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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

500 GRYŽO DIRBTI
Massillon, O. — Repub- 

lic plieno kompanija bėgy
je pastarų kelių dienų pa
šaukė į darbus 500 savo 
darbininkų. Darbai buvo 
sustoję nuo rudens.

SKELBIA GERUS LAI
KUS. Binghamton, N. Y. 
Endicott-Johnson avalų iš- 
dirbystės iškabino praneši
mus savo 20,000 darbinin
kų ir jų šeimų kad prasi
dėjo apsireikšti žymus pa
gerėjimas užsakymų ir’ dėl 
to darbai pradės gerėti.

PASIBAIGĖ. P h ii adei- 
phia, Pa. — Pasibaigė 900 
cukraus išdirbystės darbi
ninkų streikas, po 23 die
nų. Darbininkai sugryžo i 
darbą.

DERASI. Chicago,' III.— 
Geležinkelių tarnautojų or
ganizacijos atstovai derasi 
su geležinkelių kompanijų 
valdybomis dėl kompanijų 
užsigeidimo mažinti gelž- 
keliečiams algas 15 nuoš.

Vieni sako kad jie turi l 
gauti užmokestį kad galė
tų pragyventi, kiti tikrina 
negalį mokėti dabartinių 
algų.

Gloucester, Mass. •— Žu
vų krovėjai pagrąsino su
laikymu žuvų išvežimo jei
gu nebus jiems pakelta mo
kestis nuo 60 iki 90 centų 
valandai. To reikalauja ar
ti 1,000 darbininkų.

New Yorke buvo sustrei
kavę Pasaulinės Parodos 
statybos darbininkai 6,000 
skaičiuje. Streikas pasi
baigė.

Clevelande streikuoja ar
ti 800 automobilių taisymo 
garažų mekanikų.

Buffalo, N. Y. — Po po
ros dienų streiko gryžo į 
darbą 50 laivų darbininkų. 
Streikas kilo dėl pripažini
mo unijos.

RIAUŠĖS. Newton, Ia. 
— Maytag skalbiamų ma
šinų darbininkų streikas 
tankiai atsibuna su riaušė
mis. Prie dirbtuvės atsių
sta valstijos milicija tvar
kai palaikyti. Muštynė ki
lo tarp norinčių gryžti dir
bti ir priešingųjų.

BRITANIJA ŽADA PA
NAIKINT BEDARBĘ. — 
Britanijos vyriausybė pa
ruošė penkių bilijonų dola
rių darbų planą, visiškam 
panaikinimui bedarbės — 
dabar Anglijoj esą pusant
ro milijono bedarbių.

Tas planas pradės veikti 
nuo 1939 metų. Darbai ap
ims prisiruošimą karui ir 
apsiginklavimą ir kitus rei
kalingus darbus.

LAUKIA DARBŲ PA
KILIMO. Detroit. — Au: 
tomobilių išdirbystės žiuri 
į ateitį su šypsą. Tikisi ne
trukus pradėti didesnę au
tomobilių gamybą. Pradė
jo plaukti daugiau užsaky
mų iš visų šalies dalių.
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Sako Darbai Ims Smarkiau Eit Rugsėjo Mėnesi
Washington, Liepos 20 d. 

— Žymus pakilimas biznių, 
su aiškiu padaugėjimu dar
bų, prasidės Rugsėjo mėne
sį ir tęsis per visa žiemą iki 
1939 metų pavasario, tik
rina valdžios statistikų eks
pertai.

Jie savo išvadas remia 
ant pilno įsisiūbavimo val
diškos statybos, viešų dar
bų, miestuose naujų gyve
namų namų statymo ir ag
rikultūros sutvarkymo, su 
paleidimu į darbą $3,755,- 
000,000 valdiškų pinigų.
SUKILĖLIAI VĖL ŽY-I 

MIAI LAIMĖJO

Hendaye, Liepos 20. — 
Sukilėliai sulaužė kairiųjų 
fortifikacijas prie Begis ir' 
priėjo per 35 mylias atstu i 
nuo Valancijos.

* * *
Hendaye, Prancūzija. — 

Suėjus dviem metam Ispa
nijos pilietinio karo, sukilė
liai^ šiomis dienomis taip 
sutriuškino kairiųjų gyni-1 
fnosi eiles aplink Valenciją į 
taip kad tas gal paskubins 
sukilėliams laimėjimą.

. Sukilėlių vadas Gen. Na- 
varese Teruelo-Sanguto li
nijoje rytinėje Ispanijoje 
prasiveržė pirmyn giliai į 
vyriausybininkų plotus ir 
užėmė tokias pozicijas ku
rios išstato pavojun ne tik 
Valenciją, bet taipgi Cuen- 
ca ir Madridą vakaruose.

Apie 20,000 lojalistų at
sidūrė pavojuje atkirtimo, 
nuo likusios kairiųjų ka- j 
riuomenės.

Sukilėliai savo puolimus1 
kairiųjų varė per 6 dienas 
iki Liepos 20.

Sukilėliai dabar turi už
ėmę 35 provincijas, kairie
ji laiko tik dešimts, ir pu
sėje jų eina atkaklus mū
šiai.

Nežiūrint to visko, kai
riųjų vyriausybė iš laikinos 
sostinės paskelbė jog ji ti
kisi “galutinai karą laimė-

ANGLŲ Karalius Jurgis 
VI šiomis dienomis lankė
si Paryžiuje, kur buvo iš
kilmingai priimtas. Jo at
silankymas buvo sąryšyje 
su Britų-Prancuzų sąjun
gos sudarymu.

MIRĖ INSULL. Pary
žiuje Liepos 16 d. požemi
niame traukinyje staiga 
mirė buvęs Chicagos mag
natas Samuel Insull, 78 m. 
Jis buvo bankrutijęs, nors 
prieš keliolika metų kon
troliavo bilijonus dolarių. 
Palaidotas Londone.

20 ŽUVO ORO NELAI
MĖJE

Roma. — Lėktuvui nu
kritus su pasažieriais į ju
rą, žuvo 20 asmenų.

RUSIJOJ išleista įsaky
mas dirbtuvėms padidinti 
išdirbinių gamybą, nes ten 
trūksta Įvairių reikmenų ir 
negali gauti pirkti.

Ekspertai tikrina kad tą 
pradėsim jausti jau Rug
sėjo mėnesį.

Jie sako kad šios pastan
gos atgaivinti šalį, pasta
tys Ameriką vėl “ant gero
vės kojų” ir nebus vidur- 
sezoninio apsistojimo tokio 
kaip užėjo praeitą žiemą, 
valdžiai besistengiant šalį 
gaivinti.

Jau ir dabar, sako, indus
trijų veikimas pakilo 41% 
virš to ką buvo šymet Va
sario mėn., kuomet nuslū
gimas buvo pasiekęs žemo 
laipsnio.

JAPONAI SPROGDL 
NA KINŲ MIESTUS

šanghai, Liepos 21.—Ja
ponai bandę įvaryti kylį 
pro Kiukiang, paskutinėje 
kliūtyje į rytus nuo Han- 
kow, tapo Kinų smarkiai 
atmušti.

* •¥ ¥
šanghai, Liepos 20 d. — 

Japonų karo lėktuvai buvo 
užpuolę ir atakavo tris Ki
nų greta stovinčius mies- 
t \s, Manko w, Wuchang ir 
Hanyang, kuriuose užmu
šė arti 500 žmonių ir kitus 
500 sužeidė. Užpuolimuo
se sugadinta trys Ameri
kos namai, dėl kurių sku
biai paduota Japonijai pro- i 
testas. Ant tų namų buvo 
aiškiai užtiesta Amerikos 
vėliavos.

Mušis Japonų su Kinais 
eina dvi savaitės Yoyang 
ežero apielinkėje, bet Ja
ponai ten negali padaryti 
pirmvnžangos.* ¥ ¥

Tokyo, Japonija. — Tarp 
Japonijos ir Rusijos kilo 
nesusipratimas dėl Sovietų 
užėmimo strategiško kalno 
Mančukuo pusėje. Sovietai 
sutraukė apie 60,000 savo 
kariuomenės į Novokijevs- 
ką, prie Mančukuo rube- 
žiaus.

Japonijos vyriausybė pa
skelbė kad padėties pablo
gėjimas tarp Japonų ir Ru
sų priklauso tiesiog nuo 
Sovietų.

PERŠOVĖ PRIE VYRO 
KARSTO

Detroit, Mich. — Lenkas 
Boleslavv Humovvieski, 50 
m., nuo seniau mylėjo Ele
ną Gober. Dabar, jos vy
rui mirus, jis atvažiavo pas 
ją ir jai stovint prie vyro 
karsto paklausė ar ji dabar 
sutiks jo būti? Ji atsisakė. 
Tada jis čia pat prie karsto 
ją peršovė ir pats susižei
dė. Abu nuvežti į ligoninę.

MIRĖ KARALIENĖ
Bucharestas.— Mirė Ru- 

manijos senoji karalienė, 
Marė, 62 metų amžiaus. Ji 
buvo sesuo Anglijos kara
liaus Jurgio V, mirusio su
virš pora metų atgal. Pa
laidota šalę jos vyro, kara
liaus Ferdinando. Bet pali
ko patvarkymą kad jos šir
dis butų išimta, balzamuo
ta ir palaidota Balcic mies
te prie Juodųjų jurų.

DIDINA GINKLAVIMĄ
Londonas. — Britanija, 

Prancūzija ir Suv. Valsti
jos pasirašė protokolą ku
ris pavelija joms statydin
tis karo laivus iki 45,000 
tonų didumo, vietoje kaip 
iki šiol 35,000 tonų. Ka- 
nuolių didumas ant tų lai
vų pasilieka 16 colių.

Prigėrė kasykloje. Mont- 
pellier, Prancūzija. — Už- 
tvinus kasyklai, prigėrė 8 
darbininkai.

SENU LĖKTUVU 
PERSKRIDO AT- 

LANTIKĄ

Dublinas, Liepos 18 d. — 
Jaunas 31 metų Amerikoje 
gimęs Airis lakūnas, Doug- 
las Corrigan, neturėdamas 
leidimo skristi per Atlanti
dą, vogtinai išskrido Lie
pos 16 d. ir į '28 valandas 
nusileido Airijoje.

Jis skrido pigiu senu lėk
tuvu, bet kelionę atliko lai
mingai ir spaudoje atėmė 
vietą prieš kelias dienas 
apskridusiam žemę turtuo
liui lakūnui Hughes.

Kelionę atliko į 28 valan
das, viso 2800 mylių.

Iš Nevv Yorko pakilda
mas jis sakė skrendąs atgal 
į Kaliforniją, bet kai nusi
leido Airijoj/ąiškinosi “pa
klydęs” ir skridęs į rytus, 
vietoj į vakarus.

Airijoje jo vientaučiai jį 
iškilmingai priėmė, pasi
kvietė į svečius net Airijos 
prezidentas. Jįs nuskrido 
tik su $15 kiĄeniuje, dabar 
turi jau kelis pūkštančius 
dolarių, kuriuo^ užmokėjo 
radio ir filmų kompanijos.

Amerikos ministras Ai
rijoje jį sulaikė dėl to kad 
jis neturėjo pasporto ir lei
dimo skristi. Jam atimta 
leidimas skraidyti laikinai. 
Gryš į Ameriką laivu, bet 
čįa jo laukia dideli pinigai.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ TAURĖ FUTBOLISTAMS
- ....  ■ - •• ,

KAUNAS. — Kūno Kultūros Ru- kartus (nežiūrint eilės) laimės pir
menybes. šis taurės dovanojimas 
yra labai gražus užsienio Lietuvių 
sporto jaunimo padarytas mostas, 
kuris jungia didžiulėn Lietuvių šei- 
mon ir tuos kurie gyvena labi toli 
nuo Lietuvos. Tsb.

mai gavo iš Brazilijos Lietuvių 
Sporto Sąjungos “Lithuania” labai 
gražią taurę futbolo nugalėtojui. 
Taurė yra pereinama dovana Lietu
vos futbolo . pirmenybių laimėtojui. 
Taurę gaus tas klubas kuris tris

1940 OLIMPIJADA 
TEKO SUOMIJAI

Heisinkai, Suomija. — Ši 
cEKU valdžia paskelbė galis ir miestas gavo 1940 

kaltinimą Vokietijai dėl ki- metų Pasaulinę Olimpijadą, 
šimosi ir kurstymo Vokie- kuri buvo nuskirta Japoni- 
čių gyvenančių Cekoslova-; jai, 0 Japonija pereitą sa- 
kijoje, kas trukdo tos res- vaitę atsisakė nuo jos. 
publikos ramų susitarimą Suomija yra Lietuvos 
su savo mažumomis. ! kaimynė. Po šios vasaros

------------- ... Lietuvos Tautinės Olimpi- 
20 UŽMUŠTA. Graikijo- jados gal ir Lietuva prisi- 

je žemės drebėjime Liepos rengS dalyvauti Pasaulinė- 
19 užmušta 20 žmonių ir je Olimpiadoje už poros 
apie 100 sužeista. Aplink metų, 
sostinę Atėnus sunaikinta 
keli miesteliai. Atėnai tik 
išgąsdinti.

HITLERIS išleido naują 
I patvarkymą, žymiai pakei- 
I čiantį Vokietijoje vedybų 
ir perskyrų tvarką. Nuo 
Rugpjūčio 1 d. visoje Aus
trijoje įveda civilines vedy
bas, ko iki šiol nebuvo, nes 
Austrija yra katalikiška.

Divorsus gauti palengvi
na, ypač bevaikėms po
roms.

Vyrams uždrausta vestis 
iki sueisiant 21 metų, mer
ginoms — be 16 metų am
žiaus.

GYVAS ATLAIKĖ VISAS 
LAIDOTUVIŲ CERE

MONIJAS
Tenhessee valstijoje vie

nas 73 metų amžiaus ūki
ninkas nusprendė atlaikyti 
savo “laidotuvių” ceremo
nijas gyvas būdamas, ir tą 
padarė. Jis sėdėdamas ša
lę grabo važiavo laidojimo 
vedimu, išklausė dvasiškio 
jį paginančio pamokslo, po 
to padavė ranką daugybei 
iš apie 8,000 susirinkusių 
palydėtojų, ir gyvena sau 
toliau. “Aš nenoriu dau
giau jokių iškilmių. Man 
šios labai patiko”, pasakė 
jis.

400 MILIJONAI VIŠTŲ
Suv. Valstijose apskai

čiuojama apie 400 milijonų 
vištų. Tų vištų išpuola po 
300 kiekvienam šimtui gy
ventojų.

PALESTINOJ ŽUVO 
APIE 200 ŽMONIŲ
Jeruzalis, Liepos 20. — 

Po šešių savaičių savitarpi
nių kovų tarp Arabų ir Žy
dų, Šventojoj Žemėj žuvo 
apie 200 žmonių. Arabams 
atmušti susiorganizavo iš 
Amerikos ten apsigyvenu
sieji Žydai.

Tvarką paėmė į savo 
rankas policija ir Britų ka
riuomenė, visur krečia ir 
jieško ginklų.

BRITANIJA surinko ir 
šaldytuvuose sudėjo 250,- 
000 tonų mėsos atsargai, 
kuri bus gera per 4 metus, 
jeigu tuo tarpu ištiktų ka
ras.

LIETUVOJE iškelta suma
nymas kad kiekvienas kaimas 
rūpintųsi įsitaisyti savo ugnia
gesių komandas.

•
LATVIAI LAIMĖJO REGA

TOJE. Liepos 21 d. Klaipėdos 
Smiltynės salėje išdalinta pri- 
zai-dovanos Klaipėdos regatoje 
dalyvavusioms ir laimėjusioms 
burinėms (vėju varomoms) 
jachtoms. Didžiausias dovanas 
laimėjo Latviai, bet ir Lietu
viai, nors jauni tame sporte, 
nepasirodė blogai, nes apie pu
sė visų prizų liko Klaipėdoje.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

JONAS \ ALAITIS, Brook- 
lvno Lietuvių radio vedėjas, 
buvęs Vienybės redaktorius, 
dabar viešintis Lietuvoje, rū
pinasi Brooklyno Dainos Cho
ro narėms ir nariams įgyti tik
tus Lietuviškus tautiškus ru
bus. Bet yra sumanymas to
kius rubus įgyti sulyg Lietu
vos dalių: iš kurio krašto paei
na kurio tėvai, Dzūkės ir Dzū
kai, Aukštaičiai ir žemaičiai, 
nori turėti tautinius rubus to
kius kokie iš tų Lietuvos dalių 
paeina.

•
CHICAGOS CHORAS PIR

MYN gražiai Lietuvoje sutik
tas. Svečius pasitiko stotyje 
su muzika, Jaunosios Lietuvos 
Sąjungos centrinio skyriaus 
orkestras sugrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Svečius pa
sitiko ir pasveikino DULR. pir
mininkas Adv. R. Skipitis, Kū
no Kultūros Rūmų Direktorius
V. Augustauskas, švietimo Mi
nisterijos pradinio mokslo dir.
VI. Kviklys ir šiaip įvairių or
ganizacijų atstovai.

•
KAUNE šiuo metu yra ne

toli 140,000 gyventojų. Visą 
laiką Kaune vyrų daugiau ne
gu moterų. Lietuvių skaičius 
pamažu didėja. Kauniečiai ve
dasi gana jauni. Nevedusių 
miršta daugiau kaip vedusių.

Garnys Kauniečius aplanko 
daugiausia Ralandžio ir Gruo
džio mėnesį. Kas metai Kau
ne miršta apie 1400—1500 žmo
nių.

•
MIŠKAMS ŽELDYTI šymet 

Lietuvoje paskirta 850,000 li
tų, iš kurių numatyta apželdin
ti 7,000 ha naujo miško. Per
nai užvesta 4,700 ha naujo 
miško. Taigi Lietuva paleng
va didina savo miškų pietus, 
kurie laike karo buvo išnaikin
ti.

. •
MIŠKŲ GAISRŲ per metus 

Lietuvoje vidutiniškai būna 
apie 200 ir išdega po apie 500 
ha miško, sudarydami nuosto
lių po apie 100,000 litų. Per
nai didžiausias gaisras buvo 
Šimonių girioje (Panevėžio ap
skrityje). šymet iki šiol di
džiausias garsras buvo Jurbar
ko girioje, kur išdegė apie 100 
ha miško.

•
NUBAUSTAS IKI GYVOS 

GALVOS. Kaunietis Petras 
Pravadzinskis nuteistas iki gy
vos galvos kalėti už tai kad jis 
buvo užpuolęs namuose, sumu
šęs Aldoną Stacevičienę, ir pa
degęs jos namą pereitą Balan
džio 15 d. Namui pradėjus 
degti, žmonės subėgę rado už
rakintas duris, bet spėjo Sta
cevičienę išgelbėti. Ji polici
jai išpasakojo dalyką ir išdavė 
kaltininką.

•
KAČERGINĖJE, gražiame 

pušyne prie Nemuno, atidaryta 
ir pašventinta Kauno Miesto 
Ligonių Kasos didelė vasaros 
vaikų kolonija, kurioje jau šią 
vasarą ilsisi ir taiso savo svei
katą Kauno miesto darbininkų 

j šeimų vaikai.
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PENNSYLVANIJOJE SLA. Seimo Nuotrupos MIRIMAI
PITTSBURGHO BAL

SUOTOJŲ LYGOS 
PIKNIKAS

Lietuvių Balsuotojų Lyga, 
Amerikos politikoje dirbanti 
organizacija, rengia savo me
tinį pikniką sekmadienį, Lie
pos 24, žinomame Adomo Dar
že, prie Castle Shannon.

šiame piknike, prie kito ko, 
bus rinkimas Lietuvaitės gra
žuolės. Teisėjais bus svetim
taučiai.

Pikniko vyriausias vadas yra 
Antanas Johnson. Kom.

Auto Mirčių Skaičius 
Sumažėjo

Kaip kitos valstijos taip ir 
Pennsylvanija deda pastangas 
kovoti su automobilių nelaimė
mis vieškeliuose-. šymet per 
Birželio mėnesį automobilių ne
laimėse valstijos vieškeliuose 
žuvo 61 asmuo, arba 134 ma
žiau negu tą patį mėnesį per
nai.

Nuo pradžios šių metų tose 
nelaimėse šymet žuvo 471 as
menys mažiau negu pernai. 
* Einant tuo pačiu saiku šy
met per visą metą žuvusių bus 
apie 492 mažiau negu 1937 m.

PITTSBURGHE pradėjo kil
ti nepasitenkinimai kad per 
pirmą šių metų pusmetį iš mie
sto iždo buvo išmokėta lengvu 
budu keturi šimtai tūkstančių 
dolarių už visokius nuostolius 
ir susižeidimus gatvėse, kur 
buvo pripažinta kaltė iš mies
to pusės.

Tie atlyginimai buvo išmokė
ta be jokių ginčų, tik pareika
lavus nukentėjusių advokatams 
ar atstovams.

Renkama įrodymai ir prasi
deda tyrinėjimai tokio lengvo 
miesto pinigų dalinįmo.

Apie pu- 
vietoje, jie dirba 
kitokius užsiėmi-

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI
Susivienijimo reikalais rezoliu
cijų, nei Amerikos gyvenimo 
klausimais rezoliucijų, nieko.

Dėl mados, įkišama rezoliu
cija Vilniaus klausimu, o vis
kas kitas tai “rezoliucija” prieš 
tuos kurie Lietuvoje gyvenimą 
rimtai tvarko, ir neduoda ko
kiems nors išsišokėliams ten 
betvarkių kelti arba jiems ša
lį valdyti taip kaip jie norėtų, 
žinant kad visiems niekad jo
kia valdžia vienu kartu neįtiks, 
taigi ji, kaip neįtinkanti, musų 
seimo politikierių ir užkabinė- 
jama. .. .

Rezoliuciją Vilniaus klausi
mu skaitė M. Vaidyla, kuri pri
imta vienbalsiai.

Paskiau Grigaitis pakišo sa
vo tą pačią rezoliuciją ką du 
metai atgal buvo pagaminęs 
ir buvo trukšmingai atmesta 
Clevelando seime. Jis čia jau
tėsi turįs daugiau pasekėjų — 
mat, išrinkus jo pakištą redak
torių, žinojo kur jis stovi — ir 
“tiešijosi” ką nors pabaidysiąs 
savo ta rezoliucija ją dabar 
įsprausdamas. .. .

Kadangi ji yra padaras tik 
apie pusantro šimto suklaidin
tų ir mažai apie Lietuvą ži
nančių delegatų tai aišku ji ir 
nuėjus į Lietuvą nieko neatsie
kė, ir Grigaičio kelių metų pa
stangos “protestuoti” ir kabi
nėtis prie Lietuvos vyriausybės 
yra tik pūtimas prieš vėją.

Jeigu tik tokio proto senu
kas vadovauja cicilikų ir komu- 

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

MONTREAL
KANADA

Kuopų įnešimų klausime, pir
mininkas Bagočius vėl paskelbė 
savo “ruling” kad tuos įneši
mus jis pietų laike peržvelgęs, 
sugrupavęs, suskirstęs, atme
tęs ir kitaip su jais padaręs ir 
kad jie nebus svarstomi. Dalį 
jų pavedąs įstatų komisijai ir 
taip toliau.

Po tūlų kitų smulkmenų da
bar eita prie Pildmosios Tary-1 
bos prisaikdinimo. Seimą va
dovauti pakviestas St. Gegu
žis, buvęs prezidentas, o prie
saiką duoti paprašytas dar se
niau buvęs SLA. prezidentas 
Birštonas.

Iššaukus visus Pild. Tarybos 
narius prieš seimą, ir persta- 
čius juos kaip gavusius daugiau 
balsų, buvęs kandidatas į pre
zidentus Teisėjas W. F. Lau
kaitis davė įnešimą juos visus 
vienbalsiai užtvirtirti, ką sei
mas ir padarė. Tada Birštonas 
atliko priesaikos ceremoniją.

Sekė rinkimas Tėvynės re
daktoriaus. Apšvietos komisi
jos narys Adv. N. Rastenis per
statė du kandidatu: dabartinį, 
S. E. Vitaitį, ir naują, Adv. Kl. 
Jurgelionį.

Vitaitis — tautininkų - san- 
dariečių remiamas kandidatas, 
išbuvęs redaktorius 18 metų; 
Jurgelionis — socialistų-komu- 
nistų “bendro fronto” kandi
datas.

Balsavimų pasekmės buvo: 
Vitaitis gavo balsų 115
Jurgelionis 149
Balsavimai atlikta slaptu bu

du, visų delegatų vardošaukiu.
Sekančiam seimui vietos bu

vo dvi: Baltimorė ir Chicago. 
Tautinė pusė rėmė Baltimorę, 
kairieji gi Chicagą. Laimėjo 
Chicaga 141 balsais prieš 121.

Prieita prie rezoliucijų skai
tymo.
REZOLIUCIJOS — POLITIŠ

KAS ŽAISLAS
SLA. seimo rezoliucijas ga

lima priskaityti prie skysčiau
sių, tuščiausių ir kartais net 
kvailiausių dalykų kokie Susi
vienijimo seime atliekami.

Pasirodo kad visas seimo re
zoliucijų komisijos “protas” ir 
tėra protestuoti prieš Lietuvo- 
ie esančią tautinę tvarką. Nei

SEPTINTA SESIJA

Suėjus po pietų, imta toliau 
svarstyti kuopų įnešimai.

Dasikasus iki 60-tos kuopos 
pasiūlymo kad Tėvynės redak
torių rinktų ne seimas bet Pil- ■ 
domoji Taryba, apsireiškė su-j 
sikirtimas ir diskusijos. “Ben
dras frontas” ėmė baubti kada 
paminėta reikalingumas palikti 
spaudos laisvę! Tai tau ir de
mokratijos ir ‘spaudos laisvės’ 
apaštalai! Grigaitis vadovavo 
“bendram frontui” įrodir.ėda- 

, inas kad reikią uždėti kokią 
j nors kontrolę ant redaktoriaus, 
j kad kas nors turėtų teisę ant 
jo jį kontroliuoti ir prašalinti.

Tautinė pusė nesutiko su to
kiu kairiųjų užsimojimu.

čia ištiko ir komiška scena. 
Vienas socialistų pakalikas ku
nigėlis, Vipartas, išėjęs į prieš
akį, kaip ims skerečiotis ir net 
aikčiodamas rėkti prieš Lietu
vos valdžią ir jos vadus, jo bal
sas pakilo iki bobiško plonumo, 
ir net pagaliau užkimo, ir pats 
save užčiaupė, užspringdamas, 
ir nuėjo sėstis, o delegatai iš 
jo skaniai pasijuokė.

Tas parodo kaip 
“tautiški” kunigėliai
į ką palinkę. Gaila kad tokie 
gaivalai randa dar 
jų, kurie jiems dolarius neša.

Redaktoriaus klausimui įsi
siūbavus, Grigaitis pakišo savo 
“pavaduotoją” pirmesnio įneši
mo: pavesti redaktoriaus klau
simą Apšvietos Komisijos nuo
žiūrai. Ir Čia tautininkai pa
sipriešino.

Socialistai 
nėjai” visai 
vojo atimti
riaus rinkimo teisę, 
Pildomajai Tarybai, kuri susi
deda iš septynių. Kuomet iš
rodė tas nepereis, jų “papa” 
išlindo su pasiulymu kad re
daktorių rinktų ar kontroliuo
tų tik trys galvos (tokios kaip 
jo... .).

Šis klausimas butų buvęs at
mestas, bet gabus seimo pir
mininkas paskelbia sesijos su
trumpinimą ir uždarymą, nes 
mat šį vakarą šioje pat salėje 
rengiama seimo banketas, de
legatai paleidžiami išsiskirsty- 

žinoma, iki rytojaus sesi- 
kuomet tas klausimas 
iškeltas, “atves”.

Gubernatoriaus Grafto 
Tyrinėjimas Rugp. 8
HARRISBURG, Pa. — Rug

pjūčio 8 dieną bus pradėta tar
dymas valstijos gubernatoriaus 
administracijos darbuotės, ku
rioje pasirodė yra daug netik
slumų, ir prie to sakoma rasis 
daug suktybių.

Tyrinėjimų laikui artinantis, 
gubernatorius Earle ' pradėjo 
nepaprastai trukšmuoti ir ne
rimauti. Jo pastangos sutram
dyti tą tyrinėjimą dar labiau 
patvirtina kad už to visko kas 
nors slepiasi. Tyrinėtojai sa
ko, “yra rimto pagrindo tikėti 

, kad šie tyrinėjimai ir kaltini
mai atidengs kokius nors kri- 
minališkus nusižengimus prieš 
visuomenę, kuriai tie asmenys 
tarnauja valdiškose vietose bū
dami.”

paskirtose rezer-

DAYTONOHIO

tūli neva 
iškrypę ir

sau rėmė-

“demokratijos gy- 
nusmailėjo: sugal- 
iš seimo redakto- 

pavesti

Pennsylvanijoj Gyvena 
200 Indijonų

Pennsylvanijoje, Warren ap
skrityje Indijonams paskirto
je rezervacijoje gyvena tiktai 
du šimtai Indijonų. 
sė jų nebūna 
cirkuose arba 
mus turi.

Indijonams
vacijose viskas ką jie turi pil
dyti tai tik mokyklų lankymo 
įstatymus, šiaip nemoka jokių 
taksų ir jiems nereikia prisi
taikyti prie žuvavimo, medžio
jimo ir kitų baltų žmonių įs
tatymų; jie gali laikytis savo 
senoviškų papročių.

AU-

eidamas
J uostas 

va- 
liko

Pa- 
susigraužimo kad jo 
išeidinėja su kitais 
tūlas Toni Varacelli, 
Italas, išsivežęs vie-

Nužude Mylimąją
WILMERDING, Pa. — 

mišęs iš 
mylimoji 
vaikinais, 
25( metų
nam vakarui pasilinksminti sa
vo panelę, Caroline Bacco, 21 
metų, tą raktį ją nužudė, oei- 
liu nudurdamas. Nakties laiku 
išsivežė ją automobiliu Į lau
kus ir ten sustojęs suvarė jai 
peilį į širdį. Jis ir pats pla
navo nusižudyti, bet panratęs 
merginos lavoną sukritusi, iš
sigando, paliko automobilį ir 
atlėgęs į Pitcairn policijos 
nuovadą pasidavė policijai, pa
sipasakodamas apie savo dar
bą. Jis tą merginą labai mylė
jo, ir kai patyrė kad ji jam ne
ištikima, nenorėjo gyventi nei 
pats nei ją palikti gyvą.

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
TOMOBILIU

Liepos 16 vakare, 
skersai Valley gatvę, 
šliakis papuolė po greitai
žiuojančiu automobiliu ir 
vietoje užmuštas.

Velionis turėjo 62 metu 
žiaus, buvo nevedęs, čia 
i o trys seserys, 
gyveno 40 metų, 
atgal buvo apsilankęs Lietuvo
je. Paėjo iš Sarginių kaimo, 
Plutiškių parap. Palaidotas iš 
Lietuvių bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse.

Iki šiol Daytone šiais metais 
automobiliais jau užmušti 24 
asmenys.
APIE VELIONĮ J. NOREIKĄ

Pereitame Dirvos numeryje 
buvo rašyta kad mirė Jonas 
Noreika, 57 metų amžiaus. Mi
rė Liepos 12 d., palaidotas 16 
d., iš Lietuvių bažnyčios, Kal
varijos kapinėse, čia liko ke
turi sunai, viena duktė ir trys 
seserys. Jo žmona yra mirus 
penki mėnesiai atgal.

Daytone velionis išgyveno 33 
metus. Pora metų gyveno Cin
cinnati, O., kaip 
Lietuvos. Jisai 
rosios žemaičių 
nių miesto.

Gaila kad geri 
anksti aplendžia

am-
_. liko
Daytone iš- 
Keli metai

tik atvyko iš 
paėjo iš tik- 
sostinės, Var-

Lietuviai taip 
musų tarpa.

‘ D. Kep.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE

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

Holland-America Linijos garlaiviu

STATENDAM ™
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 
jums žinomu laivakorčių agentų 
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
VIENYBE TRAVEL BUREAU 

193 Grand St., Brooklyn. N.Y.
JOHN SEKYS

433 Park St., Hartford. Conn.
C. J. VVOSHNER 

1905 Carson St., S. Pittsburgh, Pa.
P. BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Mass. 
P. MOLIS 
1982 — 25th St., Detroit, Mich

Sąjungos Amerikoje nariu, arba 
ALBIN TREČIOKAS

314 Walnut Si.. Newark. N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEIUS. Prop.
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

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

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vemon St., Worcest«r, Mass. 

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

SU

HOLLAND-AMERICA LINE

ti. 
jos, 
bus

vėl

AŠTUNTA SESIJA
LIEPOS 1 d. — šiądien

> likus delegatų vardošaukį sek-
> retorius Vinikas paskelbė kąd 
; pribuvo dar vienas naujas de- 
' legatas. Bet delegatų skaičius

nepasididino seime, r.es keletas 
, buvo išvažiavę namon.
i Protokolą perskaičius eita 

prie vakar nebaigto klausimo 
apie redaktoriaus samdymą iš 
Pildomosios Tarybos pusės, ir

• Grigaičio pasiūlymo kad redak
torius butų Apšvietos Komisi
jos griežtoje kontrolėje.

Seimo vedėjas Bagočius pa-, 
darė savo ‘ruling” kad įneši
mai bus svarstomi iki 1 valan
dai,' po pietų gi bus rinkimai 
redaktoriaus, komisijų ir kito 
seimo vietos skyrimas.

Prie redaktoriaus klausimo 
sugryžus, šį rytą ilgų diskusi
jų nebuvo, nes M. Vaidyla pa
siūlė pataisymą prie įnešimo 
maždaug tokį kad Apšvietos 
Komisija organo redaktoriaus 
darbą sekdama, radus ką netin
kamo iš redaktoriaus pusės apie 
tai praneša Pildomajai Tary
bai, kuri daro savo sprendimą. 
Redaktoriaus rinkimas paliktas 
seimui po senovei.

Po to sekė eilė įvairiausių 
įnešimų iš kuopų, kurie palikti 
ant toliau, o imta svarstyti S. 
L. A. Centro Sekretoriaus pa
siūlymai paliečianti naujesnius 
sutvarkymus mokesčių lentelių 
ir nariu priėmimą ir tt.

DEVINTA SESIJA
Po pietų delegatams susirin- 

, kus, dar svarstyta nekurie or
ganizacijos tvarkos reikalai ir 
pritaikymai mokesčių lentelių, i 
iš sekretoriaus pasiūlymų.

at-

TRUMPOS
ŽINIOS

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ) 
______

• CHICAGO, ILL. — Liepos 13 I
d., Stever.š viešbutyje įvyko 

banketas, kuriame buvo įteik
tas Chicagos mayorui Edvuard 
J. Kelly D. L. K. Gedimino or
dinas.

—Liepos 17 d., Chicagoje
įvyko minėjimas prieš penketą 
metų žuvusių lakūnų Dariaus 
ir Girėno.

—Chicagos Lietuvių Daktarų 
Draugija į narių tarpą susilau
kė naują profesionalą, Dr. Pet
rą Brazį, kuris pereitais metais 
baigė medicinos mokslus, o šy
met užbaigęs praktiką šv. Kry
žiaus ligoninėje pasiliko joje 
praktikuoti toliau.
• ANSONIA, Conn. — Mokyk

lų Departamentas iš dauge
lio apielinkių, pasirinko vieną 
kaipo iš geriausių mokytojų 
Kazį Jarvį (Jovaišą) vadovau
ti baseball, football ir basket
ball sporto komandas aukštes- 
nėsės mokyklos — high school.

—šiais metais A. C. Davido- , 
nis gavo diplomą su Bachelor of 
Arts laipsniu, kelis garbingus 
pasižymėjimus ir progą moks
lą tęsti toliau.
• GRAND RAPIDS, Mich. -

Lietuvis Dan J. Smith kan
didatuoja į Kent apskrities še
lfus.
• SIUOX CITY, Iowa. — Bir

želio 18 d. medicinos moks
lus University of Chicago bai
gė Dr. Stasys Ūselis.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Birželio 9 d. išvažiavo Lietu

von įžymus vietos jaunikaitis, 
Antanas Navickas. Jo kelio
nės tikslas yra aplankyti savo 
tėvelius, brolius ir seseles ir 
gimtą šalį Lietuvą.

Antanas Navickas yra daug 
pasidarbavęs musų tautai čia 
gyvendamas: priklauso prie Šv. 
Kazimiero, šv.,Jono Evangelis
to draugijose. Yra gabus kal
bėtojas.

Montreale pragyveno dau
giau 10 metų; gerai apsipaži
nęs su Angliška kalba ir raš
tu. Gavęs progą dabar suma
nė aplankyti savo tėvelius Lie
tuvoje iki jie dar gyvi, šia 
proga sumanė aplankyti kitus 
įžymius miestus ir valstybes. 
Išvažiavo per Quebec, į Pary
žių, apsilankys Berline, Varša- 
voje, Vilniuje, Latvijoje, na 
ir Lietuvoje aplankys svarbes
nes vietas ir aukštus asmenis.

Linkime Ant. Navickui lai
mingos kelionės, linksmo pasi
matymo su savaisiais,-ir tiki
me kad sugryžęs turės daug ko 
musų visuomenei papasakoti 
apie savo kelionę ir įspūdžius.

F. Dubauskas.

MATULEVIČIUS Antanas, mi
rė Liepos mėn. Shenandoah, 
Pa.

JUREVIČIUS Leonas, 30 me
tų, mirė Liepos 1, nuo apsi- 
deginimo, Shenandoah, Pa.

VALIUKEVIČIENĖ (Kerdels- 
kiutė), 32 metų, mirė Liepos 
2, Shenandoah, Pa.

STEPANAVICIUS Juozas, mi
rė Liepos 3, Centralia, Pa.

BALČIŪNAS Jonas, 31 metų, 
užmuštas bekasant paslapto- 
mis anglį, Shamokin, Pa.

BLASEVIČIUTĖ Marė, 27 me
tų, mirė Liepos 3, Exeter, 
Pa.

RUDAITIS Kazys, 72 metų, 
mirė Liepos 3, Pittston, Pa.

BRAZAITIS Stasys, užmuštas 
automobilio einant skersai 
gatvę, Liepos 3 d., Detroit, 
Mich.

DAPKIENĖ Ona, 72 metų, pa
laidota Liepos 5, Detroit, 
Mich. Mirė po nupuolimo; 
nuo laiptų, kame nusilaužė 
koją.

ŽAŽAUSKAS Martynas, 59 m. 
mirė Liepos 1, So. Boston, 
Mass.

PAŠAKUNSKIENĖ Amilė (po 
tėvais Laurikietytė), 54 me
tų, mirė Liepos 5, So. Bos
ton, Mass. — Linkuvos par. 
Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

ŠIMKUS Thomas, 12 m., pri
gėrė Desplaines upėj, Liepos 
4. Chicagoje.

ŽALYS Jonas, 51 metų, mirė 
Birželio 29, Chicagoje. — 
Viešintos par., Sterkonių k., | 
Kauno rėd. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

POCIUS Pranas, pusamžis, mi
rė Liepos 1, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Šeduvos par.,* 
Alksnipių k. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

STANKEVIČIENĖ Ona, mirė 
Liepos 6, Worcester, Mass. 
— Vilkaviškio ap. Sirgo per 
paskutinius 16 metų.

Wyoming Klonio Mirę 
Lietuviai

MILIUS Juozas, 32 metų, mirė 
Birželio 30, Veterans ligoni
nėje, Castel Point, N. Y., bu
vo Amerikos kareivis Pana
moje ir tarnyboje gavo ne
išgydomą ligą. Buvo Ameri
koje gimęs. Palaidotas iš tė
vų namų, Lyndvvood, Pa. 
Liko tėvai, du broliai ir se
suo.

VAITKEVIČIŪTĖ Rozalija, 20 
metų, mirė Birželio 30, Wil- 
kes-Barre, Pa. Paliko tėvai, 
broliai, seserys.

VELIČKA Antanas, 52 metų, 
mirė Birželio 29, Plymouth, 
Pa. Amerikoje išgyveno 25 
metus. Jokių giminių čia ne
turėjo.

SIMONAITIENĖ Agota, 56 m. 
mirė Birželio 29, Luzerne, 
Pa. Šiaulių apsk. Paliko du 
du sunus ir tris dukteris.

BALSEVIčIENĖ Marė, 27 m. 
mirė Liepos 1, Exeter, Pa. 
Paliko motina, dvi seserys 
ir trys broliai.

JONYNAS Kazys, 52 m., mirė 
Liepos 1, Nanticoke, Pa. — 
Gimęs Lietuvoje. Paliko mo
teris, sesuo ir du broliai čia. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

RUDAITIS Kazys, 72 metų, 
mirė Liepos 2, Harvey’s La
ke vasarnamyje. Gyveno 
Pittston, Pa., apie 38 metus. 
Paliko žmona, 4 dukterys ir 
1 sunus. Brolis gyvena Hoo- 
sier Falls, N. Y.

* ¥
DAPKUS Jurgis, 58 metų, mi

rė Liepos 8, Clevelande. — 
Vidginių k., Joniškio parap., 
Šiaulių ap. Amerikoje išgy
veno 28 metuš.

JUŠKEVIČIUS Julius, senyvo 
amžiaus, mirė Clevelande 9 
Liepos. — Sapiegiškio km., 
Nedzingės parap., Vilnijos. 
Amerikoje išgyveno 36 me
tus.

ŠIMAITIS Jonas, 52 metų^ mi
rė Liepos 5, Brooklyn, N. Y.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Ycrko ir Klaipėdos, per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais 

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

Nereikia Švedų vizos keleiviams j Lietuvą per 
Švediją.

Laivų išplaukimai iš Nevv Yorko;
DROTTNINGHOLM . . Rugpjūčio 8, Rugsėjo 1 
KVNGSHOLM .... Rugpjūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7 Spalio 1
Platesnių žinių ir laivakorčių kreirkitės j vietinį 

laivakorčių agentą, aiba

ISWEDISH AMERICAN LINJI
New York, N. Y.Rockefeller Center

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

Send, without obligation to your lateit 
literatūra.
NAME ....................................................................
ADDRESS ...............................................................

JURE llth to SEPTEIHBER Sth
Visit this beautiful peninsular resort which eidendi 
ieven milai out into the cool water of Laite Erta ... 
Plan for a day, a weelt or your entire vacation . .*. 
NEW FACILITIES . . . NEVV IMPROVEMENTS.

• BATHE on the "World'j Finest Beach.”
• RIDE over the new scenic bridle path.
• PLAY TENNIS on our fast courts.
• DANCE in the nevv Cocktail Terrace.
• THRILL to the many other nevv facilities. sporh and

amusements.

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

Located on Ohio No. 2. U. S. 6. just 53 milas 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
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DRAUGAS STEPAS KRI
TIKUOJA DIRVĄ

Einu aną vakarą į Lietu
vių salę ir susitinku drau
gą Stepą.

— Sveikas-gyvas, Stepai, 
kur tu taip susikūprinęs 
bėgi? — sakau as.

— Einu į Dirvos 
ei ją, išbart Dirvos 
torių, — sako jis.

— Už ką gi taip, Stepai, 
ant jo supykai? — sakau 
aš.

— Ne ant jo supykau, ale 
ant Dirvos. J ką jis tą Dir
vą pavertė, — sako jis.

— Tas parodo kad tu 
Stepai, Dirvą visgi skaitai. • 
O kas tau joje nepatinka? I
— sakau aš.

— Kas? ugi visas laik-į 
rastis liko tik kelionių ap
rašymas, o darbininkiško 
nieko. Ant galo ir tu nu
važiavai į Skrantoną, ir 
apie savo kelionę prirašei,
— sako jis.

— Stepai, tu turbut ne- Į 
žinai kad keliavimas yra 
mokslas: kas keliauja tas 
daug svieto pažysta ir daug 
išmoksta. Taigi ir kelionių 
aprašymus skaitant žmo
gus daug išmoksti, — sa
kau aš.

— Ale kodėl Dirva nie
kad nerašo nieko darbinin
kiško, vis tik apie kožin ko
kius dalykus, — sako jis.

— Keistas iš tavęs sutvė
rimas, Stepai: Dirva tau 
niekad nepatiks, ar apie 
Ameriką ar apie Lietuvą 
rašo. Jeigu rašo apie Lie
tuvoje įvedamus darbinin
kams visokius pagerinimus 
ir tas tave pykina, — sa
kau aš.

— Kodėl kiti laikraščiai 
daug rašo apie darbininkų 
reikalus? — sako jis.

— Kokie tie laikraščiai, 
ar tie kurie darbininkų, ir 
kartu tavo, protą nuodija, 
kurie viską kas tik pasau
lyje dedasi išverčia Į blo
gą, kurie žudo darbininkų 
dvasią ir atitraukia nuo no
ro siekti į'gražesnį rytojų, 
kurie visą pasaulį krauge
riams pardavė? Ar tu no
ri kad ir Dirva tokias ne
sąmones rašytų, ir tik ta*- 
da tau patiks? — sakau aš.

— Drauge, musų darbi
ninkų visas gyvenimas 
kova, ir apie tai reikia 
šyti, — sako jis.

— Tavo supratimas 
visai žiopliškas, jeigu 
taip kalbi. Tie laikraščiai 
kurie tokiu budu neva dar
bininkų reikalus gina, yra 
gudrus biznieriai: jie pir
miau užnuodija žmogaus 
protą, paskui iš darbininkų 
naudojasi, — sakau aš.

— Tu, drauge, mane žio
pliu nevadink, ba aš esu su
sipratęs darbininkas, — sa
ko jis.

— Gaila, Stepai, pasaky
ti, bet tavyje gludi tamsu
ma, gudrių išnaudotojų ant 
tavo proto užleista. Tu tik 
tiek protauji kiek jie tau 
pavelija, kiek jiems tuo tar
pu reikalinga jūsų išnaudo
jimui. Atsimeni kaip pir
miau tie jūsų vadai kovojo 
prieš viską: iškart norėjo 
savo komunistišku užside
gimu visą pasaulį apverst

yra 
ra-

yra 
tu

aukštyn kojom, bet nepa
vyko; paskui bandė “gręži-1 
mu iš vidaus” užkariauti i 
unijas, bet gavo atmušti 
nosis,; vėliau griebėsi drau
gauti su negrais, bet ir tas 
nedavė jokių vaisių. Dabar 
dar kitokį šposą jūsų va
dai išgalvojo, net durnas 
juokas ima, — sakau aš.

— Na o ką tokio, drau
ge? — sako jis.

— Nagi žinai, jūsų vadai 
jau net ir Lietuvos Himną 
gieda, kai pirmiau būdavo 
tuoj sėdasi jeigu tik pasi
girsta himno aidai, •— sa
kau aš.

— Tai kas tame blogo, 
drauge, mes Lietuvos Him- į j 
ną kartu giedam su Inter- 1 
nacionalu, — sako jis.

— Taigi, taigi, Stepai: 1 
tą darot todėl kad taip pa- : 
velija jums jūsų vadai, ku-į1 
rie jūsų protą kontroliuo- ; 
ja. Bet tai veidmaininga I 
ir juokinga. Tautos himnas , 
su Internacionalu niekaip i 
nesutaikomi. Bet jūsų va-1 
dai pamatė kad iš vieno In
ternacionalo biznio nėra, 

i sugalvojo giedoti ir tautos 
himną, o kai to neužteks, 
ims/rėkti yr “Pulkim ant 

; kelių”, — sakau aš.
— Tu musų idėjos neiš

juok, mes niekad negarbin- 
! sim jokių šventųjų, — sa- 
i ko jis.

— Nesikratyk, drauguti, 
1 gali atsitikt tas pats kaip 
su tautos himnu, jeigu tik 

; jūsų vadams prireiks dau- 
' giau dolarių. Pamatysi, ta
da ir tą apginsi, kaip da
bar apgini himno giedoji- 

[ mą. Taigi, Stepai, Dirva 
Į ir negali spėt jūsų kvailys
čių vaikiusis. Ji rašo tai 
kas darbininkui naudinga, į 
kas pakelia jų dvasią, pla- ■ 
čiau supažindina su pasau
liu, didina darbininko žino
jimą. Prie to, jeigu Dirva 
imtų rašyti tą ką rašo Vil- 

' nis ar Laisvė, Dirva iš jų j 
i duoną paveržtų. O dabar,; 
i anie laikraščiai rašo savo, 
Dirva savo, kiti laikraščiai 
savo. Jeigu visi tik tą pa
tį rašytų, laikraščiai butų 
nereikalingi, užtektų vie
no. Jeigu tik apie skurdą 
ir.vargą rašytų, tai darbi-, 
ninkai ir mirtų nieko ge
resnio nesužinoję, — sakau
as.

— Čia gal ir tavo teisy
bė, drauge. Ale kam jus 
tą savo Lietuvą visada gi- 

I riat? — sako jis.
— Stepai, už šitą savo iš- 

; sireiškimą tu vertas vardo 
1 didžiausio išgamos ir tam
siausio sutvėrimo kokis pa

saulyje yra! Kaip tu dry- 
sti sakyt “jus tą savo Lie
tuvą”? Juk Lietuva yra 

| tavo tėvynė lygiai kaip ir 
visų musų; tu ten gimei ir 
augai; tavo tėvai ten tave 

j Lietuviškai išmokino; tu 
dėl to ir pasaulyje gyveni 
kad esi Lietuvoje gimęs! 
Ir tu drysti prikaišioti ir 
net neapsikęsti kad kas ra
šo apie Lietuvos pirmyn- 
žangą, apie jos laimėjimus 
ir gražų gyvenimą? 
darosi neramu jeigu Lietu
voje gyvenantiems tavo 
broliams - seserims sekasi 
savo šalį kel£i, kultūrinti, 
tobulinti, kad ten žmonės 
ko nors daugiau užgyvena. 
Už tokį tavo aklumą tu 
vertas išspirti iš Lietuvių 
tarpo! Jeigu tau nemalo-

komunistišku užside-
Draugas Stepas

Kelione į Brangią Lietuvą
i

Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir {spūdžiai 
Vykstant j Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
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Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

GOTEBORGE VIENOS — 
KAIP MUMS SEKĖSI BE 

KALBOS

IR

Gegužės 29, sekmadienis. — : 
Iki vidurnakčio, kelionėje į Go
teborgą aš negalėjau užmugti. 
Taigi sėdėjau ir žiurėjau per 
vagono langą. Pirmą valandą 
nakties dangus dar vis buvo 
raudonas horizonte. Debesys
aplinkui buvo pilki ir mėlynai 
raudoni. Pagaliau nuspren
džiau eiti ilsėtis, nes ateina ki
ta diena. Konduktorius tame 
traukinyje nemokėjo Angliš
kai, taigi tik parodėm jam sa
vo bilietus ir norėjom laimin
gai pasiekti sekamą pasiskirtą 
vietą. Pervažiavom iš Danijos 
per vandenį į Švediją neišlip- 
damos iš traukinio.

Musų traukinis pasiekė Go
teborgą 3 vai. ryto, bet mums 
buvo leista vagone miegoti iki 
8 valandai, o tada kitas nemo
kantis Angliškai konduktorius 
mus išbudino. Pažvelgiau per 
langą. Rytas buvo saulėtas ir 
gražus, žmonės stotyje vaik
ščiojo pasirėdę šventadieniškai 
ir nesimatė jokio skubėjimo. 
Mudvi susipakavom savo nakti
nius, pasišaukėm nešiką kuris 
nugabeno musų bagažą į Kung 
Carl viešbutį, nedaugiau kaip 

! 100 jardų tolumo nuo stoties. 
Tą viešbutį mudviem rekomen
davo p. Grini. čia patarnauto
jas mokėjo Angliškai, tai vėl 
buvo smagiau. Musų kamba- 
ris buvo ant 4-to aukšto, tipiš
kas Europos viešbučio kamba- 

! ris. su dviem dideliais išsikišu
siais langais. Viename išsiki
šime padėta sofa, antrame ra
šomas stalas ir lempa. Kam- 
baris patogus ir linksmas.

Iš kambario nuėjom į val
gyklą pusryčiausi ir nežiūrėda
mos į valgių sąrašą paprašėm 
pilnų pusryčių, kurie žinojom 
susideda iš kavos, bandukių, 
sviesto ir kiaušinių, bent vie
noje iš šių Skandinaviškų ša
lių. Po pusryčių pasiryžom su
sirasti čia tą švedę panelę su 
kuria susipažinom laive Britan- 

j nic.
Viešbučio salėje vienas vy

ras nugirdo mus klausiant nu
rodymų į musų j ieškomą gatvę

nu kas Lietuvoje gero at
siekiama, tu nevertas va
dintis Lietuviu. Ir mažiau
sias kirminėlis ir vabalėlis 
myli ir gerbia kas yra jo, 
myli savo lizdą ir jį gina, 
o tu, kuris vadiniesi “susi
pratęs darbininkas”, pyks
ti jeigu laikraščiai praneša 
visiems Lietuviams apie ta- 
vo -tėvynės laimėjimus, — 

• LaU sakau aš.
— Man tos Lietuvos ne

reikia ir aš apie ją nesirū
pinu, — sako jis.

— Tas dar labiau patvir
tina tavo tamsumą ir išga- 
mišką proto užnuodijimą. 
Jeigu tu nemoki pasidžiau
gti savo tėvynės pasiseki
mais ir nepaisai savo brolių 
likimu tenai, kurie jie nori 
gyventi ir gerintis savo gy
venimo sąlygas, tu neturi 
jokios teisės apie tą šalį 
nei blogo žodžio tarti. Jei
gu tu, savo apjakime, gar
bini ir gerėjies Rusija, ku
rios tu nematei, tau nerei
kia ir tu ten niekados neva
žiuosi, o peiki savo žinomą 
prigimtą kraštą Lietuvą, 
tai kuo kitu tinka tave pa
vadinti jeigu ne išgamos 
vardu? — sakau aš.

— Gudbai, aš su tokiu fa
šistu kaip tu negaliu susi
kalbėt!

ir pasisiūlė palydėti mus iki ’ 
ten. Jis gyveno Amerikoje, ir 
dabar dar turi nuosavybę Min- 
nesota valstijoje, kur jis ren
gėsi gryžti už menesio laiko, 
ją parduoti.

Jis Angliškai kalbėjo gana 
gerai ir buvo labai mandagus. 
Mudvi atvedė iki pat durų jieš- 
komo namo ir gražiai Europiš- 
kai nusilenkęs atsisveikino; 
mudvi padėkojom jam už jo 
tokį pasitarnavimą ir jis nu
ėjo sau. Radom tą panelę ku
rios jieškojom, ir buvo vėl la
bai smagu pasimatyti. Išsipa- 
sakojom jai viską ką mudvi 
iki šiol patyrėm, ir užsikvietėm 
ją pas save į viešbutį, pasitar
ti kur galėsim apsilankyti pa
matyti Goteborgą. Ji tą va
karą turėjo pasimatymą su sa
vo vaikinu, bet sutiko ir mus 
imti kartu ir visi išeiti pralei
sti vakarą kur nors. Susitaru
sios su ja, mudvi su Brone su
gryžom į viešbutį. Tuo tarpu 
pradėjo niauktis ir lynoti.

Aš norėjau tęsti toliau savo 
rašymą, taigi dabar buvo gera 
proga. Tuo pat laukėme tos 
panelės ateinant pas mus, bet 
nesulaukėm ir manėm kad ji 
neateis, taigi išėjom vienos 
pasivaikščioti. Mums išeinant, 
patarnautojas pasakė mums ne
žinojęs kad mudvi esam kam
baryje, o ta merginą laukė mu
sų apačioje kokią valandą laiko. 
Mes net supykom ant jo. Mes 
vienos kitų laukėm, o tas pa
tarnautojas nei nepasirūpino 
patirti ar mudvi esam kamba
ryje. Ji buvo išėjus.

Išėjom mudvi pamatyt mies
to. Saulė vėl ėmė šviesti. Nu
tarėm pirmiausia susirasti vie
tą užvalgyti. Pasiryžom vykti 
į Tradgardsforeningen Parką. 
Suradom jį be jokio vargo. In- 
ėjimas į parką kaštuoja 25 ore, 
arba apie 7 centai. Parkas la
bai gražus, su gėlynais aplin
kui, žvirgždo takais, ir dideliais 
stikliniais daržais pilnais tro
piškų medžių ir žuvų. Aukšti 
paimu, orandžių ir kitoki me
džiai ten auga. Inėjimas į kož- 
ną jų po 25 ore. Pasirinkom 
didžiausį jų ir inėjom apžiūrė
ti kaip ten išrodo. Įrengta la
bai gražiai, ir viduje yra net 
tam tikrų paukščių tarp tropiš
kų medžių. Iš čia perėjom per 
parką ir priėjom j tuštumą, 
kur užtikom labai puikią kasi- 
no ir valgyklą. Aplinkui lauke 
išdėta dideli margaspalviai liet
sargiai, po kuriais stovi stalu- 
kai užkandžiams. Iš vidaus gir
dėjosi muzika, taigi mes pasi
ryžom užeiti pavalgyti ir pasi
gerėti muzika. Mus pasitiko 
patarnautojas apsivilkęs štyvu 
tuksedo ir nuvedė prie stalo. 
Paprašėm rasti Angliškai kal
bantį patarnautoją. Jam pada
vėm savo valgio užsakymą ir 
paprašėm pasiūlyti mums kas 
geriausia užsisakyti. Pietus 
čia kaštuoja 2t4s kronų (apie 
65c. musų pinigais), čia ma
tomai yra paprotis visada su 
valgiu ką nors gerti. Negalė
jau suprast švediškai, bet ne
norėjau nieko alkoholiško, ta
čiau, būnant tokioje puikioje 
vietoje, ir dar sekmadienį, ap
sisprendžiau užsifundyti sau. 
Patarnautojo sumanymu, užsi
sakiau Martini koktail; 
rikoniški gėrimai 
čiams”, pasakė jis. 
atnešė mums pietus, 
sidėjo iš vištienos, 
salatų, mudvi apsižiūrėjom kad 
užmiršo atnešti duonos. Musų 
patarnautojas buvo užimtas 
prie kito stalo, taigi kitas at
nešė mums duonos ir sviesto. 
Pavalgiusios, norėjom gerti, bet 
Europoje niekad, niekad prie 
stalo neduoda vandens. Reikia 
gerti selterį, sodą, alų, vyną, 
ką nors tik ne vandenį. Pasi- 
šaukėm tą Angliškai kalbantį 
patarnautoją ir paprašėm van-

dens ar ko nors gerti. Gudrus 
vyras, jis pasiute “Švedišką 
punč”. Tas mudviem nuskam
bėjo gerai, manėm kad tai bus I 
skanus iš vaisių darytas gėri-1 
mas. Laukėm jo atnešant. Ir i 
žiūrim ateina musų patarnau-' 
tojas, neša sidabrinį viedruką 
prikrautą ledo, kuriame įdėta 
maža graži bonka gintaro spal
vos skysčio. Bronė ir aš nusi
stebėjom. Ką gi mudvi užsi
sakėme ! Nenorėjom alkoholiš
ko gėrimo, o čia kaip tik tokį 
atnešė. Jautėmės kad reikia 
jį imti, nes juk užsisakėm. 
Bonka buvo atkišta, butume tu
rėję užmokėti ar imsim ar ne, 
todėl sutikom priimti, negu pa
sidaryti nesmagumo. Gėralas 
buvo tikrai skanus, saldus, pa
našiai kaip Lietuviškas krupni
kas. Bonkutėj tilpo kokios 8 
uncijos. Nuo jo butume ap
svaigusios jeigu ne tik ką pa
valgyti pietus. Paprašėm są
skaitos. Ji buvo didelė. Pasi- 
jutom taip sakant “įtrauktos”. 
Tai buvo musų pirmas patyri
mas kaip gali “įkliūti”. Iki 
šiol su mumis buvo kas nors 
kurie suprato kaip užsakyti 
valgyti ar gerti. Dabar mudvi 
buvom malonėje tų kurie pasi
naudoja nepatyrusiais keliauto
jais. Už Martini paėmė 3 kro
nus. Duona ir sviestas buvo 
2 kronai; tas švediškas “punč” 
5 kronai; o patys pietus tiktai 
21/2 kronų. Mudvi privalėjom 
tenkintis tik pietumis. Bet ką 
galėjom žinoti kaip bus. T'ik 
įsivaizduokit kaip tas supykina 
kai reikėjo užmokėti 50 
tik už duoną ir sviestą, 
paskui vėl tas Martini, 
giau negu patys pietus.

» mokėjom savo sąskaitą, 
mokindamos ateičiai.

Pavalgiusios ėjom pasivaikš-
• čioti, pasigerėti muzika ir pui-
■ kia aplinkuma. Apvaikščioju-
• sios tame parke gryžom į vięš- j 
i būtį laukti tos merginos su jos
• vaikinu,
■ vykti į

centų 
Na o 
dai/- 

Užsi- 
pasi-

Amerikoniški “hamburgers”, ir i 
labai skanus. Virš musų gal- 1 
vų girdėjom dundėjimą šokan- ] 
čių kojų ir muzikos garsus. 1 
Muzika? Taip pat gerai žino
ma Amerikoniška populiariška 1 

Į muzika. Dainavo mums žino- 
! mas dainas Angliškai. Mes 
greit suvalgėm savo sandvičius 

i ir nuėjom į viršų, kur mus pa- 
1 sodino prie staluko prie sienos, 
čia mums patiekė popietinę ka
vą, kurią gali gerti išlėto ir 
išeiti pašokti. Tiesiog malonu 
kaip jie čia kavą duoda. Ma
žyčiai puodukai, ir puodas ka
vos, o šaukštukai tokie mažu
čiai ir gražus. Bronė ir aš gė
rėjomės tuomi. Taip nepapra
sta ir gražu gerti kavą iš tų 
mažų puodukų. Musų palydo- 

.1 vas šoko su mumis pasimainy- 
• damas. Puikus jis šokikas, 
s | Susikalbėti su juo negalėjom,

! bet šokiai visose kalbose vieno
di, taigi turėjom malonumo. 
Be to, nuo tos muzikos jautė- 

, mės kaip namie. Bronė patė- 
jmijo: “Net kuomet esam sker
sai Atlantiko, negalim pames- 

’ ti jausmo kad nesam atsisky- 
j rusios nuo Amerikos.” šokiai, 
muzika, aplinkybės tokios pa
čios. Tik kavos davimas labai 
skirtingas. Taipgi vyrų apsi
ėjimai, kuomet prašo šokti, ki
tokie. Jie prisiartina prie mo
teries, mandagiai pasilenkia, ir 
ji paprastai sutinka šokti, čia 
Švedijoje gali eiti šokti kas tik 
kviečia, jeigu tik nori. Pas 
mus Amerikoje tas neleistina 
su nepažystamais, čia gi, kaip 
tik muzika prasideda vyrai ei-

; na pėr salę į visas puses prie 
panelės ar moteries kurią nusi- 

j žiuri, prieina priešais ir gražiai 
pasilenkia, ir‘už sekundos jau

! abu šoka. Man ypatingai pa
tinka valcas. Visi sukasi ir ei
na vienodai ritmiškai su muzi
ka. Visos galvos kyla aukštyn

ir žemyn vienu kartu. Ne taip 
kaip Amerikoje: viena galva 
kyla į viršų, kita žemyn, vieni 
šoka greitai, kiti lėtai.

Antrą valandą nakties šokiai 
baigiasi. Turim gryžti į vieš
butį. Turim tokį smagų lai
ką, net nesinori išeiti. Bet mu
zika pasibaigė, reikia išeiti.

Išėjom laukan, ir buvo švie
su. Nejaugi dar saulė nenusi
leido, ar jau vėl aušta? Mano 
draugai negalėjo atsakyti į tai, 
nes jie prie to pripratę ir ne
kreipia į tai dėmesio. Aš nu
sprendžiau kad jau aušta, ir iš- 
tikro taip buvo. Iki sugryžom 
į viešbutį jau buvo daug švie
siau. Tiesiog ypatingas paty
rimas, toks musų ėjimas gulti 
3 valandą nakties, pilnoje die
nos šviesoje, o patį vidurnaktį 
vaikščiojant matyti dangų pa
raudonavusį su šviesos bryžiais 
tarp debesų. Negali dasiprotė- 
ti kad jau vėlai ir kad laikas 
gulti. Naktį vaikščiojant vis 
tikiesi kad sutems, bet nespė
ji apsižiūrėti, ir vėl pradeda 
švisti, čia daug toliau į šiau
rę, taigi nakties kaip ir nėra 
šiuo vasaros laiku.

Tuoj nuėjom gulti, ir musų 
mintys buvo apie p. Grini, ku
ris žadėjo atsilankyti ryto me
tą, paskutinei dienai linksmos 
draugystės, nes nuo čia musų 
keliai skirsis ir gal būt nieka
dos daugiau nesusieis.
Seka: KAIP ŠVEDAI VALGO. 
KELIONĖ Į STOCKHOLMĄ, 

SUSITIKIMAS SU KAU
NIEČIAIS.

SK AITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

ČIA

su kuriais žadėjom 
Liseberg parką.

VAŠARĄ NEBŪNA 
NAKTIES

9 valandą vakaro, kas

“Ame- 
Amerikie- 

Kuomet 
kurie su- 
bulvių ir

kad
Pa- 

Vie- 
mes 
gra-

Apie 
čia rodėsi tik vėlyvas popietis, 
jiedu atėjo. Tas vaikinas ne
mokėjo Angliškai, taigi mes ti
kėjomės ta panelė pervers jam 
ką mes kalbam su juo. Jis bu
vo aukštas ir nieko sau išvaiz
dos. Jo apsiėjimai labai man
dagus. Musų panelė, Agda, 
jautėsi labai susimaišius. Man 
rūpėjo ar ji nemano kad mudvi 
sudarysim jai kompeticiją prie 
to vaikino, taigi užtikrinom jai 
kad nesirūpintų dėl to. Mums 
ypač buvo malonu turėti ją su 
savim, nes nesukalbant švediš
kai buvo sunku. Ji buvo taip 
susimaišius kad j mudvi kalbė
jo švediškai, o j savo vaikiną 
Angliškai. Turėjom ją apra
minti kad nesinervuotų ir 
į mus kalbėtų Angliškai, 
giliau, susitvarkę išėjom, 
toje patekti į Liseberg, 
atsiradom Langendrage,
žiame šokių ir valgių pavilione 
auktai ant kalno priešais van
denį. Dangus tolumoje buvo 
ružavas ir debesys sidabruoti, 
vaizdas buvo puikus. Ta užla
ja vanduo nusmaigyta medžiais 
apaugusiomis salomis. Vienoje 
pusėje matėm pilies bokštą. 
Nors jau buvo 10 valanda ar 
daugiau, bet vis dar buvo die
nos šviesa, šis pavilionas yra 
2 aukštų. Apatiniame aukšte 
yra valgykla, o viršuje šokiams 
salė. Mes buvom nealkanos, 
taigi nenorėjom vėl užsisakyti 
valgyt, norėjom tik pasišokti 
ir pažiūrėti kaip kiti šoka. Bet 
mums pasakė kad norint gauti 
šokti reikia pirmiau užsisaky
ti valgyti, nes tas padengia 
inėjimo kaštus į šokių salę. Tai
gi prisėdom prie stalo ir pave- 
dėm tai merginai ir vaikinui 
padaryti užsakymą. Musų pa
tarnautojas mokėjo kiek Ang
liškai, nes jis yra gyvenęs New 
Yorke. Jis atnešė musų užsa
kymą, ir nuostaboje pamatėm 
kad tai yra mums gerai žinomi

Plūs 
Taksai

JŪSŲ dešimtukas sako kaina gera. Jūsų 
skonis sako tabakas tinkamas.... Taipgi 
jus gerai darot perkant SENSATION... 

nes šie cigaretai išlaiko savo vardų! 
Copyright, 1938, by P. Lorillard Co., Ine.

Clevelandas Užgiria
Ši MILIJONO DOLARIŲ Pagerinimą

Naudodamasis Juomi
Ar Didysis Clevelandas “pamėgo” naujus mo

torinius kočus!
Mes labai patenkinti daugybe pasveikinimų ku

riuos gavome laiškais ir telefonu. Bet naudojima
sis jais yra tai mums atlyginimas kurio laukiam.

Na o visuomenė labai gausiai naudojasi šiais 125 
puikiais stream-lined, sutvarkyto oro važiais. Tūk
stančiai žmonių važinėja jais kasdien — patraukti 
jų puošnumu, švelnumu, patogumu ir tinkamumu.

Jeigu dar neišbandėt šių naujų kočų, pavažinė- 
kit jais šiądien. Jūsų parama taip pat reikalinga 
kad galėtume tęsti toliau pagerinimus, toliau mo
dernizuoti jūsų viešą transportacijos sistemą.

j

THE CLEVELAND RAILWAY 
COMPANY



STIPRINKIME TAUTINĮ JUDĖJIMĄ

'TAUTINEI Tarybai susi- 
siformavus, pradės at

sirasti jai ir darbo. Dar

KOMUNISTAI
SILPNI

bas iki šiol musų tautinėje 
srovėje buvo užleistas, vie
na dėl įvykusio prieš kelis
metus musų susiskaldymo 
ir paplitusių nesusipratimų 
už svetimus reikalus; an
tra, dėl to kado ėmė apie 
keturis metus lėtai, ramiai, 
niekeno neverčiamai, susi- 
konsoliduoti musų spaudai 
ir veikėjams.

Tas periodas buvo reika
lingas kad užgytų žaizdos 
pasidariusios tautinėje sro
vėje.

Trys tautinės konferen
cijos, įvykusios pastarų ke
lių metų bėgiu, davė gerų 
vaisių. Kaip dabar mato
me, tautininkai ir sandarie- 
čiai priėjo prie gražaus su
sipratimo. Musų spaudoje 
ir tarp vadų visai išnyko 
nesusipratimai ir skirtu
mai.

Birželio 26 d. Scrantone, 
Pa., įvykusioje konferenci
joje suorganizuota Tautinė 
Taryba iš veiklių ir ener
gingų asmenų, kurie turi 
sau prie širdies visuotiną 
musų tautinį darbą.

Nuo dabar turim pradė
ti dirbti.

Savo darbų programe tu- 
rėkirii gaivinimą ir augini
mą TMD. kuopų, Sandaros 
kuopų, steigimą Tautinės 
Tarybos skurių kolonijose.

Tie skyriai gali susidėti 
iš atstovų TMD., ALTS. ir 
SLA. kuopų ir vietinių klu
bų bei draugijų.

Jie privalo apimti rengi
mą patriotinių švenčių, iš 
Lietuvos svečių sutikimą, 
vadovauti tautos reikalus 
paliečiančius masinius mi
tingus, ar tai protesto, ar 
Lietuvos parėmimo, pana
šiai kaip buvo pereitą Ko
vo mėnesį, kuomet Lenkai 
prieš Lietuvą pastatė kete
rą.

¥ * *

Kožnoje musų kolonijo
je gali būti Tautinės Tary
bos- skyriai susidedanti iš Į 
penkių ar daugiau tautiniai 
susipratusių Lietuvių, ku
rie reikalui iškilus privalo 
imti iniciativą ir į darbą 
kviesti kitas vietos draugi
jas ir kuopas, kad ir ne
priklausančias taryboje.

Savo darbe, žinoma, tu
ri būti atsargus: žiūrėti 
kad, paveizdan, Vilniaus 
užgrobimą ar Vasario 16 
minint, ir kitose patrioti
nėse šventėse, į priešakį ne
išsišoktų komunistai ar ki
tokį gaivalai ir kad tokiuo
se parengimuose jie nepasi
naudotų savo “protestų” ir 
kitokių nesąmonių skelbi
mui ; kad aukų nepaimtų 
savo reikalams, kad nede
moralizuotų musų žmonių; 
savo kenksmingomis kalbo-1 
mis.

Tam darbui, tokių šven
čių ir programų rengimui, 
nereikalinga pinigų, tik ge
rų norų, nes mitingą sušau
kus, publika sudeda aukų 
kaštams padengti.

Atsiras ir kitokių darbų 
kurie iš Tarybos veikimo 
išeis. Kolonijų vadai pri
valo būti pasiruošę juos 
paimti į savo rankas ir vyk
dyti.

Netrukus Tautinė Tary
ba paskelbs platesnį pro
gramą. Tėmvkit ii, stokit 
į darba — DIRBKIM PA
TYS. NIEKAS KITAS UŽ 
MUS NEDIRBS.

Pereito SLA. seimo pro
ga, musų komunistų spau
da pasisakė kad seime ko
munistų ir simpatizatorių 
delegatų buvo tip 32.

Jie vieni, tokiu budu, ne
turi reikšmės Susivieniji
me. Jie buvo pakėlę savo 
galvas gana aukštai prieš 
1930 metų seimą. Tada jie, 
sandariečių-tautininkų pa
stangomis, su socialistų tal
ka, buvo nublokšti. Jie iš 
Susivienijimo didumoje iš
simetė. Jų reikšmė nupuo
lė. Bet jie liko naudingi, 
kad ir tokiame skaičiuje 
kaip jie dabar sakosi, so
cialistams. Senas skyme- 
ris Grigaitis juos prisivilio
jo į “bendrą frontą”, da
bar vynioja juos sau ant 
piršto kaip jam patinka, ir 
naudojasi.

Jiems kitos išeities nėra 
kaip tik senio Grigo klau
syti ir šokti pagal jo dūdą.

Kas atsitiktų su socialis
tais Susivienijime jeigu ko
munistai sustreikuotų ir 
atsisakytų Grigui šokti?

Seime išviso buvo 276 de
legatai. Iš jų dalis nebu
vo salėje kuomet buvo re
daktoriaus rinkimas. Bal
savimuose dalyvavo 265.

Vitaitis gavo 115 balsų, 
Jurgelionis 149.

Skaitant kad už Vitaitį 
nebalsavo ir kai kurie mū
siškiai, kadangi jis jau per
ilgai, jų nuomone, toje vie
toje buvo, socialistų vienų 
seime tegalėjo būti apie 100

delegatų. Ir tie, reikia sa
kyti, nėra jokie socialistai, 
išėmus keletą.

Taigi, geroje tvarkoje 
su .socialistais Susivieniji
me galima lengvai apsidir
bti.

Ateitis parodys kaip toli 
jie žirglios.

PRIĖMIMAS AMERIKOS 
ŽURNALISTŲ KAUNE

Lietuvos Žurnalistų Są
jungos pirmininkas, Tauti
nės Kultūros ir Propagan
dos Įstaigos vedėjas Prof. 
Iz. Tamošaitis Birželio 24 
d., Pažangos rūmuose su
rengė priešpiečius atvyku- 
siems Į Lietuvą Šiaurinės 
Amerikos Lietuviams žur
nalistams pagerbti.

Priešpiečiuose dalyvavo: 
Clevelandietės Ona Karpie- 
nė, Bronė Rasiliutė, ir New 
Yorkiečiai Jonas Valaitis, 
Pijus Bukšnaitis ir J. Kru- 
žintaitis Prof. Iz. Tamo
šaitis ir J. Valaitis pasikei
tė nuoširdžiomis kalbomis.

ČEKOSLOVAKAI, Hit
lerio pašiepimui, pradėjo 
plačiai dainuoti tam tikrą 
dainą, kurioje kalbama ką 
Čekai kareiviai padarytų 
su Hitleriu jeigu jį pagau
tų. Vokietijos . ministeris 
Čekoslovakijoje prašė tą 
dainą uždrausti.

ŠVEDIJOJE keli desėt- 
kai organizacijų, atstovau
jančių 500,000 narių, išne
šė protestą prieš Švedijos 
dalyvavimą 1940 metų pa
saulinėje Olimpijadoje Ja
ponijoje.

AR TU ŽINAI?
Ar tu žinai kaip tėviškė man brangi,
Kai]) myliu savo gimtą žemę,
Kurioje gimsta didžios jiegos. ir darbai, 
O žygiai laisvės gynėjų laimingą ateitį 

mums lemia?
Ar tu matai kaip yr’ gražu tėviškės 

laukuose,
Kur javai žaliuoja, miškai šlama.
Pievos puošias kilimais margais,
Kur gyventi gera kaip pas mamą.... ?
Ar tu girdi kaip paukščiai čia čiulba 

linksmai,
Laimingai į savo gimtinę sugryžę.
Ir kaip jaunoji karta musų karžygių
Tėvynę gint nuo priešų pasiryžę?....

Ona Stanaitytč.

SU ŽYDINČIA MEILE
(Skiriu sesutei Matildai) *

Brangioji sesute, tu laime džiaugiesi, 
Kuri kaip pavasario rytas gražus.... 
Tave jau vilioja sapnai stebuklingi 
Ir puošia tau meilės takus.

Tiki kad tau laimės jau dienos atėjo, 
Bet man vilgo skruostus ašarų rasa, 
Bijau kad nerasi laimės išsvajotos, 
Tat liūdi, nerimsta širdužė mana.... 

Tu žengi į naują gyvenimo kelią, 
Su žydinčia meile krūtinėj jaunoj. 
Bet, ar nesuklusi, brangioji sesele, 
Gyvenimo vėtrų audringoj kovoj?

Bet nenusiminki, mieloji sesute!
Kol žydi jaunystė maloni, graži.
Nors skausmai tau širdį kartais ir 

suspaustų.
Per ašaras juokis, nors verkia kiti.... 

Aš trokštu kad tavo saulėto rytojaus 
Netemdytų vargo šešėlis tamsus. 
Maldauju Aukščiausio, nes Jis tiktai gali 
Tau laimę suteikti, palengvint skausmus.

Ona Stanaitytč.

DARIAUS-GIRĖNO
PENKIŲ METŲ ŽU

VIMO SUKAKTĮ 
MININT

Gen. Konsulo J. Budrio 
Kalba

PASAKYTA LIEPOS 16 D. 
PER RADIO STOTĮ WCNW 

NEW YORKE

Brangus Klausytojai:
Penki metai skiria mus nuo 

heroiško Dariaus ir Girėno žy
gio ir nuo tų garbingų didvy
rių mirties.

Tas jų žygis yra plačiai ap
dainuotas ir aprašytas; jis bu- 
bo ir liks visiems amžiams di
dingas ir jokie šių dienų ar bu
simieji nauji laimėjimai jo rei
kšmės nenumažins.

Nepalyginamas yra pasiryži
mas ir kelionė Kolumbo ir da
bartinių okeaninių laivų. Ne
galima lyginti ir musų šiądien 
minimų didvyrių žygio su busi
momis, gal būti paprasčiausio
mis, oro kelionėmis per okea
ną. Dariaus ir Girėno vardai 
bus minimo tarp tų kurie pra
skynė, parodė ir paruošė tą ke
lią.

šimtmečiai svetimo valdymo 
atsiliepė į tautos dvasią: Lietu
viai nustojo pasitikėjimo savi
mi, savo jiegomis ir sugebėji
mu. Tą ką kitų tautų žmo
nėms daleidžiame galimu ir pa
siekiamu, saviems atrodo ne
įveikiamu. Darius ir Girėnas 
yra vieni iš tų kurie Įrodė kad 
Lietuviai savo sugebėjimais nei 
kiek nuo kitų neatsilieka, o kil
niu ryžtingumu, pasiaukojimu 
ir Tėvynės meile prašoka daug 
kitų sumaterijalėjusio pasau
lio žmonių. Vargu ar atsiras
tų kas kuris, jų sąlygomis, ryž
tųsi tokiam žygiui, tokiam dar
bui už kurį jie negalėjo laukti 
jokios materijalės gerovės. Jų 
idealai buvo aukšti: pralaužti 
tą nepasitikėjimą Lietuviais, 
pasiėkti garbės savo senajai 
Tėvynei Lietuvai ir savo tau
tai. Jie už tą užmokėjo savo 
gyvybėmis, bet Atlantiką nu
galėjo ir tikslą atsiekė. Iš di
dingos Lietuvių tautos praei
ties jie pasiėmė ryžtingumo sa
vo kilniam žygiui, bet kartu 
įrodė kad ir tarp tų senovės 
didvyrių ainių yra pasiryžėlių 
kurie padaro savo garbingą 
įnašą į tautos istoriją.

Tas didingas žygis ir tragin- 
ga mirtis sukrėtė visą tautą ir 
atgimusioje Lietuvoje ir išei
vijos tarpe. Visi vėl pasijuto 
vienas kūnas esą, kad srovės 
ir skirtingos pažiūros nepanei
gia to daug svaresnio fakto kad 
visi mes vieno kraujo, visi Mo
tinos Lietuvos vaikai esame.

Tokie svarbus įvykiai kurie 
mums tą primena yra ypatin
gai brangintini.

To žygio didingumo sujau
dinti, daugelis atgavo pasitikė
jimą Lietuvio jiegoms, šimtai 
abejingų savo Tautos siekiams, 
arba net jau svetimų dievų gar
bintojai, vėl pasijuto Lietuviais 
esą.

Dvi jaunos gyvybės užgeso. 
Lietuvos danguje dvi naujos 
žvaigždės užsižiebė, dviejų šir
džių ugnis suliepsnojo ant Tė
vynės aukuro. Ta ugnis nema
toma, bet ji amžina, kas ateis 
tų didvyrių poilsio vieton jiems 
nusilenkti, pajus ją. Jei ateis 
ganėtinai pasiruošęs pašaukta
sis — ta ugnis duos jam jiegų 
ir sutvirtins jo užmanytiems 
kilniems darbams.

Darijų-Girėną sujungė viena 
idėja, vienas bendras žygis, o 
bendra mirtis padarė\ jų var
dus neatskiriamais.

Tais didvyriais dabar di
džiuojasi visa tauta. Dviem oro 
eskadrilėm ir šaulių kuopai 
duoti jų vardai Lietuvoje, čia 
Amerikoje Lietuvių Legijonas 
ir Amerikos Legijono postai 
taipogi priėmė jų vardus. New 
Yorke ir Pietų Amerikoje įsi
kūrė Aero klubai jų vardais, 
jiems pastatyti ir dar statomi 
paminklai. Bet Darius-Girėnas 
yra'savastis ir pasididžiavimas 
visos tautos, jų atmintis gy
vens amžinai ir-jų vardai bus 
su pagarba minimi karta .iš 
kartos, visur kur tik gyvens 
Lietuviai.

VYRIAUSYBĖ paskyrė ži
novų komisiją, kuriai pavedė 
rūpintis naujų prezidentūros 
rūmų statyba. Rūmams vieta 
jau parinkta Parodos aikštėje.

ŠIAULIUOSE, Palangoj, Du
bingiuose ir Zarasuose savival
dybės statys didelius moder
nius viešbučius.

LONDONO “Times” redak
torius H. Luke Liepos 15 die
ną kelioms dienoms atvyko į 
Lietuvą.

K. S. Karpiaus kalba pasakyta

Tautinėje Konferencijoje
Scranton, Pa., Birželio 26 d.

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAUTINIS VEIKIMAS APIMA PLAČIAI
Tautinis veikimas yra daug platesnis negu 

tik priklausymas kuriai nors grupei pasivadi
nusiai tam tikru vardu. Už tai aš nesiūlau tuo 
tarpu nieko tverti, jokią skambiu vardu orga
nizaciją daryti, iki nepasirodys tam didesnis 
reikalas, ir iki nematysim reikalo dirbti išvien 
visi tie kurie dabar turime kokius nors skirtu
mus ar manom kad tik ta ar kita organizacija 
yra geresnė,

Mes savo veikimą galim plėsti per vietines 
draugijas, per Susivienijimo, Sandaros ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuopas. Mes galim tą 
daryti ir per katalikiškas draugijas ir kuopas, 
nes ir katalikai pirmoj vietoj turėtų skaitytis 
Lietuviais. Toliau, dirbti galim per bendrus 
komitetus, kaip tai Vilniui Vaduoti Sąjungos, 
ar tautinių švenčių rengimo, ar kokių iš Lietu
vos svečių sulaukę. Visuomenė visada pas mus 
ateis ir musų klausys jeigu tik turėsim ką nau
dingo pasakyti. O jeigu patys sėdėsim ir lauk
sim kada kas kitas pasijudins, tuomet ankstyvi 
paukščiai — kitų srovių graibštus agitatoriai — 
perbėgs per musų minias ir susirinks sau naudą.

Tautos meilės skelbimas nekenkia nei San
darai nei kitiems. Priešingai, tas gali tik pa
gelbėt, ir pagelbėt labai daug. Geresnis susi
pratęs Lietuvis bus geresnis sandarietis. Kurie 

Į nenori Sandaroje priklausyti, tie nematys skir
tumo tarp savęs ir Sandariečio, ir visada ras 
bendrų reikalų dirbti išvien.

Ko mes dabar važinėjam po seimus, ir sten
giamės būti išrinkti delegatais, o tuomi pasi- 
darom sau desėtkus dolarių kaštų, kartais visai 
bereikalingai, jeigu ne dėl to kad dėl savo ne
veiklumo ar dėl savo klaidų daug ką praradom! 
Mes dabar einam, važiuojam į seimus atgauti, 
atkovoti savo praeityje paneštus nuostolius. Tai 
dėl to tarp musų — tautininkų ir sandariečių — 
dabar privalo būti dar stupresnis susirišimas ir 
susipratimas. Tarpe musų neprivalo būti nei 
plyšelio kuris įleistų svetimos įtakos į tarpą. 
Tarp musų turi atsirasti diedesnis noras dirbti, 
eiti į visuomenę, traukti ją į save. To tai mums 

I reikia, o ne šalto nepaisymo, nuolatinio tylėji
mo, ir tik kartas nuo karto susirūpinimo tuo 
ko jau netekom.

Visuomeninių darbų mes surasime daugy
bes, jeigu tik norėsime dirbti.

Musų išeiviai Lietuviai didumoje yra dar 
viduramžiai, nors daugybė jau ir nuseno ir jau 
apleidžia musų tarpą. Mums reikia skubintis 
stoŲ į darbą ir dirbti su tais kurie dar padės 
mums daug darbų atlikti. Dar yra narių mu
sų organizacijoms ir skaitytojų musų laikraš
čiams, bet reikia mokėti prie jų prieiti. Yra 
žmonių kurie gali būti labai naudingi pačiai Lie
tuvai ir savo broliams Lietuvoje, jeigu mes no
rėsime juos į gerą kelią pastatyti, jeigu mes 
neleisime gudriems demoralizatoriams juos iš
mokinti keikti savo motiną už tai kad juos 
Lietuviais pagimdė!

DARBAI KURIE LAUKIA MUSŲ
Kokie tie darbai galima dirbti? Štai kele

tas mano minčių, kurias jus, gerbiamieji, galit 
dapildyti savo sumanymais, ir darbui programas 
pasidarys didelis ir gausus.

Patriotiniam Lietuvių susipratimui ugdyti 
mes privalome tuojau išprašyti Lietuvos vyriau
sybės ar Lietuvos organizacijų suinteresuotų 
išeivių gyvenimu, kad nuolat iš Lietuvos butų 
atsiunčiama- kalbėtojai ir dainininkai, ir vaidin
tojai, kurie galėtų, su musų mažu laikiniu pri
sidėjimu, pervažiuoti per musų kolonijas ir 
musų miniomis daug ko pasakyti apie jų parei
gas kaip Lietuvių, palinksminti juos, prajuokin- i 
ti. Kaštams padengti vietiniai komitetai gali! 
pardaryti kolektą tarp susirinkusių, arba mažą 
įžangos mokestį. Tie artistai ir kalbėtojai Lie
tuvoje didumoje gauna valstybines algas, kodėl 
jie negali būti atsiunčiami ? Ameriką, suartinti, 
surišti viso milijono išeivijoje gyvenančių Lie
tuvių su tėvyne Lietuva?

Jus jau esat patyrę kokią gerą įtaką paliko 
į musų išeiviją tik šian-ten apsilankę Advokatas 
Skipitis, vėliau Lietuvos seimo atstovai, Gilvy- 
dis ir Kviklys, su buriu Lietuvos sportininkų. 
Tegul tik per metą po du tokius svečius ar po 
dvi grupes svečių apsilanko, matysim kokia bus 
nauda ir kaip bus mums lengva Lietuvius su
lietuvinti, atplėšti juos r.uo klaidingų vadų ir 
išnaudotojų.

Pačiai Lietuvai iš to nauda butų šimterio
pa, nors netiesitginai. štai kaip kitos kultūrin
gesnės tautos kulturėja ir stiprėja. Jų tautiniai 
susipratę nariai, kurie turi kokius turtus, savo 
palikimuose niekad neužmiršta dalies savo turto 
užrašyti savo tautos kokioms nors mokslo, kul
tūros įstaigoms. Yra tokių ir pas mus, bet 
labai mažai, ir tam kaltas musų mažas tautinis 
susipratimas. Kaip tik susipratimas padidės, 
kaip tik musų išeiviai žinos kas Lietuvoje nu

peikta, kaip ji žengia pirmyn, ir kad tą pirmyn- 
žangą privalo remti visi tautos nariai, ir musų 
tarpe rasis daug tokių kurie prisimins Lietuvą, 
kaipo savo auklėtoją ir skirs jai dalį savo sun
kiai pelnytų turtų.

Milijonai dolarių Amerikos Lietuvių pinigų 
tokiu budu teks Lietuvai, kuomet dabar tenka 
tik maža dalelė. .
' Mes galėtume išprašyti ir Lietuvos Pasiun-' 

tinybę ir Konsulaturas daugiau dirbti su iš
eiviais, jeigu padarytume jiems dirvą dirbti. 
Kaip dabar yra, jeigu musų Konsulai ar Minis
teris kur pasijudina, jie būna atakuojami musų 
priešingų srovių, o iš musų nėra didelio reika
lavimo ar pageidavimo kad jie darbuotųsi dau
giau.

Lietuvių tautines šventes rengiant, jie da
lyvauja, ruinios susirėnka jų paklausyti, ir tiek 
jau mes daugiau laimim savo tautiniame darbe. I 

'Pamąstykim tiktai kiek daugiau butų nuveikta Į 
jeigu tie Lietuvos atstovai aplankytų ir mažes
nes kolonijas ir tankiau negu tik Vasario 16 ar- , 
ba Spalių 9? Tėmiju Pietų Amerikos Lietuvių

• spaudą — ten rašoma apie Lietuvos Ministerio I

ir Konsulo nuolatinį darbavimasi su savo išei
vija.

Mes taip pat žinome kad kitos valstybės 
savo konsulatuose užlaiko ir šnipus ir agitato
rius ir kitokius asmenis kurie tik reikalingi jų 
tautos ir šalies siekiniams. Mums nereikia to, 
bet mes galėtume pageidauti kad musų konsu
latuose ir Pasiuntinybėje butų smarkus kalbė
tojai sekretoriai ar kokie padėjėjai, kurie nuolat 
galėtų kolonijas lankyti. Tie kalbėtojai galėtų 
būti ir tankiau pamainomi, nes tie patys per- 
tankiai važinėdami nusibostų klausytojams.

Jeigu Pietų Amerikoje, tūlos organizacijos 
ir mokyklos gauna paramą iš Lietuvos tam 
tikrų organizacijų, kodėl kas nors panašaus įe- 
butų galima padaryti ir čia, pas mus, šiauri
nėje Amerikoje? Ar mes ne tos pačios Motinos 
vaikai, ar mes turime būti nusmerkti savo pas
tangomis vargti, kuomet anie, daug mažesnia
me skaičiuje, globojami ir karšinami lyg geres
ni vaikeliai? Ten išeivija yra naujesnė, ten 
atvykę daug jaunosios gentkartės žmonių, ku
rie jau tautiniai daugiau susipratę. Kitokia 
padėtis yra pas mus, kur suvažiavę daugiausia 
nei abecė nepramokę, iš po caro priespaudos 
pabėgę Lietuviai.

(Bus daugiau)

• TYRINĖJA NAUJUS VĖŽIO GYDYMO 
SPINDULIUS. Washingtone, Tyrinėjimų Biu
re, ekspertai daro galutinius prisiruošimus Įstei
gimui naujos $500,000 vertės elektriškos labora
torijos, kuri padarys 1,000,000 voltų X spindu
lių triubas saugias vėžio ligos gydymui.

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų kariU, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

šiuose abiejuose tomuose gyvai, labai su
prantama kalba Lietuvos nepriklausomybės ko
vų kariai savanoriai pasakoja savo atsimini
mus, kaip jie kariavo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. čia rasi ir jų didelį pasiryžimu žut-but 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau
tynes su Rusais, Vokiečiais ir Lenkais, atkak
lų gynimąsi apkasuose, puolimus, gudriai, suma
niai atliekamas žvalgybas, begalo drąsiai atlik
tas raitelių atakas, rasi kaip Lietuviai,- kartais 
beveik plikom rankom, paimdavo priešų patran
kas, kulkosvaidžius, per pelkes, miškus brisda
mi iki kelių per liunus užeidavo priešui iš už
pakalio ir, staiga puolę, nugalėjo žymiai stip
resnius už saye įsibriovėlius.

Bet rasi taip pat aprašytus ir didelius mu
sų vyrų vargus ^.enkų ar Rusų nelaisvėje, kur 
šimtais mūsiškių išmirė iš bado, skurdo, įvai
rių ligų; rasi aprašytus ir nepaprastus nuoti- 
kius musų savanoriams kareiviams iš priešų ne
laisvės pabėgus.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą į ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių pergyvenimų. O iš viso to spin
di graži tėvynės meilė, kokios niekur kitur ir 
nerasi.

Nebūtų savanorių ir jų nuostabių kovų — 
nebūtų ir Lietuvos nepriklausomybės.

“Savanorių! žygiai”, I-mas ir II-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

IV.
RENGIA PUOLIMĄ ANT LIETUVIŲ

PYPIETE, gyžęs iš konvento, Rudolfas griau
smingu balsu pasakė:
— Lauksime sniego!
Albrechtas sėdėjo susimąstęs tyliame bokš

to kambaryje; jis net krūptelėjo, išgirdęs Ru
dolfo balsą.

— Kai tik sulauksime gero kelio, darysime 
žygį — tęsė Rudolfas: — taip dabar nutarėm, 
šternbergas, musų maršalas, gavo iš didžiojo 
magistro įsakymą pulti Lietuvą; patsai magis
tras su dešimtimi tūkstančių puls nuo Prūsų 
pusės. Ten jie turės gražaus darbo! — pavy
dėdamas pasakė Rudolfas.

— O kiek musų bus, dėde?
— Kiek čia musų!... Gerai butų, kad ir 

su Kuršiais susidarytų koks tūkstantėlis vyrų! 
Visos Lietuvių jiegos ten bus sutrauktos.

Kalbėdamas apie busimą žygį, dėdė su gi
minaičiu nuvyko į konventą.

Erdvioje ir šviesioje salėje p'rie paprastų 
bet stiprių stalų sėdėjo apie septyniasdešimt 
riterių; pusbroliai sėdėjo nuošaliau. Jeigu ne 
šaukštų ir peilių žvangesys ir vienodas riterio 
balsas, kuris iš maldaknygės skaitė maldeles, 
butų galima buvę pamanyti, kad valgomajame 
nieko nėra, taip tyliai visi sėdėjo.

žinodamas ordino tvarką, Albrechtas pirštų 
galais nuėjo i nurodytą vietą ir ėmė valgyti pa
duotus paprastus, bet sočius pietus. Baigę pie
tauti, riteriai ištvenkė po ąsotėlį alaus ir išlalėjo 
Į kiemą.

Albrechtas matydamas kad jo dėdė kalbasi 
su naujai atvykusiais, išlengvo nužingsniavo per 
kiemą. Kieme būreliais stovėjo naujai atvyku
sieji, ir kiekvienas gyrė savo ginklus.

Albrechtas pažino visus, tačiau su jais ne
norėjo dėtis; iš mažens jis buvo pripratęs labai 
gerbti ordino riterius, dėdamas juos didvyriais 
ir kankiniais, kurie žūsta kur nors pasaulio kra
šte, bekovodami su stabmeldžiais dėl Kristaus 
mokslo.

Apsigaubęs, pagaliau, pusbrolio apsiaustu, 
jis jautėsi lyg perėjęs ribą, kuri skyrė papras
tus nuodėminguosius nuo riterių. Likęs tokiu 
artimu ordinui žmogumi, jis ryžosi niekuomet 
nesutepti jo garbės. Nenuostabu, kodėl nešvan
kios pusbrolių kalbos rėžte rėžė jo ausį.

Smagus būrys pasipylė kieme, o kai kurie 
pro vartus ir į gatvę išėjo. Vartų bokšte stovė
jo sargybinis, žvalgydamasis po apylinkes. Jis 
buvo panašus į statulą, iškaltą iš balto akmens.

Albrechtas atsiminė bažnyčias, pro kurias 
jam teko keliauti į Livoniją: visos jos buvo su
stiprintos, ir jų varpinėse taip pat, kaip ir 
pilyse, tviskėjo jiešmai ir sargybinių šalmai. ’

Atsidėjęs apžiūrėjęs sukeliamąjį tiltą ir ge
ležimi kaustytus vartus, Albrechtas tiltu perėjo 
per perkasą ir, neturėdamas ko veikti, pasuko 
keleliu ir nudūlino į mišką. Kelias buvo begalo 
purvinas. Albrechtui pasukus į dešinę, prieš 
jo akis atsivėrė puikus reginys: tarp miškingų 
kalvų, lyg didelis sidabro veidrodis, tviskėjo 
ežeras. Jo skardinga pakrante vingiavosi kelelis 
su daugybe muro tiltų, permestų per skardžius.

Kokį pusvalandį padulinėjęs, Albrechtas pa
matė kažkokį kaimelį. Paskui jis sužinojo kad 
tas kaimelis yra vadinamas Vendenu, kurio var
du ir pilis buvo vadinama.

Kaimelyje buvo nejauku ir rustu. Pakry
pusios, nedidelės, eglių žievėnis dengtos lūšnelės 
buvo visos dūminės. Mažučiai kirstiniai lange
liai, artinantis žiemai, buvo užkimšti ir užkalti. 
Pro praviras duris veržėsi melsvi durnų guruliai. 
Tuščiuose ir purvinuose kiemuose nebežaliavo 
jokia žolelė.

Tiktai vienas trobesys tebuvo vertas namų 
vardo. Tie namai jam priminė gimtinę. Tas 
nedidelis dviejų aukštų su raudonu stogu na
mas stovėjo prieš pat įvažiuojant į kaimą. Šia
pus namo buvo priebutis su stogeliu, o po lan
gais stovėjo sukasti šulai su grandimis arkliams 
pririšti. Pro atviras duris buvo matomas tro
bos vidus, ir Albrechtas įsistebėjęs pamatė pa
žystamą Vokiškų smuklių apstatymą ir paste
bėjo aplink juodus stalus sustatytas kėdės.

Ant slenksčio stovėjo, rankas susinėręs, 
pilvotas ir drūtas, raudonas, kaip burokas, Vo
kietis. Jis atsidėjęs žiurėjo į prisiartinantį ne
pažystamąjį.

Albrechtas, atėjęs arčiau, pastebėjo straz- 
denuotame ir žiauriame jo veide šypsą, šeimi
ninkas jam linkterėjo, tuo pat atsakė jam Al
brechtas ir nuėjo toliau.

Keli valstiečiai, apsidarę ilgais tamsiais mili
niais, net prisimerkę žiurėjo į nepažįstamąjį 
kryžiuotį, kuris visa galva buvo už juos aukštes
nis. Kai jis prisiartino, jie nusiėmė tamsias ir

aukštas skrybėles. Tankus, beveik linų spal
vos plaukai dengė jų pečius, šviesiose jų akyse 
ir reikšminguose veiduose buvo matyti neapy
kantos žymelių. Albrechtas suprato jog tatai 
yra karingi, jau pavergti, bet vis dar tebeener- 
giški Lybai, kurių vardu ir kraštas buvo pava
dintas. *

Albrechtas apžiurėjo kaimelį ir, jį aplenkęs, 
pasuko j mišką. Apsiniaukęs dangus nušvito, 
pasirodžius tarp debesų pragiedruliams. Saulės 
spinduliai paauksavo medžių viršūnes.

Albrechtas ėjo dairydamasis, lyg laukda
mas bene išpuls iš tankumyno priešas Lietuvis. 
Tačiau miške viešpatavo tyla, nes jau nebebuvo 
nei paukščių giesmininkų, tiktai žemai praskris- 
dama varna sutrikdė miško tylą.

Prisivaikščiojęs ir prisisvajojęs apie busi
muosius žygius, Albrechtas pasuko namų linkui.

Gryžo jis pro ’tą pati kaimelį, kuris prieš 
kelias valandas kaip išmiręs atrodė, o dabar ir 
gatvėje ir tarp namų buvo girdimi riterių juokai 
ir kalbos. Smuklės pograndyje buvo girdimas 
dainavimas. Prie vienų namų stovėjo galvą nu
leidęs sartis, pakinkytas į vežimą, kuriame rau
sėsi du riteriu; šalia stovėjo valstietis Latvis 
ilgu baltu švarku, iš po kurio matės tokios pat 
plačios kelnės, apačioje susegtos dirželiais; avė
jo vyžomis. Skustas jo veidas rodė išgąstį.

Baltą veltinę kepurę laikė jis vienoje ran
koje, o antra kasėsi papurusią galvą.

Latvis kažin ką sakė riteriams darkyta Vo
kiška kalba, bet šie nesiklausydami toliau vežime 
rausėsi.

žiūrėdami į šią sceną, pogrindžio tarpduryje 
stripuliavo ir juokėsi septyni Vokiečiai.

Tarp jų šmėžavo ir riterių apsiaustai. Kai 
kurie jų laikė rankose ąsotėlius ir beveik visi bu
vo gerokai įkaušę.

čia juk vyskupo lobis! — išgirdo Albrech
tas drebantį valstiečio balsą:—aš turiu jį vysku
pui nuvežti...

Riteriai tik nusikvatojo.
— Gaila man vyskupo, — sušuko vienas bū

relio riteris. — Jeigu taip, atimkite viską! te
gul nors kartą papasninkauja tavo šykštusai po
nas.

Sukeltas įsilinksminusių Vokiečių trukšmas 
ir juokas sutrukdė Albrechtui nugirsti tolimes
nius jų žodžius. Jis tik pamatė, kaip persigan
dęs Latvis pačiupo vienam riteriui už rankos, kai 
šis atrado kažką ypatinga vežime.

Riteris skėlė Latviui į antausį, ir šis pavirto 
į purvyną.

Albrechtas nusigręžė ir nuėjo savo keliu.
Nors plėšimai ir dažnai atsitikdavo tais 

laikais, tačiau matytoji scena nemažai jį sujau
dino.

Albrechtas jau žinojo kad ordino riterių 
buvo tokie santykiai su vyskupu ir dvasininkais 
kaip kirvio su akmeniu.

Liūdną ir nemalonų įspūdį jam padarė ir 
įkaušusieji ordino broliai, kuriuos jis lig šiol 
laikė aukštesnėmis būtybėmis.

— Argi jie visi tokie? — klausė jis save,
♦ Tas klausimas veikiai jam paaiškėjo, 

žengdamas į pilį.
(Bus daugiau)

LIETUVOJE IŠLEISTA JUBILEJINIS SIDABRINIS DEŠIMTL1TIS

KAUNAS. — Šių metų ju- 
bilejaus proga, Lietuvoje išlei
sta 100,000 dešimties litų sida
brinės monetos. Jos apivarto- 
je ilgai nebus, nes jų nedaug 
yra, taigi monetų rinkėjai juos 
greitai sugaudys.

Spindulio pinigų kalykla pra

dėjus naujų dešimties litų mo
netų gamybą, pirmą monetą 
padarė iš aukso ir ją įteikė 
Respublikos Prezidentui Sme
tonai jo vardinių proga (Birže
lio 13 d.).

Ta nąuja moneta turi vieno
je pusėje Prez. Smetonos at

vaizdą, antroje Gedimino stul
pų simbolį.

Iki šiol didžiausia sidabrinė 
moneta buvo penki litai, šy
met gaminama ir naujais vaiz
dais penklitės monetos, o ne
trukus pasirodys ir dviejų li
tų naujos monetos.

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

DETROIT
(Tęsinys iš pereito nr.)

ŠEŠI BROLIAI DAINI
NINKAI

Kitus Lietuvius ką suėjau p. 
širvaičio įstaigoje, buvo dali
nai ir pažystami: M. L. Bal
čiūnas, kuris Ąmerikoje gyve
na nuo 1907 metų. Gimęs Vel
žiuose, Panevėžio par., Rygoje 
augęs. Gyveno ir kituose mie
stuose Amerikoje, daugiausia 
Maryland valstijoje. Detroito 
nuo 1929 metų.

Suėjau ir dainininką J. J. 
Vasiliauską, kuris gimęs Char- 
leroi, Pa., užaugęs Westville, 
III., ir jau 20 metų gyvena De
troite. Jo tėvas paeina iš Kau
no, yra 70 metų amžiaus ir iš
gyveno Amerikoje. 60 metų, 
dabar prisilaiko Saginaw, Mich. 
Jo tėvai vedė Amerikoje, moti
na nuo Raseinių.

Vasiliauskai yra šeši broliai 
ir visi dainininkai, visi Ameri
koje gimę: Juozas, Stasys, Ale- 
kas (gyvena Ne\v Yorke), Al
binas, Pranas, Edvardas; trys 
jų seserys: Stasė, Anelė, Ele
na. '

Vasiliauskai yra visi nariai 
vietos Lietuvių Vyrų Choro. 
Dainavimo mokina ir vadovau
ja J. Vasiliauskas ir A. Kaju- 
tis. Choras gyvuoja apie me-

FELIKSAS MOTUZAS
Iš širvaičio iškeliavau pas 

gerai žinomą darbštų Detroito 
tautietį, Feliksą Motuzą. Jau 
buvo vėlai po pietų, ir gerai 
kad radau namie, nes nors jį 
turėjau nusistatęs aplankyti, 
nežinojau kada busiu Detroite 
tai ir laišku nepranešiau, o te
lefono neturi taigi atvykęs ne- 
susitelefonavau su juo.

Namie buvo ir poni Motuzie
nė, ir kiek laiko pasikalbėjome, 
o paskiau su p. Motuzu jo au
tomobiliu važiavom šį-tą pama
tyti daugiau to ko dar Detroite 
nebuvau matęs.

Felikso Motuzo vardas gerai 
žinomas tautinei visuomenei iš 
musų spaudos. Kaip jis gyve
na Detroite, jokio tautino dar
bo nebuvo be jo nudirbta, be 
jo paramos neapsiėjo.

Jis yra sūnūs Rožės ir Pra
no Motuzų, kurie abu mirė 1936 
metais. Feliksas Motuzas gi- 
fnė Vasario 2 d. 1891 m. Ru
diškių bažnytkaimyje, Šiaulių 
apsk. Amerikon atvažiavo Ba
landžio 17 d. 1913 m. į Chica- 
gą, o nuo 1915 metų gyvena 
Detroite.

Vedė Detroite, ‘ 1916 metais, 
Veroniką Gaubiutę, kuri paeina 
iš Plungės miestelio, Telšių ap., 
Amerikon atvažiavus 1910 me

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0^

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

tai laiko, jie nori rasti nuola
tinį choro vadą.

Pora savaičių prieš Velykas 
tas choras davė koncertą, da
lyvavo svečiai dainininkai, J. 
Krasnickas iš Clevelando ir 
Alekas Vasiliauskas iš New 
Yorko.

Vasiliauskas papasakojo kad 
Chrysler Automobilių kompani
ja turi chorą iš savo, darbinin
kų, kuriame dalyvauja keturi 
Lietuviai: Valiukas, Dobilas, 
Vasiliauskas ir dar vienas; ta
me chore yra 225 narių. Cho
ras yra vienatinis toks pasau
lyje.

Vasiliauskas, turi Clevelande 
dėdę, muzikantą Juozą Bruožį.

Kiti draugai buvę su Vasi
liausku buvo, šie;

Rudolfas Begis, iš Lietuvos 
išvažiavo 1906 metais, paeina 
iš Šeduvos miestelio. Detroite 
gyvena nuo 1914 metų.

Jonas Kairys, Detroite 14 
metų; iŠ Lietuvos išvažiavo 
1910 metai*; paeina iš Barsty
čių miesčiuko, žemaičių Kal
varijos parapijos, Mažeikių ap.

Jie prašė manęs parūpinti 
jų chorui muzikalių-veikalų.

Papasakojo kad Detroite tu
ri ir aukštus mokslus baigusių 
ir pasižymėjusių jaunuolių.

Bernard Jokūbaitis bąigęs 
Detroit Universitetą; Jonas 
Machuta baigė Notre Dame ko
legiją; ten buvo pragarsėjęs 
prie futbolo. Jis dAbar yra 
West Bend, Wis‘., aukštesnės 
mokyklos sporto vadas.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savy.

/tais. M
Poni Motuzienė su dukteria 

Mirga lankėsi Lietuvoje 1923 
metais. Dabar Mirga, 19 metų 
amžiaus, lanko Wayne Univer
sitetą, ima valdiškos tarnybos 
kursus.

Motuzas nuo atvažiavimo į 
.Ameriką dirba SLA., Tėvynės 
Mylėtojų Draugijoje ir Sanda
roje. Dabar yra TMD. centro 
prezidentas, kai ta Draugija 
tapo atgaivinta. Keletą kartų 
yra buvęs delegatu musų cen- 
tralinių organizacijų seimuose 
ir turėjo vietas komisijose.

Visą laiką Detroite darbuo
jasi keletoje vietinių organiza
cijų.

Lietuvos reikalais labai dik- 
čiai dirbo, ir Laisvės Paskolos 
vajaus laiku, pats pirko bonus, 
ir šiaip prisidėjo ir dabar pri
sideda aukomis prie visų musų 
svarbesnių tautinių reikalų.

Jo vardas nuolat matėsi mu
sų spaudoje.

Kuomet Detroite, per porą 
metų gyveno komp. Mikas Pet
rauskas, Motuzas su juo daug 
darbavosi scenoje, jie čia pa
statė Petrausko operą “Biru
tę” su didžiausiomis pasekmė
mis.

Lietuvišką spaudą gausiai 
paremia, skaito Dirvą, Vieny
bę, Sandarą, Tėvynę, Laisvąją 
Mintį (iš Lietuvos)' Musų Vil
nių, Pasaulio Lietuvį ir tt.

Lietuvoje turi du brolius: 
Albiną ir Vladą, kurie gyvena 
ukėse, Rudiškiuose.

Tėvo brolis, Klemensas Mo
tuzas, dar gyvas, nors turi virš 
100 metų amžiaus.

KUN. COUGHLIN’O PUOŠNI 
BAŽNYČIA

Motuzas vežė mane aprodyt 
garsaus kunigo Coughlin’o baž
nyčią, kuri yra apie 12 mylių 
į vakarus iš miesto.

Važiuojam pro University of 
Detroit, kuri yra katalikų įs
taiga, ją lanko apie 3,000 stu
dentų. Motuzas pasakojo kad 
seniau tą universitetą lankė 
daugiau ir jis buvo tvirtas, tur
tingas, bet kai mirė jo vyriau
sias globėjas, dabar tai mokyk
lai nešneka.

Pravežė pro Evergreen kapi
nes, kur yra palaidotas žinomas 
tautininkas veikėjas K. šnuo- 
lis.

Pravažiavom ir pro Zoologiš
ką parką, kuris įrengtas pa
vyzdžiu tokih parkų Europoje, 
kur visokie gyvūnai ir žvėrys 
gyvena* maždaug savo natura- 
lėse aplinkybėse, ne geležimis 
aptvertose narvose.

Ir štai Royal Oak priemies
tis. Po dešinei Woodward avė. 
kuri ateina iš miesto per 12 
mylių tiesia linija, randasi iš
statyta per radio pragarsėju
sio Kun. Coughlin’o Little Flo- 
wer bažnyčia.
. Priešakyje jos stovi akmeni
nis aukštas bokštas, kryžiaus 
pavidalo, ant kurio iškaltas iŠ 
akmens nukryžiavoto Kristaus 
pavidalas toks* didelis kad sako
ma kito tokio didelio Kristaus 
pavidalo kabančio ant kryžiaus 
pasaulyje nėra.

Bažnyčia kampuotai apvali, 
popiežiaus kepurės pavidalo, 
ne pailga kaip kitos bažnyčios. 
Iš visų pusių langai, spalvuo
tais stiklais. Visas pastantas 
gražaus akmens. Lubos neiš- 
skliautuotos, neiškeltos, bet 
lėkščios. Viduje įtaisyta mo
derniškas apšvietimas, netiesio
ginė šviesa ir neaštri.

Vidus yra kampuotai apva
lus, dešimtkampis pastatas.

Didysis altorius ne kuriame 
nors bažnyčios pasienyje, bet 
pačiame viduryje, ir neužstaty- 
tas jokiais aukštais padarais 
ar aprėdymais, taip kad per 
žvakių tarpą matyti kunigas 
tiems kurie sėdi ar klupo užpa
kalyje altoriaus.

Šonuose ];aip kur yra altorė
liai, kurių pavidalai akmeni
niai. Stacijos sienose žalvari
nės. Aplink sienose ir prie in- 
eigų pakabinta dėžutės pini
gams dėti.

Tas parodo ką vienas Žmo
gus Amerikoje, turėdamas ge
rą liežuvį, pataikęs progą ir 
tokias sąlygas, galėjo padary-1 
ti: susikrovė didžiausius turtus, 
išsistatė puikią kitokią už vi
sų kitų, bažnyčią, ir niekam nei 
gero. Ir tai ne koks vyskupas, 
ar kardinolas, bet paprastas 
kunigėlis.*

Gryždami sustojom palanky- 
ti kitus Detroito Lietuvius — 
apie tai bus kitame numeryje.

MANO BROLIS DŽianas su 
akulioriais pradėjo girt vieną 
advokatei}, kuris, sako, turėjęs 
geras pasekmes....

Gal vėl pasisekė keno nors 
pinigus išsikolektuoti....

Galiu pasakyti Džianui kad 
iš tų jis nieko negaus, be rei
kalo džiaugiasi. Supa Garba.

SKAIČIAU Naujienose kad 
tūlas lakūnas Corrigan “$900 
vertės lėktuvu perlėkė Atlan- 
tiką”.

Dabar Stokyardų generolui 
Grigui širdį suskaudino kad jis 
Vaitkui pirko tokį brangų lėk
tuvą už keliolika tūkstančių 
dolarių. Jis butų galėjęs nu
lėkti į Kauną tuo pirmu laužu, 
už kurį buvo užmokėję apie 
$400 aukų iš Lietuvių vilioji
mui.

Gyvena žmogus ir mokinasi. 
Grigas galėjo palaukti iki da- , 
bar su “antru skridimu” ir bu
tų daug pinigų sutaupęs.

ESELA TRUPINIAI
Patarlė sako: Mušasi kaip 

žydai, gyvena kaip broliai. Taip 
ir Tysliavų Juozas, kaipo poe
tas tuojau savo skvernais už
dengė poetą Jurgelionį, kad į jį 
kas nepažiūrėtų blogai. Man 
rodos nėra vertės užstoti, nes 
kol dar Bajoras dirba tai vie
tos nebus, o trijų redaktorių 
organui nereikia.

Jau nekurie mano, kaip už 
dviejų metų įvyks Chicagoje 
SLA. seimas tai ir Vinikui rei
kės ant Halsted stryto matra- 
są padėt, kai mes jį kad neuž
sigautų. Mat,. demokratišku 
budu metant reikia kad neskau
dėtų.

Socialistai ir komunistai tu
ri bendrą frontą. Butų gerai 
jiems įsteigus nudistų farmą. 
Tuomet nuogas nuogą negalė
tų išnaudoti, nes nuogas netu
ri kišenių kur pinigus laikyti. 
Tuomet tai gal butų tikra de
mokratija.

Advokatų kabinetas tai, vy- 
ryčiai, ne juokas: Advokatas 
prezidentas, advokatas iždinin
kas, advokatas redaktorius.

Dabar tik reikia advokato 
sekretoriaus ir vietoje daktaro 
kvotėjo turėtų sėdėti teisių ži
novas daktaras. Tuomet Su
sivienijimas turėtų tikrą ‘brain 
trustą’. Pustapėdis.

• VISOJE ŽEMĖJE yra apie 
15,000,000,000 akrų sausžemio, 
iš kurių apie 1,500,000,000 ak. 
naudojama žemdirbystei.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32. arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, I1L
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietą.



DIRVA

f VIETINĖS ŽINIOS J
RENGIASI Į DET- 

CLEVELANDIEČIAI 
ROITĄ

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas ruošiasi važiuot j Det
roitą dalyvauti ten rengiamoje 
Lietuvių Dienoje, sekmadienį, 
Rugpjūčio 13. Tai bus keleto 
valstijų Lietuvių sporto klubų 
jauktų suvažiavimas lošti soft 
bąli čampionatui.

Pinigų sukėlimui kelionei, 
vietinis sporto klubas rengia 
kortavimo vakarą ir šokius 
Brazis Bros. rubsiuvyklose, 
šeštadienio vakare, Liepos 30.

Detroite čampionatas žada 
būti rimtas.

Dalyvaus Daytono, Du Bois, 
Detroito, Clevelando ir kitų ko
lonijų lošėjai. Prie to bus ei
lė kumštynių tarp Chicagos ir 
Detroito Lietuvių kumštininkų.

Visas tas parengimas su di
deliu programų atsibus žino
moje vietoje, Creamery Farms, 
M97 kelio. Pikniko pradžia nuo 
11:30 vai. ryto.

Tai yra jau ketvirta Lietu
vių metinė diena.

šią pramogą rengia Detroito 
Lietuviu sporto klubas THE 
LITHUANIANS.

• IŠVOGĖ 300 SIUTŲ. Sek
madienio naktį plėšikai per sto
gus įsigavę išnešė iš Jordan’s 
rūbų parduotuvės 300 vyriškų 
siutų. ______ _

UŽEIGOS

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir Žemaiti, 
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 stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję,
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 VVooster Avė. Akron, O.

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.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

SVEČIAI CLEVELANDE
Jurgis Karauskas, iš West 

Frankfort, III., lankėsi Cleve
lande su savo šeima, viešėjo 
pas Plitnikus ir kitus. Jis yra 
Dirvos skaitytojas. Apsilan
kė Lietuvių Darželyje ir kito
se žymesnėse vietose.

Aleksandras Žilinskas, su šei
ma, iš Worcester, Mass., važi
nėdami atostogų užsuko ir į 
Clevelandą. Girdėjo apie Lie
tuvių Darželį, bet iki jo nematė 
niekad nesitikėjo kad tokis pui
kus dalykas galėtų būti.

Iš Niagara Falls, N. Y., bu
vo atvažiavus Marė Saulis, pas 
M. Rudžius. Trumpai paviešė
jus gryžo.

Clevelandiečiai M. Morkevi- 
čius su savo šeima ir Stella Ve- 
lioniškiutė buvo nuvykę auto
mobiliu i Glen White, W. Va. 
Ten viešėjo keletą dienų pas 
pusbrolį P. Morkevičius. Gry
žo Liepos 18 d.

• BIRŽELIO 19 d. iš valsti
jos kalėjimo, Columbus, Ohio, 
kėsinosi pabėgti keli kaliniai. 
Jie perdūrė vieną sargybinį, o 
susirėmime su sargyba vienas 
kalinys peršautas, kitas sumuš
tas.

• NETEKO PINIGŲ. Pora 
paskirų žioplų žmonių Cleve
lando sukčiams atidavė savo vi
so gyvenimo sutaupąs, patikėję 
jų prižadams “padvigubinti” jų 
pinigus. Vienas tų nukentėju
sių yra Akronietis, kurį suk
čiai susitikę Clevelande, taip 
gražiai įkalbėjo apie “pelnus” 
kad jis su jais nuvažiavęs taksi 
Į Akroną, banke išsiėmė pini
gus ir atidavė jiems $4,000.

• STREIKAS PLINTA. Au
tomobilių taisymo mekanikai 
Clevelande savo streiką plečia. 
Nuo pereitos savaitės ^prisidėjo 
prie streiko dar 6 įstaigų me
kanikai. Viso dabar streikuo
ja 22 vietų darbininkai.

• TAM TIKRI sukčiai, lab
darybės vardu, Clevelando sri
tyje per pastarus penkis metus 
iš žmonių išviliojo apie penkis 
šimtus tūkstančių. Jų veiki
mas tyrinėjamas, keli jau su
imti.

PIKNIKAI PAVYKO
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos piknikas praeitą sekmadie
nį Mačiutos sode buvo pasek
mingas visais atžvilgiais. Li
ko pelno Dr. Kudirkos biusto 
reikalams.

Gražus piknikas buvo naujos 
parapijos sode, kurį rengė L. 
R. S. A. 50 kuopa.

Moterų Atjautos klubas iš 
Corlette atlaikė smagų pikniką 
Neuros farmoje.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
_______ •_________________

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.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

žFOUR STAR CAFE? 
(★ ★ ★ ★ t

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras
. valgis. ?

MUZIKA PENKTADIENIO ?
IR ŠEŠTADIENIO VAK. į

JOHN MEYER ,J
Telef. ENdicott 9162 į

? 6512 Hough Avenue

SVETIMTAUČIAMS 
PAREIŠKIMAS

Davey Rinkimų Komiteto Pa
reiškimas Svetimtaučiams

The Davey for Govemor Statė 
Komitetas išleido sekantį pareiški
mą Ohio kitataučių grupėms:

“Simpatija Ohio svetimšalių rei
kalams yra naturalė pasekmė Gov. 
Martin L. Davey’s nusistatymo.

“Gimęs biednu, ankstyvame am
žiuje parodė savo gabumą nugalėti 
sunkumus ir laimėti, savo paties 
pastangomis, aukštą ir garbingą 
vietą politiškame ir ekonominiame 
valstijos ir šalies gyvenime.

Gov. Martin L. Davey

“Jo atsidavimas savo bizniui, su
jungtas su jo gabumu, patapo tarp
tautinio masto.

“Jo pasitikėjimas svetimšaliais, ir 
jo noras padėti jiems nugalėti jų 
sunkumus, suteikė Ohio tautinėms 
grupėms pripažinimą kad ir jos tu
ri teisę turėti vietą valdžios įstaigo
se.

“Gov. Davey visada buvo prieina
mas kur tik buvo galima ir stengė
si apsirūpinti pagalba tų kurie bu
vo nuskriauti, kuriems nebuvo pri
pažinta lygios teisės.

“Bloga valia, pavydas ir dema
gogija buvo tik keletas tų kliūčių 
kurias Gov. Davey turėjo nugalėti 
savo pastangose suteikti valstijai 
atsakančią, tvarkią ir bešališką ad
ministraciją kokią ji dabar turi.

“Net atkaklus priešai, lysdami į 
valdžios reikalus negalėjo surasti 
jokių klaidų plačioje Ohio valstijos 
valdžios mašinerijoje.

“Laike visų žiaurių ir neteisėtų 
užsipuolimų ant jo administracijos, 
Gov. Davey drąsiai tęsė savo kovą 
už tai kas jo pažiūra buvo teisinga 
ir užstojo geruosius visuomenės tar
nus valdininkus.

“Kaip žmogus, Gov. Davey buvo 
džentlemanas pilnoje prasmėje; kaip 
Gubernatorius jis yra kietas, nusi
statęs, teisingas ir atsakantis; kaip 
samdytojas yra labai suprantantis 
žmonių reikalus; kaip draugas jis 
yra nesulyginamai ištikimas, o kai
po priešas visada kovojo rimtai už 
savo įsitikinimus.

“Išrinkimas Gov. Davey vėl, rei
škia tęsimą jo Amerikoniško geros 
valios plėtimo, simpatiško užjauti
mo, ir bešališkos administracijos 
Valstijos reikaluose.”

Kandidatas i Ohio 
Attomey General

THOMAS J. HERBERT
Būdamas kandidatas Republikonų 

partijos sąraše į Ohio Valstijos At- 
torney General vietą, 1936 metais 
Thomas J. Herbert, iš Clevelando, 
pareiškė kad jis stoja už padorią 
valstijoje valdžią, kas žmonėms la
biausia apeina, šymet jis vėl kan
didatuoja į tą pačią vietą tikėda
mas gauti nominacijas Rugpjučio- 
August 9 d.

Tam darbui patyrimą jis turi vi
sai gerą, nęs per aštuonis metus 
tarnavo Attomey General padėjėju. 
Laike tos tarnybos jis pravedė eilę 
pasekmingų legalių kovų gindamas 
valstijos ir žmonių pusę, tarp tų ir 
Ohio Bell Telephone bylą. Dabar 
jis yra specialis patarėjas Cleve
lando miesto valdybos byloje prieš 
East Ohio Gas Co., kurią norima 
priversti numažinti kainas.

Tarnaudamas Prancūzijoje laike 
pasaulinio karo, Pulk. Herbert bu
vo apdovanotas Amerikos ir Britų 
valdžios už pasižymėjimus.

• TRAFIKO nelaimėse Cle
velande iki šios savaitės pra
džios užmušta 59 asmenys — 
vis apie pusiau mažiau negu 
per tiek pat laiko pernai. Šy
met žymiai persekiojami važi
nėtoj ai. Paveizdan pereitą sa
vaitę policija buvo areštavus 
777 važinėtojus padariusius nu
sižengimus prieš trafiko taisy
kles.

Pernai per tiek pat laiko tra
fiko nelaimėse buvo užmušta 
115 žmonių.

Sakoma kad užmušimų au
tomobiliais daugiausia būna 
tarp 7 vai. vakaro ir vidurnak
čio.

AKRON, OHIO

Visokios Žinutės
Liepos 9 d., SLA. 354 kuopa 

buvusioje Lietuvių šv. Petro 
bažnytinėje salėje surengė va
karėlį pagerbimui savo delega
to J. Ramoškos, gryžusio iš S.
L. A. seimo Scranton, Pa. Dėl 
šilto oro svečių buvo nedaug, 
vienok vakarėlis buvo smagus. 
Kuopos pirmininkė O. Kazlaus
kienė pristatė delegatą p. Ra
mošką pakalbėti, kuris trum
poje kalboje ragino kuopą dar
buotis ir linkėjo kad ji gyvuo
tų 50 metų, kad gautų daug 
naujų narių. Bet apie patį Su
sivienijimą neužsiminė, turbut 
kalbėtojas nujaučia kad orga
nizacijai patekus į socialistų ir 
komunistų rankas ne kokia at
eitis jos laukia.

Pamarginimui programo ku
nigas J. Angelaitis rodė juda
mus paveikslus, Lietuviškai 
aiškino jų turinį. Paveikslai 
dalyvavusiems patiko. Kun. 
Angelaitis myli Lietuvius ir 
kur galint su jais dalyvauja.

Vakarienėje dalyvavo ir tos 
parapijos klebonas Kun. Bur- 
geois. šokiams griežė Eddy 
Rudis.

K. Bartkus su žmona ir V. 
Kubilius su žmona atostogas 
praleido Chicagoje. Jie daly
vavo savo sunaus dukters krik
štynose, atlankė savo seserį 
Veroniką Balsienę, buvusią 
Akronietę ir Dirvos skaityto
ją, p. Kalvaičius; apžiurėjo 
Chicagos įdomybes. Kelionę tu
rėjo smagią. Laimingai gryžę 
namon stojo prie savo kasdie
ninio darbo.

F. Jankauskas su žmona, sū
num ir dukteria lankėsi Char- 
leroi, Pa., pas savo brolį Anta
ną Jankauską. Pakelyje atlan
kė žmonos pusseserę biznierius 
Gumuliauskus Pittsburghe. Sa
vo kelione ir giminių vaišingu
mu labai patenkinti.

Liepos 3 d. Kazys ir Morta 
Baubliai apvaikščiojo 11 metų 
sukaktį savo vedybinio gyveni
mo.

S. Tamošausko žmona su sū
num lankėsi Chicagoje pas sa
vo sūnų ir ten praleido keletą 
dienų.

Goodyear ir Goodrich gumų 
išdirbystės per abi atleido 1800 
darbininkų >š darbo, tarp jų ir 
keliolika Lietuvių.

Firestone irgi kasdien atlei
džia darbininkų iš darbo.

Tarp šį pavasarį high moky
klą baigusių praleista nepami
nėti šie AkrOno jaunuoliai: V. 
Jasiunas, Kupris ir Valatka.

Pas savo tetą J. Pulkus atsi
lankė sesers duktė Natalija 
Kazlauskaite iš Clevelando. Ji 
čia praleido atostogas, apžiu
rėjo Akrono įdomybes. Links
mai gerai paviešėjus savaitę 
laiko, patenkinta tetos ir jos 
vyro vaišingumu gryžo namon. 
Natalija Kazlauskaitė pereitą 
vasarą su savo motina lankėsi 
Lietuvoje pirmą kartą. Ji kal
ba gražiai Lietuviškai. Cleve
lande dalyvauja Lietuvių veiki
me, yra pavyzdinga Lietuvaitė.

Taip pat trumpai pas p. Pul
kus atsilankė ir viešėjo kiti 
Clevelandiečiai, Pulkaus žmo
nos sesuo, švogeris ir duktė P. 
Maloniai.

Biznierius Petras Tarutis 
per Petrines apvaikščiojo savo 
varduves. Jis yra ilgametis 
Dirvos skaitytojas. Kalnas.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

HARRY HARVEY 
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18624 Detroit Avė. 
Lakewood

S.L.A. SEIMO NUO
TRUPOS

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) 
nistų “bendram frontui”, kuris 
per visą savo amželį nieko ge
ro ir naudingo neišgalvojo kaip 
tik protestus prieš ką nors, tai 
gaila kad jie ir duodasi jam 
vadovauti....

Grigaičio rezoliuciją išklau
sius, paėmė balsą Karpius ir 
paskiau Adv. Jurgėla ir pareiš
kė prieš ją. Už rezoliuciją pa
kelta daugiau rankų, bet buvo 
dikčiai ir prieš.

Kitas svarbus seimo žingsnis 
buvo užtvirtinimas Komisijų, 
kurių sąrašas buvo patiektas 
tam tikros komisijos:

Įstatų komisija — Adv. J. 
Grish, Dr. Montvidas, P. Dar- 
gis.

Kontrolės — Jonas Grinius, 
Kun. Valatka, Jonas Tareila.

Finansų — Trečiokas, Var- 
kala, Pikelis.

Skundų ir Apeliacijų — Adv. 
K. Jurgėla, S. Bakanas, Balči
konis.

Apšvietos — Grigaitis, Vai- 
dyla, J. Miliauskas.

Labdarybės — Dr. Vinikas, 
Kaličienė, Paukštienė.

Sveikatos — Dr. Bronušas, 
Dr. Zalatorius, Dr. A. šlakienė.

Jaunuolių — K. Mikelsonas, 
Zorskaitė, V. Bukšnaitis.

Prieglaudos namo steigimo— 
Moris, Pocius, J. Brazauskas.

(Tautiškų centų išdalinimas 
jau Dirvoje buvo paskelbtas.)

Seimas užsidarė vėlokai va
kare, Liepos 1 d., sugiedojus 
Tautos Himną. Dirvos Rep.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam 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 ■
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LIGONINES PATARNAVIMO PLANAS 
ĮVESTAS AMERICAN STEEL & W1RE CO.

Miss Mary Mickasinovic, 8008 
Spafford Road, dirbanti American 
Steel and Wire Company, šią savai
tę buvo pagerbta kaip 100,000-tinė 
narė įsirašius į Cleveland Hospital 
Service Planą.

Užkalbinta p-lė Mickasinovic pa
sakė: “Aš norėjau prie šios organi
zacijos stoti jau senai, bet vis lau
kiau iki musų kompanija užtvirtins 
šį planą ir įves tvarką mokėti tie
siog iš musų algų išskaitant. Aš 
gerai suprantu kokia nauda yra iš 
to kuomet prisieitų man eiti į ligo
ninę ir taip pat kokia pagalba bus 
visai musų šeimai sulyg Seimo Pla
no kokį tą organizacija turi.”

Kuomet jai buvo įteikta liudiji
mas American Steel and Wire Co. 
ofise, kartu buvo pažymėta kad Cle
velande jau vienas asmuo iš devynių 
prisirašęs prie šio Ligoninių Aptar
navimo Plano, kurį praktikuoja jau 
18 ligoninių Clevelande. Tas pla
nas neapima pelnus, bet tik kaštus 
už patarnavimą kokio kartais pri
reikia ligai ištikus.

■
■
■

■
■■
■
■
■
■
■
■

DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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Telefonas

Palaiko jusy Ryšius su Draugais
• Telefonas jūsų namuose svarbus kaip biznio 
taip ir draugingiems tikslams. Jus praleidžiat pro
gas jeigu darbdavis arba biznio nariai negali jus 
pasiekti telefonu. Ir draugai gali pasiekti jus la
bai lengvai jeigu turit namie telefonx. Tai yra 
nuolatinis patogumas, ir kaštuoja visai mažai. 
Kodėl nejsitaisyti jį?

Taip pat reikia žinoti kad prie 
šio Plano priimama tiktai grupės 
žmonių kokios įstaigos ar dirbtu
vės, ne pavieniai asmenys. Mini- 
mum skaičius priimamas yra pen
ki asmenys.

Clevelande dabar yra jau 1700 
paskirų kompanijų kurios prisirašę 
prie to plano ir todėl juomi naudo
jasi jų darbininkai ir tarnautojai.

SKANI DUONA
Gera, Skani Duona ir daugybės 
rūšių pyragaičiai, viskas iškepta 
musų naujoje, švarioje keptuvė

je. Tik ką atidaryta bizniui.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.

LINCOLN HEIGHTS 
BAKING CO.

6926 Superior Avenue 
Cleveland (31)

■ k



G. K. Pranešimas

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

VILNIEČIŲ 
ATVYKIMAS

KAUNAS, Liepos 17. — 
Šiądien rytą atvyko 30 Vil
niaus Lietuvių sportininkų 
ir 16 ekskursantų, kurių 
tarpe žinomi visuomeninin
kai Kun. Čibiras ir šikšnys 
ir skautaš Žižmaras, kuris 
nugalėjo Lenką už įžeidi
mą Lietuvių tautos.

Stotyje juos pasitiko per 
10,000 Kauniečių ir su ne
paprastai entuziastingomis 
ovacijomis lydėjo per mies
tą. Vilniečiai prie nežino
mo kareivio kapo padėjo 
Vilniaus gėlių vainiką.

OLIMPIJADOS NARIAI 
PAGERBĖ KAPĄ

Liepos 16 d. Tautinės 
Olimpijados 2000 dalyvių 
pagerbė nežinomą Lietuvos 
kareivį ir uždegė senovės 
papročiu Olimpinę liepsną.

OLIMPIJADOS 
PRADŽIA

Liepos 17 d., dalyvaujant 
Valstybės Prezidentui A. 
Smetonai, Ministrui Pirmi
ninkui Kun. Mironui, seimo 
pirmininkui Šakeniui, mi
nistrams ir diplomatiniam 
korpusui, kariuomenės va
dovybei ir per 15,000 žiū
rovų, atidaryta Pirmutinė 
Tautinė Lietuvos Sporto 
Olimpijada.

Programą apima 12 spor
to šakų.

Pirmiausia pradėta vyk
dyti lengvosios atletikos 
rungtynės, kuriose puikiai 
užsirekomendavo Amerikos 
Lietuviai:

Teodoras Startinius (iš 
Kearny, N. J.) 100 metrų 
(109.3 jardų) nubėgo per 
10.9 sekundų, laimėdamas 
pirmą vietą.

Petras Bernotas (Pitts
burgh) i aukštį be karties 
iššoko 1.92 metrų (6 pėdas 
3 colius).
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 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN 
DYMUI, ir jeigu norėsite, naudoti 
daugiau, tą galėsit daryli už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti ta vaistą 7 dienas, DYKAI 
musų kaštais. Pasiuskit savo var 
dą ir adresą tuojau į
ROSSĘ PRODUCTS CO. Dept. Y-3

Juozas Bcinoris (iš Chi
cago) rutulį nustūmė 14.03 
metrus (45 pėdos 11 colių).

Florencc Bložytė (iš Chi
cago) diską numetė 35.03 
metrus (114 pėdų 11 colių).

Amerikos Lietuvių ko
manda Švedų estafetėje 
(medley relay) 1000 metrų 
(1093 jardų) nubėgo per 
2.001 minu tas.

Šiose varžybose pastaty
ti Lietuvos olimpiniai re
kordai.

Lietuvos atletai pasiekė 
šešis naujus rekordus.
Iš BRAZILIJOS

Liepos 19 d. Kaune gau
ta žinia kad Liepos 22 d. 
atvvksta 3 Brazilijos Lie
tuviai sportininkai daly
vauti Olimpijadoje.

DARBININKAI LIETUVO
JE. Pramonės įmonių su 5 ir 
daugiau asmenų Lietuvoje šių 
metų pradžioje buvo 1,231. 
1937 metų pradžioje jų buvo 
175 mažiau.

Iš bendro Lietuvos pramo
nės įmonių personalo skaičiaus 
35,500 yra 30,400 samdomu 
darbininkų. Tie darbininkai už 
savo darbą šymet tik Sausio 
mėnesį gavo algos 3,897,700 
litų, o praėjusiais metais tą 
patį mėnesį gavo 3,194,000 lt. 
Taigi šymet dirba daug geriau.

Pramonės įmonių daugiausia 
yra Kaune: 382 su 13,283 as
menimis personalo.

Klaipėdoje yra 134 pramo
nės įmonės su 9,042 darbinin
kais. Trečioje vietoje Šiauliai 
su 138 įmonėmis ir 3,687 dar
bininkais. Panevėžys turi 66 
pramonės įmones ir 1,445 dar
bininkus.

PAJIEŠKOJIMAI

2708 W. Farwell Avė. Chicasro. In

Lietuvos Konsulatas Chica
goje pajieško sekančius asme
nis:
Brazauskas Jonas, sūnūs Vin

co. 1919 m. dirbo gatveka- 
rių kompanijai Chicagoje.

Chmeliauskas Julius, sūnūs An
tano, kilęs iš Panevėžio ap., 
1877 m. Gyveno Columbus, 
Ohio.

Kuzmickas Jonas, kilęs iš Ne
munaičio k., Alytaus ap. Gy
veno Edvvardsville, 111. Dir
bo anglių kasyklose ir gele
žies liejyklose.

I asmanavičius Vladas (Walter 
Lasmann). Kilęs iš Abelių 
v., Rokiškio ap., apie 52 me
tų amžiaus. Gyveno Chica
goje.

Ūsas Antanas, atvyko Ameri
kon apie 1913 m., gyveno Dc- 
vils Lake, N. Dak.

Vcnrlauskai, Juozas, Jonas, Si
mas ir Vincas. Kilę š Bab
tų vai., Kauno ap. Iš Lietu
vos išvyko 1995 m., apsigy- ( 
veno Pittsburgne.

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue Place j

Chicago, III.

IŠKILMINGAI SUTIKTI 
SPORTININKAI

KAUNAS. — Liepos 12 iš
kilmingai sutikti Amerikos Lie
tuvių sportininkai Klaipėdoje 
ir Kaune. Kelione visi labai 
patenkinti. Be to, Liepos 14 
atvyko Anglijos Lietuvių devy
ni sportininkai.
ATVYKO VILNIJOS 
LIETUVIŲ SPORTININKAI

KAUNAS. — Liepos 16 d. į 
Tautinę Lietuvos Sporto Olim- 
pijadą atvyko 26 Vilniaus Lie
tuviai sportininkai vadovauja
mi žinomo skauto žižmaro. Jie 
buvo ypatingai šiltai sutikti.
KONTAUTUI STATYS 
PAMINKLĄ KLAIPĖDOJE

KAUNAS. — Nazių sukelto
se Birželio 28 d. Klaipėdoje 
muštynėse žuvusiam Kontau- 
tui, žuvimo vietoje bus pasta
tytas didelis paminklas. Kiti 
per tas muštynes sunkiai su
žeistieji sveiksta.
UŽSIENIO SKAUTAI 
PAGERBĖ LIETUVOS 
NEŽINOMĄ KAREIVĮ

KAUNAS. — Liepos 14 d. 
Tautinės Lietuvių Skautų sto
vyklos trylikos užsienio vals
tybių skautų atstovai padėjo 
vainikus prie nežinomo Lietu
vos kareivio kapo.
LIAUDIES UNIVERSITETĄ 
LANKĖ 3873 DARBININKAI

KAUNAS. — šiais mokslo 
metais Darbo Rūmų įsteigtą 
liaudies universitetą lankė 3873 
darbininkai, kuriame dėstė 160 
lektorių.
POPIEŽIAUS AUKA 
PALANGOS PADEGĖLIAMS

KAUNAS. — Liepos 8 Lie
tuvoje gauta žinios kad popie
žius paskyrė Palangos padegė
liams šelpti dešimt tūkstančių 
litų.
AUKOS GINKLŲ FONDUI

KAUNAS. — Kaip nepri
klausomos Lietuvos tautiečiai 
brangina laisvę rodo jau ir tas 
faktas kad vien Birželio mėne
sį Ginklų Fondui suaukota 
1,074,202 litų, ši suma, paly
dinti, yra labai didelė, nes rei
kia atsiminti kad kraštas nėra 
labai turtingas, ir pragyveni
mo lygis nėra aukštas. Įdo
miausia kad didžiausią aukoto
jų dalį sudaro ūkininkai ir dar
bininkai.

PREKYBOS SUTARTIS 
SU BELGIJA

BRŪSSELIS, Liepos 9 d. — 
Čia pasirašyta nauja Lietuvos- 
Belgijos prekybos sutartis.

Liepos 11 d. Lietuvos preky
bos delegacija išvyko į Varša- 
vą naujoms deryboms, šios 
derybos gal bus ilgiausias ir 
sunkiausios, nes liečia ekono
minius reikalus — Lietuvių- 
Lenkų prekybą.
AMERIKOS KATALIKŲ 
ĮGALIOTINIAI PAS VALST. 
PREZIDENTĄ

KAUNAS, Liepos 8 d. — 
Šiomis dienomis Valstybes Pre
zidentas Antanas Smetona, Mi
nisteris Pirmininkas Kun. Mi
ronus, Seimo Pirmininkas Ša
kenis ir Krašto Apsaugos Mi
nisteris Raštikis priėmė Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos Tarybos penkis įgalio
tinius, vadovaujamus Kun. Bal- 
kuno iš Brooklyno.

Lietuviški Produktai 
Sudarą Lenkijai Rinitą 

Konkurenciją
“Polska Zbrojna” Birželio 19 

d. atspaude straipsnį, “Lietu
va — žemės Ūkio Kraštas”, 
kuriame, be kita ko, rašoma 
jog prekybos santikių sunor- 
įnavimo išvakarėse esą reika
linga pripažinti savo naujo 
partnerio ūkio ir užsienio poli
tikos struktūrą.

Esą žinoma kad Lietuva 
esanti žemės ūkio kraštas tik
ra to žodžio prasme. Įverti
nant Lietuvos ūkio produktų 
eksportą, esą reikalinga beša
liškai pripažinti kad tokie Lie
tuviški produktai kaip svies
tas, bekonai, kumpiai ir kiauši
niai užsienio rinkose turį iš
dirbtą gerą markę. Tai suda
rą rimtą konkurenciją Lenki
jai. Tokios geros produktų 
kokybės esą pasiekta Lietuvos 
valdžios pastangomis centrali
zuotu supirkinėjimu ir parda
vimu, o taip pat ir standariza- 
vimu.

VYTAUTO VILEIŠIO 
PALAIKAI PERVEŽTI 
Į VILNIŲ

KAUNAS. — Liepos 5 d., 
Vyriausybės atstovams ir gau
siai visuomenei iškilmingai iš
lydėjus, į Vilnių pervežti Vy
tauto Vileišio palaikai. Kars
tas buvo apdengtas Lietuvos 
vėliava, kurį į Vilnių lydėjo 
apie 150 asmenų, čia jį pasi
tiko didelė minia vietos Lietu
vių visuomenės, Jturi dalyvavo 
ir iškilmingose laidotuvėse.

Kauniečiai uždėjo vainikus, 
ant Dr. Jono Basanavičiaus ir 
Petro Vileišio kapų ir sugiedo
jo Lietuvos Himną.

Velionis Vytautas Vileišis 
palaidotas Vilniaus Rasų kapi
nėse, Vileišių šeimos kriptoje.

BECKAS BUVO SUSTOJĘS 
KAUNE

KAUNAS. — Liepos 13 d. 
skrisdamas į Rygą Kauno aero
drome trumpai buvo • sustojęs 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nistras Beckas. .Tį aerodrome 
pasitiko užsienio reikalų mini
sterijos generalinis sekreto
rius p. Urbšys, ir Lenkijos pa
siuntinybės Kaune personalą s.
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LEHMAN 
& LEIGH

Dirbtinu Kūno Daliu 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbimų. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

Jsteijrta 1906
Telef. MAin 0745
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K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieri uoto jas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos -
9114 St. Cl&ir Avenue

Telef. MUlberry 0744
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| KODĖL OHIO TAUTINES GRUPES 
| YRA DAVEY DEMOKRATAI!
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SISp
v 809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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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.

! I. S AMAS JEU’ELRY
6704 Superior Avenue
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Į APDRAUDOS REIKALE j

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 
I: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
~ 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E
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Kuris iš kandidatų į Gubernatorius gi
mė biednystėje ir pats per save prasi
siekė be jokių gatavų turtų paramos?

TAI GOV. DAVEY!
Kuris taigi gali geriau suprasti skur
dą, nedateklius ir sunkumus biednų 
žmonių?

TIK GOV. DAVEY!
Savo ofise kas buvo visada lengvai 
prieinamas ir kas atkreipė prijausmir.- 
gą ausį varge esantiems?

TAI GOV. DAVEY!
Kas buvo nuolat sekiojamas staugian
čių reakcijos vilkų už jo humanitariš
kas pažvalgas ?

TAI BUVO GOV. DAVEY!

Kas buvo pirmutinis pripažinti teisin
gas ambicijas svetimtaučių žmonių 
Valstijos Valdžioje?

TAI GOV. DAVEY!
Kas suteikė pirmutines reprezentaci
jas aukštesnėse vietose Valstijos yal- 
džioja ateiviams.

TAI GOV. DAVEY!
Kas atmetė nedorą šelpimo bilių ku
ris norėjo uždrausti teikti pašalpas 
ne-piliečiams ateiviams?

TAI GOV. DAVEY!
Kas visada apsaugojo interesus visų 
Ohio piliečių nežiūrint jų tikybos, ra
sės ar spalvos?

TAI GOV. DAVEY!

GOV. DAVEY STOVI UŽ ATSAKANČIĄ VALDŽIĄ!

Išrinkit vėl

Martin L. Davey
GOVERNOR

Davey for Governor Committee, Kerti M. l’ickens, Campaign Manag?r

lectricity is cheap»«»

Pasinaudok i t pigia kaina elek
tros! Virkit elektriškai!

Prie to kad kepa, raujas Elec- 
tric Roaster taipgi spirgina, 
sir.ožija ir šutina. Jais p ga
minama pilnas valgis — mėsa, 
daržovės ir prieskoniai—astuo
niems vienu kartu laiko tau
pymo operacija.

P; matyk naują Electric Roas
ter krautuvėje DABAR. Jie 
nebrangus ir jie atlieka pui
kiausia valgio gaminimą.

THEELECTRICAL LEAGUE
GERIAUSIOMS PASEKMĖMS GAMINKIT VALGI SU ELEKTRA

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

I NEW DEAL BAKERY I 
| PRANAS KUNCATTIS, savininke
| 4023 E. 141 STREET Telef°nas WAsh 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok ia
== Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan W
= niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. :

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

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS
išiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiim
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DEDAMA PASTANGOS KOVOTI SU TRAFI- 
KO NELAIMIŲ MIRTIMIS

Kandidatas j Ohio 
Lieutenant Governor

On the Way to Dear Lithuania

Iš visos šalies surinktos sta
tistikos parodo, sako F. E. Wil- 
liams, Gubernatoriaus Saugumo 
Priežiūros Biuro sekretorius, 
kad du iš kiekvienų penkių Gra
fiko nelaimėse užmuštų žmo
nių yra pėkstieji ir kad apie 
trys ketvirtadaliai jų yra su
augę.

Tyrinėjimai nelaimių kuriose 
užmušama suaugę pėkstieji as
menys, sako p. Williams, pri- 
parodo kad didelė dauguma jų 
nėra važiavę automobiliu ir to
dėl neturi supratimo apie va- 
automobilį valdančio žmogaus 
ypatybes.

“Dauguma tų pėksčių žuvu
siųjų”, sako p. Williams, “pa
tys pasipainioja po automobi
liais, nulipę nuo šaligatvio į 
gatvę, neatsižiurėdami kur. Jie

nežino kad automobilis važiuo
jantis 25 mylias į valandų grei
tumu negali būti sukontroliuo
tas per apie 28 pėdas kelio, ir 
kad automobilis dar lekia 34 
pėdas toliau nuo to laiko kaip 
jo valdytojas uždeda savo koją 
ant stabdžių, iki karo sustoji
mo, kitaip sakant automobilis 
iki sustojimo dar pralekia apie 
62 pėdas kelio.”

F. E. Williams įrodinėja kad 
jei jus norit sutaupyt minutą 
laiko skubėdamas pereiti per 
gatvę tarp sustatytų automo
bilių. jeigu einat kuomet prie
šingos trafiko šviesos, arba no
rit prabėgti į kitą pusę pro 
užpakalį gatvekarių ir busų iš 
jų išlipę, jus tiktai gemble- 
riuojat su likusiais savo gyve
nimo metais. J A M ES METZENBAUM

CHARLES SAWYER 
PATIEKIA SAVO

PLANUS
Charles Sawyer, kandidatas 

Demokratų partijos į Ohio val
stijos gubernatorius, savo ra- 
dio kalboje pastaromis dieno
mis plačiai išdėstė kaip jis pa
siryžęs vadovauti valstijos rei
kalus. Daug laiko jis paskyręs 
aiškinimui apie valstijos vieš
kelių departamento netvarką ir 
politiką kokia tame darbe įsi
sukus, Savvyer nurodė kad da
bartinis gubernatorius Davey 
nepajiegė pasinaudoti visomis 
federalės valdžios duodamomis 
galimybėmis vieškelius statyti, 
dėl to valstija neteko ir biznio 
ir daug darbininkų negavo dar
bo.

Savvyer padarė palyginimą 
kaip Michigan ir Ohio pasinau
doja federaliais pinigais: “Va
sario 28 d. Ohio nepajiegė pa
sinaudoti $5,700,000 skiriamais 
pinigais, o Michigan valstija 
turėjo tik $783,000 federalių 
pinigų nepanaudotų. Toliau, 
Michigan paruošė 800 projek
tų dėl PWA užgyrimo, nors jų 
užgirta tik 112 — bet ir tai 
112 projektų daugiau negu ga
vo Ohio valstija. Aš pažadu 
dėti visas pastangas gauti kiek 
daugiausia galima federalių pi
nigų viešiems darbams.”

Pastarų dienų sužiūrėjimai 
parodė kad Ohio valstijai rei
kia $347,000,000 vertėst kelių 
taisymų ir pagerinimų, dau
giausia negu kurioj kitoj val
stijoj išskyrus Kaliforniją. Aš 
tuoj imsiuosi to darbo, panau
dodamas mokslingus ekspertus 
nustatyti programą, sako Saw- 
yer.

Savo kalboje Charles Savvyer 
patiekė platų savo veikimo pro
gramą, kuris vertas užgyrimo 
ir parodo jį esant gabiu ir tin
kamu žmogum tai vietai kurios 
jis j ieško.

MIRIMŲ SKAIČIUS 
APMAŽĖJO

Clevelandas šymet žada pa
daryti mažiausio mirimų skai
čiaus rekordą. Sumažėjo užsi
krečiamų ligų mirimai, prie to 
nupuolė pusiau automobilių ne
laimėse mirtys, taip kad šymet 
per pirmą pusmetį mirimų nuo 
kiekvieno 1000 gyventojų iš
puolė po 10.5, vietoje kaip per
nai buvo po 11.8 per pirmą 
pusmetį, o per visą metą per
nai išpuolė po 11 nuo 1000 gy
ventojų.

Sveikatos komisijonierius sa
ko šymet Clevelandas turi svei
kiausią metą.

Užsiregistravo 11,000 
Daugiau Balsuotojų
Pereitą savaitę, piliečių re

gistravimosi dienomis užsire
gistravo net 11,000 piliečių kad 
turėtų teisę balsuoti nomina
cijose Rugpjūčio 9 d.

Tai yra rekordinis skaičius. 
Matomai žmopės nori dalyvau
ti balsavimuose ateinančiuose 
gubernatoriaus kandidatų rin
kimuose.

PLIENO DARBAI 
PAKILO

Clevelando ir Lorain srityje 
plieno darbai pereitą savaitę 
pakilo 13 punktų iki 34 nuoš. 

; normalio. Youngstowne paki
lo tik 3 punktais ir ten dirba 
su 33 nuoš. normalio.

PATYRĘS ALAUS 
GAMINIME

Julius Didžiunas-Jonas, dir
bantis Sunrise Brevving Co. 
pardavimo vedėjo padėjėju, tu
ri visapusišką patyrimą savo 
užsiėmime. Jau Kietose ang
lyse, Scrantone, Wilkes-Barre , 
ir tt., jis dirbęs prie bravorų. 
Didžiūnas rodos yra čia gimęs 
ir augęs, bet Lietuvių kalbą 
puikiai vartoja.

Reikalauja Vyrų Buvu
sių Kareivių

The U. S. Army Recruiting 
Service, kurios raštinės randa- j 
si sename pašto name, Cleve- į 
land, Ohio, gavo paraginimą 
priimti buvusius kareivius re- į 
guliarėje kariuomenėje į regu- 
liarės kariuomenės rezervus.

Vyrai kurie buvo garbingai 
paleisti iš tarnybos bėgyje pa
starų trijų metų, ir yra fiziškai 
geri, nevedę, ir jaunesni kaip 
36 metų, gali įsirašyti. Apli- 1 
kacijos priimamos viršuje pa
žymėtu antrašu.

RENGIASI PRIE PIKNIKO
Trys vietinės SLA. kuopos 

rengia bendrą pikniką Liepos 
31 d. Mačiutos sode, prie Green 
road. ,Bus programas su do
vanomis.

Šv. Jurgio parapijos pikni-1 
kas atsibus šj sekmadienį, Lie
pos 24 d.

Parapijos piknikas įvyksta1 
žinomoje vietoje, Bastos darže.

—
Išrinko Vadu Kalėjime 

Sėdinti
Clevelando Maliavotojų Ta

ryba (Painters District Coun- 
cil) pasielgė labai nedarbinin
kiškai vienbalsiai išrinkdama 
savo prezidentu kalėjime užda
rytą nubaustą Don A. Camp- 
bell, kuris ten pakliuvo su kitu 
savo draugu, John McGee, už 
lupikavimą ir* darbininkų iš
naudojimą parūpinant jiems 
darbus. Unija ir jos vadai de
da visokiausias pastangas tuos 
prasižengėlius išlaisvinti. Jie 
per kelis metus pridarė viso
kių niekšysčių visame mieste.

jiedu buvo padavę apeliaci
ja, bet ji atmesta ir jie palik
ti kdfėti.

FILMUOJA VILNIŲ
Broliai Motuzai, kurie jau 

metai laiko kaip filmuoja Lie
tuvą, šiomis dienomis rašo Dir
vos redaktoriui iš Vilniaus, 
kur nuvyko apsižiūrėti ir sako i 
gavo Lenkų leidimą padaryti 
filmų iš to musų istoriško mie
sto. Prie to turi pagaminę la
bai daug filmų visos Lietuvos 
ir šį rudenį kada nors parva
žiuos į Ameriką, ir atsilankys j 
Clevelande.

SUSIRINKIMAS PRIEŠ 
NOMINACIJAS

Lietuvių Demokratų Klubo 
paskutinis mėnesinis susirinki
mas prieš nominacijas bus lai- j 
komas ketvirtadienį, Liepos 28 
d., uo 8 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Visi nariai prašomi bū
ti. Po susirinkimo visiems vai
šės.

Tėm.vkit: nominacijų balsa
vimai bus antradienį, Rugpju- 
čio-August 9 d. Valdyba.

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

Žymus Clevelando advokatas, bu
vęs Ohio Valstijos Senatorius, kan
didatuoja j Ohio Lieutenant-Gover- 
nor vietą, Demokratų partijos są
raše nominacijose Rugpjūčio - Aug. 
9 fL

Tai yra tas pats žmogus kuris 
pereitą žiemą tyrinėjo dabartinės 
Ohio Valstijos Administracijos ne
tvarką, iš kurios narių jis išgavo 
apkaltinimus grafto ir kitokių ne
tikslumų prieš įvairių valstijos de
partamentų vedėjus.

Jis tą darbą dirbo visuomenei pa- 
sišvęsdamas, neimdamas jokio at
lyginimo.

Jis 1935 metais paruošė Valsti
jos senatui mokyklų bilių; banki
nius bilius taikytus apsaugoti depo- 
zitorius, ir pravarė ilgai trukdytą 
Darbininkams bedarbės atlyginimo 
įstatymą.

Tarp kitų savo ankstyvų visuome
nės gerovei darbų, jis kaip advoka
tas yra vedęs bandymo bylą Suvie
nytų Valstijų Aukščiausiame Teis
me, apgindamas gyvenamų namų 
ruožus nuo užpludimo bizniškomis 
įstaigomis.

Būdamas Clevelando Mokyklų Ta
rybos nariu (1931-33) jis žymiai 
pasidarbavo išgelbėjimui mokyklų 
nuo uždarymo laike pačių sunkiau
sių depresijos metų. Taip pat aprū
pino maistu 27,000 mokyklų vaikų, 
kurie jau badavo.

Jo diedukai atvyko i Clevelandą 
laike Amerikos Civilinio Karo; jo 
tėvai vedė Clevelande, ir jis su ki
tais savo šeimos vaikais gimė, už
augo ir mokslus išėjo Clevelande.

Ohio Lietuviai prisimins jį nomi
nacijose ir balsuos už jį Rugpjučio- 
August 9 d.

MATYKIT PUIKIĄ 
OPERETĘ “ROSE 

MARIE”
Clevelando dideliame ir puikiame 

: atviru dangum teatre prie Erie Eže
ro, žinomame Aųuastage, pradedant 
penktadieniu, Liepos 22, visą savai
tę laiko bus statoma puiki ir melo
dramatiška operetė “Rose Marie”, 
su Lea Whitney vadovaujamoje ro
lėje ir daugeliu kitų pažymių dai
nininkų prie jos, o prie to visko 
bus didelis merginų šokikių baletas.

Tai yra jau ketvirta savaitė gra
žių vaidinimų tame vandeniniame 
teatre, kur lankosi tūkstančiai žmo
nių kas vakaras. Ten vienu kartu 
telpa apie penki tūkstančiai lanky
toju.

Tikietai ten kaštuoja nuo 50 centų 
iki $1.50, bet reikia pasirūpinti Įsi
gyti išanksto, nes vietos visada bū
na permaža, taip daug lankytojų 
būna.

Tikietai galima pirkti mieste šio
se vietose: Union Bank of Commer- 
ce ineigoje, Higbee, May Co., Bond's 
krautuvėje ir ten pat Aųuastage.

JĮIPPODROM Į<]

“Little Miss Broadway”
Maža artistė Shirley Temple vi

sada publikai patiko, bet šį kartą ji 
nustebins visus savo nauja filmą.

Ji savo naujame veikale yra ap
supta šokikais, dainininkais, roman- 
suotojais ir juokdariais. Tas veika
las pradedamas rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Liepos 23.

Kartu su ja vaidina tokie žinomi 
artistai kaip George Murnhy; juok
darys Jimmv Durante; Edna Mae 
Oliver, Phyllis Brooks ir kiti.

Dalykas einasi viename viešbuty
je kur gyvena vodevilio artistai ir 
ten gyvena ta mažutė artistė su 
savo augytojais, Edward Ellis ir 
Phyllis Brooks. Kuomet Jimmy Du- 
rante’s jazz benas pradeda perdaug 
garsiai praktikuoti, ten prasideda 
visokių juokų, šposų ir piktumų.

Mėgstanti juokus, dainavimą ir 
šposus pasistengkit pamatyti šį 
veikalą.

BY ANNA

(Continued from lašt week)

SUNDAY — MAY 29 —
Half of this night, enroute to 

Goteborg I coudn't sleep. I sat 
and looked out the vvindovv. By 
one o’clock the sky was štili red, 
at the horizon. The clouds around 
were grey and deep purple. Hovv- 
ever, after a time I decided jt was 
of no ūse to stay awake because 
another day was coming. The con- 
ductor on this train špoke no En- 
glish, vve could only show our tic- 
kets and hope luck would help us 
reach our destination. We crossed 
from the Danish coast to the Swe- 
dish mainland vvithout getting off 

; the train.
Our train arrived in Goteborg at 

j 3 a.m. būt vve werc permjtted to 
I sleep until 8 a.m. at vvliich time 
j another non- English speaking con- 
' ductor awakened us. I looked thru 
| the vvindovv, it vvas a beautiful, 
vvarm, sunny morning. The people 

j at the station vvere dressed in Sun- 
' day clothes, there vvas no hurry or 
scurry. We packed our nighties 
into our boxes and called a purtei' 
who carried our things to the Kung 
Carl Hotel, not mūre than a hun- 
dred yards from the station. Mr. 

i Grini had recommended this hotel. 
Į The clerk here špoke English and 
: we were at ease. Our room was 
: on the fourth floor a typical Euro- 
pean hotel room with tvvo large 

į windows sėt in alcoves. In one al- 
. cove there was a sofa, in the other 
a vvriting desk and lamp. It was 
cozy and restful.

We went to breakfast and vvith - 
out looking at the menu asked for 
breakfast complete, vvhich vve knew 
consisted of coffee, rolls, butter and 

. an egg in any Scandinavian coun- 
1 try. After breakfast vve decided to 
1 find the Svvedish giri that vve met 

on the Britannic.
i A gentleman in the hotel lobby 
■ heard uS asking about directions 
to this street and kindly offered to 
show us the vvay. He had lived 
in American, and štili ovvned some 
property in Minnesota, vvhere he 
was preparing to go to in a month 
or so to sėli.

He špoke English very well and 
wai: kind and gracious. He took 
us right to the door and gavę us 
a European nod and bow; vve thank- 
ed him for the trouble, and he left. 
We found our lady friend, and all 
vvere very happy over the reunion. 
We chatted about our experiences 
and invited her over to our hotel, 
where we wanted to plan a trip 
enabling us to see Goteborg. She 

Į had a date for the evening būt was 
j very glad to share him with us, 
i so vve agreed to spend the even- 
| ing together. Leaving her vve re- 
1 turned to the hotel. In the mean- 
tirne the vveather became pretty 

Į rainy, so we just stayed in our 
room vvaiting for the giri to come. 
After a long vvait we decided that 
she mušt have given us the slip, so 
we started to leave on our ovvn, 
when the porter informed us that 
a certain giri had vvaited for us for 
over an hour and left. Did that 

i make us sore! Here we vvere both 
vvaiting for one another, and that 
dumb clerk never checked up to 
see if vve vvere in.

We went out then to see the 
sights. The sun vvas again shining. 
We vvere on our way to find a 
place to eat our lunch. The Trad- 

! gardsforeningen Park was our goal. 
tVithout much trouble vve found it. 
Admission to the grounds was 25 
ore, 7c in American money. This 
was a beautiful park, vvith flower 
beds all around, gravel vvalks, and 
large greenhouses vvhich contained
tropical plants and fish. Tali palm 
trees, orange and grapefruit trees
etc. 25 ore admission to each.
We chose a large one and went
through it, just to see vvhat it vvas 
likę. It vvas very pretty and there 
vvere also a few bright feathered 
parrots among the tropical plants.

From here we vvalked through the 
park and came to a clearing among 
the trees, where vve found the most 
pretencious casino and restaurant. 
The lavvns vvere dotted vvith large 
bright colored umbrellas under vvhich 
vvere tables for refreshments. Mu- 
sic vvas heard from indoors so vve 
decided to go in for our dinner and 
enjoy the music. A vvaiter in stiff 
tuxedo met us and shovved us to 
a table. We asked for an English 
speaking vvaiter. We gavę this 
vvaiter our order and asked for sug- 
gestions on vvhat to have. The din- 
ners vvere 2% Kroner each (about 
65c our money). It seems the cus- 
tom here is to alvvays have some- 
thing to drink vvith a meal. I 
couldn’t read the menu, and really 
didn’t care for an alcholic, būt be- 
ing in such a fine place, and on a 
Sunday, I decided to treat myself. 
At the vvaiter’s suggestion I order- 
ed a Martini cocktail, “American 
drinks to Americans”, he said. Af
ter vve vvere served our dinner vvhich 
consisted of roast chicken, potatoes, 
and a salad vve discovered they 
forgot to serve us bread. Our

^.4.4^4.41 4-4. j—j—{--5—j—j--?--}- 4.4. 4-.4-4-4.4~j. 
t I

| EVA’S į 
| Dry Cleaning
R Senas Drapanas padarom L 

kaip naujas, išvalom ir L
” sutaisom. ;;Į

EVA PETRAITIS l

t 6702 Superior Avė. i
| CLEVELAND, OHIO
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= Geros rūšies anglis sulyg
s jūsų pasirinkimo, pristato
z ma į namus greitai, kainos
= visai žemos. Užsakyti ga =
= lit telefonu arba laišku. —
= Anna Pongonis E

1076 East 78th Street s
Telefonas ENdicott 2562 =
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vvaiter vvas busy at another table 
so another vvaiter brought us the 
bread and butter. After dinner vve 
vvere thirsty, and here in Europe 
they never, never serve vvater. You 
are supposed to drink seltzer, soda, 
beer or vvine, anything būt vvater.

We finally attracted the attention 
of our vvaiter and asked for vvater 
or something to drink. Smart fel- 
lovv, he suggested “Svvedish punch". 
It sounded good to us, a nice re- 
freshing drink of fruit punch after 
dinner. We vvaited for our punch, 
in anticipation. Lo and behold! 
here came the vvaiter vvith a silver 
bucket of ice, in vvhich vvas packed 
an attractive little bottle of amber 
colored liquid. Bernice and I vvere 
amazed. Good Lord, vvhat did vve 
order. We didn’t vvant anything 
intoxicating. Būt, vve felt vve had 
to accept the order, rather than 
be embarrasssed. It turned out to 
be very delightful, svveet and spicy, 
just likę Lithuanian Krupnikas. The 
bottle contained about 8 ounces. We 
vvould have been plenty dizzy if vve 
hadn’t had a good solid dinner. 
We called for our check. It vvas 
awful! We felt vve vvere “roped 
in.” Our first experience at being 
taken for a “ride.” Up until this 
time someone vvas alvvays vvith us 
and helped us order. Novv we vvere 
at the mercy of those that take ad- 
vantage of inexperienced travelers.

Here’s the vvay they charged us: 
3 Kroner for the Martini. The 
bread and butter vvas 2 Kroner; the 
Svvedish punch vvas 5 Kroner and 
the dinner alone vvas only 2% Kro
ner. We should have stopped a t 
the dinner alone. Būt hovv vvere 
vve to knovv vvhat vvas going to 
happen. Imagine, vvhat burned me 
up vvas that vve had to pay 50c 
for the extra order of bread and 
butter. And that Martini! — More 
than the entire dinner. We paid 
our bill and hoped to profit by our 
experience in the future.

Afterall, vve did enjoy the sur- 
roundings and beautiful music. We 
continued our jaunt around the park 
and then returned to our hotel, to 
vvait for our girlfriend and her 
boyfriend, vvith vvhom vve expect- 
ed to go to Liseberg.
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About nine o’clock, vvhich here 
seemed to be late afternoon, they 
came. • The young man špoke no 
English, and vve expected our girl
friend to translate our conversation 
to him. Re vvas rather a good- 
looking fellovv, vvith xcharming man- 
ners. Agda, our lady friend ap- 
peared nervous and uneasy. I hop
ed she vvasn’t vvorried about thė 
competition vve might give her for 
her escort. We told her vve ap- 
preciated her generosity, and vvould 
make no plays for her friend. We 
vvere only too grateful to have com- 
pany, that could help us get around, 
as vve could not speak Svvedish.

She vvas so flustered that she 
kept talking to us in Svvedish and 
to him in English. We kept telling 
her to take it easy. We vvere the 
ones she should talk English to. 
Finally after a lot of fluster vve 
vvere off. Instead of getting out 
to Liseberg vve found ourselves in 
“Langendrag” a dine and dance pa- 
vilion on a high cliff facing the 
Bay. The sky in the distance vvas 
rosy and the clouds vvere edged vvith 
silver, it vvas a beautiful sight. The 
bay vvas dotted here and there vvith 
vvooded islands. At one side vve 
could see the tovver of a castle. It 
vzas štili daylight altho the hour 
vvas ten or more. This pavilion vvas 
tvvo stories high. On the main 
floor vvas the dinning room and up- 
stairs vvas the dance floor. We 
vveren’t hungry as vve had a big 
dinner late in the afternoon, we on
ly vvanted to dance and vvatch the 
dancers. They told us that in or
der to dance we mušt eat first, as 
that covers the price of admission 
to the dance floor. So vve sat at 
a table and left it up to them to 
order for us. We asked only for 
a sandvvich. Our vvaiter špoke a 
little English and had formerly liv
ed in Nevv York. Surprise! He 
brought us good old American ham-

burgers — juicy and delicious, too.
Over our heads vve could hear 

the shuffle of dancing feet and vhe 
strains of svveet music. Good old 
familiar American popular music. 
All the songs vve hear at home. 
Even the singer in the orchestra 
sang in English. We ate hurriedly 
and vvent upstairs vvhere vve vvere 
shovvn to a little table along the 
vvall. Here vve vvere seated and our 
after dinner coffee vvas served. You 
could drink at leisure, and dance in 
betvveen sips. It’s dorable the 
vvay they serve coffee , here. Tiny 
cups and coffee pot, vvith the cutest 
little spoons. Bernice and I thought 
this vvas so novel and unusual to 
sip coffee out of dvvarf cups.

Our escort danced vvith each of 
us in turn. He vvas a marvelous 
dancer. We could not speak his 
language, būt dancing is done in any 
language, and vve enjoyed it. Be- 
sides the music made us feel at 
home. Bernice remarked, “Even tho 
vve are on the other side of the 
Atlantic vve can’t lose the feeling 
of being avvay from America.” The 
music, surroundings and dancing are 
all the šame, only the service and 
coffee drinking is different. Oh 
yes and the manners of the men 
vvhen asking for a dance are very | 
different. They approach a lady 
and bovv gracefully, to vvhich she 
usually accepts.

Here in Svveden you may accept 
a dance from anyone, if you care 
to. At home you are not supposed 
to dance vvith a stranger. Here 
the men movė criss-cross as soon 
as the music starts, and selects the į 
vvoman of his choice. He faces her j 
L'ųuarely, bovvs and in a second, j 
vvith no time lošt they are off. 1 
especially admired the vvaltzes. Each 
and everyone svvings and tvvirls 
adong in rythm vvith the music. All 
heads seem to svvay in unison. Not 
likę they do at home.

At tvvo o’clock the dance is over. 
We mušt go home. After having 
such a good time, vve hate to leave. 
Būt as there is no music vve have 
no alternative.

As vve came out into the air it 
vvas štili light. I began to vvonder 
has the sun sėt yet, or is it davvn- 
ing! My friends couldn’t ansvver, 
as they are so used to it they pay 
no attention. I decided that it vvas 
davvning, and I wa3 right, because 
before vve got back to the hotel it 
vvas much lighter. It’s a strange 
experience, this business of going 
to bed at 3 a.m. in broad laylight; 
and going abeut at midnight vvith 
the sky tinged vvith red, purple and 
silvery streaks betvveen the clouds. 
You never get the feeling that the 
hour is late and night is for sleep. 
Somehovv, I keep exnecting darkness 
to fall, and beforė I realize it, it’s 
light again.

We got to bed right avvay, and 
our lašt thoughts vvere of Mr. Grini, 
vvhom vve vvere expecting in the 
morning, for a lašt day of pleasant 
company, for from here. our paths 
vvill separate, and perhaps never 
cross again.

Continued)

JIEŠKOMI YANCAIČIAI
YANCITES — jieškomi pavel

dėjai Matthevv Yancites, gi
musio Lietuvoje 1862 metais. 
Atsiliepkit Angliškai. Ant- 
rašas: P. O. Box 147, Chica
go, III.

PARSIDUODA NAMAS
Ant BONNA Avė., Lietuvių 
apgyventoje srityje, tarp Ad- 
dison ir Nortvood rd. 8 kam
barių pavienis, du garažai. 
Telefonas ENd. 3459 (30)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
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 St. CIeveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

THE KRAMER & REICH CO. 

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Liepos menesio
PREKIŲ APMAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

Musų visos turimos prekės

SI trr A J KE LINE s
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS ir 
VASARINĖS REIKMENYS 

Žymiai Numažintomis Kainomis!

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centu ir aukščiau DYKAI

Pas inus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ENGAGED
On July 9th, Miss Martha Bort- 

nick became engaged to M r. Joseph 
Godnick. No definite date has been 
sėt for the wedding as yet. How- 
ever, the young happy couple hope 
it will be*' early hext fall.

SURPRISE P ARTY
On July 13th, a surprise birth- 

day party was held for Anthony 
Bacevičius, a young, handsome, and 
popular Lithuanian. Not to arouse 
any suspicion in Tony’s mind, all 
sorts of plans were made to keep 
this party a real surprise and ev- 
erything worked out very success- 
fully as Tony ws none the vviser. 
He received many gifts and loads 
of hearty congratulations from his 
many friends. We of the Forum 
send out our belated best vvishes 
also, Tony.

VACATIONING
The Misses Julia and Alice Bea- 

con of Pittsburgh, Pa., have select- 
ed quite a different spot for a va- 
cation this year. Lašt year it was 
CIeveland and its Exposition — 
this year it is a country resort, 
Cook’s Forett, Pa. It is a statė 
park vvith all its rustic beauty pre- 
served, about 75 miles out of Pitts
burgh, Pa.

RETURN TO TOLEDO
M r. and Mrs. Peter Luiza and 

family are returning to Toledo, O. 
this vveekend, to negotiate about 
employment. If a satisfactory ar- 
rangement can be made, they vvill 
once again movė back to Toledo, 
this time to stay.

TO BE WEDDED
Tvvo active St. George Church 

members vvill be united in the holy 
bonds of Matrimony. On Satur- 
day, July 23rd Miss Regina Grė
dus vvill become the “until death 
do her part” spouse of M r. Joseph 
Brazaitis.

These children of active and vvell- 
knovvn parents vvill be married at 
their St. George’s Church at 9 a.m. 
The bridal party vvill consist of: 
Stella Greičius, maid of honor — 
Anthony Bacevičius, best man. The 
bridesmaids: Constance Raymond,
Adele Sutkus, Mary Sharkus. Ush-, 
ers — Bruno Kudgius, Frank Grė
dus, John Andrulis.

Reception at the Greičius home, 
fbr close friends and relatives.

“LITHUANIAN DAY”
Detroit is celebrating the 4th 

Annual Lithuanian Day in a very 
big vvay this year. The celebration 
vvill consist of an entertainment in 
the form of an out-in-the-open pic- 
.iic.

The feature attractions vvill be 
5 bouts of boxing and a midvvest 
softball championship bąli game to 
have CIeveland, Detroit, DuBois and 
Dayton participating.

The date — Sat., Aug. 13th at 
Detroit Creamery Farrns.

CARD PARTY AND DANCE
The Lithuanian Athletic Club’s 

Baseball Team is sponsoring a Gala 
Card Party and Dance at the Brazis 
Bros. Tailor Shop, 6907 Superior 
Avė. The affair vvill commence at 
8 p.m., Saturday, July 30th. This 
sočiai is being held to aid in rais- 
ing funds to pay for transporta- 
tion to Detroit, vvkere the Cleve- 
land team vvill play for the soft
ball championship.

Don’t fail! — Tickets are only 
25c vvith prizes and everything!

LAI JUSU 
PINIGAI 

JUMS DIRBA
★

šiomis dienomis daugelis 
džiaugiasi gavę 3% už savo 
sutaupytus pinigus. Ar 
Tamsta esi vienas iš jų? 
Jeigu neesi, tai stok i jų 
eilę.

Priimame mažas ir dideles 
sumas pinigų delei taupymo.

Už taupymo sąskaitas mo
kame 3% nuošimtį.

Kiekviena taupymo są 
skaita yra apdrausta iki — 
$5000.00.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avenue
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