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IR DARBININKŲ ŽINIOS

11 UŽMUŠTA. Baltimo- 
re, Md. — Liepos 20 d. iš
tiko sprogimas vandens tu
nelyje, kame užmušta 11 
darbininkų, visi negrai. Di
namitas sprogo laike jo iš-: 
krovinio, 65 pėdų gilumoje.

Atlantic City, N. J. — 
Bonkų dirbėjų unija savo 
konvencijoje nutarė reika
lauti darbininkams 10 nuoš. 
algų pakėlimo.

IR AUKSAS NEMALO
NUS... Duncan, Ariz. — 
Aukso kasykloje užgriuvo 
penkis darbininkus, kurie 
išliko gyvi, bet labai išgąs
dinti. Už kelių valandų Ii*' 
ko išgelbėti.

BIZNIAI .JUDA. Perei
tą savaitę Amerikos gele
žinkeliais prekių perveži
mui buvo panaudota 602,- 
300 vagonų, arba 101,287 
vagonai daugiau negu sa
vaitė pirmiau.

Tačiau tai buvo 164,084 
vagonai mažiau negu tą 
pat savaitę pernai.

VYKDANT naują fede- 
deralį darbo-algų įstaty
mą, to viso administrato
rium Prez. Roosevelt pa
skyrė New Yorko valstijos 
industrialį komisijonie r i ų 
Elmer F. Andreivs, kuris 
yra laikomas darbininkų 
draugu.

Rūpinasi nustatymu al
gų. Washington. — Fede- 
ralė valdžia pradeda išduo
ti užsakymus plieno ir kitų 
medegų savo darbams. Tą 
darydama valdžia žiuri kad 
kiekviena kompanija kuri 
gaus nors $10,000 užsaky
mą iš valdžios, sutartyje 
turėtų pažymėjus kad ne
mokės savo darbininkams 
algų mažesnių negu nusta
tyta.

Pittsburgh, Pa. — Natio
nal Steel Corp. skelbia jog 
paskyrė 5 milijonus dola
rių savo dirbtuvių padidi
nimui ir pagerinimui Weir- 
ton, W. Va.

560 PRADĖS DIRBTI. 
Huntington, West Va., — 
Chesapeake and Ohio gele
žinkelis kompanija prane
šė savo 500 darbininkų su- 
gryžti dirbti Rugpjūčio 1.

Gavo dideli užsakymą. 
Birmingham, Ala. — Ten- 
nessee plieno dirbtuvė ga
vo milijono dolarių užsa
kymą plieno produktų pre
kinių vagonų statymui.

Woodward geležies kom
panija šiame mieste taipgi 
pašaukė 550 savo darbinin
kų dirbti.

Reikalauja užvilktų mo
kesčių. Syracuse, N. Y. — 
Remington Rand Co. strei
kavę darbininkai kelia tei
sme bylas reikalaudami at
mokėti užsivilkusias algas, 
kurių jie negavo dėl buvu
sio streiko. Tai kompanijai 
dirba 3,500 darbininkų ke- 
letoje miestų esančiose dir
btuvėse.

LIETUVOJE SMARKIAI GAIVINAMI SENOVIŠKI TAUTINIAI ŠOKIAI, KURIE YRA GRAŽUS IR ĮDOMUS

Abi Pusės Laimėjo Paski
ruose Frontuose

Hendaye, Liepos 24. — 
Sukilėliai smarkiais puoli
mais nušlavė kairiųjų ka
riuomenę iš turtingos Es- 
tremadua srities pietryti
nėje Ispanijoje.

Per penkias dienai suki
lėliai užėmė 23 svarbius 
miestelius ir kaimus ir net 
3J25 ketviratinių mylių 
plotą žemės.

Tame mūšyje pasirodė 
kairiųjų visiškas silpnumas 
pietryčiuose.

Sukilėliai taip pat turėjo 
laimėjimus vakarų fronte 
ir sako paėmė apie 14,000 
kairiųjų kariuomenės ne
laisvėn.

* * *
Liepos 26 d. kairieji pa

darė puolimus sukilėlių Ka- 
talonijos fronte, šiaurryti
nėje dalyje, užėmė kelioli
ka mylių ploto, 10 kaimų ir 
7 svarbius kalnus. Kairie
ji prasiveržė pirmyn per 
Ebro upę, kuomet sukilėliai 
buvo užimti pietryčiuose.

VĖL ŽUDYNĖ PA
LESTINOJE

Haifa, Liepos 25. — Ara
bų rinkoje sprogo bomba, 
užmušdama 39 Arabus ir 
kelis desėtkus sužeisdama. 
Čia Liepos 6 d. buvo kitas 
toks sprogimas, kame už
mušta 23 Arabai.

Ta kova yra tarp Žydų 
ir Arabų.

SUV. VALSTIJOS AUGS 
IKI 158,000,000

Prez. Roosevelt paskelbė 
raportą, kuriuo remdama
sis tikrina kad šios šalies 
gyventojų skaičius augs iki 
1988 metų, ir pasieks 158 
milijonus, po to pradės ap
sistoti ir aukščiau to ne
pakils.

ČEKAI PATIEKĖ NA- 
ZIAMS UŽSILEIDI

MUS

Praha. — Čekoslovakijos 
vyriausybė paruošė taikos 
planus, kuriais tiki užbaig
ti nesusipratimus su 3,500,- 
000 Čekijoje esančių Vokie
čių. Tas planas apima su
teikimą Vokiečiams valdiš
kų darbų ir vietų, daugiau 
teisių mokykloms, bet vis
kas tas turi ineiti Čekoslo
vakijos valstybinėje tvar
koje. Jokios autonomijos 
nežadama, kaip naziai rei
kalauja.

Panašiu budu bus susi
tarta su Lenkais, Vengrais 
ir kitomis mažumomis Če
koslovakijos ribose.

Tose tarybose tarpinin
kauja Britų atstovas. Bri
tanija ir Prancūzija, bijo
damos Europinio karo dėl 
to, verčia Čekus daryti ko
kius nors užsileidimus.

37 ŽIŪRĖTOJAI 
UŽMUŠTA

Bogota, Kolombia, Pietų 
Amerika. — Laike kariuo
menės oro parado lėktuvas 
nukrito į susirinkusią mi
nią ir užmušė 37 žiūrėto
jus, apie 150 kitų asmenų 
sužeidė. Iš sužeistų kiti 
taip pat mirs.

BRITAI KARIAUS UŽ 
SAVO GARBĘ. I Londonas. 
— Premjeras Chamberlain 
pareiškė “Lai niekas neįsi
vaizduoja kad nors mes 
j ieškom taikos, jog Brita
nija leis kam nors paže
minti savo garbę ir svar
bius interesus. Musų tik
slai yra taikus, bet mes ne
bijom jokių priešų.”

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
smarkiai susidomėta Lietuvių 
liaudies šokiais, kurie ir užsie
niuose susilaukė Uidelio pasise
kimo ir buvo pripažinti vienais 
iš originališkiausai. Atvaizde_  ■_ ... ___ __ ______ ___

JAPONAI UŽĖMĖ KI
NŲ SVARBŲ MIES

TĄ KIUKIANG

šanghai, Liepos 26. — 
Japonų karo vadovybė pra
neša kad užėmė Kinų mies
tą Kiukiang, prie Yangtse 
upės, 135 mylios pavande
niu nuo Hankow, kur link 
jie žygiuoja.

To miesto patekimas Ja
ponams sulaužė svarbiau
sią gynimo punktą Gelto
nosios upės klonyje, linkui 
laikinos sostinės Hankow.

NUŠOKO NUO 17-TO 
AUKŠTO

New York. — Liepos 26 
d., po 10 valandų slampinė- 
jimo ant 17-to aukšto na
mo briaunos, nušoko ir už
simušė tūlas John Ward, 
26 metų bedarbis vyras.

Jis pasiryžo nusižudyti 
nušokdamas nuo to viešbu
čio 17-to aukšto, išlindęs 
per langą. Bet iškart ne
šoko. Jį ten pamatė žmo
nės, pribuvo policija, ir vi
sokiais budais stengėsi at
vilioti nuo šokimo žemyn, 
tačiau negelbėjo. Toje auk
štumoje ant Briaunos leng
vai galima vaikščioti, taigi 
prie jo bandė prieiti ir iš
gelbėti policija ir ugniage
siai, davė jam cigare tų ir 
valgyt. Bet jei tik kas per- 
arti lindo jis grąsino šoki
mu žemyn.

Pagaliau, po 10 valandų 
tokio apsiėjimo, jis vienu 
tarp iškėlė galvą į viršų ir 
nužengė — krito ir nukri
tęs ant šaligatvio užsimušė 
akivaizdoje tūkstančių žiū
rėtojų....

14 ŽUVO. Varšavos-Bu- 
charesto oro linijos lėktu
vui nukritus užmušta 10 
pasažierių ir 4 lakūnai.

matome viršuje iš kairės į de
šinę: vyrai, pasipuošę tautiš
kais drabužiais, mergaitės tau
tiškais drabužiais, šoka Kubilą 
ir Sukčių; apačioje — jauni
mas linksminasi; viduryje Lie
tuvaitė Kapsiu tautiškais dra-

Lūžiais; dešinėje — mergaitės 
šoka blezdingėlę. Lietuvių tau
tiški drabužiai skirstomi šio
mis apielinkėmis: Aukštaičių, 
žemaičių, Biržiečių, Kapsiu, 
Dzūkių, Vilniečių, Klaipėdie
čių. Tsb.

RUPINASI ROOSE- 
VELTO TREČIU 

TERMINU

Washington. — Harry L. 
Hopkins, Viešų darbų ad
ministratorius, išleido sa
vo pareiškimą, kuriame Re
publikonų partijos • vadai 
numato tiesimą kelio Roo- 
seveltui kandidatuoti tre
čiam terminui 1940 metais.

Hopkins tačiau atsisako 
daryti kokių nors išvadų 
dėl Roosevelto trečio ter
mino.

Prez. Roosevelt dabar 
randasi kelionėje — perva
žiavo žeme iki vakarinio 
šalies krašto, iš ten laivu 
išplaukė į pietų vandenis.

Iš MEILĖS NETEKO 
GALVOS

Glendale, Ariz. — Vienas 
35 metų vaikinas, įsimylė
jęs į tūlą panelę, negalėda
mas ją gauti, nuėjęs ant 
geležinkelio bėgių atsiklau
pė, o kai atbėgo traukinis 
jis padėjo kaklą ant bėgio 
ir galva tapo nupjauta.

SUV. VALSTIJOS šio
mis dienomis baigia sutvar
kyti dalykus kuriais bus 
atnaujinta šios šalies diplo
matiniai santikiai su Vati
kanu. Amerika neturi Va
tikane prie popiežiaus sos
to savo atstovo jau 70 me
tu.

*■" t

PATS PAKLIUVO. Mas
kva. — Pranešimai sako 
kad žiaurus teisėjas, Kry- 
lenko, kuris kitus Stalino 
neištikimuosius smerkė, pa
kliuvo ir pats. Jis pasmer
kiamas kap “Trockistas ir 
ardytojas”.

PENKI UŽMUŠTA. Bel
gijoje geležinkelio nelaimė
le užmušta 5 žmonės trau
kiniui nušokus nuo bėgių.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Tautines Olimpijados 
žinios telpa ant 7-to 

puslapio
•

SVIESTO Iš. LIETUVOS per 
pirmą pusmetį šymet išvežta 
j kitas šalis išviso 6,168,193 ki
logramu. Pernai per tą patį 
laiką išvežta tik 5,704,116 klg. 
(Kilogramas yra apie 2'4 sv.)

Kiaušinių šymet per pirmą 
pusmetį išvežta 64,426,320 štu- 
kų. Pernai buvo išvežta tiktai 
51,476,760 kiaušinių.

Taigi Lietuvos produktų eks
portas žymiai pakilo.

KAUNE įvyko Baltijos Miš
kininkų konferencija — daly
vavo apie 200 atstovų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Ta 
proga įkurta Baltijos Miškinin
kų Sąjunga.

RUSAI BUVO PUOLĖ 
MANČUKUO, SU
DEGINO KAIMĄ

Tokio, Japonija, Liepos 
27. — Padėtis tarp Sovietų 
ir Japonijos, kilus dėl pa- 
rubežio kivirčių, pasiekė 
kritiško laipsnio. Šiomis 
dienomis 300 sovietų karei
vių parėję į Mančukuo pu
sę sudegino kaimą ir sd- 
gryžo atgal, po 5 valandų 
mūšio.

Japonai sako turi apie 
gatavų lėktuvų užpulti Ru
sų uostą Vladivostoką, jei 
reiktų su Rusija susikirsti.

Paskiausios žinios prane
ša kad Mančukuo vyriausy
bė yra pasiryžus taikytis 
su Rusija ir baigti nesusi
pratimą ramiu budu.

BIRŽOJE VĖL DIDE
LIS GYVUMAS

Nevv York, Liepos 25. — 
Biržoje apsireiškė naujas 
gyvumas korporacijų akci
jų pirkime. Per dieną par
duota 600,000 akcijų. Jų 
kainos pakilo.

Federalio Rezervo tary
ba skelbia kad Birželio mė
nesį pradėjo pasireikšti iš- 
dirbysčių atkiutimas, pir
mą kartą po to kai pradėjo 
smukti Rugpjūčio mėnesį 
1937 metais.

LIETUVOS Aero Klubas į 
Amerikos Lietuvių kolonijas 
siunčia dvidešimts metų Lietu
vos nepriklausomybei paminėti 
paruoštus savo ženklelius. Ae
ro klubas gavo laiškų kuriuo
se prašoma tokių ženklelių at
siųsti.

•
VILNIUJE “Ryto” draugijos 

buvusią reikalų vedėją Lenkų 
teismas nubaudė pusantrų me
tų kalėti esą už tai kad ji or
ganizavus Lietuvos radio pro
gramų klausymą ir raginus boi- 
kuoti Lenkiškas mokyklas.

PRANCŪZIJOS vyriausybė 
paskyrė po 4000 frankų Lietu
vos gimnazijų dešimčiai moky
tojų atvykus į Prancūziją va
saros metu Prancūzų kalbos ži- 

1 niomr pagilinti.

SUVARŽYMAI KLAIPĖDO
JE. Dėl paskutinių įvykių 
Klaipėdoje, Klaipėdos komen
dantas paskelbė įsakymą ku
riuo draudžiama be jo leidimo 
demonstracijos, mitingai, susi
rinkimai. Nepaklausę šio įsa
kymo bus baužiami pinigine 
bausme iki 5000 litų ir iki 3 
mėn. kalėjimo.

•
LENKIJA paskyrė savo pre

kybos atstovu Lietuvai Mali- 
ševskį, kuris ikšiol buvo pre
kybos atstovu Belgijoje.

Už KIPRĄ SIŪLO KIEPU- 
RĄ-. Lenkai nori parsikviesti 
į Lenkiją koncertuoti Lietuvos 
operos artistą Kiprą Petraus
ką: Iš savo pusės pareiškia
kad Lenkų žymus dainininkas 
Jan Kiepura norįs atvykti į 
Lietuvą dainuoti. (Jan Kiepu
ra yra žinomas ir Amerikos 
Lietuviams operos mėgėjams.)

•
LIETUVOS vyskupai buvo 

nuvykę į Vatikaną, sąryšyje 
su paminėjimu 550 metų krik
ščionybės įvedimo sukaktimi. 
Dabar dar labiau plinta kalbos 
kad Arkivyskupas Skvireckas 
galįs tapti kardinolu.

•
ALAUS LIETUVOJE per 4 

pirmus šių metų mėnesius pa
gaminta 6 milijonai litrų, o per
nai tuo pačiu laiku buvo paga
minta apie 2,300,000 litrų. Tai
gi šymet alaus gamyba ir var
tojimas beveik trigubai padau
gėjo negu pernai.

•
P. LUBINAS INSTRUKTO

RIUM. žinomas Amerikietis 
sportininkas Pranas Lubinas 
paskirtas policijos mokyklos 
instruktorium Kaune. Pranas 
Lubinas yra gimęs 1910 m. ir 
baigęs Kalifornijos universite
te teisių fakultetą.

•
ŽEMĖS SAUSINIMO dar

bams vyriausybė šymet pasky
rė 2,000,000 litų. Bus nusau
sinta apie 33,000 hektarų že
mės.
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PENNSYLVANIJOJE
WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Brooklynie- 
Konferencijoje 

jie

DIRVA

Chicagos Mayoro Kelly Pagerbimas MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

i

Farmeriai Dirba Išvien 
su AAA

Pennsylvanijoje jau pasirašė 
su AAA (agrikultūros tvarky
mo administracija) 73,639 ūki
ninkai. AAA tikslas yra gel
bėti ūkininkams išvien dirbant 
derliaus kontroliavimui ir že
mės geresniam išdiroimui.

Viršminėtą skaičių įsirašiu
sių ūkininkų imant, šymet pa
sidarė 2180 ūkininkų daugiau 
AAA programą priėmusių.

PAAIŠKINIMAS z
Turiu pranešti visiems Dir

vos skaitytojams ir buvusiems 
Tautinėje Konferencijoje, ku
rie susipažino su šios apielin- 
kės Lietuviais, kad Wyoming 
Klonis, Pa., turi savo politiš
kus klubus vardais Tauras ir 
kitokiais. Jų yra net 15 visa
me Wyoming Klonyje.

Scranton miestas nėra jau 
prie Wyoming Klonio.

Šį paaiškinimą darau dėl se
kančių priežasčių, 
čiai Tautinėje
Scrantone nurodė kad tik 
turi politiškus klubus.

Pennsylvanijos Lietuviai, 
pač apie šią apielinkę, yra 
rai politiškai organizuoti.

PRALAIMĖJO. Pennsylvani
jos Lietuviai pralaimėjom du 
Lietuvius atstovus į valstijos 
seimelį, bet ne iš. musų kaltės. 
Prie to prisidėjo Airiai, kurie 
nominacijose suvogė balsus. 
Eiti už tai į teismus musų at
stovai nenorėjo, nes dideli kaš
tai ir partijos paneigimas.

Pennsylvanijoje Lietuviai tu
ri visokiose išrinktose valdiš
kose vietose 163 savo žmones. 
Jie yra mokyklų direktoriai, 
mokesčių rinkėjai, burmistrai, 
komisijonieriai ir tt.

Mes esame organizuoti Ame
rikos politikoje.

VESTUVĖS. • Apsivedė A. 
J. Šnipas su V. P. Overaičiute, 
abu iš Wilkes-Barre, Pa Jos 
tėvas Overaitis yra Dirvos 
skaitytojas. Jaunavedžiai yra 
gerų Lietuvių vaikai ir gražiai 
kalba Lietuviškai. Linkini ge
ro gyvenimo ir Lietuviškai iš
auklėti trečiąją kartą Ameri
koje.

TAURŲ IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 17 d., Taurų Klubas 

turėjo savo išvažiavimą. šis 
klubas yra taip sakant profe- 
sionalis Lietuvių klubas: jame 
priguli gydytojai,
advokatai, biznieriai, 
nikai ir kitoki beveik 
inteligentiški žmonės.

Jonas J.

y- 
ge-

inžinieriai, 
mekani- 
pa r i nk t i

Nienius.

jis

MIRĖ JAU 2300 
LIETUVIŲ

DETROIT, MICH

% --------------

Nuo pradėjimo Dirvoje vesti 
mirusių Amerikos Lietuviu su
rašą, iki šiol per pusantrų me
tų jau mirė 2300 Lietuvių.

Taip pat įsitėmykit kad šia
me numeryje mirusių daugiau
sia yra Mykolų.

žinias apie mirusius į šį 
skyrių prašomi siųsti visi Ame
rikos Lietuviai, ar esat Dirvos 
prenumeratoriai ar ne.

Reikalinga paduoti pilnus 
vardus, paėjimą iš Lietuvos, ir 
kiek metų pragyveno Ameriko-

CIMKAUSKAS Alekas,
dotas Liepos 7, Pittston, 

VERAŠKA V., mirė Liepos
Edvvardsville, Pa.

TEBARIS Jurgis, 60 metų,
s

palai- 
Pa.
10,

mi-
pa-rė Liepos 14. Iš Lietuvos 

ėjo nuo Vilkaviškio, Suval
kietis. Wyoming Klonyje 
išgyveno apie 39 metų. Jo
kių giminių čia neturėjo. Bu
vo laisvas ir rimtas žmogus. 
Prigulėjo prie SLA. 115 kp. 
Wilkes-Barre, Pa. Palaido
tas iš Juozo Vosiliaus namų, 
kur išgyveno ilgus metus. 
Laidotuvės įvyko Lietuvių 
laisvose kapinėse, Wyoming.

J. J. N.

SVEČIAVIMA1S1. Pas savo 
dukterį Julę Barsonienę viešė
jo jos tėveliai Juozas ir Bene
dikta Kareškai ir brolis Edvar
das, liaudies mokyklos mokyto
jas, iš Wilkes-Bąrre, Pa.

Poni Barsonienė buvo labai 
pasiilgus savo tėvelių ir broliu
ko, todėl juos sulaukus labai 
nudžiugo. Dabar jie lanko ge
rus pažystamus, k. a. pp. Me
dinius, žemaičius ir kitus, ap
žiūrinėja įdomesnes Detroito 
vietas. Svečiams Detroitas la
bai patinka. Apsilankę ir pa
matę, jie gėrisi Kun. Coughli- 
no istorine bažnyčia.

Tėvai Kareškai yra smagus, 
malonus senukai. Nors išauk
lėjo skaitlingą šeimyną, bet 
dar ir patys gana patogiai at
rodo.

Linkime tėvukams Kareš- 
kam.s dar ilgai, ilgai gyventi!

Musų darbšti veikėja, Mote
rų Sąjungos 54-tos kuopos jau- 
namečių skyriaus vedėja p. Ele
na Stepanauskienė buvo išvy
kus į rytines valstijas; lankė 
Susivienijimo seimą Scrantone, 
po seimo dar viešėjo Philadel- 
phijoje, ir Clevelande pas savo 
motiną 
sutę.

Poni 
kupina 
nuotaikos.

p, Višniauskienę

Stepanauskienė 
naujų įspūdžių ir

ir se-

gryžo■ 
geros

padengtos iš

turėjo labai 
nes buvo pa-

Bando Išsisukti nuo Ty
rinėjimų

HARRISBURG, PA. — Gu
bernatoriaus Earle administra
cija pasiryžus suaikvoti tarpe 
$200,000 ir $300,000 visuome
nės pinigų sušaukimu specia- 
lės valstijos legislaturos, kurią 

nori panaudoti nubaltini-
mui administracijai primeta
mų konspiracijos, lupikavimo 
ir juorankiškų darbų.

Gubernatorius nori greituo
ju pravesti valstijoje įstatymą 
kuris apribotų apskričių teis
mams kelti tokias bylas prieš 
valstijos valdžią.

Dar niekas nežino ar tie gu
bernatoriui ir jo administraci
jai primetami kaltinimai yra 
teisingi ir ar kuris nors valsti
jos valdininkas yra prasikaltęs 
taip kaip jam primetama. To
kie gubernatoriaus išsišokimas 
lyg rodyte įrodo kad guberna
torius nori ką nors užslėpti.

Kviečiame j Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra- 
švti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
piėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

IŠVAŽIAVIMAS. Liepos 18 
d. Mot. Sąjungos 54-tos kuo
pos jaunametės, su savo vedė- 

, ja E. Stepanauskienė ir globė
jomis K. Dailydiene ir M. Auk
ščiuniene, surengė išvažiavimą 
Į Kanadai priklausančią Bob-Lo 
salę, 22 vandens mailės nuo 
Detroito.

Išvažiavime dalyvavo 37 jau
nametės ir 35 suaugusios. Jau- 
nam.ečių išlaidos 
iždo.

Ekskursantės 
linksmą kelionę,
samdytas specialus autobusas, 
kuris ryte jas nuvežė į prie
plauką, o vakare parvežė atgal. 
Ta proga jaunametės, padeda
mos vedėjų, padainavo visas 

j Lietuviškas dainas kurias bu
vo išmokę Motinos Dienos pro- 
gramui. Suaugusios jų daina
vimu džiaugėsi.

Laivu plaukiant į salą, taip 
pat buvo linksma ir įdomu, 
ypatingai jaunosioms, kurios 
niekad nebuvo laivu plaukusios. 
Laive griežė orkestras, šoki
kės turėjo progos prisišokti. 
Kitos laiką vraleido kortuoda- 
mos bei kalbėdam.osi.

Bob-Lo saloje, kuri įrengta 
kaip gražus parkas, irgi nebu
vo nuobodu.
dėsi, kitos 
lūs, trečios 
Jaunametės 
joms buvo

Jaunametės parvažiuodamas 
choru sudainavo savo vedėjai 
E. Stepanauskienei padėką už 
tokį gražų išvažiavimo surer- 
~imą.

Išvažiavime dalyvavo Centro 
pirmininkė Elzbieta Paurazie- 
”ė ir Michigan valstijos direk
torė Julė Medinienė. Taipgi p. 
Barsonienės svečiai: tėveliai ir 
broliukas Kareškai iš Wilkes- 
Barre, Pa.

Rengėjos 
lyvavusioms

čia vienos mąu- 
žaidė įvairius žais
tose kortomis ir tt. 

turėjo lenktynes, 
skirtos premijos.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

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

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir 
Administracijai.

gali

50c 
tris

Praduokit 
vos”

dėkoja visoms da- 
išvažiavime.
M. Aukščiunienė.

Iš kairės dešinėn: Ponia Daužvardienė, Konsulo žmona, ponia Kelly, Mayoro žmona, P. 
Daužvardis, Lietuvos Konsulas, ir prie mikrofono Mayoras Kelly.

•
CHICAGO. — Lietuvos Ne

priklausomybės 20 metų sukak
ties proga Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Antanas Sme
tona apdovanojo Chicagos mie
sto mayorą Edvvard J. Kelly D. 
L. K. Gedimino ordinu. To or
dino įteikimui Chicagos nenu
ilstanti veikėjai, vadovaujant 
Teisėjui Zuriui, gelbstint Kon
sului Daudžvardžiui, Draugui. 
Sar darai, Margučiui ir 
stotims, suruošė labai 
ir istorišką banketą.

Banketas įvyko Liepos 
Stevens hotelyje. Jame 
vavo apie 400 rinktiniausios 
publikos, kaip Lietuvių taip ir 
kitataučių. Lietuvių tarpe sti
priai figūravo: Konsulai Dauž
vardis su žmona, Teisėjas Zu- 
ris su žmona, advokatai su sa
vo pirmininku Grish,- daktarai 
— su Dr. Drangeliu, Kunigų 
Vienybė — su Kun. Peškausku, 
Draugas ir Katalikų Federaci
ja su L. šimučiu, vaizbininkai 
su Narvydu, Margutiečiai 
komp. 
ninkai 
vičius 
luomų 
Kun. Janilionis iš Argentinos 
ir V. Uždavinys iš Lietuvos.

Kitataučių tarpe buvo Ma
yoras Kelly su žmona (kuri esą 
banketuose beveik niekad ne
dalyvauja), penki teisėjai, keli 
aldermonai, Cook apskrities še
rifas, Loyola Universiteto tei
sių skyriaus dekanas McCor- 
mac ir keliolika kitų stiprių 
figūrų Chicagos gyvenime.

Programas susidėjo iš dai
nų, šokių ir kalbų. Solus ir 
duetą gražiai sudainavo p. Bie- 
žienė ir Kvederienė. šokių da
lį išpildė Šv. Kazimiero Akade
mijos studentės. Kalbas sakė 
Adv. Olis, Teisėjas Fischer 
(Lietuvoje gimęs žydas), Kon
sulas Daužvardis ir Mayoras 
Kelly. Programą vedė Teisė
jas Zuris.

Banketas buvo įspūdingas ir 
jaukus. Gražiai išpuošta ma
jestotiška salė, elegantiška pu
blika, pavyzdinga tvarka ir 
žąvėjantis programas susirin
kusių nuotaiką kėlė ir lyg sa
kyte sąkė’: štai jus, Chicagos ir 
apięlinkės Lietuviai, Gedimino 
ainiai, viešite su rinktiniais ki
tų tautų žmonėmis, mezgate 
su jais naujus ryšius, kalbate 
apie savo garbingos tautos pra
eitį bei 
bei jos 

šitas 
žiausio 
viams bet ir kitataučiams. Jie 
tiesiog buvo sužavėti, ir Lietu
vos praeitimi, ir Lietuvių su
gebėjimu reikalus tvarkyti.

Paprastai aukštieji svečiai 
pranyksta programai pasibai
gus, šiame gi parengime jie 
pasiliko iki vėlumos ir sudarė 
tikrai Gedimino tradicijų pobū
dį.

Mayorui Kelly pagerbti ka
rališkas banketas pasiliks Chi- 
cagiečių atmintyje ant visados. 

Svečias.

Konsulo Daužvardžio 
Kalba

KALBA PASAKYTA ANGLIŠ
KAI CHICAGOS MAYORUI 
KELLY GEDIMINO ORDI

NĄ ĮTEIKIANT
Laikau sau didele garbe ir 

ypatinga privilegija būti oficia
liu dalyviu šios reikšmingos ir 
garbingos okazijos. šita oka- 
zija yra tokios rūšies kokios 
Anerikos Lietuviai ir Lietuvos 
atstovai Amerikoje dar nėra 
liudiję ir nežinia kada ir kur 
liudys.

Lietuvos Respublika jau yra 
2) metų senumo. Tame laiko
tarpyje nebuvo jos apdovano
tas nei vienas Amerikos miestų 
mayoras — musų šios dienos 
garbės svečias Mayoras Kelly 
yrą pirmutinis Amerikoje.

Kodėl gi pasirinktas p. Kel
ly? Todėl kad gerbiamas p. 
Kelly yra didžiausio Lietuviais 
rpgyvento miesto mayoras; to
dėl kad jis Lietuvai ir Lietu
viams vienokiu bei kitokiu bu
du yra daug nusipelnęs; todėl 
kad jis Lietuvius atviriau pri
pažino ir pravėrė jiems duris 
i tas miesto vietas į kurias jie 
pirmiau ineiti negalėjo/ ir todėl 
kad Lietuviai jo draugiškumą 
l»ei teisingumą įvertino ir re
komendavo jį Lietuvos vyriau
sybei tinkamai pagerbti. Lie
tuvos Prezidentas Ant. Smeto
na įvertindamas Chicagos mie
sto artimumą bei draugingumą 
apdovanojo jo galvą — Majorą 

, aukštu garbės ženklu.
Mayoras Kelly yra apdovano

tas Didžio Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinu. Tėvūno 
laipsniu. Gedimino ordinas yra 

, įsteigtas 1928 metais personi- 
, fikuoti Kunigaikštį Gediminą.

Gediminas buvo Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu nuo 
1316 iki 1341 metų. Tada Lie
tuvos teritorija tęsėsi nuo Bal- 

, tijos jurų vakaruose iki Juo
dųjų jurų pietryčiuose ir nuo 
Prusijos-Lenkijos sienų piet
vakariuose iki Maskvos kur.i- 

i gaikštijos šiaurryčiuose. Tų 
[ laikų Lietuva buvo keliolika 
kartų didesnė už dabartinę Lie
tuvą — ji apėmė visą Ukrainą 
ir didelę dalį dabartinės Len
kijos bei Rusijos. Tada Lie
tuva buvo viena iš didžiausių 
ir stipriausių valstybių Euro
poje. Ji buvo išauginta Gedi
mino sumanumu ir diplomati
ja. Gediminas nedaug karia
vo bet teritorijai plėsti ir jie
gai didinti vartojo diplomatines 
gudrybes. Stipriausias jo Įran
kis buvo draugiškų ir gimininių 
ryšių užmezgimas su kitų val
stybių kunigaikščiais: vienur 
jis išleido savo dukteris, kitur 
sunus ir iš visur gavo savo val
stybei nemažus plotus žemės. 
Beveik visi to laiko Lietuvos 
kaimynai, išskiriant Kryžiuočių 

' ordiną, buvo Gedimino giminės 
ir artimi draugai.

Gediminui sekėsi naujas tę
vi torijas Įgyti bei valdyti ir 
todėl kad jis buvo labai demo
kratiškas ir davė visiems žmo
nėms plačiausias laisves. Jis 
pilnai butų galėjęs būti šios 
šalies demokratas-prezidentas.

Gediminas buvo Lietuvos 
Jurgis Washingtonas. Jis Lie
tuva sucentraljzavo bei sukor.- 
so’idavo ir sostinę Vilnių, kuri 
dabar yra Lenkijos okupacijo
je, įsteigė. Ryšium su Vilniaus 
ikurimu yra keletas karakte- 
ringų legendų, kurių vieną su

glaustai Tamstoms pateiksiu, 
būtent: Gediminas medžioklės 
metu nakvodamas ant kalno, 

; tarp Neries iy Vilnelės upių, 
sapnavęs staugiantį didelį ge
leži: į Vilką. Tą sapną jis at
pasakojęs kriviui Lizdeikai, ku
ris buvęs visų metafizinių klau
simų aiškintojas: kunigas iš
aiškinęs jog toje vietoje kur 
stovėjęs vilkas, Gediminas tu
rįs pastatyti miestą, kurio sti
prumas busiąs plieninis ir gar
sas jo pasklisiąs po visą pa
saulį. Gediminas taip ir pada
ręs: pastatęs pilį ir 1323 me
tais padaręs Vilnių Lietuvos 
sostine, šita legenda Vilniaus 
reikalu Lietuviuose darosi kas 
kart stipresnė ir realesnę.

Susipažinę su Gediminu ir jo 
valdyta seraja Lietuva, susi
pažinkime arčiau su jaunaja 
Lietuva ir prisiminkime bent 
trumpai kodėl ir kam praeities 
kunigaikščių vardais orginai 
yra duodami.

, Jaunoji Lįętuva, Lietuvos 
Respublika, neprilygsta nei se
nosios Lietuvos žemės plotui, 
nei gyventojų skaitliui, nei 
valdymosi formai. Senoji Lie
tuva valdė visas savo žemes 
ir daugelį svetimų, o dabartinė 
Lietuva ne tik kad 
svetimų žemių, bet 
(netoli 10 tūkstančių ketvirtai
nių mylių) jos pačios žemių 
yra valdoma svetimu; senojoj 
Lietuvoj gyveno visi Lietuviai 
?r sudarė tik 1-8 visų gyven
tojų, o dabartinėje Lietuvoje 
gyvena tik apie pušų Lietuvių 
tautos ir jau sudaro 89 nuoš. 
visų nepriklausomos valstybės 
gyventojų — kita pusė yra ki
tose valstybėse; senoji Lietu
va valdėsi monarkine forma, su 
kunigaikščiu bei karalium prie
šakyje, o dabartinė Lietuva 
valdosi demokratine forma su 
prezidentu vadovybėje.

Jaunoji Lietuva iš senosios 
Lietuvos sau pamoką ima ir 
eira garbingais racionalizmo 
bei teisingumo takais kartu su 
kitomis taiką ir progresą bran
ginančiomis šalimis.

Laisvoji Lietuva nedidelė ir 
neskaitlinga, bet pažangi ir 
tvarkinga. Ji per trumpą 
savo gyvavimo laiką iš pasau
lio griuvėsių atsistatė, ekono
miškai susitvarkė, mokslo bei 
apšvietos aparatą išvystė, pre
kybos ir bendradarbiavimo ry
šius su kitomis valstybėmis už
mezgė ir su viso pasaulio rei
kalais gyvai susirišo.

Lietuva mezga ir palaiko ir 
tuos ryšius kurie nustatomi 
sutartimis bei įstatymais, ir 
tuos kurie yra diktuojami žmo
niškumo ir Lietuviško draugiš
kumo.

Komercinės ir kitokios kon
vencijos bei sutartys yra suda
romos tarpvalstybinius reika
lus normuoti, o draugiški ry
šiai tarpe draugingų valstybių 
ir jų žmonių užmezgami glau
desniam ir artesniam sugyve
nimui.

Ordinų arba pagerbimo žen
klų tikslas ir yra draugišku
mui stiprinti ir už draugišku
mą bei pasitarnavimą atsidė
koti.

Lietuvos ordinai dalinami ir 
Lietuviams ir nelietuviams. 
Lietuviams jie duodami už 
nuopelnus tautai ir valstybei, 
o kitų tautų žmonėms duodami j 
už tiesioginius bei netiesiogi
nius nuopelnus kaip tautai 
taip ir valstybei, ir tam kad 
atžymėti draugingus ryšius 
tarpe Lietuvos ir tos valstvbės I 
kurios žmonės gauna pažymė- Į

J

radio 
gražų

13 d., 
daly-

su 
A. Vanagaičiu, banki- 
Jonas Brenza ir Macke- 
ir daugybė kitų visų 

gerų Lietuvių, jų tarpe

nebevaldo 
trečdalis

dabartį ir ruošiate jai 
žmonėms šviesią ateitį, 
banketas sudarė gra- 

įspudžio ne tik Lietu-

jimus.
Tarp Suvienytų Amerikos 

Valstijų ir Lietuvos Respubli
kos visuomet artimi bei drau- i 
ging.i ryšiai buvo, yra, ir rei
kia tikėtrs — visuomet bus. 
Nes abi šios valstybės trokšta 
to paties: taikos, teisingumo ir 
draugingumo.

Tų kilniųjų idealų Įverti-; 
nimui ir draugingų ryšių su i 
Chicaga palaikymui, aš laikau 
sau didžiausiu malonumu reik-' 
šmingą Gedimino ordiną gar-1

V AZNIS Simonas, 57 metų, mi
rė Liepos 21 d., Nevv Britain, 
Conn. — Amerikoje išgyve
no 35 m. Paėjo iš Rinkšelių 
k., šidlavos vai., Raseinių ap. 
Paliko žmona, vienas sunus. 
Sunus groja .Lietuviškame 
orkestre, kuris ketvirtadie
niais čia duoda Lietuvių ra
dio programus.

JUOZAS ŠLIAKIS, 62 m. am
žiaus, užmuštas automobilio 
einant per gatvę, Liepos 16. 

k. 
iš-

41

Dayton, Ohio. — Sarginių 
Plutiškių par. Daytone 
gyveno 49 metų.

KAI.ECKIENĖ Antanina,
metų, mirė Birželio .21, Chi
cagoje. — Telšių ap., Plate
lių par., Godelių k. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

BUTKUS Antanas, 44 m., mi
rė Birželio 22, Chicagoje. •— 
Juodaičių parapijos.

POŠKUS Mykolas, 45 metų, mi
rė Birželio 27, So. Boston, 
Mass.

OBEDING1ENĖ Rozalija (Ka
linauskaitė), 64 metų, mirė 
Birželio 24, So. Boston. Mass. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

LEVICKAS Mykolas, mirė Bir
želio mėn., Schuylkill Haven, 
Pa.

ANTANAVIČIUS Pranas, mi
rė Birželio mėn., Shenan
doah, Pa.

KAZAČIUNAS Jonas, mirė 2 i 
Birželio, Shenandoah, Pa.

RIMOKAITIS Vircas, mirė 10 
Birželio* Mt. Carmel, Pa.

PIKELIENĖ Apolonija (Zakai- 
tė), pusamžė, mirė Birželio 
20, Chicagoje. — Telšių ap., 
Luokės par., Rudupių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 46 m. * 

BUKAUSKAS Mykolas, mirė 
• Birželio m., Homestead, Pa.

DOMKE Bronė (Masalskaitė), 
28 metų, mirė Liepos 9 d., 
Chicagoje.

SIMONAVIČIUS Jonas, 65 m., 
mirė Liepos 10, Chicagoje.— 
Gimęs Kauno apielinkėje. 
Amerikoj išgyveno 39 metų.

KOSMINSKIENĖ Jieva (Ber
notą vičaitė), pusamžė,
Liepos 13, Chicagoje. — Uk
mergės ap., Traupio parap., 
Padmuselkos k. Amerikoje 
išgyveno 26 metus.

PETRAUSKAS Mykolas, pus
amžis, mirė Liepos 13, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Smil
gių parap., RymeškiiĮ kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

BALTULIONIS Liudvikas, 31 
metų, suvažinėtas traukinio 
Birželio 6 d., Valentin Alsi
na, Argentinoje. — Merkinės 
vals. Argentinoje išgyveno 
10 metų. Liko žmona ir vie
na dukrelė.

VEŠA Mykolas, 35 metų, mirė 
Gegužės mėn., Montevideo 
mieste, Argentinoj. Gimęs 
Punioje, Alytaus apsk.

mirė

bingam Chicagos miesto Mayo- 
r;ii ponui Edvvard J. Kelly įtei
kti ir tuo jį Gedimino 
rium padaryti.

Įteikdamas ordiną, 
džiai sveikinu porą 
kaipo Lietuvos ir 
draugu ir kartu linkiu 
sų ryšiai dar daugiau 
tu ir kad Chicagos miestas tur
tėtu bei jos žmonių gerbūvis 
gerėtų per pradedamą antrą 
šimtmeti ir per visus kitus 
šimtmečius.

kavalie-

u uosi r- 
Mayorą 

Lietuvių 
kad mu- 
sustiprė-

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Gavęs diplomą, 
pradėjo eiti

SIUOX CITY, Iowa. — Bir 
želio 18 d. S. K. Ūselis bai

gė daktaro mokslą Chicagos 
universitete,
nuo Liepos 1 d. 
gydytojo pareigas Kanados li
goninėje.
• CHICAGO, Iii. — Liepos 21 

Švedų Amerikos Linijos lai
vu Gripsholm į New Yorką pri
buvo iš Lietuvos Stasys Ginta- 
ląs, kuris atvažiavo pas savo 
brolį Petrą į Chicagą.

—Liepos 20 d. Vilią Park, 
III., miestelio salėje įvyko- kon
certas, kuriame dainavo Jadvi- 
ga Gricaitė su 45 muzikantų 
Downers Grove Civic benu kaip 
“Singing Switchboard Opera- 
tor”.

—Lietuvis dainininkas Liud
vikas Tenzis, gerai žinomas 
kaip dainininkas ir veikėjas, 
yra apskrities ligoninėje, 
ga krutinės vėžiu, nuo ko 
jema vargu pagis. %

—Liepos 27 d. Chicagos 
tuvių Golfininkų Sąjunga
gia golfo turnamentą, kuriame 
geriausiam žaidėjui bus įteikta 
dovana graži taurė, kurią duo- 
d i Metropolitan Banko savinin
kai Jonas ir Julius Brenzai.

Lie- 
ren-

Lietuvių Kunigų

« NEW YORK, N. Y. — Rug
pjūčio 25 d., Hotel New Yor- 

k 'r, pagal Įgaliojimą Centro 
Pirmininko Kun. Jono Balkuno, 
š. ūkiamas
Vienybės Seimas.
® BROOKLYN, N. Y. — Lie

pos 22 d., švedų Amerikos 
Linijos laivu Gripsholm,, Lie
tuvą išvyko Lietuvis lakūnas 
Povilas Šaltenis, kartu vežda- 
masis Lietuvos šauliu Sąjun
gai lėktuvą.

—Liepos 13 d., Lola de Gril- 
le Tarptąutinio Meno skyriaus 
vedėja (Tnterr.at, jonai Institu
te), YWCA viešbutyje, New 
Yorke, pakviesta Stilsonaitė- 
Antanavičienė mokyti svetim
taučius studentus Lietuvių tau
tinu šokių.

Visi atidžiai mokėsi padai- 
lintų Lietuvių šokių: Suktinio, 
Noriu Miego, ir Klumpakojo.

JTEŠKAU savo draugą Vla
dą Baranauska. Iš Lietuvos jis 
paeina Sarijočių k., Seirijų p., 
Alytaus apsk. Prieš 25 metus 
gęveno Pittsburgh, Pa., iš ten 
išvažiavo į kasyklas. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi 
atsiliepti.

Feliksas Jankauskas
680 Mallison Av. Akron, O.

TURIT REIKALU SU 
LIETUVA?

Esu Lietuvos Teisingumo Mi
nisterijos žinioje, ir turiu 

Amerikos Leidimą Nr. 3028, 
užsiimti tais reikalais. Jeigu 
iųs turit kokius reikalus Lie
tuvoje dėl savo ūkės ar namo 
ir. smulkesnius, jei norit ap
drausti (insurance) namo, au
tomobilio, ar savęs, kreipki
tės. natarnausiu sąžiningai.

BRONIUS G. J ARENTA.
2123 Tustin St. Tel. E V. 1259 

Pittsburgh, Pa.
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Piktesnis už Barškuolę
Kaip Elgiasi Darbininkų “Užtarėjas’

Kelione į Brangią Lietuvą
Rašo DOMAS UGNYS.

Dr. P. Grigaitis — piktes
nis už barškuolę. Sakoma buk 
barškuolė nekertanti gyvūno 
jei jis nekelia koją tiesiai į jos 
guolį. Tuo tarpu senatvėje 
daktaro titulą gavęs, ilgametis 
Naujienų redaktorius tiesia sa
vo nuodingą gylį į už 1,000 my
lių nuo jo gyvenantį žmogų, 
nesigėsdamas kad toksai jo el
gesys parodo jį ne tik kaip 
piktų norų žmogų, bet dar ir 
kaip galvą prašvilpusį peštuką. 
Ištikro, norisi paklausti ką da
vė jam tas daktaro titulas? 
kiek pataisė jo charakterį, žmo
gų?

Ir tai yra svarbus momen
tas jam tie klausimai statyti. 
Jei tai butų jo vieno reikalas, 
tuomet aš gailėčiau laiko bile 
ką rašyti dėl to forflušerio. 
Bet šiądien yra reikalas dėl vie
no gero, sąžiningo darbininko. 
Grigaitis sužiniai, bet be prie
žasties, be pagrindo, tiesiai, 
kaip koks idiotas, kabinasi prie 
žmogaus kuris nei jam, nei 
kam kitam nėra padaręs blo
go, ilgus metus tyliai ir sąži
ningai einąs savo pareigas.

Naujienų 166 nr., apžvalgoje, 
po antrašte “Menkas reporte
ris”, to dienraščio apžvalginin
kas, p. Grigaitis, jau kabinasi 
prie ilgus metus “Tėvynėje” 
dirbančio, taikaus ir tylaus 
darbininko, Prano Bajoro. Už
pulti tą žmogų ne taip lengva
— jis nesistoja ant peštuko ty
čia paleisto apivaro. Be to Ba
joras negavo medalio, visą lai
ką buvo ir dabar yra demokra
tijos šalininkas, savo raštais 
taip pat nieko neužgauna, į 
“sporto” rungtynes su Grigai
čiu taip pat neina.... Kad 
taip, tai p. Grigaitis be niekur 
nieko kerta Bajorui į ausį ir 
tai jis vadina “sportu”. Ir tai 
ir Susivienijimo seime laimėji
mai ir pralaimėjimai — jam 
sportas. Kas tada jam SLA?
— futbolas? Sako, “sandarie- 
čiai prasti sportai”, štai koks 
sportas yra Grigaitis:

“ ‘Kad redaktorių rinktų Pil
domoji Taryba, kalbas pasako 
šie delegatai: Liutkus, Grigai
tis, Michelsonas, kun. Vipartas, 
Dr. A. Montvidas ir kt.’,” — 
tas pretendentas į Markso mo
kslo autoritetus cituoja Bajo
rą, rašantį apie buvusį SLA. 
seimą. O paskui akcentuoja:

“Tai netiesa. Kun. Vipartas 
visai nesvarstė klausimo kas 
turi rinkti redaktorių, o tik 
protestavo prieš vieno delegato 
riksmą....” Kaip matote, pats 
Bajoro kritikas pripažysta kad 
tas kunigas gavo balsą ir kal
bėjo, kada buvo SLA. seime iš
keltas klausimas bei įneštas 
įnešimas, kad redaktorių sam
dytų Pildomoji Taryba. Jei ku
nigas “potestavo prieš delega
to riksmą” vietoj kalbėjęs apie 
sesijoje svarstomą klausimą tai 
jis buvo ne savo vietoje, pasiro
dė seimo tvarkos ignorantu ir 
todėl jis negalėjo išviso kalbė
ti. Ne jo bet seimo pirminin
ko yra reikalas malšinti trukš- 
madarį. Tačiau, jei p. Bajo
ras butų šitaip pasisakęs apie 
tą išsišokėlį kunigą, p. Grigai
tis butų šaukęs kad Bajoras 
užgaulioja kažin kokius ten 
nigus. Kada p. Grigaičiui 
sidarė toks svarbus kunigo 
sakytas žodis? Čia, rodos,
tų rimtesnis reikalas pakalbėti 
negu tai ką kunigas seime sa
kė ir ko nesakė. Kam išviso 
yra svarbu ką ten tas kunigas 
pasakė: Prie reporterių stalo 
gal ir nesigirdėjo kunigo “pro
testas” — žmogus buvo atsi
stojęs, taigi, kalbėjo, o kad 
kalbėjo ir pirmininkas leido 
jam kalbėti, tai, žinoma, kalbė- 
bėjo į klausimą. Reporteris 
matė kunigą atsistojusį, tai ii’ 
parašė kad kunigas kalbėjo. Aš 
manau kad ir p. Jurgelionis ne
girdėjo ką tas kunigas kalbė
jo, nes jei butų girdėjęs tai bu
tų ištaisęs savo reporterio 
“klaidą”.

ko- 
pa- 
pa- 
bu-

Praeidami, prie progos pasi
juokime “sveika Grigaičio logi
ka”: Vienoj vietoj jis iš peties 
giria naują Tėvynės redakto
rių, o čia jis pastato jį į kur
čio ir žlibio padėtį. Taigi, ir 
atsiveria svarbus klausimas dėl 
naujo Tėvynės redaktoriaus — 
jei jis praleido tokias “stam
bias reporterio klaidas”, raši
nyje, kuriame aprašoma tai ką 
jis pats matė ir girdėjo, tai 1 
pats šėtonas įlys į tuos raštus 
kuriuose bus rašoma tie įvykiai 
kurių redaktorius neturėjo pro
gos savo akim matyti.

Reikalą išnagrinėjus, matosi j 
kad Čia asilas išpeizojo kuni
gą, redaktorių ir reporterį. Ta
čiau tie kurie greitomis pažvel
gia į tokią “apžvalgą”, gauna 
visiškai kitą nuomonę — nuo
monę kad “Bajoras yra prastas ' 
reporteris”. Taigi, apžvalgos 
tikslas pilnai atsiektas.

Naujienų redaktorius toliau 
cituoja Bajorą:

“ ‘Delegatas M. Vaidyla pa
siūlo substitutą prie dr. P. Gri
gaičio substituto.... Dr. Gri
gaitis savo vakar pasiūlytą iš
traukia’.”

šitai N. redaktorius taip už
gina: “Duoti substitutą prie
substituto butų išviso priešin
ga parlamentinei tvarkai”. Va
dinasi, “substitutas” prie “sub- J 
stituto” negalima ir todėl “sub
stitutas” “nesubstitąvo” Gri
gaičio “substituto”. Tačiau yra 
faktas kad Vaidylos “substitu
tas” substitavo Grigaičio “sub
stitutą”. Jei ne, tai ką seimas 
priėmė, kada Grigaitis ištrau
kė savo “substitutą”? Tačiau 
Grigaičiui butų sveikiau visiši 
kai nekalbėti apie tą “substi
tutą”, nes jame matyti tikras 
“monkey business”, sąmokslas, 
atrodo kad seimo delegatai prie 
baro iš vakaro pragėrė Tėvynės 
redaktoriaus laisvę ir saviran- 
kiškumą Bagočiui ir Grigaičiui. 
Atrodo kad čigonas su ūkinin
ku mainė kumeles. Toks svar-, 
bus reikalas kaip pavedimas1 
Tėvynės redaktoriaus Apšvie- 
tos Komisijos ir Pild. Tarybos 
kontrolėn turėjo būti svarsto
mas seimo sesijoje, o ne kur 
karidoriuose. Kada taip daro
ma, kyla klausimas kame sei
mo reikšmė?

Dar kartą “substitutas”! Ba
joro “kritikas” sako kad “sub
stitutas” nebuvęs vienbalsiai 
priimtas, kaip Bajoras parašė, 
kad vienas delegatas, būtent p. 
Klinga, balsavęs prieš. Apie 
300 delegatų balsavo už, o vie
nas prieš, tačiau Grigaičio aki
mi žiūrint reporteris labai pra
sižengė parašęs kad “substitu
tas” buvo priimtas vienbalsiai. 
(Beje, šia proga aš sveikinu ta
ve, broli Klinga! — Tu tik vie
nas supratai klausimo reikšmę/ 
Dabar tiedu advokatai plūs pa
vers Tėvynės redaktorių į asi
lą ir beždžionę?

Antgalo musų advokatas Gri
gaitis pasako: “Sunkiausias da
lykas, turbut, yra paduoti tik
rus faktus, aprašant kokį nors 
įvykį. Bet kas nemoka faktų 
pastebėti iš to negali būti ge
ras reporteris.”

Tai taip. Kas gi p. Bajorą 
padaro prastu reporteriu ? O 
gi tos trys citatos, kurios yra 
šiame rašinyje aukščiau pakar
totos. Tomis trimis citatomis 
remdamasis, p. Grigaitis gau
na išvadą kad Bajoras yra 
prastas reporteris. Matosi kad 
p. Grigaitis, sukaitęs j ieškojo 
klaidų, kabliukų Bajoro repor
taže apie SLA. seimą, bet vis 
tik niekur nieko nerado, apart 
to kad “kunigas protestavo, o 
ne kalbėjo”, kad “vienas dele
gatas balsavo prieš ‘substitu
tą’,”, o dėl paties “substituto”, 
matosi kad pats Grigaitis neži
no ką paisto. Truputį pirmiau 
jis pats džiaugėsi savo apžval
goje kad Vaidylos “substitu
tas” buvęs to paties turinio ir 
tt. Taigi, ar sveiko proto žmo
gus, pasirėmęs tokiais stačiai 
menkniekiais, drystų kabintis

Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelionė ir Įspūdžiai 
Vykstant į Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 

j 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes
* * «

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

GRINI VĖL ATLANKO MUS 
— PASKUTINĖ DIENA 

GOTEBORGE

Gegužės 30, pirmadienis. — 
Lengvas pabarškinimas į duris 
šį rytą mus išbudino, aš prišo
kau prie durų, žinojau kad tai 
ponas Grini. Taip kaip jis ža
dėjo, pribuvo 8 valandą. Jam 
atsilankius vėl mes buvom lin
ksmos. Užsisakėm pusryčius į 
kambarį ’ir valgydami apkalbė- 
jom savo vakarykščius patyri
mus. Rytas buvo šaltas ir lie
tingas, bet musų kambaryje 
buvo smagu ir šilta.

Po pusryčių, p. Grini turėjo 
biznio reikalų, taigi mudvi su 
Brone ėjom pasidairyti į krau
tuves ir nusipirkti atminčiai 
dovanėlių. Diena buvo tokia 
netikus kad negalėjom niekur 
nueiti ir nieko pamatyti. Ge
riausia ką galėjom daryti tai 
vaikščioti po krautuves. Paty
rėm kad krautuvės čia pana-

tos pačios. Musų kam- 
viešbučiuose atsieina po 
iki pusantro dolario už 

Žinoma, puikesni auk-

šiai kaip pas mus. Kainos už 
rubus ir kitus reikmenis labai 
artimai kaip musu. Nekurie 
dalykai rodėsi dar brangiau.

Prisiklausius pasakų žmonių 
kurie keliauja užrubežiuose ti
kėjom rasti pigiau prekes, mai
stą ir pragyvenimą, bet pačios 
dabar patyrėm kad vertės visur 
beveik 
bariai 
dolarį 
naktį.
štos rūšies viešbučiai atsieina 
daugiau. Panašiai kaip Ame
rikoje. Nekurie kaštuoja ir po 
$5 už naktį. Ten, žinoma, gau
ni kitokį patarnavimą ir aplin
kybes. Mudvi apsisprendėm 
gyventi neišlaidžiai, kaip dary
tume namie, ne blogiau ir ne 
puikiau negu pajiegiam. Jeigu 
ko nors paklausi apie apsibuvi- 
mo vietą jie visada turi minty
je kad jeigu tu turi iš ko ke
liauti tai ir visur viską nori 
pirmos rūšies. Mes duodam 
jiems suprasti kad norim gy
venti vidutiniai, taip kaip pri
pratę namie, ir jei galima už 
mažiau, tik perdaug save ne
nusižeminant. Iki šiol mums 
gerai ir sekėsi.

gy-

prie Bajoro reporterio?
Tačiau mes manome kad Gri

gaičio pakaušyje yra viskas 
Okey. Mes žinome kad Gri
gaitis, remdamasis tajs menk
niekiais siekia tikslo. Jei jis 
neturėtų tikslo tai iš viso ne
būtų nei skaitęs Bajoro raštą 
apie SLA. seimą, nes jis pats 
ten buvo ir gerai žino kas sei
me dėjosi. Tą laiką jis galėjo 
naudingiau sunaudoti, sakysi
me, valandėlę užsnūsti, štai jo 
tikslas:

Pr. Bajoras, kiek man žino- 
ma, ikšiol padėjo Tėvynės re
daktoriui. Kad reikėjo padėjė- 

! jo Vitaičiui tai Jurgelioniui jo 
dar labiau reikės. Tai visi ži
nome. Bet Bajoras dabar yra 
jau “prastas reporteris”, 
jei jau prastas reporteris 

| dar prastesnis redaktoriaus 
dėjėjas. Išvada aiški — 
kia jieškoti naujo padėjėjo.

Matosi kad Grigaitis turi 
galvoje kitą kokį nors “nuo ko
to nusmukusį” naujienietį, ku
ris visą gyvenimą ubagavo, iš 
aukų gyveno, tingėjo dirbti, 
meklevojo ir taip pat paseno, 
nieko neužgyvenęs. Dabar to
kiam žmogui numatoma Tėvy
nės redaktoriaus padėjėjo vie
ta. štai kam p. Grigaitis taip 
“sąžiningai” knisėsi į p. Bajo
ro raštą. Dabar jis, žinoma, 
laukia kad p. Bajoras jam ką 
atsakytų. Tuomet 

i daugiau “įrodymų” 
dėl ko Bajoras yra 
laikraštininkas. Tai 
gaitis įvertina darbininką, taip 
stoja už darbininkus, taip ko
voja prieš darbdavius, darbi
ninkų išnaudotojus. Kažin kaip 
mums ateiviams atrodytų jei 

I Amerikos fabrikantai panau
dotų Grigaičio taktiką ? Grigai
tis Amerikoje paseno, bet pra- 

Į kilnios Amerikos demokratijos 
dar ir šiądien nemoka, ar ne
nori suprasti. Bet kam norė
ti iš ožio pieno? Toks Grigai
tis buvo, yra, ir toks dvės.

Palyginę Grigaičio straips
nelį “Menkas reporteris” su 
aukščiau tame pačiame skyriu
je tilpusiu straipsneliu “Tėvynė 
daug įdomesnė”, mes dar kar
tą persitikriname kad tas žmo
gus neturi nei sarmatos, nei są
žinės. Jei jau dabar jam Tė
vynė yra “daug gyvesnė” tai 
kuomet joje tilps raštų, o ne 
buvusio seimo raportai, Grigai
tis ir dviratį užsėdęs jos nebe- 
pagaus. O kada Jurgelionis 
“sugriaus New Yorko prestyžą, 
Malochą”, kaip jis žada, tai 
Grigaičiui tikrai nebus žodžių 
dievinti musų naują redakto
rių.

Kada bus galas tam brudui?i

vir- 
vis-

Na, 
tai 
pa- 
rei-

jis galės 
pateikti, 

“prastas” 
taip Gri-

KAIP ŠVEDAI VALGO
Apsipirkusios ką norėjom su- 

gryžom į viešbutį su pirkiniais 
radom p. Grini, kuris užkvietė 
mus pietums. Nusivedė mus į 
valgyklą kur švedai valgo. To 
mes ir norėjom. Norėjom pa
bėgti nuo vietų kur lanko tik 
turistai ir keleiviai. Norėjom 
pažinti vietinę atmosferą, ši 
vieta buvo vidutiniška valgyk
la, kurioje lankosi biznio žmo
nės. Ponas Grini užsakė mu
sų pietus, ir kaip tas mus nu
stebino! Kiek mums atnešė 
valgyt užtektų pamaitinti visą 
armiją, čia visada duoda už- 
sigardavimų, Smbrgesbrod. Ant 
stalo prieš mus sukrovė apie 
dvidešimts skirtingų dalykų: 
raugytų ir saldžių silkių, dar
žovių, tomatų, agurkų, ridikė
lių, visaip sutaisytų, rūkytos 
žuvies, sardinkų, kumpio, be
kono, kelių rūšių košelienų, 
šviežios žuvies, vėžiukų, kelių 
rūšių sūrių, kietai virtų kiauši
nių, sviesto ir penkių ar šešių 
rūšių duonos, bandukių, rugi
nių džiovinių. Viskas taip pa
traukiančiai ir gražiai sudėta, 
kad negali susilaikyt pagundos 
to visko neparagavus. Iki ap- 
ragavom tą Smbrgesbrod mu
dvi jau buvom sočios. Bet! 
tai’ tik pradžia. Po to atneša 
pačius pietus, arba “karštą val
gį”, kaip jie čia vadina. Pir
mieji prieskoniai nuimami nuo 
stalo, sudedama naujos lėkštės 
ir šaktuės, peiliai. Dabar at
nešė mums didžiausį, skaniau- 
sį omelette kokį aš kada val
giau.

Po to atnešė mums kavą tuo
se mažyčiuose puodukuose su 
dailiais šaukštukais. Tik įsi
vaizduokit koki pietus! ir p. 
Grini pasakė mums kad jie čia 
visada taip valgo. Aš apsidai
riau aplink į čia esančius žmo
nes, bet nemačiau ko galima 
buvo tikėtis. Nebuvo nei vie
no riebaus žmogaus, ir bendrai 
nemačiau nei vieno kas primin
tų kad švedai daug valgo. Pa
nelės ir moterys taip laibos ir 
gražios. Kaip jie taip išsilai
ko? pamaniau sau. Man tik
rai neišeitų į gerą jei čia gy
venčiau, nes tuoj netekčiau sa
vo figūros.

Pirm negu spėjom pavalgyti 
p. Grini nusiskubino biznio rei
kalais, o mudvi baigėm savo 
kavą. Apie šį laiką lietus ap
sistojo, bet dangus buvo tam
sus ir paniuręs. Išėjom į gele
žinkelio stotį apsirūpinti bilie
tais į Stockholmą, nes šį vaka
rą traukinis ten išeina 10 vai. 
Iš stoties gryžom į viešbutį, 
nes p. Grini pažadėjo mudvi nu-

sivesti į dar vieną įdomią vietą, 
“Slottsckogsparken”. Jis sakė 
ta vieta yra graži, romontinga.

Penktą vai. jis pribuvo, ir at
ėjęs prie musų užšnekino žė- 
rėjančiom akim. “Kaip jums 
patinka mano flirtuojantis kak
laraištis?”'paklausė jis. “Man 
nepatiko tas ką turėjau, taigi 
nusipirkau šitą.”

Vėl pradėjo lynoti, išrodė 
ir gamta apgailauja kad šios 
trys sielos praleidžia paskuti
nes keletą valandų kartu, gal 
būt niekados nesusitiks dau
giau.

Sėdę gatvekarin nuvažiavom 
į tą romantišką parką. Pradė
jom lipti į parką augštyn į kal
ną. Jis papasakojo mums kad 
čia yra visokių gyvūnų užlai
komų jų natūraliu budu, be 
jokių geležinių narvų. Matėm 
čia briedžių, meškų ir kitų ma
žų gyvūnėlių. Inėjom į mišką 
ir kelias vedė vis aukštyn į kal
ną. Matėm čia voverių, kurios 
taip prijaukintos kad atėjo prie 
musų norėdamos ką nors gau
ti ėsti, bet mes neturėjom nei 
trupinėlio, taigi jos nubėgo ša
lin. Buvo taip netikėta ir jau
ku matyti mažus gyvūnėlius 
taip pripratusius ir nebaikš- 
čius. Tas parodo kaip Euro
piečiai įpratinti neužkabint 
vunų.

Pagaliau pasiekėm kalno 
šunę. Iš čia buvo puikiai
kas matyti apačioje ir parke. 
Aš nepratus po kalnus laipiot 
taigi jau buvau nuvargus ir 

j atsisakiau toliau eiti, net pa- 
> matyti didesnių gyvūnų 
randasi toliau miške, 
gryžom atgal ir p. Grini 
vedė mudvi į kasino, kur 
žė orkestrą ir mes sumanėm 
užsisakyti kavos ir pyragaičių, 
šiądien, dėl blogo oro, nes vis 
lynojo, ši vieta buvo tuščia — 
nebuvo nieko tik mes vieni. 
Patarnautojai ruošėsi dabinda
mi viduje. Mes užlipom dve
jais laiptais į viršų atviron ve- 
randon iš kur matėsi žalias slė
nis apačioje. Valgykla stovi 
ant aukšto kalno, taigi vaizdas 
iš čia neapsakomai gražus. Jau
čiausi lyg žiuriu į milžinišką 
piešinį didelėje salėje ant sie
nos. Kaip tik akys užmatė vi
sur viskas šviežiai žaliuoja, o 
aplink restaurantą ištaisyta 
puikus gėlynai. Veranta taip
gi išdabinta gėlėmis dėžėse ir 
žaliais augmenimis. Nuėjom į 
vidų atsisėsti prie stalo, ir už
sisakėm kavos, kuri labai buvo 
reikalinga, nes nuo to šalto oro 
į kalną lipant net šiurpas ėmė. 
Jei butų buvus graži diena, čia 
viskas butų buvę kitaip, butų 
buvę daug žmonių, kaip būna 
visur kitur kur tik nueinam.

Mums padavė kavą ir įvai
rybę visokiausių kaip jie čia 
vadina “Prancūziškų pyragai
čių”, bet aš manau tai buvo 
švediški pyragaičiai. Susišil- 
dėm kava ir jautėmės geriau. 
Ilsėdami išsikalbėjom plačiai. 
Ponas Grini yra labai mokytas 
žmogus, gilus mąstytojas ir fi
losofas bei psichologas. Susi
tikti ir pažinti tokį žmogų ver
ta daugiau negu pinigai.

Kuomet apleidom tą parką, 
jau buvo nustojo liję, ir mes 
turėjom gana laiko sugryžti į 
Goteborgą pasiimti savo baga
žą ir vykti į traukinį. Stoty
je atsisveikinom paskutinį kar
tą su p. Grini ir traukinis iš
važiavo. Buvo 10 valanda va
karo, dangus buvo paraudona
vęs nuo leidžiančiosi saulės. 
Mudvi nuėjom gulti ir kitą ry
tą atsiradom Stockholme, Šve
dijos sostinėje.

kurie 
Taigi 
nusi- 
grie-

LIETŲVOS ATSTOVYBĖ — 
SUSITINKAM VĖL SU 

KAUNIEČIAIS 
Gegužės 31, antradienis. — 

Traukiniu važiavimas per nak
tį buvo nuovargus taigi mes 
pribuvusios į Regina viešbutį 
porai valandų atsigulėm. Po 
to trumpo pasilsio aš patelefo
navau į Lietuvos Pasiuntinybę 
ir susitariau padaryti vizitą. 
Sėdusios į taksi nuvažiavom ir

radom Pasiuntinybės sekreto
rių, p. Jablonskį, laukiant mu
sų. šį pat rytą jis gavo laiš
ką nuo mano vyro, pranešantį 
kad mudvi atsilankysim Stock
holme. Pats Ministras, ponas 
Vytautas Gylys, buvo išvažia
vęs keletui dienų, taigi mes jo 
nematėm.

čia mes susipažinom su jau
na panele, Andriulyte, moky
toja iš Kauno, kuri čia atsiųsta 
reikalais. Paviešėjom Atsto
vybėje, mums pasakė kas yra 
įdomaus Stockholme matyti, ir 
tada su p-le Andriulyte išėjom 
pietų. Ji nusivedė mus į vietą 
vadinamą Margarita, kur vėl 
patiekė mums paprastą daugy
bę švediškų valgių.

Po to nuėjom į parodą suren
gtą Karaliaus Gustavo V 80 
metų gimimo sukaktuvių pro
ga. Tai buvo paroda progreso 
kokį Švedija padarė per tuos 
80 metų, šalip statistinių in
formacijų, buvo išstatyta kara
liški rūbai ir įvairios dovanos 
kurias Karalius Gustavas lai
mėjo už savo sportiškus veiki
mus. Jis visame pasaulyje yra 
žinomas kaipo tenis lošikas. 
Net dabar, būdamas 80 metų, 
jis kasdien lošia tenisą. Pa
rodos direktorius, patėmijęs 
mus Angliškai kalbant, pasisiū
lė paaiškinti mums viską ką tik 
norėjom apie šią parodą žinoti. 
Iš jo paaiškinimų mums vis
kas buvo daug aiškiau ir įdo
miau.

šeštą valandą vakare p. Jab
lonskis atsilankė į viešbutį ir 
pasikvietė mus į Skansen Par
ką. Tas parkas randasi ant 
kalnų ir į jį patekti reikia už
sikelti labai stačiu eskalato
rium ; man rodės tų eskalato
rių aukštis pasiektų keturių 
aukštų namo viršų. Tai buvo 
ištisas važiavimas į viršų kal-

žią švediško stiklo išdirbinių 
parodą. Greta čia įrengta se
noviška stiklo išdirbystė kur 
du vyrai dirbo gamindami vi
sokius stiklinius dalykus, šis 
parkas tikrumoje yra muzejus, 
čia randasi pastatai atgabenti 
iš visų Švedijos dalių, visame 
savo pilnume. Nekurie namai 
yra šimtų metų senumo, čia 
taipgi yra daugybė įvairių lau
kinių žvėrių ir gyvūnų. Par
kas sutvarkytas kad išrodo lyg 
senoviškas miestas, su maldna- 
miais, nameliais, rinka, sena 
karčiama, o pašonėmis visur 
tvoromis atskirti įvairus žvė
rys ir gyvūnai, čia yra brie
džių, elnių, įvairių meškų, tarp 
jų gražių šiaurės meškų, įvai
rių ožkų ir mažų gyvūnų. Bu
vo smagu žiūrėti kaip didelės 
nerangiai išrodančios šiaurės 
meškos linksmai žaidė tarp sa
vęs ir laikas nuo laiko krito į 
vandens duobes.

Apvaikščioję parką ir daug 
matę visko kas tik galima ma
tyti, nuėjom ant skalos kranto 
iš kur matosi visas Stockholm 
miestas, čia susėdom ant suo
lo ir tėmijom į leidžiančiąsi 
didelę raudoną saulę. Vaizdas 
buvo stebinantis, o laikas buvo 
apie 10 vakaro. Saulei nusilei
dus, p. Jablonskis pasikvietė 
mus į valgyklą čia pat parke, 
kur turėjom švedišką vakarie
nę visame pilnume. Apie vi
durnaktį, ko negalėjom patė- 
myti dėl nuolatinio oro šviesu
mo, mes gryžom viešbutin su 
taksi.
Seka: STOCKOLMO ROTU
ŠĖJE. — KAUNIETIS LEIT. 
LINGIS. — APSILANKYMAS 
GRIPSHOLM PILYJE. — KE

LIONĖ Į KLAIPĖDĄ

no. Viršuje užėjom labai gra-

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko 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 į Lietuvą per 
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM .. Rugpjūčio 8, Rugsėjo 1 
KUNGSHOLM .... Rugpjūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7 Spalio 1
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j vietinį 

laivakorčių agentą, arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
636 Ei f t Ii Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.
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P. J. KERSIS |
809 Society for Savings Bldg. 1

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W I

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- T 
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą -j 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. 2

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo I 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- į 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. 3

■
Nikodemas A. VVilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Aw. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
-------------------
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6820 Superior Avė., Cleveland, OhioRedaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

Dienos Klausimais
ŠNEKĖJO - IR NU

ŠNEKĖJO

DARBAI PAGERBSIĄ DAR ŠYMET
______________ *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEKURIE žymesni Ame- 
1 rikos ekonomistai skel
bia kad šiais metais daly
kai žymiai pagerės ir me
tas baigsis žymiai pakilu
siais bizniais.

Tie ekonomistai netikri
na kad užeis smarkus atsi
gavimas ir viskas pakils 
visu smarkumu, bet nusa
ko aiškų pagerėjimą.

Jau dabar daugelyje iš- 
dirbysčių darbininkų skai
čius didinamas, kiti gauna 
dirbti ilgesnį laiką.

Federalio Rezervo tary
ba taip pat skelbia kad biz
nių žemyn ėjimas visiškai 
sustojo ir kad prasidėjo ki
limas nuo Birželio mėnesio.

Pagerėjimas būtinai rei
kalingas.

tūkstančių tikrai žinom ne
atneš nei savo nuošimčio, 
bet kad juos išleisti nuta
rė jų žmonės, taip pat, be 
abejo, su proga pasipelny
ti, tai tą nuo SLA. narių 
slepia....

SLA. namas nuseno, bet 
jis atitarnavo organizacijai 
už savo pinigą. Bet ko ver
ti tiedu laikraštininkai su 
tokia jų logika?

SAULĖS JUBILEJINIS 
NUMERIS

Mahanojuje, Pa., išeinan
tis dvisavaitinis laikraštis 
Saulė šią' savaitę mini savo 
50 metų sukaktuvių jubile- 
jų. To proga išleistas Sau
lės padidintas numeris iki 
12 puslapių.

Saulė yra antras musų 
laikraštis sugyvenęs 50 me
tų amžiaus. Vienybė buvo 
pirmutinė, kuriai 50 metų 
suėjo pora metų atgal.

Abu tie laikraščiai pra
dėjo eiti Pennsylvanijoje, 
kietosios anglies kasyklų 
srityje, Vienybė 1886 me
tais, Saulė 1888 metais.

Pastebėtina tas kad pir-! 
mutinis Vienybės redakto
rius buvo tas pats D. T. 
Bočkauskas, kuris įsteigė, 
leido ir redagavo Saulę.

Plačiau apie tai paminė
ta kitoje vietoje šiame pus
lapyje.

Linkime Saulei gyvuoti 
ir toliau.

RAČKAUSKUI AMŽINAI 
NESISEKA

Juozas Tysliava Vienybė
je rašo:

Buvusiam Amerikos Lietuvių 
veikėjui, keletą metų redaga
vusiam Tėvynę, žinomam laik- 
laikraštininkui Karoliui Vairui 
Račkauskui, kažin kodėl, nesi
seka. Kiek anksčiau jis turė
jo nemalonumų dėl atskaito
mybės su Lietuvos užsienių 
reikalų ministerija. Tada jis 
buvo kaltinamas pasisavinęs 
kelias dešimtis tūkstančių litų 
valdžios pinigų, šį sykį Rač
kauskas nuskriaustas dėl to 
kad kitas pasisavino jo reda
guojamo laikraščio, Iliustruo
tas Pasaulis, pinigus.

Lietuvos laikraščių žiniomis, 
Iliustruotas Pasaulis pavirto į 
Naują Pasaulį, svarbiausia dėl 
to kad to laikraščio leidėjas, 
pasiglemžęs apie 45 tūkstan
čius litų, išdūmė į Pietų Ameri
ką.

Iliustruotas Pasaulis buvo 
pradėjęs gerai platintis Lietu
voje. Dabar, po šios aferos, 
pakeitus net vardą, vargiai tas 
laikraštis turės gerą vardą sa
vo skaitytojuose.

DERLIUS SURŪPINO 
VALSTYBES

Londone įvyko 16-kos di
džiausių pasaulyje grudų 
augintojų šalių konferenci
ja, kurioje kilo susirūpi
nimo dėl numatomo šymet 
didelio kviečių derliaus.

Bėda kada grudų nėra, 
ir bėda kada perdaug.

VASAROS SAULĖLYDŽIAIS

NESĄMONĖS DĖL 
SLA. NAMO

L. Pruseika Vilnyje pa- 
turavoja naujam Tėvynės 
redaktoriui dėl SLA. namo 
New Yorke senumo ir su 
savo komentarais štai kaip 
nukalba:

Naujasis Tėvynės redakto
rius rašo kad namas kuriame 
randasi SLA. centras, panašus 
i “žiurkių urvą”. O jei ne 
“žiurkių urvas” tai “flapauzė”. 

Tą namą SLA. Įsuko tau
tiški maklioriai. Už jį mokė
jo $30,500. Tai buvo 1909 me
tais. Už tuos pinigus buvo 
galima Įtaisyti puikų namą, bet 
maklioriai pirko urvą, nes bu
vo proga pasipelnyti.

Paskaitę tokius neapgal
votus pasakymus tų abiejų 
vyrų pažiūrėkim faktams į 
akis:

SLA. namas nuseno ir 
nėra moderniškas. Bet nu
seno ir patys Jurgelionis ir 
Pruseika. Pažiūrėkit į sa
ve dabar ir kokie buvot ta
da kai tas namas buvo per
kamas. Kodėl jus nenorit 
pripažinti teisės namui pa
senti?

Kada tas SLA. namas bu
vo pirktas 30 metų atgal, 
jis išrodė gana geras Su
sivienijimui ir kadangi sto
vi prie biznio gatvės, žemė 
ant kurios tas namas stovi 
verta šiądien daugiau negu 
buvo verta anuose laikuo
se.

Namas buvo pirktas su
talpinti SLA. centrui. Ir 
per 30 metų tas namas sa
vo tikslui puikiai atitarna
vo. Jeigu mokėta už jį 
$30,500, tai jis SLA. centrui 
iki šiol kaštavo tik po 1,000 
dolarių į metus. Ar butų 
SLA. gavęs kur nors tokias 
patalpas savo raštinėms už 
$1,000 metinės nuomos?

Prie to, tas namas buvo 
išnuomojamas ir gyvento
jams, atnešė nuomomis ke- 
liariopai daugiau negu už 
jį mokėta. Tas apmokėjo 
taksus ir pataisymus ir dar 
nuošimtį už įdėtus pinigus.

Tik pamanykit kiek Su
sivienijimas butų išmokė
jęs nuomomis per 30 metų 
už savo raštinių patalpas, 
jeigu butų laukęs iki komu
nistai ir socialistai maklio
riai butų nupirkę Susivie
nijimui už $30,500 puikų 
narna dabar!

Kita keistenybė tai ta 
kad tiedu “bendro fronto” 
redaktoriai visai užtyli da
bartinės socialistu kontro
liuojamos SLA. Pild. Tary
bos darbelius, kuri senų na
mų taisymui išleido desėt- 
kus tūkstančių dolarių, kas 
paaiškėjo pereitame seime 
Scrantone. Tie d e s ė t k a i |

DIRVA

K. S. Karpiaus kalba pasakyta

Tautinėje Konferencijoje
Scranton, Pa., Birželio 26 d.

(Skiriu K. B-tei)
Kai sugryžęs į gimtinę
Vėl ją sutikau,
Ji man sakė: “Tavęs laukiau, 
Mano meilė tau....

“Aš tavęs ilgėjaus, mielas, 
Dienom’s, naktimis;
Nes tikėjau kad pas mane 
Tu sugryši vis....

“Aš taip vieniša, man liūdna, 
Ateiki kada....
Mielasai jaunystės drauge, 
Lauksiu visada....

“Tik kol kas tegul nežino
Dar mano tėvai
Kad aš tiktai tave myliu — 
Myliu amžinai....

“Aš eisiu į Novą praustis,
Rinkt gėlių į pievą;
Vakarais ten manęs lauki
Ties žydinčia jieva....”

Jau saulėlydis, link upes
Einu skubinai,
Kad greičiau aš ją išvysčiau, 
O mane jinai.

Štai į Novą eina takas
Iš mielos namų,
Sode skamba josios balsas 
Aukso varpeliu.

Gražiom lankom teka Nova, 
Kvepia žalias šienas.
Ar tikrai ji manęs laukia, 
Myli mane vieną?....

Taip mąstydamas aš ėjau 
Paupiu gražiu.

• Atminimai gryžo vėliai 
Jaunystės dienų.

Man vaidenos josios akys, 
Plaukai gelsvo lino.
Ji kaip gražios pievų gėlės 
Širdį man raminos...

Bet nuėjęs atsisveikint,
Tarti jai sudievu, 
Prabudėjau per nakt vienas 
Kaip paupyj jieva....

Josios laukdams braukiau rasą 
Kol išaušo rytas.
Tik tada man paaiškėjo 
Kad ji myli kitą....

Jonas Orintas.

V. Andrulis Vilnyje, savo ko
mentaruose, rašo:

“Išmetimas p. Vitaičio iš Tė
vynės redaktoriaus turi daug 
platesnės reikšmės kaip padė
jimas demokratingesnio žmo
gaus SLA organo redaktorium.

“Tas rodo kad SLA. griež
čiau nusistato prieš fašistus.

“Tai smūgis tautininkams. 
Iki pat balsavimo jie gyrėsi tu
rį daugumą, bet balsavimas 
kirto smūgį.

“Jeigu pp. Vinikas ir Mockus 
neatsimes nuo tautininkų se
kančiais rinkimais jie eis pas
kui Stasį Vitaitį.”

Šiuos paskutinius žodžius pa
braukiu.

Dabar prašau p. Andrulio 
dėmesio į tai kas seka:

Iš tų komentarų ką p. An
drulis pareiškia matosi jo di
delis apsiduaugimas kad Vitai
tį iš Tėvynės redakcijos “iš
metė”.... Reiškia, p. Andru
lis nepripažysta nei SLA. sei
mo nei jo rinkimų galios. Jis 
nematė tame seime delegatų 
galios laisvai demokratiškai 
išsirinkti kitą redaktorių, pa
mainyti kitu tą kuris toje vie
toje sėdėjo per 18 metų. “Iš 
metėm” ir tiek, nors to išmeti
mo visai nesimatė: redaktorių 
balsavo, kaip visuose seimuose 
buvo daroma, ir laimėjo tas 
kandidatas kuris daugiau balsu 
gavo laisvu demokratišku bal
savimu. Jei tą skaitot “išme
timu” tai kam dar dangstotės 
“demokratijos gynėjų” kauke?

Vietoje tų pagrasinimų Vi- 
nikui ir Mockui, p. Andrulis 
turėjo pamąstyti ką rašo:

Pasakymas, “Jeigu pp. Vini
kas ir Mockus neatsimes....” 
yra tuščias pagrasinimas, ir la
bai daug apimąs neapgalvotas 
pageidavimas:

L Jeigu Vinikas ir Mockus 
“atsimeta” nuo tautininkų, tai 
reiškia jiedu lieka komunis
tams “košerni”? Ar ne taip?

2. Tada komunistai turi pa
reikšti viešai ir atvirai kad jie 
juos priima Į savo eiles.

3. Kad ateityje Viniką ir 
Mockų rinks ne SLA. nariai 
bet p. Andriulis ir jo gengė.

4. Ar p. Andrulis trokšta 
tokių “atsimetėlių”, kurie, sa
kysim, vieną gražų rytą atsi
kėlę pareiškia p. Andruliui kad 
jie su tautininkais “nesusidės”, 
kad pereina į “bendrą frontą”?

5. Kas nauda butų p. An
druliui ir visam “bendram fron
tui”, jeigu Vinikas ir Mockus 
ar savo vietų netekti nenorėda
mi, ar komunistų pabijoję, im
tų ir atsimestų nuo tautininkų? 
Jeigu iš komunistų pusės butų 
tokie paukščiai kurie kame nors 
pabijoję tautininkų pasisakytų 
jog pereina į tautininkus, ką 
tautininkai apie juos pamany
tų? Tas pats ir • jums tinka, 
draugai komunistai.

6. Ar p. Andrulis daugiau 
nepripažysta Susivienijime vi
suotino narių balsavimo, kuris 
Detroito seime jūsų pačių per
varytas, dviejų trečdalių dele
gatų sutikimu, jeigu ateityje 
žada mesti taip išrinktus Pild. 
Tarybos narius?

7. Pagaliau, jeigu jau ne
būtų kitos išeities kaip tik vie
na iš dviejų: “pamesti” tauti
ninkus komunistų (ar bendro 
fronto) pareikalavimu arba lik
ti “išmestais”, tai ar negeriau 
jiems bus, palaikant savo gar
bę ir pažiūras, atsitraukti nuo 
tokių žmonių kurie vartoja te
rorą ir gengsterišką taktiką 
padarymui žmonių sau “ištiki
mais”?

Jeigu tiedu tautininkai-san- 
dariečiai, savo vietų palaiky
mui, sutiktų jums nusilenkti ir 
“pamesti” tautininkus, mes 
mielai sutiksime juos jums ati
duoti, nepaskaitydami tai sau 
už nuostoli.

Gaila p. Andrulio džiaugimo
si pereito seimo laimėjimais: 
Jus, komunistai, NIEKO nelai
mė jot, laimėjo jūsų apsukrus 
diktatoriukas, Grigaitis.

Tautininkas.!

(Tęsinys iš pereito numerio)

NAUJOS LIETUVOS FILMOS
Dar yra vienas labai lengvas būdas Ameri

kos Lietuvių tarpe Lietuvos meilę ir tautinį su
sipratimą kelti. Tai Lietuvos filmų rodymas 
musų kolonijose. Tas darbas yra ir gražus, ir 
pelningas, ir visuomenės labai mėgiamas. Nežinia 
tik kodėl, jis musų tautininkų veikėjų visai pra
žiūrimas, o tik kunigų išnaudojamas parapijos 
pelnui. Noriu atkreipti jūsų visų dėmesį į da
bar, šią vasarą, Lietuvoje esančius du jaunus 
vaikinus, brolius Motuzus, kurie jau metas laiko 
kaip filmuoja Lietuvą ir šį rudenį sugryš'su 
puikiausiomis, kurių turės rodymui net visai 
savaitei kiekvieną vakarą kitokias. Iš to gali 
pasinaudoti ir Susivienijimo, ir Sandaros ir 
TMD. kuopos ir tautines draugijos. Rengėjams 
viskas ko reikia tai paiimti salę ir išdalinti 
plakatus. Plakatus filmininkai prisiunčia gata
vus.

Tiedu broliai pirmą kartą pasirodė su savo 
filmomis Amerikoje tik 1936-37 metų žiemą. 
Bet jų filmos buvo taip kitokios ir taip geros 
ir artistiškos, nors tai buvo tik pirmas jų ban
dymas, kad visus sužavėjo. Bet ir jiems, kaip 
pirmą kartą bandantiems, nežinantiems aplin
kybių, ir iš pirmiau kitiems filmininkams ro
džius visokius menkos rūšies Lietuvos paveiks
lus, pradžia buvo sunki.

Net nei kunigai nenorėjo jų į savo bažny
tines sales įsileisti, nematę ir nežinodami ko
kius paveikslus jie turi.

Prisiėjo man juos skubiai parsikviesti į 
Clevelandą ir paraginti pradėti darbą nuo Va
karų, nuo Clevelando traukti į vakarus. Pats 
nežinojau ką jie turi, tačiau kuomet pamačiau 
jų paveikslus, galiu pasakyti jums kad nuo to 
pasikeitė visa padėtis ir nuo to prasideda nauja 
era Lietuvos filmoms.

Per juos ir pats Lietuvos Prezidentas pir
mą kartą matė save filmose. . . Jei turit kan
trybės, pasakysiu kaip tas atsitiko.

Kuomet broliai Motuzai gryžo iš kelionės 
vakaruose, jie sustojo Clevelande. štai kokius 
planus su jais sudariau: prikalbinau kad va
žiuotų i Washingtoną, kuomet atvyks Lietuvos 
sportininkai, ir Motuzai atvažiavę ten nufilmavo 
sportininkų atsilankymą ir vainiko padėjimą 
prie Amerikos Nežinomo Kareivio kapo. Parsi
vežiau vieną jų į Pittsburghą, ten nufilmavo 
Universitetą, kuriame rengiamas Lietuvių kam- 
baris. Paskiau parsivežiau ir į patį Clevelandą, 
nufilmuoti Lietuvių Kulturinį Darželį, kad nu
vežtų ir parodytų visa tai Lietuvoje. Jie dar 
kaip ką nufilmavo ir kituose miestuose.

Kada važiavo į Lietuvą, pereitą vasarą, da
viau jiems rekomendacijas pas nekuriuos žymes
nius asmenis, ir tiems asmenims parašiau iš- 
anksto laiškus apie parvykstančius filmuotojus, 
kad pasistengtų duoti jiems visas prieinamas 
sąlygas padaryti kuodaugiausia gerų Lietuvos 
filmų, mums Amerikoje rodyti. Plačiau nušvie- 
čiau jiems kokią svarbą Lietuvai turi tos filmos 
propagandos atžvilgiu.

Nedaug reikėjo, ir ten Lietuvoje tą svarbą 
suprato. Motuzai parvažiavę parodė vienur ir 
kitur savo iš Amerikos parsivežtas filmas, ir 
pirmiau nutrauktas Lietuvoje, ir visi mačiusie
ji buvo tuomi sužavėti ir nustebinti. Labiau 
ir labiau ten susidomėjo jų darbu — tuo darbu 
kurį prieš kelis metus kiti musų filmininkai tik 
terliojo — ir pagaliau juos pasikvietė į prezi
dentūrą parodyti Lietuvos filmas ir tas daleles 
iš Amerikos Lietuvių gyvenimo. Prezidentas 
Smetona pirmą kartą gavo pamatyti save fil- 
mose, Motuzų trauktose Lietuvoje per nekurias 
iškilmes anksčiau. . . Mat, Prezidentas ne
vaikšto po filmų teatrus kur rodoma chroni- 
kinės filmos ir jam niekad neužėjo Į mintį ma
tyti jas. Motuzai turėjo privatinį rodymą. To 
pasekmėje, jų darbas labiau buvo įvertintas, ir 
jau šį pavasarį jiem abiem Lietuvos valdžia da
vė antros klesos bilietus važinėti visais Lietu
vos geležinkeliais dykai.

Dabar, kada Motuzai gryš į Ameriką, jų 
naujos Lietuvos filmos bus jei ne oficialės tai 
pusiau oficialės. Jie dabar jau savo tūlas nau
jas filmas rodo Lietuvos viršininkams, ir gauna 
jų užgyrimą ir pasigerėjimą. šitaip tai Lie
tuvos filmų rodymas atsistoja ant rimtos propa
gandinės ir kultūrinės papėdės.

Ar mums neverta paimti tą visą reikalą į 
savo rankas ir surengti maršrutą tų filmų ro
dymui kolonijose? Ar čia ne gera proga San
daros ir TMD. kuopoms, ir net Susivienijimo 
kuopoms arba jūsų paskiroms draugijoms? Jei
gu mes tą nepaimsim Į savų rankas, Motuzai 
turės vėl lysti į bažnytinius skiepus ir su kuni
gais tąsytis ir dalintis ineigomis — su tais ku
rie jokių simpatijų neturi Lietuvai, o filmų ro
dymą prisiima tik todėl kad tas atneša pinigą.

KUDIRKOS 80 METŲ GIMIMO SUKAKTIS 
IR SVEČIAS Iš LIETUVOS

Prie užbaigos, turiu dar vieną mums svarbų 
dalyką. Jis mums, tautinei srovei labai reikš
mingas. Atvyksta į Ameriką Lietuvos karinin
kas, Majoras S. Narušis, jums žinomas Tėvynės, 
Dirvos ir Vienybės bendradarbis rašytojas. Jis 
greičiausia atvyks su Motuzais, ir gal dalį savo 
maršruto atliks su jais. Majoras Narušis bus 
pirmas karininkas po Pulk, žadeikio, tiesiog iš 
pareigų paėmęs atostogas, kuris lankys musų 
kolonijas su pilna karininko Majoro uniforma. 
Tai bus ir patraukimas minioms atsilankyti į 
jo prakalbas, jis turės daug ko įdomaus mums 
pasakyti, tuo gi daug prisidės prie musų minių 
tautinės dvasios sustiprinimo.

Jis gauna atostogas trumpam laikui, nori 
aplankyti savo gimines Amerikoje. Jis atva
žiuos rudenon, kaip tik tuo laiku kada geriausia 
tinka pradėti prakalbas rengti.

Brooklyniečiams tautininkams teks sudary
ti komitetas jo priėmimui, ir gerai butų kad 
jie tuoj susirašytų su kolonijomis ir sudarytų 
tam svečiui maršrutą. Jeigu bus kokios aukos 
renkamos jos visos bus skiriamos Lietuvos Gin
klų Fondui.

Na o prie galų galo savo kalbos noriu dar 
štai ką pasakyti. Tas pats Majoras Narušis 
atveš musų Clevelando Kultūriniam Darželiui 
Dr. Vinco Kudirkos biustą ir mes šį rudenį ren
giam tą biustą Darželyje atidengti, Dr. Vinco 
Kudirkos 80 metų gimimo sukakties minėjimo 
proga. Gerbiami patriotai, padarykime šią iš
kilmę didžiausia Amerikos Lietuvių iškilme. Su- 
važiuokim į Clevelandą visų kolonijų atstovai 
Kudirkos pagerbimui. Juk tai musų tautinės 
dvasios žadintojas, musų įkvėpėjas, musų ko
votojas, musų tautos vienybės skelbėjas.

Tose iškilmėse turės progą geriausi musų 
oratoriai pasakyti savo kalbas. Spaudoje bus 
naujos medagos, veikėjams bus vėl proga pasi
matyti, pasikalbėti, ir taip mes galėsime dides
nius darbus sugalvoti ir juos nudirbti.

Tai matot, gerbiamieji, kokie dar darbai 
prieš mus, ir prašau visų nestumkit jų nuo 
savęs prie kitų, bet patys imkit juos kūnyti, 
tada musų nauda neis kitiems, musų minios 
nenueis su kitais, ir kiti negalės pasigauti mu
sų žmones ir panaudoti juos prieš mus.

/GALAS)

SAULEI 50 M ETŲ
Saulės Įsteigėjas buvo Pirmutinis 

Vienybės Lietuvninkų Redak
torius

Pranas W. S. Boczkauskas redaguoja “Sau
lę” jau 29 metus, po tėvo mirties. Jis gimė Lie
tuvoje, pribuvo su tėvais į Ameriką 1875 me
tais, turėdamas vos penkis metus amžiaus, per
gyveno Amerikoje 58 metus. Seniau buvo per- 
kalbėtoju Pottsville, Pa., teisme per dešimts 
metų, o šiądien yra apskrities Coroner, arba ty
rinėtojas nelaimingų mirčių.

Vedė 185G metais Ceciliją Baranauskaitę, 
gimusią Shamokin, Pa., kuri yra viena iš septy
nių seserų ir visos gyvos. Boczkauskai susilau
kė aštuonis vaikus, iš kurių du sūnus ir viena 
duktė yra gyvi.

Jų sūnūs Pranas gyvena Indianapolis, Ind., 
kur yra technišku inžinierium prie Bell Tele- 
phone Co. Kitas sūnūs, Florijonas, yra vedęs 
ir turi du sūnūs ir dukrelę, gyvena Mahanoy 
City, Pa., ir yra elektrišku kontraktorium. Duk
tė Adelina, kuri buvo publikinės mokyklos mo
kytoja, ištekėjo už Antano Barausko iš Shenan- 
doah, Pa., kuris yra kasyklų inžinierium ir šią
dien gyvena Scranton, Pa.

v- %•
Dukart savaitinis laikraštis Saulė, išeinan

ti Mahanoy City, Pa., šymet susilaukė auksinio 
jubilejaus — 50 metų savo gyvavimo. Saulės 
Įsteigėju ir redaktorium buvo a. a. Domininkas 
T. Bočkauskas.

Pirmą Saulės numerį Lietuviai gavo Lie
pos 27 dieną, 1888 metais. Saulės formatas bu
vo šešių kolumnų, išėjo vieną kartą savaitėje; 
rršliava buvo senoviška, visiems aiškiai supran
tamos tarmės. Laikraštis tapo padidintas 1890 
metais, dvisavaitiniu pradėjo išeiti 1902 metais.

Pirmas Saulės numeris išėjo tamsiame ir 
ankštame sklepelyje, o prie jo dirbo pats leidė
jas su pagalba dukters, 15 metų Liudvikos, ir 
sunaus Prano, 13 metu, ir kadangi trokų tada 
nebuvo, todėl Saulės formas reikėjo vežti ant 
vežimuko, spausdinti į Anglišką spaustuvę. 
Saulės spaustuvėlės darbininkai nors savi, bet 
buvo maži, o svetimų nebuvo iš ko samdyti.

Svarbu pažymėti tai kad Saulės leidėjas Do
mininkas T. Bočkauskas dirbo Lietuvybės labui 
per 27 metus. Buvo pirmutinis redaktorius Vie
nybės Lietuvninkų, kuri pradėta leisti Plymouth, 
Pa., 1886 metais, o nuo 1888 metų,’Liepos mėne
sio, pats pradėjo leisti Saulę.

Vasario 25 d., 1901 metais, po ilgos ligos, 
jis buvo pašauktas amžinam atilsiui, turėdamas 
63 metus amžiaus. Su Domininko Bočkausko 
mirtimi Lietuviai neteko vieno iš gabiausių Lie
tuviškų satyrikų. Jo žmona, Teofilė, mirė Sau
sio 31 d. 1915 metais.'

Dabartiniai Saulės savininkai yra: Vladis
lovas D. Bočkauskas, pirmininkas, ir Viktoras
L. Bočkauskas, raštininkas. Redaktorium pasi
liko, po tėvo mirčiai, vyriausias sūnūs, Pranas 
W. S. Bočkauskas, kuris tasx pareigas eina jau 
per 29 metus, su tokiu pat pasišventimu kokį 
turėjo jo tėvelis gyvas būdamas.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykan, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”
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E
apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 

kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.
Dalykas einasi 

ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl

(Tęsinys iš pereito nr.)

v.
DU NARSIAUSI RITERIAI

[ ŠAUŠO puikus rytmetys, saulė žeme ridinė- 
' josi. •

Pasinaudojęs gražiu oru, komandorius su
manė pramogą svečiams palinksminti. Į sau
lėtą kiemo pakraštį jis įsakė išnešti stalų ir 
krėslų. Prie stalų susėdo garbingieji svečiai: 
maršalas, komandorius ir ordino broliai. Rite
riai tuštino gurklinį po gurklinio, tarnai vos 
bespėjo pilstyti vyną. Aplink stalą šlaistėsi 
kuprotas žmogutis, apsimovęs trirage kepure ir 
margais drabužiais apsivilkęs. Tatai buvo or
dino mylimasis juokdarys. Griausmingas juo
kas nuaidėdavo, kur tik jis pasisukdavo.

Prie pilies sienos buvo sustatyti mediniai 
skydai taikynės, į kuriuos šaudė miklindamasis 
jaunimas iš arbaletų ir kilpinių.

Visų akis atkreipė kraštinis skydas: jis 
buvo kiek panašus į žmogų, kurio galvoje ka- 
darojo prikalta ropė.

Keli geriausieji šaudytojai norėjo į ją pa
taikyti, bet plunksnotos strėlos vis prazvimb
davo'pro šalį, tik dvi ar trys teįsmego šalia 
ropės.

Spiegiami šauksmai palydėjo tuos šiek-tiek 
sėkmingesnius šūvius.

Trys ordino riteriai, nebaigę gerti savo 
gurklinių, nužingsniavo į rungtynių vietą. Jų 
rankose greit rados kažkokios trumpos j ietys, 
tokios, kokių Vokiečiai niekada nevartodavo. 
Kautynėse jie tevartodavo kokių keturių-penkių 
metrų ilgumo jietis.

— Ką jie vęiks su šitais pagaliais? — šuk
telėjo apyliesis, gerokai išlepęs, sėdėjęs šalia 
maršalo riteris.

Dviem laibučiais, baltais pirštais paėmus 
jietį, ėmė šis riteris, primerkęs akį, ją žiūrinėti.

Riterio veidas, išraižytas smulkiomis rauk
šlėmis, paraudo, antakiai lanksmu išsilenkė, ir 
pilka didžiulė strauso plunksna nudribo žemyn. 
Dešinioji jo rūbų pusė buvo balto šilko, o kairio
ji — mėlyno. Krutinę puošė stora aukso gran
dinė. |

Jo kaštono spalvos plaukai buvo šiek-tiek 
žilterėję paausiuose ir įkritusios, aptrauktos ma
žomis raukšlelėmis akys, rodė kad jau jo esama 
gerokai pagyvenusio. Tatai buvo grapas Eber- 
hardas.

— Jietis mes! — pasakė šternbergas, au
galotas, taip pat raukšlėtu veidu ir visai neželian
čia barzda vyras.

šviesios jo akys visai buvo nustojusios gy
vumo. Jo lupos atrodė kaip be kraujo.

— Tatai yra stabmeldžių j ietys, kurias jie 
nuostabiai gerai moka mėtyti. Ir mūsiškiai jau 
Įgudo jas vartoti; tuojau pamatysite.

Rungtynininkai prasiskyrė, duodami kelią 
trims ordino broliams, kurie atsiskyrė, duodami 
kelią trims ordino broliams, kurie atsistojo prieš 
taikinius. Vienas riteris iškėlė jietį, palingavo, 
palingavęs nutaikino ir, pasišokėjęs į priekį, pa
leido ją, kuri, kaip šešėlis, nušliaužė oru ir džiagt 
įsmigo į skydą. Beveik tuo pat metu susmigo 
į skydus ir dvi likusios.

Pasigirdo džiaugsmingi šauksmai, ir apie 
dvidešimt smalsuolių nukurė žiūrėti pramuštųjų 
skydų.

— Tikrai nuostabu, — pastebėjo Eberhar
das. — Ir taip dar toli galima jomis pataikyti! 
Bet jų smūgis, gal būt, nėra stiprus.

— Norint galima ir jomis bent ką į aną pa
saulį nuvaryti, — murmtelėjo šternbergas.

Siaurutės jo lupos keistai išsilenkė ir šiek 
tiek nudirbo žemyn: taip jis tik temokėjo šyp
sotis.

Tarp rugtynininkų staiga kilo trukšmingi 
ginčai.

— Rudolfas! Rudolfas! — šaukė keletas 
riterių, apspitę Rudolfą, kuris tuo metu sėdėjo 
užustalėje ir laikė rankoj taurę. Riterių prašo
mas sutiko jis dalyvauti rungtynėse. Jo mažose 
akyse sužibo savimeilės liepsnelė. . Išlėto kel
damasis nuo krėslo, jis apsižvalgė, sakydamas:

— Netiki, kad visas smailiagalis galima su
varyti į skydą!

— Kur gi mano jietys?
— Tuoj atneš, tuoj atneš, — vienukart su

riko keletas balsų. Ir iš tiesų, jau bėgo iš bokš
to tarnas, užsidėjęs ant peties dvi geležiniais 
smailiagaliais jietis.

Rudolfas nuėjo į rungtynių vietą ir jas pa
lingavo rankoje.

— Eikime, bus į ką pažiūrėti, grape! — 
pasakė šternbergas, pakildamas nuo kėdės.

Pakilo ir kiti svečiai ir nusekė paskui mar
šalą.

Rudolfas atsistojo per trisdešimtį žingsnių

nuo taikinio ir, atstatęs kairiąją koją į priekį, 
iškėlė jietį, akim matuodamas atstumą. Nepa
prastai vikriai jisai pašokėjo porą žingsnių į 
priekį ir paleido jietį.

Skydas krustelėjo kai jietis pervėrė jį per 
pat vidurį, ir visa minia nugužėjo prie jo. Il
gas jieties galas barkšojo išlindęs antroje sky
do pusėje.

Džiaugsmingi šauksmai Rudolfui pranešė” 
kad jo gerai pataikyta. Jis tebestovėjo išskės
tom kojom ir šypsodamasis žiurėjo, kaip tūli 
naujokai bandė mėtyti jietis, kurios, kiek pa
lėkėjęs, susisukdavo skersos ir, tikslo nepasiekę, 
nukrisdavo žemėn.

— Tatai nuostabu, nuostabu — košė pro 
dantis Eberhardas, apžiūrinėdamas drauge su 
Šternbergu pramuštą skydą.

— Nėra ko sakyti, didelę jiegą turi šis 
riteris . . »

— Jis čia visų stipriausias, — atsakė štern
bergas; — aš manau kad už jį stipresnio nėra 
visame ordine.

Oo, — šuktelėjo Eberhardas.
Maršalo pagyrimas nepatiko ambicingam 

grapui, kuris save laikė pirmuoju didvyriu pa
saulyje.

— Ar tik begirdamas neperdėjai, maršale? 
Aš manau kad galėčiau su juo rungtis . . .

— Pamėgink . . .
Šternbergui lupos vėl nudribo žemyn.
Grapas dėbtelėjo akim iš pasalų į Rudolfą, 

kurio balso aidas, lyg tolimo varpo gaudimas, 
palietė grapo ausį.

— Gaila kad aš tik be koleto, — murmtelėjo 
pro dantis truputį nuraudęs grapas. — Mano 
visos sagos ištrūkėtų, kad aš tik kiek pasiju
dinčiau, — pasakė rąžydamasis.

Nauji šauksmai privertė atsigręžti į var
tus, kuriuose pasirodė Albrechtas. Jo pasitikti, 
mosuodami rankom, nubėgo keli pusbroliai.

— Kas gi čia per trukšmas? — paklausė 
šternbergas.

Jaunas augalotas kryžiuotis jiems papasa
kojo kad, plaukiant jura, tiktai vienas Albrech
tas tegalėdavęs pataikyti į lakstančias žuvėdras.

— Peršauk ropę! — šuktelėjo keletas bal
sų.

— Taleris į ją įdėtas! Tiek pat aš už ją 
kertu lažybų, kas prieš mane?

Minia rėkdama brukte įburko Albrechtui 
kilpinį su strėla. '

— Na, giminaiti! — raginamu balsu pasakė 
.patenkintas Rudolfas.—Parodyk savo šaudymo 
gabumus ir, žiūrėk, nepadaryk Volfgangams gė
dos!

Albrechtui kilpinį iškėlus, ties dantyto bok
što viršum pasirodė besklandąs vanagas.

Eberhardas, palietęs Albrechto petį, pa
sakė : 1

— Pataikyk į jį, daug geriau bus . . .
Suzvimbė strėla, paukštis tik persivertė ir 

kulvertiniais ėmė kristi žemyn.
— Tai bent vyras!—kaip iš boso tarė Ru

dolfas.
Šimtai balsų jam pritarė.
Šternbergas savo įprastu budu patapšnojo 

jauną šaulį per petį. Eberchardas taip pat jį 
pagyrė.

— Dabar į ropę! Talerį iš ropės išmušk,— 
šaukė keletas balsų, bet daugelio akis atkreipė 
jau kitas dalykas.

Ant sukeliamojo tilto pasirodė būrelis ri
terių, kurie vedėsi suimtą Latvį ir vežimą.

Albrechtas tuoj pažino tą patį Latvį, kurį 
matė prie smuklės; jo drabužiai, veidas ir plau
kai buvo purvini; pat jis nuo išgąsčio drebėjo.

Toliau stovintieji pasikeitė žvilgsniais ir 
keliais žodžiais, ir grasinamos kalbos garsai nu
bangavo visa minia.

žemo ūgio, rusvas, plataus veido, priplota 
nosimi riteris, tas pats kuris rausėsi po Latvio 
vežimą ties smukle, priėjo prie einančio jau jo 
pasitikti Štombergo ir ėmė pasakoti kaž ką, ro
dydamas į valstietį.

Šternbergas klausėsi, galvą nulenkęs, ir sa
vo bespalvėm akim iš patvilos pažvelgė į Latvį, 
o paskui į rudojo riterio kojas.

Šauksmai minios, kuri tankiu žiedu apsu
po juos, kelis kartus nutraukė pasakotojo kalbą.

— Vyskupo? — sausai paklausė šternber
gas, nežymiai pasukdamas veidą valstiečio link.

— Taip, taip.... — lyg nudžiugęs atsakė, 
žemai lenkdamasis, ant krutinės kryžiškai su
nėręs rankas, Latvis, — vyskupo.

— Ir lobį jam vežei?
— Jam, jam. .. .
— Kaip gi tu išdrysai per musų žemę va- Į 

žiuoti? — rėkė Vokietis.
Latvis norėjo atsikirsti, bet apsižvalgęs ap-| 

linkui, tik išskėtė rankas ir žemai nusilenkė.
— O kaip tu riterį išdrysai paliesti ? — stip- Į
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DAUGIAU DETROITO 
LIETUVIŲ

Su F. Motuzu gryždami iš 
Kun. Coughlino bažnyčios, už
sukom į Capitol Cafe, kur sa
kė dabar visa biznio vedėja yra 
žinoma Lietuvaitė, p-lė Sofija 
Žukauskaitė. Oras buvo šiltas, 
gražus, sustojom atsivėdint, 
norėjom sueit ir pačią p. Žu
kauskaitę, bet jos čia nebuvo, 
sakė sugryš vėliau, laukti ne
galėdami važiavom toliau.

ANTANAS KUDZIUS
Sekantis musų sustojimas 

buvo pas Antaną Kudzių, An- 
dy’s Cafe, ant Fullerton gat
vės. Visai netikėtai, pataikėm 
užsukti pas gero Clevelandiečio 
Dirviečio Mykolo Kudziaus bro
lį, Antaną Kudzių. Jis pats 
buvo savo įstaigoje ir mus pri
ėmė labai pasitenkinusiai, su
laukęs svečių.

Pas Kudzių užeiga yra ir sa
viems, bet čia apielinkėje Lie
tuvių gyvena apie 50 šeimų, 
išsimėtę, tai biznį jis daro iš vi
sų aplinkinių gyventojų, nesi
remdamas ant Lietuvių.

Išsišnekėjom su Antanu Ku- 
dzium apie biznį, sako, Lietu
viai dažnai pavydi jeigu tau 
sekasi, tačiau visokiais reika
lais tai bėga pirmiausia pagal
bos ir paramos j ieškoti pas sa
vą.

Plačiau išsišnekant patyriau 
kad p. Kudzius pažysta neku- 
riuos Clevelandiečius iš Dono
rą, Pa., gyvenimo laikų:, pažys
ta Adv. Pugherį, Joną G. Pol- 
terį ir kitus. Su P. P. Mulio- 
liu paeina iš to pat krašto Lie
tuvoje. •

Antanas Kudzius yra vienas 
iš plačiau apsišvietusių Lietu
vių, gerai mato musų vientau
čių pakilimą, kulturėjimą ir 
pasiekimus, ir sako, už jų ga
bumus Lietuviai užsitarnauja 
pagyrimo; jie turi gabumų pa
siekti ir susilyginti su visais 
Amerikonais.

Ištolo žiūrint, p. Rudžiui iš
rodo kad mes Clevelande sugy-

venam draugingiau, bet paaiš
kinau kad ne, nes tie patys mu
sų vadai ir vadukai ir meklio- 
riai atvažiuoja ir į Detroitą ir 
į Cleyelandą ir sukiršina žmo
nes, to paties išmokina, ir vi
sur musų Lietuviai tarp savęs 
pešasi.

Papasakojo kad į Detroitą 
Lietuvių privažiavo po karo. 
Kurie paeina iš Pennsylvanijos 
tie jaučiasi lyg**giminės ir krū
voje laikosi.

Antanas Kudzius mėgsta va
žinėti. I Laikas nuo laiko apsi
lanko Pittsburgho apielinkėje, 
savo senojoj vietoj, ir pas bro
lį Clevelande.

Rudžiui labai patinka Cleve
lando Lietuvių Rulturinis Dar
želis, kurį laikas nuo laiko pa
remia pinigais, šį kartą davė 
man parvežti Darželio .fondui 
$3 ir užsirašė Dirvą.

Antanas Rudžius yra sūnūs 
Mikolo ir Rožės Rudžių (abu 
jau mirę). Gimė 1885 metais, 
Didesielio k., Leipalingio par., 
Seinų ap., Dzūkijoje. Ameri
kon atvažiavo Balandžio 20 d., 
1905 metais, bėgdamas nuo ka
riuomenės. Atvyko ir apsigy
veno Pittsburgho srityje, kur 
išgyveno iki 1918 metų Lai
ke pasaulinio karo buvo pa
imtas į kariuomenę, ištarnavo 
15 mėnesių Prancūzijoje, ketu
ris mėnesius buvo su Ameri
kos kariuomene Archangelske, 
kuomet bolševikai Rusijoje iš
vertė Rerenskio valdžią.

Gryžęs iš kariuomenės, dar 
gyveno Pittsburghe, bet laike 
didžiųjų plieno ir geležies dar
bininkų streiko persikėlė į Det- 
troitą. 1919 metais pradėjo 
dirbti Fordo automobilių dirb
tuvėse, o dabar keturi metai 
jau savo biznyje.

Jo žmona, Ona Astrumskiu- 
tė, gimus ir augus Pittsburghe. 
Jie turėjo vieną vaiką, kuris 
mirė.

Prie Lietuviškų reikalų rėmi
mo prisidėjo, pirko Lietuvos 
Laisvės bonus, bendrovių Šerus 
ir davė aukų. Skaito Naujie
nas, Keleivį, ir dabar Dirvą.

Lietuvoje Rudžiai jau netų-

DEPRESIJAI NAIKIN
TI IŠLEIDO 22 BILI
JONUS DOLARIŲ

Washington. — Federalė 
valdžia ir valstijos kovai 
su depresija nuo 1932 me
tų praleido milžinišką sumą 
— 22 bilijonus dolarių.

Viena tik federalė val
džia praleido $16,647,365,- 
754.

RUSIJA pradėjo protes
tuoti prieš Lenkiją kam ši 
Varšavoje šnipinėja apie 
Sovietų ambasadą, sekioja 
visus kas ten lankosi, ir lai
kas nuo laiko areštuojanti 
ambasados tarnus.
ri jokių giminių. Buvo brolis, 
kuris jau mirė. Nikaraguoje, 
Pietų Amerikoje, gyvena se
suo. čia Amerikoje turi bro
lius Juozą ir Bronių, abu Det
roite, o Clevelande gyvena ki
tas brolis, Mikolas.

Pas Rudžių suėjom dar vie
ną seną Donorietį, Praną šim- 
konį, kuris yra jau 58 metų am
žiaus, 13 metų gyvena Detroi
te. Donoroje, Pa., pragyveno 
16 metų, Ambridge, Pa., 7 m., 
Pittsburghe, 3 metus.

Iš Lietuvos atvyko 1900 me
tais, paeina iš Rrikštonių, Sei
rijų parap., Dzūkijos. Dirba 
Fordo automobilių kompanijo
je. Yra narys SLA., TMD. ir 
Aukščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje.

Donoroj gyvendamas daug 
darbavosi Lietuviškame kultū
riniame veikime, sako būdami 
jauni statė veikalus, dirbo or
ganizacijose su V. P. Banioniu, 
kuris dabar gyvena Clevelande. 
Buvo geri tautinių reikalų gy
nėjai.

Ralbant apie viešus musų 
Lietuviškus reikalus Amerikoje 
jiems papasakojau šio to ir iš 
jų daug įdomaus nugirdau.

Radangi jiė mažai žino apie 
dabartinę naujai atgimusią Lie
tuvą ir jos gyvenimą bei pir- 
mynžangą, pasistengiau nu
šviesti plačiau, ir tos žinios 
juos suįdomino.

Seka: APIE PABĖGUSĮ IŠ
RUSIJOS LIETUVI, IR KT.

PER TVORA

PASIŽVALGIUS

resniu balsu paklausė šternbergas. — Ir kaip tu 
išdrysai savo stabmeldiška ranka jį liesti?!

Latvis kažin ką pasakė; bet trukšmas nu
stelbė jo kalbą.

— Pakarti tą šunį! Ras per kalbos su juo! 
— šuktelėjo vienas balsas, kurį palaikė kelių 
vyrų balsai.

Latvis, kaip buvo prasižiojęs ir rankas iš
kėlęs, taip ir sustingo toje pozoje. Paskum sa
vo išblyškusiu veidu apsižvalgė aplinkui; apsu
pusių riterių veidai patvirtino kad jis gerai gir
dėjo paskutinius jų žodžius., šlapiais, suveltais 
bei purvinais savo plaukais jis buvo panašus į 
išgąsdintą žvirblį.

Staiga jis krito šternbergui po ‘kojų. Pa- 
juokoš ir pikti gudravimai pasipylė iš visų pu
sių. . •

— Pakarti!.... — trumpai pasakė štern
bergas, eidamas į šalį.

-s- Kokie kiaulės.... Net numirti nemo
ka.... — tarė grapas Eberhardas. — Tačiau 
korimas neįdomus.... Ar negalima butų, mar
šale, įdomesnės bausmės sugalvoti?

— Tai kokią bausmę?
— O, aš žinau....
— Numesti jį nuo bokšto! — šuktelėjo kaž 

keno balsas.
— Prikabinti jam ropę su taleriu ant nu

garos, — pasigirdo jš ten pat kitas balsas.
Šis pasiūlymas visiems patiko.
— Gerai. ... — palaikė grapas. — Ir tegul 

bėga. Aš dar savo talerį į ropę įdėsiu.
Keli riteriai pastatė valstietį ant kojų ir, 

visam buriu! juokiantis, ėmė aiškinti jam kad 
jis turės bėgti.

Valstietis klausėsi, nieko nesuprasdamas, ir 
tik kai prisegė tarp jo menčių ropę, suprato, ir 
ėmė drebėti kaip apušės lapas.

Keli vyrai jį nuvedė apie trisdešimts žing
snių į priekį.

— Nebijok, kvaily, — sakė vienas jų: •— 
tiesiog į rojų pateksi, o vyskupas pasimels už 
tave!

— Albrechtui, Albrechtui šauti, kiti jau 
šovė į ropę! — pasigirdo balsai, ka‘i šternbergas 
kvietė savanorius.

Albrechtas net sudrebėjo išgirdęs savo var
dą. šauti į beginklį ir bėgantį žmogų dar jam 
niekados neteko. Pasmerkto nekaltai mirti Lat
vio jam buvo labai gaila. Tačiau nešauti jis ne
galėjo: nuo jo visam laikui butų nusigręžę rite
riai, laikydami jį baikštuoliu.

Albrechtas žvilgterėjo į dėdę.

— šauk, šauk! ko delsi! — pasakė šis juok
damasis.

Visų veidai buvo patenkinti laukiant to
kios įdomios pramogos.

— Išeik gi... . — pakartojo Rudolfas.
Į rankas jam įbruko strėlinę, kurią jis pri

sikabino prie juosmens.
šternbergas riktelėjo į kaimietį Latvį, ir 

riteriai pasuko veidu į jį.
— Gerieji riteriai dovanos tau gyvybę....

— primerktom akim maršalas pažvelgė į visus,
— jeigu tu spėsi nubėgti iki vartų, — visai ki
tu tonu pabaigė jis. — Kai aš pasakysiu trys, 
paleiskite jį ir pasitraukite į šalis, o po to Al
brechtas tegul leidžia strėla.

— Tik tvirčiau prisegk ropę prie nugaros, 
kad iki namų nuneštų! — išsiskyrė balsas iš 
riterių minios, ir nuaidėjo juokas.

— Ei, jaunikaiti! — sušuko Latviui tas 
pats riteris: — ropėje yra du taleriai; jeigu iš
bėgti tai nepamiršk vieną vyskupui nunešti!

Albrechtas buvo susijaudinęs ir mažai te
girdėjo riterių juokus ir maršalo žodžius, kurie 
pro jo ausį tik slinkte nuslinko.

— Vienas! — plodamas delnais, dainuoja
mu balsu pasakė šternbergas.

Minia net apmirė.
— Du-u....
— Trys!
Riterių buris skirte persiskyrė į dvi dalis.
Latvis krūptelėjo ir, kaip išgąsdintas kiš

kis, šoko bėgti.
Albrechtas gerai nenuvokė ką darąs. Jis 

iš visų jiegų įtempė templę, taikydamas taip 
kad strėla tekliudytų Latvio petį.

Kilpinis subraškėjo, ir strėla liko neiššauta.
Išlikęs gyvas Latvis, kaip patrakęs, šveitė 

vartų linkui.
— Pabėgs, pabėgs! — spiegiamu balsu rik

telėjo riteriai.
— šauk gi, šauk! Kas atsitiko?
— Tuo tarpu Latvis pasislėpė. Albrechtas 

pakėlė Į viršų lanką. Jis buvo perlūžęs.
— Perdaug įtempiau kilpinį.... — nesavu 

balsu pasakė jis: — sulužo....
Išblyškęs veidas ir sumišimas išgelbėjo 

jaunuolį. Įvykio nepasisekimą minia nuvertė 
ant susijaudinimo. Apsivylus minia apgailes
tavo, pyko ir keiksnojo.

— A, kad jį bala tą Latvį! — sušuko lai
bu balsu brolis traperas, — juk tas nenaudėlis 
du taleriu nusinešė!

(Bus daugiau)

HOWARD HUGHES 
Mačiau ir aš tą lakūną, 
Tegul jisai sveikas būna, 
kuris tiek drąsos turėjo, 
šiaurės audras nugalėjo. 
Per juras, miestus, pustynes, 
balas, lieknus, ir tankynes; 
per užklotus kalnus sniego, 
ištisas naktis be miego, 
skrido, skrido, ir perskrido, 
rado kelią, nepaklydo.

Penkios galvos tai ne vienas, 
aplink žemę per tris dienas— 
nedaug atilsio turėjo, 
skrido, į namus skubėjo, 
kad namiškiams apsakyti 
ką žmogus gal padaryti.
Jiems sugryžtant iš kelionės, 
su jais džiaugės visi žmonės. 
Kuomet prie airdromo traukė 
tūkstančių minia jų laukė, 
juos išvydę ėmė šaukti, 
bėgo sveikint, pasidžiaugti.
Jie išlipo susivėlę, 
suvargę, barzdom apžėlę, 
bet linksmumas ant jų veido 
kad laimingai nusileido 
vieton kur buvo žadėta, 
reiškia, žygis ištesėta, 
žmonės kiek apsiramino, 
ir jų ilgai nekankino. 
Leido jiems nors atsidusti, 
šiek-tiek barzdas apsiskusti. 
Vežė viešbutin nakvoti 
ir gerai išsimiegoti.
Už dienos po perskridimo 
suruošė jiems sutikimą. 
Sveikino miesto valdonai 
ir kiti dideli panai.
Pats New Yorkas didis miestas 
buvo vėliavom’s nutiestas, 
šaligatviais stovi minios, 
Juos didvyriais vien vadina, 
“Ura!” šaukia. “Viva Hugh’s!” 
Ir aš sakau: ‘Sveikas jus!’ 
Pro langus namų aukščiausių 
juostos popierų ilgiausių 
tiktai sukas, mirguliuoja, 
tartum sniegas sniguriuoja — 
tų popierėlių sklypučių, 
ir didelių, ir mažučių 
gatvės pilnos pritaršytos, 
tonais buvo privarytos,
Taip pagerbti buvo vyrai, 
mokslo žmonės, ne pagyrai. 
Pasaulis ir šalis mus 
ilgai minės — Hovvard Hugh’s.

Ku Ku.

SKYSTO RAZUMO ŽMOGUS
Bolševikų Vilnyje skaičiau 

pasipiktinimą kam Dirva, De
mokratų partijos rėmėja, pri
ėmė Demokratų partijos kan
didato į gubernatorius skelbi- 
ąius. .. .

Man dyvai kaip tas draugas 
Vilnies koerspondentas priima 
kapitalistiškus pinigus ir dir
ba kapitalistams — jis turėjo 
jau senai pasikarti — pabėgi
mui nuo kapitalistų....

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

pigų Metodų,

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, 
kuris pagelbėjo šim

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, D V KAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
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fyiETINES ŽINIOS ]l
DIDELIS PIKNIKAS 
NAUJ. PARAPIJOJ
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengia savo didelį pikniką 
Naujos parapijos sode, šį sek
madienį, Liepos 31 d. Vietą 
visi gerai žinot — 18022 Neff 
road, prie Lake Shore Blvd.

Įžanga į šį pikniką bus tik 
20 centų. Gera muzika.

Kviečiami visi vietos ir apie- 
linkių Lietuviai. Piknike bus 
daug dovanų vyrams, moterims 
ir vaikams. Bus įvairus žais
lai su dovanomis: trikoju bė
gimas, bulvių rinkimas, taipgi 
dovanos kortų lošikams.

Specialė dovana seniausiai 
porai už pašokimą senoviško 
valco. Koresp. A. N.

AMERIKOS ADVO
KATŲ KONVEN

CIJA

Kandidatas į Statė 
Legislature

AKRON, OHIO

Šios savaitės pradžioje Cle
velande atsibuna American Bar 

. Association — advokatų drau
gijos — konvencija. Delegatų 
ir svečių suvažiavo arti 5,000. 

| Yra svečių žymių advokatų iš 
j užsienio.

Advokatai apkalba visuome
niškus klausimus, demokratiją 
ir savo organizacijos bei pro- 

i fesijos reikalus.
Konvencija aukštai stato ad

vokatūros profesiją ir jieško 
būdų apsivalyti, atsikratyti ir 
išnaikinti tokius advokatus ku
rie po garbinga teisių žinovų 
skraiste palindę žmones apva- 
ginėja, lupa, išnaudoja ir nu
skriaudžia.

SERGA
Petras Lingis, Dirvos skaity

tojas, randasi Glenville ligoni
nėje, kur jam Liepos 23 d. pa
daryta operacija nuo patrūki
mo. Po operacijos eina geryn. 
Linkime greitai pasveikti.

Laikas Ruoštis prie
Kudirkos Paminklo

Iškilmių

GEORGE L. MARK

I

MOKYTOJOS GELBS
TI BIEDNIEMS 

MOKINIAMS

• STREIKUOJANČIŲ auto
mobilių taisymo dirbtuvių me- 
kanikai palengva susitaiko su 
savo dirbtuvių savininkais ir 
vieni po kitų gryžta atgal dir
bti. Streikavo apie 800 tikrųjų 
mekanikų ir prie jų turėjo su
stoti dirbę kiti tų įstaigų dar
bininkai.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos piknike Liepos 17 d., skir
tas dovanas laimėjo šie:

1- mą — Gus Yurka, Jr., nuo 
3039 E. 126 St.

2- ra — Anna Axorait, 1445 
E. 71 St.

3- čią — Joe žemaitis, 1475 
E. 71 Street.

šias dovanas davė Izidorius 
Šamas, brangmenų krautuvės 
savininkas, parėmimui draugi
jos užsibrėžimo sukelti pinigus 
ir greičiau pastatyti Lietuvių 
Darželyje Dr. Vinco Kudirkos 
paminklą.

šį paminklą pastktydama Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija tin
kamai atžymės Dr. Kudirkos 
80 metų gimimo sukaktį ir sa
vo 30 metų gyvavimą.

Draugijos nariai įsitėmykit 
kad sekantis mėnesinis susirin
kimas bus laikomas Lietuvių 
salėje Rugpjūčio 4 d., kuriame 
bus išduota pilnos pikniko at
skaitos ir pranešta paskutiniau- 
sios žinios apie Dr. Vinco Ku
dirkos paminklą.

Reikalinga kad mitinge daly
vautų kuodaugiau narių, nes 
jau laikas pradėti rengtis prie 
to paminklo atidengimo iškil
mių. Komisija.

George L. Mark yra Lietuvis kan
didatas į Ohio Statė Legislature no
minacijose Rugpjūčio 9 d. Cuya- 
hoga apskrities Lietuviai prašomi 
jį paremti kuomet nueis balsuoti 
paminėtą dieną.

Jis yra gimęs Kovo 25 d., 1908 
m., vedęs, turi žmoną ir du vaiku. 
Mokslą ėjo pradinėje ir aukštojoje 
mokyklose, kurias baigė, prie to 1 
metus mokėti Cleveland College biz
nio ir sąskaitų vedimo.

Yra dirbęs keletui kompanijų ir 
visur buvo laikomas atsakančiu.

1936 metais jis buvo kandidatas 
j Valstijos Senatą — surinko 14,000 
balsų.

Kandidatuoja Demokratų parti
jos sąrašu.

SVEČIAVIMAISI
Julė ir Jurgis Salasevičiai 

šiomis dienomis išvažiuoja au
tomobiliu keliolikai dienų į va
karines valstijas, į Chicagą ir 
Wisconsin, kur aplankys pažys
tamus, draugus ir gimines.

Dirvos bendradarbis Jonas 
Jurgelis išvažiavo į Pittsburghą 
pas savo draugą, Joną Ciegalį, 
su kuriuo apie metai laiko atgal 
kartu atvažiavo iš Lietuvos.

Visokios Žinutes
Pas biznierius J. Garijonus 

atsilankė J. Amšiejus su žmo
na, p. Burbulienė ir S. Jonila, 
visi iš Clevelando. Jie p. Ga
rijonus pasveikino su jų pačių 
sutaisyta dainele, kuri telpa 
Dirvoje kaipo skelbimas jų biz
nio. Jie sako, Garijonai yra 
tikrai vaišingi ir geri biznie
riai, daugumo Akroniečių re
miami.

Ilgametė Dirvos skaitytoja 
E. Kubilienė su dviem sunais 
ir dukteria lankėsi Brooklyn, 
N. Y., pas savo vyro seserį p. 
Unguraičius. Vaišes turėjo ge
ras. Apžiurėjo didmiestį New 
Yorką ir išsimaudė Alantiko 
vandenyje. Bet gyventi ten, 
sako, nenorėtų, dėl keistos gy
venamų namų statybos, susi
grūdimo visko į vieną. Akro- 
ne gyvenimas palyginant su 
tenaitiniu, sako, yra kaip par
ke, namai čia atskiri, apsodin
ti medžiais ir gėlynais.

Brooklyne esant taip pat sa
ko matė bedarbę, visur ta pa
ti bėda darbininkui.

Važiuodami namon pasuko į 
Niagara Falls apžiūrėti garsų 
vandenpuolį, kuriuo gėrėjosi. 
Kelionę turėjo gerą, gryžo lai
mingai.

G. Gaškienė yra pirmutinė 
Akrone Lietuvė kuri tapo pa
skirta į prisaikintus teisėjus 
(grand jury). Pagirtinas da
lykas. Lietuviams reiktų dau- 
kiau susidomėti vietos politi
ka ir dalyvauti veikime.

Turime čia Lietuvių Politi
kos klubą su veiklia valdyba, 
B. Yarašium, Razoku ir kitais, 
šį rudenį bus rinkimai valsti
jos bei apskričių viršininkų ir 
valstijos senatorių ir kongres- 
manų.

Labai susirgo M. Termenie- 
nė. Linkėtina greitai pasveik
ti. Kalnas.

KUR VISI EINA - 
AKRONE

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

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

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalyką 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 Wooster Avė. Akron, O.

• AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖSE mirčių skaičius Cleve- 
lande iki šios savaitės pradžios 
pasiekė 65. Pernai per tiek 
pat laiko buvo užmušta 119.

Pereitą savaitę policija areš
tavo 796 automobilistus, iš ku
rių 664 įvairiai nubaudė. Per
nai tą savaitę buvo areštuota 
tik 165 ir apie 130 nubausia.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Alus ir Vynas Bar gan
BLACK CAT

C A F E
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. MARES
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.

• 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.

Basam Serbui Pagrąsi- 
no Deportavimu

Pirmadienį policija areštavo 
kelis vyrus kurie gulinėjo ant 
žolės prie miesto rotušės. Jie 
areštuoti kaip valkatos, kurie 
netdri matomų pragyvenimo 
šaltinių.

Tas Serbas, Steve Erakovič, 
49 metų, buvo basas. Teisė
jui jį kamantinėjant, Serbas 
prirodė kad jis nėra valkata, 
turėjo $80 pinigais kišeniuje 
ir bankinę knygelę, kurioj už
rašyta $3x505.

Su tiek pinigų, teisėjas ne
galėjo jį bausti kaip valkatą, 
bet pasakė kad atiduos jį imi
gracijos viršininkams deporta
vimui. Jis jau keli metai ne
dirba, pinigus susitaupė dirb
damas. Gyvena ant tuščio že
mės sklypo ant Woodland av.

Bedarbių Eilės Cleve
lande Sumažėjo

Birželio mėnesį šymet pasi
rodė pirmą kartą bedarbių su
mažėjimas nuo pereito Gruo
džio 15 dienos. Birželio 1 d. 
bedarbių buvo 207,100, o Lie
pos 1 d. buvo 201,200, arba 
5,900 mažiau.

Nekurie jų gavo atgal savo 
darbus privatinėse industrijo
se, kiti paimti dirbti prie viešų 
darbų.

Šymet prie viešų darbų dir
ba 74,312 bedarbių. Pernai 
Birželio mėnesį dirbo pusiau 
mažiau. •

Cuyahoga apskrities viešų 
darbų vedėjas ragina miesto 
ir apielinkių miestelių viršinin
kus pasirūpinti paremti naujus 
viešų darbų projektus kad ga
lėtų aprūpinti darbu dar 20,000 
darbininkų.

Įfour star cafe< 
? ★ ★ ★ ★ 
| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS į

Duodama Geras
valgis. *

t MUZIKA PENKTADIENIO I
| IR ŠEŠTADIENIO VAK. |

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 Ž

t 6512 Hough Avenue t
r 4

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo- ■ 
ma aplikacijų blankos. Patar- : 
tina tuo reikalu kreiptis penk- : 
tadieniais ir šeštadieniais.

LORAIN, OHIO
MAŽA LIETUVIŲ KOLONIJA 

šis miestas stovi prie Erie 
Ežero, 30 mailių iš Clevelando. 
Lietuvių skaitoma apie 30 šei
mų. Tik vienas Lietuvis biz
nierius užlaiko švarią alinę, 
vadinamą Brown Derby, 1344 
Broadway, netoli U. S. 2 kelio. 
Pravažiuojantiems pro Lorain 
Lietuviams labai patogu susto
ti pas savo tautietį. Mes va
žiuodami iš Clevelando, žinoda
mi kad randasi Lietuvis biznie
rius Loraine, sustojome pirmai 
pažinčiai, ir labai smagiai pra
leidom porą valandų laiko. Su
žinoję kad mes iš Detroito, pp. 
Danevičiai tuojau mus skaniai 
pavaišino, paskui savo automo
biliu apvežiojo, parodė mums 
Lorainą su jo apielinkėmis. 
Miestas švarus. Darbams ei
nant čia darbų visiems yra už
tektinai.

Danevičiai papasakojo kad 
Lietuviai čia gyvuoja gerai. 
Pačių Danevičių rezidencija 
gana daili, biznio vieta didelė, 
švari, ir biznis pagal tokius lai
kus eina gana gerai. Danevi
čiai yra geri patriotai Lietu
viai, darbuojasi su SLA., seka 
musų spaudą ir Lietuvių gyve
nimą.

Važiuojantiems iš Detroito 
į Clevelandą ir priešingai, pro 
Lorainą, patarčiau kiekvienam 
sustoti pas Danevičius pasilsiui 
ir pažinčiai, nes pakeliui vis 
prireikia sustoti, taigi gera 
proga pasimatyti su savo ge
rais tautiečiais.

čia yra kitas gerai gyvuo
jantis biznierius, namų staty
bos kontraktorius Jonas Zie- 
nius. Detroitietis.

‘'Aprūpinimas pašalpa varg
šų piliečių turi būti valdžios 
darbas. Per neatmenamus lai
kus poetai ir filosofai labdary
bę garbino kaip didelę dorybę, 
tačiau ji nustojo savo reikšmės 
šiais visuotinos bedarbės lai
kais, kuomet tik vienose Suvie
nytose Valstijose bedarbių ne
perdėtai skaitoma suvirš tryli
ka milijonų”.

Viešų Reikalų Komitetas iš 
Lokalo 279, American Federa- 
tion of Teachers (mokytojų 
federacijos), vadovaujant M. J. 
Meck, pabaigė surinkti žinias 
kokie šaltiniai naudojami šel
pimui biednų Clevelando mies
to mokyklų mokinių. Paaiškė
jo nuostabus dalykas. Mokyto
jos tiesiog rūpinasi šelpimu sa
vo mokinių.

Batai, rūbai, maistas ir kiti 
dalykai, kaip tyrimas parodo, 
yra tankiausia duodamos reik
menys. Kitur mokytojos aprū
pina biednus mokinius darbu, 
knygomis, mokyklos reikmeni
mis, gatvekarių pasais, ir mo
kyklų parengimų tikietais.

Yra atsitikimų kad mokyto
jos apmokėjo biednų vaikų tė
vų gaso, anglies, dentisto ir 
ambulanso kaštus. Vaikai gau
na iš mokytojų vaistus, neku
rie gauna pinigų apsikirpti ir 
plaukus.

Daugelis mokytojų net neno
ri pasisakyti kaip jos mokinius 
šelpia, taigi viską sunku ir su
žymėti.

Raportus pridavė mokyklos 
kurių mokiniams reikia pagal
bos. Padėtis yra skirtinga pa
skirose miesto srityse. Viena 
mokykla pranešė tik aštuonis 
pašalpos reikalaujančius. Ki
toje paaiškėjo kad net 90 nuoš. 
mokinių turi gauti išlaukinę 
pašalpą. Iš 90 mokyklų kurios 
pridavė raportus, 87-se moky
tojos dirba visokį šelpimo dar
bą tarp savo mokinių ir jų šei
mų. Kitose trijose mokyklose 
mokytojos neužsiėmė šelpimo 
teikimu, viskuo apsidirbo mo
kykla su pagalba tam tikros 
šelpimo organizacijos.

Miestas, valstija ir federale 
valdžia privalo imtis bendrai 
išrasti išeigą kriziui kuris grą- 
sina atėmimu jaunimui sveika
tos, mokslo, ir vilties.

Keith Lawrence Į Statė 
Senate

Ohio Valstijose Senatorius Keith 
Lavvrence vėl kandidatuoja į tą pa
čią vietą. Dabar jis baigia antrą 
terminą Senate, pirm to yra ištar
navęs du terminu Valstijos atstovų 
bute.

Bėgyje astuonių metų tarnybos 
valstijos legislaturoje jis balsavo ir 
rėmė kiekvieną liberali ir progre- 
sivį įstatymą. Jis yra vienas iš pa- 
gamintojų originalio 3.2 alaus bi-

liaus ir svaiginančių gėrimų kontro
liavimo akto valstijoįe.

Senator Lavvrence buvo išrinktas 
Demokratų kalbėtoju kuomet buvo 
atstovų bute antrą terminą, 1933-4 
metais, ir antru terminu Senate taip 
pat yra išrinktas Demokratų vadas 
arba President pro tem.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Ona Mikutaitienė $20.00
Ona Kuleševičienė $40.00
Uršulė želenekaitė $15.00
Baltrus Urbanavičius $2.00
Pranciškonų Vienuolynas $7.00

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior Avė.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Balsuokit už
RALPH R

LINHART
į STATĖ REPRESENTATIVE
J REPUBLIKONŲ TIKIETU į
| Rugpjučio-August 9, 1938
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Išrinkit vėl
KEITH J

Lavvrence
STATĖ SENATOR ?
DEMOKRATŲ TIKIETU į

President Pro Tem, Ohio Senate, 1937-1938

Rugpjučio-August 9, 1938 į
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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.
•»

Jaunavedžiu Žiniai

:: I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

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

ĮGALIOJIMAI =
B■ 

reikalingi Lietuvoje pirki- : 
mui, pardavimui, valdymui ■ 
žemių ir kitokio turto. ■

K. S. KARPIUS =
B

Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras. IBB B 

Rašykit laiškais arba atsi- j 
lankykit asmeniškai. ;

“DIRVA’”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio
1 

TriTfirinr»»» tirti

GERIAU

JOKIS KITAS VALGIŲ GAMINIMAS NEGA

LI LYGINTIS GERIAUSIOMIS PASEKMĖMIS, 

PAGAMINIMO ATSAKANTUMU, ir JVARU- 

MU PATOGUMŲ SU MODERNIŠKU GASO 

PEČIUM. ŠIŲ DIENŲ AUTOMATIŠKAS, 1N- 

SUL1UOTAS GASINIS PEČIUS TURI VISKĄ, 

IR ATLIEKA VISKĄ . . . GERIAU.

THE EAST OHIO GAS CO

_____________________________________________________________________________________________________________
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G. K. Pranešimas

DIRVA 7

Amerikos Lietuviai
Sportininkai Gerai 

Pasižymi

Kaunas, Liepos 22 dc — 
Lietuvos Tautinė Sporto 
Olimpijada su dideliu pasi
sekimu tęsiama toliau, ku
rią lanko keliolika tūkstan
čių žmonių.

Liepos 20 d. baigta leng
voji atletika, kurioje Ame
rikos Lietuviai pasirodė 
gerai.

Disko metime pirmą vie
tą laimėjo Petras Bernotas 
iš Pittsburgho,

Šuolyje j tolį Bernotas 
laimėjo antrą vietą.

Bėgimo 40 metrų su kliū
timis pirmas atbėgo Juozas 
Pcrkopas iš Clevelando.

80 metrų su kliūtimis pir
mutine atbėgo Florence 
Bložytė, iš Chicagos.

Rutulio stūmime ji lai
mėjo antrą vietą.

400 metrų bėgime Liut
kus atbėgo antras.

Šokime aukštyn su kar
timi Sidabras laimėjo antrą 
vietą.

Olimpinėje estafetėje — 
Amerikos Lietuvių koman
da laimėjo pirmą vietą nu
bėgdama per 3:42.8 minu- 
vasf

4x100 metrų bėgime an
trą vietą laimėjo nubėgda
ma per 45.8 sekundas.

Lengvojoje atletikoje pa
siekta 11 Lietuvos rekordų.

Lauko ir stalo teniso 
rungtynėse Amerikos Lie
tuviai nedalyvavo.

Bokse. Amerikos Lietu
viai* Ališauskas, 
tis (abu iš Chicagos) if 
Nojunas (iš Philadelphia) 
laimėjo po du susitikimus, 
pateko finalan.

Izepos 24 d. — Martinai
tis bokse laimėjo aukso me
dalį, o Ališauskas ir Noiu- 
nas dėl jų rungėsi Liepos 
24 dieną. '_____

žiniosV

Leonas Mačionis (iš Phi
ladelphia) 1500 metrų plau
kime perplaukė per 24:239 
minutų ir laimėjo aukso 
medalį.

Plaukime geriausia iš A- 
merikos Lietuvių pasirodė 
Mačionis ir Albertas laiki
nas (iš Pittsburgh).

Liepos 25. — 100 metrų 
laisvu stilium plaukime 
Mačionis iš Philadelphijos 
laimėjo pirmą vietą, o Bud- 
rikas iš Chicagos — antrą 
vietą.

100 plėtrų plaukime nu
gara Bikinas iš Pittsburgh 
laimėjo pirmą vietą.

4x100 metrų vandens es
tafetėje Amerikos Lietuvių 
komanda laimėjo pirmutinę 
vieta, nuplaukdama per 
11:68 minutų.

Vandensvydyje Amerikos 
Lietuvių komanda laimėjo 
pirmą vietą ir finale prieš 
Jachtklubą laimėjo 4:2.

Ališauskas iš Chicagos 
bokse pralaimėjęs Marčiu- 
lioniui (Lietuva) užėmė an
trą vietą.

Nojunas iš Philadelphia 
nugalėjęs Bendiką (Lietu
va) laimėjo pirmą vietą su 
aukso medaliu.

Tinklinyje (Volley bąli) 
Šiaulių Jaunalietuvių spor
to komanda JSO nugalėjo 
Amerikos 
dą 2:0.

Lietuvių koman-

MOKYKLAS
Vilniaus krašte 

uždarė dar keturias Lietu
vių pradžios mokyklas.

UŽDARO
Lenkai

PIRMYN CHORUI 
SEKASI

Kaunas. — Liepos 17 ir 
19 d. įvykę Amerikos Lie
tuvių Pirmyn choro kon
certai susilaukė didžiausio 
pasisekimo. Liepos 23 d. 
Panevėžyje įvyko to choro 
atsisveikinimo koncertas, 
nes iau Rugpjūčio pradžio
je choras gryžta per Ang
liją Amerikon.

LIETUVOS-AMERIKOS SU
TARTIES RATIFIKAVIMAS 
Pilietybės ir Kariuomenės Tarnybos Sutartis 

Pasirašyta Dešimčiai Metų

WASHINGTON, D. C. — 
Liepos 29 d. Statė Departa
mente. įvyko natūralizacijos ir 
karinės prievolės sutarties tar
pe Lietuvos ir Amerikos, Kau
ne 1937 metų Spalių 18 d. pa
sirašytos, ratifikacijomis pasi
keitimas. Pasikeitimo proto
kolą pasirašė savo vyriausybių 
įgaliotiniai, Cordell Hull, Vals
tybės Sekretorius, ir P. žadei- 
kis, Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Ministe
ris Suvienytoms Valstijoms.

Sutartis įsigaliojo visais sa
vo nuostatais ratifikacijų pa
sikeitimo dieną, t. y. Liepos 20. 
Sutarties pagrindiniai posmai 
yra tokie:

1 straipsnis
vienos Susitariančios ša- 
piliečių kurie buvo arba 
naturalizuoti kitos šalies 

laikinai sugryžu-

IŠ
lies 
bus 
teritorijoje,
siu į savo pirmykštės piliety
bės šalį, nebus reikalaujama 
atlikti karinę prievolę ar bent 
kokį kitą ištikimybės veiksmą, 
ir jie nebus baudžiami už pir
mykštį emigravimą arba už ne
atsiliepimą į šaukimus karinę 
prievolę atlikti, kai bona fide 
apsigyveno tos šalies teritori
joje kurios pilietybę įgijo na- 
turalizuodamiesi.

Bet, jei bent kurios Susita- 
riarčių šalių pilietis, kurį lie
čia šis straipsnis, vėl apsigy
vena savo šalyje, nebūdamas 
pasiryžęs gryžti į šalį kurioje 
naturalizavosi, tai jis būna lai
komas atsisakiusiu nuo natura- 
Hzacijos.

Asmenį galima bus laikyti 
neturinčiu intencijos gryžti tuo 
atveju jei jis, naturalizavęsis 
vienoje šalyje, išgyveno antro
je šalyje daugiau kaip dvejus 
metus; prezumpcija nebus tai
koma tuo atveju kai bus patei
kta priešingų įrodymų.

DAYTON, OHIO

Garbe Dainininkui
Vasiliauskui

A.

PROGA
KTI Į LIETUVA
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) višai 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 _

2 straipsnis
Asmuo gimęs vienos šalies 

teritorijoje iš tėvų kurie yra 
antrosios šalies piliečiais, ir 
turįs pagal tų šalių įstatymus 
abiejų šalių pilietybę, jei nuo
lat gyvena tos šalies teritori
joje kurioje gimė, nebus ver
čiamas atlikti karinę prievolę 
ar bent kitą ištikimybės veik
smą, jei laikinai apsigyvens an
tros šalies teritorijoje.

Bet, jei tas laikinas apsigy
venimas truks ilgiau kaip du 
metus, jis bus laikomas nuola
tinių, nebent bus užtektirų įro
dymų kad sakytasis asmuo 
greitu laiku gryš į antros ša
lies teritoriją.

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

Send, without obligafion fo me, your lafetf 
literalure.
NAME .....................................................................

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

JUDE llth to SEPTEInBER Sth
Visit this beautiful peninsular resort which «xtands 
teven milos out Into the cool w«ter of Lake Erie ... 
Plan for a day, a week or vour enfire vacation ... 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENTS.

• BATHE on the "World'$ Finest Beach.”
• RIDE over the now scenic bridle path.
• PLAY TENNIS on our fast courts.
• DANCE in the new Cocktail Terrace.
• THRILL to the many other new facilitie*, iporti 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 wesf 
of Cleveland ... also accessible by ra>l and bus to 
Sandusly, Ohio, and by sfeamer from Cleveland. Ohio

IN OHIO'S LAKE ERIE VACATION LAND

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS

3 straipsnis
šita sutartis bus ratifikuota 

ir ratifikacijomis bus pasikeis
ta Washingtone. Ji įsigalios 
visais savo nuostatais dieną ku
rią bus pasikeista ratifikacijo
mis, ir galios dešimts metų, 
skaitant nuo tos dienos.

Jei nei viena Aukštųjų Susi
tariančių šalių, bent vienus 
metus prieš sueinant dešimties 
metų terminui, skaitant nuo 
šios sutarties įsigaliojimo die
nos, nepareikš antrajai noro 
atšaukti sutartį, minėtam de
šimties metų terminui išėjus, 
tai sutartis bus laikoma prail
ginta nenustatytam terminui. 
Po to ji galės būti atšaukta 
kiekvienu metu, pranešus apie 
tai kitai Aukštajai Susitarian- 

šaliai vienus metus išank- 
(Liet. Pas. žinios.)

čiai 
sto.

SVARBUS IŠRADI
MAS MALŪNAMS
KAUNAS. — Jaunas malu- 

ninkas teknikas Augustas Nor
mantas, Skuodo valsčiaus, išra
do malūnams labai praktiškas 
girnas. Jas nereikia kalti ir 
jos reguliuojamos tam tikrais 
varžtais. Naujai išrastos gir
nos esančios labai patvarios.

Išradimas išbandytas ir ban
dymai davė gerus vaisius. Jis 
savo išradimą užpatentavo.

Grupė asmenų, kartu su iš
radėju, jau imasi naująsias 
girnas gaminti, šis išradimas 
maluninkų tarpe sukėlė didelį 
susidomėjimą. Manoma kad 
visuose malūnuose esamos gir
nos bus pakeistos naujomis. 
Vėliau tas išradimas busiąs 
parduotas ir j užsienius. Tsb.

Rišo J. A. Urbonas.
Liepos 21 d., per Columbia 

radio tinklą Major Bowes pro- 
grame nuskambėjo ir Lietuviš
ka žavinga daina, “Dul-Dul Dū
delė”, sukurta komp. A. Vana
gaičio. Tą dainą šauniai su
dainavo jaunas Lietuvis daini
ninkas Aleksandras Vasiliaus
kas, kuris paeina iš Detroit, 
Mich.. o dabar gyvena Ncw 
Yorke. Jo balsas gražiai išla
vintas ir dainos melodija publi
kai labai patiko, ką liudija ra
dio stotyje susirinkusios publi
kos griausmingi plojimai.

Taipgi radio programo klau
sytojai labai įvertina A. Vasi
liauską kaipo gerą dainininką 
ir tos dainos malonumą. Už 
tos dainos sukūrimą garbė pri
klauso musų kompozitoriui A. 
Vanagaičiui, o tam jaunam Lie
tuviui už jos gražų sudainavi- 
mą ir persistatymą save esant 
Lietuviu, ir dar savo tikra pa
varde. Tai sektinas pavyzdis 
ir kitiems musų Lietuviams ir 
dainuojant nesigėdyti savo tau
tos dainų 
pavardės.

Už tai 
ką reiktų 
ateinantį 
koncertų 
kolonijas,
privalo gerai pasidarbuoti kad 
koncertai butų pelningi, ir ne
imti jokio komiso nuo pelno, 
kaip paprastai yra daroma pas 
Lietuvius. Kadangi jis yra ge
ras dainininkas tai sykiu ir 
Lietuvišką visuomenę palinks
mins gražiomis Lietuviškomis 
dainomis. T'ik reikia tuojau 
sudaryti koncerto maršruto ko
mitetas Brooklyne, ir pradėti 
ruošti dainininkui A. Vasiliau
skui koncertus.

daug pi- 
nori

tame

nustatytos 
ne vienodo 
lygiai per 
Mažesniais

ir neiškraipyti savo

dainininką Vasiliaus- 
pagerbti, štai kaip: 

rudenį suruošti jam 
eilę per Lietuviškas 

Koncertų rengėjai

PIRMUTINĖ GIMNA
ZIJA LIETUVOS 
DARBININKAMS

Tiems kurie neturi 
nigų praleisti kelionei, o 
apsilankyti Lietuvoje šį rudenį, 
štai yra puikiausia proga:

Laivų linijos padarė apribo
tam laikui atpiginimą laivakor
čių, perkant į abu galu kelio
nės, ir štai per vandenį laiva
kortės kainuoja tiktai $134.50 
iki $185.00 trečia klase, ir nuo 
$151.00 iki $238.59 turistine 
klase.

Rudeninių ekskursijų laikas 
nustatytas nuo Rugsėjo 4 iki 
Spalių 2 dienai. Kurie
tarpe pirks laivakortę ir išva
žiuos, ne vėliau Spalių 2 d., ga
lės pasinaudoti papiginta kai
na.

Kainos skirtingos 
todėl kad laivai yra 
didumo ir ne visi 
vandenį perplaukia,
laivais, kurie veža pora ar tris 
dienas ilgiau per vandenį, gali
ma į abu galu suvažinėti tiktai 
už $134.50. Prie tos laivakor
tės dasideda keli dolariai gele
žinkelio kaštų važiuojant liku
sią kelionės dalį žeme. Paduo
damos kainos yra tik per van
denį į abu galu.

Kiek pigiau jums kaštuos 
Lietuvoje apsilankymas galit 
spręsti iš to kad, paveizdan, 
dabar, vasaros laiku, kelionė į 
abu galu kaštuoja į Gothen- 
burgą (jei važiuoji per Švedi
ją) mažiausiu laivu $195, o 
rudeniniu laiku ■— tik $134.50.

Tas pats yra važiuojant joer 
Vokietiją ar Prancūziją: iš ten 
paskiau tik dasimoki savo kc-

IŠRASTAS VABALU 
ŽUDYTOJAS

lionę geležinkeliu iki Lietuvai.
Už tą papigintą kainą Euro

poje galima išbūti 28 dienas, ir 
reikalinga sėsti atgal į laivą 
prieš išsibaigimą 28 dienų lai
ko nuo išlipimo Europoje.

Kurie norėtų pasinaudoti ši
tuo papiginimu gali kreiptis Į 
Dirvos Agentūrą platesnių in
formacijų apie išplaukimo die
ną, laivus ir dokumentus.

Dirvos Agentūra, 6820 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio.

KAUNAS. — Lietuvos dar
bininkai rodo didelį palinkimą 
ir uolumą šviestis bei kultūrė
ti. Darbininkams ruošiama į- 
vairųs kursai, paskaitos ir jos 
gausiai lankomos. Jau dauge- 
lis darbininkų vakarais yra 
baigę pradžios mokyklas ir į- 
vairius kursus. Atsirado dar
bininkų norinčių toliau moky-i 
tis. Iki šiol darbininkams sie
kti aukštesnio mokslo nebuvo 
tinkamų sąlygų.

Dabar Darbo Rūmai imasi 
įsteigti darbininkams suaugu
sių gimnaziją, kurioje moky
mas eis vakarais ir jos lanky
tojai turės įvairių lengvatų. 
Gimnazija pradės veiti dar šį 
rudenį. Tai bus pirmutine dar
bininkų gimnazija Lietuvoje. 
Tokiu gimnazijų dar nėrą nei 
Latvijoje nei Estijoje. Tsb., 
------------- ---------—----------- T---

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistu jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ja antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland. Ohio.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų 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 SIIOP

Telef. HEnd., 6519 
6905 St. Clair Avenue

J

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

pra
taro

The Electrical League 
neša jog tapo ištobulinta 
tikra šviesa, kuri apšviečiama 
elektra, ir laikoma kieme. Ta 
šviesa-liktarna pritraukia į sa
ve visokius valjalus ir ■gabalė
lius, kurie mėgsta aplink šviesą 
sukti, ir juos sunaikina. Nors 
ta šviesa kenksminga vabalams 
ji nekenkia žmonėms, paukš
čiams ir kitiems gyvūnams.

Ta šviesa sutraukdama į sa
ve vabalus, uodus ir kitus ne
naudėlius, sako duoda žmonėms 
ramiai nakties laiku tvirame 
ore buvoti.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

G"lvos odj> sužadinu ir plaukų 
snalvų pagražina. Greit atnaujinu 
plaukų natura’iškų rpalvų pražilu
siems, ruožuotiema arba nub’uku- 
s’ems plaukams. Sužadina naujų nu 
n-imp—sulaiko niauku ^uo’ima—pra
šalina plaiskanas. FLORAL HERB 
sutaisytas maloniu kvapu — nelimpa 
—nesitepa—nedažo odų ir nesutepa 
lovos baltinius. Tik prie vieno pake
tėlio reikia dadėt vandens ir turėsi 
vienų kvorta gyduolių. (Nieko dau
giau nereikia). Vienas didel's pake
tėli.", specialę kaina. $1.00. Gvaran- 
tuojam kad patenkins, arba pinigus 
s’igraž'nsim Agentų reikalaujam. 
Kreipkitės dėl platesnių informacijų.

FLORAL IIERB CO., Dept. 4
P. O. Box 74, Covington, Ind.
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SKAITYKIT
VIENYBEc
• VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikcje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių gyvenimą, kul
tūrą, mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir gyveni
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimą. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren
džia politikos ir kulturinius 
klausimus ir patiekia vėliau
sias pasaulines žinias su pavei
kslais.
® VIENYBĖS dienraščio skai

tytojai, pasinaudodami leng
vata. prašomi savo gimininis 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas — 2 doiariu 
metams.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500: pusei m. $2.75.

Adresuokite:
VIENYBĖ

J 93 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sų taigom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND. OHIO
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DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 791 h 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, nemigęs ir 
visokių kitokių ligų.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Dirbtinu Kūno Daliu 
SPECIALISTAI

Taisymai
Visokių išdirbimų.

212 Biackstone Bldg.
1426 W. 3rd Street

Cleveland Ohio.
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745

DĖL LA ?C. J A K UBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligon bučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokia 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan l» 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatėm tiesiog į namus, i jūsų maisto parduotuves ir visur-

g visada klauskit NEW DEAL DUONOS
^iiniiiiiiiiiiyiiiiiuifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiuiitiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiuimjiiiHiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiHUUttiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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Rugp. 9 d. Paremkit Savvyer, Bulkley, 

DeRighter, Metzenbaum ir kitus

On the Way to Dear Lithuania
BY ANNA KARPIUS

Jonas T. DeRighter
* ¥ *

Balsuokit už Lietuvius 
į Statė Legislature

Pats svarbiausias reikalas, 
kuri gali paremti tik Cuyahoga 
apskrities balsuotojai Lietu
viai, yra parėmimas savo Lie- 
tuviu kandidatų j Ohio Valsti
jos Legislaturą. Tie kandida
tai yra:

JOHN T. DeRIGHTER, jau 
du terminu išbuvęs Ohio Le- 
gislaturoje, ir dabar kandida
tuoja trečiam terminui.

Jonas T. DeRighter yra jau
nas, sumanus, ir jau patyręs 
valstijos įstatymdavystės nariu 
tarpe žmogus.

GEORGE L. MARK, antras 
Lietuvis kandidatas iš Cuyaho
ga apskrities, taip pat Demo
kratų sąraše.

Svarbu yra kąd Lietuviai 
butų nominuoti, todėl. patarti
na visiems balsuotojams eiti 
balsuoti ir paraginti savo kai
mynus ir draugus balsuoti už 1 
juos.

Nuėję į balsavimo vietą, pir- I 
miausia suraskit vardus tų sa
vo žmonių ir padėkit prie jų I 
kryžiukus.

Atminkit kad nominacijose 
bus labai daug kandidatų, to
dėl nesusimaišykit, ir už Statė 
Representatives balsuokit tik
tai už savus, kitus kandidatus 
palikit kitiems.

Masinis Demokratų Mi
tingas Rugpjūčio 8

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia politišką masinį susirin-I 
kimą Lietuvių salėje pirmadie-1 
nį, Rugpjūčio 8 d., prieš nomi
nacijų dieną. Pradžia 8 vai. 
vakare. Kalbės įžymus kandi
datai į Ohio valstijos valdiš
kas vietas.

šį šeštadienį, Liepos 30, L. | 
D. Klubas rengia kortavimo va
karėlį Lietuvių salėje, pradžia 
7:30 vai. Ateikit, turėsit ge- j 
rą laiką.

Klubo piknikas rengiamas • 
sekmadienį, Rugpjūčio 7 d.,!
Mačiutos Sode, prie Green rd.

Darželis Rengia dar 
Vieną Pikniką ,

Lietuvių Darželio Sąjunga 
rengia antrą didelį pikniką se
kantį mėnesį, Rugpjūčio 14 d. 
Pikniko pelnas naudojamas ap
mokėjimui esamų skolų.

Darželio piknikas atsibus ži
nomoje vietoje, Pindar’s farm, 
Prie St. Clair ir E. 263-tos gat
vės.

Dirva žada rengti dar vieną 
smagų pikniką, kuriame atsi
lankiusieji gaus dovanų iš Lie
tuvos.

Neužmirškit Eiti Balsuoti Antradienį, Rugpjūčio 
August 9 — ir Prisiminkit šiuos Asmenis

Gera valstijos valdžia pri
klauso nuo atsakančių žmonių 
kurie bus išrinkti.

Rugpjūčio S d. įvyksta nomi
nacijos kandidatų į Demokratų 
ir Republikonų partijų kandi
datus Lapkričio mėnesio galu
tiniems rinkimams.

Svarbu kad nominacijas gau
tų tie žmonės kuriuos mes no
rim matyti išrinktais, taigi tu
rim eiti balsuoti ir dabar, Rug
pjūčio J d.

Dirva rekomenduoja ir ragi
na visus Lietuvius piliečius 
balsuoti už šiuos kandidatus j 
jų prideramas vietas, Demokra
tų sąraše:

Governor
CHARLES SAWYER, iš 

Cineinnati. Jis yra bu
vęs Ohio Lieutenant Go- 

, vernor 1932-34.
Lieutenant Governor

JAMES METZENBAUM, 
iš Cleveland, kuris yra 
buvęs valstijos senato
rium ir tarnavęs kitose 
valdiškose vietose.

Secretary >.f Statė 
WILLIAM J. KENNEDY, 

iš Cleveland, dabartinis 
valstijos sekretorius.

United Statės Senator 
ROBERT J. BULKLEY, 

iš Clevelando, dabartinis 
Senatorius, nuo 1930 m.

Už viršuje pažymėtus kandi
datus balsuoja visi Ohio pilie
čiai, taigi visų miestų Lietu
viai balsuokit už juos.

Representative to Congress 
HAROLD G. MOSIER, iš 

Cleveland o, į Congress- 
man-at-Large, kuris da
bar yra toje vietoje.

Taipgi šiuos kitus Kongres- 
manus jų discriktuose Cleve
lande:

STEPHEN M. YOUNG 
MARTIN L. SWEENEY, 
ROBERT CROSSER, 
ANTHONY A. FLEGER.

MIRIMAI
PRANAS SAVICKAS

Liepos 26 d. mirė Pranas Sa
vickas (Savage), 74 metų am
žiaus, Clevelando Policijos Ka
pitono John Savage tėvas.

Pašarvotas N. A. Wilkelio 
laidotuvių namuose.

Bus laidojamas šeštadienį.
Pranas Savickas yra vienas 

iš ankstyviausių Clevelando 
Lietuvių kolonijos gyventojų, 
čia išbuvo virš 50 metų.

ONA KERUTIENĖ
Liepos 24 d. mirė Ona Ke- 

rutienė, senyvo amžiaus, nuo 
1340 E. 68 St. Palaidota Lie
pos 27 d., Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko vyras, Juozas, ir suau
gę vaikai: Jonas, Jurgis, Juo
zas, Petras, duktė Milda Ala- 
burdienė.

Iš Lietuvos velionė paėjo iš 
Gudkaimio, Naumiesčio parap., 
Suvalkijos. Amerikon atvyko 
1903 metais, Clevelande išgy
veno 35 metus.

LIETUVIAI MALIAVŲ
IŠDIRBĖJAI

Ace Laboratories, kurią ope
ruoja žinomas Lietuviu veikė
jas chemikas P. J. žuris, išdir
ba geriausias namams malia
vas, iš vidaus ir iš lauko ma- 
liavojimui, visokius varniškis, 
enamelius ir tt. Kainos priei- 

l'arros, o maliavos labai geros.
Galima pasišaukti telefonu: 

Elyria 40415, arba atsilankyti 
į dirbtuvę, ant Center Ridge 
Road. už Rocky River, važiuo-i 
jaut U. S. 20 keliu. j

ANTANAS MORKŪNAS
Liepos 25 d. mirė Antanas 

Morkūnas, 61 metų amžiaus, 
nuo 1351 E. 66 St. Palaidotas 
Liepos 28 d. Priklausė prie 
Lietuvių Darbininkų Pašalpi- 
nės draugijos. t

Laidotuvėse abiem pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

SLA. Kuopų Piknikas
Liepos 31 d., Mačiutos far- 

moje, prie Green road, įvyksta 
trijų vietos SLA. kuopų ben
dras piknikas — 14-tos, 136-tos 
ir 362-ros. Pradžia nuo pietų 
Įžanga tik 25c. Gera muzika 
šokiams. Komisija.

Bus dovanos prie įžangos, ir 
keletaš kitų dovanų. Taipgi 
bus kalbų. Kviečia Komisija.

CHARLES SAWYER 
NURODO SAVO 

OPONENTO 
ŠPOSUS

Charles Sawyėr, Demokratų 
kandidatas į Ohio gubernato

rius, išleido sekantį pranešimą:
“Du metai atgal mano opo

nentas rėmė savo rinkimų va
jų daugiausia skelbdamas jog 
prižada neuždėti daugiau ‘nau
jų taksų’. Jis tuo budu ir vėl 
dabar stengiasi patraukti žmo
nes į savo pusę. Nekurios iš
traukos iš jo atsišaukimo val
stijos atstovų sueigoje po jo 
išrinkimo parodo kad jis tą sa
vo prižadą tuoj užmiršo.

“Vasario 20, 1937 m., po ra
dio kalbos, kurioje jis pareiš
kė kad valstijos vieškelių de- 
partmentui kaštuos $10,000,000 
pataisyti potvinių sugadintus 
kelius (nors tikrumoje tas kaš
tavo mažiau negu vieną mili
joną!) jis prašė legislaturos 
naujų taksų vieno cento ant 
galono gasolino, kas būt sudarę 
Ohio valstijos trokų ir auto
mobilių savininkams naujų iš
laidų net $12,000,000. Jis pa
reiškė :

“ ‘Tai butų nauji gasolino 
taksai, kurie bus sunaudojami 
vieškelių darbams išimtinai. 
Tai rimtas atsakymas į kritiš
ką problemą, be pajudinimo tų 
fondų kurie jau yra paskirti 
valstijoms ir miestams.’

“Valstijos atstovų sueiga at
sisakė užgirti reikalavimą nau
jų pinigų kėlimui naujais tak
sais ir nepraleido to biliaus. 
Tas butų padidinę žmonėms 
motorų kuro taksus 20 nuoš.

“Vienatinė priežastis”, sako 
Savvyer, “kodėl nėra naujų tak
sų ne dėl to kad mano oponen
tas jų nereikalavo. Bet todėl 
kad legislatura atmetė jo rei
kalavimą kada tik jis jį kėlė.”

Liet. Sporto Klubo 
Vakaruškos

Clev. Lietuvių Sporto Klubas 
rengia smagias vakaruškas — 
kortavimą ir šokius — Brazio 
rubsiuvykloje, šeštadienio va-' 
kare, Liepos 30, nuo 8 vai. šio 
vakarėlio tikslas yra sukelti 
pinigų pasiųsti į Detroitą šio; 
klubo narius dalyvauti Lietu-! 
vių dienoje, kur bus lošimas už 
softbolės čampionatą.

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

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

Veikia 30 metų, parsiduos pi
giai, su mašinomis ir viskuo, 
už $250, iš priežasties savinin
ko senatvės. Padarė daug pini
gų per tuos laikus, gera proga 
tą amatą mokančiam. Kreip
kitės: EMIL OLIUS,
73 Whittlėšey st. Norwalk, O.

(Continued from lašt week)

Į .MONDAY, MAY 30
A gentie tap on the door awak- 

! ened us this morning, I sprang to 
the door, I knew it was Mr. Grini. 

j Just as he promised, at 8:00 o’clock. 
. He came in, we were all so happy 
to be together again. We ordered

■ our breakfast in our room and as 
vve ate vve talkęd of our experiences

i the day before. It vvas a cold vvet, 
rainy day, būt here in our room 

I it was <_ozy.
After breakfast Mr. Grini had 

business to take care of so Bernice 
and I vvent shopping for souvenirs. 
It vvas such a miserable, vvet day, 
vve could not even hope to go any- 
where, or see anything. more. The 
best thing to do vvas shop in dry 
vvarm department stores. We soon 

’ found the stores here, very much 
i likę those at home. The prices for 
! clothes and other merchandisė com- 
) pared very elosely vvith ours. In 
| fact some things seemed even a 
I bit highęr.

After listening to stories of peo- 
| ple vvho had traveled abroad, vve 
i cxpected to find things cheaper, 
’ living and food too, būt having the 
experience novv vve find the value 
very much the šame. The hotels 
of moderate price cost us betvveen 
a dollar and a dollar and a half 

I per night. Of course tl}e more pre- 
tencious high class hotels cost more 
in elose comparison. Just likę they 
do at home. Some are as high as 
$&.00 per night. So, vve decided ;.o 
live moderately as vve vvould at 

j home, not any vvorse nor more 
elaborately than vve can afford. If 
you ask anyone for suggestions they 
alvvays have the idea that if you 
can afford to travel you expect to 
have everything first class. We al-

■ vvays make them understand that
■ vve vvant to buy and live as moder
ately as vve do at home. This po- 
licy has helped us a great deal.

After vve bought vvhat vve needed 
I vve returned to the hotel vvith our 

packages and found Mr. Grini; he 
invited us to lunch. He took us 
to a rectaurant vvhere the local 
Svvedes eat. That vvas vvhat vve 
vvanted. We vvanted to get avvay 
from plaees freųuented by tourists 
and travelers. ,We vvanted to get 
local atmosphere. This vvas a very 
modest restaurant that the local 
businessmen came to. Mr. Grini 
ordered our dinner and my oh my! 
What vvas served vvas enough to 
feed an army. They alvvays serve 
appetizers, “Smorgesbrod”. About 
20 varieties in separate dishes vvere 
piled on the table. Pickled and 
svveet herring, relishes, tomatoes, 
cucumbers, radishes, vegetables pre
pared vvith mayonnaise, smoked fish, 
sardines, ham, bacon, a variety of 
cold and jellied meats, fresh fish, 
shrimps, several kinds of cheese, 
boiled eggs vvith trimmings of may
onnaise, butter, piled high and ar- 
ranged in tovvering peaks, and 5 
or 6 kinds of bread, rolls, crackers, 
rye crisps. Everything so attrac- 
tively and artistically arranged, you 
simply can’t resist the temptation 
to taste everything. By the time 
vve got through tasting the Smorges
brod vve vvere filled up. Būt, that 
vvas only the beginning. Next came 
the main dish or the “hot” as they 
call it. The appetizers vvere clear- 
ed avvay, a nevv plate and clean sil- 
ver vvas sėt before us, and then 
the vvaiter brought us the biggest, 
lightest, most delicious omelette I 
have ever eaten.

After this came our after-dinner 
coffee in those darling little eups 
vvith the graceful tiny spoons. Gra- 
cious, vvhat a meal, and M r. Grini 
told us they alvvays eat likę this. 
I looked around me at the people 
vvho vvere there, and I realized I 
could not see vvhat I expected to. 
There vvas not a fat person pres- 
ent, nor did I gee any fat people 
anyvvhere that vvould remind me 
that the Svvedes are heavy eaters. 
In fact the girls and vvomen are 
ouite trim and graceful. Hovv do 
they do it, I thought! It certainly 
vvould do me no good to live here, 
I’m afraid my figure vvould soon 
be lošt.

Before vve vvere through vvith our 
dinner, Mr. Grini hurried avvay to 
a business appointmerit, vvhile vve 
lingered on over our coffee. By 
this time ,the rain had subsided, būt 
the sky vvas dark and heavy. We 
left the restaurant and vvent over 
to the railroad station to get our 
tickets for Stockholm, for at 10

JIEŠKOMI YANCAIČIAI
YANCITES — jieškomi pavel

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

PARSIDUODA ALINĖ 
su degtinės ir kt. laisnais •— 
1499 E. 71 St. Gera proga Lie
tuviui — išdirbtas biznis — 
Pitcher Cafe — priežastis par
davimo, norim išvažiuoti į Lie
tuvą. (33)

PARSIDUODA ALINĖ 
kartu vyno ir užkandžių par
duotuvė, 6802 St. Clair avė. 
Labai gera vieta, tikras pirki
nis. Phone HEnderson 9164. 
Biznis eina gerai. Nuoma $40 
su 4 kambariais gųeta.

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

jus ištisą metą.

p.m. the train leaves. After we 
got our tickets vve vvent back to 
the hotel vvhere I did some vvriting 
vvhile vve vvaited for Mr. Grini to 
return. He is taking us to a cer
tain place called “Slottsckogspar- 
ken.” He said it vvas a beautiful 
romantic spot.

At 5 o’clock he arrived, after a 
busy day and vvhen he called for 
us his eyes vvere beaming. “Hovv 
do you likę my flirtation tie?” he 
said. “I didn’t likę the one I had 
so I bought this nevv one. The 
colors in it make me feel firtatious”.

It had again begun to drizzle, 
it seemed that even nature vvas 
sorrovving that these three souls 
vvere spending their lašt fevv hours 
together, perhaps never to meet 
again.

We boarded a street car and 
vvere on our vvay to the romantic 
park. (The end of the line vvas 
our destination). We started vvalk- 
ing to the park a slight up-hill 
road. Ile told us that there are 
all sorts of animals in this park 
living their natūrai vvay, vvithout 
cages likę they do in zoos. There 
are deer, and bear and small ani
mals of all kinds. We got to the 
woods and the road continued up- 
hill, vve vvent up and up, it seemed 
likę a mountain. ^Ve savv a fevv 
sąuirrels, they vvere s:o ’ tame they 
came to our feet as if to beg, for 
a morsel of delicacy. We had not 
a erumb vvith us, so they seurried 
avvay. It vvas so unexpected and 
thrilling to see little animals so 
tame and unafraid. It shovvs hovv 
these Europeans are trained not 
to annoy living things.

Finally vve reached the top of 
this high hill. We had a marvelous 
vievv of the valley and park belovv. 
I’m not used to elimbing hills and 
by this time vvas tired so I refused 
to go farther, even to see some of 
the larger animals that could be 
found deeper iri the vvoods, so we 
turned back and Mr. Grini finally 
led us to the casino, vvhere there 
vvas an orchestra and vvhere vve 
vvere to have coffee and rakęs. To- 
day because of the bad vveather, 
it vvas štili drizzling, the place vvas 
decerted. No one vvas there būt 
us. . The vvaiters and vvaitresses 
vvere busy cleaning and getting 
things in order. We vvere led up 
tvvo flights of stairs to n vvide open 
veranda that overlooked a green 
valley belovv. The restaurant is on 
a high hill and the vievv of the 
a een v.U.'ey and green lavvris vvas 
magnificent, .avvay off on the hoii- 
zon vvere, hills and vvoods. It al- 
most made one feel likę he vvas 
looking at. a murai painting on the 
vvalls of a spacious hall. As f ar 
as the eye could see vvas fresh green 
foliage, grass (and on the restau
rant grounds beds of bright color
ed flovvers. The veranda lecorated 
w’th flovver boxes and green plants. 
We vvent indoors and sat at a table. 
and ordered hot coffee vvhich vve 
needed as the cold vvet air had 
nenetrated through our bodies dur
ing this long vvalk uphill. If this 
had been a bright, vvarm day it 
might have been entirely different.

We vvere served our coffee and 
a grand assortment of vvhat they 
call “French pastry,” būt I sup- 
pose this vvas Svvedish pastry. We 
vvarmed up vvith hot coffee and 
vvere soon comfortable. Mr. Grini 
is a very learned man, a deep 
thinker and philosopher, To meet 
and knovv a man likę him is vvorth 
more than a fortune.

W(ien vve left Biergards Villan it 
had stopped raining and vve had 
just enough time to get back to 
Goteborg to pick up our baggage 
and get to the train for Stockholm. 
We bid Mr. Grini our lašt fare- 
vvell and at this lašt parting vvaved 
as the train pulled avvay. We soon 
departed for bed and on the follovv- 
ing morning found ourselves in the 
city of Stockholm, capital of Svve- 
den.

THURSDAY — MAY 31 —
The train ride through the night 

vvas not at all restful and as soon 
as vve arrived at the Regina Ho
tel vve vvent to sleep for a couple 
of hours. After this short ręst 1 
phoned the Lithuanian Legation 
and made an appointment for a 
visit. We took a taxi and found 
the secretary to the Minister, Mr. 
Jablonskis, vvaiting for us. The 
Minister, Vytautas Gylys, vvas avvay

for a fevv days so vve did not see 
him.

Here vve also met a young lady, 
Miss Andriulyte, a school teacher 
from Kaunas, vvho is sent avvay 
on business. We visited for a lit
tle vvhile and vvere told vvhat vvas 
of interest to see in Stockholm, 
then vve left vvith Miss Andriulyte 
to have lunch.

We then vvent to see the exhibit 
of King Gustav V in honor of his 
80th birthday. Besides statisties 
there vvere exhibits of the Royal 
Robes and the various trophies Vvon 
by King Gustav for his sportsman- 
ship. He is knovvn all over the 
vvorld for his tennis playing. Even 
today, at the age of eighty he 
plays tennis every day. The Direc- 
tor of the entire exhibition, noticed 
our English talk and offered to 
explain anything vve vvanted to knovv 
about the exhibit. His explanations 
made it all most interesting and 
clear.

At six o’clock Mr. Jablonskis ar
rived at the Hotel to take us to 
Skansen Park. This park is sėt 
among emali hills and to get to 
the beginning of the grounds vve 
had to go up a very high escala- 
tor; it looked to me that the height 
of these escalators extended up- 
vvards about four stories, although 
there vvas no break in the stairs. 
It vvas one long, continuous ride 
upvvards. At the top vve found n 
beautiful exhibit of the famous Svve
dish glass. At the right of us vvas 
an original antiąue glass factory 
vvhere tvvo men vvere at vvork blovv- 
ing and making various objects of 
glass. This vvhole park is really a 
museum, it contains buildings from 
all parts of Svveden brought here 
iri their original shape. Some of 
these buildings are hundreds of 
years old. They also have various 
native vvild animals. The park is 
arranged to look likę an ancient 
city, vvith churches, cottages, a mar- 
ket place, an old Inn, and scattered 
around are these fenced off spots 
for the .animals.

After vve had vvalked around and 
savv as much as vvas poseible we 
vvent to the edge of a eliff vvhere 
vve had a full vievv of the city of 
Stockholm, here vve sat on a bench 
to vvatch the full round red sun sėt. 
It vvas a vvondterful sight, and the 
hour vvas around ten p.m. After 
the sun had sėt our eseort took us 
to a restaurant on the grounds, 
vvhere vve had another Svvedish sup- 
per in all its completeness. Around 
midnight, vvhich vve did not realize 
because of the daylight vve return
ed to the hotel by taxi.

(Continued)

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Lithuanian A. C. News
The Lithuanian A.C. vvill hold a 

card party and dance, Saturday, Ju- 
ly 30, at Brazis Bros. Shop. It 
vvill be an old-fashioned shindig 
and everyone is guaranteed to have 
fun. The yard vvill be open and 
the store room for dancing. The 
purpose of this affair is to defray 
expenses of the team for the trip 
to Detroit for the Lithuanian Mid- 
vvest Softball Championship, August 
13 nnd 14.

We sincerely hope everyone vvill 
attend our little sočiai affair and 
help our boys vvin this tournament. 
Anyone caring to go to Detroit for 
the tournament and pienie vvith the 
team can contact anyone of the 
players on the team. Let’s see a 
good crovvd at this card party.

The Lithuanian A.C. Inter-lodge 
softball team played Monday night. 
The Litts shellacked the strong Uto- 
pian team. a Slovenian outfit — 
11 to 2. Pesky’s pitehing and-time- 
ly hitting cooked the Utopian’s 
goose. The green team is playing 
tvvo games at Gordon Park next 
vveek, the Strivers on Monday nite 
and the Betsy Ross team on Thurs- 
da ynite.

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.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Liepos menesio
PREKIŲ APMAŽINIMO IŠPARDAVIMAS 

Musų visos turimos prekes 

SIUTAI K E LINE S 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS ir 
VASARINĖS REIKMENYS 

Žymiai Numažintomis Kainomis!

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT

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

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

PHILADELPHIA, PA,
DONOR TO THE LITHUANIAN 

OLYMPIAD

Honorable Eugen V. Allessandroni
Judge of Common Pleas Court, 

No. five. Elected in 1937, for a 
second ten year term. Former 
Grand Master of Fraternal Order 
of Sons of Italy of Pennsylvania.

He made a contribution because 
he liked the spirit of the Lithuan
ian people of Philadelphia in go
ing out, vvorking for and giving 
to help their own younger people 
vvho help the success of the Olym- 
piad, foster vvholesome Competition 
of clean sports. They serve their 
community by preventing crime.

Reikalingas Vaikinas
15 ar 16 metų, gyvenantis 
arti Dirvos, lankantis moky
klą ir imantis spaudos darbų 
kursą. Kreiptis į Dirvos ad- 
ministraciją.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos -
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

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

je. Tik kų atidaryta bizniui.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA

I RRUGINŲ DUONĄ.
LINCOLN HEIGHTS 

BAKING CO.
6926 Superior Avenue

Cleveland (31)
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Reikia Jums
| ANGLIES? |
= UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
Ę jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos = 
E visai žemos. Užsakyti ga- ■= 
= lit telefonu arba laišku. Ę

Anna Pongonis
| 1076 East 78th Street |
E Telefonas ENdicott 2562 E 
r<f>i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini"

LAI JŪSŲ 
PINIGAI 

JUMS DIRBA
★

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

I eilę*

Priimame mažas ir dideles 
sumas pinigų delei taupymo.

Už taupymo sąskaitas mo
kame 3U nuošimtį.

Kiekviena taupymo są
skaita yra apdrausta iki — 
$5000.00.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avenue
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