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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SKUBINA DARBŲ 
PRADĖJIMĄ

Washington, Liepos 13.— 
Prezidentas Įsakė pradėti 
viešų darbų varymą pir
myn tokiu greitumu kad 
butų leidžiama po apie 25 
milijonus dolarių Į dieną, 
kas yra virš 3 milijonų do
larių daugiau negu buvo 
leista pernai.

Tik vienam šelpimui bus 
išleista .$2,135,000,000, iš ko 
turės išlaikymą apie trys 
milijonai bedarbių.

RŪPINASI SULAIKYTI 
ALGŲ MAŽINIMĄ

Washington. — Suv. Val
stijų Darbo Sekretoriaus 
pareigas einantis Charles 
V. McLaughlin deda pas
tangas sulaikyti plieno iš- 
dirbysčių planuojamą ma
žinimą savo darbininkams 
algų, kuomet nupigino plie
no kainą. Jis nori nustaty
tų algų tose plieno išdirby- 
stėse kuriose valdžia pirks 
plieną savo reikalams.

500 Gryžo Dirbti. Bir- 
mingham, Ala. — 500 dar
bininkų buvo pašaukti at
gal į geležies dirbtuves.

PRADĖS DIRBTI. Plie
no industrijos vadai skel
bia kad trumpu laiku pa
kils plieno darbai daug au
kščiau negu dabar yra. Da
bar dirba su apie 32 nuos. 
normalio. Pernai šiuo lai
ku dirbo 82.7 nuoš. Tai di
delis skirtumas.

30 sužeista. Sacramento, 
Calif. — Medžio darbinin
kų streiko riaušėse West- 
w,oode sužeista 30 darbi
ninkų.

SUSTREIKAVO. Cleve
lande sustreikavo, 300 auto
mobilių taisymo Įstaigų me- 
kanikų protestuodami dėl 
algų sumažinimo. - Unijos 
vadai sako Į streiką išves 
apie 1,000 mekanikų.

Laukia streiko galo. Phi- 
ladelphia. — Cukraus ap
dirbimo dirbtuvėse strei
kuoja 2500 darbininkų, dėl 
ko net pradėjo pritrukti cu
kraus.

Reikalaujama apmokamų 
atostogų ir unijos pripaži
nimo.

Atsidarė audinyčia. Co- 
ventry, R. I.— Anthony au
dinyčia, kurioje dirba 800 
darbininkų, buvus uždary
ta per 10 mėnesių, šiomis 
dienomis pašaukė savo dar
bininkus Į darbą.

Newton, Ia. — Čia strei
kuoja Maytag skalbiamų 
mašinų išdirbystės darbi
ninkai, kurių normaliu lai
ku dirba apie 1,400.

PENKI UŽMUŠTA
Missoula, Morrt. — Spro

gęs prekinis lokomotivas 
netoli čia užmušė 5 asme
nis ir 15 kitų sužeidė.

Olimpijada Prasideda Liepos 17 d.
IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

H,’ 12, 13 ir dienomis. Moksleiviu Olimpijada yra įžanga 
Tsb.

Vaizdas iš Lietuvos gimnazijų moksleivių Olimpijados, kuri Įvyko Kaune, Birželio
i didžiąją Lietuvių Tautinę Olimpijada, kuri įvyksta' Kaune, dalyvaujant viso pasaulio Lietuviams

IŠ AMERIKOS NUVYKO 26 SPORTININKAI, 
LIETUVA IŠSTATO ŠIMTUS SAVO 

GABIAUSIO JAUNIMO

Istoriška, pirmutinė Lie
tuvos Tautinė Olimpijada 
prasideda Kaune Liepos 17 
d. ir tęsis iki Liepos 31 <d.

Joje dalyvauja 26 sporti
ninkai atvykę iš Amerikos, 
dikčiai iš kitų kraštų, 1 ir 
šimtai pačios Lietuvos jau
nimo. Prie sporto, bus ir 
tautiškų šokių ir žaidimų 
programas.

Amerikos sportininkai Į 
Klaipėdą atvyko Liepos 13 
d. ir tuoj išvažiavo Į Kau-

LOJALISTAI PRAKI-
ŠA MŪŠIUOSE

Hendaye, Liepos 11. — 
Gen. Garcia Valino Nava- 
rese prasimušė pro kairių
jų eiles šiaurvakarinėj da
lyje Espadan kalnų, artyn 
Segorbe. Segorbe yra tik 
15 mylių nuo Sagunto, kur 
link sukilėlių kariuomenės 
veržiasi traukdamos Į Vi
duržemio pajūrį. Sagunt 
užpildytas subėgusių žmo
nių. Čia plieno dirbtuvės 
dirba dieną ir naktį gamin
damos ginklus, prie darbų 
stovi kelnėm apsiavusios 
moterys, nes vyrai pašauk
ti i kariuomenę.

Kairiųjų vyriausybė sa
ko jau pradėjo išrinkti, iš 
savo kariuomenių svetim
šalius, taikydamasi prie pa
siūlyto svetimųjų kareivių 
ištraukimo plano.

Kairiųjų pusėje sako esa
ma apie 10,000 vyrų suva
žiavusių iš visų šalių gel
bėti “demokratiją”.

Kairiųjų vyriausybė kal

ną. Juos gražiai pasitiko 
pribuvusius Į Klaipėdą.

Numatyta kad dalyvaus 
daugiau kaip 1000 Lietuvių 
sportininkų iš Įvairių šalių, 
kaip tai Latvijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Pietų A- 
merikos, Anglijos, Škotijos 
ir Kanados Lietuvių.

Amerikos Lietuvių spor
tinė delegacija yra nepa
prastai stipri, diduma jų 
yra pasiekę pačių viršūnių 
Amerikos sporto.

tina Italiją, kuri sako nori 
išsisukti iš 26 valstybių 
paruošto plano ištraukti iš 
Ispanijos svetimų šalių ka
riautojus.

NUŽUDĖ TĖVĄ. Beck- 
ley, W. Va. — Vienuolikos 
metų vaikas, gindamas sa
vo motiną, kurią jo patėvis 
ėmė mušti, jį nušovė. Vai
kas išteisintas.

SKERDYNĖS PALES
TINOJE

Jeruzalis. — Pastaromis 
dienomis čia atsibuna Ara
bų su Žydais karas, kuris 
jau paėmė 47 Arabų ir 24 
Žydų gyvastis, ir daug su
žeidė. Sužeista ir Anglų 
kareivių, kurie nori palai
kyti tvarką.

MIRĖ CARDOZO. Po il
gos ligos mirė Suv. Valsti
jų Aukščiausio Teismo na
rys Teisėjas Cardozo. Jo 
vietoje proponuojamas Se
natorius Wagner, pasižy- 
jęs darbo Įstatymų gamin
tojas.

HUGHES APSKRIDO 
APLINK ŽEMĘ

Liepos 10 d. iš New Yor
ko išskrido lak. Howard 
Hughes su keturiais savo 
draugais, kelionei Į Pary
žių. Jis pasistatydino spe- 
cialį lėktuvą, $200,000 ver
tės. Jo pirmas planas buvo 
skristi i Paryžių be susto
jimo. Jis tą ir padarė — 
nuskrido tik Į 16 valandii 
ir 35 minutas. Lindbergh 
1927 metais tą kelionę pir
mas atliko į 33 Va valandas. 
Taigi matom kokią pažan
gą orlaivininkystė padarė 
į 11 metų.

Iš Paryžiaus Hughes su 
savo draugais sumanė skri
sti aplink pasaulį, taigi lė
kė į Maskvą, praskrisda
mas ir virš Lietuvos.

Iš Maskvos vėliau išskri
do į Omską, paskui į Ja- 
kutską, iš ten į Alaską.

Iš Alaskos pasileido pas- 
kutinėn kelionėn į New 
Yorką, ir Liepos 14 d. va
kare pasiekė. Atliko apie 
15,000 mylių kelio ir užtru
ko kelionėj tik 4 dienas.

ŽYDUS vejant iš Vokie
tijos, kitos valstybės pra
dėjo tartis duoti jiems prie
glaudą. Bėgyje pastarų 5 
metų Vokietiją apleido ar
ti 130,000 Žydų.

10 SUDEGĖ. Portugali
joje, Coimbra mieste, už
sidegus namui sudegė de
šimts vaikų.

MIESTAS SU 20,000 
LAVONŲ

Sakkara, Egipte, atkasta 
kapinynas kuriame gražio
mis eilėmis sulaidota 20,000 
mumijų.
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JAPONAI LAIMI KI
NIJOJE

Hankow, Liepos 12.— Ja
ponų kariški lėktuvai ap
šaudė Wuchang miestą, tik 
skersai upę nuo Hankow. 
Tame užpuolime užmušta 
ar sužeista 200 Kinų.

Japonai pranešė kad vi
su smarkumu bombarduos 
miestus iš oro ir įsakė vi
siems svetimšaliams iš jų i 
pasitraukti.

Taipgi orlaiviai bombar
davo Kantoną, užmušta ar
ti 50 civilių ir 200 sužeista.

Japonijos karo laivyno 
vadovybė įteikė Suv. Vals
tijų ir kitų šalių karo lai
vams įsakymą tuoj apleisti 
nurodytus ruožus Yangtze 
upėje į rytus nuo Hankow, 
kurį Japonai iš visų pusių 
puola.

LIETUVIS GANGSTE
RIS PAKARTAS

Milan, Mich. — Valstijos 
kalėjime tapo pakartas An
tanas Čebatorius, Detroite 
pasižymėjęs gangsteris. Jis 
buvo pirmas šioje valstijo
je mirtimi nubaustas į 108 
metus, nes Michigane mir
ties bausmė buvo panaikin
ta. Čebatorius nubaustas 
mirtimi už nušovimą paša
linio žmogaus laike banko 
užpuolimo pereitą, rudenį, 
Midland, Mich.

ŽUVO 30. Turkijoj per- 
' eitą savaitę potviniuose žu
vo 30 žmonių.

ŠIAURINĖJ . DAKOTOJ 
(Suv. Valstijose) randasi 
120 rūšių žiogų, bet tiktai 
šešios ar aštuonios jų yra 
naikintojai derliaus.

OLIMPIJADA JAPO
NIJOJ SUSPENDUO

TA
Tokio. — Japonijos vie

šų reikalų ministeris su
spendavo 1940 metais tu
rėjusią įvykti Japonijoje 
pasaulinę sporto olimpija- 
dą, dėl karo.

NUTEISĖ 10 VOKIE
TININKŲ

Kaunas. — Už Klaipėdos 
riaušes Birželio 22 d., de- 
sėtkas Vokietininkų nutei
sti į pabaudos stovyklą.

Kita grupė riaušininkų 
tardoma už riaušes Klai
pėdoje Birželio 28, kame 
vienas Lietuvis vaikinas 
žuvo.

PREZIDENTAS IŠKE-,
LIAVO

Prezidentas Roosevelt iš
važiavo ilgai kelionei, pir
miausia traukiniais į vaka
rines valstijas, paskui lai
vu per pietinius vandenis 
atgal. Jis daugelyje vietų 
sustoja, laiko prakalbas.

Pueblo, Kolorado,], jį pa
sitiko plieno darbininkų de
legacija ir įteikė prašymą 
4,000 darbininkų vardu kad 
jis kandidatuotų trečiam 
terminui į prezidentus.

GULBĖS APSIBUNA LIE
TUVOJE. Lietuvos ežeruose 
šymet peri apie 15 porų gulbių. 
Vien žuvintos ežere plaukioja 
11 gulbių-nebylių. Ten paukš
čiai sukrovė 5 lizdus ir peri 
vaikus, šie paukščiai vėl pa
mėgo Lietuvos krašto vandenis 
ir atskrenda apsibūti. Degtin
dariai sunaikino kelis gulbių 
lizdus, už ką kaltininkai bau
džiami.

PENKMEČIŲ PLANAS PA
LANGAI. Netrukus bus su
šauktas tarpžinybinis pasitari
mas Palangos tvarkymo reika
lu. Ryšium su tuo iškeltas 
penkmečio plano sudarymas. 
Numatoma Palangoj Įvesti van
dentiekį, pravesti naujas gat
ves, statyti viešbutį, vasarna
mius ir tt. Vasarnamių staty
bai norintieji gaus paskolas.

•
NETRUKUS į Kauną atvyks 

speciali Prancūzijos komisija 
tvarkyti Napoleono karių ka
pus (iš 1812 metų karo) ir sta
tyti bendrą jiems paminklą.

•
P R E K Y BOS ATSTOVYBĖ 

LONDONE. Prie Lietuvos at
stovybės Londone nesenai įs
teigtas prekybos skyrius. Pre
kybos attachė paskirtas užsie
nių reikalų ministerijos ekono
minio departamento referentas 
Balickas, kuris jau išvyko į 
Londoną. Re to, Balickas pa
skirtas Lietuvių-Anglų laivi
ninkystės bendrovės direkto
rium.

•
SKAUTŲ ŠVENTĖ. Liepos 

8 iki 18 d. Lietuvoje šymet 
surengta visų Skautų ir Skau
čių susirinkimas. Vaikai skau
tai laiko savo stovyklą Aukš
tosios Panemunės miške, mer
gaitės skautės netoli Kleboniš- 
kio.

•
IŠVEŽIMAI KYLA, šymet 

nuo metų pradžios iki Gegužės 
pabaigai iš Lietuvos išvežta 
mėsos ir mėsos gaminių 16,563 
tonai už apie 22,540,000 litų. 
Pernai per tuos pat penkis mė
nesius buvo išvežta 12,401 to
nai už apie 16,660,000 litų.

Sviesto per 5 mėnesius Pie
nocentras išvežė į užsienius 
3,616,280 kilogramų, arba net 
294,532 klg. daugiau negu per 
tuos pat mėnesius pernai.

Kiaušinių per 5 mėn. išvežta 
51,953,040, o praėjusiais metais 
tais pat mėnesiais buvo išvež
ta 40,157,<280 kiaušinių.

•
LIETUVOS VĖŽIŲ IŠVEŽI

MAS. Praėjusiais metais vėžių 
iš Lietuvos į užsienį buvo eks
portuota už 14,677 litų, Išvež
ta apie 96,500 vėžių.

šymet vėžių pareikalavimas 
žymiai padidėjo. Vėžių ekspor
tas prasidėjo nuo Gegužės 1 d., 
kada jie guvo galima pradėti 
gaudyti, šymet išvežta tiktai 
sezono pradžioje už 9000 litų 
daugiau negu pernai, viso už 
23,912 litų.

•
LIETUVIAI už 1937 metų 

išstatymus Paryžiaus parodoje 
gavo 58 premijas. Jas laimė
jo 45 parodos dalyviai, kurie 
buvo išstatę savo gaminius.

•
LIETUVOJE šiuo metu lei

džiama 159 periodiniai leidi
niai, kurių 135 išeina Kaune ir 
24 provincijoje. Leidžiama: 13 
dienraščių (jų 6 Lietuvių kal- 
ža, 4 žydų, 2 Rusų ir 1 Len
kų), 40 savaitraščių, 23 dvisa
vaitiniai, 50 mėnesinių ir 33 
kitoki.
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PENNSYLVANIJOJE
WYOMING
KLONIO ŽINIOS
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Pastabos iš Seimų
Birželio 26 d. sulaukus buvo 

lietinga diena. Bet turėjome 
važiuoti Į seimus, na ir nuva
žiavome. Mums iki Scrantono 
tik 35 mylios, apie valanda lai
ko kelionės.

Radome Sandariečių seimą. 
Po seimo užbaigimo, susipaži
nome su visa eile veikėjų san- 
dafiečių. Pasikvietė mane ir 
M. Podolskį prie fotografavi
mosi, taigi ir musų atvaizdai 
yra sandariečių grupėje.

Po pietų turėjome tautinės 
konferencijos posėdį. Delega
tų' ir svečių buvo apie šimtas. 
Nuotaika buvo gera ir vienin
ga. Išrinkta pastovi valdyba su 
Tėisėju W. F. Laukaičiu prie
šakyje. |

Sekančią dieną, Birželio 27, 
prasidėjo SLA. -seimas.

čia subėgo visokio plauko 
gaivalų iš visos Amerikos ir 
net pora iš Kanados. Tarpe 
delegatų maišėsi pora net atbu
lais kalnieriais kunigų. Matėsi 
komunistu redaktoriai: Stilso- 
nas, Mizara, Andrulis, socialis
tai Grigaitis, Jurgelionis.

Tautininkų — Tysliava, Kar
pius, Vaidyla, Vitaitis.

Seime teko sueiti visa eilė 
senų ir iš tolimų kolonijų pa
žystamų veikėjų. Nors su dau
geliu teko pasikalbėti tik trum
pai. Buvo padaryta keletas 
pažinčių, tarp jų su Dr. S. T. 
Tamošaičiu, iš Cleveland, Ohio, 
P. Pivarunu iš Pittsburgho, J. 
Kaspučiu iš Kenosha, Wis., ir 
daugeliu kitų.

Daug j tris dienas suėjau vei
kėjų, redaktorių, daktarų ir 
gana senai matytų senesnių 
laikų veikėjų.

Pradžia seimo buvo gana ra
mi ir tvarki, be jokių truksimų.

Birželio 28 d. apleidau Scrac- 
toną.

Buvau labai patenkintas sa
vo kelione. Nors oras buvo 
lietingas per visą laiką, tačiau 
tas nekenkė patėmyti ir pa
matyti seimų eigą.

NE VISIEMS BUVO LEMTA 
SEIMUOSE DALYVAUTI 
SLA. 110 kp.," Plains, Pa., 

du delegatai, J. Montvilas ir A. 
P. Mikalonis, sunkiai likos su
žeisti savo automobiliu Wil- 
kes-Barre, Pa., sekmadienį, 26 
d. Birželio. Jų automobilis ap
virto ir sunkiai sužeidė keturis 
jam evažiavusius. Gaila, nes 
buvo geri ir seni SLA. veikė
jai. Seime jie buvo labai rei
kalingi.

Man labai nepatiko kad se
kantis SLA. seimas nukeltas I 
toli į vakarus, į Chicagą. Bet 
kad diduma taip norėjo ne ką 
padarysi.

Po seimo oras sušilo, dabar 
yra dideli karščiai, temperatū

ra siekia 95 laipsnius ir aukš
čiau.

Karštis miestuose žmones iš
kankina. Didelė musų vasar
vietė, Harvey’s Lake, sutrau
kia j save atsivėdinimo jieškan- 
čius. Sekmadieniais tuvažiuo- 
ja iki 30,000 žmonių. Mat, 
yra kur atvėsti devynių mylių 
didumo ežere.

Ukėse šymet šieno visi turi 
užsivertę, nes pavasaris buvo 
pakankamai lietingas, žolė ge
rai augo.

šiomis dienomis jau prasi
dėjo kviečių pjūtis. ,

Jonas J. Nienius.

PHILADELPHIA
BIZNIERIAI IR PROFESIO
NALAI GERAI PASIRODĖ
Lietuvių Biznierių ir Profe

sionalų draugija, kuri vos tik 
pusmetis kaip užgimė (laukia
me krikštynų), ir apie kurią 
buvo garsiai kalbama kad nie
ko neveikia, netikėtai padarė 
stebuklą: Liepos 1 d. su Ame
rikos sportininkais išsiuntė į 
Lietuvą kettiris atletus daly
vauti pirmoje Lietuvos Tauti
nėje Olimpijadoje Kaune. Su
kėlė gana pinigų užmokėti ke
lionę j ten ir atgal trims jau
nuoliams. Garbė Philadelphijos 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų organizacijai už iniciaivą 
pasidarbuoti tokiame istorinia
me ?nomente.

Finansų sukėlimo reikale bu
vo daromi susirinkimai per vi
są Birželio mėnesi. Draugijos 
ir pavieniai buvo prašomi pri
sidėti ir paremti. Aukavo sa
vi ir net svetimi parėmė. Ant 
greitųjų buvo suruoštas išlei
stuvių vakaras. Pasekmė buvo: 
visas gautas ineigas sudėjus, 
dar trūksta apie $125. Viso 
reikėjo turėti, jau užmokėta, 
$750. Skolos padengimui ma
noma surengti sportininku su
tiktuvių vakarienė jaunuoliams 
gryžus iš Lietuvos. Taigi Lie
tuvių organizacijos ir pavieniai 
kurie dar neprisidėjo prie pa
rėmimo, prašomi sulyg išgalės 
prisidėti. Tas yra visų Lie
tuvių be skirtumo reikalas.

Ketvirto jaunuolio atleto W. 
Dalbuko kelionę į Lietuvą fi
nansavo jo tėvas, Klemensas 
Dalbukas, kuriam priklauso di
delė garbė už leidimą savo sū
nui aplankyti tėvų gimtinę šą
jį Lietuvą.

Philadelphijos atletų iške
liavusių Olimpijadon vardai: 
L. Mačiokas, V. Sidabras, W. 
Dalbukas ir J. Nojunas.

. . Pr. Pūkas.

• ŠIAURINĖJE AMERIKO
JE yra 19,000 paukščių rūšių, 
iš kurių 1200 yra nuosavi, tik 
šiaurinėje Amerikoje gyvenan
ti paukščiai.

>

Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri JŠvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGOS AMERIKOJE

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

STATENDAM RugP^t l938
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje nariu, arba
ALBIN TREČIOKAS

314 Walnut St.. Newark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS. Prop.
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carson St.. Pittsburgh. Pa.

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vernon St., Worcester, Mass. 

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

su jums žinomu laivakorčių agentų 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
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SLA. Seimo Nuotrupos
(Tęsinys iš pereito nr.)

KETVIRTA SESIJA
Pakelta klausimas apie dele

gatų vardošaukį šioje sesijoje, 
ir nuspręsta nedaryti vardošau- 
kia sutaupymui ,'aiko.

Popietinėn sesijon pribuvo 
pora r.aujų delegatų.

Imta svarstyti finansų ko
misijos raportas, prie kurio iš
sivystė dikčiai bereikšmių kai- j 
bų. Svarbiausias buvo aiški-' 
nimas paties SLA. prezidento. 
Bagočiaus. Iš to matėsi kaip 
“keičiasi laikai ir žmonės su 
jais’’.

Pirmesniais seimais tie patys 
delegatai baisiai lermavo dėl 
Devenio ir kitų paskolų, dėl iš
duotų didelių mortgičių Chica
go j e, ir tt.

šiame seime dabartinis SLA. 
prezidentas ilgoje savo kalboje, 
gražiais aiškinimais ir padaili
nimais privedė kad “nėra to 
blogo kas neišeitų į gerą”.

Pagal jo, labai gerai kad tie 
mortgičiai buvo duoti, kad tie 
namai Susivienijimui atiteko, 
nes dabar per du metu Pildo
moji Taryba turėjo kur inves
tuoti desėtkus tūkstančių do- 
larių SLA. pinigų, tuos namus 
aptaisė, apzalatino, ir jie neša 
mums “ketvirtą procentą ar 
daugiau”. .. . Visi delegatai to 
išklausė net sužavėti, ir jokio 
lemo nei skandalo niekas ne
pakėlė.... Už tai ką senes
nė: ės SLA. valdybos buvo kal
tinamos ir baramos, kaip už iš
mėtymą pinigų, dabartinei vaR 
dybai į tuos namus įkišus dar 
daugiau pinigų, visi tylėjo. .. . 
Butų tikrai gražu kad taip iš
eitų. Jeigu tokiu budu SLA. 
Pildomoji Taryba padarė biz
nį, tai gali atsirasti ir daugiau 
namų kurie gali atitekti Susi
vienijimui, apleisti ir sulužę, o 
Susivienijimas paėmęs juos tik 
aptaiso, ir valio! biznis eina.

Paaiškėjo kad ir pats centro 
namas jau baigia griūti, mies
to valdžia verčia Pild. Tarybą 
jį remontuoti ir visiškai moder
nizuoti. Tas, žinoma, vėl pa
reikalaus desėtkų tūkstančių 
dolarių.

Po diskusijų ir pastabų ra
portas tapo priimtas.

Po to sekė auditoriaus ra
portas, sveikinimai, ir sesija 
baigėsi.

PENKTA SESIJA
BIRŽELIO 29.

Šį rytą pribuvo šeši nauji de
legatai. Viso iki šiai dienai 
tokiu budu užsiregistravo 272 
delegatai.

Prieš pradedant biznį, buvo 
pakviestas kalbėti Ant. Alekna, 
iš Brooklyn, N. Y., Dariaus- 
Girėno Aero Klubo sekreto
rius, kuris į seimą atskrido su 
pačiu lakūnu šalteniu, paprašy
ti iš Tautiškų Centų fondo au
kų pirkimui ir nugabenimui į 
Lietuvą, šaulių Sąjungai, lėk
tuvo. Jie parinko aukų ir iš 
delegatų, privatiškai. Abu jie
du buvo delegatų entuziastiš
kai nutikti.

Seimo sekretoriai skaitė pir
mų dviejų seimo dienų proto- 

: kolus.
Seimo rengimo komisijos pir

mininkas atėjo pakviesti dele
gatus važiuoti į komisijos su
rengtą popietinį pikniką. Mat, 
nustojo lyti, o komisija norėjo 
pasidaryti daugiau pinigų, tai- 

, gi pasiūlė kad po pietų sesijos 
nebūtų. Diduma nutarė reiai- 

; kyli popietinės sesijos, ir taip, 
; nežiūrint kokius kaštus delega-

i paneša per dykaujamą pus
dieni, seimas buvo nutrauktas.

Komisijos A’adas, Kun. Va- 
•’dki, atsistojęs pradėjo aima

nuoti kad seimo nutraukimas 
j ^ įtinai reikalingas, nes jeigu 

•’toi seimas pasibaigsiąs tai 
eįvyksiąs jų banketas, kurį 
ie surengė dar rytoj vakarą.

Tai komisijos nesugebumas 
banketą rengti prieš paskutinę 
dieną, kada delegatai jau ir 
prisikaštavę ir nuvargę.

Pirmininkas F. J. Bagočius 
ėmė skirstyti komisijas:

Komisijų komisijon, kuri nu
stato SLA. pastovias komisijas 
iki kitam seimui, paskyrė: Dr. 
Montvidą, J. J. Bačiuną, J. Mi
liauską.

Tautiškų Centų komisijon: 
Kun. Valadka, Dr. Graičiunas, 
Pr. Bajoras.

Skundų ir Apeliacijų komi
sijon: Adv. K. Jurgėla, Devei
kis, Balčikonis.

Rezoliucijų komisijon: Gri-j 
gaitis, M. Vailyda, St. Michel- 
sonas.

Tą apdirbus, atėjo pietų lai
kas, sesija užtęsta iki 1:15 vai. 
ir išsiskirstė visi važiavimui į 
pikniką.

Kadangi šį rytą ilgai žaista 
su seimo delegatų fotografavi
mu, taigi seimo reikalams pa
švęsta tik apie pora valandų 
laijco.

Tokia betvarkė turėtų pamo
kyti kitų miestų seimų rengė
jus.

Tas piknikas surengta kur 
tai už 20 mylių nuo miestų, ir 
delegatai supainiota, vieni nu
važiavo, kiti ne.

Ten gi nieko įdomaus nebu
vo, tik atvežta kelios 
alaus, kurį delegatai 
gėrė dėl šalto oro, o 
visai neturėjo, nors 
norėjo

neturėjo, 
“sušilti”.

bačkutės 
nenoriai 
degtinės 

žmonės

ŠEŠTA SESIJA

BIRŽELIO
vardošaukio,Po

skaitė vakarykštės 
tokolą, ir pranešta

30.
sekretoriai 

sesijos pro- 
kad atvyko

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

1RVINGTON, N. J. — Lie
tuvis žurnalistas Kęstutis Ja

nulis pabaigė New Jersey Le- 
high Kolegiją ir gavo bakalau
ro laipsnį. Kęstutis yra gabus 
laikraštininkas ir jau į save 
atkreipė kolegijos profesorių ir 
studentų dėmesį. Nors Janu
lis yra Anglų kalbos žurnalis
tas, bet Lietuviai tikisi jis taip 
pat pasirodys savo gabumais 
ir Lietuvių spaudoje.

—Šiomis dienomis medicinos 
mokslus Cornėll , universitete 
(Ithaca, N. Y.), paskiau The 
Hahnemann universitete 
ladelphija, Pa.), baigė 
nas šuipis.
• RICHMOND HILE, N.

Birželio 7 d. St. Louis Me
dicinos Kolegiją pabaigė ir ga
vo daktaro laipsnį Alfredas D. 
Bičiūnas. Jis savo praktiką 
pradėjo Liepos 1 d. Kings aps
krities ligoninėje.

(Phi- 
Anta-

Y.

MIRIMAI
dar naujų delegatų, ir pribuvo 
Daktaras Kvotėjas Dr. Stanis- 
lo vaitis. Viso delegatų skai
čius pasiekė 275, tai daugiau
sia kiek šiame seime buvo. Ta
čiau jų keli nuo šiądien išvaži
nėjo ir negryžo, taigi seimas 
baigėsi su mažesniu skaičium 
delegatų.

J. Miliauskas, kaip vienas iš 
įnešimų komisijos narių, pasi
stojęs ant platformos, skaitė 
ilgą savo pranešimą kad, jo :'š- 

j tyrimu, musų Susivienijimas 
per visą 50 metų laiką gyvavi
mo buvo nelegališkas ir kaipo 
tokis neturėjo teisės veikti.... 
Tai be abejo buvo tam tikros 
techniškos taisyklės kurių tas 
komunistų vadas prisirinko iš 
senų ir naujų nekuriu valstijų 
įstatymų ir padarė seimui re- 
veliaciją, kuriai delegatai ne
tikėjo, kiti ir negirėjo ką jis 
skaito. Pagaliau seimo pirmi
ninkas Adv. Bagočius padarė 
jam pastabas ir paaiškinimus 
apie tas techniškas kliūtis ir 
tuo viskas baigėsi.\ ...Kadangi Komisijų Komisijos 
narys J. J. Bačiunas turėjo iš
važiuoti namon, prisiėjo į jo 
vietą paskirti kitą, ir tautinin
kų sutikimu į jo vietą rekomen
duotas A. S. Trečiokas.

Po šito, eita prie kuopų įne
šimų.

Pažiurėjus seimo knygon, ku
rioje sutalpinta kuopų įnešimai 
net nusistebi — prispausdinta 
net 125 puslapiai Įnešimų!

Kuopos nei ių komisijos di
dumoje neskaito SLA. konsti
tucijos, ir per metų metus ki
tos daro įvairiausius įnešimus 
kurie jau konstitucijoje yra; 
arba daro mažos vertes įneši
mus, nepritaikomus Susivieni
jimui. Mat, prieš kiekvieną 
seimą kuopos išrenka ir įneši
mų komisijas, kurios dirba iš- 
sijuosųsios kad ką nors pasių
sti ? seimą.

Tarp tų daugybės įnešimų 
buvo keletas kurie ir tiko ir 
buvo reikalingi organizacijai.

Tarp naujesnių, reikalaujan
čių organizacijoje pamainos j- 
rešimų buvo SLA. 14-tos kuo
pos iš Clevelando, kuris siūlo 
kad SLA. prezidentas butų pa
čiame centre ir dirbtų už al
gą, kad tokiu budu galėtų bū
ti ir organizatorius, ne tik fi
gūra. Prie to buvo pasiūlymai 
sujungti iždininko ir sekreto
riaus vietas. Po apkalbėjimo, 
ypač prezidento dirbimas cen
tre rado daug pritarimo. Tas 
įnešimas pavesta įstatų komi
sijai sutvarkyti ir patiekti se
kančiam seimui.

Po laiškų skaitymo atėjo pai
kas pietums ir padaryta per
trauka. (Bus daugiau),

• CHICAGO, III. — Lietuvis
Vincas Narkis užbaigė Tho- 

mas Kelly High mokyklą su 
garbės pažymėjimu: keturių 
metų kursą baigė per tris ir 
pusę metų. Nors yra tik 16 
metų amžiaus, jis 
prie šios mokyklos 
laikraščio redakcinio

priklausė 
leidžiamo 
štabo.

Lietuvis—Šiomis dienomis 
piešėjas A. Bfučas tapo pakvie
stas j Hollywoodą, “Mickey 
Mouse” studijose piešti judan
čius paveikslus su Walt Disneyį

—Birželio 8 d. Loyola Uni
versitete medicinos mokslą už
baigė jaunas Lietuvis, Aleksan
dras Jenkins. Dabar šis jau
nas daktaras praktikuoja Šv. 
Bernardo ligoninėje.

—Notre Dame universitete 
chemijos inžinerijos mokslą 
užbaigė Zanny Gedmin-Gedimi- 

Jis šį mokslą tęs toliau, 
lai-

Ar.-
su-

nas.
atsiekimui’ Master Degree 
psnio.
• FHII ADELPHIA, Pa.—

tanas E. Marcinkevičius,
nūs gerai žinomų Lietuvių 
veikėjų ir gerai pasiturinčių 
biznierių, baigė universitetą ir 
gavo Bachelor of Arts laipsnį.B

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRIMAI VASARĄ 
SUMAŽĖJA

Kaip patėmijote, vasaros lai
ku šiame skyriuje telpa daug 
mažiau vardų kas savaitę ne
gu žiemos metu. Mat, vasaros 
laiku mirimų būna bendrai ma
žiau. Kurie miršta tai tik iš 
natūralių priežasčių arba šiaip 
ligų ir nelaimių, žiemos ligo
mis mirimų veik neįvyksta.

NORKŪNAS Juozas, pusamžis, 
mirė Birželio 25 d., palaido
tas 28 d., Harrisburg, III. •— 
Seinų apsk., šventažerio p. 
ir kaimo. Atvyko į Ameri
ką visai jau.as, čia išgyve
no 40 metų. Paliko didelia
me ųuliudime žmoną, Anta
niną (Kvedaitę), tris dukte
ris, vieną sūnų, du anukus, 
4 seseris: Juzę čižauskienę, 
Marę Talandienę, Oną Lut- 
vinskienę, Agotą Kviedasie- 
nę; brolį Antaną, seną tėvą 
Lietuvoje, ir pamotę; taipgi 
liko kitų giminių Chicagoje 
ir Pennsylvanijoje. Kas iš 
giminių ir kaimynų nori pla
tesnių žinių apie musų brolį 
rašykite šiuo adresu: Mike 
Lutwinski, R 1, Eldorado, III.

MARTIN K A Danielius, 57 m. 
mirė Liepos 5 d., Cleveland, 
Ohio.

MARKEVIČIUS Tadas, 45 m., 
mirė užsinuodydamas gasu 
savo namuose, Liepos 3 d., 
Lawrence, Mass.

CINKUL1S Antanas, mirė Bir
želio 19, Philadelphia, Pa. 
Liko žmona, Joana. .

BIRŠTAITIS Kazys, 45 metų, 
mirė Birželio 22, Plymouth, 
Pa.

JUGAS Stasys, palaidotas Bir
želio 20, Swuyersville, Pa.

ESKOLA Leonardas, mirė 21 
Birželio, Inkerman, Pa.

VELIČKA Antanas, mirė Bir
želio 24, Plymouth, Pa.

VAITKEVIČIŪTĖ Rozalija, 4 
mėnesių, mirė Wilkes-Bar- 
re, Pa.

49 m., 
Girard-

52 mc-

Kastantas, 48
27, South

75 metų,
Brooklyn,

48 metų, 
Maspeth,

VILČIKAS Adomas, 51 metų, 
užmuštas traukinio Birželio 
mėn. Ashley, Pa.

KAMINSKAS Feliksas, 
mirė Birželio mėn., 
ville, Pa.

JUŠKAUSKAS Juozas,
tų, mirė Birželio m., Phila
delphia, Pa. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

DAUKŠIENĖ Ona, 61 metų, 
mirė Birželio 30, Chicagoje. 
— Telšių ap., Plungės par., 
Prusalių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

PALILIUNAS Povilas, mirė 20 
Birželio , Chicagoje.

VEMBRĖ Jonas, 64 metų, mi
rė Birželio 24, Kenosha, Wis.

BUJ A N AUSKIE NĖ Margarie- 
ta, 41 m., mirė Birželio 8 d.,

• Ansonia, Conn.
MARTINAITIS Mikas, 25 me

tų, mirė Birželio 14, East 
St. Louis, III.

BARAUSKAS
m., mirė Birželio 
Boston, Mass.

GUDAITIS Jurgis, 
mirė Birželio 22, 
N. Y.

VIRBALIS Vincas, 
mirė Birželio 23, 
N. Y.

URBIETIS J., 59 metų, mirė 
Birželio 26, Baltimore, Md.

ŽALYS Jonas, mirė Birželio 
30, Chicagoje. 51 metų am
žiaus. — Viešintos p., Tar- 
konių k. Amerikoje išgyve
no 25 metus.

GUDAITIS Vincas, 38 metų, 
mirė Liepos 1, Brooklyn, NY.

SAULĖNAS Jonas, 65 metų, 
mirė Liepos 6, Brooklyn, N. 
Y. — Onuškio par. Ameri
koje išgyveno 45 metus.

MATEMAITIS Mykolas, 46 m. 
mirė Liepos 7, Chicago, 111., 
nuo saulės užgavimo.

STORPIRŠTIS Juozas, 59 me
tų, užmuštas automobilio ei
nant skersai gatvę, Liepos 
m.. Detroit, Mich. — Lanke
liškių par., Suvalkijos.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais 

Nurt Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia švedų vizos keleiviams i Lietuvą ucr
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
GRII’SHOLM ............... I/epos 22, Rugsėjo 7
DRDTTNINGHOLM .. Rugpjūčio 8, Rugsėjo 1 
KtJNGSHLOLM .... Rugpjūčio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės Į vietinį 

laivakorčių agentą, a>oa

636 Fifth Avė. Rockefeller (’erter

I

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE. 
SANDUSKY, OHIO.

Send, without obligation fo m», your letest 
literatūra.
NAME ....................................................................

ADDRESS .......................................................

JURE llth to SEPTEHIBER Sth
Visit this beautiful peninsular resort which extends 
sevtn miles out info the cool water of Leke Erie ... 
Plan for a day, a week or your entire vacation ... 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENTS.

BATHE on the "VVorld't Finest Beach.'*
RIDE over the new scenic bridle path. 
PLAY TENNIS on our fast courts.
DANCE in the new Cocktail Terrace.
THRILL to the many other new facilitics, sporfi and 

amusements.

HOTEL BREAKERS AND BON AIR ... COOL ... COMFORT. 
ABLE . . . ALL OUTSIDE ROOMS AT MODERATE RATE5

tocated on Ohio No. 2. U. S. 6, just 53 miles west 
of Cleveland ... also accessible by rail and bus to 
Sandusky, Ohio, and by steamer from Cleveland. Ohio

IN OHIO’S LAKE ERIE VACATION LAND

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS



Gerb.

SPRAGILAS '

GERB. SPRAGILAS APIE
SVIETO MARNASTIS 

arba kaip:
Musų komunistai gyvena 

svetimame pasaulyje.
Aną sykį, kai buvau se

noje Dr. Jono Šliupo sosti
nėje Skrantone, kur pasi
taikė būti daug komunistų 
vadų, į juos žiūrint man 
pasidarė graudu ir širdį 
suskaudo dėl jų nelaimin
go gyvenimo.

Pasakysiu kodėl.
Mes visi, kurie pripažys-1 

tam kapitalistinę sistemą 
ir iš jos sau gyvenimą da
rom, ir kurie pripažystam Į 
tautų skirtumą, džiaugia
mės kad esam Lietuviai,1 
kad nuvažiavę ar vienur ar 
kitur iškeliam savo Lietu
višką vėliavą. Mus pasvei- i 
kinti ateina miesto galvos, 
mums groja maršus, mums 
prakalbas sako, mums duo
da raktus į miestą, musų 
paveikslus laikraščiai tal
pina, apie mus rašo —vie- 
nu žodžiu sakant, priima 
kaip savus, nes mes esam. 
savi, visi tokie patys, ar e1.-1 
sim į Na j orką, ar į Čikagą, j 
ar į Skrantoną, ar Į Klyv- j 
iandą.

O nabagams komunis
tams kas kita: kur jie pa
sirodo ir iškelia savo rau
doną vėliavą, tuoj ją plėšia 
žemyn; kur išsižioja surin
ka Internacionalą, juos ap- 
svaido supuvusiais kiauši
niais. Jei ima sakyt pra
kalbą, juos tuoj nuo bačkos 
verčia. Kur jie užsinori 
jaustis kaip namie, juos už 
apikaklių griebia ir į be
langę tempia.

O jie, savo svajonėse, tu
ri savo pasaulį, tokį gražų, 
idealingą, kur visi yra ly
gus vienas kitam, kur nėra 
nei buržujų nei vergų, kur 
vienas kitą už pinigus ne
parduoda, kur vyrai ir mo
terys turi lygias teises; kur 
visada plevėsuoja iškelta 
raudona vėliava, kurią da
bina kūjo ir pjautuvo žen
klas; kur darbininkai, dir
ba trumpas valandas ir už 
savo darbą pinigų neima, 
bet keičiasi su kitais darbi
ninkais jų darbo produk
tais; kur ant darbininkų 
nėra užvaizdų kurie juos 
verstų dirbti, bet darbinin
kai iš širdies ir iš peties 
atsidavę dirba kad butų 
gerai ne tik jam vienam 
bet ir visiems kitiems dar
bininkams.

ima visą pasaulį, kurioje iš
nykę visos tautos ir luomai 
ir klesos ir priespaudos.

Bet ta garbinga jų šalis: 
yra aukštai, debesuose — I 
Utopija. Jie jos negali nei 
pasiekt nei įlipt nei pama- į 
tyt. Bet apie ją svajoja, 
o kai čia tarpe musų ant 
šios margos ašarų žemelės 
gyvena, jiems pikta, liūd
na, ilgu, nuobodu, marnu, 
neramu, ir tt. ir tt.

Kai mes linksminamės1 
savo pasaulyje, kai dainuo
jame savo dainas, klausom | 
savo muzikos, ar gurkšno- 
jam visokiausių rukščių, 
saldžių skystimėlių, kapita-i 
listinio padaro, jiems kyla 
pagieža. Jie nori viską tą • 
griauti, ardyti, išnaikinti iš 
šaknų.

Kada mes šokam prisi
spaudę prie šono mergužę,. 
meilužę ar pačiulę, jie žiu
ri į mus į r dega neapikan- J 
ta. Jiems liūdna kai mes | 
linksminamės; kai mes šo-j 
kam, užiam, jie nosis nulei- I 
dę sėdi.

Tas buržujų pasaulis ku
riame jie atsirado ir nega
li išsprukti, juos sargdina, 
kankina, pykina.

Nori dirbt, turi pasivest 
buržujui darbdaviui arba 
užvaizdai.

Nori išsigert, reikia už- 
simokėt.

Nori ko įsigyt, reikia tu
rėt pinigų.

Visi pinigai sudėti ban
kuose ir ginkluoti sargai 
juos saugoja.

Nori turėt pačią, reikia 
peeit visokias verybų cere
monijas ir prisiekt ją my
lėt ne vieną dieną bet visą 
amželį....

Jeigu būni negeras savo 
pačiai, ji nueina, gauna di- 
vorsą ir dar turi jai mokėt 
“pasogą” per kelis metus.

•

Liūdnesnio gyvenimo nė
ra kaip tas kuris tau nepa
tinka o turi gyventi ir pa
giežoj dantis griežti; žiū
rėti į kitus besilinksminan
čius, o pats nesilinksminti; 
matyti kitus pasitenkinu
sius, o pats degti apmauda. 
Girdėti muziką kuri ne ta- 

, vo ausiai patinka, ir nega
lėti pakeisti jos sava.

Ištiesų, ištiesų sakau — 
kad aš galėčiau, aš tiems 
draugučiams pagelbėčiau į- 
sivesti savo rojų, kad jie 
galėtų jaustis kaip namie, 
kad galėtų linksmai ir pa
sitenkinusiai gyventi. Nes 
gyvenimas šioje ašarų pa
kalnėje toks trumpas ir 
neilgas kad gaila matyt jų 
tokią nelaimingą padėtį ir 
girdėti jų aimanas apie šį 
buržujišką surėdymą, ka
pitalistišką išnaudojimą, ir 
kraugerišką priespaudą, o 
negalėti jos pakeisti.

Aš labai, labai norėčiau 
būti diktatorium ir šitą 
vargingą kapitalistišką sis
temą pakeisti į komunistiš
ką rojų, kur upės pienu ir 
teka, kur bitės raudoną 
medų neša, o paukščiai me
džiuose tupėdami Interna
cionalą čiulba.

Kelione į
DIRVA

rangią Lietuvą
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir Įspūdžiai 

Vykstant į Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
į 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes

KLAIPĖDOS uostas smar
kiai darosi svarbesnis Lietuvai.
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Penkių Metų žuvimo Sukaktis

Toje jų valstybėje patys 
darbininkai renkasi sau vi
sokius tvarkos prižiūrėto
jus, daktarus, advokatus, 
muzikos vadus, operų ar
tistus, kur gauna dykai pa
tarnavimą gydytojo, ir ad
vokato, ir kur gali eiti ir 
klausyti simfonijos ir ope
rų be jokio rūpesčio kad 
reikėtų už tai mokėti litais 
ar dolariais.

Ten jie gali imti sau pa
čią kokią kas nori ir kada 
nori, o kai ta nusibosta ga
li nueiti į pačiavimosi biu
rą, pasirašyti kad nori ki
tos, ir kitą gauti.

Tokia tai graži ta komu
nistiška valstybė, kuri ap-

Šiądien per Klaipėdos uostą 
vyksta jau apie 82 nuoš. viso 
Lietuvas eksporto ir 79 nuoš. 
importo.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

Galvos odą sužadiną ir plaukų 
spalvą pagražiną. Greit atnaujiną 
plaukų naturališką spalvą pražilu
siems, ruožuotiems arba nubluku
siems plaukams. Sužadina naują au
gimą—sulaiko plaukų puolimą—pra
šalina plaiskanas. FLORAL HERB 
sutaisytas maloniu kvapu — nelimpa 
—nesitepa—nedažo odą ir nesutepa 
lovos baltinius. Tik prie vieno pake
tėlio reikia dadėt vandens ir turėsi 
vieną kvortą gyduolių. (Nieko dau
giau nereikia). Vienas didelis pake
tėlis, specialę kaina, $1.00. Gvaran- 
tuojam kad patenkins, arba pinigus 
sugrąžinsim. Agentų reikalaujam. 
Kreipkitės dėl platesnių informacijų.

FLORAL HERŲ CO., Dept. 4 
P. O. Box 74, Covington, Ind.

* -Y.

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)
DANIJOS SOSTINĖJE 

KOPENHAGENE 
Gegužės 26, ketvirtadienis.— 
Musų laivui su vagonais ar

tinantis prie Kopenhageno, mu
sų keleiviai draugai užsikvietė 
mus praleisti vakarą kartu su 
jais. Kuomet pribuvom j Ko
penhageną jie pagelbėjo mums 
su musų bagažu ir pasiūlė ga
na gerą viešbutį, Grand Hotel, 
apsistoti kur kaštuoja 4% Kro
nų (apie $1.00) už naktį. Mes 
pribuvom į Kopenhageną apie 
10:30 vakaro. Vieta kur mes 
nuėjom vakaroti buvo National 
Skola, kuri yra viena puikiau
sių Kopenhagene. Skubom ten 
nueiti, kadangi jos uždaromos 
nuo 12 nakties. Radom stalą; 
susėdom, musų palydovai užsa
kė išgerti ir užkąsti, ir ėjom 
pašokti. Kitas keleivis kuris 
buvo su mumis buvo Finas, jis 
gryžo į Helsingforsą namon, jo 
traukinis išvažiuos 5 valandą 
ryto, taigi mes sutarėm pralei
sti laiką kartu iki traukinio iš
važiavimo. Jis buvo geras šo
kikas, antras gi, Norvegas, ne
šoka, taigi mudvi pasimainyda- 
mos sėdėjom ir kalbėjomės. 
Jis labai mandagus ir įdomus 
žmogus.

Apleidom tą vietą 2 vai. ry
to ir likusį laiką pravai'kščio- 
jom aplinkui Tivoli parką prie 
geležinkelio stoties, šį vakarą 
aš įsitėmijau kad naktį čia ne
sutemsta vasaros laiku. Kitaip 
sakant, nepatėmijau kada pa
sibaigė prieblanda ir vėl pradė
jo švisti, o buvo tik 2:30 vai. 
ryto, čia vasarą nakties kaip 
ir nėra.

Penktą vai. ryto mes atsi
sveikinom su savo keleiviu Fi
nu ir sugryžom į patogų vieš
butį. Lovos taip minkštos ir 
malonios, su pūkų patalais, už
tiestos baltomis lininėmis pa
klodėmis ir gražiai aptaisytos. 
Mudvi buvom labai nuvargu
sios bet pasitenkinusios, nes 
tokia pramoga mums buvo ne
tikėta. Čia mes ir pasimetėm 
su Danieliene ir duktere, ’ nes 
nematėm jų išlipusios iš trau
kinio, nes tiedu vyrai mumis 
apsirūpino ir mes pamiršom 
apie jas.

Musų Norvegas draugas, p. 
Halvard Grini, apsistojo tame 
pačiame viešbutyje, taigi susi
tarėm vėl pasimatyti kitą die
ną. žinoma, jis turėjo atlikti 
savo biznio reikalus, taigi nu
statėm laiką kada susitiksim.

PLAČIAU PO KONENHA- 
GENĄ

Gegužės 27, Penktadienis. — 
šį rytą p. Grini atsilankė 10:30 
vai. ir užkvietė mus pusryčių 
į Lucullus, priešais Tivoli par
ką. Jis sakė kad ta viena labai 
graži. Mes radom stalą atvi
roje verandoje, bet pasirodė 
kad bus peršalta, taigi inėjom 
į vidų. Jis užsakė mums val
gyt, ir mes džiaugėmės, nes 
mudvi nesuprantam nei vieno 
žodžio Daniškai. Bandėm įsi
vaizduoti kaip keblu butų bu
vę jeigu mes butumė čia bu
vusios vienos, nes patyrėm kad 
ne visi kalba Angliškai ir tie 
kurie kalba sunku juos supra
sti.

Po pusryčių p. Grini išvyko 
savo biznio reikalais, bet pasa
kė kad užsikvies savo gerą 
draugą (tikrai sakant savo bo
są) vakare su mumis aplanky
ti garsų Tivoli. Tas jo drau
gas buvo p. Jorgen Ammentor- 
pe, vyriausias elektros inžinie
rius Kopenhagene, aukštos vie

ptos ir svarbus žmogus.
Kuomet p. Grini mudvi pali

ko, mes pradėjom sau vienos 
apžiūrėti įpiestą, apvaikščiojom

plačiai Kopenhageną, po krau
tuves, pasivaikščiojom kanalo 
pašone esančiame parke, už
ėjom į kavinę užsikąsti, ir pas
kui sėdom į gatvekarį važiuo
ti iš vieno miesto galo į kitą. 
Mus tiesiog stebino šis labai 
moderniškas miestas, tiesiog 
ultra- moderniškas. Gyvenami 
namai nudažyti šviesiai gels
vai su įvairių spalvų langų ap- 
dangais. Begalinės eilės jų, su 
gėlynais, visur puikus gėlynai, 
žėri švarumu ir grožiu, lyg ko
kia pasakų žemė. Sunku net 
tikėti. Nemanau kad mačiau 
kur taip gražiai ii’ žavėjančiai 
Amerikoje.

Pagaliau sugryžom į hotelį 
pasidabinti vakarui. Pasiruo
šėm padaryti gerą įspūdį į p. 
Ainmentorpe. Netrukus p. Gri
ni paskambino į musų kamba
rį telefonu ir pranešė kad jie 
laukia musų apačioje. Už po
ros minutų mudvi nuėjom pas 
juos. Ponas Ammentorpe bu
vo labai patogus vyras, tam
siais garbiniuotais plaukais ir 
malonia šypsą. Jis kalbėjo ge
rai Angliškai, nes buvo gyve
nęs New Yorke, taigi su juo 
jautėmės kaip namie. Išėjom 
į garsųjį Tivoli parką, kuris 
randasi tik pora blokų atstu. 
Buvo apie 8 vai. vakaro.

Ten radom daugybę žmonių, 
tas parkas taip pat lyg sapnas. 
Musų kompanija buvo linksma, 
mes buvom pilnos entuziazmo, 
gėrėjomės visu kuo ką tik ma
tėm. Tas parkas apšviestas 
tiesiog nepaprastai. Apvaikš
čiojom visus jo kampus ir ga-1 
lūs, ir paskui musų palydovai 
užsikvietė mus ant kavos ir 
pyragaičių. Po to vėl vaikščio
jom po parką, sustojom pažiū
rėti vaidinimo, ir jau prasidėjo 
prieblanda, apie 11 vai. vaka
ro. Dabar jiedu užsikvietė mus 
į restaurantą tame pačiame 
parke; įsivedė į geriausią vie
tą kokia buvo, “Wivex”. Jau
tėmės lyg karalaitės. Ta vie
ta taip puiki kad sunku ir ap
sakyti : minkšti puikus patie
salai, krištoliniai liktoriai, ap
link veidrodžiai, raudonai iš
muštos kėdės, tyro lino užtie
salai, ir virš visko gausybė gė
lių kabančių aplinkui ir ant vi
sų stalų. Svečiai čia visi auk
što luomo, puikiai pasipuošę, 
mandgaus apsiėjimo ir gražus.

Mudvi su Brone jau pirm to 
nusprendėm kad Kopenhagene 
gyvena gražiausi pasaulyje vy
rai. Patarnautojai visi unifor
muoti, tupinėja ir lankstosi ap-, 
link mus ant mažiausio pasi
judinimo. Tai buvo maloniau
sias vakaras, kurio mudvi ne
galėsim niekad užmiršti. Mes 
skaitėm apie tokius dalykus, 
bes niekados nesvajojom kad 
mums tas atsitiks. O tas vis
kas įvyko ačiū p. Halvardui. 
Jis buvo mums toks malonus, 
nors mes buvom jam visai sve
timos. Jis pasisakė jog yra 
vedęs, turi du mažus vaikus, 
ir kad gyvena Oslo priemiesty
je, Norvegijos sostinėje.

Jau buvo vėlus vidurnaktis, 
taigi p. Ammentorpe apleido 
mus, jis gyvena Kopenhageno 
užmiestyje, todėl turėjo mažai 
laiko patekti į paskutinį trau
kinį namon.

Tuoj ir mes išėjom iš to par
ko, bet buvom taip, patenkintos 
ir linksmos kad visą vakarą ne
norėjom miego, taigi sėdėjom 
viešbučio salėje prie žvakių 
šviesos ir kalbėjomės. Apie 
2:30 vai. nakties nuėjom gulti.

IšKELIAUJAM šVEDIJON

Gegužės 28, šeštadienis. — 
šį rytą aš miegojau ilgai, o 
Bronė atsikėlus išėjo pusryčių 
viena; vėliau ji man pasakė 
kad buvo susitikus su Halvartu 
valgomajame kambaryje ir su 
juo papusryčiavo.

Atsikėlus aš susidėjau savo

bagažą, nes šiądien 10:45 va
kare išvažiuojam į Goteborgą, 
Švedijoje. Apie 11 valandą abi 
nuėjom į valgyklą, aš papusry
čiavau, ir tada sėdom į busą 
apžiūrėti tų miesto dalių kurių 
dar buvom nemačiusios. Tas 
apvažiavimas kaštavo mums po 
dolarį. Busas sustojo prie gar
saus Carlsburg Bravoro, perve
dė visus per jį, davė paragauti 
alaus ir kitokių saldžių gėrimų, 
čia jie kasdien padaro po pus
trečio milijono bonkų alaus ir 
išgabena į visas pasaulio dalis, 
net į Ameriką. To bravoro įs
teigėjai padovanojo jį miestui 
ir dabar iš jo pelnų gražinamas 
ir kultūrinamas miestas. Per 
visą miestą yra išstatyta sto- 
vylų ir monumentų, to bravoro 
pelnais.

Paskiau visi keleiviai buvom 
susodinti į laivelį ir kanalu iš
vežti į uostą, kur toli laukė, 
musų kitas busas, o iš ten su- j 
grąžino iš kur išvežė.

Kuomet gryžom į viešbutį, 
p. Grini musų laukė ir išsive
dė užvalgyt į seną restauran
tą, kuris garsus visame pasau
lyje savo keturių pėdų ilgio 
valgių surašais. Ta vieta to
kia pragarsėjus kad iš čia ima
ma ir gabenama sandvičiai An
glijos karaliui, kurie orlaiviu 
vežami į Londoną. Ta vieta 
yra virš poros šimtų metų se
numo, “Davidsons.’ Patarnau
tojai apsirengę kaip kalviai, 
karvių odos prijuostėmis ir 
tamsiai mėlynais marškiniais. 
Užvalgėm tų garsių sandvičių 
ir po stiklą vyno, paskutiniam 
atsisveikinimui su Kopenhage- 
nu. Ponas Grini pranešė mums 
jog turi biznio reikalų Gote- 
borge ir jis ten gal bus pirma
dienį. Mums tai buvo smagi 
naujiena, nes mes bijojom vėl 
likti vienos kitoje svetimoje 
šalyje. Sugryžom į viešbutį, 
jis pagelbėjo mums su baga
žais, nuvažiavom į geležinkelio 
stotį, ir ten atsisveikinom iki 
pirmadienio.

Sulipom į traukinį kuris ve
ža į Halsingbdrg, iš kur turė
jom pereiti į miegamą vagoną, 
kuriuo važiuosim į Goteborgą.

Į Konduktorius nesuprato Ang- 
i liškai, o mes Daniškai. Bet čia 
viena moteris prašneko ir pa
gelbėjo mums. Pagaliau apsi- 
tvarkėm ir užsitikrinom kada 
ir kur reikės persėsti, ir tt. 
Vėl musų traukinį užstūmė ant 
keltuvo per vandenį, ir tuoj at
ėjo imigracijos ir muito virši
ninkai švedai, peržiurėjo musų 
pasus ir paklausė kiek mes bu
sim Švedijoje, ir paprašė pa
rodyt musų bagažą, bet jis bu
vo sudėtas aukštai ant lenty
nų; muitininkas pažvelgė į če
modanus ir į mus ir rodės kad 
jis nusprendė jog jam perdaug 
vargo nukelti ir peržiūrėti, tai
gi pamojo ranka ir nuėjo sau. 
Tas mums išrodė labai gerai, 
su muitininkais jokio vargo. 
Mes pasakom kad tik perva
žiuojam iš vienos šalies į kitą 
ir jie mus neužkabina.

Už pusės valandos turėjom 
pereiti į miegamą vagoną, tu
rėjom gana laiko tik pernešti 
savo bagažą ir vėl važiavom. 
Miegamas kambarėlis labai an
kštas, nebuvo net gana vietos 
abiem apsisukti, taigi kai vie
na nusirengdinėjom, kita sėdė
jom. Miego nenorėjom, ir dar 
mums pasakė kad traukinis pa
sieks Goteborgą 3 vai. ryto, 
bet mes galim miegoti iki 8 v. 
Musų konduktorius vėl nesu
prato musų, o mes jo. Bet mes 
nekreipėm dėmesio ką jis sako, 
mes turėjom savo bibietus ir 
viskas kas mums rūpėjo.

Per langą ilgai žiurėjus į pa
raudusį dangų, kas tęsėsi visą 
naktį, pagaliau atsiguliau.

Seka: GOTEBORGE, IR SOS
TINĖJE STOCKHOLME. 

VĖL SUTINKAM KAUNO 
LIETUVIŲ.

Stepas Darius
CHICAGO, III. — šią vasa

rą, Liepos 17-18 sueina penki 
metai liūdnos Lietuvių pasau
liui tragedijos — kaip atme
nate, 1933 metais, tomis die
nomis žuvo Vokietijoje, išskri- 
dę iš Amerikos musų oro did
vyriai Darius ir Girėnas, žu
vo jie netoli Lietuvos žemės, 
garbingai atlikę kelionę, be
veik pasiekę savo užsibrėžtą 
tikslą.

Chicagoje stovi pastatytas 
tiems didvyriams paminklas vi
suomenės aukomis. Prie to pa
minklo yra kviečiami visi Lie
tuviai dalyvauti paminėjimui 
šios liūdnos tragedijos.

Ta diena mums primena Da
riaus-Girėno gyvą paminklą vi
sų akyse, nes turbūt nebuvo 
tos šalies, tos kalbos, tos tau
tos ir tos žmonių draugijos ku-

■?

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

Stasys Girėnas

ri nebūtų žinojus apie musų 
didvyrių žuvimą.

Chicagos Lietuviai rengia 
įspūdingą paminėjimą .penkių 
metų jų žuvimo sukakties sek
madienį, Liepos 17, nuo 2 vai. 
po pietų. Paminklas stovi gra
žiame Marųuette Parke, prie 
So. California avė. ir Marųuet- 
te road.

Chicagoje esantis Dariaus ir 
Girėno paminklas yra tipiškas 
ir vienintelis tokio stiliaus pa
saulyje. Prie jo šviečia amži
na ugnis (šviesa) ir rodo kelią 
kuriuomi musų garbingi vyrai 
skrido.

Kviečia visus
Dariaus-Girėno Paminklo 

Komitetas,
B. F. Simons-Simokaitis, 

Vice-Pirm.

V

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele-
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

3. 
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“Dirvos” 
mažiems 
mentorių 
kurio su
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

J

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.

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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. CIeveland, Ohio
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LIETUVIAI!
LIETUVĖS!

K. S. Karpiaus kalba pasakyta

Tautinėje Konferencijoje

PERSERGSTI NUO NAUJOS DEPRESIJOS

—----------------------------------------------------------------------------

A LF M. LANDON, buvęs 
/ Y Republikonų kandida
tas į prezidentus prieš Roo- 
seveltą 1936 metais, pareiš
kė:

“Jeigu Prezidento Roo
sevelto tvarkoje ir meto
duose nebus permainų mes 
patekšint vėl į kitą depre
siją kaip greit valdžios pi
nigų leidimas pasibaigs”.

“Tas jau kartą atsitiko ir 
turi būti aišku kad vėl ga
lės atsitikti, jeigu nebus at- 
steigta pasitikėjimas ir po
litiški vienpusiavimai pa- 
taisyti”) sako Landon.

Šita io kalba buvo atsa
kymas į Prez. Roosevelto 
kalbą sakytą į visą šalį per 
radio. Landon’o kalba taip 
pat buvo leidžiama per ra
dio.

Landon kalba kaip Repu
blikonų partijos vadas.

“Kasdien”, sako jis, “to 
viso įrodymas darosi aiš
kesnis. Aš tikiu p. Roose
velt gali pasitikėti aktive 
kooperacija ir parama be
veik visų Republikonų šios 
šalies piliečių visuose ben
druose darbuose kokius tik 
jis bando daryti. Bet mes 
negalim pakęsti korupcijos 
ir klastų iš pusės jo patarė
jų ir padėjėjų, vien tik dėl 
to kad jų siekiniai yra ge
ri.

“Tegul p. Roosevelt pa
šalina sąmišį ir priešginia- 
vimus kurie taip pažymėjo 
jo administraciją. Lai jis 
vėl dasiproti kad didžiau
sias pavojus socialei refor
mai yra finansinis svaidy
mas ir neatsargumas. Lai, 
jis padeda kitas dideles pa
stangas pašalinimai aikvo- 
jimo ir netaupumo, kaip 
jis padarė 1933 metais.

“Lai jis paliauja savo 
priekabingus a ta k a vimus 
biznių. Vietoj to, lai ban-1 
do suvesti į santaiką darbo i 
ir i ndustrijos reikalus ir 
pagerina santikius tarp jų 
ir visuomenės. Lai jis de
da pastangas naikinti mo
nopolį vieloje palaikyti jį.

“Lai p. Roosevelt išsiža
da visų tolimesnių pastan
gų žaisti su Aukščiausiuoju 
Teismu ir pastangomis pa
gauti jiegą į savo rankas. 
Lai jis padaro galą naudo
jimui Viešų Darbų pinigų 
pirkimui balsų.

“Trumpai sakant, tegul 
p. Roosevelt tik praktikuo
ja ką jis skelbia ir mes nei 
tik kooperuosim su juo — 
mes kovosim petis į petį 
su juo siekimui to socialio 
progreso ir tos ekonomijos 
kurios mes visi trokštame.

“Mums reikia pagrindi
nės permainos musų atsi-. 
nešime į gyvenimą ir val
džią. Mums reikia viršuje 
visko publikos morališku
mo atgimimo — naujo vi
suomeninio supratimo kad 
valdiška vieta yra visuome
nės pasitikėjimo vieta.

“Iki mes leisime sukty
bėms ir valdžios pinigų aik- 
vojimui gyvuoti, mes ir te- 
turėsim išlaidžių valdžią.”

Landon tame pasako la- 
bau daug teisybės. Demo
kratų partija, turėdama vi
są šalį ir jos pinigus savo 
rankose — ir tų pinigų di
džias sumas — neatsižvel
giant kur ir kaip pinigus 
aikvoja ir mėto, ir kaip 
daugybė aukštų politikierių 
grobišauia.

Kas platina Dirvą — tas , 
platina apšvietą.

GRIGAITIS PLAČIAI 
ŽIOJASI

Persenęs socialistų sky- 
meris Grigaitis savo Nau
jienose Liepos 6 d. nurašė 
labai ilgą editorialą SLA. 
organo ir jo redaktoriaus 
klausimu.

Prisiminus kad seime jis 
siūlė redaktoriaus kontro
lę Apšvietos Komisijai, ir 
kad jis įsilindo į tą Apšvie
tos Komisiją, nereikia di
delio galvojimo dasiprotėti 
kaip tas senukas plačiai iš
sižiojo kąsti.

Tas žmogelis, kuris per 
visą savo gyvenimą Lietu
viams nieko nedavė kaip 
savo politišką košę virė, da
bar pasijuto “galingas”.

Musų komunistai, mažai 
paisydami kas Tėvynę re
daguos, jeigu ji ne jų ran
kose, sutiko paremti Gri
gaičio kandidatą Jurgelio
nį, nors socialistų vadų žo
džiais, jis galįs ir “sieno
mis laipioti, biesas jį žino”.

Iš kito Grigaičio edito- 
rialo, savaitė vėliau, dar la
biau paaiški kad jis žino 
kaip Tėvynė bus redaguo
jama, nes paskutiniam Tė
vynės numeriui išėjus dar 
su senojo redaktoriaus raš
tais, jis teikėsi padaryti 
Amerikos Lietuvių visuo
menei pateisinimą to fak
to kad Tėvynė dar ne jo 
skoniu išėjus....

Lauksim naujojo Tėvy
nės redaktoriaus “stebuk
lų”, kuriuos, be abejonės, 
Grigaitis po išrinkimo sku
biai jį išmokino....

Grigaitis, imant jo seime 
pasijutimą laimėtoju ir da
bar padarytą pareiškimą 
link redaktoriaus kontro
liavimo, pasiryžęs Jurgelio
nį laikyti striukai už vade
lių ir juomi vykdyti savo 
šposus, arba mes jį iš vie
tos. Tam ir buvo reikalin
ga redaktoriaus kontrolė, 
kurią pasiėmė pats Grigai
tis.

Susivienijimui tas gero 
neduos. Kaip tik Susivie
nijimas, per savo organą, 
taps “cicilikiškas”, į jį ne- 
sirašys katalikai, arba net 
esantieji pasitrauks iš jo.

Kadangi tam seniui rupi 
tik savo asmeniška gerovė, 
jis jos ir bandys siekti ne
atsižvelgdamas į pasekmes.

Su jo Naujienomis ne ko
kie pyragai. Jis turės iš
rasti budus kad SLA. duo
tų jam pinigiškos naudos, 

| nes kam kitam jam ta kon
trolė reikalinga? Socializ
mo idėjai? Jis ją senai jau 
išmainė į Judo grašius.

Amerikos Lietuvių išei
vijai to senio įsiskverbimas 
SLA. organą kontroliuoti 
labai didelis nuostolis.

Už tai rimta, patriotinga 
Amerikos Lietuvija privalo 
neužmiršti ir komunistų 
meškos pasitarnavimo, ir 
saugotis jų “bendro fron
to” ateityje dar labiau, ne
žiūrint kokiais gražiais pa
rinktais žodžiais jie į žmo
nes kalbėtų.

Jus sielojatės kad Jūsų sū
nus, dukros ištautėja, nutolsta 
nuo Jūsų ir Jūsų tėvų žemės. 
Bet ar jus viską padarėte ir 
darote kad ten kur tarp jaunų 
ta meilė prie Lietuvos pasirei
škė kilniais darbais, juos pa- 
remtumet, padrąsintumet toli
mesniems darbams?

Kilnus ir drąsus didvyrių Da
riaus ir Girėno žygis gal buvo 
ta elektros kibirkštis kuri įžie
bė kiekvieno jaunuolio širdyje 
pasiryžimą, paskatino daugelį 
jų pakilti Į padanges ir neuž
leisti tos srities vien kitatau
čiams. Ar Tu, Lietuvi, nesidi- 
džiuoji tuo savo tautiečių žy
giu?

Amerikos Lietuviai jaunuo
liai susibūrę Dariaus-Girėno 
Aero Klube sumanė atžymėti 
penkerių metų to didingo žy
gio sukaktį padovanodami sa
vo senos Tėvynės jaunuomenei 
— Lietuvos šauliams 
mąjį orlaivį.

Tie jaunuoliai dar 
sudaryti sutaupų, iš 
galėtų pilnumoje padengti kaš
tus tai dovanai ir jos perveži
mui. Jie visą šią vasarą pa
šventė savo liuoslaikį, važinė
jo po kolonijas, bet, deja, jų 
gražus sumanymas turėjo bū
ti atidėtas — trūksta apie 500 
dolarių.

Broli, sese, skubėkite parem
ti tą gražų jaunuolių pasiryži
mą, neatidėliojant prisiųsk sa
vo duoklę per mane ar betar
piai, kad Liepos 22 d. lakūnas 
Povilas Šaltenis galėtų išplauk
ti su ta dovana.

JONAS BUDRYS 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

16 West 75th Street 
New York City.

moko-

nesuspėjo 
kurių jie

Scranton, Pa., Birželio 26 d.

PEŠTYNIŲ IR RIMTO DARBO NAUDA
F31IK mano atmintyje, pažvelgus į dvidešimts 

aštuonis praeitus metus musų Amerikos 
Lietuvių savitarpinių kovojimų, matosi kokias 
žalingas pasekmes musų kųvos davė — vietinia- 

■ I me musų kolonijų gyvenime ir visuomeniniame 
— organizacijose tokiose kaip Susivienijimas, 
ir kitose.

Taip pat prisiminus tuos mažus laikotar
pius kuriais buvo bandoma kas nors rimtai dir
bti be kovų, bendrai, irgi žinome kokius gerus 
vaisius tas atnešė. Taigi, lieka mums tik su- 

! prasti kad naudingi darbai nudirbama tik tada 
kada dirbama, o ne kada kovojama, nes kiek- 

; viena kova yra griovimas — ar imsi koviį tarp 
; šalių-valstybių, ar tarp kurios vienos šalies pi
liečių, ar tarp mažų grupių, ir tų įkyrių klikų 

j kurios tankiausia privysią kokioje nors visuo- 
į meninėje organizacijoje.

Su apgaila reikia pasakyti kad musų tauti- 
: niame gyvenime darbavimasis kaip tai apsisto- 
i jo, ir tik vien musų laikraščiai ka neša ant sa- 
; vo pečių visą tautinių reikalų gynimą nuo musų 
vidujinių .priešų, musų tautos garbės užstojimą 

j nuo jos niekintojų ir musų Lietuviškos dvasios 
žudytojų. Musų veikėjai rankas nuleido, arba 
į biznius ar profesijas įsikabinę neturi laiko dir
bti visuomeninių darbų. Ar kartais nepritiks 

i mums musų opozicijos tankiai daromi prikaišio
jimai kad mes tautininkai esam tik biznieriai?...

Kodėl mes rankas nuleidom nuo to laiko 
kaip Lietuvai įtapo iškovota nepriklausomybė? 
Ar musų tik tas vienas darbas buvo rūpintis at
gavimu savo tautos laisvės? Ar jis buvo toks 
didelis kad nusilpnino mus, atėmė visą musų 
energiją? Juk per pastarus apie penkiolika me
tų, mes vargu esame kur kitur pasikėsinę dar
buotis kaip tik viename Susivienijime, ir gal tik 
kiek liečiasi jo neužleidimas socialistams ir ko
munistams. Paskirose kolonijose musų energin- 
gesni veikėjai, eiliniai žmoneliai, dar kaip kur 

' dirbo ir dirba, bet ir jų darbas esti paraližiuo- 
i jamas gudresnių, atkaklesnių politikierių, kurie 
dirbo nuo pirmosios Rusijos revoliucijos, nuo 
1904-5 metų, ir dirba dabar, nors pražilę, su
vargę. Jie ir tarp savęs susipešė ir susiskaldė, 
bet randa veikimui ir laiko ir energijos, ir už- 

I tai randa sau dirvą, kuri jiems duoda ir vaisius.
Tie jų laimėti vaisiai pagaliau ir mus surūpino— 

I bet surūpino pervėlai, kada mes jau beveik pa- 
leidžiam iš1 savo rankų tai kas buvo musų di- 

| džiausiąs pasididžiavimas per kelis desėtkus me- 
; tų.

venimas buvo vien musų srovinė kova, o tik 
mažais protarpiais maži būreliai Lietuvių dirbo 
susipratimą sėdami. Ačiū jiems mes šiądien 
turime tautiniai susipratusių Lietuvių tiek kiek 
jų turime. Kiti ir liko srovių vadų ir vadukų 
tąsomi iš vienos pusės į kitą, ir daugelis jų tik 
džiaugiasi kad juos kas tąso.

Šitas tautiniai susipratusių vyrų ir moterų 
darbas mums vėl pasako kad mums nėra reikalo 
rengtis į jokias kovas ir su kuo nors imtis ko
voti, bet tik reikalauja musu stoti į darbą ir 
dirbti. Tikras darbas, ar mokslininko, ar pro
pagandisto, ar patrioto nėra kova, bet atsidavi
mas savo idėjai.1

VĖL PERKA. New Yor- 
ko biržoj šios savaitės pra
džioje vėl pakilo nauja ban
ga įvairių korporacijų ak
cijų pirkinio, ir akcijų kai
nos pakilo.

+

KAIP IŠLYDĖTI CHI
CAGOS SPORTININ

KAI Į LIETUVĄ

BALTIEJI RAITELIAI
Už tų tiltų, už tiltų pasenusių, 
už tų kryžių, smutkelių senų — 
balti raiteliai žirgus ten ganosi 
prie melsvų vandenų.
Kartą kritę kovoj, vėl jie keliasi, 
žengia Žalgirio, Vilniaus laukais, 
plaukia upėm laivuos ir laiveliuose, 
joja giriom pulkais.
Ilgu, ilgu svečiose jiems žemėse, 
širdys tėviškėn šaukia vis juos. 
Žvelgia žvelgia į šalį aptemusią 
vakaruos ir pietuos.
—Ten laukai ariami liula dirsėmis, 
reiks valyt, išvalyt joti mums. 
Jei valydami antrąkart mirsime— 
po Tėvynės. dangum.
Tiek kovota, tiek žemių apilėkta, 
bet už tėviškę mirti — džiugu. 
Kai trimitai pašauks nakties dvyliktą, 
visi sės ant žirgų.
Visi tiltai kur veda į pražūtį, 
grius prarajon, traškės ir liepsnos. 
Balti raiteliai vargo sumažinti 
tėvų žemėn atjos!

Karys. Kazys Inčiura.

KELKIS, BROLUŽI!
Aušrelei prašvitus vasaros rytelį
Budino sesutė jaunąjį brolelį:
—Bus graži dienelė, kelkis, brolužėli, 
Pasikalk dalgelę, kirsi dobilėlį!
Jau pavasarėlį išnešė gegutė,
Kelkis, brolužėli, linksma šienapjūtė!
— Argi jau atklydo vasara maloni,
Taip skubiai pražydo dobilai raudoni?!
—Jau saulutė šildo, raselė nukrito,
Žali dobilėliai pradalgiuose vyto....

Vikt. Tatarėliš.

Chicagos sportininkai į Pir
mutinę Lietuvos Tautinę Olim-r 
pijadą išlydėti iškilmingai ir 
entuziastiškai. Išleistuvių pus
ryčiai buvo suruošti Konsulo 
Daužvardžio ir ponios Dauž- 
vardienės. Pusryčiuose dalyva
vo sportininkai, jų giminės bei 
rėmėjai ir Atletikos Sąjungos 
valdyba. Išviso buvo apie 50 
asmenų. Jų tarpe tėviškai fi
gūravo bankininkai Mackevi
čius, Brenza, biznieriai Balzc- 
kas, Budrikas, Nekrašis, Kale- 
dinskas, Dr. Poška, šimutis, 
Beinaris ir daugelis kitų.

Sportininkams visi linkėjo 
malonios kelionės ir gražių pa
sisekimų Lietuvoje. Teisėjas 
Zuris kiekvienam sportininkui 
įteikė rašytas instrukcijas ir 
davė nurodymus žodžiu. Kon
sulas Daužvardis pabrėžė Pir
mutinės Lietuvos Olimpijaclos 
if joje Amerikos Lietuvių da
lyvavimo reikšmę ir stipriai 
akcentavo tai kad Olimpijadon 
vykstantiems svarbus ne tik 
būti gerais sportininkais ir pil
nais džentelmenais, bet taip 
pat svarbu būti ir gyvais Lie
tuviais — vartoti sklandžiai 
Lietuvių kalbą. Kalbos pasklan- 
dinimui pasiūlė kelionės metu 
kalbėtis vien tik Lietuviškai.

Konsulate ir prie konsulato 
sportininkai ir svečiai buvo nu
fotografuoti. Stotyje buvo ke
li šimtai išlydėtojų, ir keturių 
laikraščių fotografai, kurie nu-laikraščių 
fotografo sportininkus ir jų 
atvaizdus 
pino.

Traukinys buvo papuoštas 
Lietuviškomis spalvomis ir tu
rėjo didelę iškabą su atitinka
mu Olimpijados užrašu. Spor
tininkams ir iš Chicagos vyks
tantiems Lietuviams buvo pa
skirtas atskiras vagonas. Tą 
vagoną išlydėtojai taip apspito 
kad prie jo net ir traukinio pa
tarnautojai negalėjo prisimušti.

Sportininkų gražus sąstatas, 
jų imponuojančios uniformos 
ir išlydėtojų skaitlinga minia 
darė labai gražų ir imponuo
jantį įspūdį.

Sportininkų išvykimą gražiai 
aprašė visa Cicagos Angliška 
spauda. S. R.

laikraščiuose patal-

AFRIKOJE yra augalų 
kurie išrodo lyg akmenys, 
iki neprasiveržia jų žiedai 
ir jie nesužydi.

NEDRĄSUMAS MUSŲ IDĖJINIAME 
DARBE

Kada prieš desėtkus metų musų tautinis 
veikimas buvo musų pasididžiavimas, kada už 
tą veikimą kiti musų pirmtakunai liko musų tau
toje įamžinti, mes šiądien kodėl tai jau prade
dame gėdytis dirbti savo tautinį darbą, dėl to 
kad kitiems tas nepatinka.... Aš kalbu apie 
musų tautinę srovę, jos darbavimąsi Amerikos 
Lietuvių tarpe, ir apie musų rėmimą Lietuvos ;r 
jos Vyriausybės.

1936 metų Clevelando SLA. seimas parodė 
kad Amerikoje yra dar labai gerai tautiniai su
sipratusių patriotų, kurie kilte sukilo kaip aud
ra kuomet vienoje tame seime pasiūlytoje rezo
liucijoje buvo paliesta dabartinė Tautinė Lietu
vos, Vyriausybė. Tas parodė kad musų yra daug 
kurie simpatizuojame tai vyriausybei ir kurie 
jos darbus užgiriame, nors tūli su tam tikrais 
išėmimais.

Tačiau mes kaip tau jaučiamės lyg nedrys- 
ta atvirai ir nuoširdžiai už dabartinę Lietuvos 
Vyriausybę stoti ir jos atliktus visai tautai dar- 

‘bus užgirti. ‘ Kodėl, broliai ir seserys? Ar ne 
dėl to kad mums trūksta apie tai faktų? Aš at
simenu gerai, kuomet gryžau iš Lietuvos 1928 
metais, musų didis' vadas velionis Juozas Sirvy
das į antrą dieną man rašė laišką, kuriame sakė 
maždaug taip: “Jau aš už kelių dienų išvažiuo
ju Į Lietuvą, ir tikiu ant visados. Gal ‘fašistai’ 
manęs nepakars....” Na o žinoma socialiste 
Dr. J. Baltrušaitienė, su kuria buvau Lietuvoje 
septyni metai vėliau, 1935 metais, kuomet ten 
buvo jau visiškai įsigalėjus ir daug darbo atli
kus dabartinė Tautinė Lietuvos Vyriausybė, ir 
po šiai dienai pasakoja net savo geriems drau
gams socialistams, kad ji būdama Lietuvoje vi
sai nejautė jokio varžymo ir nesimatė jai jokių 
žymių kokio nors esamo keno nors persekioji
mo. Ji pasakoja kad ten jai viskas buvo lais
va ir ji prieš Lietuvos Vyriausybę nieko netu
rinti.

Kodėl toks skirtumas nuomonių? štai ko
dėl: Dr. Baltrušaitienė pati buvo Lietuvoje, ir 
nežiūrint jos nusistatymo ir nesimpatijų dabar
tinei vyriausybei, ji nedrvšta iškraipyti faktų 
kad Lietuvoje yra laisva visiems tiems kurie 
nesiima jokių ekscesų. Velionis širvydas, iš ki
tos pusės, pragyvenęs Amerikoje desėtkus me
tų, nors tos pačios Vyriausybės simpatikas ir 
rėmėjas, iš šalies prisiklausęs visokių priešginy- 
bių ir klaidingų žinių prieš Tautinę Vyriausy
bę, pareiškė lyg susirūpinimą kad jam kas nors 
nemalonaus galėtų atsitikti Lietuvon parvažia
vus. .. .

TAUTINIS SUSIPRATIMAS — MUSŲ 
GYVENIMO IR DARBŲ PAGRINDAS
Mes visą savo Tautos ir valstybės gyveni- 
remiam ant tautinio Lietuvių susipratimo.

KUS MUSŲ SEKĖJAI-MINIOS?
Kodėl mes neturirpe minių su savim, ir ar 

ištikro neturime?
Kad šiądien mes neturim minių su savim 

nugalėti Susivienijime “bendrąjį frontą”, manau 
yra kaltė to musų apsileidimo — veikėjų atša
limo nuo darbo. Išskyrus, kaip sakiau, tauti
nių laikraščių, jų redaktorių, ar daug musų vi
suomeninių veikėjų, gerų oratorių važinėja po 
Lietuvių kolonijas ir ar eina pas minias, kaip 
tai daro kiti? Kur atsilanko koks kalbėtojas, 
minios eina jų paklausyti, ir tada su miniomis 
viskas padaroma. Minios pakreipamos ir į kai
rę ir į dešinę — ir jas kraipo tie kurie prie mi
nių eina. Mes irgi tankiai minias su savim tu
rim ir su jomis atliekam naudingus darbus. Pa
vyzdžiai šia kur. Kur mes rengiam Vasario 16- 
tos ar Spalių 9-tos minėjimus, visada turime 
minias, ir minios niekad mums nenumoja ir ne
išeina iš salių laukan kuomet mes kalbam joms 
apie musų tautos reikalus. Priešingai, tos mi
nios sudeda šimtus dolarių, ir tais šimtais dola
rių mes laikas nuo laiko gražiai paremiam tauti
nius darbus.

J<a*s todėl mums lieka daryti? Ar ne nuo- 
latai eiti tarp tų minių, ar ne nuolatai skelbti 
tarp jų savo tautines idėjas? Ar mes ne drą
siai galim žiūrėti minioms į akis ir skelbti jiems 
savo tautos meilę, savo tautos garbingumą ir 
pareigas linkui tautos ir valstybės? Musų dar
be — musų kalbose ir skelbiamose idėjose — nė
ra jokio išnaudojimo ir veidmainiškumo? kiek
vieną žodį kurį mes pasakom miniai, mes ivyk- 
dinam. Kiekvieną dolarį surenkamą kokiam 
nors tikslui atiduodam ten, neatsiskaitę jokių 
nuošimčių.

Kada mes kalbam minioms apie Lietuvą, 
mes neperšam joms katrą svetimą šalį, kuri ne
senai mus dar smaugė, ir kurios Lietuviui dar
bininkui nei profesionalui nei biznieriui nieka
dos nereikės. Mes liepiam savo žmonėms my
lėti tą šalį, tą kampelį pasaulio, kuris yra mums 
brangus dėl to kad mes iš ten kilę, kad musų 
prisiminimai nuolat mus ten mintimis nuveda. 
Jeigu mes raginam remti Lietuvą, tai darom to
dėl kad teni gyvena musų broliai ir seserys, mu
sų brolių ir seserų vaikai — kurie ten sau gy
venimą susikūrė ir jiems svarbu ten išsilaikyti, 
būti tvirtais ir savistoviais, kad nereikėtų ki
tiems vergauti. Jeigu mes kalbam apie Lietu- . 
vps valdžią — mes žinom kad ta valdžia susi
deda ne iš ko kito kaip tik iš musų pačių brolių 
artojų ir jų vaikų, ir kitų giminių, 
turim klausyti musų pačių išsigimėlių smerkimo 
jų, ir gėdytis juos apginti — tik dėl to kad iš
sigimėliai moka garsiau nurėkti negu mes?! 
Kodėl mes turim leisti tiems svetimų dievų gar
bintojams eiti į Lietuvių minias ir skelbti jiems 
pagiežą prieš tai kas yra musų tauta, kas yra 
musu motina, ir musų žemė Lietuva?

■ Mes jau nusileidom iki to kad kartais nusi
gąstam tų kurie mus ima smerkti jeigu mes gę- 
rėjames Lietuvos laimėjimais, per tokį trumpą 
laiką atsiektais. Kodėl mes už Lietuvos laisvę 
dirbom jeigu dabar leidžiam nedėkingiems ki
tiems musų broliams eiti į musų minias ir klai
dinti jas visokiais apsakymais dalykų iš atbu
los pusės?

Iš musų patyrimų ėjimo prie minių tam 
tikromis patriotinėmis šventėmis mes aiškiai 
matome kad Lietuviai nenori nei radikalizmo, 
nei aklo, siauro klerikalizmo — jie nori ir. jiems 
arčiausia prie širdies yra, jei taip galima pasa
kyti, Lietuvizmas. Tik mes turime dirbti ir pa
dėti jiems tą įsisąmoninti, įsiauklėti. Kada mes 
nieko neduodam, neinam pas žmones su savo 
žiniomis, tie nekalti, geri Lietuviai įsileidžia sau 
į mintis tai ką kas kitas jiems patiekia.

Mums nėra reikalo eiti savo minias prisi
dengus kokiomis klastingomis idėjomis ir klai
dinančiais viliojimais. Jei iš tikros širdies ir 
sąžiningai skelbsim savo tautinę deją, mes pa
sekėjų visada turėsim gana, štai faktas. Jus 
gerai žinot nusistatymą tokių laikraščių kaip 
Dirva, Vienybė, Margutis: jie atvirai, drąsiai 
skelbia Lietuvybę, ir ^pažiūrėkit ar jie nustojo 
savo skaitytojų, ar žmonės pametė juos skaitę, 
nors kitų musų brolių pažiūromis tie laikraščiai 
yra lyg kokia baisenybe, nuo kurios visi turėtų 
tolintis. .. . Tie laikraščiai turi idėją, ta idėja 
yra amžina, tolei kolei mes norim kad musų tau
ta gyvuotų! Jie už ją dirba, už ją kovoja, ir, 
pasakysiu jums, tie laikraščiai skaitytojais ne 
mažėja bet auga!

Kur eina tautos 
už savo tautą, savo žmonių švietimas ir kėlimas, 
teisybė yra su mumis, ir kas gali drysti mums 
sakyti 
lio?!

Kodėl mes

ir,

meilės skelbimas, dirbimas

kad mes turime trauktis kam nors iš ke- 
(Bus daugiau)

mą remiam ant tautinio Lietuvių susipratimo. 
Ir Amerikoje, visą savo gyvenimą tegalim rem
ti ant to kiek mes busim tautiniai susipratę, 
kiek susirišę, su Lietuva, kad turėdami kuo pa
sididžiuoti — savo garbinga ir iš senovės gar
sia tauta, — jaustumes ne mažesni už kitų tau
tų žmones, kad turėtume gana pagrindo pasa
kyti jog mes esam su kitais lygus, ir nei žings
nio kitiems neturime užsileisti.

Bet kiek mes toje linkmėje dirbame? Kiek 
rūpinamės auklėti patys save, savo žmonas ir 
savo vaikus Lietuviškoje dvasioje? Kai. mes iš 
Lietuvos važiavom, niekas mumyse neinauklėjo 
tautinio susipratimo. Amerikon atvykęs Lietu- i 
vis temokėjo pasisakyti kad jis esąs “katalikas 
iš Polščos”. Kiek mes daugiau padarėm savo ' 
žmonių susipratimo pakėlimui? Visas musų gy- 6820 

i

GELBĖJIMOSI lankus laivuose žada per
is baltos ar pilkos spalvų į skaidrių oran-dažyti

žinę, nes ta spalva daug toliau matoma.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA

DETROIT
(Tęsinys iš pereito nr.)

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižadh gryžti į savo šalį.

II.
KAIP ATSIRADO KALAVININKŲ ORDINAS
^T'AIS laikais visas Baltijos pamarys buvo ap-

* augęs viena ištisa milžiniška giria, išraižy
ta upėmis, ežerais, ir neišbrendamais raistais. 
Tose žvėringose giriose šian-ten slėpėsi Lybių, 
Kuršių, žemgalių, įbingusių Estų ir geraširdžių 
Latvių sodybos.

Dvylikto amžiaus keturiasdešimtais metais 
audra netikėtai priplaukė į Livonijos krantus 
pro šalį plaukusius Bremeno miesto pirklių lai
vus. Kilo žūtbūtinės kautynės tarp vietinių ir 
atėjūnų; pagaliau pirkliams pasisekė susitaiky
ti, ir jie išsimainė savo prekes į žvėrįų kailius. 
Nuo to laiko Vokiečiai pirkliai dažniau ėmė lan
kytis Livonijoje. Lybiams leidus, jie Padaugu- 
vyje pasistatydino Ikskulio prekybinę sodybą, o 
kiek vėliau kitą — Dalino pilį. Pirkliai atplauk
davo į Livoniją pavasarį ir, rudenį, atlikę preky
bos reikalus, gryždavo atgal. į tą dyką stab
meldžių kraštą jie atsivežė ir savo nuodėmklau
sį, vienuolį Meinhardą.

Įsistebėjęs į stabmeldžių gyvenimą, jis iš
moko jų kalbos ir, būdamas uolus katalikas, su
manė skelbti krikščionybę.

Bremeno arkivyskupas palaimino jį, ir Mein- 
hardas, lydimas mokinių bei savo šalininkų, at
vykęs į Ikskulį, pasistatydino pirmutinę bažny
čią. Pradžioje jam gerai sekėsi: Lybiai būriais 
ėjo krikštytis, bet pagaliau senoji religija suki
lo prieš naująją.

Kilo nesusipratimų, vėliau — kautynių. Ap
krikštytieji stabmeldžiai būriais ėjo į Dauguvą 
atsikrikštyti ir nusiplauti krikštą, kurį jie tuo 
budu dingojos nusiusią pavandeniui, vadinas, 
ten kur jis buvo kilęs, būtent, į Vokietiją. Mein- 
hardas su būreliu krikščionių pasijuto apsuptas 
beesąs ir, matydamas naujame krašte kataliky
bei pavojų, prašė popiežių pagalbos.

Tais laikais krikštyti padėdavo kardas ir 
ugnis. Bet Livonijos apaštalas nesulaukė pa
galbos: sunkiai susirgo ir'" mirė. Grabo antra
šas, esąs Rygos bažnyčioje, liudija kad jis mi
rė 1196 metų Spalių 12 dieną.

Meinhardo įpėdiniu buvo paskirtas Bertol
das. Jis savo veiklą pradėjo taikia kalba ir puo
ta, į kurią sukvietė įžymesniuosius Lybius.

šie, išklausę jo kalbos ir paviešėję, ėmė 
tartis kaip čia geriau padarius: ar sudeginti 
naujai atvykusį vyskupą, ar Dauguvoje paskan
dinti. Bertoldas, apie tai sužinojęs, slapčia pa
spruko į sayo laivą ir išplaukė į Saksoniją.

Gavęs žinoti apie visa tai popiežius Celes- 
tinas III, paskelbė Lybiams kryžiaus karą, to
dėl 1198 metų pavasarį Bertoldas, jau šį kartą 
su kariuomene, išlipo į Livonijos krantą ir ap
sistojo ties Rygos kalnu — ten kur dabar to 
pat vardo miestas yra.

Kilo smarki muša, ir stabmeldžiai buvo nu
galėti, bet ir vyskupas žuvo: įbingęs jo žirgas 
įpuolė į pačią bėgančių Lybių tankmę. Atsku
bėję kryžiuočiai į tą vietą kur paskutinį partą 
sušvitėjo Bertoldo šalmas, tik jo kūno likučius 
berado.

Ugnis ir kardas perėjo per Lybių kraštą. 
Kryžiaus garbei kryžiuočiai nepasigailėjo nei 
moterų, nei vaikų, nei žilagalvių senelių. Tą 
kartą stabmeldžiai aprimo ir, kardu grasinami, 
priėmė naująją religiją, kuri tačiau juose nepri
gijo. Nepraslinko nei, mėnuo laiko kai sukilę 
Lybiai išžudė bei išvijo atėjūnus.

Krikščionys be pasigailėjimo žudė stabmel
džius, stabmeldžiai krikščionis. Vokiečiai lai
kėsi didelės vienybės, o gausios Lybių giminės 
tarpusavyje vaidijosi.

Vokiečiai sulaukdavo vis naujų ir naujų 
jiegų. Miškų glūdumoje, paupiuose, nors ir ne
toli kranto, aplaistytoje krauju žemėje ėmė dyg
ti pilys ir bažnyčios. Padauguvio smėlio kal
vose energingas vyskupas Albertas įkurdino Ry
gos miestą (1201 metais), kuris buvo svarbiau
sia atrama. Sunki kova reikalavo žmonių ir pi
nigų, o kryžiuočiai tik trumpą laiką — metus- 
kitus — teatvykdavo iš Vokietijos atlikti apža
dų, kuriuos atlikę, gryždavo namon. Nuolatiniai 
stabmeldžių sukilimai buvo labai pavojingi nau
jai vyskupijai. Albertas, matydamas gręsianti 
krikščionybei pavojų, ryžosi sudaryti nuolatinę 
karišką apsaugą. Tų laikų krikščionių'apsaugą 
sudarė įvairus vienuolių ordinai. Tokį vienuo
lių ordiną įsteigė ir Albertas, išsirūpinęs popie
žiaus leidimą. Taip susidarė Kalavininkų Ordi
nas*. Į to ordino eiles tepriimdavo dorovingus 
bajorus, priesaika įrodžiusius savo kilmę.

Paprastais miliniais ir žvėrių kailiais apsi
rėdę stabmeldžiai negalėjo, nors ir stengėsi, at
silaikyti prieš geležimi apsišarvavusius ir kau
tynėse užsigrudinusius riterius, todėl ir Vokie
tijos ateiviai, atvykę su Albertu, lengviau atsi
duso. Jų dėka suklestėjo prekyba ir amatai. 
Vokiečių žemės ėmė augti didyn, todėl ordinas,

pajutęs savo didybę, nebenorėjo klausyti Rygos 
arkivyskupo, su kuriuo jis nuolat kovodavo ir 
ginčydavosi.

Kryžiuočių antplūdis iš Europos susilpnėjo, 
o išsiplėtusios ordino žemės vakaruose ir pietuo
se jau siekė neramios ir stiprios Lietuvos žemes. 
Rytuose Ordino žemės ribojosi su Rusų šalimi, 
o šiaurėje — su Danų valdoma sritimi, po Re- 
veliu.

Nukariautų tautų švietimu ordinas nesirū
pino. Visas religiškas švietimas baigdavosi tuo 
kad juos įvarę į upę, apkrikštydavo ir versdavo 
vergais. Išvesti iš kantrybės Lybiai, neatsi
žvelgdami į nuolatinius žudymus, progai pasi
taikius, sukildavo. Tokia būklė pačiam ordinui 
lėmė pražūtį. Teko jieškoti išeities, kuri ir bu
vo surasta sąjungoje su Teutonų ordinu. Gyvo 
reikalo spiriami, kalavininkai ir susijungė su 
galingu Teutonų ordinu (1237 metų Gegužės 12 
d.). Susijungęs ordinas greitai pasiekė savo di
dybės ir galybės aukščiausį laipsnį. Tačiau tas 
ąžuolas kurio ūksmėje slėpėsi veik pusė Balti
jos pajūrio, ėmė iš vidaus puti ir gesti. Nuola
tiniai karai padarė daug nuostolių, ir ordinas 
jau ne taip aštriai beprižiurėdavo paskirus savo 
narius. Nepraslinko nei šimtas metų kaip Teu
tonų ordino apsiaustus ėmė dėvėti riteriai pabė
gusieji iš savo tėvynės už prasižengimus. Vie
toje maldų ir tylių pašnekėsiu taikos metu, ri
teriai ėmė puotauti, įvairiais budais linksmintis 
ir medžioti, nors tai jų įstatymai draudė.

Tikras religingumas beveik visai išnyko. 
Rygos arkivyskupai dažnai skųsdavo riterius 
popiežiui kad jie tik savimi tesirūpiną, kad jiems 
tikyba nerupinti, kad jie stabmeldžių nei kiek 
nešviečią, net Rygos dvasininkams draudžią juos 
mokyti ir krikštyti. Riteriams tik stabmeldžių 
plėšimas terūpėjo, jų tikyba jie nesidomėjo. 
Net popiežiaus iškeikimas nieko negelbėjo: or
dinas buvo stiprus, turtingas ir labai nutolęs 
nuo popiežiaus, kad butų bijojęs popierinių grą- 
sinimų.

Tuo laiku apie kurį Čia kalbama, ordinas 
savo godų žvilgsnį atkreipė į Lietuvą, nes ap
laistyta krauju Livonija buvo visai jų pavergta. 
Stipria akmeninių pilių eile ordinas apjuosė Lie
tuvos parubežį ir, žingsnis po žingsnio, smelkėsi 
gilyn, stengdamasis įsistiprinti ir joje.

Vendeno pilis, išaugus 1207 metais neįžen
giamoje girioje ant kalvų, arti Aa upės, buvo 
viena stipriausių ordfno atramų. Vendenas bu
vo Livonijos magistro buveinė; be to, jame bu
vo didžiuliai ginklų, maisto, drabužių ir kitų 
reikalingiausių daiktų sandėliai. Atvykę į Ry
gą, kryžiuočiai, kuriuos be prietikių ir žygių vi-1 
liojo dar trukšmingos puotos ir karo grobis, I 
vykdavo į Vendeną ir iš čia būdavo išskirstomi 
po visas pilis savo apžadams atlikti arba lauk
davo Vendene artimausių žygių, po to jau gryž
davo juromis į gimtinę.

Gryžkime ir mes dabar prie savo didvyrių.

*Tas ordinas todėl taip buvo vadinamas kad jo žy
mėje ir kairėje apsiausto pusėje, po raudono kryžiaus, 
buvo kalavijo atvaizdas.

JUOZAS J. SMAILIS

Ponas Stepanauskas turėjo 
laiko, taigi pavėžėjo mane j ki
tą miesto dalį, Hamtramck. 
čia turėjau aplankyti vaisti
ninką ir didelį musų patriotą, 
seną darbuotoją Juozą Smaili 
ir jo šeimą. Pasitaikė radau 
patį p. Smailį, jo žmoną, ir jų 
dukterį, Birutą, kuri lyg kokiai 
ceremonijai buvo prisijuosus 
prijuostėle apvedžiota Lietuvos 
vėliavos spalvų juostelėmis.

Juozas Smailis, reikia prisi
minti, yra kitas iš Detroito žy
mių Lietuvių apdovanotas Ge
dimino Ordinu šymet.

J. J. Smailis gimęs Lapkr. 
9 d., 1874 metais, iš tėvų Juo
zo ir Onos Smailių, Girininkuo
se, Marvo dvaro nuosavybėje, 
Garlevos parapijoje (dabar Pa
žėrų par.), Suvalkijoje.

Amerikon atvyko 1893 me
tais, gyveno Jersey City, pas
kiau Pennsylvanijoje. Bet dėl 
nesveikatos turėjo gryžti Lie
tuvon, ir gryžęs įstojo į Rusi
jos kariuomenę, kas, sako, bu
vo jo visam gyvenimui laimė.

Lietuvoje mokslą jis ėjo, sa
ko, savo motinos verpėjos “uni
versitetą”. Taip iš mažens iš
moko skaityti ir rašyti, ir mo
kėjo Rusiškai iš namų, nors 
mokytojų Rusų neturėjo. La
bai mėgo skaityti ir daugiau
sia per save išsilavino. Pas 
save visada turėjo Lietuviškų 
knygų, kurias slapstydamas 
skaitė. Turėjo Lietuvoje “Vie
nybę Lietuvninkų”, “Aušrą” ir 
kitus laikraščius, ir labai mėgo 
skaityti Lietuvos istoriją.

Kuomet gryžo Lietuvon ir 
stojo Rusijos kariuomenėn, ten 
įgavo labai daug patyrimo ir 
mokslo. Turėjo progą moky
tis feldšerystės, ir tą progą iš
naudojo.

Atsitarnavęs kariuome nėję 
buvo gavęs ir atsakomingą vie

tą, Novoroseisko porto nadzira- 
telium prie Judųjų jurų. To
kias vietas negali gauti papra
sti kaimiečiai, bet jis gavo ir 
išbuvo joje virš porą metų lai
ko. Rusų-Japonų karui kilus 
sumanė apleisti Rusiją, gavo 
iš tos vietos pasiliuosavimo do
kumentus, kuriuos sako turi ir 
dabar.

Antrą kartą, atsitarnavęs 
kariuomenėje, atvažiavo į Ame
riką 1904 metais su “gubersku 
pasportu”. Apsigyvenio Brook- 
lyne. Kitą metą pasitaikė įvy
ko Vilniuje Lietuvių Didysis 
seimas, tada jis su Dr. Jonu 
Šliupu siuntė seimui pasveiki
nimą.

Iš Brooklyno išvažiavo į Ohio 
valstiją, apsigyveno Youngs- 
town, Ohio. čia apsivedė, pas
kiau išvyko į Valparaiso, Ind., 
mokėsi vaistininkystės, kurią 
baigė Chicagoje, bet ten neįsi- 
gvveno, išvyko Į Omaha, Neb., 
paskui gryžo į Cicero, Ilk, iš 
ten gi persikėlė į Clevelandą. 
Clevelande stojo dirbti Davoi- 
nos vaistinėje, kur ištarnavo 
porą metų. 1918 metais persi
kėlė į Ųetroitą, čia įsisteigė sa
vo vaistinę, ir čia gyvuoja, nors 
ne toje pačioje vietoje, nes da
bar jau trečioje.

Per Joną šliupą susipažino 
su J. O. širvydu, ir visada lai
kėsi su tais kurie daugiausia 
dirbo Lietuvybei. Pirmiausia 
su socialistais, kurie čia atbėgę 
iš po Rusijos žandarų priespau
dos, skelbė laisvę ii’ tautos at
skirumą, paskui su Sandarie- 
čiais. Partijos jam bendrai 
neapėjo, tik Lietuvybės reika
lai, jų rėmimas, palaikymas ir 
kovojimas už tai.

Prisidėjo prie ankstyvesnių 
laikraščių steigimo Amerikoje, 
su širvydu steigė Kovą, raši
nėjo spaudoje pasirašydamas 
“Smulkutis”. Vėliau Chicago
je prisidėjo prie steigimo Nau
jienų.

Youngstovvne gyvendamas

PER TVCH?.\
PASIŽVALGIUS

LIETUVIŠKI bolševikai pa
skelbė kad “Lietuvos santikiai 
ir reikalai pablogėjo”, po užve
dimo santikių su Lenkija.

Iš kur jie tai žino? Ar Ru
sija pasakė Lietuvai kad ne
draugaus su ja? Ar dėl to ko 
nors reikalavo? Ar bent kuri 
valstybė nutraukė ryšius su 
Lietuva?

Ne, ne. NE.
Tai kam taip rašyti?
Nagi tam kad jie galėtų pa

sidaryti Lietuvos “gelbėtojais”.
Ar tikėjo kada svietas kad 

Lietuviškų komunistų razu- 
mas apsiverstų?

Tie krakadiliai dabar jau ra
šo esą “dabar svarbiausia gyni
mas Lietuvos nepriklausomy
bės, ne kalbėti prieš Lietuvos 
vyriausybę”! •

Gal, minint Lietuvos nepri
klausomybės 100 metų sukak
tuves, ir Vilnies redaktoriams 
bus užkabinta ordinas!

Koks tada bus piktumas Gri
gaičiui! Supa Garba.

III.
JAUNAS KARIAUNINKAS APSIGINKLUOJA

Į ŠAUŠO drėgnas ir apsiniaukęs rytmetis. Balz- j 
* gana švieselė, įsiskverbus į bokštą, negalė
dama dar išsklaidyti tamsumos, susiliejus su ja, 
virto neaiškia prieblanda.

Jaunasis Albrechtas, miegojęs kietu miegu, 
staiga pakėlė galvą, pažvelgė į nepažystamas 
sienas, į užgesusį juodą židinį ir tik po kelių se
kundų atsiminė kur esąs. J>s greit nusimetė 
šiltą lokeną ir atsikėlė.

Senas Rudolfas dar tebemiegojo, atsigręžęs 
į sieną.

Pirštų galais Albrechtas priėjo prie lango 
ir atidarė jį.

Pilku dangum, lyg durnų kamuoliai, žemai 
nusidriekę, greit slinko lietaus debesys; rodėsi 
kad jie kliuvo už begalinio miško viršūnių, ir jų 
keistas pavidalas tirpo ir krito ant nurudavusių i 
medžių. Dalis medžių jau buvo lapus numetę; 
ir pajuodę. Ir miškas ir žemė, visa atrodė lie
taus permerkta. Neturėdamas ko veikti, Al- j 
brechtas išėjo pro duris, atsargiai priverdamas : 
jas; prieš jį žemyn ir aukštyn apie drūtą akme
ninį stulpą vingiavosi suktiniai laiptai. Albrech
tas, truputį pamąstęs ėmė lipti aukštyn. Laip
tai buvo staigus, eiti buvo tamsu. Nelygaus 
muro skliautai beveik jo galvos’siekė. Albrech
tas begalėjo apgraibomis žengti. Pasidarė kiek 
šviesėliau, ir jis pamatė sunkias kaustytinęs du
ris; čia, matyti, buvo riterių kambarys, kurį 
aplenkęs, pakilo jis dar aukščiau ir atsidūrė pa
čiame bokšto viršuje. Pro dantytą bokšto sie
ną jis galėjo matyti kas dėjosi aplinkui, čia jis 
pamatė kažin kokį didelį griozdą, apdengtą nuo j

lietaus įsmailinta bure. Tai buvo didžiulė ba- 
lista — tokios staklės kuriomis ištolo mėtydavo 
į priešą, akmenis ir kita.

Albrechtas smalsiai atidengė apdangalo 
kraštą ir pamatė didelius rėmus, kurie buvo pri
taisyti ant ratų. Prie to rėmo rankos storumo 
lynu, kuris buvo suvytas iš jaučio gyslų, stovė
jo prisuktas milžiniškas samtis, į kurį prireikus 
dėdavo akmenis, dar labiau jį priverždavo prie 
rėmo ir staiga paleisdavo. Samtis su didele jie
ga šokdavo į priekį iki tam tikros atramos, j 
kurią atsimušdavo, o krentąs akmuo griaudavo 
ir naikindavo ką tik sutikdamas kelyje.

Šalia to padaro pilkavo akmenų krūvą. Ak
menys buto tokio sunkumo jog kiekvienas kris
damas lengvai nudėdavo raitelį ir žirgą.

Bokšto viršuje atsivėrė platus reginys į vi
sas šalis. Albrechtas pasilenkė ir pažiurėjo že
myn. Tuščias kiemas, grystas akmenimis, bu
vo kaip ant delno matomas. Iš dešinės vartų 
pusės prie užpakalinio paties stipriausiojo bokš
to "stovėjo nedidelis, palyginti, dviaukštis namas, 
raudonu malksnų stogu, siaurais ir aukštais lan
gais. Tatai buvo konventas-vienuolynas. Toje 
pat eilėje stovėjo kitas vienaaukštis trobesys. 
Tai buvo drabužių sandėlis. Už pirmos eilės 
pastatų pilkavo medinės kūtės. Ten jau tarnai 
struliavo, valydami tvartus. Antroje kiemo pu
sėje, šalia pilies sienos, beveik paliai pat žemę, 
buvo matomos ketvirtainiškos skylės, išpintos 
storais geležiniais virbalais. Tai buvo ordino 
kalėjimas. Gerai įsižiūrėjęs, Albrechtas paste
bėjo kaž keno išblyškusį veidą ir dvi rankas, 
kufiom kalinys laikėsi geležinių virbalų.

Toliau mėlynavo' kalvų eilės, tarp kurių 
plesdeno ežeras.

Pilį iš visų pusių supo platus vandens pil
nas apkasas; pakeliami pilies tiltai dar nebuvo 
nuleisti, ir visi vartai tebebuvo uždari.

Už perkaso žaliavo nedidelės pievelės, to
liau, kur tik Albrechtas žvelgė, visur matė lyg 
jurą rudens vėjo siūbuojamą girią.

Rudolfas jau buvo atsikėlęs kai Albrechtas 
gryžo.

— Na, giminaiti, — linksmai tarė Rudol
fas, maudamas ant kojų didžiulį, dantytu penti
nu batą, — prisivaikščiojai jau?

— Aš jau ir ant bokšto buvau, — atsakė 
Albrechtas.

— Gerai, aš tuoj apsirengsiu ir eisime pas 
maršalą, noriu tave pristatyti jam.

Kai dėdė su giminaičiu nusileido žemyn į 
kiemą, jame jau puikavosi naujai atvykę kry
žiuočiai.

Rudolfas savo prityrusia akimi tuoj paži
no pašvęstuosius riterius, kurie nuo kitų skyrė
si savo žibančiais apdarais ir brangiomis tais

darbavosi prie sutvėrimo SLA. 
kuopos, TMD. kuopos. Sanda
ros prezidentu buvo 1932-34 m. 

Pinigiškai labai žymiai parė
mė tautos reikalus: 1927 me
tais padovanojo $1,000 Neo- 
Lituanams Kaune, įsteigimui 
gyvojo fondo šelpti mokslei
vius, vien gerai tautiniai susi
pratusius. šiaip kitiems reika
lams, kaip Lietuvos Ginklų fon
dui aukavo $50; Vilniaus vada
vimo sąjungai $50, Rimšos Ar
tojui Pittsburgho Universiteto 

Dabar prenumeruoja laikraš
čius Dirvą, Vienybę, Sandarą, 
Tėvynę, Laisvąją Mintį. Musų 
Vilnių, Pasaulio Lietuvį.

Jų sūnūs ir duktė, Vytautas 
ir Birutė, yra SLA. nariais.

Lietuvoje p. Smailys jau ne
turi nieko iš artimų giminių. 
Jo tėvai mirė jam būnant 7 m. 
amžiaus. Turėjo gerą ūkę, ir 
augdamas norėjo mokslo, bet 
giminės, kurie tą ūkę valdė, 
neleido jį mokytis, taigi jis mo
kinosi pats, ir, kaip matom, 
aukštai prasisiekė.

Poni Malvina Smailienė, po 
tėvais Kurauskaitė, gimus 1881 
metais, Seinų apskrityje. Ame
rikon atvažiavo 1904 metais.

Jos tėvas mokytojavo Garlia
voje, o kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, jis mokytojavo 
Aukštojoje Panemunėje, buvo 
tautos darbininkas, ten mirė ir 
palaidotas.

Duktė, Birutė, yra mokytoja 
vidurinėje.; mokykloj; prieš ke
letą metų buvo apsilankius Lie
tuvoje susipažinti su tėvų šali
mi, kurią labai pamilo.

Sūnūs Vytautas lanko Way- 
ne Universitetą, baigia public 
accountant kursus. Jau yra ve
dęs, turi vietą su didele kom
panija Knoxville, Tenn., tačiau 
nori baigti ir savo pasirinktą 
mokslą.

Kuomet Amerikoje lankėsi 
skulptorius Petras Rimša, jo 
kurinių parodą suruošė čia tik 
Smailiai savo pasidarbavimu. 
Kuomet visi Detroitiečiai ran
kom į tai numojo, p. Smailis 
leido automobiliu savo žmoną 
į Clevelandą (1936 metų vasa-

laikais strausų ir povų plunksnomis, kurios mir
gėjo jų šalmuose.

Daugelis naujai atvykusiųjų buvo augaloti 
plačiabarzdžiai knechtai, samdomi Vokiečių pės
tininkai; dalis jų, išsiskirstę mažais būreliais, su 
įniršimu ėmė žaisti kauleliais. Nuo jų sklido 
keiksmai ir nešvarus juokai.

Kiti vėl, matyti miestelėnai, nei-karto ne
turėję savo rankose ginklo, apsidarę kukliais 
juodais drabužiais, dairėsi į šalis, nežinodami kas 
daryti. Tarp riterių baltavo ir ordino brolių 
apsiaustai. Visi laukė maršalo ir komandoriaus.

Kai, pagaliau, visų atvykusiųjų prisistaty
mo ceremonijos buvo baigtos, ir trukšminga mi
nia pasipylė į -visas puses, Rudolfas nusivedė 
Albrechtaą Į rūbų sandėlį, kurio prižiūrėtojas, 
aukštas ir liesas, siaurų pečių ir nepaprastai ma
žos galvos riteris įsivedė juos į ilgą, žemą ir 
apytamsų kambarį, kurio pasieniuose stovėjo 
lentynos. Iš vienos pusės didelėse krūvose bu
vo sukrauti ginklai, iš antros — apsiaustai ir 
kiti drabužiai.

Prižiūrėtojas pasiekė iš lentynos apsiaustą 
su prisiūtu juodu kryžium, paskui tokį pat švar
ką, vadinas, pusbrolio drabužius; šalmą, o ypač 
kalaviją, leido pačiam pasiskirti. Albrechtas 
godžiai grobstė čia vieną, čia kitą kalaviją ir 
mosavo jais, norėdamas išsirinkti sau atitinka
mą.

— štai šitas, — pasakė Albrechtas, kreip
damasis į abu riteriu, kurie visą laiką, nenulei
sdami akių-, sekė jo judesius. Pastebėjęs jų 
veiduose šypsą, jis paraudo iki ausų.

Prižiūrėtojas, paėmęs išrinktą kardą, ėmė 
svarstyti savo rankoje.

— O-o! šitas kalavijas kaip tik tau, Rudol
fai, tiktų! Tavo giminaitis, matyti, į tave! 

Patenkintas Rudolfas dusliai nusijuokė.
— O dabar parodyk mums savo ranką, — 

pasakė jis besirengiančiam Albrechtui. — Ne 
taip: atsiraityk rankovę.

Albrechtas įvykdė jų reikalavimą, ir pasi
rodė balta, lyg iš laibų virvelių nuvyta, raume
ninga jo ranka.

— Sulenk dabar ją! — Albrechtas sulen
kė. Raumenys išsipūtė.

— Nieko sau! — šuktelėjo prižiūrėtojas. — 
Tokių mums ir reikia. — Ir jis patapšnojo jau
nuolio petį.

— O dabar eik pasivaikščioti kur nori, — 
pasakė Rudolfas, kai jo sūnėnas, remdamasis 
kalaviju, atsistojo prieš jį pusbrolio šarvuose. •— 
O aš į konventą skubu, šiądien musų susirin
kimas. Tik žiūrėk, nepasivėlink pietų, kai aš 
ateisiu tavęs pasikviesti.

Atsisveikinę su prižiūrėtoju, jiedu išėjo.
(Bus daugiau)

ra), parsivežti p. Rimšą čio
nai su jo kuriniais, ir paroda 
įvyko. P. Rimša prie Smailių 
pragyveno t porą mėnesių. Vi
sas žymiausias parodos lėšas 
padengė p. Smailis.

Iš Smailių gryžom atgal pas 
p. Stepanauskus pietų, po pie
tų dar aplankiau širvaičio įs
taigą, kur radau daugiau įdo
mių Lietuvių ir daugiau paty
riau apie Detroitiečių veikimą.

SPORTO KLUBAS
Širvaičių įstaigoj susipažinau 

su jaunu sporto darbuotoju, 
Andrium Kalis (Kvietinsku), 
baigusiu Detroito Universitete 
mechaniško inžinieriaus moks
lą. Jis gimęs Leechburg, Pa., 
netoli Pittsburgh, Pa. Detroite 
apsigyveno su tėvais nuo 1922 
metų.

Jis papasakojo apie sporto 
klubą, kurie vadinasi The Lith- 
uanians, lošia baseball, basket 
bąli ir soft bąli. Klubas ren
gia Lietuvių Dieną (pikniką) 
Rugpjūčio 13 d., žada kviesti 
į turnamentą kitų miestų Lie
tuvius bolininkus.

Klubas narių turi apie 200, 
turi Savo lošikų grupes, savo 
tarpe turi apie 15 kumštininkų, 
visokio amžiaus, turi golfistų 
ir kitose sporto šakose prakti
kuojančių.

Klubo pirmininkas yra Vin
cas Versaska^, kuris išrinktas 
sekretorium šį pavasarį Cleve
lande suorganizuotos Amerikos 
Lietuvių Sporto Lygos.

Šis klubas gyvuoja jau po
ra metų ir auga, traukia į sa
ve jaunuolius.

Kaip tik šiądien, man čia be
kalbant, šio sporto jaunuoliai 
iš čia išvažiavo į bolių lošimo 
čampionato rungtynes. Iki šiol 
tas klubas jau lošė su Gary, 
Ind., Lietuviais, toliau žada su
sitikti su kitų miestų Lietuvių 
lošikais.

Rytoj, Gegužės 1 d., klubas 
pradeda pirmą šio pavasario 
baseball sezoną.

Be sporto, klubas rūpinasi ir 
kitais darbais: ruošiasi išleis
ti visų Detroito Lietuvių Di
rektoriją (Sąrašą): biznierių, 
profesijonalų ir kitų.
Seka: Su MOTUZU Į KUN.

COUGHLIN’O KOPLYČIĄ.
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.
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Gryždamos iš Scrantono sei
mų, Clevelande sustojo P. Gry
bienė, Justina Urbikienė, Mag
dalena Kenutienė ir jos sūnūs 
Robertas. Po seimo jos savai
tę laiko praleido rytinėse val
stijose, gryždamos apsilankė 
Akrone ir užsuko i Clevelandą. 
Čia apsilankė Lietuvių Darže
lyje, Dirvoje' ir pas pažysta
mus. Jos visos yra iš Chica
gos.

Iš Luzerne, Pa., lankėsi Do
mininkas Staniškis su žmona 
ir dukteria. Aplankė Graičiu- 
ną, Alekną ir kitus, apžiurėjo 
Lietuvių Darželį, atsilankęs į 
Dirvos administraciją atsinau
jino prenumeratą.

Iš Rochester, N. Y., lankosi 
poni Anna Nixon, vieši pas sa
vo gimines V. Citavičius ir Juo
zą Karpavičių.

Ignas Visockas su žmona ir 
jos tėvu, Dukausku, vietiniai, 
buvo išvažiavę automobiliu pa
sivažinėti į Pennsylvaniją, ap
suko kelis miestus Pittsburgho 
apielinkėse, kelionėje praleido 
keletą djenų.

(JITY rpHEATEĮį

Jonas Služinskas, iš Chica
gos, jaunas Amerikoje gimęs, 
važinėja Greyvan prekinius bu- 
sus iš miesto į miestą. Atsi
lankė Dirvoje, susitiko daugiau 
Lietuvių, ir buvo linksmas su
eiti savo žmones. Aplankė Lie
tuvių Darželį.

JflPPODROMJ^

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

“The Rage of Paris”
Štai vėl nauja ir ypatinga filmą, 

paruošta visu gabumu, kurioje da
lyvauja Danielle Darrieux, sensaci- 
nė Prancūzijos filmų žvaigždė, pir
mą kartą pasirodanti jai atitinkamo
je filmoje, “THE RAGE OF PA
RIS”, Universal komedija romansas, 
kurį pradės rodyti Hippodrome Te
atre šeštadienį, Liepos 16.

Ta pragarsėjus Prancūzijos artis
tė yra 21 metų amžiaus ir jau da
lyvavo daugelyje paveikslų. Ji gal 
geriausia bus atmenama savo vaidi
nime vadovaujamoje rolėje su Char- 
les Boyer veikale “MAYERLING”.

Su ja vaidina Douglas Fairbanks 
Jr., prie jų eina eilė kitų gerų ar
tistų, kurie sudaro veikalą labai pa
traukiantį ir linksmą.

Tą paveikslą padaryti truko pen
kis mėnesius prisiruošti ir du mė
nesius aktiviai filmuoti.

AKRON, OHIO

“King Kong

KUR VISI EINA -
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir Žemaitį, 
Kalakutą ir Aukštaitį;
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką. 
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina, 
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingą kainą 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės, 
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster atryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję,I
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis. 
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyoną paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

BLACK CAT
C A F E
• Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

Šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c. ,

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZE ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

Alus ir Vynas Bar gan 
atsakomingiems žmonėms. At
vežant į namus., Taipgi par
duodam geležines reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

• NAMŲ STATYTOJAI pa
siryžę pravesti pigių namų sta
tymo programą, parodymui kad 
galima pasistatyti namą už ne
aukštą kainą, taip kad kiekvie
nas taupus darbininkas galėtų 
turėti nuosavą namą. Staty
tojai skiria arti milijoną dola
rių tokių namų išstatymui, ku
riuos pardavinės prieinamomis 
kainomis.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Šis sensacinis spektaklis vaizduo
jantis prehistorišką beždžionę dra
matiškame konflikte su žmonėmis 
su visokiomis įdomybėmis kokiomis 
tik galima įsivaizduoti, pradedamas 
rodyti CITY THEATRE, ketvirta
dienį. Liepos 14.

Tai yra Meriam C. Cooper-Emest 
B. Schoedsack produkcija vaizduo- 
janti prietikius trijų drąsių keliau
tojų — kuriuos vaidina Fay Wray, 
Robert Armstrong ir Bruce Cabot 
•— kurie patenka į nežinomą tolimą 
salą ir patenka tarp prehistoriškų 
gyvūnų, milžiniško didumo. Svar
biausias jų yra “King Kong”, mil
žiniška beždžionė beveik žmogiško 
proto ir palinkimų.

Ta milžiniška beždžionė pagrie
bia tų keliautojų merginą ir nusine
ša su savim į pelkynus, pareidama 
per įvairias pinkles kurias išstato 
kiti gyvūnai. Pagaliau būna pa
gauta naudojant gasines dujas.

Sugauta, ji atsiduria New Yorke, 
kur ištrūksta tarp minių žmonių jr 
sukelia didžiausią paniką.

HOMAN S 
C A F E 

SMAGI U Ž EI G A

Alus — Degtinė — Vynas 
Skanus Užkandžiai

7903-05 Superior Avė. r 
(Greta senos Dirvos vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

SMAGI UŽEIGA
DVI JAUNOS PANELĖS jums 
patarnaus kuomet čia atsilan- 
kysit.

ALUS — VYNAS — DEGTINĖ 
SKANUS UŽKANDŽIAI 
Penktadieniais Žuviena.

Sueikit čia daugiau gražių 
žmonių ir moterų. (32)

Gretchen Inn
8015 Wade Park Avė.

PERRY’S 
WINE TAVERN
7205 Wade Park Avė.

PARDUODAM Už RETAIL KAINĄ
MES TURIT 21 rūšių Cajifornia 

Vyno. Kainos visai žemos. Spe
cialia išpardavimas kas Penktadie
nį ir Šeštadienį. 95c ir aukščiau 
už galioną. Sustokit pas mus, pa
sirinkit sau mėgiamos rūšies.

SALDUS VYNAI — 20% Alk.
Muscatel 

Sherry 
Tokay 

White Port 
Port

Peach Italian type Vermouth
RUKŠTUS DRY VYNAS 13% Alk.

Blackberry 
Cherry 
Apricot 
Angelica 
White Tokay

Dry Sherry Sauterne
Resling Light Muscatel
Claret Zineandel
Burgundy Voncord

(Atsineškit savo indus.)(32)

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

lietuvišką: užeigą
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

APSILANKIUS I 
COLUMBUS, O.

Liepos 4-tos švenčių proga, 
išvažiavom apsilankyti Colum
bus, Ohio. Liepos 2 dieną po 
pietų ten pasiekėm. Nuvykom 
į valstijos legislaturos popieti
nę sesiją. Kaip pas mus taip 
ir ten atstovai laike vardošau- 
kio visi nedalyvauja, rezoliuci
jos perleidžiamos taip sau.

Paskiau apžiūrėjom miestą, 
paskui apsistojom svetingoje 
Lazauskų šeimoje, pas p. Ma- 
sienę. Mus priėmė ir vaišino 
maloniai. Lazauskų šeima yra 
svetingiausia Columbus Lietu
vių tarpe, ir geri tėvynainiai, 
jie domisi visais Lietuvių rei
kalais ir juos paremia. Susi
domėję Clevelando Liet. Darže
liu, jau prisiuntė savo auką an
ksčiau.

Pasitarę su vietos geru Lie
tuviu Juška, bandė surinkti au
kų ir iš kitų 16-kos Lietuvių 
šeimų. Bet iš to skaičiaus at
sirado vienas išgama, kurs dry- 
so pastoti kelią geram suma
nymui, primeluodamas buk Lie
tuvių Darželis esąs prasčiau
sias ir neremtinas....

Jeigu kalbėtų savo akim ne
matęs, tik iš kitų prisiklausęs, 
dar butų pateisinama, bet to
kiam kuris Clevelande buvo ir 
pats savo akim Lietuvių Darže
lį matė, o drysta taip niekinti 
tokį kulturinį padarą kuris vi
siems gerbtinas, tai su tokiu 
žmogeliu kas nors negerai. Pa
tartina visiems Columbus Lie
tuviams atvažiuoti į Clevelan
dą ir pamatyti musų Darželį, 
tada niekas negalės jus klai- 
dint. Kelias netolimas, į ketu
rias valandas lengvai Clevelan- 
das pasiekiama.

Liepos 3 d., su Lazauskais 
ir šinkais (iš Clevelando) pa
sukom į šoną 56 mailes, apžiū
rėti įdomius Ohio valstijoje 
gamtos kurinius, “Old Man 
Urvus”, kur ištikro yra ko pa
žiūrėti. Ten susiformavę auk
ščiausios skalos, urvai, giliau
si slėniai, o tuose slėniuose ža
liuoja skirtingi medžiai, pata- 
kiais pilkuoja tai raudonuoja 
grybai, praeivio skonį erzinda
mi. O jau oro‘tyrumas, švel
numas! žmogus jautiesi kaip 
Lietuvos gražiausiose vietose.

Vakarop gryžom atgal į Co
lumbus, susiradom Joną Rui- 
ką, kuris užsiima namų staty
ba, aprodė savo gražų gyveni
mą. Jis kitados gyveno Cle- 
velande, taigi perdavė geras 
dienas visiems savo pažysta
miems.

Liepo 4-tą linksmi gryžom 
Clevelando linkui.

P. K. štaupienė.

Visokios Žinutės
Liepos 1 d. p-lė Bronė Baub- j 

lyte minėjo savo gimtadienį.' 
Dalyvavo jos draugai ir drau- j 
ges. Visi turėjo smagų laiką. 
P-lė Baublytė yra gera patrio
tė Lietuvaitė, nors čia gimus, i 
puikiai Lietuviškai kalba. Ji 
tarnauja sekretore vienam auk
štam Goodyear gumų kompani
jos vedėjui.

Poni M. Baublienė šiomis 
dienomis gavo pilnas Amerikos 
pilietybės popieras. Iš 160 nau
jai į piliečius priimtų ateivių 
ji buvo viena Lietuvė.

Per Liepos 4 d. šventes pas 
savo dukterį ir žentą S. Alek- 
nus lankėsi J. Rakauskas iš 
Clevelando.

K. Norkus labai susirgo, gy
dosi namie. Linkėtina greito 
pasveikimo.

Jaunuolis K. Praspaliauskas 
praleido atostogas Clevelande 
pas savo tetą M. Bartkienę. Jis 
yra pavyzdingas Lietuvis, mu
zikantas smuikininkas, skaito 
Dirvą ir gražiai kalba Lietuviš
kai.

Po švenčių gumų dirbtuves 
Goodrich ir Firestone atleido 
daug darbininkų iš darbo, ta
me skaitliuje yra ir keli Lie
tuviai. Ir tų kurie dirba ūpas 
yra nupuolęs, visi baiminami 
kad gali netekti darbo.

Vincas Darulis su žmona ir 
sunum ir J. Stukas su žmona 
lankėsi Clevelande, apžiurėjo 
Lietuvių Kulturinį Darželį, ku- 
riuomi labai gerėjasi, džiaugia
si kad Lietuviai tokį brangų 
amžiną turtą įsigijo. Jie re
mia Darželį kiek išgali prisidė
dami pinigiškai.

Buvę Akroniečiai, A. Lileika 
su žmona ir sunais ir T. Maka- 
revičius lankėsi Akrone. Jie 
dabar gyvena Pennsylvanijoje. 
Lileikai atlankę savo dukterį p. 
Rudžius ir kitus.

Gyvendamas Akrone Lileika 
buvo darbštus Lietuvių jėdė- 
jime, rėmė Lietuvos nepriklau
somybės reikalą, aukavo pini
gais, ir žymiai prisidėjo prie 
parėmimo šv. Petro Lietuvių 
parapijos; prigulėjo prie šv. 
Stanislovo draugijos, buvo jos 
iždininku. Visi Lietuviai čia 
jį mylėjo. Dabar sakosi pasi
ilgęs Akrono, taigi neiškentęs 
atsilankė.

Kadangi apie tuo pačiu lai
ku supuolė Joninės, Petrinės ir 
Povilinės tai mūsiškiai Lietu
viai kurie tuos vardus turi lin
ksmai minėjo savo vardines: 
Jonai Garijonas, Slivinskas, Ka
valiauskas, Antanavičius, Sa- 
lasevičius; Petrai Gaška ir Si- 
deris, ir biznierius Povilas Kaz
lauskas.

Pas p. Venckunus švečiuosna 
atsilankė jų sūnūs I. Vencku- 
nas. Jis nepamiršo atlankyti 
ir savo draugus M. Antanavi
čius, Sebestinus, Navickius ir 
kitus. Jaunuolis I. Venckunas 
tarnauja Suv. Valstijų kariuo
menėje, yra gabus pavyzdin
gas Lietuvis.

E. Sketrienė ir K. Jurevičius 
per šventes lankėsi Mass. val
stijoje pas savo sūnų.

i. Rokas su žmona, sunum ir 
dukteria lankėsi Detroite pas 
Petrulevičius, Vebrus ir kitus. 
Dalyvavo Lietuvių Piliečių klu
bo piknike., Kelionę turėjo ge
rą. * Kalnas.

DAYTON.OHIO

Senatorius Bulkley Ga
vo Prezidento 

Užgyrimą
Prezidentas Roosevelt, savo 

kelionėje per Ohio, sustojęs 
Marietta, Ohio, kur apvaikščio
jama 150 metų sukaktuvės nuo 
tos teritorijos įkūrimo, sakyda
mas kalbą, tarp kitko užgyrė 
dabartinio Ohio Senatoriaus 
Robert J. Bulkley kandidatūrą 
į Senatorius, šį rudenį bus 
senatorių rinkimai, taigi visi 
kandidatai labai rūpinasi gauti 
Prezidento užgyrimą, tuomi ti
kėdami sulaukti geresnės bal
suotojų paramos rinkimuose.

Mažina Šelpimo Admi
nistracijos Kaštus

Clevelande prie šelpimo su
žiūrėjimo darbų dirba net 790 
viršininkų ir tarnautojų. Apie 
pora šimtų jų neteks darbo 
kuomet Gubernatorius Davęy 
pasirašys bilių apribojantį šel
pimo administracijos kaštus iki 
12 nuoš. iš visų tam tikslui 
gaunamų pinigų.

Tuo pačiu kartu gubernato
rius pasiryžęs pravesti visoje 
valstijoje reviziją susekimui tų 
kurie pašalpas ima nors jiems 
nereikia.

SMAGI OPERETĖ 
“SHOW BOAT”

FIo Zigfield’s didžiausias muzika
lia pasisekimas ir puikiausias vei
kalas,- “Show Boat”, paremtas ant 
Edna Ferber’s populiarės aypsakos 
su Jerome Kern paruošta muzika, 
yra trečias šios vasaros lengvos 
operos vaidinimas Clevelando milži
niškoje 5,000 sėdynių Aųuastage 
Erie Ežero pakraštyje. Šį veikalą 
pradeda vaidinti penktadienio vaka
re, Liepos 15, ir tęsis per visą (sa
vaitę iki kito ketvirtadienio, o penk
tadienį, Liepos 22,.bus statoma link
sma operetė “The Student Prince”.

Estelle Taylot turės Julijos rolę, 
o Margaret Daum, iš Metropolitan 
Operos, pasirodys antrą kartą šį 
sezoną, Magnolijos rolėje. William 
Kent vaidins Kapitoną Andy, Ralph 
Magellson, Ravenalo rolę. Prie jų 
bus visa eilė kitų gerų artistų. Mu
ziką patiekia Clevelando Simfonijos 
Orkestro muzikantai, kurie prieš 
pradėjimą veikalo duoda muzikai; 
koncertą. Prie to visko būna žavė- 
jantis baletas puikių merginų, sce
noje kurią specialiai piešė Richard 
Rychtarik.

Šiems veikalams tikietus galima 
išanksto įsigyti tikietų pardavimo 
kasoje Union Bank of Commerce, 
May Co., Higbee’s, ir Bond’s, taipgi 
visur kitur kur tik pardavinėjami.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieri uoto jas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos -

RŪPINASI LYGIAI IR SVETIMŠALIAIS
Gubernatorius Martin L. Davey 

ne tik susidraugavo su Ohio svetim
šaliais nelaimingais reikalaudamas 
kad ir jiems butų teikiama maistas, 
bet taip pat pripažino jų žmonių 
vadovybę įvairiose valstijos dalyse.

Jo simpatijos nelaimingiems buvo 
ypatingai parodytos kuomet jis rei
kalavo kad Legislatura parūpintų 
pašalpas lygiai ir svetimšaliams 
kaip ir čia gimiams Ohio žmonėms.

Gov. Martin L. Davey

Jis parodė savo pripažinimą ir 
vertybę ateivių žmonių paskirdamas 
daugybę jų į Ohio valstijos admi
nistracijos vietas.

Visokių tautų atstovus rasite vi
suose Valstijose Departamentuose, 
Biuruose, ir Skyriuose, kas parodo 
jo skaitymąsi su ateiviais daugiau 
negu reikalinga. Taigi Gub. Davey 
praktiškai pripažino ateivių ir jų 
vaikų ambicijas, pastatydamas į at- 
sakomingas valstijos • valdžios vie
tas, ir atmetė nepadorų šelpimo bi
lių kuris taikė užginti šios valstijos 
ne-piliečiams šelpimo teikimą.

Finansinėje dirvoje, Gub. Davey’s 
paskirti Bankinėje, Taupymų ir Pa
skolos, Apdraudų ' Divizijose žmonės 
padarė nepalyginamus rekordus vi
suomenei patarnaivimo.

Jis įvedė atsakantį bedarbiams 
atlyginimo departamentą ir pakėlė 
darbo laipsnį valstijos tarnyboje su
teikdamas lygias teises visiems Val
stijos darbininkams.

Santykiuose su publika, jis stato 
priešakin aiškų supratimą reikalų, 
visada suprasdamas kad atsakomin- 
ga administracija Valstijos reikaluo
se reikalinga, tačiau neužmiršo dėl 
to ir žmoniškumo klausimų su ku
riais reikėjo susidurti.

Jo pažiūros į šelpimo klausimą 
tą patikrina Jis savo darbo vedi
me subendrina savo biznišką patyri
mą su šilta žmoniška širdimi. Jo 
šelpimo planai buvo paruošta labai 
atsakanti, bet daugelyje atvejų su
kliudyti užsispyrėlių legislaturos 
narių.

Vienas iš. daugelio tautinių grupių 
vadų darbuojasi už vėl išrinkimą 
Gub. Davey, pasakė, kadangi val
stijos galva “gali ir nori pagerinti 
padėtį svetimšalių pritaikydamas 
originalius ir tikrus Amerikos idea
lus lygybės ir laisvės”, ir tas vado
vas ragina kad Gubernatorius Da
vey butų išrinktas, “nes jis supran
ta musų reikalus ir prie musų tai
kosi.”

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.

BLvd. 1233 
18621 Detroit Avė. 

Lakewocd

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
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DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui Į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 p

T

809 Societv for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4710-VV

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo $ 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- T 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

MIRĖ JONAS NOREIKA >
Biznierius Jonas Noreika, sa

vininkas valgomų daiktų krau
tuvės, sunkiai susirgo. Jam 
padaryta sunki vidurių opera
cija šv. Elzbietos ligoninėje. 
Išrodė kad jis pradės atsigrieb
ti, bet Liepos 12 d. mirė.

DEGINA VĖLIAVAS. Tūlas 
Kun. Sidney Correll, surengta
me savo piknike, akivaizdoje 
savo pasekėjų sudegino Vokiš
ką vėliavą su svastika ir rau
doną komunistų vėliavą, parei
kšdamas jog “komunizmas ir 
nazizmas abu yra griežti prie
šai krikščionybės”.

APGAUTAS. Juozas Mišką, 
51 metų amžiaus, apsilankė pas 
burtininkę, kuri pažądėjo pa
didinti jo pinigus, “palaimin
dama” juos. Mišką nuėjo į 
banką, išsiėmė savo $500 ir at
nešė juos “palaiminimui’. Ka
da linksma^ ėjo namon su pi
nigais, sumanė pažiūrėti kiek 
jis jų turi. Atrišęs rišulėlį 
rado tik popieros šmotelius.

D. Rep.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

IT
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9114- St. Clair Avenue
Telef. MUlberry 0744
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JONINIŲ ŠVENTE RAMBYNE
Šyniet Joninių šventės Ram- 

byne (ant Nemuno kranto Ma
žojoj Lietuvoj), buvo Birželio
18 ir 19 d. ir jas rengė XX 
Klaipėdos šaulių rinktinė. Ta 
proga buvo iškilmingai pami
nėta Lietuvos šaulių Sųjungos
19 metų ir XX Klaipėdos rink
tinės 15 metų sukaktuvės. Abi 
šventės dienos praėjo su nepa
prastu iškilmingumu.

Rambyno iškilmes to kalno 
Aukuro aikštėje, tardamas ati
tinkama žodį, pradėjo buvęs 
Klaipėdos krašto sukilėlių di
rektorijos pirmininkas, Lietu
vos šaulių Sųjungos ir XX rin
ktinės tarybos narys Edmonųs 
Simonaitis. Po jo Mažosios 
Lietuvos patriarkas Martynas 
Jankus, taręs irgi žodį, iškil
mingai uždegė tradicinį Ram- 
byno Joninių laužų. Laužo 
šviesai šviečiant vyko gražus 
programas, dainavo net keli 
chorai, buvo suvaidinta Vydū
no misterija “Vėtra”, o po to 
jaunimas žaidė tautinius žai
dimus ir šokius. Visas kalnas 
buvo gausiai apšviestas ir šven
tės iškilmės užsitęsė iki brėkš
tant.

Didžiosios iškilmės vyko iš
kilmių aikštėje. Antrų šven
tės dienų, Birželio 19, jos pra
sidėjo iškilmingu vyriausybės 
atstovo vidaus reikalų ministro 
Pulk. Silvestro Leono sutiki-

prigimtyje. Kur 
audringi gyveni- 
žmogų, kokiomis 
ncapsuptų — vi-

kai- 
kur jo širdžiai visa yra 

tos vie- 
gyvu-

kūdikystės dienų auga, bręsta 
ir tampa visuomenės nariu yra 
jau žmogaus 
nenublokštų 
mo sūkuriai 
gerybėmis jo
sada ir pirmiausia jis atsimins 
gimtinį kraštų, miestelį, 
mų, 
taip artima ir miela:
tos medžiai, paukščiai, 
nija ir visa tai su kuo jo pri
gimimas yra neatskiriamai su
sigyvenęs, susijęs į viena Gam
tos Tvėrėjo sukurtų harmoniją.

ir galingos se- 
laikais, vėliau 
ir priespaudų 
dabar, laisvos 

kūrimosi

pakraštys. 
Lietuvio 
Lietuviai

karų šis

Pulk. Leonas savo kalboje

“Vienas gražiausių žmogaus 
gyvenimo pasireiškimų yra 
meilė savo kraštui —f vadina
ma patriotizmu. Mylėjimas vi
sos tos aplinkumos kus jis nuo

•4

LEHMAN 
& LEIGH

?x

Dirblinu Kūno Dalių 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbimų. 

212 Blacksfonc Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio.
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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PRASIMANYMAI APIE 
KLAIPĖDĄ

KAUNAS. — Danijoje, Šve
dijoje ir kai kur kitur laikraš
čiai paskelbė buk iš Varšavos 
gauta pranešimas kad Lenkija 
gaunanti Lietuvoje laisvų uos
tų, buk tarp Lietuvos ir Len
kijos pasiekta susitarimo įren
gti Klaipėdoje didelį Lenkų uo
stų, kuris busiąs ypač naudoja
mas Lenkų miško eksportui.

Lietuvos telegramų agentūra 
Elta praneša kad šitos žinios 
neturi jokio pagrindo.

Go vernor Martin L. Davey

d.

“Nekuriu manymas apsiru- 
bežiuoti įstatymu kad sve
timšaliai tarpe musų, ku
rie yra alkani, negautų įei 
plutos duonos yra šlykšti.’ 

—Gov. IJavey.

Gov. Martin L. Davey

“Nežiūrint kad jie nėra pi
ji? taip pat yra al- 

nlkio i.kaus- 
pat baisus 

kitiems.’’
—Gov. Davey.

liečiais, 
kani žmonės ir 
mas yra toks 
jiems kaip r

BROOKLYN, N. Y.

Dariui ir Girėnui Pager
bti Radio Programas

PALAIDOTAS KONTAUTAS
KLAIPĖDA. — Liepos 2 d. 

iškilmingai palaidotas nuo na- 
cional-socialistų sukeltų mušty
nių žuvęs Lietuvis, Kontautas. 
Laidotuvėse dalyvavo per 10,- 
000 žmonių. Ant kapo įvai
rios organizacijos ir paskiri as
menys sudėjo 120 vainikų, tuo 
pareikšdami savo nusistatymų 
prieš smurtų, nuo kurio žuvo 
visiškai nekaltas jaunas Lietu
vis.

Vokiečių bendrovės laivai su- 
kėlusieji susidurimus Klaipėdo
je, kame Kontautas buvo už
muštas, į Klaipėda daugiau ne
atplauks.

Tų Klaipėdos muštynių bylų, 
spręs Lietuvos kariuomenės tei
smas. Tuo reikalu vedama tar
dymas.
PASIKEISTA DOKUMEN
TAIS SU LENKAIS

VARSA VA. — Liepos 1
čia pasikeista Lietuvių - Lenkų 
vandenais plaukiojimo ir miško 
plukdymo konvencijos ratiifka- 
cijos dokumentais. Liepos 12 
d. Varšavoje prasidėjo Lietu
vių-Lenkų prekybos derybos.
AMERIKOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

KAUNAS. — Liepos 4 die
nų, Lietuvių Amerikiečių Dr- 
ja Kaune suruošė platų Suvie
nytų Valstijų Nepriklausomy
bės šventės minėjimų. Iškil
mingame posėdyje Karo Muze- 
juje dalyvavo vyriausybės :ia- 
riai, dalis kariuomenės, dvasi
ninkų ir daug visuomenės at
stovų. Kalbas pasakė draugi
jos pirmininkas Kaupas, Švie
timo vice ministras Masiliūnas 
ir Kun. Balkonas. “Pirmyn” 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir Lietuvių 
Amerikiečių dainas, o prie ne
žinomo kareivio kapo, Ameri
kos Ministras Lietuvai p. No- 
rem padėjo vainiką. Gen. Na- 
gius pabrėžė Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus didelę paramą 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose ir taip pat įteikė poniai 
N orėm rožių.

Čia susi- 
budo bruo- 

gyvcno ir

kraštas yra

Kaip didingos 
liovės Lietuvos 
jos padalinimų 
metais, taip ir
Lietuvos atstatymo, 
ir tvarkymosi metais, Lietuvių 
tautos kamienų sudarė ir su
daro gyventojai Nemuno ba
seino su jo sesutėmis: Neriu, 
Nevėžiu, Dubysa, Jura, Akme
ne ir kitomis upėmis ir Balti
jos juros 
formavo 
žai; čia 
gyvens.

“Daug
pergyvenęs, daug armijų iš va
karų į rytus per jį žygiavo, 
daug kartų jis buvo nualintas 
— gaisrų pašvaistėmis apšvie
stas; daug Lietuvių tautos sū
nų kraujo šiomis upėmis yra 
nutekėję į musų mylimų Bal
tijos jurų; daug, daug vargo 
krašte esame iškentėję, bet 
Lietuvių budo savybės: ištver
mė, pasiryžimas, drąsa ir at
kaklumas

BROOKLYN, N. Y. — Lie
pos 16 vidurnakti sueina pen
ki metai kaip Lietuvių tautos 
oro karžygiai, nugalėję didįjį 
vandenynų, dėl neišaiškinamos 
priežasties žuvo Soldino miš
ke, Vokietijoje.

Pagerbti musų karžygių gar
bingų žygį ir vardų ruošiama 
tam tikslui pavestas radio pro
gramas iš WCNW (1500 klc.) 
radio stoties, šeštadienį, LIE
POS 16, 5:45 vakare, tuojau 
po mano vedamo Lietuvių Ra
dio Balso programo. Progra
mų išpildys įžymus kalbėtojai 
ir dainininkai, jų tarpe Lietu
vos, Generalinis Konsulas Pulk. 
Budrys ir kiti; dainuos p. Va- 
silius. Programas tęsis pusę va
landos. Nepamirškite užsukti 
savo radio ir kartu su mumis 
pagerbti savo karžygius.

Musų programų klausykitės 
antradieniais, 
ir 
iš

KUOMET Ohio Legislatura balsavo atimti duona nuo svetim
šalių TAI GUB .MARTIN L. DAVEY ATMETĖ TA NE
TEISINGĄ IR NE-AMERIKONIŠKĄ ĮSTATYMĄ.

Tai buvo GUB. MARTIN L. DAVEY kuris nesutiko leisti sve
timšalius badauti kuomet jų kaimynai bus maitinami.

Ohio valstijos svetimšaliai turi tikrą apgynėją asmenyje Gub. 
MARTIN L. DAVEY, kuris supranta jų reikalus ir žiuri 
jų reikalų lygiai kiekvienu atžvilgiu.

Išrinkit vėl
MARTIN L. DAVEY

GOVERNOR

viską nugalėjo....” 
kalbas sakė šaulių 

vadas Pulk. Pranas 
Klaipėdos Krašto

Prie to
Sųjungos
Saladžius, 
gubernatorius J. Kubilius ir ki
ti.

Visa eilė Klaipėdos krašto 
šaulių sųjungos darbuotojų ap
dovanoti šaulių žvaigžde.

Kviečiame į Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $L.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

DAR GALIMA GAUTI

Įsigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Paraše P. JURGELA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai. 
KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820
“DIRVA”

Superior Avenue Cleveland, OhioV-
I
I

I The Wilkelis Furniture Co
I1

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
Superior Avė. HEnderson 92926522

• •

E. 79ih ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdieott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

ir

i
Rakandų Krautuve

6397-11 Superior Avė.
N. A. W1 ŪKELIS

Savininkas
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f 
J. 
t

*

X 
i 
s 
t

X
X

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 791 h Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 SI. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas Kavutėje.

ketvirtadieniais 
šeštadieniais 5:30 vakarais 
WCNW. i

.. Ona Valaitienė, 
Lietuvių Radio Balso ved.

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namu Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namų. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avc.
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J. Žemantauskas
N O 4' A R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

VVaterbury. Conn.
11111JLĮ JLĮJJULUL4JUL1JULAJI U1AJL1JA >

ĮGALIOJIMAI :
B 

reikalingi Lietuvoje pirki- : 
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto. ■

‘ K. S. KARPIUS :
■

Registruotas Lietuvos : 
Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avc. 

Cleveland, Ohio
rw v > rv - W’I
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Davey ?or Gcvcrncr Committce, Ferd M. Pickcns, ( a m Įtaigu Manag ?r

F'ectrical Roaster, pats moderniš
kiausias valgių gaminimo padaras, 
yra insuliuotas—karštis kepa mais
tų. ne virėjų. Jus galit virti arba 
kepti visų dienų su Electric Roast r 
b? {kaitinimo savo virtuvės.

Electric Roaster *yrn nebrangus įsi
gyti ir daug ekonomiškesnis naudo
ti dabar negu kitados kada kai su
mai nta elektros kaina. Pamatykit 
naujus Electric Roasters krautuvė
se DALAR.

THEEIECTRICALLEAGUE

minimų su 
TRIŠKAS

E’ect ric 
BUDAS

Tūkstančiai Didžiojo ( levelando mo
terį dabar atlieka visokį valgių ga- 

Roaster. ELEK- 
YRA VĖSUS!

Dar kitas dalykas; GALIT PASITI
KĖTI ANT ELECTRIC ROASTER 
GERIAUSIOMS PASEKMĖMS VI
SADA. Naudoki) KEPIMUI, SU
TINIMUI, SPIRGINIMUI, TCJŠI- 
N1MUI, K EPINI M UI ir viskam tik 
Electric Roaster.

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

ENdieott 2313
JURGIS ARBUCKAS 

Vedėjas

I

I

GEROMS PASEKMĖMS KEPKIT SU EI EKTRA

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

I. S AMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

4* 4* 4*
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APDRAUDOS REIKALE Į

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 

! sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- s 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). E

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

’jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuHiiiiiiuiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiin

I NEW DEAL BAKERY I
| PKANAS KUNCAITIS, Savininka. |

I 4023 E. 141 STREET TeIef°"as WAsh- 3227 |
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuviškų Ruginę Duonų, taipgi šviesių ir baltų Duonų, visok.us
= Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan !• 3=

= niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog j namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
^illllllillllllillllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllliUllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli)^
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

v* ’V* I—J--><

V
- "" V♦tt

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND, OHIO

PRASIDEDA NOMI
NACIJŲ VAJUS

Cuyahoga apskrityje, Cleve
lando ribose, žada būti didžiau
sias lemiantis mušis tarp dvie
jų Demokratų partijos kandi
datų nominacijoms j Ohio val
stijos gubernatoriaus vietą.

Tiedu kandidatai yra Char- 
les Savvyer, iš Cineinnati, ir 
dabartinis Gubernatorius Da- 
vey.

Davey šiomis dienomis lan
kėsi Clevelande, sakė kalbas pa
skirose miesto dalyse.

Abiem šiem kandidatam la
bai svarbu laimėti nominacijas 
ir gauti progą būti kandidatais 
Lapkričio mėnesio balsavimuo
se, kuomet bus likę tik po vie
ną kandidatą iš Demokratų 
Republikonų partijų.

ir

VENGRŲ DARŽELIS 
ATIDARYTAS

Desėtkai tūkstančių vietos 
Vengrų dalyvavo savo Kultūri
nio Darželio atidarymo iškil- 
se praeitą sekmadienį, 
mių programe dalyvavo keli 
tūkstančiai organizuotų Veng
rui draugijų narių kurių dau- 

' guma dėvėjo spalvuotus savo 
tautinius rubus.

Dalyvavo choras iš 300 na
rių, kurie sudainavo.

’J/engrų Darželis yra kelintas 
išeilės paskui Lietuvių Darželį 
įrengtas, nors Clevelandas skai
tosi viena iš didžiųjų Vengrų 
kolonijų ir jų čia gyvena ketu
ris kartus daugiau negu Lietu
vių.

Iškil-

GRYŽO Iš LIETUVOS
šiomis dienomis gryžo iš Lie

tuvos Kipras Selickas, kur pra
leido virš metus laiko. Hs čia 
gauna kariuomenės pensiją."

Lankėsi Jack Ganson
Praeitą šeštadienį ir sekma

dienį Clevelande lankėsi biznio 
reikalais žinomas imtikas, da
bar imtynių rengėjas, Jack 
Ganson (Karabinas) su savo 
žmona. Kelionę atliko automo
biliu. Aplankė Lietuvių Dar
želį, Dirvos redakciją ir kitas 
vietas.

Ganson iki šiol gyveno Mon- 
treale, Kanadoj, dabar biznio 
ofisą turi Buffaloj, o vasaroja 
kitoje ežero pusėje, Crystal 
Beach, Kanadoj.

• REPUBLICAN P L I E NO 
korporacija traukiama teismo 
atsakomybėn 150 atvejų už 
paneštus nuostolius laike tos 
kompanijos darbininkų streiko 
pereitą metą. Išviso reikalau
jama $2,600,000 atlyginimų.

MIRIMAI
JULIUS JUŠKEVIČIUS

Liepos 9 d. mirė Julius Juš
kevičius, viduramžis, nuo 8121 
Medina avė. Palaidotas Liepos 
13, pamaldos atsibuvo šv. Jur
gio bažnyčioje.

Liko žmona, Dominika, vai
kai: Marė Pallen, Stella Berei- 
ka, James, Julius, Jr., Eleono
ra Shultz, ir Alice.

Velionis paėjo iš Sapiegiškio 
k., Naudzingių par., Vilnijos. 
Amerikon atvažiavo 1902 me
tais, Clevelande išgyveno 32

Lietuvoje gyvena brolis 
mas.

m. 
Si-

JURGIS DAPKUS
Liepos 8 d. mirė Jurgis Dap

kus, 58 metų, nuo 751’8 Aber- 
deen avė. Palaidotas Liepos 12 
d., pamaldos atsibuvo 
gio bažnyčioje.

Giminės liko Bronė 
W. Fitchburg, Mass., 
ja Balikonis, Saugus,

Iš Lietuvos paėjo
k., Joniškio par., Šiaulių apsk. 
Amerikon atvažiavo 1910 me
tais. Latvijoje gyvena sesuo. 
Ona Mickus.

Abiejų laidotuvėse pasitar
navo graborius N. A. Wilkelis.

Šv. Jur-

Kalusis, 
Stefani- 
Mass.

Vidginių

PASEKMINGAS PIKNIKAS
Naujos parapijos piknikas 

pereitą savaitę buvo labai pa
sekmingas ir pelningas. Oras 
buvo puikus, žmonių atsilankė 
daug. Visi linksminosi iki vė
lumai.

Vėl Apiplėšė Klubą
Lietuvių Klubą, kurio patal

pos yra užpakalinėje dalyje 
Lietuvių salės, jau kelintu kar
tu apiplėšia. Plėšikai įsilau
žia per užpakalinę dalį, kur vi
durnakčiais niekas navaikščio- 
ja. šį kartą įsilaužta per ploną 
lentų sieną į karidorių ir iš ten 
į vidų. Išnešta radio ir kitoki 
mažmožiai, prie didesnių ne
prieita. Išrodo kad plėšikai yra 
Lietuvių vaikai, kurie gerai ži
no visas ineigas ir laikas nuo 
laiko po Lietuvių salę landžio
ja. Jie pavagia kaip ką laike 
balių, jei tik neatsargiai pri
žiūrima, ir tie patys bando įsi
laužti į klubo patalpas.

Miesto 
pirkimą Wild- 
$165,000, kurį 
daugelio mies- 
randasi greta 
parapijos, pa- 
miesto dalyje.

• PERKA PARKĄ, 
taryba užgyrė 
wood parko už 
pavėrs vienu iš 
to parkų. Jis 
naujos Lietuvių 
ežeryje rytinėje 
šelpimui ir kitiems reikalams 
miestas pinigų neturi, bet par
ko pirkimui tuoj surado.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA

SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 17 D.
Mačiutos Sode — prie Green Road

Gera muzika šokiams. Dovanos, vaišės. Įžanga 25c. 
šis piknikas yra rengiamas baigjmui darbo įgyti Dr. Vinco 
Kudirkos biustą Clevelando Lietuvių Darželiui. Prisidėkit, 
paremkit šį prakilnų darbą visi. Tai bus paskutinis tam 
tikslui piknikas. Galėsim rengtis prie didelės iškilmės — 
to paminklo atidengimo šį rudenį. Komisija.

★ ★
MOTERŲ ATJAUTOS KLUBO PIKNIKAS

Sekrn. Liepos 1 7 Neuros Farmoje
Visiems žinomoje vietoje — Brunsvvick, Ohio 

Bus dovanos prie įžangos tikietų — įžanga 20c. Gera mu
zika, skanus valgiai ir gėrimai. , Kviečia komisija.

’ v wv ’V

PI KNIKAS

DR. VINCO KUDIR
KOS DRAUGIJOS 

PIKNIKAS
Šį sekmadienį, Liepos 17 d., 

įvyksta Dr. Vinco Kudirkos dr- 
jos trečias metinis piknikas 
rengiamas parupinimui Lietu
vių Darželiui Dr. Vinco Kudir
kos paminklo.

Piknikas bus Mačiutos sode, 
prie Green road, kur Lietuviai 
tankiai savo piknikus laiko.

Dr. Kudirkos, musų Tautos 
Himno tėvo, paminklas jau ga
minamas ir šią vasarą vėlai bus 
atvežtas į Clevelandą.

Paminklo atidengimas bus 
paminėjimas 89 metų Dr. Vin
co Kudirkos mirties ir Kudir- 
kinės draugijos 30 metų gyva
vimo sukaktuvių.

Piknike bus leidžiamos do
vanos ir bus linksmas pasišoki
mas ir vaišės visą dieną.

SAWYER RADIO 
KALBOS

Charles Savvyer, kandidatas 
Ohio valstijos gubernatorius 

nominacijose Rugpjūčio 9, kal
bės per radio j Ohio valstijos 
piliečius penktadieniais, Liepos 
15, 22, 29, ir Rugpjūčio 5.

Jo kalbos bus girdimos va
karais iš vietinių stočių Akron. 
Ashtabula, Canton, Cineinnati, 
Cleveland, Columbus, Dayton, 
Lima, Portsmouth, Toledo, Za- 
nesville, Wheeling, 
town.

i

On the W ay to Dear Lithuania IT CAN’T BE DONE

EY ANNA KARPIUS

(Cojitinued from lašt week)

Youngs-1

Mirtys iš Alkoholio 
Kaltės

Apskrities daktaras 
skelbia kad tyrinėjant 
ną trafiko nelaimėse 
ar užsimušusių automobilistų 
pirmo šių metų pusmečio, bu
vo aiškios žymės jų turėjimo 
alkoholio 
tu. Iš jų 
tomobilių 
rie 
jai

Gerber
41 lavo- 
užmuštų

savyje nelaimės me- 
30 buvo pėkstieji au- 
suvažinėti, ir 13 ku- 
automobilių valdyto-buvo 

užsimušę važiuojant.

Kariški Manevrai Cle
velando Apielinkėse 
šios savaitės pradžioje Cle

velando apielinkėje, Pepper Pi
ke ir Beechwood, prasidėjo ka
ro manevrai, kuriuose dalyvau
ja 3,000 valstijos kariuomenės. 
Tai didžiausi manevrai kokius 
ši sritis kada matė.

Dėl Skelbimų Dirvoje
Laikas nuo laiko Dirvoje tel

pa skelbimai kurie nesutinka 
su laikraščio dvasia ir sieki
niais. Bet skelbimai yra biz
nio dalykas, ir talpinami todėl 
kad jie prisideda prie laikraš
čio palaikymo ir kad biznio at
žvilgiu Amerikoje nepriimta 
rodyti vienpusiškumai.

Tokie skelbimai esti ir biz- 
niški ir politiški. Politiški skel
bimai taip pat talpinami kaip 
bizniški, ir skaitytojų prašome 
juos tokiais laikyti.

MOTERIS REIKALINGA 
prie visokio namų darbo; geri 
namai ir mokestis. Klauskit: 
ENd. 4024 arba MUlb. 2636

KAMBARIAI DĖL RENDOS
5 gražus kambariai apačioje. Yra 
furnasas, porčiai ir garadžius. Pa
geidaujama mažos šeimos suaugusių 
kurioje nėra mažų vaikų.

Kambariai randasi po adresu 
7705 ABERDEEN AVĖ.

Savininkas gyvena viršuje — 
C. Ridikauskas

PARSIDUODA NAMAS
Ant BONNA Avė., Lietuvių 
apgyventoje srityje, tarp Ad- 
dison ir Norvvood rd. 8 kam
bariu pavienis, du garažai. 
Telefonas ENd. 3459 (30)
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ON THE WAY TO COPENHAGEN, 
DENMARK

It vvas a thrilling experience to 
erosą this strip of vvater the way 
vve did. The vvhole train vvith about 
six cars vvas rolled onto the ferry, 
in fact it looks likę a boat and there 
vvere tvvo sets of trains on each 
gide. As soon as the ferry started 
to movė our friends invited us to 
take a vvalk on the boat. So vve 
left the train and vvent on deek. 
There vvere many many people ihere 
from the other trains. The ouffets 
vvere busy. We vvent to the back 
of the ferry vvhere the sea gulįs 
were flying around, and our Nor
vvegian friend vvent for some bread 
to feed the gulįs vvith. We vvere 
simply thrilled vvith this because 
the gulįs are so tame they fly 
right up and take the erumbs from 
your hands. If the erumb falls 
avvay they dash right into the vvat
er and

We 
for a 
lasted 
partook of those delicious 
vviches.
THURSDAY, MAY

A s w e neared Copenhagen, our 
friends invited us to spend the even
ing together, at a very fine cafe. 
When vve arrived in Copenhagen 
they took care of our baggage, 
suggested one of the good hotels. 
at 4^ Kronėr each; stayed at the 
Grand Hotel. We checked in and 
immediately vvent out because these 
plaees elose at midnight, as vve just 
arrived at 10:30, our stay vvould 
have been very short. The v ace 
vve vvent to vvas National Skola, 
it vvas most beautiful, very elabor- 
ate. In fact I think it vvas the best 
place in Copenhagen. We sat dovvn, 
drinks and sandvviches vvere order
ed and vve danced. The other fellovv 
vvith us^was a Finn, hurrying heme 
to Helsingfors, and his train vvas 
leaving at 5 in the morning. So, 
vve all agreed to spend the time 
vvith him till train time. He be
ing an excellent dancer, end the 
Norvvegian a polite and interesting 
speaker, the time just flew.

We left this place at 2 o’clock 
and the ręst of the time vve spent 
in vvalking around the block of Ti
voli. This is the night I noticed 
that it didn’t get totaily dark. In 
fact I never noticed vvhen' sunset 
ended and davvn began, because the 
next thing I realized vvas that it 
vvas light again, and that vvas about 
2:30 A. M.

At 5 o’clock vve bid our Finnish 
friend adieu, after a very «njoy- 
able night and returned to our com- 
fortable hotel. The beds seemed 
heavenly soft and comfortable, vvith 
feather 
sheets 
ments. 
friend, 
at the . 
date for the follovving day. 
course he had business to take care 
of būt vve arranged the time to 
meet.

get it.
tired of this so 
drink of coffee. 
about an hour.

we
This
Here 

open sami-

vvent 
trip 
we

26

comforters, white, crisp 
and very elegant appoint- 
The next day our Norvvegian 
Mr. Halvard Orini, stopped 
šame hotel and vve made a 

Of

FRIDĄ Y — MAY 27 —
This morning Mr. Grini came 

over at 10:30 and invited us to 
breakfast at Lucullus, a cafe that 
faces the gardens at Tivoli. lle 
thought it vvas a very beautiful 
place, we found a table on the ver
anda būt soon moved indoors, be- 
cause it vvas too cold outdoors. He 
ordered 
as vve 
Danish. 
terrible __ 
there ulone, as vve found out that 
very few residents could speak En- 
glish.

After breakfast Mr. Grini left 
.for work, būt he told us that 
will invite a very good friend 
his (in fact his boss) to join 
for the evening, when we vvill visit 
Tivoli. This friend of his vvas Mr. 
Jorgen Ammentorpe, the Chief En- 
gineer of electricity in Copenhagen. 
He is considered a man of very 
high importance and position.

After Mr. Grini left us vve start- 
ed out sight-seeing, vvalking around 
Copenhagen, shopped, took a vvalk 
along the canal in the park, stop
ped for coffee and cakes, and then 
took a strėet car ride from one end 
of the city to the other. It amazed

for us and vvere vve glad 
couldn’t read a word of 
We tried to imagine how 

it vvould have been to be

us 
he 
of 
us

BALDU TAISYMAS 
IR NAUJ1NIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap
dengiant naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. HEnd. 6519
6905 St. Clair Avenue

me very much, this very modern 
city — in fact ultra modern. The 
apartments vvith creani colored vvalls 
vvith many bright colored avvnings. 
Endless rovvs of beauty and clean- 
liness, likę a fairyland. I don’t 
think 1 ever savv sp much beauty 
and charm anyvvhere in America.

In due time vve returned to the 
hotel and prepared for the evening. 
We vvere prepared to make a good 
impression on M r. Ainmentorpe. Mr. 
Grini soon called on the phone that 
they vvere in the lobby vvaiting for 
us. In tvvo minutes we joined up. 
Mr. Ammentorpe vvas a very hand- 
some man vvith dark vvavy hair, a 
broad full smile, and nice personal- 
ity. We felt at home in his com
pany as he had lived in New York 
and špoke perfect English.

It vvas about 8 o’clock vvhen vve 
started out for Tivoli Park, vvhich is 
only tvvo blocks avvay. It vvas about 
eight o’clock.

.There vvere many people there; 
the park is likę a dream, too. Our 
company vvas jolly, vve vvere full of 
enthusiasm, admiring everything we 

” the park is
around and 
cranny, and 

coffee and 
After that vve continued vo 

some more, vve stopped to

saw. The lighting in 
unusual. We walked 
savv every nook and 
then vvere invited for 
cakes.
vvalk some more, 
vvatch the pantomime shovv in the 
park. By this time it was dusk, a- 
bout 11 p. m. Novv we vvere invited 
to a restaurant for sandvviches, they 
took us to the best place on the 
grounds, the "Wivex”. We felt likę 
princesses. The place vvas beauti- 
full beyopd description; soft, luxur- 
ious rūgs, crystal chandeliers, mir- 
rors all around, red plush chair 
backs, pure vvhite linens and above
all a gorgeous splash of colors
from the bovvers of flovvers all
around. People of the very high- 
est rank, vvell 
and handsome.

Bernice and 
decided that in . 
handsomest men in the vvorld. 
vvaiteis are all in uniform, bovving 
and nodding and at our service at 
the slightest movė. It vvas a most 
delightful evening, one vve vvill nev
er as long as vve live be able to 
forget. We had read of these won- 
derful things, būt never ji God’s 
vvorld could vve believe that it vvould 
happen to us. Our eseorts vvere 
very flattering, and vvhen vve tried 
to return the compliments they al- 
most squirmed vvith embarrassment. 
Such gentlemen!

The hour of midnight arrived 
and M. Ammentorpe left us, for he 
lives in the out-skirts of Copen
hagen, and he just had time to 
catch tlje lašt train.

Soon after vve left too, būt as 
vve vvere very excited and delighted 
vvith the entire evening vve vvere 
not a bit sleepy, so vve sat in the 
parlor of the hotel, talking by 
dle-light.
SATURDAY

dressed, mannered

I long before this 
Copenhagen live the 

The

can-

and 
Ber- 
our

MAY 28 —
This morning I vvas tired 

sleepy so did not arise early. 
nice had breakfast ulone vvith
friend of lašt evening. So imme- 
diately vve started packing to leave 
for Goteborg. After vve packed vve 
took a sightseeing trip. The bus 
stopped at the famous Carlsburg 
Brevvery, shovved us thru, treated 
us to beer and other kinds of soda 
drinks. They make 2% million bot- 
tles of beer a day, shipping it į to 
all parts of the vvorld, including 
America. The founders of this con- 
cfirn left it to the city and novv 
all the profits go to beautify the 
city and for cultural purposes. We 
got back into the bus and toured 
other important points of interest.

When vve arrived back at the ho
tel M r. Grini vvas vvaiting for us, 
taking us to an old restaurant that 
is famous all over the vvorld for 
the four foot long menus. This 
place is so famous that it makes 
sandvviches for the King of England 
and ship8 them to London by air- 
plane. The place is over two hun- 
dred years old. Waiters are dress
ed in big covvhide aprons and dark 
blue smoeks, just likę blacksmiths.

Mr. Grini then told us that he 
had business in Goteberg and vvill 
probably be there Monday. This vvas 
good nevvs because by this time vve 
vvere spoiled and afraid to be left 
alone. He took us to the railroad 
station, vvhere vve bid each 
goodbye until Monday.

Continued)

other

By GEORGE N. M ARTI S
Mary Ryan, unavvare of her bro- 

ther’s presence, turned the pages 
of ‘The Tyranny of Words’ until 
she came to a slip of note paper. 
She took it up and read it for the 
hundreth time. Puzzled, she lean- 
ed back in her chair 
the hundreth 
problem called 
read.

“It can’t be 
aloud. “It is 
be done’”

“What can’t be done, Mary?”
Surprized, Mary looked across the 

living room and savv her brother. 
“Tom, tell me. Have 1 been talk- 
ing out loud?”

Tom told her: “You have been 
raving for more than a vveek about 
a vvritten promise, about one of 
your pupils named Richard Madi- 
son; about a book called ‘The Ty
ranny of Words’; and 
000 in prizes.”

“Then you’d better 
tor, Tom. And vvhile 
call Sherlock Holmes 
shaw the deteetive.”

“Be sensible, Mary, 
deteetives vvould be just as helpless 
as you. Such a deep mystery ns 
novv confronts you can be solved 
only by the geniune philosopher.”

“Then, you goose, call a philosop
her.”

“Calling isn’t necessary,” Tom 
announced, “1 am a genuine philoso
pher.”

“Alright, Socrates, be seated and 
I shall unfold to you a mystery 
vvhich defies solution.”

Tom sat dovvn. “I am all atten- 
tion. Proceed.”

“The vvhole miserable problem,” 
Mary began, “springs from one of 
my pupils vvhose name is Richard 
Madison. He has an impish talent 
for criticising the dietipnary. From 
the day he came under my tutelage, 
he opened up vvith a barrage of 
critical ųuestions I could neither 
ansvver nor endure.

"Sheer self-preservation finally 
impelled me to east about for a 
plan to hush him up. I recalled 
that Richard possessed a sterling 
trait. He vvould rather die than 
break his solemnly given word. 
I had him vvrite 
Here, read it.”

Tom took the 
Dear Teacher: I 
to talk 6r vvrite 
criticism of the dietionary. 
Richard Madison.

“The promise vvorked likę a regu- 
lar charm,” Mary continued. Up 
to this day, Richard has kept his 
IroubleBome questions to himself.”

“Then vvhat in the vvorld are you 
complaining about?” Tom ųuerriedv

“Patience, brother, I’m coming to 
that now. Shortly after I got 
Richard ųuieted dovvn, there vvas 
published this book, ‘The Tyranny 
of Words.’ by Stuart Chase. It 
shovvs hovv vvords defraud and cheat 
all those vvho ūse them, including 
even your genuine philosophers.”

“This book enjoyed a vvide and 
immediate influence. The Brevvs- 
ter Dietionary Company vvas prom- 
pted by Chase’s revelations to 
launch a $25,000 contest. The 
prizes are to be avvarded to the 
schools vvhose pupils discover the 
most serious flavvs in the dietionary 
definitions of vvords.”

“Richard, in compliance vvith the 
note you have just read, has vvritten 
no criticism. As for the other 
children, their essays are not vvorth 
sending in. You see vvhat a mess 
I have made of things. I have 
silenced the only pupil vvho has a 
chance of vvinning a prize for our 
school.”

“I think I understand,” Tom said. 
“On account of his promise, the boy 
refuses to vvrite anything.”

“That is the strange part of it”, 
Mary vvent on. “The boy insists 
he can enter the contest vvithout 
breaking his vvord. And vvhen I 
tell him emphatically it can’t be 
done, he telis me just as emphatical
ly it can be done.”

“Why don’t you shovv him his 
vvritten note?” Tom suggested. He 
definitely promises to vvrite about 
nothing in criticism of the die
tionary. If he novv vvrites about 
anything in criticism of the dietion
ary, he just naturally mušt go back 
on his vvord.”

“I did that,” Mary said. “Būt 
it did no good. He claims he can 
yet vvrite a criticism and everything 
vvill be alright.”

“What does he intend to vvrite 
about?” asked Tom.
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“That he vvill not tell me,” said 
Mary. He insists I send in his en- 
try vvithout reading it.” ’

“Then I agree vvith you that it 
can’t be done.” Tom concluded. He 
can’t enter the contest unless he 
breaks his promise.

“Well, you clearly see my diffl- 
culty.” Miss Ryan continued. “If 
I stop Richard our school loses its 
only chance for a prize. If I allovv 
him to proceed I encourage him to 
break his vvord. What shall I do?” 
, “That decision does not ręst vvith 
vou”, Tom advised. “The boy’s 
integrity depends not on your vigi- 
lance, būt upon his own vvillingness 
to maintain it. By the vvay, vvhen 
does this contest elose?”

“Tomorrovv 
ansvvered.

Five vveeks 
turning home snvv his sister at the 
gate avvaiting ’ ‘ 
natiently motioning him to hurry. 
He comolied.

“Tom!” she cried, “I could hardly 
vvait for vou! Richard vvon the 
first prize of $10,000 for our school!” 

"No! I can’t believe it, Mary! 
When did vou learn of it?”

“This afternoon,” Mary ansvver- 
’ed. “Here is the announcement of 
the nrize vvinners.”

“Of course,” said Tom, ‘ 
had to "break his vvord in 
vvin”.

“On the contrary, Tom, 
h’s vvord. He promised i 
about nothing in criticism 
dietionary. And that is 
he did.”

Confounded, Tom took 
ning entry and read:

Dietionary Definition of 
by Richard Madison. 

“NOTHING. n. — 1. Not anything.” 
Notice the small letter n. show- 

ing the dietionary classes the vvord 
‘nothing’ as a noun — the name 
of a thing. Then notice definition 
1. vvherein the dietionary defines 
the vvord ‘nothing’ as standing for 
— not anything. Is it correct to 
classify a vvord as —■ the naine of 
a thing, if it staiids for — not 
anything?

at midnight,” Mary

later. Tom Ryan re-

him. She vvas im-

“the boy 
order to

he kept 
to vvrite 

i of the 
just vvhat

the vvin-

No thing.

COLL1NWOOD 
NOOZE

By THE LAI) Y BUG

With a sigh of regret, vve all 
vvent back to the daily grind Mon- 
day. Ah! būt the memories of 
the festival vyill linger in our at- 
titudes and minda for a vvhile.

Flash — what the human can- 
did camera caught — Savv Al 
“Wiggly Ears” Pete, Connie and 
Johnny of Akron making one of 
their weekly excursions. Humof 
is their middlename.

Got a glimpse of Johnny Apa- 
naitis and his charming vvife danc
ing together at the Parish Hali. 
Something out of the ordinary.

Ann Pero, your Burt’s Amateur 
Program turned out to be svvell!

Bob Brickner, the Marimba play
er won the first prize. He certainly 
had good coordination of hands 
mind.

We heartily appreciate all 
help that the people gavę to 
this affair over.

Everyone certainly noticed 
bright, bright, red, red bush of po- 
sies on the dress of ‘ye olde repor- 
tec.’

and

the 
put

that

It was mighty nice to see Pete 
Alvina buiza amongst us par- 

Just likę the old
and 
ishioners again. 
days.

Wonder if Bruno Zitson found 
his Suzi-Q vet? My sympathy for 
the poor boy.

The latest 
ment — that 
Gordon Park. 
let you know 
there Sunday. 
life-saver girls — don’t mob him.

Personai to Al Peck — A certain 
young lady wants to knovv why the 
vvoe-begone look, Sunday.

Lithuanian achieve- 
Apollo life guard at 
Sorry girls, I didn’t 
sooner that he was 
Save the life of the

LAI JŪSŲ
PINIGAI

JUMS DIRBA
★

šiomis dienomis daugelis 
džiaugiasi gavę 3% už 
sutaupytus 
Tamsta esi
Jeigu neesi, tai stok 
eilę.

pinigus, 
vienas' iš

savo
Ar 

ju? 
i iv

Priimame mažas ir dideles 
sumas pinigų delei taupymo.

Už taupymo sąskaitas mo
kame 3% nuošimtį.

Musų visos turimos prekėsęĮIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIĮ

Reikia Jums
I ANGLIES? I 
= UŽSISAKYKI! DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg : 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos : 
= visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku. :

Kiekviena taupymo są
skaita yra apdrausta iki — 
$5000.00.SI l TAI

ŠIAUDINĖS
VASARINĖS REIKMENYS 

Žymiai Numažintomis Kainomis!

KELINES
SKRYBĖLĖS irDry Cleaning
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Rengia LKRSA. 50 Kuopa
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 17,

NAUJOS PARAPIJOS DARŽE 
Jono Apanaičio orkestras.
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Pradžia 2 po pietų ?
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18022 Neff Rd. *
Įganga 25c. t
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Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS į
T6702 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO

Anna Pongonis
Ė 1076 East 78th Street 1
Ė Telefonas ENdicott 2562 : 
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT
ĮYV L" Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA\ 7 TZ Ą J
1 J I 1\. Y I centų ir aukščiau * IX/A 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avenue

LITHUANIAN
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