų. Siū
loma paimti anglies kasyklas į 

' valstijos nuosavybę. Dar to
liau, kalbama kad išeitų nau
dinga jeigu visos kasyklų kom
panijos susijungtų į vieną.

Kas bus daroma tas, bet nė
ra vilties greitu laiku kietos 
anglies kasyklų padėtį page
rinti. Darbininkas.

visokių su- 
gerinti, 
vis dar tiki 
monopolį ir

kėt

Petras Daugirdas, 
Aimaitis, Andrius 

Jurgis Leškauskas, 
Jurk-

SULAUKĖM SVEČIUS 
LIETUVOS 

(Musų koresp.)
Liepos 6 d. 1 vai. p. p. at

plaukė laivas “He de France”, 
kuriuo atvyko Lietuvos Sporti
ninkai, Seimo Atstovai, žurna-i 
listai ir grįžo musų trys spor- i 
tininkai amerikiečiai: Žukas, 
Kraučiunas ir Talzunas. Viso į 
atvyko laukiami seimo nariai j 
agronomas Gilvydis ir Kviklys, 

į Kūno Kultūros Rūmų Direk- 
i torius Augustauskas su žmona, 
“Lietuvos Aido” Vyr. Redak
torius Alantas, “Lietuvos ži
nių” atstovas Petronis ir 11 
sportininkų.

Svečius sutiko Gen. Konsulas 
J. Budrys, specialiai atsiųstas 
iš Čikagos Centralinio Sporto 
Komiteto narys p. Juška. “Vie- 

I nybės” 
į sliava ir 
dakcijos 

į Vencius, 
; Simutis,
■ kas būrys lietuvių.
1 sius nufilmavo p. Motuzas. Su- 
j sitvarkę bagažą, kiek po 4 vai. 
svečiai, pp. Juškos ir Tysliavos 
lydimi, specialiu autobusu iš
vyko į Washington’ą.

Seimo nariai pasiliko New 
Yorke, kur padarė vizitus “Vie
nybės”, “Tėvynės” ir “Ameri
kos” redakcijoms, ir užsuko 

Į pas p. Girikų, kur turėjo pro
gos sutikti, susipažinti ir pa
sikalbėti su daugeliu brukli- 
niečių. Pernakvoją New Yorke 
Liepos 7 d. 8 vai. ryto pp. Gil- 

. vydis ir Kviklys išvyko trau
kiniu į Washington’ą, kur vėl 
prisidės prie kitų atvykusiųjų.

Liet, Pasiimt. Washingtone.

I

Antanas
Skurkis, Jonas 
žekas.

redakcijos nariai Ty- 
Kruže, “Tėvynės” re- 
narys Bajoras, Dr. 
pp. Valaitis, Ginkus, 
Baltramaitis ir gero- 

Atvyku-

Alena Stanke-
Julė Savukinaitė, Eve-

SENAME

MONTREALE BALTIMORE, MD.

PITTSTON: 
vičiutS, 
lyn Juozaičiutė, Emily Gilvic- 
kaitė, Alena Grigaloniutė, Ire- 
ne Krivickiutė, Margaret Ki- 
žiutė, Evelyn Padražiutė, Julė 
Vatlavičiutė,' Frances Sasaki- 
niutė, Vin. Želadonis, And. Ki
šis, Jonas Drakis, Mikas Ma
žeika. /

PLYMOUTH: Katrė Cepo- 
niutė, Alena Salvaniutė, Elsie 
Strumskiutė, Onytė Urboniutė, 
Leo Ravulis, Leonas 
Juozas Grigas, Juozas 
Jonas Galimas.

Regalis,
Čepulis,

Yančio-EXETER: Biyuta
nytė, Rožė Dambrauskaitė, 
Marė Paraliutė, Marceline Sa- 
lasevičiutė, Margaret želoniu- 
tė, Marcelė Bertainiutė, Juozas į 
Gt'iškonis.

PRAINS: Vyt Matukaitis, I 
Ddrothy Ninnes, Marė Šalti- ■ 
niutė, Rūta Makaloniutė, Jo-j 
anniv Rigaliutė.

ASHLEY: Aldona Pauliko- 
niutė, Antanina •, Rinkevičiūtė, 
Silvestras Vaškonis.

FAIRVIEW: Juozas šiemo- 
nis.

BROOKLYN, N. Y.

LAKE, Rūta Nieniutė, 
vardas Urbanavičius.

¥ * *

GARNYS
Gegužės 26 d. garnys 

kė Bernice Kumaitienę, paliko 
dukterį.

D. Klinga,
J. Ginkus,

Dr. B. K.
Jonas Va-

aplan

APSIVEDĖ
Daina LizdžiutS, mokytoja, 

su mokytoju J. S. Snyder, abu 
iš Lehman Township.

Ratilas 
doah, su 
Hazleton,

Adolfas
su Margaret Petraičiute, 
Wilkes-Barre.

Jonas J. Nienius.

Pužas, iš Shenan- 
Mare Busavičiute iš 
Pa.
Sudikas, Plymouth, 

iš

PASKUT1NIAI žinomi brie
džiai, Pennsylvanijos valstijos 
kilmės, buvo baigti iššaudyti 
1837 metais, ir jų veislės at- 
auginimas, pradėtas 1912 me
tais, pasirodo neduoda jokių 
gerų vaisių.

VALDŽIOS PASKO 
LOS ŪKIAMS

išlygintas ir mažas

“Kas bus, tas bus, bet že
maitis nepražus!” šioje patar
lėje Lietuvių tauta sukaupė vi
są savo kietą pasirįžimą išlik
ti tautiškai gyva, visų priešų 
nežiūrėdama. Montrealo Lie- 
Lietuvių kolonija Birželio mė
nesį puikiai šio gyvo pasiryži
mo buvimą musų žmonėse pa
brėžė: pradžioje mėnesio su
organizuotą pirmoj i grynai 
tautinė ir bendru tautos tikslu 
įkurta draugija y- Vilniui Va
duoti sąj tingės, skyrius — tiek 
buiniai auga kad ir draugai ir 
priešai stebisi. Birželio 27 
dienos susirinkime, pirmininkė 
M. Aukštaitė (pasižymėjusi ra
šytoja) jau 'raportavo 60 narių. 
Išplatinta kelios dešimtys Vil
niaus pasų (keturi net didieji, 
į kurius lipinama tik po $1 
auka) ; surengta piknikas, da
vęs $20 pelno, ir atkreipta vi
suomenės akys į šį busimai 
augantį skyrių. Vietos klebo
nas, kuriam būdavo netautiš- 
kumas prikišama, uoliai šio 
skyriaus augimą remia. Kana
doje gimęs, ir Lietuvos savo 
akim nematęs, klebonas Kun. 
Bobinas Vilniaus vadavimo 
reikalą, matyti, giliai širdin 
pasiėmė, nes visokiariopais bu
dais remia, čia salę duoda do
vanai, čia parapijonus ragina 
nariais stoti.

¥ ¥ ¥
Čia butų reikalinga ir gry

nai Lietuviška labdarybės bei 
pašalpos draugija, kuri Lietu
vių šelpimo reikalais rūpintųsi. 
Gali būti, SLA nariai gerai pa
darytų, jei sukurtų Susivieni
jimo kuopą. Tada gautų 15- 
000 narių ir dviejų milionų 
dolarių kapitalo pai'amos. Lab
darių draugijos reikalą įrodė 
mirtys dviejų moterų. Vienos 
šeima mito 'iš miesto duodą- 
mos pašelpėš, įr laidotuvėms 
prisiėjo gėi*6‘s valios Lietu
viams sumesti pinigų. Tačiau, 
liko keturi našlaičiai vaiku
čiai. Kas jais rūpinsis? Kita 
moteris pasimirė ligoninėje, po 
operacijos, ir paliko 14 metų 
našlaitį berniuką. Tokių pa
vyzdžių pasitaiko nemaža, nes 
gyvenimas dar ne visiems mu
sų broliams ateiviams Kanado
je malonus ir lengvas. Kai ku
rius našlaičius- globoja gimi
nės. Tokiu budu, pavyzdžiui, 
Orlauskų šeima globojo ir išau
klėjo keturis našlaičius. Bet 
kiti giminių čia neturi. Tokiu 
budu, labdarių ir pašalpos dr- 
gija čia būtinai reikalinga. Tie
sa, yra keletas draugijų, ta
čiau, vienos persunktos netau- 
tinės politikos tikslais, kitos 
persiaurais principais vadovau
jasi.

VISOKIOS ŽINIOS
Lietuvių Demokratų Klubas 

rengia ekskursiją laivu “Di- 
xie”, ketvirtadienį, Liepos 16, 
nuo 8:30 vakare. Ant laivo 
yra didelė vieta šokiams. Ant 
viršutinio denio bus rodomi 
garsiniai judami paveikslai. 
Mokestis važiuojantiems tik 50 
centų ypatai. Ekskursiją va
dovaus Adv. Nadas Rastenis. 
Dalyvaus šioje ekskursijoje ir 
Washingtono Lietuviai. Tai ir 
Chesapeake Bay išgirs Lietu
viškas dainas.

«

L. D. Klubas Birželio 20 d. 
Į turėjo pikniką Deck’s Grove. 

Dalyvavo gana daug žmonių ir 
visi smagiai praleido dieną.

Kad jau laikai pagerėjo tai 
matosi ir piknikuose. Eilės 
naujų puikių plieninių žirgų— 
Fordų, Pontiacų, Chryslerių, 
Buickų, ir kitokių — bei ponių 
ir panelių parėdai rodo kad jau 
ne Hoover’o laikai. Ne Hoo- 
vero laikai ir tuo kad dabar 
žmonės liųosai geria gintarinį 

į alutį, vietoj ‘ kaip seniau, pu
siau baimindamiesi, gerdavo 
tvartuose raugintą “naminį” 
šarmą.

Darbininkai jau nesigąsdina 
ir kaip seniau nesako: “Sezo
nas baigtas; dirbtuvės užsida- 

j rė, galas žino kas bus”. Da
bar jau sako: /‘Dirbtuvėj se- 

| zonas baigėsi, tai proga sa- 
vaitę-kitą atsidusti”. Žinoma, 
dar rojaus ant žemės nėra; bet 

’ veidai' parodo jog žmonės jau
čia turį progą gyventi.

A* V
Nesenai į Lietuvių salę įsi- 

briovę vagys geležia išardė 
$700 vertės kasos rėgisterį. 
Sak,o ten pinigų nėbuvę. Bet 
salei nuostolių vistiek padarė. 
Mktyt vagilių butą prisižiūrė
jusių, nes žinota kaip nakčia 
ineit ir kaip išeit.

¥ ¥ ¥
Vargoninkas J. čižauskas 

apleido Baltimorę. Rodos iš
sikėlė į tVorcester, Mass. či
žauskas yra pirmaeilis Ameri
kos Lietuvių vargoninkas, mu
zikos kūrėjas ir gabus chor- 
vedis. Daug kas gailisi kad 
Čižauskai turėjo Baltimorę ap
leisti. Dabar paimtas svetim
tautis vargoninkas, sakoma ne
ilgam. Gerai butų kad neil
gam. Kam svetimtautis turi 
valgyt Lietuvių duoną, kad yra 
gerų vargoninkų Lietuvių.

Kauninis.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios mėtų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

pa- 
ra-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ SIMAS K. 
ALYTA

ALYTA, Simas Kazys, 61 m. 
amžiaus, mirė lauke dirbda
mas, Birželio 25 d:, Cleve
lando miesto senelių prie
glaudoje. Rastas negyvas 
pora dienų vėliau.
Velionis Aly ta buvo vienas 
iš ankstyvųjų Lietuvių išei
vių spaustuvninkų, to ama
to išmoko prie “Vienybės 
Lietuvninkų”, Plymouth, Pa. 
Amerikon atvažiavo 1890 m. 
ir dirbęs kasyklose, paskui 
stojo prie “Vienybės Lietuv
ninkų”, nes buvo daugiau 
pamokytas. Vėliau buvo S. 
L. A. organo “Tėvynės” ad
ministratorium tūlą laiką, 
kai pradėta leisti “Tėvynė”. 
Paėjo iš Trilaukės k., Paja- 
vonio par., Suvalkijos.
Apie 15 metų atgal jis at
vyko į Clevelandą, čia įsi
steigė savo spaustuvėlę, bet 
biznio nepadarė, ir užklupo 
senatvė, taigi kelis metus 
jį prilaikė “Dirvos” spaus
tuvė. Apie trys metai atgal 
jis lauke parslydęs nusilau
žė koją, buvo išvežtas į li
goninę, paskui į senelių na
mus, kur ir baigė savo gy
venimą. šį pavasarį Water- 
bury, Conn., mirė jo brolis 
Mikas, taipgi spaustdvnin- 
kas. Jie Amerikoje buvo 
trys broliai.

Mirę Lietuviai
Wyoming Klonyje, Pa.
VAIČIULIONIS Vincas, 42 m. 

mirė Birželio 9. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
Wilkes-Barre parapijos ka
pinėse.

PETROLIENĖ . Viktorija, 52 
m., mirė Birželio 14. Ame
rikoje išgyveno 30 metų, 
Swoyersville, Pa. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis, 
Lehman, Pa., kapinėse.

ALEKSIS Paulina, 50 m., mi
rė Birž. 15, Courtdale, Pa. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Lehman, Pa.

KUNSAVIČIUS Vincas, 50 m. 
mirė Birželio 2, Wanamie, 
Pa.

KISIELIUS Domininkas, 34 m. 
mirė Birželio 18, Kingston, 
Pa. Gimęs Shenandoah. Pa.

ULPIS Jonas J., 52 m., mirė 
Birželio 18 d., Lee Park, Pa. 
Amerikoje išgyveno 37 m. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis parapijos kapinė
se.

NOREIKA Povilas, 49 m., mi
rė Birželio 21, Miner Mills, 
Pa. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. East Eend 
kapinėse.

Jenas J. Nienius.

MOZURAITIS Jonas, 48, me
tų, mirė Clęveląnde Birželio

■ 26., palaidotas. Birž. 29.
SKRIUBIENĖ Kązė„ 32 metų, 

mirė Montanai, Kanadoję, 12 
i Birželio. Kilus iš Rušupių 
. k., Skuodo vai., Ąlažęikių ap.

ZAVINAUSKAS Jurgis, mirė 
— Bal- 22*, Sprmgfield, III. 
PETROLAITIENĖ Viktoriją, 

mirė Birž. 18, Lee Park, Pa. 
Amerikoj išgyveno 37 m.

BARČAS Simonas, pusės am-, 
, žiaus, mirė Birželio 11, Chi

cagoje. . Raseinių ap., Erž
vilko par., Paviešio k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

GAIŽIENĖ Petronėlė, mirė 9 
Gegužės, Argentinoje.

KAROSYTĖ Ona, mirė Balan
džio 23, Argentinoje.

ČITAS, rastas užmušta? ant 
kelio Vilią Formosa, Brazili
joj. Buvo 21 metų amžiaus.

DAMBRAUSKAS Jonas, išgy
venęs pusę amžiaus, mirė 
Birželio 19, Chicagoj. Tel
šių ap. ir par. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

MIRKUS Jurgis, 49 metų, mi
rė Birž. 19, Baltimore, Md.

STANKEVIČIUS Juozas, 65 
m., mirė Birželio 17, Maha- 
noy City, Pa. Gimęs Veisė
juose. Amerikoje ;išgyveno 

]50 metų.
SPETYLA Petras, 48 metų, 

mirė Birželio 23, Chicagoje. 
Kauno ap., Skapiškio parap., 
Pačiaušku k. Amerikoje iš
gyveno 25 metus. : • t

BLASKAUSKAS Justinas, pu-

2, Chicagoj. Švenčionių ap. 
Daugėliškiu p., Taujunų k.

. Amerikoj išgyveno 30 metų.
KIŠE LIS Dom., mirė Birželio 

18, Kingston, Pa.
PAULAUSKAS Stasys, 47 m., 

mirė Birželio 18, Chicagoje. 
Šiaulių ap., Vaiguvos par., 
Pujokų k. Amerikoj išgy
veno 27 metus.

VAINALAVIČIUS Ignas, mirė 
Birželio 20, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU Deksnius, Pra
nę; Kostantą ir Juozą, Kita
dos gyveno Chicagoje, Juozas 
turėjo saliuną. Paeina iš Ro
kiškio vai., Jeciunų kaimo.

Taipgi j ieškau Kazį Daunį, 
dirba Detroite. Paeina Rokiš
kio vai., Bajorų k.

A. Easenavičius
Box 92, Karlsruhe, N. Dak.

šį Kuponą gavimui platesnių smulkmenų

Name
Address.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE 
SANDUSKY, OHIO.

Send, without obligation, to me, 
your latest literature.

BIRZ. 12 iki RUGS.6
Aplankykit šį puikų pusiausalio resortų prie gra
žaus Erie Ežero pakraščio.... Praleiskit čia iš
tisų dienų, savaitę arba atostogas.... NAUJI 
PATOGUMAI. . . . NAUJI PAGERINIMAI.

▼ MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje”
▼ JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai.
▼ TENISUI iošt geriausios aikštės.
▼ ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace.
▼ PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai

kui praleisti užsiėmimų ir sportų.
HOTEI, BREAKERS IR BON AIR — VĖSUS — 
PATOGUS — VISI KAMBARIAI NEBRANGUS

Prie Ohio No. 2, U. S. 6, tik 53 mailės į vakarus 
nuo Clevelando. . .privažiuojama traukiniais, bu- 
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit

¥ ¥ ¥
Montrealo Suomiai šymet tu

rėjo didelio džiaugsmo, nes pir
musyk istorijoje Suomių laivų 
linija Montreale įkūrę savo lai
vams stotį. Pirmuoju laivu bu
vo Wiiri, atvežęs žuvų, sūrių, 
ir kitų Suomijos produktų. Ta 
proga laive suruošta vakarie
nė, kurioje valgyta šiaurės el
nių mėsa, gerta vynas iš Suo
mijos šiaurėje augančių uogų, 
ir pasveikinta Suomijos vėlia
va. Ar ateis kada laikas kada 
Montrealo Lietuviai džiaugda
miesi sveikins savo laivų kapi
tonus ir Lietuvos vėliavą Mon
trealo prieplaukoj e ?

¥ ¥ ¥
Montreale nemaža Lietuvos 

Žydų, kuris drugniai Lietuvą' 
prisimena. Kai kurie net auk
štas vietas žydų visuomenėje 
pasiekę. Aną dieną mirė 82 
metų Morris Tannenbaum, ku
ris iš Lietuvos atvyko būdamas 
14 metų. Jis čia įsitarnavo į 
Barono Hirsch mokyklos direk-, 
torius ir pirmininkus senelių 
prieglaudos ’ žydams. Bendrai, Į 
Lietuvos žydai čia smarkesni 
ir biznyje ir mokslo.

Ipolitas.

SMULKIOS ŽINELĖS
Brooklyno Tautininkų Klu

bas gerai gyvuoja. Įsirašė 5 
nauji nariai. Dalyvavęs Lie
tuvos Sportininkams priimti 
komiteto pirmininkas Trainai
tis klubą pakvietė padėti Spor
tininkus priimti. Klubas vien* 
balsiai nutarė prisidėti. Taip 
pat nutarė atvykstantiems Sei
mo atstovams surengti vaka
rienę ir prakalbas. Komisija 
tam darbui išrinkta: J. Anta
navičius, 
Vencius, 
laitis. '

Buvo
nesusipratimas tarp buvusio 
Klubo pirmininko J. Sagio, ku
rio susirinkime nebuvo, ir da
bartinio pirmininko Vyšniaus. 
Tūlas laikas atgal “Vienybėj” 
tilpo p. Sagį įžeidžiąs straips
nis, po kuriuo parašyta pavar
dė Vyšnius. Nekurie nariai 
paprašė p. Vyšnių pasiaiškin
ti. Pirmininkas Vyšnius 
aiškino kad tai ne jo buvo 
sytas straipsnis ir kad ne 
vienas Vyšnius yra. Gal
rašė koks klubui nežinomas 
Vyšrius tikslu draugus sukir
šinti.

Iš Clevelando, Brooklyne ke
lias dienas viešėjo Jonas Bra
zauskas, žinomas tos kolonijos 
veikėjas, su žmona. Kelionę 
atliko automobiliu. Buvo apsi
stoję pas p. Vitaičius.

Navickų salėje, Maspethe, 
buvo surengta banketas pager
bimui siuvėjų Vaičaičių jų 10 
metų vedybų sukaktuvių pro
ga. Dalyvavo apie 300 jų drau
gų, tarp jų keli pažymus 
apielinkės veikėjai. Po 
šių pasakyta

Birželio 27 
Julė Lackiutė 
šium.

Kilmininkas
susivedė Birž. 27, su Elena 
čarneckaite.

Bal’unas susivedė su p-le 
Zelionyte. J. Valaitis.

j

šios 
vai-

ir kalbos.
d. susivedė 
su Juozu Kabo-

Sutraukus sąskaitas Reset- 
tlement Administracijos veiki
mo potvinio nukentėjusiose da
lyse, to darbo vedėjas praneša 
kad iki šiol jau suteikta apie 
475 paskolos ūkininkams 25-seį 
apskrityse Ohio valstijoje. Pa-1 
skolos apima $111,875.69 su
mą.

Ūkių atsteigimo vadovybės 
skyrius, kuris apima Ohio, In
diana, illinois ir Missouri vai-. 
stijas, sako kad jis iki šiolei 
ūkininkams gelbstint atsista-1 
tydinti ir pagerinti savo ukiusK, --------- . - . «

išrašykit ‘Dirvą- Į išduota apie 1785 paskolos ben
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą -— i 

saviškiams į Lietuvą. droje sumoje $438,997.92.

p-le

Ant. Kazlauskas

DRUSKA PENNSYLVANI- 
JOJE. Pennsylvanijos vidaus 
reikalų sekretorius skelbia kad 
šioje valstijoje giliai po žeme; 
randasi sluogsriai druskos ku-' 
rios užtektų pasauliui daugy
bei metų. |

J. A. URBONAS 
"Dirvos” Agentas Davtone 

534 Michigan Avė. Dayton, 0



KAIP DANGUJE TAIP 
IR ANT ŽEMĖS

arba:
Ką seniau darė Amerikos 

Lietuviai, tą patį dabar 
daro Argentinos ir Bra

zilijos Lietuviai
Nuo to laiko kaip Dievu

lis sutvėrė Adomą ir iš jo 
šonkaulio padarė moteriš
kę, vyrai po visą pasaulį 
nerimaudami laksto ir įieš
ko tos jam priklausančios 
kūno dalies, savo šonkau
lio.

Nei vienas vyras nesi
jaučia pilnas vyras jeigu 
neturi savo šonkaulio sau 
prie šono prisispaudęs.

Visi atsimenat kokių ko
medijų, dramų ir tragedijų 
atsibūdavo Amerikos Lie
tuvių šeimose kuomet čia 
atvažiavę iš Lietuvos jau
ni vaikinai pradėdavo gy
venti, užsidirbti pinigų, ir 
imdavo rūpintis apie susi
radimą savo šonkaulio.

Daugelis galėdavo apsi
eiti be daug ko, ale be to 
kas jam priklauso nuo Ado
mo ir Jievos laikų niekas 
nenorėdavo apsieiti.

Tada musų laikraščiai ir 
gazietos buvo pilnos pra
nešimų tokių:

“Burdingierius pa b ė g o 
su savo gaspadine”,

“Jonas Maknorius nu
šautas, vyras rado jį su 
savo pačia”,

“Pranas Meilutis išsive
žė savo brolio pačią; $50 
atlyginimo kas juos suras”,

“Pajieškau savo pačios, 
kuri pabėgo su burdingie- 
rium, išsiveždami vaikus ir 
visus pinigus”.

Ir tt. ir be galo.
Šitos istorijos buvo ma

tomos Lietuviškuose laik
raščiuose per kokius tris 
desėtkus metų.

Ale lengva palengva jos 
nyko, tilo ir nutilo.

Kodėl taip atsitiko?
Ugi todėl kad laikai per

simainė: į Ameriką pas 
mus iš Lietuvos jaunų pa
nelių ir vaikinų kaip ir ne
atvažiuoja. Seniau atva
žiavusieji nusistovėjo: ku
rie rado savo šonkaulius, 
ir pajiegė juos išsaugot nuo 
pabėgimo, gyvena sau ra
miai, burdingierių nelaiko. 
Kiti kurie liko viengun
giais tie jau nuseno ir gas- 
padinės nenorėtų su jais 
bėgti, o tos gaspadinės irgi

7 Dienos Į LIETUVĄ
" ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSAI DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEVV YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos. 

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE

pariebėjo, pastorėjo, ir nu
sikirpo plaukus, tai ir tie 
keli likę senberniai jų ne
sikėsina vilioti.

Visi gerai matot kaip 
laikai dabai persimainė — 
bėgo ir nubėgo sau savais 
keliais, visi pasenėjo, ir to 
ką darė 25 ar 30 metų at
gal, daugiau niekados, nie
kados nedarys.

Daugelis tų kurie 25 ar 
30 metų atgal buvo smar
kus jaunikaičiai, viliojo vi
sas mergeles; po saliunus 
ųžė, vakaruškose buvo pa
tys smarkiausi, dabar jau 
nusenę. Pas nekuriuos nu
ėjus jau rasi juos laikant 
ant kelių savo sūnaus ar 
dukters vaiką — tokios tai 
permainos atsitiko.

Ale kai paimi skaityt 
anos kitos Amerikos Lie
tuviškus laikraščius — Ar
gentinos ir Brazilijos — 
tuose laikraščiuose randi 
pakartota tie patys apra
šymai: komedijos, dramos 
ir tragedijos kokios buvo 
pas mus.

Dabar ten skaitai:
Jonas ir Ona nusižudė 

iš meilės, Ona negalėjo pa
bėgt nuo savo vyro;

Pranė nunuodijo savo 
vyrą ir išbėgo su Miku;.

Stasys nušautas, užtik
tas su Magde, vyrui par
ėjus.

Ir tt. ir be galo.
Viskas kas seniau buvo 

pas mus dabar persikėlė į 
Pietų Ameriką.

— Ale kodėl persikėlė? 
— jus paklausit.

Štai kodėl: po didžiųjų 
vainų, kai neįleido jaunų 
žmonių iš Lietuvos važiuo
ti į musų Ameriką jie va
žiavo į aną Ameriką, o bū
dami jauni ir karšti, kiek
vienas žinodami kad jiems 
kur nors yra tas nuo Ado
mo laikų išlaužtas šonkau
lis, jo jieškosi. Jeigu nu
žiūri kurį ir mano kad tai 
jo šonkaulis, tuoj ir grie
bia, spaudžia sau prie šo
no.

Jeigu pataiko pasigriebt 
laisvą ir kito pirmiau ne
prisiimtą tai gerai, ale ku
ris pradeda taikyti, sau to
kį šonkaulį kurį kitas, pir
miau pasirinkęs mistino 
kad jam priklauso, tokiam 
jau bėda.

Ale kodėl tokių šposų ne
atsitinka Lietuvoje? — jus 
paklausit manęs, ba visi 
gerai žinot kad ten nebuvo 
pabėgimų nei kitokių tra
gedijų. Todėl ten taip ne
atsitikdavo kad ten niekas 
pas kitą ant. burdo. negy
vendavo. Kai išvažiuoja į 
Ameriką, pasibaigia tie se
ni šeimyniški varžymui, čia 
atsiranda laisvė, plati šalis, 
graži gaspadinė priima pas 
save ant burdo, na ir pra- 
sidėdavo tas apie ką aš čia 
jums pasakoju. _____
Skaitykit ★ Skaitykit

“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

DIRVA

BRITANIJOS Užsienių Reikalų Vice Ministeris 
Lordas Plymouth Kaune. Dešinėje paveiksle 
matosi svečias tik ką atvykęs lėktuvu. Su juo 
kalbasi (be skrybėlės) Amerikiečiams labai ge

rai žinomas B. K. Balutis, buvęs “Lietuvos” re
daktorius ir vėliau Lietuvos Ministeris Washing- 
tone. Dabar p. Balutis yra Lietuvos Ministeriu 
Londone, šiuo tarpu jis atostogauja Lietuvo

je. Kairėje paveiksle Lordas Plymouth sveiki
nasi su Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeriu 
St. Lozoraitis. Prie jų p. Balutis. Pasitikimas 
įvyko Kauno aerodrome. Tsb.

JUSU SVEIKATA
PIRMOS DIENOS 

MOKYKLOJE 
DR. G. I. BLOŽIS

Kas neatsimena apie pirmas 
mokyklos dienas, kuomet esa
me apie šešių metų amžiaus, 
štai ir Negalių Jonukas, pir
mą dieną kuomet nuėjo į mo
kyklą, jam atrodė labai keis
ta. Vienok buvo priverstas pri
sitaikyti prie naujų aplinky
bių. Jam buvo labiausia keis
ta, kad Jonuką šaukė po pa
varde, o ne po vardu, taip kaip 
jo tėvą.

Antras įspūdis buvo kad mo
kykloje turėjo prisilaikyti dis
ciplinos: negali bėgti kur nori 
ir kada nori, bet reikia gauti 
leidimas nuo mokytojos.

Mokytoja paaiškino kad tuo
jau ateis slaugė mokyklon ir 
vaikučiams paaiškins ką tai 
naujo.

Jonuką labai užinteresavo 
žodis slaugė ir nuolat svarstė 
kas tai per gyvūnas galėtų bū
ti, nes jis buvo girdėjęs tą var
dą nuo motinos, o slaugės sa
vo akimis nebuvo matęs.

Jonukui galvą belaužiant apie 
tai, ir slaugė kambarin inėjo, 
baltoj uniformoj pasirengusi, 
jauna, graži. Vaikas perme
tė akim per slaugę ir klausia 
šalę sėdinčio kito vaiko:

“Klausyk, Draski, ar tu ži
nai kame skirtumas tarpe an
gelo ir slaugės?”

Vaikas papurtė galvą nuduo
damas kad nežino, ir dar pri
dūrė:

“O gal, tai viena ir ta pati?” 
Jonukas manė kad tai gali 

būti teisybė, nes ta slaugė la
bai panaši į angelą, kur Jonu
kas dažnai matydavo motinos 
kambaryje kabančio atvaizdo, 
kur matosi: angelas seka, da
bodamas mažą mergaitę. Tas 
angelas primena kad jis mažus 
vaikus sergsti visuomet ir vi
sur.

Slaugė aiškiai suprantančiu 
balsu prabilo į vaikučus:

“Visi berniukai ir mergaitės 
ateikite į kambarį — numeris 
penktas, kuriame bus patikrin
ta jūsų sveikata; ten jūsų lau
kia daktarai, 'būtent, medikas 
ir dentistas”.

Draskis labai išsigando ir į 
Jonuką atsisukęs sako:

“Aš žinau, kad dentistas la
bai užgauna dantis”.

Jonukas atsako:
“Tu klysti—dentistas Neku- 

tis niekuomet neužgauna”.
Vaikam besiginčijant apie 

baimę ir užgavimą, jau buvo 
pašaukti į egzaminavimo vie
tą. Draskis pamatęs, kad ne 
tas dentistas, kuris užgavo jį, 
nudžiugo, o Jonukas pastebė
jęs kad ne dentistas Nekutis, 
labai nusiminė. Bet vaikai per
ėję visus formalumus buvo 
patenkinti daktarų naudingu 
patarnavimu ir visiems moki
niams buvo suteiktos informa
cijos kaip dantis užlaikyti, bū
tent;

1 Tėvai turi nupirkti vaikam 
šepetuką dantims šveisti.

2. Tėvai turi prižiūrėti kad 
šepetukas butų vietoje ir šva
rus.

3. Vaikas turi valyti dantis 
tris kartus į dieną.

4. Vieną kartą turi vartoti 
dantim mostelę (tooth pašte), 
ant šepetuko uždedant ir ne 
vien dantis paliečiant, bet ir 
smegenis.

5. Motina kiekvieną mėnesį 
turi peržiūrėti vaiko dantukus.

6. Mptinos privalo vaikus nu
vesti prie dantų gydytojo kas 
trys (3) mėnesiai, o šeimos gy
dytojas (dentistas) egzamina- 
ciją atliks veltui.

7. Dantų gydytojas negali 
išsaugoti dantų nuo gedimo, jei 
pats nesaugosi jų.

8. Kad ir prasčiausi, bet sa
vi dantys geresni kad ir už ge
riausius dirbtinius.

AKYS IR AKINIAI
ATTIGMATIZMAS

Atsigmatizmas yra tai ne
lygumas akies išlenkimo, iš 
ko pasidaro neaiškus matymas. 
Spinduliai nesusirenka ant re
tinos, bet išsisklaido. Akis 
stengiasi apgalėti nedateklių, 
padaryti aiškų matymą, bet 
tas reikalauja didelio įtempi
mo akies mechanizmo.

Akys greitai pavargsta, as
muo gauna galvos skaudėjimą, 
nervingumą. Pasidaro sunku 
skaityti, protauti, mokytis.

Tankiąi jaunuoliams nesise
ka mokslas delei astigmatiz- 
mo. Skaitymas jam pasidaro 
sunkus darbas, jis bando iš
trukti iš mokyklos ir eiti į lau
kus, kur jo galva gauna pasil- 
sį. Toks jaunuolis gali visai 
iškrypti iš vėžių, kuomet pa
taisymas matymo perkeičia jo 
būdą į gerąją pusę.

Daugelis suaugusių žmonių 
sunaudoja kašes pilių paleng
vinimui galvos skaudėjimo, 
kuomet tinkamai uždėti akiniai 
sulaiko galvos skaudėjimą ant 
visados.

Yra daug žmonių kurie sau 
įkalba kad jiems akiniai nerei
kalingi, kad jie jų nenori, tan
kiausia manydami jog akiniai 
padidina veidą. Kartais žmo
gus užsideda svetimus stiklus 
ir nieko per juos nemato. Tas, 
sulyg jo protavimo, reiškia 
kad akiniai yra niekai, jie tik 
apsunkina akis. Tokis prota
vimas reikalauja pataisymo, 
kaip ir akių astigmatizmas.

Kiekvienas žmogus reikalau
ja kitokių akinių. Trumpare
gio akiniai netinka tolyregiui, 
astigmatiški netinka norma
lėms akims.

Kaslink išvaizdos tai šian
dien akiniai yra labai patobu
linti išvaizdos žvilgsniu. Bet 
kiekvienas veidas reikalauja 
kitokių akinių. Gerai prirink
ti, gerai pritaikinti prie veido 
akiniai pagražina veidą.

Dr. F. M. Lait.

TAUTINIU 
REIKALU

Patėmijęs “Dirvos” nr. 26- 
me Baltimorės Dainiečio strai
psnį nustebau, kad Baltimorie- 
čiai, kurie visoje š. Amerikoje 
yra žinomai kaip sąmoningiau
si Lietuviai tautiečiai ir pa
vyzdingiausi veikėjai tautinėje 
dirvoje, taip labai užsirūstino 
ant “Vienybės”, kad jos redak
torius pagyrė šliburį už jo fel
jetonus.

Manau mes visi gana gerai 
žinome tą faktą kad geriau
sius rašytojus pasaulyje, kuo
met vieni žmonės gerbia, kiti 
neigia, net ir į kalėjimą už
daro. Tai yra žmonių natura- 
liškas srovinis pasielgimas — 
daugiau niekas.

Jeigu šliburis ar kuris kitas 
veikėjas yra ką gero parašęs 
ar nuveikęs, mes jam atiduo
kime prigulintį kreditą. Bet 
jei kuris kad ir apkredituotas 
asmuo ką blogo daro, supran
tama, reikia papeikti už tokį 
jo darbą ar raštą. Tačiau, ne
privalome griauti viską kas yra 
gera, gražu ir Lietuviška, jei
gu vienas tautietis padarė klai
dą arba kam nors gerą žodį 
davė.

Taigi, jei “Vienybės” redak
torius pareiškė savo asmenišką 
nuomonę apie šliburio gabu
mą rašyti tame dar nesimato 
pagrindo ar prasmės paneigi
mui, net boikotavimui paties 
dienraščio, “Vienybės”, kuri 
nėra savastimi vieno redakto
riaus. “Vienybė” yra visų š. 
Amerikos Lietuvių tautiečių 
nuosavybė moraliniu ir kultū
rinių atžvilgiu. Laikraštis yra 
demokratinio nusistatymo, to
dėl jos skiltys turi būti laisvos 
ir prieinamos visiems, nes ki
taip ji nustos būti demokra
tiška.

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM ............ Liepos 24
KUNGSHOLM ______ Rugp. 19
DROTTNINGHOLM Rugp. 26 -
GRIPSHOLM ______ Rugsėjo 4
Sutaupysit pinigų pirkdami 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Swedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago, III. 181 N. Michigan A. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

Susidaro išvada kad jus, 
Baltimoriečiai Lietuviai Dai- 
niečiai boikotuodami “Vieny- 
nybę”, nepadarysit nei šilta nei 
šalta šliburiui arba “Vienybės” 
redaktoriui, bet nuo to nuken
tės “Vienybė”, o pagal ją ir vi
sa š. Amerikos Lietuvių tauti
nė demokratinė srovė, kurioje, 
manau, ir jus, Dainiečiai, ran- 
datės.

Taigi, Baltimorės Dainiečiai, 
teiksitės rimtai atsižvelgti į 
patį dalyką, ir to dalyko svar
bą, ir padaryti palyginimą su 
ta skriauda kurią darot “Vie
nybei”* ir tuo pat sau: ar jus 
teisingai, ar tautiškai, ar gar
bingai darote!

Turiu viltį kad Baltimorės 
Dainiečiai, perskaitę šį straip

Che
Cleveland £. i|.į 

Ūrust Compaity
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO BIRŽ. 30, 1937

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .............. $ 96,461,462.48
United Statės Government obligacijos

pilnai ir tiesioginai garantuotos.... 100,046,760.31
Statė, Municical ir Kiti Bondsai ir In-

vestmentai, įskaitant Akcijas Federal
Reserve Banke, be Rezervų............... 15,198,164.11

Paskolos, Diskontai ir Palūkos, išėmus
Rezervus .............................................. 146,174,600.21

Bankiniai Namai ................................. 5,836,770.17
Kitoks Nejudamas Turtas, be Rezervų 12,364,491.23
Suėję Nuošimčiai ir Pelnai ir kiti Šal

tiniai ................................................... 2,945,053.23
Priklauso nuo Kustomerių už Kredito

Laiškus Atliktus šiame Banke .... 2,758,306.14

Viso .................................  $381,785,607.88

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ............ $ 14,925,000.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Kapitalo Akcijos .......... 13,800,000.00
Perviršis ir Nedalinti

Pelnai ............................ 3,671,483.73
Pelnai ............................ 3,671,483.73

$32,396,483.73
Rezervas Atsargai ................................ 825,000.00
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc. .. 1,961,289.28
DEPOZITAI

Pareikalavimui .........$154,761,982.06
Ilglaikiniai ................ 169,678,560.51

Palikimų Trust Department
(Preferred) .............. 11,366,959.86

Corporate Trust Department
(Preferred) .............. 5,461,812.15

$341,269,314.58
Kitokia Atsakomybė .............................. 2,575,214.15
Palaikymai ir Kredito Laiškai Atlikti

KiSitomeriams ...................................... 2,758,306.14

Viso .........  $381,785,607.88

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Narys Cleveland Clearing House Association 
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

snelį ranka numosite ant visų 
asmeniškų užsigavimų ir busi
te, kaip buvę, sąmoningais 
tautiečiais ir solidariais bei 
stropiais kūrėjais viso to kas 
yra tautiška ir garbinga.

J. Smailis.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III
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KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

NUSIBODO ERGELIAI IR TENAI
*----------- -----------------

Argentinos Lietuviai tu
ri savo bėdų. Ten po karo 
suvažiavę Lietuvos išeiviai 
pirmiausia pateko j kairių
jų įtaką ir kairiųjų Lietu
vių spauda ir agitatoriai 
ten tūlą laiką vyravo.

Paskiau pradėjo sustip
rėti tautinė srovė, tik ir jo
je susidarė dvi pusės, ku
rios per apie metą suvirs 
pusėtinai tarp savęs kovo
jo-

Štai kaip naujausias Bu
enos Aires mieste leidžia
mas tautinės minties laik
raštis “Išvien” sako apie 
tos kolonijos stovį:

“Buvę iki nesenai musų 
kolonijoj vaidai ir šmeižtai 
visiems yra nusibodę. Prieš 
juos pasisakė organizaci
jos, veikėjai ir dauguma 
paprastų kolonijos narių. 
Visi pripažino, kad koloni
jai nėra dėl ko vaidintis, 
ir kad tos jiegos kurios iki 
šiol buvo užimtos daugiau
sia žalingomis tarpusavi
nėmis rietenomis turėtų 
būti nukreiptos teigia
miems darbams savišal
pos, kultūros ir ūkio srity
se. Tose srityse tiek dar 
nedaug nuveikta kad vi
siems darbo gali užtekti.

“Tačiau atsiranda asme
nų ir jų leidžiamų laikraš
čių, kurie nerimsta ir vėl 
pradeda drumsti musų ko
loniją. ... Jie naudoja tam 
prasimanymus, melus, as
menų įžeidinėjimus ir erzi
nimą. Kad pa jie ką 
naudingo veiktų i galima 
butų sakyti ką? Ltt savo 
darbais jiems kliudo. Bet 
jie nieko neveikia, išskyrus 
‘balaganščinos’ p 1 a t inimo 
savo parengimuose, blofų 
rašymo savo organuose ir 
pezų gaudymo savo asme
niškai naudai. Jie ir nega
li ir nepajiegia nieko doro 
nuveikti, nes žino kad ko
lonijos dar atmena jų neto
limos praeities darbelius ir 
jiems nepasitiki....

“Atrodo kad jie sąmonin
gai dirba Lietuvių priešų 
naudai ir yra jų pasamdy
ti. Jie spekuliuoja demo
kratijos, darbininkų užta
rimu, bet jie savo veiks
mais kaip tik labiausia de
mokratiją ir darbininkų 
reikalus kompromituoja.”

Iš to matyti kaip sunku 
yra dirbti ir bandyti ką ge
ro nuveikti kuomet Lietu
vių tarpe siaučia ardytojai, 
demoralizuotojai, išnaudo
tojai, kurie iš tamsių žmo
nelių nežinės naudojasi.

TELEFONŲ 
NAUDOJIMAS

Ekonominių sąlygų page
rėjimas visame pasaulyje 
pasirodo padaugėjimu te
lefono turėtojų (abonentų) 
skaičiaus. 1936 metų pa
baigoje visame pasaulyje 
biznio įstaigose ir privati
niuose namuose telefonų 
suvesta buvo 35,028,682 — 
tik 307,785 mažiau negu 
1930 metais, kada buvo pa
siekta aukščiausias skai
čius.

Suv. Valstijose telefonų 
aparatų turi įsivedę dau
giausia: 17,523,871, arba 
po 13.69 instrumentų kož- 
nam šimtui gyventojų. t

DANTŲ GEDIMAS GALI 
BŪTI SULAIKYTAS
Chicagoje, Northwestern 

universiteto dantų mokslo* 
vedėjai skelbia išradę che
mišką būdą sulaikymui ge
dimo dantų, jeigu jiems 
duos reikalingą priežiūrą. 
Sako, šie bandymai buvo 
pasekmingi 750 atsitikimų.

Kinijoj, kovojant su nuo
dingų vaistų vartotojais, 
Peipinge užsakyta 2,000 
grabų laidoti tiems kurie 
bus valdžios nužudyti už 
neliovimą vartoti nuodų.

STERILIZAVIMAS
Suv. Valstijose arti 30 

valstijų turi įstatymus ste
rilizavimui silpnapročių ir 
prisigimusių kriminalistų.

Prie to dar keturios ki
tos valstijos šiuo laiku tu
ri savo legislaturose bilius 
siūlančius pravesti sterili
zavimo įstatymą.

Sterilizuoti silpnapročiai 
ir nepataisomi kriminalis
tai vyrai ir moterys tokiu 
budu sulaikomi nuo daugi
nimo sau panašios nenau
dėlių veislės.

Poni Roosevelt’ienė, pre
zidento žmona, labai veikli 
moteris. Ji laikraščiuose 
kasdien veda savo straips
nį dienos klausimais, per 
visą metą prakeliauja apie 
30,000 mylių skersai ir iš
ilgai visą šalį, ir pernai da
vė 30 paskaitų įvairiuose 
miestuose. Per metą laiko 
ji gavo 105,000 laiškų.

KELIAI EUROPOJE
Visa Europa norima su

jungti desėtkais tūkstančių 
kilometrų geriausių kelių, 
kad jais galėtų važinėti 
automobiliais Amerikos tu
ristai.

Austrija jau paskyrė 33 
milijonus dolarių savo ke
lių gerinimui. Darbo turės 
11,000 darbininkų per po
rą metų.

MYLIU
Myliu pavasario gamtą,
Myliu žibuokles melsvas,
Myliu aš lauką ir mišką,
Myliu paukštelių dainas!

Mėgstu pavasario naktį 
Žydinčiam sode svajot, 
Žydinčią šaką alyvos
Glausti prie lupų, bučiuot. 

Mėgstu aš naktį užgauti 
Miegančių kanklių stygas, 
Ir su jom tyliai niuniuoti 
Užmirštas meilės dainas....

Myliu pavasario gamtą,
Myliu ir priešus visus....
Myliu, nes rodos pasaulis
Švelnus, malonus, gražus....

Jonas Morkūnas.

KAIP AMERIKONAI 
MIRŠTA

Liepos 4-ta diena yra 
tai diena kada Amerikonai 
miršta bandydami turėti 
šposų (“fun”).

Kiekvieną metą šven
čiant Liepos 4-tą miršta 
nuo sprogstamų medegų po 
kelis desėtkus žmonių. Se
niau mirdavo šimtais, bet 
užvesta atkakli kova prieš 
šaudymą tą dieną.

Pernai Liepos 4 šaudant 
ištiko 6,940 susižeidimų. Iš 
jų 24 mirė, 54 apako ir 539 
kitų sužeidė sau akis.

Yale Universitetas, New 
Raven, Conn., šiose dieno
se gavo nuo savo gerų rė
mėjų, buvusių mokinių, ku
rie dabar yra turtuoliais, 
10 milijonų dolarių dova
nų. Daugiausia tų pinigų 
skirta tęsimui tyrinėjimų 
vėžio ligos paėjimo.

LIETUVOS KARIAI
Baltos obelys sidabro, lapais byra, 
Motinos, kaip obelys, palydi žygin. 
Lietuvos pavasarį prabyla lyros — 
Pakyla upių nerimas, žibuoklėms žydint.
Tai jus ir jūsų broliai Lietuvos kariai, 
Šalia kulkosvaidžių sukniubot kruvini. 
Mes nujautėm kad laisvė į namus pareis— 
Ateis šrapnelių ir kulkų kryžiuojamo j 

ugnyj.
Tai jus ir jūsų broliai, tylumų vaikai,
Be riksmo mirėt po lėktuvais,
Kai Lietuva išėjo protėvių takais, 
Prikelt pažeminto Lietuvio.
Nebuvo kada verkt, durnas dūmot,
Kai ne visi su maršais- gryžot;
Raudojo kartais vėtra sutemoj 
Ir viduryj laukų mediniai kryžiai.
Tai jus, anoj pakrikštyti kovoj
Ir šiandien musų, šalį saugot —
Mes einam laimę kurti Lietuvoj, 
Nes ne vergais tėvų namuos užaugom.
Iš tylinčių laukų nuspėjome širdim —
Dar daug kam, daug velėnas ant akių 

užmes.
Mes eisim kartu, kaip geležis tvirti — 
Mes eisime visi į pavergtas žemes!

“Trimitas”. , Antanas Miškinis.

ST. JASILIONIS komunistų 
“Laisvėj” rašo: “Lietuvos fa
šistinės cenzūros išbegėdėjimas 
nesitaiso. Pakliuvęs man ne
senas ‘Lietuvos Žinių’ numeris 
turi net keturis cenzūros -krim
stelėjimus.”

Nors Lietuvos cenzūra rei
kalui esant ir krimsteli, betgi 
Lietuvos žmonės turi visokių 
pakraipų laikraščius, išskyrus 
aiškiai kenksmingus Rusijos 
vergų. O kiek gi panašių “Lie
tuvos žinioms” laikraščių iš
eina jūsų išgarbintoj kruvinoj 
Rusijoj ?

Jeigu Rusijoje kas išdrystų 
išleisti panašų “Lietuvos Ži
nioms” laikraštį tas tuoj butų 
sušaudytas kaipo išdavikas. Ir 
dar tokie sužvėrėj usios dikta
tūros garbintojai drysta kalbė
ti apie cenzūrą Lietuvoje.

▼ ▼ ▼
TAS PATS Jasilionis toj pa

čioj “Laisvėj” nei iš šio nei iš 
to piktinasi kad Lietuviškos 
Enciklopedijos penkių tomų iš
leidimas, pasak jo, “surijęs 
labai daug pinigų”.

Toks komunistiniais nuodais 
permirkęs, komunistine atsi
prašant literatūra misdamas, 
neturi supratimo apie svarbą 
tokių knygų kaip Enciklopedi
ja, ir staugia kaip rnargis pa
matęs mėnulį.

▼ ▼ ▼
NORS J. KRIPAITIS iš Det

roito ir gana rimtai “Tėvynė
je” pakritikavo bendrafronti- 
ninkų šlykščią politiką, kurią 
tie gaivalai terorizuoja 352-rą 
kuopą, tuoj atsirado diktato
rius kuris dryso išmetinėti 
‘Tėvynės’ redaktoriui kam tal
pina tokius straipsnius ir pri
kiša jam nesamą partivišku- 
mą.

Jeigu tam ubagui dvasioje 
ištikro rūpėtų SLA. reikalai ir 
gerovė tai vietoje diktavęs ko
kie straipsniai ''“Tėvynei” ne
privalomi, butų pasmerkęs p. 
Kripaičio kritikuojamus poli
tikierius ir pataręs SLA. na
riams šalintis nuo tokios po
litikos ir neįsileisti jos į kuo
pas.

▼ ▼ ▼
“NAUJIENOMS” labai ne

patiko kad “Tėvynė” dryso po
lemizuoti su diktatorišku ben- 
drafrontininku šlykščios poli
tikos gynėju Susivienijime: jos 
tuoj šoko ginti tą raudonųjų 
bendrą frontą ir smerkdamos 
“Tėvynės” redaktorių, bando 
pirštu rodyti į visai nesantį 
tautininkų - sandariečių bendrą 
frontą, kuris pasak “Naujie
nų” “lenda į SLA.”

▼ ▼ ▼

KAIP TAS diktatorius ku
riam “Tėvynė” visai tinkamai 
atsakė, taip “Naujienos” ir vi
sa kairiųjų bendro fronto spau
da tikslu nukreipti SLA. narių 
akis nuo bendrafrontininkų lin
dimo į SLA., kaip tas čigonas 
ant svetifnos kumelės jodamas 
šaukia, “laikykit vagį!” SLA. 
nariai, budėkite kol dar neper- 
vėlu.

▼ ▼ ▼
NORS “Naujienos” ir pa

čios piktinasi Rusijos diktato
rių žiaurumu ir griežtai juos 
smerkia už žmonių skerdimą, 
tačiau tokiu pat. šlykštumu 
kaip ir komunistai puola tau
tiškąją spaudą už tai kad tau
tiškoji spauda daugiau mora
linės teisės turėdama negu 
bendrafrontininkai, visu savo 
griežtumu pasmerkė Rusijos 
valdovų sužvėrėj imą.

Išrodo kad “Naujienų” re
daktoriaus galvoje y.ra lūžęs 
balkis.

GANDRAS “PAVASARIO PRANAŠAS
KAIP LIETUVOS ŽMONĖS SUTINKA

PARSKRENDANTI GARNĮ-GANDRĄ

pAVASARIUI Lietuvoje išdušus, parskrenda
* ir gandras, kuris kaime sutinkamas kaip 
didžiausias svečias. Be gandro tai ne pavasa
ris, o ypač vaikams. Kaimo vaikai pavasarį, 
laukdami gandro, nuolatos dairosi ir klausosi 
bene pamatys ar išgirs gandrinėje parskridusį 
gandrą. Kuris pirmas pamato pavasarį par
skridusį gandrą, tiki jog tam ir tenka didžiau
sia laimė. Todėl daug kas lenktyniauja kad tik 
pirma kitų pamatytų atskridusį gandrą.

Vaikai pamatę parskridusį gandrą, sveiki
na:

— Garny, garny, ga-ga-ga! Tavo pati ra
gana!

Mergaitės pamačiusios gandrą, prašosi pa
vėžėti, taip sakydamos:

—< Gužuti, gužuti, mergas pavėžyk, pavė- 
žyk; berniokus pakratyk, pakratyk!

Piemenėliai, pirmą kartą pamatę parskri
dusį gandrą, verčiasi kuliu per galvą, kad šei
mininkė vasarą niekad pusvakarių nepamirštų 
piemenėliui įdėti. Piemens gandrą labai myli, 
nes jis surenka iš ganyklų piktas gyvates.

Artojai pamatę parskridusį gandrą, meta 
darbą ir eina pas savo šeimininkę reikalauda
mi kad duotų valgyti pusvakarius.

Lietuvoje yra paprotis, nuo gandro par- 
skridimo pavasarį iki išskridimo rudenį, valgy
ti keturis kartus per dieną, o kitu metų laiku 
tik tris kartus. Todėl gandras ir artojų yra 
labai laukiamas. . - ; 11 •

Gandras kaimo žmonių vadinamas šventu 
paukščiu, nes jis, sako, esąs žmogus paukščiu 
pavirtęs, kad apgintų žmogų nuo gyvačių ir ki
tų šlykščių bjaurybių. Seni žmonės apįe gan
drus pasakoja, gražių pasakų ir- padavimų, ku
rių čia nei neišpasakoti.

Kaipo šventą paukštį, gandrą Lietuvoje 
niekas nedrysta. skausti, dar gi kuo begalėda
mi jam padeda. Kaime kur arčiau prie namų, 
medžiuose ar kur nors ant stogo taiso gandrams 
lizdus arba gandrines.. Prie, kurių namų gand
ras apsigyvena, sako, tiems namams laimę at
neša. Jeigu iš kurios sodybos gandras išsidan- 
geno, reiškia tą sodybą ištiks didelės nelaimės, 
gaisras kils ar audros namus sugriaus.

Senovėje buvo tikima jog gandras gali žmo
nių ligas paimti ir nunešti į neįžengiamas balas 
ir ten jas palikti. Sergantieji gandrą pamatę 
taip kalbėdavo:

— Busile, busilėli, paimk mano piktą ligą 
ir nunešk ją į klampias balas, į gilius raistus, 
ant sausų medžių į tuščias vietas, kur žmonės 
nei gyvuliai neineina, tenai ją palik ir amžinai 
ptažudyk....

Sako, nuo to pasakymo dingsta ir liga, ku
riai jau jokie vaistai nieko nepagelbsti.

Gandrams žmonės aukoja pinigus ir kito
kius daiktus, kuriuos padeda jų lizdan. Įdomu 
jog šis paprotis visoje Lietuvoje dar ir dabar 
tebėra visur paplitęs, žemaičiai gandro lizdan 
deda pinigus kad butų geri metai ir laimė.

Gendro lizdui įrengti medin ar ant kluono 
stogo užkelia senas medines akėčias, tai daro 
tikėdami geresnio žemės derliaus. Kai kas vie
toje akėčių įkelia lizdui seną ratą. Tai daro 
norėdami kad kelionės geriau rankotųsi. Kas 
nori kad gyvuliai tarptų tai lizdą taiso ant tvar
to stogo, o kas nori kad duonos netruktų ten 
gandralizdį įtaiso ant kluono stogo arba arti 
kluono.

Šiaulėnų miestelyje buvo labai sena kop
lyčia, kurioje seniau būdavo ir pamaldos laiko-

mos kaip bažnyčioje. Toje koplyčioje ant alto
riaus buvo du balti gandrai išdrožti iš medžio, 
kurie stovėjo šventųjų vietoje. Taigi gandrai 
būdavę laikomi ir labai šventoje pagarboje.

“Sekm.” B. Buračėlis.

(Nuo Redakcijos: šiaurinėje Amerikoje 
šių paukščių, garnių, ar gandrų, nėra.)

FANATIŠKAS PRAŽUDYMAS 
95,000 VAIKŲ

Tryliktame šimtmetyje, kada tikybinis už
sidegimas buvo karščiausias, o žmones tamsus, 
įvyko atsitikimas kuris užrašytas istorijos kny
gose kaipo liūdniausias.

Tada, užsidegėliai fanatikai, eidami per Va
karų Europą, ėmė kurstyti ir sukurstė Vaikų 
Krucijadą — Vaikų Kryžiaus karą prieš Jeru- 
zolimo valdytojus netikėlius Saracėnus.

Fanatikai tikėjo kad tik jauni vaikai ’— ne
kaltos sielos — išgelbės tą miestą iš netikėlių 
rankų ir paims į katalikų globą Kristaus Gra
bą, kuris Jeruzolime sakoma randasi.

Vaikučiai išėjo Jeruzolimą vaduoti nešda- 
miesi ne ginklus, bet krežielius.

Surinkta 95,000 mažų vaikų, kurie patrau
kė per kalnus, tolimon kelionėn. Kalnuose ir 
nuo nuovargio kelionėje 40,000 vaikų sušalo ir 
mirė nepasiekę kelionės tikslo, o 45,000 tų ku
rie pasiekė Afriką, buvo netikėlių suimti ir par
duoti į vergiją.

Pražūtingas Apsivainikavimas

Prancūzijos karalius Henri IV, gyvenęs 
tarp 155^—^1610 metų, apsivedė su Marie de 
Mediči Gruodžio 9 d. 1600 metais.

Daug kartų daryta pasikėsinimų jį nužu
dyti, bet karalius vis išliko nesužeistas. Kada 
jam dasiėdė tie užpuolimai ant jo, karalius nu
ėjo pas burtininkę pasiteirauti kas daryti. Ji 
pasakė kad karalius tolei bus gyvas iki kara
lienė nebus apvainikuota. Burtininkė pasakė 
kad jis mirsiąs bėgyje 24 valandų kaip tik jo 
žmona bus apvainikuoja karaliene.

Dėl tos pranašystės, karalius Henri laikė 
savo žmoną nevainikuotą karalienės vainiku ar
ti 10 metų. Paskiau, apmiršęs tą pranašystę 
ir tikėdamas kad pavojus bus praėjęs, 1610 me
tais jis suruošė karalienės vainikavimo iškil
mes — ir tikrai, sekančią dieną Paryžiuje jis 
tapo nužudytas savo politiško priešo.

KEISTA IR ĮDOMU
YRA DU BUDAI daryti pragyvenimą, eko

nomiškas ir politiškas. Ekonomiškas būdas tai 
pačiam užsidirbti sau pragyvenimą. Politiškas 
— tai kada kiti turi uždirbti tau pragyvenimą.

KAI KADA jaunieji ir pasielgia protingai 
nepaklausydami senųjų patarimo.

VIRŠININKAS negali kaltinti savo paval
dinių jeigu jie seka jo blogą pavyzdį.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 

, tą numerį kurio neturit.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bačkaręva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi, -l---------------- 1.00

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligog ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

Reikalaukit “Dirvoje”
0820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikąs ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG .TŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
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LIETUVOS SKAUTAI IR SPORTININKAI 
WASHINGTONE

Didžiausias Jaunimo Susirinkimas Amerikos Istorijoje — 25,000 Skau
tų Armija — tarp Jų Šeši Lietuvos Skautų Brolijos Vyresnieji

PASTABA: Mano laimei, taip supuolė kad 
aprašymas apie mano pirmesnes tris dienas Wa- 
shingtone — Balandžio 1, 2, ir 3, — pasibaigė 
kaip tik tuo laiku kai atvyko iš Lietuvos Skau
tai ir kiti svečiai j Washingtoną, kurių atsilan
kymą, prietikius, ir Lietuvių Skautų stovyklą 
pasiryžau “Dirvos” skaitytojams aprašyti nu
vykdamas vėl į Washingtoną.

Sulyg margruto, Lietuvos sportininkai Wa- 
shingtonan atvyko Liepos 6 d., o Liepos 7 d. 
jie atliko savo paskirtą apkeliavimą, ir Skau
tų aplankymą.

šiame numeryje paduodu bendrai apie vi
są Skautų Broliją, o kitame numeryje tilps ap
rašymas apie Lietuvius Skautus ir Sportininkus.

Su Lietuvos sportininkais vyksiu j Balti
morę ir Pittsburghą, palydėdamas juos Chicą- 
gos linkui.

Po šito aprašymo seks aprašymas apie se
ną istorišką miestą Baltimorę.

* * *

pvVIDĘšIMTS penkių tūkstančių armija jau- 
nimo — disciplinuotų, tvarkių, pavyzdingų 

jaunuolių, — SKAUTAI, sukeliavo čia, į Sos
tinę Washingtoną, Prezidento Roosevelto užkvie
sti ir jo asmeniškai globojami, per 10 dienų, nuo 
Birželio 30 iki Liepos 9 d.

Suvažiavę čia vaikinai, visokio amžiaus, iš 
visų Suvienytų Valstijų dalių, desėtkais ir šim
tais iš kiekvienos valstijos. Taipgi čia sukvies
ta ir dalyvauja daugelio kitų šalių, ir šeši LIE
TUVOS SKAUTŲ atstovai, vyresnieji Skautai.

Lietuvos Skautai atvyko j New Yorką Bir
želio 23 d., kartu su dviem pasižymėjusiais la
kūnais, Jonu Pyragium ir Bronium Ožkiniu, šie 
lakūnai atvyko dalyvauti tarptautinėse sklandy
tuvų rungtynėse, o Skautai atvyko į Washing- 
toną surengti savo Lietuvišką stovyklą.

Dalyvauja šie Lietuvos Skautai: Kazys Lau
čius, jų visų vadas; J. Vainauskas — Pagėgių 
(Klaipėdos krašto) gimnazijos mokytojas; J. 
Vosylius — Biržų gimnazijos direktorius; mo
kytojas S. Jurionis, artilerijos leitenantas J. Bu
lota ir studentas P. Neniškis.

Lietuvos Skautai tokiu budu atstovauja ke
lis sluogsnius ir įvairias Lietuvos dalis.

Apie Lietuvos Skautų stovyklą ir pačius 
atstovus parašysiu kitame numeryje.

Seniesiems Lietuviams mažai tėra žinoma 
skautai ir jų tiksiąs, taigi čia paminėsiu šiek- 
tiek apie tai.

Skautai savo suvažiavimubse negyvena vieš
bučiuose, bet patys įsirengia savo stavyklas, 
kas yra įdomiausia skautų judėjimo programo 
dalis. Savo palapines skautai nešiojasi ant sa
vo pečių, iš kur jie susirenka, ten jas išsitiesia, 
gavę tam tinkamą žemės plotą, ir apsigyvena.

Federalė valdžia užleido Skautams apie 350 
akrų žemes plotą prie Potomac upės, pačiame 
Washingtone, tose tuštumose netoliese Jurgio 
Washingtono ir Abraomo Linkolno paminklų, į 
pietus. Čia kur nebuvo jokio pastato, lyg ma
gišku budu išaugo naujas miestas — Jamboree 
Miestas.

Įrengta ir didelė arena, kurioje yra apie 12 
tūkstančių sėdynių lankytojams. Į Skautų mie
stą atvesta geležinkelio bėgiai, kuriais vagonai 
atveš skautams reikmenis. Jamboree Miestas 
išdalintas į 25 “kaimus”, kiekvienas su savo paš
tu, ligonine ir pilnu medikalių reikmenų ir mai
sto sandėliu. Yra ir telegrafo stotis.

Tik pabandykit įsivaizduoti kiek maisto rei
kia 25 tūkstančiams jaunų, gerais apetitais vai
kinų pamaitinimui! Kiekvieną dieną skautams 
reikalinga apie 100,000 valgių. Jeigu pusry
čiams duoda kiaušinius, reikalinga 70,000 kiau
šinių. Kasdien sunaudojama mažiausia po 30 
tūkstančių kvortų pieno ir 4,000 svarų sviesto, 
prie to daug tonų cukraus. Bendrai, maisto ko
misarai apskaičiavo kad kiekvienai dienai skau
tams reikalinga po 250 tonų maisto reikmenų.

Skautų kaimai turi ir bėgantį vandenį, tai
gi reikėjo aštuonių mylių dūdų linijų atvedimui 
į stovyklą tyro vandens, kurio sunaudojama mi
lijonai galionų kasdien. Jamboree miestas turi 
visą savo vandens nuobėgų sistemą.

Skautai per visą savo buvimo laiką stovyk
loje leidžia ir savo kasdieninį laikraštį, kurio 
išeina po apie 50,000.

Gyvendami po palapinėmis, skautai moki
nami vėliausių patobulinimų sanitarijos ir svei
katos. Kitų šalių skautai iš to galės daug pa
simokinti ir parvežti į savo šalis — ne tas ir 
yra Skaustijos tikslas.

Šiame suvažiavime skautai paliuosuoti nuo1

jų priprasto gyvenimo budo pasidaryti patys sau 
viską, kaip tai gamintis maistą, skalbtis ir tt. 
Jiems daugelyje atvejų bus suteikiama pagalba 
iš šalies, kad jie galėtų turėti daugiau laiko su- 
sieidinėti ir pasinaudoti bei pamatyti viską tą 
kas ypatingo jiems pasimokyti surengta.

Visas Jamboree yra vadovaujamas griežto
mis skautiškomis taisyklėmis, skautų savival
dybe, po suaugusiųjų vadovybe.

Visa stovyklos sargyba susideda iš pačių 
skautų, kurių būreliai parenkami, tie būreliai 
turi savo viršininkus, padėjėjus.

KAS YRA SKAUTAI IR JŲ TIKSLAS
Kas įdomiausia skautų stovyklose tai kad 

kiekvienos dalies, šalies ar kontinento skautai 
atvykdami privalo atsivežti savo įrengimus, ir 
tai savo tautinius, originalius, kokie vartojami 
jų šalyje, taip kad vienos šalies ar Amerikos 
krašto skautai galėtų pažinti skirtumą ir įdo
mumą kitų. Lietuviai, paveizdan, atsivežė net 
savo šalies išdirbinių, vaizdų, muzikos ir dainų 
plokštelių.

Skautų priesaika yra tokia:
“Atlikti mano pareigą Dievui' ir ma

no šaliai ir' pildyti' Skautų' įstatymus. 
Gelbėti kitiems žmonėms visuomet. Sa
ve palaikyti fiziškai stipriu, protiškai 
gyvu ir moraliai tiesiu.”

' Kitose šalyse komunistų ir fašistų jauni
mas ir tvarkomas skautų organizacijos taisyk
lėmis ir tvarka.

Skautų Brolija atsirado 1907 metais — 30 
metai atgal. Skautų idėją sumanė ir įvykdė 
Anglas Lordas Robert Baden. Powell, kuris ir 
dabar yra gyvas ir džiaugiasi savo naudingu už
vestu darbu. Jis jau lankėsi kartą ar du Lie
tuvoje ir buvo apdovanotas aukštais Lietuvos 
Ordinais.

štai kaip jis sako apie tą savo sumanymą:
“Aš surinkau į vieną būrį apie dvidešimts 

skirtingų išauklėjimų vaikų, vaikus iš didžiųjų 
viešų mokyklų kaip Eton, Harrow ir Charter- 
house, vaikus iš dirbtuvių ir kitų Londono už
kampių — ir sumaišiau juos visus išvien.

“Su keliais gerais vyrais jų prižiūrėjimui, 
mes įrengėm jiems stovyklą ant Brownsea Sa
los, pavesdami jiems patiems eiti sargybą. Pas
kiau man užėjo į mintį kad prie to ką jie gali 
pasimokinti stovyklose, jiems reikia duoti ir ko
kio nors smagumo. Na, įvedėm patiems maisto 
gaminimąsi, stovyklavimą, jurų skautų darbą, 
ir gyvenimą tvarkioje disciplinoje.

“Tas bandymas davė geras pasekmes. Mes 
gyvenom drauge visai broliškai, senesni ir jau
nesni vaikinai, ne taip kaip kareiviai vyresnie
ji su žemesniaisiais. Patyriau kad visi vaikai 
yra vienodi, nežiūrint iš kokių gyvenimo sąlygų 
juos paimsi. Taipgi vėliau pasirodė kad ir viso 
pasaulio jaunimas toks pat, nežiūrint iš kurios 
šalies jis paeina.”

Iš tų savo patyrimų Lordas Baden parašė 
knygą, kuri yra Jaunimo Skautų veikimo ir gy
venimo taisyklės, žaidimai ir užsiėmimai. Pa
sirodė kad tos knygos parduota visame pasau
lyje daugiausia negu kurios kitos knygos, išsky
rus Bibliją, kuri užima pirmą vieną.

Iš Anglijos, Skautų idėja greitai praplito 
po visą Britišką Imperiją, toliau plito ir kitose 
šalyse, labai noriai tą idėją priėmė Amerika — 
taip kad dabar Skautų organizacijos randasi 42 
šalyse visame pasaulyje. Visi jie dirba po ta 
pačia priesaika ir tais pačiais įstatymais, žaidžia 
tuos pačius žaislus. Iš mažos gilės, kurią Lor
das Baden Powell pasodino ant Brownsea Salos 
30 metų atgal išaugo milžiniškas medis, kurio 
šakos ir šaknys paplito po visas šalis. Netru
kus įsisteigė ir pradėjo plisti Mergaičių Skaučių 
Seseriją.

Skautija yra Brųlija. Skautas yra brolis 
kiekvienam kitam Skautui. Tas raktas, sako 
Lordas Powell, yra stiprus pagrintas visuotinai 
taikai statyti.

Kuomet šis Skautų Jamboree pasibaigs— 
ir Skautai nuims savo palapines—jie toje vie
toje nurinks net mažiausį popieros ■ šmotelį ir 
kitus nereikalingus palaikus — palikdami vietą 
švaria, tikru skautišku papročiu.

Tie 25,000 skautų parsiveš į savo miestus 
ir savo šalis daug naujų minčių ir gerų norų — 
gilesnį supratimą pilietybės, savo skautiško bro
liškumo.

Seka: LIETUVIŲ SKAUTŲ STOVYKLA
IR KITI PATYRIMAI IR NUOTIKIAI 

SU LIETUVIAIS WASHINGTONE.

Ispanų sukilėlių vyriausias 
vadas Generalissimo Francisco 
Franko yra vyras žemo ūgio 
kaip Mussolini, turi usukus 
kaip Hitleris, bet toli skirtin
gas nuo jų abiejų.

Jis yra “EI Caudillo” (Va
das).

Franco nesakė beveik jokių 
kalbų nuo to laiko kai sukili
mas Ispanijoje prasidėjo Lie
pos 18 d. pereitą metą. Per 
beveik visą metą jo tik trum
pi įsakymai buvo pasekėjams 
privalomi pildyti.

Franco nemėgsta ceremoni
jų ir nėra kaip sako didžgalvis.

Jis yra stipraus kūno sudė
jimo, raumeningas vyras, juo
dais plaukais, kurie paausiuose 
pradeda žilti. Jis yra 45 me
tų amžiaus, jaunesnis negu di
duma jo generolų ir jo vyriau
sybės narių.

Jo kakta plati, akys didelės 
ir juodos, ir jo lupos paprastai 
pravertos ir greitai prasišyp- 
so. Jo stovyla yra tiesi ir už
silaikymas kareiviškas. Vei
das jo pailgai apvalus ir oda 
tamsi. Jis yra tikras “Ispa
nas”.

Franco būdas yra šaltas ir 
ramus. Jis neįsikarščiuoja ir 
ilgai nevargsta mintyse apie 
savo darbus.. Tą rytą kai jis 
išleido įsakymą sudarantį sa
vo Valstybinę partiją ir panai- 
naikinantį kitas partijas, jis 
savo stovyklos sode jau su sa
vo dukrele žaidė sviedinį, visai 
nesirūpindamas apie tai kas 
bus toliau.

Apie save jis labai retai kal
ba arba rašo, ir vengia vartoti 
žodį “aš”. Jo kalbose ir raš
tuose daugiausia matysi žodį 
“Espana” — Ispanija.

Tik kada įvedė šalyje vieną 
partiją ir savo tvarką jis pa
sakė, “Aš reikalauju”.

Smarkiai pakilo į vadus
Dar prieš sukilimą bent ku

ris karininkas butų pavydėjęs 
jam jo karjeros — tapo leite
nantu būdamas 20 metų am
žiaus, kapitonu 23 metų, ma
joru 28 metų, ir jauniausiu 
pulkininku Ispanijos kariuome
nėje sulaukęs 32 metų.

Jis buvo beveik mirtinai su

žeistas į vidurius Ispanų kru
viname žygyje raminti Morok- 
kos sukilėlius. Už savo naiį- 
sumą tuose mūšiuose laimėjo 
du pasižymėjimo medalius.

Kaip generolas, Franco pra
leido kelis metus būdamas vir
šininku Zaragozos Valstybinė
je Militariškoje Akademijoje. 
Po karaliaus nuvertimo, respu
blikoniška valdžia “ištrėmė” jį 
į Belearišką salą, paskirdami 
militarišku gubernatorium.

“Centrinė-dešinėji” vyriausy
bė grąžino jį į Ispanijos armi
jos generalinį štabą. Bet ne
užilgo jis vėl buvo išstumtas 
iš aukščiausios vietos Ispanijos 
kariuomenėje kuomet “bendro 
fronto” vyriausybė užėmė val
dyti. Jis vėl buvo “ištremtas”, 
iškeltas toli nuo centrinės vy
riausybės, šį kartą į Kanarių 
salas, kur paskirtas militarišku 
komandierium.

Ten, slaptai prisiruošęs, su

dramatiškumu kokių Ispanijos 
istorijoje buvo mažai, Franco 
atmetė Madrido valdžios karei
vio rolę ir tapo “Naujos Ispa
nijos” kovotojų vadu.

Tiktai po devynių mėnesių 
kovų, kada diduma šalies pa
imta jo valdžion, jis pasiskel
bė savo valdomų žemių dikta
torium ir sukilėlių armijų ge
neralissimo. K—s.

S. Valstijose tabako šy
met tikima prisiauginti ar
ti 50,000,000 svarų. Pernai 
priauginta apie 23,000,000 
svarų.

Kanada taipgi padidino 
tabaku užsėta 37,500 akrų 
tabaku užėmė 37,500 akrų 
žemės. Pernai buvo 36,000 
akrai.

Kanadoje finansiniai ra
ketieriai visokiais budais iš 
žmonių ištraukia ir išvilio
jo po apie milijoną dolarių 
kas savaitę, surinktos ži
nios parodo.

Lietuvos Seimo Rūmai Kaune. Juose be Sei
mo dar. yra Teisingumo Ministerija ir Vyriau
sias Lietuvos Tribunolas, aukščiausia Lietuvos 
teismo instancija. (Tsb.)

KYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

Štai Kas Naujo!

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyjįa 

už numažintą kainą!

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusioms ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsą.

Knyga “Baudžiava”, didelio formatp, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos.” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 
kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

Reikalaukit “Dirvoje”

Mažasis Lietuvių Kalbos 

VADOVĖLIS 
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”,-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

SAPNININKAS
Didėlis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

I 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

P.ER TIMO PĄ
PASIŽVALGIUS

KELIAUNINKAI

(Lietuvą lanko daug sveti
mų šalių žymių svečių, štai 
kaip jie apdainuojami “Sek
madienyje”:)

šymet vasara keistoka. 
Net aptart aš jos nemoku. 
Karštis aiškiai nebemažas, 
bet nedaug ką traukia pliažas, 
žymus žmonės kažką mano..., 
čiumpa savo čemodanus, 
bet nebėga vasaroti, 
o tiktai pavizituoti.

Nuo kaimyno pas kaimyną 
kaž ką paslapčia dangina. 
Užsidarę kabinetuos
Kažin kokiom frazėm mėtos.

Vieniems sekas šios kelionės, 
nors ir karštos, bet malonios. 
Bet kiti nepešę nieko, 
tiktai prakaituoti lieka.
Ir pas mus šiam karščio laike 
net du svečiai pasitaikė. 
Atvažiavo, paviešėjo, 
ir gerai viskas išėjo. .
Be minčių užpakalinių 
jie aplankė mus tėvynę. 
Jų malonusis vizitas 
Mandagumo padarytas. 
Bet visai kitaip įvyko 
ponui Neurathui dalykai. 
Jis važiavo-Z j^Jyt svietą, 
bet'neraldo (S'Aos vietos.
Jugoslavai šio ponulio 
be biskučio neapkulė. 
Jis dabar vizitą daro 
atkeliavęs pas Bulgarą, 
šachtas buvo pasiryžęs 
šiek-tiek apstatyt Paryžių. 
Bet ir šičia paaiškėjo 
jogei nieko neišėjo.

Ir visi kurie keliauja, 
sako taiką pranašaują. 
Sako, jie keliones daro 
kad tiktai nebūtų karo.
Man atrodo kad už taiką 
pliaže reikia leisti laiką.
O kas daros kabinetuos 
to, dažniausia, bijo svietas.

P. Pakštiranka.

PREZIDENTO ROOSEVEL
TO, Demokrato, sūnūs apsive
dė su Du Pont, Republikono, 
dukteria.

Pagal musų siaurų politikie
rių razumą išetų kad nuo da
bar Rooseveltą ir Demokratus 
už nosies vedžios Republikonų 
moteriškėlė.

šitokius primetimus mūsiš
kiai mėgsta iš Amerikos mė
tyti aukštiems Lietuvos val
džios- žmonėms.

“DRAUGUI”, katalikų dien
raščiui, nepatinka kam atvyk
stanti iš Lietuvos du Seimo at
stovai yra tautininkai....

Jeigu butų kunigai viskas 
butų tvarkoj. Dabar gi “Drau
go” siaura davatkiška sąžinė 
nenurimsta ir gana.

Kai važiavo ir atvažiavo į 
Ameriką Vyskupas Reinys, iš 
tautinės pusės nei čia nei Lie
tuvoj prieš vyskupą niekas ne
išsižiojo.

Kai “Draugo” redaktorius 
nuvažiavo į Kongresą Kaune, 
niekas nepaklausė,ar jis klėri- 
kalas ar tautininkas, visur 
gražiai priėmė kaip Lietuvį, o 
jis Amerikoje neiškenčia ne- 
žurzėjęs. Išrodo kad į Ameri
ką niekam nevalia atvažiuot 
kaip tik kunigams. _ £
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MINI 25 METŲ SUKAKTĮ 
ATVYKIMO AMERIKON

Clevelando tautininkų veikė
jas A. M. Praškevičius šven
tėms išvažiavo su visa seimą 
į Wilmerding, Pa., apvajkščio- 
jimui savo 25 metų atvykimo 
į Ameriką. Jis atvažiavo 1912 
metais ir Wilmerding buvo 
pirmutinis jo apsigyvenimo 
miestas šioje “aukso šalyje”.

STREIKAI CLEVELANDE
Praeitos savaitės pabaigoje 

darbininkų streikai Clevelande 
tęsėsi aštuoniose dirbtuvėse, 
kuriose bendrai dirba 5,100 
darbininkų taikos laiku.

Surinktos žinios iš 100- di
desnių Clevelando . išdirbysčių 
parodo kad Birželio mėnesį jo
se dirbo 78,420 darbininkų. 
Pernai tą patį mėnesį jos 
laikė 73,362 darbininkus.

už-

KELIA ALGAS
Miesto valdyba nutarė . 

kelti mokestis visų savo darbi
ninkų ir tarnautojų, kuriems 
pastaru laiku algos dar nebu
vo padidintos. Aukštesnės al
gos mokėsis nuo Liepos 1 d. 
Bendrai taksų mokėtojams tas 
atsieis apie $500,000 metuose.

pa-

AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Ohio valstijoje per šventes už
simušė apie asmenų. Buvo 
ir kitokių nelaimių kaip tai: 
prigėrimų ir tt. j

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
HTONIS

RESTi R ANT
Didžhnftj

LIETŲVJŠK GYKfA 
Duodame J stalą skaniausius 
valgius! ir Visokius legališkus

Į GĖRIMUS. 6824 Superior AVe.
---- OTV11 -
HAMILTON CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
23Q1 Hamilton Avė.

Degtinė, Alus, Vynas ir 
čl užkaffdžiii.

PENKTAD. IR ŠEŠTAD. 
GERA MUZIKA.

Užkviečiu savo senus drau
gus atsilankyti, smagiai pa
vakaroti. (27)

F. Tulauskas, Sav.

ATSILANKYK

Pas mus visada smagiai lai
ką praleisk — čia sutiksit 
savo draugus, pažystamus

■

PENKTADIENIO 
r •< VAKARAIS 

' ŽUVIS

A JOE’S PLACE
(Juozas Paltanavičius)

7805 Superior Avė. (26)

FOUR STAR CAFE|
★ ★ ★ ★ ?

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
Duodama Geras

. " ■ valgis. ?
MUZIKA PENKTADIENIO ? 

IR ŠEŠTADIENIO VAK. T 
JOHN MEYER į 
Telef. ENdicott 9162

Ž 6512 Hough Avenue ?

DAUGIAU SUSIRŪPI
NIMO LIETUVIU 

DARŽELIU!

Lakūnai Leit. B. Ožkinis ir
J. Pyragius, . kurie atvyko iš
Lietuvos su savo sklandytu- _____
vais ir dalyvauja Ėlmira, N. sis Clevelande.

Clevelando Lietuvių Kultū
rinį Darželį baigus įrengti, bet 
pasidarius skolų suvirš $4,000, 
reikalinga bus tas skolas pa
dengti mums patiems.

Kitų kolonijų Lietuviai ma
žai parodo prijautimo šitam 
dideliam darbui ir aukų iš ki
tur ateina mažai.

Turim dar ir Clevelandiečių 
nemažai kurie ir patys neau- 
koja, ir daro visokius primeti
mus tiems kurie dirba.

Kituose miestuose matyti 
ir draugijos kitaip darbuoja
si saviems tikslams. Paveiz- 
dan, Pittsburghe, kur rengia
ma Lietuviškas Kambaris di
džiojoje Mpkslo Katedroje, ne
kurtos draugijos ten nuolat 
daro įvairius parengimus ir 
pelną skirią Lietuvių Kamba
rio fondui.

Pas muš Clevelande, tiesa, 
tik pora moteriškų draugijų 
parodo pasišventimo Darželio 
reikalų rėmime, o kitos drau
gijos pasitenkina atsiuntusios 
atstovus į Darželio sąjungą ir 
tiki kad tie atstovai atliks vi
są darbą.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja dirba sau paskirai keldama 
fondą įstatymui Darželyje Dr. 
Vinco Kudirkos biusto.

O kur- visos kitos draugijos, 
ką još daro? Nekurtos davė 
savo vieną auką ir tuo pabai
gė. Jos net nesirūpina atsių
sti į Darželio Sąjungą tokius 
atstovus ar atstoves kurie no
rėtų dirbti. Keletas' atstovų 
lankosi Darželio Sąjungos su
sirinkimuose tik tvarką ardy
ti,; kiti ątėina tik pasėdėti 
sirinktmuosė, d "tikrą’ darb. 
visą rūpestį neša tik keli at
stovai: i ■

Vietos draugijos nepasirū
pino net savo atminčiai mode
lio Darželyje pasisodyti. Ar 
tai gražu šitaip apsileisti, jei
gu jūsų draugija prisidėjus 
prie Darželio Sąjungos: Nuda
rymo? ., j r, | .i •

Draugijos privalo žinoti kad 
jos ant savo pečių pasiėmė įs
teigimą Darželio prisiųsdamos 
savo atstovus. Taigi , labiau 
tuo reikalu privalo rūpintis 
pačios draugijos, o ne palikt į 
Savo neveikliems atstovams. 

' Aukaį-privalo skirti vėl iš 
s;^vo iždu "ir parinkti’ iš narių. 
Privalo dalį ar pusę savo pa
rengimo pelnų skirti Darželiui.

Visuomenė taip pat prašoma 
nęužm irsti kad nors ■ Darželis 
įrengtas, bet reikia baigti mo
kėti skolas.

Lietuviams garbė: mes pra-. 
lepkėm kitas tautas savo Dar
želio įrengimu, kai tik gavom 
valdžios pagalbą, bet turim da
bar rūpintis rilokėti skolą.

Taigi-, prašomi remti auko
mis Dąrželį ir toliau: duokit 
Darželiui savo šių metų auką.

Ateina didelė patriotinė iš
kilmė, kuomet lankysis Lietu
vos sportininkai ir kiti svečiai.

Rengiatės dalyvauti toje; iš
kilmėje, raginkit į ją visus šio 
miesto Lietuvius, ir kvieskit 
iš kitų miestų atvažiuoti jūsų 
draugus ir gimines. Iš to bus 
nemaža ineigų Darželio sko
loms mokėti. ..........

Iš kitų miestų siunčiant au-Į 
kas galit siųsti per “Dirvos” 
DarM?’4juEib''5 REGULIAVIMO

K. S. Karpius.! BILIUS KONGRESE

■ ~ ? ~~į Washingtone, Atstovų
LIETUVIKŠA UŽEIGA Į ^mo^UfcįY^JndS-’

CHARLES NECTAR 
ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

Y., tarptautinėse rungtynėse. 
Liepos 18 d. jie sklandys Chi
cagoje, o Liepos 25-26 lanky-

WASHINGTON, D.C.

AUKOS DARŽELIUI
Martinas Vilčinskas, vietinis, 

aukavo $1.00

FILMININKAS KAZYS MO
TUZAS rašo jog žada dalyvau
ti Clevelande laike Lietuvos 
svečių lankymosi ir nufilmuo
ti automobilių paradą j 
želj, iškilmes Darželyje ir

Dar- 
tt.

KURIE KITŲ MIESTŲ Lie
tuviai važiuos į dideles Lietu- 
Vos svečių iškilmes ir Didžių
jų Ežerų Parodą Clevelande 
Liepos 24-25, atsišaukit į Lie
tuvių Darželio Komisiją arba 
į “Dirvos” redakciją, jums bus 
parūpinta nakvynė pas Lietu
vius.

Čia pat gausit ir banketui 
tikietus, pasidarykit užsakymą 
išankstb, parašydami laišką: 
“Dirva”, 6820 Superior avė., 
Cleveland, Ohio.

i.SU- 
tlleųt SarbįĮ ■ ir

DAUG SVEČIŲ
Jau Liepos 3 d. pradėjo su

važiuoti į Clevelandą daugybė 
Lietuvių svečių pas savo gimi
nes, praleidimui trijų dienų 
švenčių Clevelande. Jie pasi
naudojo progą, aplankyti Lie
tuvių Darželį ir Clevelando Pa
rodą.

Iš Boston, Mass., lankėsi Ju
zė Kuliunienė su sunum Vik
toru ir dukterim Vanda ir Ire
na.

Iš Pittsburgho — Vytautas 
Virbickas ir L. Stanišauskas.-

Iš Detroito — Magdalena 
Uždavinienė. Jos duktė čia 
vieši atvykus kiek pirmiau.

Iš Detroito — M. J. Šimonis, 
seniau buvęs Clevelandietis, 
čia smarkiai darbavęsis.

Iš Detroito — broliai Vasi
liauskai.

Iš Newport. R. U — p. kir
velis, kuris čia praleis keletą 
savaičių.

Iš Toledo — Petras ir ATvi- 
na Luiząi. > < . n»t *

Iš Washington , —

Tai tik Keletas 
k ė “Dirvos ' _ 
buvo neuždaryta.

'žinoma, daug Člėvelaričtiečių 
išvažiavo ir i kitus miestus'pas

gus C611inwood High mokyklą, 
išvažiavo išgesniam laikui; pa
viešėti į Detroitą pas .dėdę J. 
Palubinską.

Juozas

TTieletąst kurie ątŠlian- 
redakcijoje iki ii 

ivo neuždaryta.
'žinoma, daug Člėvelandiečių

h Savo gimines ir draugus, 
p' Aldona Zorskaitė, tik ką bai-

REIKALAUJA PASŲ
Clevelando miesto ‘ tarybos 

18 narių reikalaują kad gątve- 
karių kompanija grąžintų’ va- 
žjnėfojams pasus kuogreičiau- 
sia. Gatvekarių kompanija ne
gauna ineigų dabar tiek kiek 
gaudavo pasus pardavinėdama, 

[ bet už tai ji nori, sumažint ve
žiojimo patarnavimą ir tokiu 
budu apmažint savo operavi
mo kaštus.

Bute,

I trijos. Tą bilių pastūmėjo 
Mayoras Burton ir kiti Cleve- 

| landiečiai, kadangi ilgai nega
li priversti vietos gazo kompa
niją numažinti gazo kainą šio 
miesto naudotojams.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

„J ♦*. “ r r

[ 17320 St, Clair Avenue ;i '
i Kampas E. 174th St

DIDELIS JUDĖJIMAS 
PER ŠVENTES

Iš priežasties Parodos, 
šventes Clevelande atsilankė 
apie pora šimtų tūkstančių ke
liautojų iš plačios Amerikos.

Didžiųjų Ežerų Parodą per 
tris švenčių dienas ątlankė su
virš 150,000 žmonių.

Pirmadienį, Liepos 5 d., Pa
rodos lankytojų skaičius virši
jo 1,000,000 nuo to kai Paro
da prasidėjo. Visi Parodoje 
daro gerą biznį. Lietuviai vi
si stengiasi aplankyti ir pažiū
rėti Lietuviška Užeigą.

Iš kitų rhlėstų norintieji pa
matyti Parodą žinokit kad1 ji 
bus atdara iki Rugsėjo 6 — 
atsilankykit kada norit. Bet 
svarbu kad kuodaugiau atva- 
žiuotumet Liepos 24-25-26 — 
tada matysit ir Parodą ir Lie
tuvos svečius,bei puikų patrio
tišką programą Lietuvių Dar
želyje,

i

ŠELPIAMŲJŲ EILĖS > > 
MAŽĖJA :■ , ■

Cuyahoga apskrityje iš šel
piamųjų* ėilių pastarų *savaičių 
bėgiu atsimetė apie' 12,'000' šei
mų, kurios turi apie 40,000 na
rių. Vieni tų šeimų vyrai ga
vo savo senus darbus arba ki
tokius darbus, kiti paimti į 
viešus darbus.

Bet vis dar reikia aprūpinti 
pašalpa apie 142,000 asmenų 
Cuyaboga apskrityje.

per

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Kazys Starkevičius 
Vincas Lazickas
Grasilda Bluntąitienė 
Anelė Ambrusevičienė 
Petras Bindokas 
Petras Ruseckas’ 
Antanas Mieliauskas 
Feliksas Vilimaitis 
Jieva Meiliunaitė 
Elzbieta Dukauskienė 
Ona Visockienė

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

siųs- 
šios

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

Pasipuoškit Vasarai
VYRAMS IR VAIKINAMS

VASARAI KELNĖS H-50
ir aukščiau.

Visokių gražių pavyzdžių, bryžiuotos, languotos, 
šviesių ir tamsių spalvų.

POLO MARŠKINIAI
Balti ir kitokių spalvų, visokių 

stilių — $1.00
Taipgi visokios kitokios reik

menys vyrams ir vaikams.

Šiaudinės 
SKRYBĖLĖS 

kurios jums patiks — kaina 
visai maža — $1.45 ir aukš.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. - Kampas Giddings Rd..

PAS LIETUVOS SKAUTUS

Daug nuostabumo sudarė vi
siems Amerikiečiams Lietuvos 
Skautai, kurie čia atvyko šeši 
ir įsirengė savo palapines.

Nuėjau jų pažiūrėti, ir ka
da prakalbėjau Lietuviškai jie 
sakė kad aš esu antras Lietu
vis atėjęs jų atlankyti. Tuoj 
jie pašaukė savo vadą, Leite
nantą Laučių,' ir pradėjom pa
sikalbėjimą. Klausiau jų kaip 
jiems patinka Amerika, atsakė 
kad nelabai. Ypač balta Ame
rikoniška duona jiems neska
ni. Taigi aš sujieškojau žy
dišką kepyklą Washingtone ir 
atgabenau žydiškos duonos. 
Ta duona, sako, galėtų gyven
ti. Jie man norėjo atsilyginti 
Lietuviškais lašiniais. Laši
niai atrodo riebus, bet skanus 
valgyti.

Lietuvos skautai nulipdė šv. 
Kazimiero paveikslą prie savo 
palapinės. Pamatę juos tai da
rant tuoj apspito juos Ameri
konai skautai ir teiravosi kaip 
jie gali padaryt paveikslą ant 
žemės. Leit. Laučius paaiški
no kad pievoje padaryti pavei
kslą'daug lengviau ne kaip ki
tur kur. Tuoj pradėjo juos 
lankyti laikraščių fotografai ir 
korespondentai, neduodami ra
mybės, klausinėdami apie vis-

A

*

■
■

■
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ką.
Man malonu buvo matyti ir 

klausyti kad musų Lietuviai 
skautai moka septynias kalbas.

Vienu tarpu prie jų priėjo 
čekoslovakas kunigas ir pasa
kė: “Jeszcze Polska nie zgine- 
la”. Leitenantas atsakė jam 
Angliškai kad “mes tos kalbos 
nevartojam”. Kunigas tuojau 
atsiprašė Lietuvių, pareikšda
mas kad čekai link Lenkų turi 
tas pačias mintis kaip ir Lie
tuviai. Toliau kunigas pradė
jo kalbėti savo kalba, ir Leite
nantas jam atsakė jo kalba.

Amerikiečiai skautai stebisi 
kad šie Lietuviai atvažiavę iš 
Europos trys dienos ir kalba 
Amerikoniškai. Vienas vyres
niųjų skautų sakė jie prašys 
Prezidentą Roosevelt praplėsti' 
tarp skautų Europiškas kal
bas. Sako, kalbos padaro di
desnį draugiškumą visame pa
saulyje. Tuo budu prisidėtų 
prie palaikymo pasaulyje tai
kos.

Reikia padėkoti Lietuvai už 
Lietuvos Skautų atstovybės 
atsiuntinią, o ypač šiems skau
tams už atsilankymą, jie pa
rodys plačios Amerikos visuo
menei ir skautams kad Lietu
va gyvuoja taip kaip ir kitos 
valstybės.

Amerikiečiai klausė ir ma
nęs kaip Lietuviai mokinasi ir 
kiek kalbų kalba. Atsakiau 
kad Lietuvoje mokslainės yra

geresnės, jei Lietuviai išeina 
mokslą jie tikrai yra mokyti. 
Jie tada išsireiškė kad Lietu
vių tauta, jei butų buvus lais
va visą laiką, butų nuveikus 
pasaulinei kultūrai daug dide
lių darbų. J. A. Wylksess.

Ann’s Used Furniture 
Store

7802 Superior Avenue
Mes turim pasirinkimą pil
nai įrengtų lovų ir kitų ra
kandų, mažai naudotų, už 
žemas kainas. Kėdės ir ki
tokį reikmenys. (30)

Ateikit pasidairyti.

W. C. LOEHR 
WATCHMAKER and 

J E W E L E R
Per 40 metų esu tame biz
nyje, garantuoju atlikti 

darbą kuogeriausia. 
Kainos nebrangios.

2063 East 4th Street
501 Frederick Bldg. (30)
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| GARDEN | 
| FLOWER SHOP, | 
= Gėlės visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 
= TUVĖMS, ir tt.
= 8404 Superior Avenue =

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE
Phone CEdar 8710
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Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

Užeiga
PASAULIO GATVĖSE

(STREETS OF THE WORLD)

Lietuviška
ti

• I /

LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 
LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.....................  ■ ■ ■■ininKniiiiiiiiiiiiirr 

IIIIIIIIIIIIUIIII

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinįmo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Cleveland, O.
ENd. 8534

[ VISOKIOS 
t APDRAUDOS-INSURANCE 

g reikalais kreipkitės į mane 
B Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) 
g patelefonuokit paaiškinimui.
| Apdraudžiu namus nuo ugnies, | 
| tornados, taipgi namų baldus ir 
| automobilius; prie to apdraudžiu 
Į nuo sužeidimų ir parūpinu kito- - 
| kią apdraudą. Jeigu baigiasi ju- j 
| sų apdrauda ant namo ar kitko Į 
| duokit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
I 6702 Superior Av. (viršuje) | 

Telefonas HEnd. 5699
€iiitiiiBiuiiiiiiiiiiuuiuuuuiinuiiituiiuniiuuiiitiniiiuiiiiiiiiiiiiiii'iuiiiiuiui!iiiiiJiuiuuiuun£
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Juozas Blaškevičius

n n ■ ■ imi■ va sFi

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL’ DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
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HEnd. 9292
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

MARLENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar _  ir geriausia

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729.

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, d vieną 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausantį 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE



DIRVA — 7.’

LIETUVOS MIESTELIAI |
I .. IMIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

ZARASAI VASARĄ
GAMTOS VĖLIAVA — SOD

RIOS AKIŲ GANYKLOS. 
ŽVILGSNIS į TRIS 

VALSTYBES

čia vėl 
jančios, 
štas ir

žalia, mėlyna ir gelsvai 
žalios kvepiančios pu- 
geltonais auglių pum- 
žalios eglės su tam- 

žali

Visa Zarasų apylinkė pana
ši į milžinišką vėliavą, kurioje 
vyrauja trys pagrindinės spal
vos — 
balta.
šys su 
pūrais,
šiai raudonais ežiukais, 
beržai, baltais marškiniais ap
sivilkę, lyg Aukštaičių bernai 
per rugiapjūtę. Mėlyni ežerai 
ir ežerėliai, pakrantėmis žaliais 
meldais ir pievų vainikais ap
juosti. Gelsvai balti smėlio 
kalneliai. Rečiau matyti raus
vas dirvos rėželis, kuriame 
džiūsta užakėtas molis. Tik 
ganyk akis, tik grožėkis nuo
stabiu, reginiu ir pilna burna 
kvėpuok vasarą.

“Zarasai — Lietuvos Šveica
rija”, kažkada kažkas pasakė. 
Ir daugelis tą posakį įsikando 
kartoti. Bet jis Zarasams ne
reikalingas. Čia gamta nepa
naši į didingą ir šaltą kalnų 
vaizdą, į ledynų, prarajų ir 
plikų uolų rūstybę, kur žmo
gus jautiesi menkas ir' sveti
mas. Čia viskas ramu, švelnu, 
jauku ir be galo žavinga. Ar 
sėdėsi pušų paunksnėje, ar eže
ro krante tarp ošiančių meldų, 
ar žiūrėsi į tolumoje dunksan
čius miškus, visviena tau bus 
taip jaukų, kaip kūdikiui mar
gam lopšelyje, kuris pakabin
tas tarp žydinčių gėlių ir po 
žydinčia obelim tėviškės sode
lyje — tarp žydinčių gėlių ir 
šviluojančių smilgų. Viskas 
artima, miela ir savo, Lietuviš
ka. Zarasų apylinkės prisotin
tos nuosavu grožiu ir tolimi 
palyginimai joms nereikalingi.

Pažvelk nuo kalno į vieną 
pusę —■ matyti Daugavpilio 
bažnyčių bokštai, pievos ir miš- 
kat Pasisuk į antrą — oku
puotos Lietuvos miškai, pievos, 
balti smėlynai ir kaimai bei 
vienkiemiai. Ir traukią į tą 
pusę kiekvieno Lietuvio širdį. 
Dar labiau pasisuk į dešinę —

miškai, 
tolimos 
mėlyni 

štai Zarasai — 
gi namų stogai, plentas, 
styga ir vieškelių juostos 
vai pilkos.

Nusileidi į ežero pakrantę. 
Štai seklumoje, smėlėtame dug
ne ropinėja juodi vėžiai. Taip 
arti, tik kišk ranką į vandenį 
— ir trauk. Ir tikrai, pora 
kartų nesugriebsi, tečią kartą 
išvilksi stambų “atžagareivį”. 
Et, kol kas dar galima jį ir 
vėl paleisti į vandenį. Kai su
sirinks vasarotojai j Sėlių šile
lį — išvirs jį šu krapais ir iš
čiulps šaltu alum užsigerdami. 
Ir meškeriotojams čia tikras 
rojus. Ežeruose knibžda ly
dekos, šapalai, lynai, ežeriai, 
kuojos ir kitoki žvynuočiai, čia 
ne Nemunas ties Kaunu, kur 
dėl menko kilbuko varžosi pen
ki meškeriotojai. Baltos ar 
Osidos ežere kožnas metimas 
iškelia padorią žuvelę. Kai pa
sibaigs draudimo laikas, slie
kai, musės, vabalai ir blizgės 
bus paleista į darbą. Ak, atvež
ti čia Prancūzą ' nuo Seinos 
kranto!...

Betgi ir pluša Zarasų miesto 
“gaspadoriai”, kad tik dar la
biau pagražinti vasarvietę, kad 
tik daugiau patogumų sutauso
ti. čia skersai ežerą pylimas j 
supiltas ir lygus kelias nuties
tas, idant vasarotojai kojų ne
vargintų aplink žingsniuodami. 
100,000 medelių pasodinta. Sė
lių šile ekstra moderniškas 
kurhauzas pastatytas. Jame 
yra viskas, kas tik kultūrin
gam vasarotojui reikalinga. 
Maudymosi baseinas erdvus ir 
patogus. Bokštas šokimui į 
vandenį. Jei užlipsi į jo tre
čią aukštą, gali šokti ir pa
demonstruoti šokimo meną. O ! 
jei nori, gali pasilikti ežero dug
ne ligi svieto pabaigos... Bet 
kas norės likti ežero dugne —- 
čia dilginanti romantika... čia 
tik gyvenk, ir norėk gyventi.

Gal būt, dėl to, kad čia to
kia graži gamta, kad taip daug 
romantikos ir žmonės čia tokie

dirvos žaliuo- 
bažnyčios bok- 
ežerai. * 
bažnyčia,

O čia 
, mar- 
, kaip 
> gels-

ŠYMET NUSAUSINS 
APIE 36,000 HA 

ŽEMĖS

LOSANGELES,CAL.
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netariau, 
subatoj! 
nedėlioj... 
aplinkumoje

nuoširdus, linksmi ir svetingi. 
Šia daug dainų ir muzikos, šeš
tadienių vakarais, šventadienių 
popiečiais ežeruose siūbuoja ir 
nardo valtys, baltuoja baidarės 
— jaunimas ulioja, kaip van
dens paukščiai. Skamba Auk
štaitiškos dainos. Joms pri
taria gitaros ir armonikos. O 
pakraščių karkluose ir lazdy
nuose, salų krūmuose skardena 
lakštingalos. Tarp meldų su
pasi “paklydęs” laivelis, pas
lėptas nuo smalsių akių. O 
jame karštos lupos čiulba apie 
amžiną meilę... Iš laivelių plau
kia sena ir vis nauja daina:

Ar aš tau, sese, nesakiau, 
Ar tau žodelio
Pašluok kiemelį 
Atjos bernelis
Taip, tokioje

juodos mintys negali žmogaus 
nugalėti. Andai viena gražuo
lė įsigeidė surišti savo likimą 
su biednu berneliu ir paprašė 
tėvų sutikimo. “Veskitės,” sa
ko tėvai, “tegul Dievas jus lai
mina”. O dukrelė sako: “Bet 
ūkį mudviem užrašykite”. Tė
vai nesutinka, žada dar ilgai 
gyventi ir patys valdyti. Įsi
žeidė mergelė ir nusiskandinti 
prižadėjo. Bet kai nuėjo į 
ežero pakrantę, kai pamatė va
karo grožį, išgirdo pušų šlamė
jimą ir lakštingalos garsus — 
tuojau atsisakė savo sumany
mo. Nereik, sako, nei to ūkio. 
Jauni esame, sveiki, o gyveni
mas toks gražus... Ir susituokė 
be pretenzijų, ir gražiai gy
vena tėvų globoje.

Einant ar važiuojant Zarasų 
priemiečių gatvėmis, labai mie
la žvalgytis į Aukštaitiškų gry
čių palanges, šaunus čia se
sių darželiai Gedimino stulpų,., 
pilies bokšto ir Vyčio kryžiaus 
pavidalu. Juose jau žaliuoja 
rūtos ir mėtos, rausta pinavi- 
jų daigai, žydi našlaitėlės. Tai 
vietos šaulių nuopelnas, kurie 
paskatino Zarasietes atgaivinti 
gražius senovės papročius.

Visko yra Zarasuose, tik 
valsčiaus neturi. Veltui jieš- 
kosi Zarasų valsčiaus būstinės 
— r.ėra. Valsčius pavogtas... 
Taip, buvo senas, didelis Smal
vų valsčius, bet Smalvas Len
kai apžiojo. Todėl Zarasiečių 
širdys maudžia, minint senojo 
valsčiaus 
krypsta 
kumštis 
širdi...

KAUNAS. — Gegužės pir
momis dienomis 150 žemės 
tvarkymo departamento kul- 
turtechnikų išvyko į įvairias 
Lietuvos vietas šių metų nu
sausinimo darbų vykdyti.

Nusausinimo darbai bus ve
dami Marijampolės, Ukmer
gės, Kauno, Utenps, Panevėžio, 
Biržų, Šiaulių, Kėdainių, Rasei
nių, Tauragės ir Telšių apy
gardose.

Bendrai nusausinimams pa
skirta du milijonai litų. Prie 
darbų gaus darbo 5—6 tūks
tančiai darbininkų, daugiausia 
vietos ūkininkų.

šymet be nusausinimo dar
bų ypatingo dėmesio bus krei
piama į 
remontus 
žiūrą.

Pernai
buvo ypatingai gera vasara ir 
nusausinimas atvirais grioviais 
palietė 12,212 ūkių. Buvo nu
sausinta 34,147 ha žemės. Per
nai prie nusausinimo darbų 
dirbo apie 3,000 darbininkų.

“L. A".

ankstyvesnių kanalų 
ir jų tinkamą prie-

nusausinimo darbams

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

Reumatizmų, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimų, diabeto, dropsy, nervų, 
dieglių strėnuose, džiovos, inks
tų ir kepenų ligų, vėžio, pilvo 
nesveikumų, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Mineręl Fumc Baths
2981 West 25th St. near Clark Av.

Telefonas — SHadvside 2747 
Cleveland, Ohio

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus- ar nerviškumų, galvos 
Skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inka- 

nesveikumu. Išžiųrėjęs ligonį 
pasakau kas yra.

Taš
liaus žmonių gėrisi tnpno gydimu

PIRMIEJI LOS ANGELES 
LIETUVIAI

Los Angeles miestas dar 
jaunas. Kiek teko patirti, tai
1901 metais buvo tik dvi gat
vės: Spring ir lst ir 2nd Sts. 
Tai užėmė vos keletą — tris 
ar keturis blokus. Aplink bu
vo vien tik laukai.

1901-02 metais atvyksta čia 
pirmieji Lietuviai: pirmutinis 
turbut buvo _Ant. Mockunas.
1902 metais Jis įsisteigė sau 
siuvyklą. Tuo laiku, kaip jis 
pasakojo, buvo nedaugiau de- 
sėtko Lietuvių pavienių. A. 
Mockunas tebelaiko ir dabar 
siuvyklą sykiu su Dumša. Abu 
gražiai ją veda, joje dirba nuo
latos 6 iki 12 darbininkų — 
visi Lietuviai, vyrai ir mote
rys. Jie turi sudarę kontrak
tą su kompanijomis, kurios tei
kia jiem medegą, o jie tik siu
va. Taipgi priima ir privačius 
užsakymus.

1907 metais, laike A. Moc- 
kuno vestuvių, įsteigta pirmas 
pašalpinįs Libe'rty Club. Visi 
tuolaikiniai Lietuviai čia ir su
sispietė. Pirmieji steigėjai bu
vo šie: L,, ■

M. A. Gilenas,' pirmininkas 
(dabar gyvena Lietuvoje, gry
žo Panevėžin 1911 m.).'

J. Davis — vice pirm.
A. Jasiuliš — užrašų sekre

torius (jau miręs).
A. Mockunas —. finansų se

kretorius.
P. Šidlauskas .— kaaierius 

(jau miręs).
Klubas suorganizuotas Sau

sio 29 d. 1907 m. ir šiandien 
stipriai laikosi.

Antras, Tautininkų Klubas, 
taipgi pąšalpinis, susitvėrė 
taip: pas Donatą D u nišą buvo 
sutverta Tėvynės Mylėtojų

Dr-jos kuopa. Po jos gyvavi
mo 5-kių metų, sutverta, tos 
kuopos vietoje, Lietuvių Tau
tininkų Klubas.

Konstituciją parašė ir čar- 
terį parūpino pats D. Dumša.

Reikia pažymėti kad p. D. 
Dumša yra veiklus Lietuvių 
tautinėje dvasioje nusiteikusių 
žmonių tarpe. Jis geras kal
bėtojas, organizatorius ir Lie
tuvą giliai mylintis žmogus. 
Todėl jis ir lygiai tokio pat 
nusiteikimo ir pažiūrų Adolfas 
Mockunas, yra Lietuvybės vai
ruotojai Los Angeles mieste.

J. B. Tututis.
(Bus daugiau)

tačiau dar ne visur jie yra 
vykdomi.

Kai kuriuose Kauno ir ypa
tingai provincijos miestų ir 
miestelių viešbučiuose trūksta 
švaros, gerai įtaisytų klozetų, 
higieniškų prausyklų, gerų lo
vų, spintų, švarių skalbinių ir 
tt. Be to, juose dažnąi trūks
ta tvarkos ir gero patarnavimo.

Tais trukumais ypatingai nu- 
siskudžia užsienio turistai ir 
tas kenkia Lietuvos turizmui, 
kas daro didelę žalą krašto 
ukiui.

*+H-HH-4-F+++-M-+++++++++++d“ ;

GRIEŽČIAU TVAR
KYS LIETUVOS 

VIEŠBUČIUS

irKAUNAS. — Apskričių 
pirmaeilių miestų savivaldybių 
dauguma yra išleidusios vieš
bučiams ir nakvynės namams 
tvarkyti privalomus įstatymus,

• •

••

vardą, o žvilgsniai 
į ten, kur okupanto 
gniaužia Lietuvišką 

“Sekm.” 
J. Sakalas.

Gydau jau dvylekį metų.

Dr. Edwin C. White 
Chiropractpr & EIę<;ti^»-Therapy 

10111 EUCIAD AVENUE 
GArfield 0293 — Cleveland, O.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Kampas St. Clair ir Ontario
Namų KEnmore 4740-W

P. J.. K -
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
i minu šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). ’

P. P. MILIULIS 1
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6666 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E 
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I. SAMAS JE WELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kadį 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausj rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTU VEN.
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VALDŽIA GELBSTI 
MOKSLUS EINAN

TIEMS

15 METŲ IŠTIKIMO .DARBO

Smilkinime — Jšnąikinime 
Blakių, vabalų.

Laisnuoti, apsidraudę — Moderniai 
________budai

DARBAS GARANTUOJAMAS
Vabalus ir žiurkes - peles nai

kinti milteliai — Kainos sąžiningos. 

Harvey A. Curry Company 
8116 WADE PARK AVENUE

GArfield 3013 — Cleveland, Ohio 
Pasiteiravimas dykai

EVA’S n
Dry CIeaning

Senas Drapanas padarom C 
kaip naujas, išvalom ir į I 
sutaisom. ‘;

EVA PETRAITIS c
6702 Siiperior Ąve.

Telef. HEnderson 5699

i

Visus savo draugus kviečiAthė į ^atidarymo Balių
• , .9 ”

HAMILTON CAFE ir TOP HAT IN

2 fl £’M,

Lietuvos vyriausybė, jausda
ma atskirose musų gyvenimo 
srityse gerų darbininkų-specia- 
listų trukumą, stipendijomis ir 
paskolomis padeda tiems kurie 
nori ir stengiasi tą trukumą 
prašalinti. Stipendijos skiria
mos ir todėl kad ir neturtin
gieji galėti) išeit aukštąjį mok
slą ir tapti savo srities specia
listais.

Stipendijos pradėta duoti 
jau nuo 1919 metų. Iki šių 
metų pradžios jų išviso išduo
ta 2,231,596 auksinai ir 13,- 
063,716 litų.

Užsienyje aukštiesiems mok
slams eiti stipendijomis pasi
naudojo 561 asmuo, kuriems 
išviso išduota per 5,500,000 li
tų, o Lietuvoje mokslams eiti 
5,562 asmenys gavo apie 7,- 
600,000 litų.

Anksčiau stipendijas teikė 
atskiros ministerijos Lietuvo
je ir užsienyje savo rengia
miems specialistams, o nuo 
1925 metų visos stipendijos, 
teikiamos užsienyje mokslams 
eiti, yra skiriamos per Švieti
mo Ministeriją.

Be to, aukštajam mokslui 
eiti iki šių metų Sausio 1 .d. 
paskolų išviso išduota 176,435 
litų. Į čia suminėtas sumas 
nėra įtrauktos stipendijos ku
rias teikė krašto apsaugos mi
nisterija kariškiems mokslams 
eiti. “L.A.”
“Dirvą“ galima išsirašyti už 

vieną dolarį — pusei metų.

Renduojas 6 kambariai su 
rakandais ant 68 St. po 
Np. 1348. Arba parduodu 
rakandus. t Kreipkitės pas 

savininkę
Ona Janušaitienė 

1348 E. 68 St. (Žemai)

PAJIĘŠKAU savo pusbrolįus 
Aleksandrą ir Izidorių Vainau
skus. Tauragės aps., Upynos 
par., šurpiškio kaimo. Prašau 
atsišaukti. (27)

Uršulė Bernikaitė
534 E. 143 St. Cleveland, O.

KAMBARIS
Miegomas Kambaris ant 
Rendos Visi patogumai. 

$2.00 Savaitei.
1277 EAST 60th STREET

Taisom ir Naujinant 
Rakandus

SPECIALIAI 2 šmotų setą 
uždengiam naujai už $35 ir
aukščiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (30)

Mordus Upholstering
Šhop

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O .D I S T A S
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės j ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 St Clair Avenue 

(viršuje) (3

išanksto šiose vietose:

Top Hat Inn
1498 East 66th Street

Jonas čečeta
ir Lietuvių Salėje

į?.į Tikietus įsigykiteG ' ;• j. ■ ' ■■ v; ■ \ ' •
- Hamilton Cafe

2301 Hamilton Avė.
f. f4. Tulaiiskas

L-;;? ‘^Taipgi, “Birvoje“;,... ,,,,. , ..

■j /
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LAI NAUJAS GASINIS VANDENS ŠILDY 
TOTAS ATLIEKA NAMŲ DARBĄ 

LENGVIAU
Valymas yra dvigubai lengvesnis kuomet tikrai karšto 
vandens, ir tiek kiek jo reikia, visokiam darbui. Ir jus 
turėsit karšto vandens kiek tik norėsit jeigu turėsit mo
dernišką automatišką gazinį vandens ,Šildytoją.

Moderniškas gazinis automatiškas vandens šildytojus • ne
brangiai kaštuoja ir galima įsigyti lengvomis išlygomis. 
Operavimas kaštuoja tik kelis centus į dieną. Bet jus 
sutaupysit daug valandų laiko, darbas bus lengvesnis, 
kiekvienas šeimos narys turės patogumą, ir malonumą 
turint karšto vandens.

Klausykit “The Mistery Chef" kas Antradieni 
ir šeštadienį, iš Stoties WTAM, 10:30 vai. ryto.

THfc EAST OHIO (Ui'J:
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KOKS PROGRAMAS BUS
UNCENSORED S1DE-GLANCES

BY K. J. M.?
# *

Prie svaiginančių gėrimų 
įstaigų inspektavimo Ohio 
valstijoje y-ra net perdaug 
inspektorių, kurie neturi 
ką veikti, taigi nekurie jau 
pradeda išgalvoti ir kyšių 
jieškojimo šposus, kaip bu
vo daroma prohibicijos lai
kais. Ohio valstijos svaigi
nančių gėrimų kontrolės Įs
tatymas nėra prastas, bet 
prie to įstatymo vykdymo 
pastatyta netikę žmonės, 
tas vietas gavę dėl to kad 
jie laike rinkimų darbavo
si už laimėjusius kandida
tus. Nors įstatymas reika
lauja kad inspektoriai bu
tų perėję civilinės tarnybos 
kvotimus, tą padariusiu in
spektorių tėra 33, o 150 ki
tų turi tas vietas politiš
kais paskyrimais.

Iš $194,328,000 sumos fe
deralės valdžios paskirtų 
pinigų potvinių kontrolia
vimui, apie $6,000,000 ten
ka Ohio valstijos uostų ir 
upių darbams.

Clevelando miesto elek
tros stoties praplėtimo dar
bams sako reikalinga 8 mi
lijonų dolarių. Mieste vei
kia dvi elektros stotys: pri
vatinė ir miesto.

Clevelande įsteigta po- 
licijantams mokyti akade
mija, kurioj priimami nau
ji policijantai turės išeiti 
trijų mėnesių kursus tame 
kas liečiasi jų darbo. Tarp 
kitko Įtaisytas ir “žmogžu
dystes k^mbaris”, kuriame

t

CLEVELANDE
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 25:

4 vai. po pietų visi Clevelandiečiai ir apielinkių Lie
tuviai automobiliais renkasi ant Superior avenue 
Lietuvių salės srityje, važiavimui į Darželį. (Au
tomobiliams vėliavukes gausit pirkti čia pat.),

Tėkštieji renkasi tiesiog į Darželį. (Tik prašomi 
neužstoti takų ir perėjimų kur reiks svečiams ir 
komitetui eiti.)

Darželyje dalyvaujantieji privalo nusipirkti ženkle
lius vietoje įžangos mokesnio (nepamirškit na
mie pinigus.)

D Kelyje programas prasidės apie 5 vai. Bus kal
bos, dainos ir tt., Lietuvos svečių ir sportininkų.

Banketas. — Po ceremonijų Darželyje, šv. Jurgio 
parapijos salėje bus banketas (apie 8 vai. vak., 
tikietas tik $1.00. Gaukit tikietus išanksto.)

Bankete bus parodyta Lietuvos judami paveikslai, 
naujai atvežami iš Lietuvos.

P1RMADIENJ, LIEPOS 26:
Dienos metu svečiai aplankys Miesto Mayorą, Cle

velando Ekspoziciją ir kitas įdomesnes vietas.
7:00 vai. vakare — BASKET-BALL rungtynė: Lie

tuvos Sportininkai su Clevelandiečiais. Vieta: 
ĘĄST HIGH SCHOOL, E. 82nd St. prie Supe
rior avenue. Įžanga tik 25c.)

8:00 vai. vakare — Lietuvių salėje — Išleistuvių 
vakaras: šokiai, dainos, etc. (Įžanga 25c.)

Kas pirks Basket-bolo ir Išleistuvių tikietus į abu paren
gimu išsyk, gaus 50c vertės tikietų už 40c.

naudojama dirbtini žmonės 
policijantams pažinti skir
tumus tarp žmonių. Jiems 
duodama paskaitos ir apie 
žmogaus protą ir tt.

Iki šiol Clevelando poli
cija buvo net pajuokiama: 
buvo sakoma kad pasam
dytam vyrui paduodavo į 
rankąs šautuvą, ir jis ne
žinodamas kaip jį valdyti 
ir ką su juo daryti, išeida
vo į gatvę savo,pareigoms. -*-*:———— IS r1—iį

Federalės valdžios alko
holio taksų tvarkymo sky
riaus raštines su vigais jų 
tarnautojais nori perkelti 
iš Clevelando į: Detroitą.

C 1 e velando politikieriai 
smarkiai varosi už prave
damą nutarimo rinkti mies
to mayorą ir miesto .tary
bą keturių metų terminui 
vietoje dviejų metų, : kaip 
yra iki šiolei. Tam pilie
čiai turėtų nepritarti.

*
me
hu- 

is 
en-

They te'.l 
that every 
man being 
afflicted or
dowed with var- 
ious moods. On 
some occasions 
these moods are 
afflictionc then 
again have a 
hue of beįng a 
blessing. The 
reascn I lead 
such fashion, is

me. Just a manner of tellin’ on 
Jeanette Johnson. The giri who IS 
refined būt WASN'T, 3o to speak, 
when she went flving uncontrollably 
down a park hill, into a clump of 
budies and stuff . . . oh yes,
she started down the hill with a 
bicycle.

che

has 
for 

very 
Lithuanian

this column off iri
not, as you have reason to intimate 
due to the fact that I read a book 
on psychology.

| cited because of the 
ing the past week 
person has been in 
mood.

Nay, ‘tis been in- 
fact that dur- 
this refleetive 
a reminiscent

During the course
percussion, an ancient adage taught 
to me by my father in the time 
that 
lar.
went

of such a re-

“In the Gloaming” was popu- 
Simple būt full of consul, it 
likę this . . .

Line up —
This way men, keep moving! Not 

a line-up for a bąli game, būt nn 
imaginary crowd of men swarming 
around Frances Urbsaitis’ home. if 
the boys knew the larmonious ideas 
this young beauty operator has on 
marriage. Working day in and day 
out for a number of years, Frances 
is busy saving enough money to 
really make marriage a partner- 
ship. After the eonfetti is finally 
cleaned from the lašt corner of the 
house, this “something new in mod. 
ern girls”, intends to devote 
ręst of her life to keeping her 
band happy and contented. 
Wonder if she can eook?

SKETCHES
YOUNG CLEVELAND 

LITHUANIANS
School teachers for sometime iiow 

the Misses Vidugiris, two sisters, 
have received little publicity in 
Lithuanian presš.

•v ▼ ▼

Likevvise another Lithuanian 
not had his name mentioned 
years, ąltho he had been a 
prominent person in
circles, having had roles in numer
ius plays, among these, a role in 
“Rutville” given in the Public Au
ditorium.

A year and a half ago he gradu- 
ated from Ohio Statė University, is 
now a full-fledged chemist, work- 
ing in Ashland, Kentucky. Name— 
Joseph Vasiliauskas.

wise old owl, sat in an oak 
he.saw the less he špoke 
he špoke the more he

“A
The more
The less

heard,
Oh why can’t we all be likę that 

wise old bird?”

Taking heed to the wisdom of 
this eclogue, I followed it out to 
the letter, coming up 
pretty favorable results,

with some
such as—

the 
hus-

Jostled
After

crowd or swarm of interested awe- 
ers and ooh-ers I found the reason 
for ai] the consternation and deep 
draw breaths . . . Gene Petrai
tis’ engagement ririg, from Mickey 
Pranko; Boy what a gem!

jots —
finally breaking thru the

Another socially prominent per- 
eon is Mr. Dumčius, who works 
for the city. In him Cleveland Lith
uanians have a graduate hydraulic 
engineer.

VACATIONS - TR1PS
Miss Helen Baltrukonis and her 

brother Vincent motored to Chauta- 
qua Lake, N. Z. to spent their holi- 
day we< k-end. Miss Alvina Baltru
konis :pent her vacation time, en- 
joying the pleasant atmosphere of 
Sandusky Bay.

the pleasant sport 
the incentive for 

family making the 
Y. It was 
even longer 
to the fact

Visiting plūs 
of fishing was 
the P. J. Zuris 
trip to Chautaųua, N.
a most delightful stay, 
than contemplated due 
that the fishermen were waiting 
for that “big one” to bite.

YLA AUKŠTYN!

Expo Extempore —
Picked up a couple of 

features or facts from 
vvorking at the Lithuanian Village 
of the Greitį Lakęs Exposition. On 
one occasion they relate how a num- 
of Lilyputiąns stopped in on their 
visit to the streets of the world. 
To their surprise and bewilderment 
one of the 3 foot henchmen asked 
for beer in the Lithuanian tongue, 
striking up an interesting conver- 
Sation in tjie šame language from 
there on. ‘Nother ineredulous in- 
cident occured when an attractive 
Lithuanian giri stopped in to visit 
and converse. After a brief dis- 
eussion she'‘said, “Oh, by the way, 
I want you to meet my husband”— 
the husband proved to be a beauti- 
fully bronzed, Chinaman. Who said, 
I didn’t have a Chinaman’s chance?

interesting
the girls

Unique —
Miss Helen Baltrukonis has a per- 

suasive manner of peddling tickets. 
Gently sneaking up on one, she 
flashes those big dark eyęs, say- 
ing — “Sūrely you’ll take a ticket 
or two, won't you mi-Iord?” The 
imagined offended eyes, if the an- 
swer is negative, plūs the lordship 
line, leaves one feeling likę a Sir 
Galahad or Raleigh. You’re help- 
less — her two pluses leave 
little minus, etery time.
Incorporated —

There may be somethin’
a soldior, būt too, their is something 
about an orchestra leader. Where 
there’s an orchestra you can invar- 
iably find idealizing girls. Such is 
the case of girls. vs. Johpny Apa- 
naitis . Put yourselves in sol-
tary confinement and cry it out 
girls, Judge Cupid has already sen- 
tenced him to be married — the 
early part of next year. To whom? 
— The sweetest little giri in the 
world, of course.
Oops mi-dear —

Whom is it that is, būt wasn’ 
Nope, the weather hasn’t affected

Įei
ni e- 
bu-

štai kokių žinių apie didė
jančią taksų naštą, paduoda 
Cuyahoga Tax League, kuri 
patiekė ir šį piešinį:

Federalė valdžia pinigus 
džia maždaug taip: 1934 
tais vidutiniai kas mėnuo
vo išleidžiama po $533,000,000; 
1935 metais, vidutiniai kas mė
nuo po $545,000,000 ; 1936 m. 
buvo po $552,000,000, o šymet, 
1937 metais, vidutiniai PAKI
LO iki $593,000,000. Taigi fe- 
deralių pinigų laidytojai kas 
mėnuo DABAR leidžia net po 
$60,000,000 daugiau negu lei
do trys metai atgal. Prie ko 
prives toks nekontroliuojamas 
pinigų leidimas, kuriuos rei
kės atmokėti taksais ateityje?

Apie $600,000,000 kas męt 
Federalė Valdžia surenka taip 
vadinamais ‘nuisance taksais’, 
už nereikalingus žmonių gy
venimui dalykus.

Cuyahoga apskrityje, suvirs 
200,000 sklypų žemės yra už
vilktais taksais. Išviso tų už
vilktų taksų susidaro $87,000,- 
000, — penkiais milijonais do
larių daugiau negu buvo per
nai.

Clevelande ir priemiesčiuose 
taksų ra ta yra AUKŠČIAUSIA 
negu kur kitur Ohio valstijoje.

Dabartiniu laiku federalės, 
valstijų ir miestų valdiškose 
įstaigose yra suvirs 3,250,000 
tarnautojų — kuriems metuo
se algomis išmoka $4,500,000,- 
000!

Cuyahoga apskrityje pereitą 
metą įvairiuose departmentuo- 
se išlaidos pasidaugino $969,- 
667 88!

Nežiūrint kad pernai apskri
ties valdyba turėjo mažiau iš
mokėjimų už bondsų paskolas 
ir nuošimčius, ir nekurtuose 
departmentuose kaštai buvo

sumažinti, kituose departmen
tuose išlaidos taip pašoko kad 
pasiekė aukščiausį laipsnį ko
kiame niekad nebuvo!

1936 
išlaidos

SUSIRINKIMAS
Mažų Namų Savininkų- susi

rinkimas atsibus Liepos 14d., 
7:30 vakare, Lietuvių Svetai
nėje. Bus daug svarbių pra
nešimų iš centro. Meldžiame 
visiems ■ nariams ir draugams 
atsilankyti. Bus kas tokio ne
paprasto kad visi bus paten
kinti kurie tik atsilankys.

Jonas Zinkevičius, Pirm.

metais, visos apskrities 
siekė $28,424,371.89.

didėjančius šimtus tuk- 
dolarių turės sumokėti 

taksų mokėtojai.
Apskrities klerkas 1936 m. 

praleido $25,202 daugiau negu 
1935 metais.

Apskrities inžinierius pralei
do $12,044 daugiau.

Apskrities šerifas praleido 
$28,806 daugiau.

Apskrities iždininkas pralei
do $33,467 daugiau.

Rinkimų taryba 
$99,741 daugiau.

Ir taip visi kiti 
smai ir tt.

Tas milžiniškas 
rėsit padengti jus 
taksus.

Tuos 
stančių

praleido

skyriai:

net

tei-

tūišlaidas 
kurie mokat

PIRMAS ŠIOS RŪŠIES 
PIKNIKAS CLEVELANDE 

Rengia Bendrai
Visos Lietuvių Romos Kata

likų kuopos, kuris atsibus Lie
pos 11d. Machutos Farmoje 
prie Green Road. Įdomumas 
ne tame kad piknikas yra ren
giamas visų kuopų, bet tame 
kad jame bus įvairių žaidimų 
dėl visų, kaip tai naujausių 
juokingiausių kontesttj-Jenkty- 
nių ir daugiausiai piniginės do
vanos kurie laimės.

Piknikas prasidės 10:30 ryte 
ir visų prašome būti anksti. 
Machutos ūkis daug ko page
rinta, bus m?lonu praleisti lai
ką. šokiams bus gera orches
tra. Komitetas daug dirbo šio 
pikniko įvykinimui,

i

“A friend in need, is a friend 
deed” . . . Anyone doubting 
authgpticty of this statement may 
take their coritroversy to Mr. John 
Alekna. When Mr. Alekna was 
laid up in the hospital and at home, 
he found his true friends. Of par- 
ticular note-worthiness is the fact 
that his own boss made visits and 
brought bou iuets valued at twenty 
dollars in money value būt unknown 
value in happines3 and thoughtful- 
ness.

in- 
the

A precious heirloom — Vytau
tas F. Beliajus of Chicago pos- 
sesses Severai ancient slave farace- 
lels ; One about 700 years old com
ing from Arabia, another 300 years 
old coming from Spain. This young 
Lithuanian professional dancer, who 
is dance instrUctor for the Chicago 
Parks, happens to be the only Lith
uanian I knovv of vvearing slave 
bracelets. He is 
Lithuanian descent 
Prienai, Lithuania, 
ily had migrated
some 300 years ago. 
are quaint pieces of jewelry with 
a most romantic history.

The family of George Brazaitis 
was honored during the recent holi- 
day by a visit of J. Martišius and 
family, haiiing from Grand Rapids, 
Michigan.

This visit proved to be more of 
a reunion in a certain sense of the 
word as Mr. Martišius is a first 
cousin of Mr. Brazaitis and they 
hadn’t had 
another for

Mr. John
George broko a ten year absence, 
by surprising the home of his host 
with his < visit. Amongst many 
other points of interest, the most 
interesting for beauty and culture 
was the Lithuanian Garden.

occasion to see one 
a number of years.
Brazaitis, brother of

of Samaritan - 
and hails from 
where his fam- 
to from Spain

The bracelets

GERAS MĖSININKAS 
dešrų dirbėjas arba delicates- 
sen biznio žinovas reikalingas 
susidėti į gerą mėsos biznį 
partneriais, turi turėti pinigų. 
Klauskit informacijų “Dirvoj” 

4486. (26)
* *i* ****♦**♦* *♦* *5

PRESENT ANO

cont rasting

Skaityk ir kitiems pasakyk

‘Tie ho> pleansant task
Now and The-. '
Tho I lohg lor kindnees ’astmg— 
Once 'again.
T h e-h ' you said you thought me 

cleVer;
w yo.i lieten to me never— 
your šilence seėms to "ever 
and Then

N o 
And 
Now

I canrot būt ndore you 
and the i

I seė m sheals before you

Štili
Now
Tho
All the men;
Women are būt eattle-kittle . . . 
Can’t you love me - just a little 
Now and Then?

about

V. J. B.
you a

t
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METINIS PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 14 Kuopa

SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 11, 1937
J. Martinkos Farmoje — Chagrin Falls, O

Gera Muzika ------ Inėjimas tik 15c.

Salė šokiams labai puiki, ir vieta viena iš gražiausių 
šioje apielinkėje. Nuvažiuoti galima: Ohio No. 422 iki 
Chagrin Falls. Pavažiavus dvi mailes už miestelio, su
kit į kelią 306, tuo keliu po dešinei pavažiavę, rasit pa
kalnę. ir ant pirmo kalno po kairei pikniko vieta. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kviečia Komisija.
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Lietuviu Taupymo Ir Paskolos Asociacija

Moka Už Jūsų Depozitus 3%

Šerininkams Išmokėjo 2%
Visi depozitai yra garantuoti ir apdrausti per FEDE
RAL INSURANCE CORPORATION - valdžios įs
taiga. Taupykite kur jūsų pinigai atneša didžiausį 
uždarbį ir yra saugiausia apdrausti iki $5,000.00.

PRADEKIT TAUPYTI DABAR
★ ★

DAROME PASKOLAS NAMŲ STATYMUI IR 
PIRKIMUI. PATARNAVIMAS GREITAS IR
PRIEINAMAS VISIEMS. - KREIPK1TES I SA
VUOSIUS.

OF YOUR 
INVESTMENT

li P TO 
« 5000.

The
Lithuanian Savings

and Loan Association
6712 Superior Arenus
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