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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Japonai-Rusai Sotiko Taikytis

SAKO, DARBAI KYLA. 
Statistikų rinkėjai skelbia 
kad pereitą savaitę visose 
industrijose pasirodė šioks 
toks pakilimas, kaip kurio
se gana žymus. Bendras 
dalykų pagerėjimas pasie
kė 72.9 nuoš.. Pernai šiuo 
laiku dalykai ėjo 102.8%.

Palyginimai daromi su 
1'929-30 metų normomis.

Kyla ir akcijos biržoje, 
didėja jų pirkimas.

Plieno ir geležies darbai 
pakilo nuo 37 nuoš. iki 40 
nuoš.

Automobilių i n d ustrija 
rengiasi prie naujų mode
lių išdirbimo ir plieno in
dustrija tikisi daugiau už
sakymų iš ten.

Industrial Rayon dirbtu
vės Clevelande ir Coving- 
ton, Va., skelbia kad jos 
užpildytos užsakymais iki 
pilnio.

Akmenų tąsymo išdir
bystės vietomis dirba net 
su pakaitomis.

PASIBAIGĖ. Piqua.; Q. 
— Čia baigėsi 300 darbi
ninkų streikas Atlas apati
nių baltinių siuvykloje. Už 
tą mažą buri darbininkų 
varžosi net trijų unijų va
dai.

7 UŽMUŠTA. Argenti
noje, Jujuy provincijoj ka
sykloje užmušta 7 darbi
ninkai luboms nugriuvus.

Alliance, O. — Pradėjo 
dirbti Machined Steel Cas- 
ting Co. su apie 150 darbi
ninkų.

1,000 GAVO DIRBTI. 
Toledo, O. — Atsidaro Wil- 
lys-Overland automobi 1 i ų 
dirbtuvė, pašaukdama dir
bti apie 1,000 savo darbi
ninkų. Pradės daryti 1939 
modelius.

STREIKAS TĘSIAMAS. 
Newton, Ia. — Per 13 sa
vaičių streikuoja Mavtag 
skalbiamų mašinų dirbtu
vės darbininkai. Prie dir
btuvės atsibuna susirėmi
mų, nes vieni pradėjo gry
žti dirbti, kiti nor streiką 
tęsti. Dėl trukšmo čia pa
šaukta ir laikoma valstijos 
milicija.

STREIKAS CIRKE. Bir
želio mėn. Scrantone, Pa., 
sustreikavo Ringling Bros. 
cirko darbininkai. Kompa
nija cirko rodymą nutrau
kė ir visus darbininkus pa
leido. Unijos Vadai skun
džia valdžios darbo santi- 
kių tarybai kad cirko va
žinėjimai sulaikyta tikslu 
atsikratyti 1,200 unijistų 
darbininkų.

7 UŽMUŠTA. Sprogime 
ant Itališko prekinio laivo 
užmušta 7 darbininkai.

BRITANIJA užsakė vi
są tūkstantį greitų kariškų 
lėktuvų, kurie bus dirbdi- 
nami Anglijoje.

Amerikoje Britų orlai- 
vininkystės ministerija už
sakė *400 Wright cyclone 
motorų lėktuvams.

LENGVOSIOS ATLETIKOS LAIMĖTOJAI PIRMOJE TAUTINĖJE OLIMPIADOJE KAUNE

v"Mūšiai Buvo Nuostolingi Abiem Pusėm
Maskva, Rugp. 11. — So

vietų vyriausybė praneša 
kad tarp Japonų ir Rusų 
įvyko sutarimas baigti Si
biro - Mančukuo parubežio 
mušius ir pradėti tarybas 
dėl to taikos keliu.

Abiejų pusių kariuome
nės tuo tarpu pasiliks kur 
buvo.

Rusija buvo atsisakius 
su Japonija tartis iki Japo
nų kareiviai nepasitrauks 
nuo plotų kuriuos Rusai 
skaito jiems priklausan
čiais.

* * *
Maskva. — Japonijos at

stovybės sekretorius Mas
kvoje lankėsi pas Sovietų 
Tolimų Reikalų sekretorių 
apkalbėjimui kylančio kon
flikto.

Visoje Rusijoje eina di
džiausios demonstracijos ir 
pasižadėjimai kariauti su 
Japonais iki paskutinos.

Yuki, Korėja. — Rusijos 
didžiosios kanuolės apšau
dė keturių mylių Japonų 
frontą.

Japonų karo' vadovybė 
sako kad Rusai greitomis 
stiprinasi 'prie Possiet pa
kraščio ir traukia kavale
riją, artileriją ir tankus.

Rusai sako turi prie Ko
rėjos sienos 140 karo lėk
tuvų prieš Japonus.

Japonai praneša kad jų 
pusėje žuvo 200 vyrų mū
šiuose su Rusais prie Sibi
ro sienos nuo Liepos 29, o 
Rusų sako žuvo arba su
žeista artį 1,500 vyrų.

■Y* &

Tekio, Japonija, Rug. 10. 
— Japonijos karo vadovy
bė ruošia planus galimam 

didesniam karui su Sovie
tų Rusija.

Rusų karo lėktuvai ata
kavo Keido, Korėją, trečiu 
kartu paeiliui, o 15,000 vy
rų ir 200 tankų pakartoti
nai bet be pasekmių ata
kavo Japonų pozicijas ant 
Čangkufeng kalno.

LENKIJOJ, pereitą sa
vaitę įvairiose dalyse žai
bas užtrenkė 26 žmones.

100 PRIGĖRĖ. Indijoje, 
Nonda distrikte, užsilie- 
jus juros vandenims, pri
gėrė virš 100 žmonių ir pa
daryta daug nuostolių.

MIRUSIOS AKIM PRA
REGĖJO

San Francisco, Cal. —Du 
asmenys atgavo regėjimą 
perdėjus jiem senos 80 me
tų amžiaus moteries, miru
sios pora savaičių atgal, 
akių dalis. Jinai prieš sa
vo mirtį užrašė savo akis 
tiem akliem vyram.

UŽTRENKĖ TRIS. New 
Yorko apielinkėje, Riis pa
jūrio parke, kur buvo susi
rinkę į 20,000 žmonių, žai
bavimo laiku užgauta 17 
žmonių, iš jų trys užmušta. 
Tarp sužeistų yra viena 
Lietuvaitė, Ruth Meilunai- 
tė, 20 metų amžiaus.

NAUJAS LAIVO RE
KORDAS

New York. — Atvyko iš 
Europos laivas Queen Ma
ry, padarydamas greitumo 
rekordą. Jis per Atlanti- 
ką perplaukė į 3 dienas, 20 
valandų — trim valandom 
greičiau negu turėjo re- 
kortą laivas Normandie.

¥ ¥ ¥

KINIJA KURSTOMA
KILTI PRIEŠ JA

PONUS

šanghai. — Komunistų 
agentai ir patriotiškai stu
dentai varo plačią agitaci
ją visoje Kinijoje kilti ir 
kovoti prieš Japonus.

Rugp. 9 d. Kinai skelbia 
laimėję mūšiuose su Japo
nais kurie veržiasi linkui 
laikinos sostinės Hankow. 
Sako, tūkstančiai Japonų 
kareivių išmušta ir daug 
jų karo laivų paskandinta.

Japonai pasiuntė ten de- 
sėtkus tūkstančių daugiau 
savo kariuomenės.

14 SUIMTA. Maskva.— 
Praneša iš Baku kad ten 
susekta suokalbis atskirti 
Azerbaižaną nuo Sovietų 
unijos. Suimta 14 asmenų 
to suokalbio kaltininkų.

40 ADVOKATŲ DIRBS 
PRIEŠ TRUSTUS

Washington. — Teisin
gumo departamentas pasi
samdė 40 gerų Amerikos 
advokatų sužiurėjimui vi
sų įstatymų liečiančių trus- 
tus ir užveda kovą prieš 
juos.

15 UŽMUŠTA. Ispani
jos vandenuose esančiame 
Italų karo laive ištikus ek
splozijai garo katilo už
mušta 15 vyrų.

NEPASISEKĖ. Ponce, 
Puerta Rikoj, buvo pasikė
sinimas nužudyti guberna
torių laike parado. Guber
natorius išliko sveikas, gi 
kilusiose riaušėse sužeista 
20 žmonių.

LIEPOS 19 trečios dienos Tautinės Olimpijados Lengvosios atletikos 
varžybų akimirkos ir nugalėtojai: viršuje kairėj: Vietrinas (LGSF) 
atbėga pirmas 10,000 metrų; ovale — Vietrinio galva. Amerikos Lie
tuvaitė Bložytė (iš Chicagos) laimi 80 m. su kliūtimis bėginių; to
liau matyti Širvydaitė (Šaulių Sąjunga) — trečia vieta. Amerikos 
Lietuvis Bernotas (iš Pittsburgho), laimėjęs disko metimą. Apačioje 
iš kairės: 400 metrų kliūtinio vienas iš užbėgimų — Amerikos Lietu
vis Prokopas (iš Clevelando) laimi prieš Barkauską (Šaulių Sąjun
ga). Iškilnioji medalių Įteikimo akimirka: pirmieji nugalėtojai 110 
metrų kliūtiniame bėgime: iš kairės Balčius (Šaulių Sąjunga) — tre
čia vieta, šačkus (.ISO) — pirma vieta, Sidabras (Amerikos Lietuvis) 
— antra vieta; D. Vitartaitė (’JSO) — rutulio stūmimo nugalėtoja 
su nauju rekordu. Tsb.

KAIRIEJI LAIMI IR 
VĖL PRALAIMI 

ISPANIJOJE

Hendaye. — Ispanų su
kilėlių karo vadovybė pra
neša kad prie Ebro upės 
žymiai sumušė ir atstume 
atgal kairiųjų valdžios 40 
tūkstančių kareivių, kurie 
buvo pažingėję pirmyn ir 
užėmę sukilėlių užvaldytus 
plotus.

Šiame mūšyje žuvo apie 
3,000 kairiųjų, 2,000 sužei
sta ir daug paimta nelais
vėn. Čia kairieji turi at
siėmę iš sukilėlių apie 250 
ketvirtainių mylių ploto.

Pranešimai iš Barcelonos 
sako kad kairieji prasiver- 
šė pro sukilėlių eiles Segre 
upės ruošte ir pažingėjo 
pirmyn.

Tai yra jau trečias kai
riųjų užpuolimas Katalo- 
nijos fronte, kur sukilėlių 
eilės yra apretėjusios.

Gen. Franco praneša kad 
Rugp. 10 d. jo kareiviai iš
žudė ar suėmė visus kairių
jų kareivius perėjusius per 
Serge upę pietuose nuo Ba- 
laguer.

Pietvakarinėje Ispanijo
je Estremadura fronte su
kilėliai žygiuoja pirmyn 25 
mylių frontu.

Kairiųjų karo lėktuvais 
per du metu karo, padary
ta puolimai ant 373 miestų 
sukilėlių valdomose Ispani
jos žemėse ir užmušta virš 
18 tūkstančių žmonių, sa- 

| ko sukilėlių vyriausybė.

UŽSIENIO LIETUVIAI IK 
OLIMPIADOS LAIMĖTOJAI 
PAVAIŠINTI

KAUNAS. — Liepos 31 d. 
ministras pirmininkas Kun. V. 
Mironas uždarė Tautinę Lietu
vos Olimpijadą ir po to suren
gė užsienio Lietuviams ir lai
mėtojams rautą, kuriame labai 
jaukioje nuotaikoje vaišinosi 
įvairių kraštų ir pasaulio da
lių Lietuviai. Kaip paprastai, 
visų dėmesis buvo atkreiptas 
į Amerikos Lietuvius, kurie 
taip gražiai pasirodė Olimpija- 
doje.

SPORTO VADAI PAS 
PREZIDENTĄ.

KAUNAS. — Rugp. 5 die
ną, Lietuvos Tautinei Olimpi
jadai pasibaigus, užsienio Lie
tuvių sporto vadai Olimpijados 
komiteto lydimi buvo priimti 
Smetonų ūkyje Užulėnuose, 
kur jaukioje nuotaikoje pasi
dalino įspūdžiais.

Vilniečiai, be to, aplankė 
Klaipėdą ir Neringą.

LIETUVIAI NUGALĖJO 
AMERIKIEČIUS

KAUNAS, Rugp. 2. — Lie
tuvos krepšinio rinktinė, vado
vaujama ’ žinomo sportininko 
Lubino, nugalėjo Amerikos 
Lietuvių rinktinę labai aukštu 
rezultaru 44:24.

SILPNAS SUSISIEKIMAS 
SU LENKIJA

KAUNAS, — Susisiekimas 
su Lenkija naujomis sutarti
mis- eina labai silpnai. Tuo 
tarpu abi šalys mažai kam 
duoda vizas.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

APLINK LIETUVĄ. Lietu
vos automobilių klubas suren
gė automobilių ir motorciklių 
lenktynes aplink Lietuvą. Jos 
prasidėjo Liepos 23 d.

•
DALGIU PASIPJOVĖ. Sim

no miestelio ūkininko Paulaus
ko sūnūs dalgiu nusižudė per
pjaudamas sau kaklą ir gerk
lę. Jis paliko raštelį pasaky
damas jog žudosi dėl jo tėvų 
šeimyninio nesutikimo. Jis 
buvo nevedęs.

•
N E L A I MĖS DARBUOSE, 

šymet per Sausio, Vasario, Ko
vo ir Balandžio mėnesius įvyko 
1,114 nelaimingų atsitikimų 
darbuose. Durpių kasyklose bu
vo 3, žemės ir akmens pramo
nėje 89, metalų ir mašinų pra
monėje 137, chemijos pramo
nėje 14, odų ir kailių pramonė
je 10, tekstilės 68, medžio 125, 
miškų darbuose 139, maisto 
produktų 113, popierių ir poli
grafijoje 26, drabužių ir ava
linės 25; statyboje 183, trans
porte 162.

•
LIETUVOS kalėjimuose šy

met esama apie 4,000 kalinių. 
Politiškų kalinių yra keli šim
tai, veik visi komunistai. Per
nai buvo arti 5,000 kalinių — 
taigi šymet kalinių skaičius 
gerokai sumažėjęs.

•
NUTEISTI PENKI ŠNIPAI. 

Kariuomenės teismas svarstė 
penkių šnipų bylą. Už šnipi
nėjimą Vytautas Giakas nu
baustas mirtimi, Juozas Riliš- 
kis kalėjimu iki gyvos galvos, 
Jonas Riliški.4 — 10 metų, Kil- 
čiauskas — 3 metus ir Meiliū
nas— 18 mėnesių.

•
S T A T YBA TAUTINIAME 

STILIUJE. Susisiekimo minis
tras išleido įsakymą kad vyk
dant ministerijos statybas vi
sur butų saugojas Lietuviškas 
stilius ir kad visa statybinė me- 
dega, kiek tik galima, butų sa
vos vietinės žaliavos.

•
LIETUVOJE imama rūpin

tis kalinių šeimų šelpimu. Nu
matyta steigti specialų fondą, 
kurio lėšas sudarytų pajamos 
iš kalinių gaminių, pajamos iš 
kalinių uždarbio, savivaldybių 
įnašai, ir kt.

•
VILNIAUS PREKYBOS DE

LEGACIJA KAUNE. Liepos 
20 d. į Kauną atvyko Vilniaus 
prekybos ir pramonės rūmų 
atstovybė susipažinti su Lie
tuvos ekonominio gyvenimo są
lygomis ir plukdymo galimy
bėmis.

Liepos 23 turėjo prasidėti 
garlaivių susisiekimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Iš ofi
cialių sluogsnių patirta kad 
Lenkija šiam plukdymui ir 
susisiekimui mėra pasiruošus, 
nors sutartis jau gatava.

•
MALONĖS AKTAS. Respu

blikos Prezidentas dovanojo 
bausmes eilei Suvalkijos ūki
ninkų. Tarp atleistų nuo bau
smės yra ūkininkas Bukaus
kas, nubaustas kalėti šešerius 
metus.
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PENNSYLVANIJOJE Ohio Valstijos Demo
kratų Kandidatas į 

Gubernatorius

TRUMPOS!
ŽINIOS

DETROIT, MICH

VALDŽIA FINAN
SUOS VIEŠKELIO 

STATYBĄ
PHILADELPHIA

Jau buvo rašyta kad Penn- 
sylvanijoje norima dirbdinti 
tiesus vieškelis iš Pittsburgho 
iki valstijos sostinės 
burgo, per klonius ir 
čia kalnų tuneliais, 
valdžia sutinka to

Harris- 
po apa- 
Federalė 
vieškelio

statybą finansuoti. Darbas at
sieis net 58 milijonus dolarių.

RFC skolins 32 milijonus, o 
iš viešų darbų fondo tam tiks
lui duos 26 milijonus dolarių.

Tuo vieškeliu važinėj antie j i 
turės primokėti, bet bus ver
ta, nes sutaupys daug laiko. 
Kelias bus 162 mylių ilgio, da
bar yra dusyk tiek, aplink 
nūs sukinėjantis.

Už važiavimą tuo keliu 
keti apsimokės ir todėl
po kalnais . tuneliuose žiemos 
laiku kelias neužsnigs, nebus 
jokio trukdymo važiuoti, ke
lionę tarp Pittsburgho ir Har- 
riburgo atlikti bus galima 
giai taip pat žiemą kaip ir 
sąrą.

Kursą vedė

rudens se-
pakviestas

kal-

mo-
kad

ly- 
va-

Bedarbiai Gauna 
Apdraudą

HARR1SBURG, Pa. — Val
stijos Industrijos sekretorius 
skelbia kad nuo Vasario 1 iki 
Liepos 27 d., valstijos bedar
biai 4,G45,0C3 asmenys gavo 
bedarbės apdraudos atlygini
mą bendroje sumoje 45,506,- 
248. Valstija turi įvedus įs
tatymą mokėti bedarbės ap
draudą darbininkams’ kurie ne
tenka darbo savo darbavietėse.

šios 
strei-

STREIKAS BAIGĖSI, 
savaitės pradžioj baigėsi 
kas Kaufmann’s ir Frank & 
Seder’s didžiųjų krautuvių ap
tarnavimo ir apžiūrėjimo dar
bininkų. Darbininkai sustrei
kavo unijai pareikalavus dau
giau mokesties ir apmokamų 
atostogų, ką kompanijos atsi
sakė išpildyti. Kompanijos su
tiko atnaujinti sutartį 
mis sąlygomis.

seno-

Tulas
pas i-

KETURI SUŽEISTI.
Fundakovvski, 40 metų, 
metęs su savo žmona, buvo at 
ėjęs pas ją susitaikyti. Besi
taikant dar labiau susivaidijo 
Kuomet pašaukta policija, jis 
užsidarė viduje ir pradėjo šau
dyti, neįsileisdamas policijos .į 
vidų. Susišaudyme keturi su
žeista.

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 NortTi 6t.h Street 

Philadelphia, Pa.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje 

kaip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių išnuv 
mavimas ar pardavimas, pajie: 
kojimai. padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina:

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

gal

50c 
tris 

Priduokit 
. vos”

Pastaba Skatytojams
• Kuomet negaunate kurio 

Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne- 

... gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa- 
siųsta tas tikras numeris 

i; kurio negavot.

SKAITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”,

1 “AMERIKOS LIETUVIS”

LIETUVIŲ KALBA UNIVER
SITETE

Iki šiol prie Philadelphijos 
Universiteto buvo Lietuvių 
kalbos kursai filologams (kal
bų studijuotojams), Graduate 
School skyriuje. 
Prof. Kent.

Nuo ateinančio 
rnestro pradedant,
dar Prof. Dr. Alfren Senn, iš 
Madison, Wisconsin, Universi
teto Lietuvių kalbai dėstyti.

Prof. A. Senn yra geras Lie
tuvių kalbos žinovas, jau 1929 
metais Heidelberge, Vokietijo
je, išleidęs Lietuvių kalbos 
gramatiką. Dabar jis rašo 

ku-

d.
I

Charles Sawyer, Demokratų 
kandidatas į Ohio gubernato
rius Rinkimai bus Lapkr. 8

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• LAKEVVOOD PARK, Pa. —
Pirmadienį, Rugpjūčio 15 d., 

čia atsibus 24-ta metir.ė Lie
tuvių Diena. Prasidės 11 vai. 
ryto su pamaldomis. Mišias 
laikys parko salėje Kunigas J. 
Skripkus iš 'Pittsburgho. Gie
dos jungtinis choras, vadovau
jant Prof. Jonui Služeliui, iš 
Mahanoy City, Pa. Po pietų, 
įvyks prakalbos ir koncertas.

ir 
ir

Bet to rengia Lie- 
Antologiją Amerikos

Lietuvių kalbos žodyną, 
riam jau surinko medegą iki 
raidės P.
tuvių
mokykloms.

Madison Universitetas duo
davo jam 290 dolarių metams 
Lietuviškoms knygoms pirkti. 
Be to, priskyrė jam du Lietu
vius studentus asistentais pa
galbai prie ruošiamo Lietuvių 
kalbos žodyno, 
iš federalės i 
fondo gaudavo po $14 
siui kiekvienas.

Butų geistina kad ir 
sylvanijos Universitete 
Lietuviai studentai ir studen
tės susiorganizuotų ir užsire
gistruotų. Tuo reikalu susi
neštų su Adv. Charles S. Che- 
leden, 1313 North American 
Building, Philadelphia, Pa.

Vietos Lietuvių kolonija, 
profesionalams vado vaujant, 
turi gražią užduotį pasirūpin
ti Lietuvių kalbos kursais ir 
Lietuvių skyriaus prie Penn- 
sylvania Universiteto steigi
mu ir palaikymu. Madisono 
Universiteto Lietuviai studen
tai turėtų tęsti Prof. A. Senno 
darbą ir neužleisti Lietuvių 
bliotekos. G.

Tie studentai 
valdžios (NYA) 

mėne-

Penn-
visi

bi- 
K.

SAN FRANCISCO, 
CALIF.

DARBAI. Pas mus 
eina neblogai, žmonės 
mokėti gerai, bet bėda kad uni
jos visus varžo: kiekvienas tu
ri priklausyti į uniją jei nori 
kokį nors darbą dirbti. Iš 
tur pribuvusiam nelengva 
darbas gauti.

AKRON, OHIO

Jis dir- 
darbuose
Linkėti-

darbai 
gauna

|

ki- 
čia

Oras pas mus žiemą ir 
sąrą, toks pat be atmainos: 
žiemos metu neturim snieggo, 
tik per kokius du mėnesiu pa
lyja apie Kalėdas. Iki Gegu
žės mėnesio vislias žaliuoja, o 
nuo Gegužės viskas išdžiūsta, 
kur tik žiuri visur sausa. Kur 
niekas negyvena ir neprižiūri, 
ten tankiai ky’a gaisrai, ug
niagesiai turi dikčiai darbo.

Oras tankiai turi ūkanų, it 
aipgi būna vėjų ir audrų.

Miestas labai švarus ir gra
žus pažiūrėti, tik nelabai ge- 
’ai kad žmonės rerori pas mus 
ipsigyventi. gal dėl to kad kai 
kada mes turim žemės drebė- 

Kitas dalykas, pas mus 
jie 
po 

kai 
la-

va

• CHICAGO, III. — šiomis die
nomis iš Japonijos atvyko į 

Chicagą S. Valst. karo laivyno 
Kapitonas Jonas Andriulis-An- 
derson, kuris ištarnavo laivyne 
net 39 metų. Karo laivais 
Kapt. Andriulis aplankė visus 
pasaulio galus.

• INDIANA HARBOR, Ind.—
Lietuvių parapijos klebonas 

Kun. K. Bičkauskas prieš ke
turis mėnesius buvo staiga su
sirgęs, 
gryžo į

Dabar vėl pasveiko 
parapiją darbuotis.

PAULO, Brazilija.

ir

• SAO
žinomas Sao Paulo žurnalistas, 
visuomenės veikėjas ir geras 
Lietuvių bičiulis, Dr. Frachini 
Netto žada vykti Lietuvon.

Visokios Žinutes
P. Razokas darbe dirbdamas 

truputį susižeidė ir tas jam 
taip pakenkė kad gavo kraujo 
užnuodijimą. Tapo nugaben
tas į ligoninę gydyti. Prabuvo 
ten net keletą savaičių. Dabar 
baigia gydytis namie, 
bo valdžios viešuose 
dar’’ininkų užvaizdą, 
na greitai pasveikti.

. K. Baublis su žmona ir sū
num lankėsi Chicagoje pas 
biznierius p. Adomaičius. Vai
šes ir kelionę turėjo gerą, tik 
aplinkybių verčiami turėjo su- 
gryžti namon trumpu laiku. 
Ten būdami atlankė Dariaus- 
Girėno paminklą.

J. Kitčas ir O. Ružinskienė 
su savo dukteria ir žentu pra
leido atostogas Michigan val
stijoje, prie ežerų žuvaudami, 
žuvų sako ten yra daugybė, 
tik trauk iš vandens, kepk ir 
valgyk. Medžiai ten sako pa
našus taip kaip Lietuvoje, ir 
oras sveikas. Jie gryžo atgal 
labai patenkinti.

Magdalena Puišienė, gyve
nanti ukėje netoli Akrono, ap
vaikščiojo savo varduves. Ji 
yra Dirvos skaitytoja ir gera 
ūkininkė.

Oniniu laiku apvaikščiojo 
savo vardodienį Ona Ružins
kienė.

Pas F. Jankauskus lankėsi *jo brolio Antano duktė iš Char- 
leroi, Pa., su savo vyru M. Mi- 
ksdavičium. Jie nesenai apsi
vedė ir čia praleido “medaus 
menesį”. Jie taip- pat lankėsi 
Clevelande, viešėjo pas savo 
kumus M. Drasučius ir sako 
pas juos buvo puikiai priimti. 
Atlankė Lietuvių Darželį ir 
tas įdomybes Clevelande.

Jaunuoliai Mikadavičiai 
bai ačiuoja savo dėdei ir
Drasučiams už didelę meilę pa
rodytą jiems atsilankius. Pil
ni įspūdžių iš Akrono ir Cle
ve ando, išvažiavo 
nar.on.

Rugpjūčio 13 d., 
d’‘ams jaunuoliams,
šie rėš dukteriai Onai, draugai 
ir ('raugės rengia pokilį, kuris 
atsibus šv. Petro bažnyčios sa
lėje, nuo 7 vai. vakare, 
neturės tikietų, gaus 
atsilankę. Kviečiami 
g?.i ir pažystami.

• CHICAGO, III. — šiomis die
nomis Chicagoje įvyksta L. 

Vyčių organizacijos 26-tas me
tinis seimas. Vyčių organiza
cija taikoma sutraukti į vieną 
Amerikos Lietuvių katalikišką 
jaunimą.

ATOSTOGAVIMAI. Nors 
prasti laikai dėl bedarbės, 
dauguma žmonių sunkiai pra
gyvena, tačiau ne visi sunku
mą jaučia. Kurie tik išgali, 
vasaros laikui atėjus stengiasi 
atostogauti, važinėti po gimi
nes ir pažystamus kituose 
miestuose.

Pereitą savaitę buvo išvykę 
šiaurinę Michigan valstijos da
lį pp. Steponaičiai, pp. John- 
sonai ir A. Endrulionis. Lan
kėsi Scottvillėj, apie 269 mai
lių r.uo Detroito. Toje dalyje 
apsigyvenę daug Lietuvių ūki
ninkų. Gryžę Detroitan nupa
sakoja kad nekurie Lietuviai 
farmeriai gražiai gyvena, turi 
gerus ukius, puošnius namus, 
įrengtus su visais potogumais. 
Šiaurėje, sako, yra gražių vai
zdų. puikių ežerėlių, kalnelių, 
smė’ynų. šie musų Detroitie- 
čiai savo trumpas atostogas 
praleido pas Litvaičius ir kitus 
pažystamus.

PALENGVINA, šv. Petro 
parapijos klebonas Kun. Mase- 
vičius vasaros metu užlaiko ki
tą kunigą, kurio pagalba sek
madienį atsibuna bent trejos 
ar ketverius mišios, žmonės 
gali ateiti anksčiau ir atbūti 
pamaldas, o paskui gali visai 
dienai išvažiuoti kur nori. Tai 
geras ir girtinas ęlalvkas.

Vargo Keleivis.

PAJIEŠKOJIMAI
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jaunave- 
p. Yara-

Kurio 
ten pat 

jų drau- 
Kalnas.

DUBLINAS, AIRIJA
CHICAGIETIS A. VALAŠI- 

MAS AIRIJOJE. Jis rašo iš* 
Dublino:: Apsilankiau čia po
rai dienų pamatyt kaip atrodo 
šis miestas. Miestas senas ir 
aoleistas, gatvės nevalytos, re- 

visur. Musų Kau- 
mažesnis, bet la- 
malonu vaikščio-

švarumas 
nas gal biskį 
bai švarus ir

< iir.ią. 
labai dideli kalnai, bet man 
išrodo įdomus. Sunku yra 
šluos kalnus laipioti, bet 
užlipi iš aukštumų matyti
bai daug įvairaus: gražios vie
tos, juros, kuriose laivai plau
kioja. iš tolumų ateina.

Kalnai taip pat gražus, vi
sokių spalvų: vienas žaliau ki
tas mėlynas, kitasrudas, kitas
visai plikas, o daj? kitas namais ti m jį. 
apstatytas kaip gryfia&

Kalnai, pakalnės žmonių ap
gyventa. Aukštumose gyve- 
įartiems į kalnus pasiekti iš
taisyta tam tikri keltuvai.

Namai čia išstatyta labai 
dailiai, gėlėmis apsodinti, kur 
tik pažvelgsi visur gėlynai.

Antanina Gudžiūnas.
I

apskurę ir sunv- i 
kasiais veidais, matyt sunkiai 
verčiasi, skurdžiai gyvena.

Automobilių mažai, viskas 
daugiausia vežama arkliais.

Iš čia vykstu į kitą Airijos 
Tiestą. Cork.

Dublinas yra laisvos Airių! 
respublikos sostinė.

Žmonės čia

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

NAUJOKAS Jonas, 51 metų, 
mirė Birželio 20 d., Auburn, 
Me. Amerikoje išgyveno 31 
metus.

CIBULSKIS Pranas, 56 metų, 
užmuštas prekinio traukinio, 
Liepos mėn., Scranton, Pa.

GRIGALIŪNIENĖ 
metų, mirė 
Edwardsville,

JANKAUSKAS
Liepos mėn., 
Pa.

KOVIERA Pranas, 51 
mirė Liepos 10 d., 
Wis.

KAMARAUSKAS Petras, 
rė Liepos mėn., Turkey 
Pa. Liko žmona Ona 
bickaitė).

SAVICKAS Dominikas,
Liepos 20, Shenandoah, Pa. 

JUŠKAUSKAS Juozas, mirė
Birželio 19 d., Philadelphia, 
Pa. — Ūdrijos par., Vytau- 
tiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

VAISYS Petras, 45 metų, mi
rė

Katrė, 60
Liepos 12 d., 
Pa.
Mykolas,
Sugar

mirė
Notch,

metu.
Racine,

mi- 
Run, 
(Vir-

mirė

Liepos 17 d., Chicagoje. 
Panemunėlio vai., Biržu- 
k. Amerikoje išgyveno 

metus.

bent tūkstantį 
skaitytojų. Ar 
nėra galima pa
lengva, tik rei-

• CHICAGO, III. — V. G. San
daroje rašo: “Ateinančiame 

sezone, minint A. L. T. Sanda
ros 25 metų jubilejų, mes tu
rėsim gauti 
naujų narių ir 
manot jog tas 
daryti? Visai
kia visiems subrusti. .. . Daug 
energijos mes išaikvojam dis- 
kusuodami tuščius klausimus 
ir ginčydamiesi dėl mažmožių. 
Vietoj to, eikime tiesiai į dar
bo lauką, nes čia tik busime 
naudingi sau ir išeivijai.”

Kitu atveju tas pats rašyto
jas klausia: “Kada gi Ameri
kos Lietuviai suruoš savo Dai
nų šventę? Jas turi Įvairios 
kitos tautinės, grupės, tai kodėl 
gi mums nepasekti jų pavyzdį?

Lietuvos Konsulatas Chica
goje pajieško sekančių asme
nų:

Bartulis ar Bertulis, Jurgis, 
iš Lietuvos išvyko apie 1885 
m., gyveno New Yorko apielin- 
kėje, 1900 m. persikėlė Chica- 
gon. Ar jis tebėra gyvas ar 
jau miręs giminės neturi žinių.

Kulikauskas Jonas — prieš 
25 metus gyveno Philadelphia, 
Pa.

Narbutas Petras, kilęs iš 
Skaudvilės, Tauragės ap., gy
vena Chicagoje.

Pepaliai, Juozas, 
Jonas. Visi gyveno 
vena Chicagoje.

Pilkauskas, Kun.
Gyveno Chicagoje.

Šalkauskas Adomas, išvyko į 
Ameriką 1902 ar 19 3 m., iki 
1915 m. gyveno Chicagoje, po 
to St. Louis, Mo.

Spejaras Antanas, apie 1923 
m. gyveno Camden, N. .J.

J:eškomieji arba apie juos 
ką žinantieji atsiliepkite į Kon
sulatą.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

• MONTEVIDEO, Urugvajus 
(Pietų Amerika). — šiomis 

dienomis Urugvajaus Lietuviai 
susilaukė naują kultūros 
meno įstaigą—Lietuvišką 
zikos Studiją, kurioje jau 
kosi virš 10 Lietuvių.

ir
Mu-
mo-

Pranas ir 
arba gy-

Antanas.

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — šiomis dienomis EI 

Mundo (Pasaulis) dienraštis 
iliustruoto puslapio pirmoje 
vietoje patalpino šešių baleto 
šokikių grupės paveikslą jų da
lyvavimo šokių programe uni
versitete Belgrave. Jų tarpe 
randasi ir Lietuvaitė Genovai
tė Paulauskas. *

• WARREN, Ohio, pradeda 
dirbti nauja Sunlight Electric 
dirbtuvė, kuri išstatyta už ar
ti $400,000. Darbo turės keli 
šimtai darbininkų.

MONTVILA Juozas, viduram
žis, mirė Liepos 27 d., Det
roit, Mich. Liko žmona, Ag
nieška.

KUBILIUS Juozas, 58 metų, 
mirė Sausio 17, 1938, Jack- 
son, Mich.

MILIAUSKIENĖ Ona, 56 
tų, mirė Sausio 24, 1938 
Pana, III.

JAUDEGIS Mateušas, 68 
tų, mirė Sausio 28, 1938 
Springfield, III.

SAPOTA Tarnas, 43 metų, 
mirė Gruodžio 14, 1937 
Washington, Pa.

PA LT A N A VIČIUS Juozas,
metų, mirė Rugp. 14, 1937, 
Passaic, N. J.

LUČIKAUSKAS Pijus, 
mirė Lapkričio 8, 
Baltimore, Md.

VIZUJIENĖ Marė, 
mirė Gruodžio 8, 
lusa, III.

LAURINAVIČIENĖ
metų, mirė Vasario 22, 1938 
m., Springfield, III.

GIRDAUSKIENĖ Marė, 52 m.' 
mirė Vasario 18, 1938 m., 
Westville, III.

DAUJOTAS Pranas, 70 metų, 
mirė Vasario 18, 1938, West- 
ville, III.

me-
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me
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m.,
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metų,
Pitts-
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(Stan-

metų,
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50 metų, 
Brook-

nų
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M ALESIUS Mykolas, 72 metų, 
mirė Liepos 10 d., Brbok- 
lyn. N. Y.

BRAZAUSKAS Juozas, mirė 
Liepos m., Homestead, Pa. 
Liko sūnūs Juozas ir dukte
rys, Izabelė ir Stella.

VENCKUS Jonas, 72 
mirė Liepos 14 d., 
burgh, Pa., N. S.

LEPECKA Vaclovas,
Liepos, Somerville,
Liko žmona, Marijona 
kiutė).

ŠIMKUS Danielius 
mira Liepos 16, 
N. J.

SIRUTIENĖ Kazė,
mirė Liepos 19 d., 
lyn, N. Y.

ŽVINKLYS (vardas nepažy
mėta), mirė Liepos 14 d., 
Baltimore, Md. Gyveno ant 
ūkės.

MAČIULIS Simas, viduramžis, 
nusižudė nušokdamas į upę 
nuo tilto, Liepos 28 d., Mc- 
Kces Rocks, Pa. Buvo icve- 
dęs, ir mėgo gerti.

JANULIS Petras, 29 metų, mi
rė Balandžio 5 d..
Kanadoj.

JUOZAI INAS Jonas, 
tų, mirė Spalių 
Athens, III.

ČERRAUSKIENĖ
51 metų, mirė
1937 m., Aurora, III.

DAUGĖLIENĖ Marė, 42 metų, 
mirė Birželio. 2 d., 1937 m., 
Manchester, Conn.

12
62 me-

d., 1937,

Apolonija,
Gruodžio 19,

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
© VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, 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 giminėms 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas ■— 2 dolarių 
metams.

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

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

Adresuokite:
VIENYBE

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tik Birželio mėnesį baigė kūno 
kultūros mokslą ir jau paskir
tas California (Pa.) aukštosios 
mokyklos sporto direktorium.

• PITTSBURGH,
cas Stepulis, iš

Pa., pragarsėjęs 
kas Pittsburgho

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

Send, without obligction fo me, your lafejt 
literature.
NAME ..1....................................................

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

Coal Centre, 
futbolo loši- 
Universitete,

• SO. BOSTON, Mass. — Tė
vas Kazimieras Kapucinas, 

kuris važinėjo po Ameriką su 
misijomis, dabar jau pasenęs ir 
mažai bemato, bet jis nesenai 
parašė naują Lietuvišką mal
daknygę “Atlaidų šaltinis”.

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

“MARGUTIS’
6812 So. VVestern Avė, 

Chicago, III

JUnE llth to SEPTEIDBER Sth
Visit fhi» beautiful penintular re$orf which extendt 
$even mile$ out into the cool water of Lake Erie ... 
Plan for a day, a week or your entire vacation ... 
NEW FACILITIES . . . NEW IMPROVEMENTS.

BATHE on the “World'j Finesf Beach.”
RIDE over the new scenic bridle pafh. 
PLAY TENNIS on our fast courts.
DANCE in the new Cocldail Terrace.
THRILL to the many other new facilities, sports 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 miles west 
of CIeveland ... also accessible by rail and lauš to 
Sandusky, Ohio, and by steamer from CIeveland, Ohio

IN OHIO'S LAKE ERIE VACATION LAND

MAIL THIS COUPON FOR FURTHER DETAILS
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R.ENGKITES J DIDELES 
IŠKILMES Kelione po Musų Lietuvą

+

Dr. Vinco Kudirkos Paminklas bus Atidengtas 
Clevelando Lietuvių Darželyje Spalių pradžioj

Dviejų Clevelando Lietuvaičių Kelionė: Pasiekia 
Klaipėdą ir Kauną per pat Sekmines — Lietu

vos
“Lietuva, Tėvyne musų, 
Tu didvyrių žeme....”

Šie žodžiai yra labai žinomi, 
iš Lietuvos Himno — žodžiai 
kuriuos parašė Dr. Vincas Ku
dirka, kuris sukūrė musų tau
tai tokį himną kuris geras vi
siems amžiams.

Dr. Kudirka gimė apie 80 
metų atgal, mirė apie 40 me
tų atgal.

Jis buvo vienas iš pirmaei
lių musų tautos žadintojų at
busti, dirbti, kovoti ir laimėti.

Dr. Vinco Kudirkos pamink
las atvežamas iš Lietuvos ir 
bus patalpintas Clevelando Lie
tuvių Kultūriniame Darželyje 
Spalių mėnesio pradžioje.

Tokius paminklus — Dr. J. 
Basanavičiaus ir Dr. Kudir
kos —<■ terasite Clevelande, tam 
tinkamoje musų tautos kultū
ros darbininkų pagerbimo vie
toje — Lietuvių Darželyje. Ki
tur niekur už Lietuvos sienų 
tokių paminklų musų didiems 
žmonėms nėra.

musų 
kurio 
įkvė- 
kurio

atgimimo vadų, 
žodžiai yra mums 
tautiniai gyventi, 
buvo kelrodis mums ko-

SU

A n

Žmones Mėgsta Keliauti. — Susitikimai 
Pažystamais Kaune — Vaišės — Opera.

t r a Dali¥ ¥ ¥
Rašo ONA KARPIUS.

s Lietuvoj e

(Tęsinys iš pereito nr.)
PASITINKA MUS KLAIPĖ

DOJE SU GĖLĖMIS

DOVANA Iš LIETUVOS
\Kaip jau žinote, Clevelando 

Lietuvių Kulturiniome Darže
lyje stovės trys paminklai: 
Basanavičiaus, Kudirkos, Mai
ronio.

Dr. Basanavičiaus pamink
las yra mums padovanotas pen
ki metai atgal. Dabar vėl, 
Clevelando Dr. Vinco Kudirkos 
vardo draugijai pradėjus rū
pintis įgyti Kudirkos pamink
lą Darželiui, ir šį paminklą te
ko gauti kaipo dovaną.

Dr. Kudirkos paminklą pa
dovanoja Karininkų Ramovės 
organizacija, Lietuvos kariuo
menės karininkai.

Tomis iškilmėmis bus pami
nėta Dr. Vinco Kudirkos 80 
metų gimimo ir 40 metų mir
ties sukaktuvės.

Tai bus didžiausia Amerikos 
Lietuvių šventė — ji turi bū
ti padaryta didžiausia, pager
biant vieną iš didžiausių 
tautos 
himno 
pimas 
darbai
voti prieš caro priespaudą, ku
rio raštai buvo musų, pamoki
nimas rašyti, spaudoje dirbti.

ATSIŲSKIT ATSTOVUS
Visų kolonijų Lietuviai pra

šomi atsiųsti į šias iškilmes 
savo atstovus. Taipgi artimes
nių kolonijų Lietuviai kviečia
mi atvažiuoti dideliais būriais 
ir dalyvauti.

Musų veteranai veikėjai, ar
ba kurie asmeniškai pažinojo 
Dr. Kudirką, kviečiami pribū
ti į jam paminklo atidengjmą.

Spaudoje bus plačiau apie 
iškilmes pranešta kuomet bus 
nustatyta tikra diena.

Šis pranešimas yra kvieti
mas jums ruoštis atsilankyti į 
Clevelandą. Koresp.

RENGKITE
MJR. S, NARUŠIUI 

PRAKALBAS

SVEČIAS Iš LIETUVOS
Dr. Vinco Kudirkos biustą į 

Ameriką atveža vienas Kari
ninkų Ramovės narys, Mjr. , S. 
Narušis, kuris atvyksta į Ame
riką, palankytį savo gimines, 
ir, kiek laikas leis, aplankyti 
kelias musų žymesnes koloni
jas su paskaitomis.

Majorą S. Narušį Amerikos 
Lietuviai gerai žino iš jo raš
tų iš Lietuvos kariuomenės 
gyvenimo, kurie telpa Dirvoje^ 
Vienybėje ir kai kuriuose ki
tuose musų laikraščiuose.

Kadangi Mjr. S. Narušis dar 
bus Ąmerikoje kuomet Cleve
lando Lietuvių Darželyje bus 
Dr. Kudirkos paminklo atiden
gimo iškilmės, jis yra užkvies
tas tą dieną dalyvauti ir pats 
paminklo atidengimo apeigas 
atlikti.

Rugsėjo pradžioje į Ameriką 
atvyksta Lietuvos karininkas, 
Majoras S. Narušis, žinomas j 
tautinių laikraščių bendradar
bis, kuris patiekia įdomių raš
tų apie Lietuvos kariuomenės 
gyvenimą.

Mjr. S. Narušis jau pereitą 
metą pasiryžo atvažiuoti Ame
rikon atlankyti savo gimines. 
Tautinės Tarybos valdybos na
riai, patyrę apie jo tokį tiks
lą, pakvietį jį Amerikon kele
tui savaičių ilgiau, ir prašė, 
kiek laikas leis, apsilankyti žy
mesnėse! musų kolonijose su 
paskaitomis-kalbomis, Mjr. Na
rušis tokį kvietimą priėmė.

Jis duos paskaitas apie Lie
tuvos kariuomenės gyvenimą, 
pažangą ir jos darbus.

Taip pat turi tikslo plačiau 
susipažinti su Amerikos Lietu
vių gyvenimu ir užmegsti ry
šius tarp karinės ir Amerikos 
Lietuvių spaudos.

Amerikoje jisai žada viešėti 
nuo Rugsėjo pradžios iki Spa
lių 20 d., 
laiko.

Tautinė 
sutvarkyti
kalbų maršrutą, ir didesnėsčs 
kolonijos kurios norėtų turėti 
tą svečią pas save, prašomos 
susineštL su Tautinės Tarybos 
sekretorium: P. Jurgėla, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Svečią gali kviesti patrioti
niai nuęistačiusios draugijos, 
VVS. skyriai, Tautinės Tary
bos skyriai. Tautinės Tarybos 
skyriai gali tuoj susiorganizuo
ti susinešdami su sekretorium. 
Gali jį kviesti Vaizbos Butai 
arba Profesinės ir Biznierių or- 
zanizacijos.

Kurios kolonijos tuo suinte
resuotos, jų veikėjų grupelės 
gali tuoj kreiptis į Tautinės 
Tarybos sekretorių pranešant 
savo sutikimą šį žymų Lietu
vos svečią pas save parsikvie
sti. * K. S. Karpius.

apie šešias savaites

Taryba pasiryžus
Mjr. S. Narušiui

mano

pasi-
Klai-

ir broliai Mo- 
džiaugsmas iš 
didelis.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

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

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

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNA 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X 8 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

TURIT REIKALŲ SU 
LIETUVA?

Esu Lietuvos Teisingumo Mi
nisterijos žinioje, ir turiu 
Amerikos Leidimą Nr. 3028, 
užsiimti tais reikalais. Jeigu 
jus turit kokius reikalus Lie
tuvoje dėl savo ūkės ar namo 
ir smulkesnius, jei norit ap
drausti (insurance) namo, au
tomobilio, ar savęs, kreipki
tės, patarnausiu sąžiningai.

BRONIUS G. JAKENTA 
2123 Tustin St. Tel. E V. .1259 

Pittsburgh,. Pa.

Birželio 4, šeštadienis. — 
Labai norėdema pamatyti Lie
tuvos pakraštį iš juros, nuolat 
stengiausi per langą iš laivo 
žiūrėti, šį rytą lijo, ir musų 
langas buvo į juros pusę, ne į 
kraštą, taigi negalėjau ištolo 
pamatyti žemės, ko taip troš
kau. Greitai apsirengiau ir 
išėjau ant denio. Laivas lėtai 
plaukė jau į uostą, o krante 
priestotėje matėsi daug žmo
nių, nekurie uniformuoti, kiti 
išrodė kaip policininkai, ir mui
tininkai, taipgi darbininkai ku
rie prikrauna ir iškrauna lai
vus.

Laivo viršininkui pasakiau 
jog pirmutinis asmuo kurį aš 
noriu pamatyti yra tai poras 
Zaborskis, švedų Amerikos Li
nijos vedėjas Klaipėdoje; man 
pasakė kad jis visada pasitin
ka laivus ir kad tikrai jis uos
te rasis. Poni Danielienė ir 
Juzė Danieliūtė buvo kartu su 
mumis kuomet artinomes prie- 
stotėn. Aš ištolo stengiausi 
įžiūrėti ir pažinti krante esan
čius žmones, norėdama žinoti 
ar pažinsiu poną Zaborskį ar
ba brolius Motuzus, kurie ži
nojau bus prie laivo mus pasi
tikti. Na ir ištikro, iš visų ten 
buvusių žmonių p. Zaborskį 
tuoj pažinau, nors aš jį esu 
mačius tiktai kartą du metai 
atgal. Už minutos laiko jau 
jis buvo laive, mane pažino ir 
tuoj pasveikino mane ir 
kelionės drauges.

Mano nuostabai, mus 
tinkant, poni Gudelienė,
pėdos skyriaus moterų šaulių 
vadas, padovanojo man puikų 
buketą lelijų ir raudonų tulpių. 
Ji buvo pasirengus tautiškais 
rūbais, ir buvo labai maloni. 
Taip mus pasitiko į Lietuvą 
atvažiavusias.

Tuoj atsirado 
tūzai, ir mūsų 
susitikimo buvo

Muitinės viršininkai taip pat 
atvyko, bet musų bagažus jie 
tik akia užmetė ir uždėjo ant
spaudas kad viskas gerai.

Ponas Zaborskis stengėsi vi
same mums pasitarnauti kiek 
tik jis galėjo. Motuzai bandė 
nufilmuoti mus nors ir lijo, ir 
mes galėjom vykti sau į mies
tą. Ponas Zaborskis pavėžėjo 
mus savo automobiliu į Vikto
rijos viešbutį, pasilsėti iki va
kare G valandą traukinis išeis 
į Kauną, čia mes galutinai 
pasijutom Europoje. Namų ar- 
kitektura Klaipėdoje visai skir
tinga nuo Skandinaviškos. Na
mai yra žemi ir nevisai moder
niški. Uostas išrodė labai gra
žus. Jame matėsi prekinių va
gonų, kurių didumas yra tik 
trečdalio kaip musų Ameriko
je, ir eilės sandėlių. Iš visų 
dalykų kas man į akį puolė bu
vo tai didelis gąsdino tankas 
su žodžiu “Shell”.

Kadangi tai buvo turgaus 
diena Klaipėdoje, gatvės buvo 
pilnbs žmonių, su kašėmis, ri- 
šuliais, pilnais visokių produk
tų, daržovių, vištų, dešrų, ir tt. 
Klaipėdos gatvės išgrystos ak
menimis, šaligatviai iš raudo
nų plytų ir nekurie iš konkre- 
to plytų apie pėdos keturkam
pio. Klaipėdą radau žymiai ki
tokią negu ją mačiau dešimts 

-metų atgal. Ji išrodo apleis
ta, nešvari, ypatingai taip lai
ke turgaus, kuomet visi 
ninkai suvažiavę su savo 
žais vežimukais ir išdėję 
produktus pardavimui.

uki- 
ma- 

savo

Tiesiog buvau apsivylus 
miesto padėtimi, bet man 
pasakojo kad šios visos betvar
kės kaltė 
tas. Jie 
liui kaip 
yra, kad 
sugrąžinta Vokietijai. Dešimts 
metų atgal Klaipėda buvo ma
lonus ir švarus miestas, bet 
reikia tikėtis jis tuoj bus su
tvarkytas be Vokiško elemen
to priespaudos.
I

NAUJA MIESTO DALIS 
GRAŽI

Pribuvom i Viktorijos vieš
butį ir čia pgpusryčiavom. Po 
to išėjom į miestą plačiau pa
sidairyti. čia jau linksmiau 
pasidarė, nes toliau nuo mies
to centro užtikom švarumą ir 
gražumą, gyvenamų namų sri
tyje. Puikus nauji moderniški 
tinkuoti namai, nudažyti švie
siai gelsvai ir apvedžioti skai
driai raudonai, ir mėlynai ir 
žaliai aplink langus ir duris. 
Visur darželiai žydi ir medžiai 
naujai sužaliavę, 
žiai nušluotos i 
tvarkytos.

Nuvykom į 
tį pasirūpinti 
į Kauną, taipgi gauti sau rei
kalingus pasus važinėjimui už 
pusę kainos, kaip patvarkyta 
šią vasarą svečiams iš Ameri
kos. Nuvykom į policijos sto
tį, kur mus priėmė labai ma
loniai, ir be jokių klausinėjimų 
išdavė tuos pasus į kelias mi- 
nutas. Mudvi su Brone turė
jom likusių savo fotografijų 
nuo musų Amerikoniško pas- 
porto, taigi padavėm jas ir jos 
tapo pridėtos prie musų gele
žinkelio pasų ir užstampuotos; 
taip tai mes buvom apsirūpi
nusios savo keliavimams visai 
vasarai. Danieliene su dukte- 
re nepamanė pasiimti daugiau 
savo fotografijų iš namų, tai- 
gijos turėjo eiti nusifotogra
fuoti, nes reikalaujama turėti 
fotografijas prie tų pasų.

LIETUVOS ŽMONĖS MĖGS
TA VAŽINĖTI

Kadangi tai buvo diena prieš 
didelę Lietuvoje šventę, Sekmi
nes, geležinkelio stotis buvo 
užsigrudus žmonėmis kurie va
žiavo į Kauną ir kitus miestus 
pakeliui šventėms. Net stebė
jausi kaip tie Lietuvos žmonės 
mėgsta keliauti. Mes turėjom 
prasistumti pro minias perėji
mui. Eilė prie bilietų lange
lių buvo apie ketvirtdalio my
lios ilgio, bet mums nereikėjo 
laukti, broliai Motuzai taip rū
pinosi mums pagelbėti ir pasi
tarnauti kad jie pasisiūlė nu
pirkti mums bilietus.

Iž geležinkelio stoties ėjom 
daugiau pasivaikščiot ir apsi
lankėm pas p. Zaborskį švedų 
Amerikos Linijos įstaigoje. P. 
Zaborskis tikrai yra puikus 
žmogus. Jis viską atlieka, ir 
biznio reikalus, žaibo greitu
mu; jis liepė mums nesirūpinti 
apie jokį mažiausį dalyką; iš
važiuojant į Kauną viskas bus 
.puikiausia aprūpinta.

Prieš traukinio išėjimą jis 
susisodino mus į savo automo
bilį ir nuvežė į stotį, su gele
žinkelio viršininkais sutvarkė 
kad vagone mums tikrai butų 
vietos atsisėsti. Tokiai didelei 
miniai žmonių bandančių 
grūsti į vagonus mums gal 
tų netekę vietos sėstis, 
kuomet traukinis atėjo ir 
ležinkelio viršininkas pasakė,, 
“praleiskit Amerikonus”, visi 
lyg sustojo kur buvę. M< s tik 
girdėjom kuždant, “tai Ame
rikonai, praleiskit Ameriko
nus”, ir mes gavam sėdynes, 
kuomet daugybė kitų turėjo 
stovėti visą kelią iki Kauno.

šio 
pa-

yra Vokiškas elemen- 
norj parodyti pasau- 
betvarkiai Lietuviai 
ši maža dalis butų

. Gatvės švie- 
ir gražiai su-

geležinkelio sto- 
bilietus kelionei

PER

V ilniaus krašto Lietuvaitės, vykdamos j Tautinę Olimpijadą, įvažiuoja 
traukiniu į Nepriklausomą Lietuvą: E. žižmaraitė, J. Kazlauskaitė, 
E. Mičiutė ir B. Mačiukaitė. (Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai)

I

ŽEMAITIJĄ. GREITĄJĄ 
AUTOMATRICA 

traukinis tiesiog nuosta- 
Visiškai naujas, kaip 
garsusis “Zephyr”, mo-

tu-
nes

bu-
ke-

didelius apvalius lizdus jie 
ri, ir jiems tokių reikia, 
tai dideli paukščiai.

Musų pirmas sustojimas 
vo Kretingoje, ir daugiau
leivių įlipo, nežinia nei kur jie 
sutilpo.

Po to privažiavom Telšius, 
čia norėjosi išlipti, nes čia gy
vena musų draugas, p. Gedimi
nas, tačiau čia sugryšim vė
liau.

Toliau privažiavom Šiaulius, 
kur nekurie keleiviai išlipo ir 
pajutom daugiau vietos apie 
save. Sekantis buvo Radviliš
kis, čia kelias skiriasi į Pane
vėžį ir persėda keleiviai į ten 
važiuoti, o kitas kelias eina į 
Kėdainius, Jonavą ir Kauną.
Seka: PIRMAS VAKARAS
KAUNE — PAŽYSTAMI LAI
SVĖS ALĖJOJE — SEKMI-

4

EKSTRA!

jsi- 
bu- 
Bet 
ge-

šis 
bus.
musų 
dernistiški plieniniai vagonai,
ir žaibo greitumo. Sėdynės ap
dengtos žaliu plušiu ir gerais 
minkštais springsais. Atsisė
dom mes sau patogiai, tuo tar
pu oras išsiblaivė ir saulė bu
vo ne tik šilta bet karšta. Po
nas Zaborskis visą laiką buvo 
su mumis ir stengėsi prižiūrė
ti kad mums butų patogu ir 
linksma. Tai tikrai puikus 
žmogus. Jis gražiai pasirėdęs 
ir nuolat tarp pirštų turi gerą 
Amerikonišką cigarą. Mums 
jo pasitarnavimas ir linksma 
mina patiko. Už kelių minutų 
traukinis išėjo į Kauną.

LIETUVA! Mes dairėmės 
į Lietuvą per langus musų NĖS __ jjeTUVIšKAS MAI- 
greitai bėgančio traukinio. Pa
sakojo mums kad jis lekia po 
120 kilomerų į valandą, kas 
reiškia apie 80 mylių mūsiškai, 
švelniai kaip velvetu mes va
žiavom. Pirmiau kuomet šio 
traukinio neturėjo ši kelionė 
iš Klaipėdos į Kauną truko 12 
valandų, o dabar mes Kaune 
busim per keturias valandas.

Važiavom per pievas ir gi
rias; visur kiek tik užmatėm 
viskas žaliuoja. Dirvos, užsė
tos, išartos. Taip gražiai dir
vų ir laukų plotai suskirstyti 
keturkampiais, išrodė lyg se
noviška iš sklypų susiūta kal- 
dra. 
upė, 
čios 
gaiš 
kaimą.

Kartais pravažiuojant arti 
pro tas bakūžes, man aižėjo 
mintis apie dainą “Kur bakūžė 
samanota” ir net norėjosi 
dainuoti.

šis meto laikas yra pats 
geidžiausias, nes viskas 
šviežia ir žalia. Ypatingai ža
vėjo mane pušys. Jos tokios 
aukštos ir tiesios, siekiančios 
savo spygliuotom šakom pa
siekti mėlyną dangų. Niekur 
nesu mačius dangaus tokio mė
lyno, ir debesų tokių baltų 
kaip sniekas. Tiesiog spalvų 
simfonija ta LietuVa, su siū
buojančiais žaliais laukais,.mė
lynu dangum ir baltais debe
siais, pievomis pilnomis žiedų. 
Prie to viso dar reikia pridėti 
trupučius balto ir juodo ir rau
dono pavidale tų paukščių ku
rių mes Amerikoje neturim, 
garnių. Matėm jų daugybę, 
ant žemės ir gražiai sklandant 
ore plačiai išskėstais sparnais. 
Malonu buvo juos pamatyti iš 
arti, ir matėm jų lizdus ant 
kampų bakužių stogų. Tokius

Vienur ir kitur rangosi 
tolumoje pasimato bažny- 
bokštas; šiaudiniais sto- 
dengti namai susimetę Į

UŽ-

žin-
yra

STAS — PASIMATOM SU 
ŽINOMAIS KAUNIEČIAIS.

Bus Aprašyta ir apie 
Vilnių

šiomis dienomis gavome at
virutę nuo p. Karpienės iš mu
sų istoriškos sostinės Vilniaus 
— ji ten nuvyko su savo kelio
nės drauge Brone Rasiulyte. 
Jas priėmė ir aprodė miestą ir 
istoriškas įdomybes 
Lietuviai 
Kraustys,
redaktorius, 
“Aido” bendradarbis.

Taigi šiuose p. Karpienės ap
rašymuose bus gausiai apipa
sakota ir apie Vilnių — pirmą 
kartą Dirvoje, pačios Dirvos 
štabo narių patyrimais ir pa- 
tėmijimais. Redakcija.

Vilniaus 
laikraštininkai — M. 

“Lietuviško Įkiro” 
ir J. Jankauskas,

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

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 j Lietuvą per 
Švediją.

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

laivakorčių agentą, arba

Rugsėjo 14
Spalio 1 

Rugsėjo 24

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

+•

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMU0TOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. ^VILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
fa
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DIRVA

S. L. A. PREZIDENTO PIRMUTINIS
“PASVEIKINIMAS”

C LA. prezidentas F. J. Bagočius, savo ilgame “Susivie- 
nijimo Prezidento žodyje” (Tėvynės nr. 30) tarp kit

ko, apsidžiaugęs kad “iš suvirs 250 šiame Seime buvu
sių delegatų, nieks negalėjo atskirti — nes jokio skir
tumo nebuvo — tarp ‘mūsiškių’ ir ‘jūsiškių’: visi delega
tai buvo, — neišskiriant net ‘senosios gvardijos’ politi
kierių, — tiktai Susivienijimo nariai, susirūpinę Susi
vienijimo gerove”, — tą savo straipsnį užbaigia:

“Verksmų, dejavimų, nusiskundimų ir aimanavimų 
laikai jau praėjo. Dabar dirbsime ir budavosime, o kam 
tas nepatiks, galės geruoju — arba kitaip — iš kelio 
mums pasitraukti.”

Šio sakinio paskutinius žodžius mes pabraukiame.
Keista kad fraternalės organizacijos prezidentas, 

vos tiktai užtvirtintas seime, jau grąsina SLA. nariams 
savo ‘socialistiška diktatoriška kumštimi. Niekur pa- 
lyje fraternalėje ar apdraudos organizacijoje iš vadų- 
viršininkų to nesitikėtum sulaukti, bet pas mus kas ki
ta. Nors SLA. prezidentas džiaugiasi kas seime nema
tė pusių — reiškia, net ta jų nekenčiama ir baisi “seno
ji gvardija” nerodė jokių užsivarinėjimų, jokių preten
zijų nekėlė, nieko nebaugino, — pats organizacijos va
das, gal būt visos savo klikos vardu, padaro tokį nefra- 
ternališką pagrąsinimą — geruoju, “arba kitaip” — rei
škia varu išmes iš*SLA. tokį narį kuris drys ką nors 
prieš tą kliką ateityje pasakyti....

Tie Bagočiaus žodžiai reiškia ne ką daugiau kaip 
socialistų klikos užsimojimą organizaciją visiškai pasi
jungti, užvaldyti, ar kam patiks ar ne....

Komunistai jau pagrasino Vinikui, Mockui, dabar 
pats SLA. prezidentas pagrūmoja savo kumštimi vi
siems nariams bendrai, ir kriukis užriestas.

Jei kas drys — šiais laisvės, demokratijos laikais— 
laisvai išsitarti prieš “bendro fronto” kliką Susivieni
jime — gali susilaukti to “arba kitaip” iš kelio pašali
nimo. ... ' . .

Gaila kad musų karšti demokratijos propaguotojai 
ją minioms rodo tik iš viršaus, o patys pilni diktatoriš
kos manijos, kurią neturėdami kaip kitaip išlieti, tai 
įsilindę į broliškų organizacijų vadus grąsina nariams!

Teisybę senukas Grigaitis pasakė tuoj po SLA. sei
mo: “pamatysit kaip Tėvynė bus redaguojama naujojo 
redaktoriaus”!.... ________

METŲ

KAUNAS. — Sekmadienp 
Rugp. 7, Klaipėdos Krašto pa- 
trijarkui Martynui Jankui su
ėjo 83 metų amžiaus. Organi
zacijų atstovai iš Kauno vyko 
j Bitėnus pasveikint jubilijatą.

ŽYDAI KRIKŠTIJASI
Žydų liūdnas likimas 

sireiškia tame kad jie
ap- 
no- 

rėdami išbėgti persekioji
mų pameta savo tikėjimą. 
Austrijoje yra 60,000 Žydų 
priėmusių katalikybę ir 10,- 
000 tapusių protestantais.

Jie legaliai vistiek skai
tosi Žydais ir todėl atsidū
rė dar blogesnėje padėtyje: 
nei krikščionys jų neužta^ 
ria, nei negali kreiptis pa
galbos į savo tikybos žmo
nes.

MOKSLE PASIŽYMĖJĘS ! 
JAUNUOLIS

Kad Lietuviai neseka ki-i 
tų tautų, nei pačių Ameri
konų, bet patenka ir į pir
miausias vietas, kaip spor
te taip ir moksle, parodo 
dar vienas pavyzdis:

Jonas Slauta, Clevelan- 
dietis jaunuolis, šį pavasa
rį baigęs Clevelande gim
naziją (East High), už sa
vo gabumą moksle gavo 
stipendiją keturiems me
tams baigti inžinerijos, mo
kslą viename iš garsiųjų 
Cornell Universitete.

Vienų metų stipendijas 
mokslams eiti gauna dau
giau, bet gauti visų ketu
rių metų stipendiją yra re
ti atsitikimai Amerikoje.

Iš KUR JIE TIEK PI
NIGŲ IR GAUNA? Ame
rikos Petrolejaus Institu
tas skelbia kad šią vasarą 
Amerikos motoristai ato
stogaudami praleis net ke
turis bilijonus dolarių!

________ •
$50,000 VERTĖS PAŠTO 

ŽENKLELIS
Los Angeles, Cal. — Ke

li mėnesiai atgal vienas 
pašto ženklų rinkėjas nusi
pirko už $300 pašto ženklų 
kolekciją iš mirusio rinkė
jo giminių. Dabar jis pa
tyrė kad tas ženklelis, tu
rintis Baltimore, Md., ant
spaudą iš Rugp. 17, 18*61 
metų, yra vertas 50 tūks
tančių dolarių!

LIETUVOS

I

SLA 40-tas Seimas Faktų šviesoje
RIMTAI SUSIDOMĖKIME ATEITIMI

Rašo Eilinis Delegatas

KODĖL ANGLIJA NEŠO
KA KARIAUTI UŽ 
SAVO LAIVUS

Beveik kas savaitę 
skandinama Ispanijos 
kraščiuose Anglijos preki
nių laivų po vieną ar du.

Tačiau, nors tas einasi 
jau virš metas laiko, Ang
lija nekelia karo dėl to.

Štai kame dalykas:
Anglijos amunicijos ir 

kitų reikmenų biznieriai 
daro didelius pelnus su Is
panijos kairiųjų vyriausy
be. Tie laivai, nedideli, pa
samdyti vežti Anglijoje ga
minamas prekes ir karo 
reikmenis lojalistams. Lai
vų savininkai, sulyg laivo 
didumo, gauna nuo $5,000 
iki $10,000 į savaitę už tą 
patarnavimą. Visą atlygi
nimą kiekvienas laivas pa
siima už mėnesį išanksto.

Laivo kapitonai gauna 
taip pat nuo $500 iki $1,000 
už mėnesį išanksto, už ri
zikavimą plaukti į karin
gus vandenis.

Tuose laivuose dirba vi
sokių tautų fanatikų kurie 
nori pasitarnauti kairie
siems. Jie žūsta, prigeria 
šimtais kaip žiurkės kada 
laivai skandinami.

Pati Britų spauda pasa
ko kad tie skandinapii lai
vų darbininkai nėra Ang
lai, bet visokių kalbų bas
tūnai ir komunistai pasi
šventėliai, norinti pasitar
nauti Ispanijos kairiesiems 

* vyriausybininkams.
Anglų spauda sako kad 

tas tik daro gėdą Britams 
ir Anglija negali dėl tokių 
laivų prie Ispanų sukilėlių 
rimtai kabintis.

nu- 
pa-

FORDAS, sakoma, užpa
tentavo naują motorą auto
mobiliams, kurio visa va
romoji mašinerija bus ant 
užpakalinių ąsų, vietoj ant 
priešakinių, kaip yra da
bar.

VĖL MAŽINS GRUDŲ 
DERLIŲ

Suv. Valstijų agrikultū
ros sekretorius Wallace ra
gina Amerikos kviečių au
gintojus mažinti savo 1939 
metų sėją trečdaliu, išven
gimui didelio kviečių per
viršio, nes šymet kviečių 
derlius yra labai geras.

Už sutikimą sumažinti 
kviečių plotus nuo 80,000,- 
000 iki 55.000,000 akrų ki
tais metais, agrikultūros 
departamentas žada atly
ginimo $125,000,000 sumo
je.

Ūkininkai neverčiami tą! 
daryti, bet kurie sutiks ma-> 
žinti sėja tiems bus duoda-1 
ma pašalpos ir paskolos. ,

— 1 ■■■   1 -■

NOR SKALDYT
KINIJĄ

Kinų vyriausybė skelbia 
susekus Sąmokslą suskal-' 
dyt dabartinę Kiniją — 
su Japonų pagalba norima 
įsteigti atskira pietinės Ki
nijos vyriausybė.

Jeigu toks atsiskyrimas 
butų padarytas, Japonija 
žadangi sulaikyti atakavi- 
mą pietinės Kinijos miestų 
iš oro.

Taip tai milžinas Kinija 
gali būti po šmotą sukapo
ta. Jau atplėšta Mandžu- 
rija, dabar gali .būti atplėš
ta pietinė dalis.

DAUG KVIEČIŲ
Apskaičiuoja kad Ame

rikos farmeriai šymet su
rinks gausų derlių kviečių, 
net 936,000,000 bušelių — 
daugiausią iš pastarų sep
tynių metų. Už tuos kvie
čius jie gaus apie $561,600,- 
000.

Pereitą rudeni kviečių 
surinkta 870,000,000 buše
liu, jų vertė buvo $800,- 
000,000.
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TAUTINĖS OLIMPIIADOS 
GIESMĖ

(Poetas Antanas Miškinis parašė šią 
Tautinės Oanipijados giesmę, 
kurią sukompanavo muzikas 

V. Kuprevičius);
Susiburkim į didelę šeimą 
Dėl tėvynės laimingo rytojaus.
Nugalėti jaunystė išeina 
Patvari ir drąsiau užsimojus.
Mus darbais Lietuva pasidžiaugs — 
Tat greičiau ir tvirčiau ir gražiau. 
Musų jiegos, ir protas, ir darbas 
Tau, tėvyne, šalie numylėta.
Ginsim Tavo didybę ir garbę. 
Pasiryžę kovot — nugalėti.
Musų šuolis į tolį ir aukštį; 
Neįstengs musų niekas pažemint. 
Ateitis vis giedresnė išaušta — 
Turim gražią Lietuvišką žemę.
Iš kitų tolimų kontinentų 
į tėvynę — laivais ir lėktuvais. 
Kad ii augtų, žydėtų, gyventų, 
Mes visi visada tik Lietuviai?
Mes su kartim, su jietim ir diskais;
Mes bėgikai atletai žaidėjai.
Lietuva mums brangesnė už viską — 
Mes varžytis dėl jos pažadėjom.

< Per kliūtis mes pražengsime slenkstį 
Žaist, varžytis ir dirbti atvykę. 
Marš pirmyn, nugalėt ir pralenkti. 
Lietuvos Maratono bėgikai.
Mus darbais Lietuva pasidžiaugs, 

Tat greičiau, ir tvirčiau, ir gražiau.

Jau pasilsėjom po didžiojo darbo SLA. 40- 
tam seimui praėjus. Kiekvienas turėjome pro
gos, kuriems teko seime dalyvauti, šaltai ap
mąstyti visa tai ką pergyvenome seime, kokių 
Įvykių liudininkais buvome ir savo Įgytais Įs
pūdžiais pasidalinome su artimaisiais. Taip, 
didysis sąjūdis jau praėjo ir Amerikos Lietuvių 
tautinė visuomenė atsistoja prieš tuos faktus 
kuriuos sudarė seimas.

Todėl jau laikas pakalbėti apie SLA. 40-tą 
seimą tikrųjų faktų šviesoje ir tuos faktus už- 
rekorduoti spaudoje kaipo medžiagą Amerikos 
Lietuvių istorijai. Be to, pravartu visai tau
tinei visuomenei iš tų faktų pasimokyti ir tinka
mas išvadas padarius rimtai susidomėti Ameri
kos Lietuvių tautinės visuomenės ateitimi, jos 
uždaviniais ir darbais.

Taip vadinami “pažangieji”, kurie buvo pe
reito seimo šeimininkais ir kurie pasiliko sekan
tiems dviem metam Susivienijimo visagaliais 
šeimininkais, tautinės visuomenės atstovams jo
kių kreditų neteiks už išlaikymą seime rimtos ir 
kūrybiniams darbams palankios nuotaikos. Tau
tinės visuomenės atstovai negali tikėtis kredito 
nei už jų pastangas išlaikyti Susivienijime demo
kratines tradicijas, kurių paneigimui buvo pa
simovę bendrafrontininkai.

Tautinės visuomenės atstovų pastangas SLA. 
gerovei jo seime, turime užrekorduoti musų 
spaudoje kad Amerikos Lietuvių visuomenės 
matytų savo veikėjų nuopelnus. Taipgi reikia 
užrekorduoti spaudoje ir “pažangiųjų”—bendra- 
frontininkų užmačias, kad pajiegiaiiti blaivai 
protauti visuomenė taip pat matytų su kuo 
reikalą turi ir kas slepiasi jų veiklos užkuli
siuose. ’ Susivienijimas yra stambia dalimi A- 
merikos Lietuvių visuomeninio gyvenimo ir jo 
veiklos, todėl svarbu kiekvienam sąmoningam 
Lietuviui su tikraisiais tos veiklos faktais susi
pažinti. Tas mums pagelbės^ surasti platesnius 
ir pastovesnius kelius ateities tautiniams ir 
kultūriniams darbams.

TAUTINIO FRONTO NUSISTATYMAS
Kad tautinės visuomenės atstovai jokių pa

slėptų ^tikslų ir užkulisinės politikos. SLA. rei
kalais neturėjo, liudija tas jog jie slaptai ne- 
kokusavo ir išviso pirm seimo jokių susirinki
mų nelaikė. Pirmas tautinio fronto atstovų su
sirinkimas įvyko pirmadienio vakare, taigi jau 
vienai seimo dienai praėjus. Ir šis susirinki
mas nebuvo slaptas, jame galėjo dalyvauti ir 
dalyvavo net aiškus “pažangiųjų” simpatikai. 
Mat SLA. Įkūrėjai ir auklėtojai jokių partinių 
tikslų su kuriais reikėtų nuo visuomenes ir 
SLA. narių slėptis, Susvienijime niekuomet ne
turėjo ir neturi. Kitas irgi pusiau viešas susi
rinkimas Įvyko antrytojaus — antros seimo 
dienos vakare.

šių susirinkimų vyriausiu tikslu buvo nu
sistatyti kokios nuotaikos laikytis Seime. Mat 
“pažangiesiems” valdant Susivienijimą išaugo 
jo gyvenime kelios stambios dvokiančiomis du
jomis pripildytos “bombos”. Todėl reikėjo nu
sistatyti ar tas “bombas” seime eksploduoti, ar 
visai neliesti tų SLA. gyvenimo skaudulių. Šiuo 
klausimu vyravo dvejopa nuomonė: vieni stovė
jo už tai kad į nieką neatsižvelgiant 
šumon tuos skaudulius, o kiti, kad 
seime kūrybiniams darbams palankią 
ir tų dvokiančių “bombų” neliesti.

Viršų paėmė pastaroji nuomonė,
ir dėlto, kad esą mums pasirodžius seime džen
telmenais, nedrys taip akiplėšiškai ir “pažan
gieji” savo “šlavimo” politikos vykinti. Mat jau 
visiems buvo žinoma kad social-komunistų fron
tas buvo nusitaręs šluoti lauk iš SLA. vadovy
bės visus tautinio nusistatymo veikėjus, kuriuos 
tik pajiegs iššluoti. Jei “pažangieji” butų su
darę, du trečdaliu seimo atstovų be jokios ato
dairos butų šlavę lauk ir SLA. sekretorių Dr. 
M. J. Viniką visai nepaisydami kad jis išrink
tas visuotinu narių balsavimu. Buvp išanksto 
sudarytas planas Dr. Viniko neužgyrimui, bet 
tas planas neišdegė, kuomet paaiškėjo kad ben- 
drafrontininkų proteguojami Pild. Tarybos na
riai kupini tokių nuodėmių, už kurias galima net 
daugiau padaryti negu iš urėdo prašalinimas.

Nors teko nusivilti tiems kurie tikėjosi iš 
“pažangiųjų” žmoniškumo, bet tautinis frontas 
išlaikė savo taikingumo nusistatymą seime. Vi
si tautiniai atstovai seime laikėsi džentelmeniš
kai, kartais net pačius bendrafrontininkus iš 
balos traukdami. Dažnai prezidentas Bagočius 
rodė vienpusiškumą, greičiausia bendrafronti- 
ninkų vadovybės įsakytas, bet niekas prieš tai 
neprotestavo ir jokio pasipriešinimo tam ne
reiškė. Todėl susidarė kūrybiniams darbams 
palanki nuotaika.

Tik tautinio nusistatymo delegatų džentcl- 
moniškumo dėka, seimas buvo palyginamai ra
mus, kultūringas ir pasižymėjo kūrybiniais dar
bais. Seimo delegatams Įkirė.įo savo pamokslais 
ir nekultūringus išsišokimus padare* tik bendro 
fronto žmones. Todėl kas džiaugiasi ramiu, kul- 
turingu ir produktingu seimu, turi neužmiršti 
kad už tai didžiausias kreditas reikia atiduoti 
tautinės visuomenės atstovams.

kelti vie- 
palaikyti 
nuotaiką

ypač dar

SOCIAL-KOMUNISTŲ FRONTE
Social-komunistų frontas manevravo visiš- 
kitokia nuotaika. Jis išanksto ruošėsi už-kai

valdyti seimą kad ištesėjus savo pažadus: duoti 
py’os tautiniams delegatams. Todėl “pažangie
ji” jau sekmadienio vakare prieš seimą susi
šaukė savuosius delegatus Į kokusą. į jų ko- 
kusą buvo Įleidžiami tik parinktieji, ištikimieji. 
Jokis nežinomas ar abejotino nusistatymo as
muo ąebuvo įleidžiamas. Jie laikė kelis koku- 
sus ir visi buvo slėpti.

Pirmame kokuse buvo nutarta visu karin
gumu šluoti laukan iš SLA. vadovybės visus ne 
jų plauko veikėjus, kuriuos tik galima iššluoti. 
Seimą vesti karingoje nuotaikoje, kad kuodau- 
giausiai pylos gautų tautinio nusistatymo dele
gatai. Nepajiegiančioms savistoviai protauti 
“pažangiųjų” davatkoms pripasakota visokių 
išmislų prieš tautinio nusistatymo veikėjus. Dau
giausia purvo išpilta ant Tėvynės redaktoriaus 
S. E. Vitaičio ir SLA. Sekretoriaus M. J. Viniko.

Kokia paika demagogija! Bendrafrontinin
kų lyderiai pila purvus ant Vitaičio ir Viniko, 
kaltindami juos už dalyvavimą su tautiniu fron
tu pildančiosios tarybos rinkimų kampanijoj. 
Kaipo SLA. viršininkams esą didžiaušias prasi
kaltimas dalyvauti srioviriėje veikloje SLA. vir
šininkų rinkimų kampanijoj. Tuo pačiu kartu 
šiame srioviniame kokuse figūruoja SLA. iž
dininkas Gugis, vice presidentas Mažukna ir iž
do globėja Mikužiutė. Gugis išrenkamas Į taip 
vadinamą vadovybės komitetą (stearing com- 
mittee). Tas vadovybės komitetas po kelis kar
tus i dieną tariasi, konspiruoja prieš kitaip ma
nančius SLA. seimo delegatus. Ir čia vadovau
jamą vaidmenį vaidina SLA. iždininkas Gugis, 
kaipo SLA. reikalų ir padėties žinovas. Kiek
viename didesniame kokusiniam susirinkime fi
gūruoja ir Mažukna su Mikužiutė.

Ar reikia šlykštesnės demagogijos! Ap
kaltinę ir išniekinę Viniką ir Vitaitį už daly
vavimą 
lyvauja 
racijose 
gatus. .
nūs iš urėdų net visuotinu nariu balsavimu iš
rinktus viršininkus. Bet social-komunistų fron
to davatkos nepajiegia suprasti šitos demago
gijos ir šventai tiki ką vadai pasako. O jei 
kurie ir supranta šitokios veidmainystės žemus 
tikslus, tai pasipriešinti nedrysta. Neteks “ka- 
zionos” kelionės, užlaikymo ir vaišių. . .

(Bus Daugiau)

tautininkų veikloje, patys apsisukę da- 
ir vadovauja social-komunistų konspi- 
prieš tautinio nusistatymo seimo dele- 
Kokusuoja ir konspiruoja kad prašali-

PASIIMTAS IR VĖL NUMESTAS
Seniau Lietuvių buvo pasiskolintas žodis 

“magazinas”, reiškiantis aruodą, ginklų sandė
lį, ar šiaip jau didelę sankrovą kokių nors daik
tų. Tas žodis yra kjlęs iš Arabų kalbos ir reiš
kia aruodą, rūsį ar sandėlį. Arabiškai jis ta
riasi “makhzan”. Ispanų pasiskolintas, jis bu
vo tartas “magacen”, o kuomet Prancūzai jį pa-

“ma- 
stotį, 
buvo

Aš TAVO NEŽINOMAS SVEČIAS
Kada saule už juros nusileidžia.
Aš dangaus žvaigždėm pas tave ateinu, 
širdis tau nežinant meilės meldžia.... 
Sveikinu nupintu ilgų svajų sapnu!

Kada ilgasparnė saulė teka,
Jos sparnais pas tave lekiu — 
Širdis kenčia.... mintis mena, .
Ar pavadinsi lauktu svečiu?

Aš tavo nežinomas svečias,
Taip dažnai tave lankau,
Ugnis įkurta taip plečias.. .
Tu taip arti, širdim matau....

Saulė leidžias tuo pačiu takų,
Aš tau nežinant tą vakarą menu.... 
Dvasios takais pas tave žengiu.... 
Pavadink mane savo lauktu svečiu!

Ona Piičetaitė.

siėmė, jis virto i “magasin”.
Tas skolinys Angliška kalba rašomas 

gazine”, reiškiantis pirmiau sandėlį ar 
ypač kariuomenės sandelį. Gi paskiau jis 
nutęstas reikšti žinių sandėlį pavidale knygos.
Dabar, tėmytina, kiek visokių prekių siūloma 
per skelbimus tuose magazinuose-žurnaluose.

Lietuviai vėliau pasiskolino “magaziną” ir 
pirmiau jį pametė. Liko tik sandėlis arba san
krova. Žurnalas pas Lietuvius “magazinu”'nie
kad nebuvo pavadintas, nors ir žurnalas, kaip 
svetimas žodis,'* turi pavadinimą “leidinys”.

' P. W. Urban.

• MEKSIKOJE, nuodingos gyvatės grijau- 
kinamos ir laikomos namuose; jos pasitarnauja 
naikinime kitų nuodingų gyvačių ir vabalų.

• LAIKUI BĖGANT, daugiau ir daugiau 
paukščių turės prisišlieti prie žmonių  ̂namų :r 
gauti sau maistą. Civilizacijai plintant, mažė
ja gamtiškos vietos paukščiams lizdus sukti, T 
jie pradeda apsigyventi žmonių įrengtose paukš- 
čiryciose.

° GILIAUSIA DRUSKOS kasykla pasau
lyje randasi Vokietijoje, netoli Berlino, ji yra 
4175 Pėdų gylio.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nckurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
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Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.
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VII.

Bloga nuotai-

raiteliai siaus- 
Įvairųs garsai

ARTYN LIETUVOS

šternbergas pasirinko kelią į Kauną, į pat 
Lietuvos centrą, manydamas iš užpakalio pulti 
Kęstučio jiegas, surinktas kovai su vyriausiojo 
magistro kariuomene.

Ligi Lietuvos sienų buvo apie trisdešimt 
Vokiškų mylių.

t Kad nepasklistų gandai jog riterių žygiuo
jama, kuogreičiausiai reikėjo pasiekti siena. Ta
čiau sniego pusnynai kliudė greitai žygiuoti. 
Greta begalėjo joti tik po du riteriu. Todėl 
kariuomenė išsitempė į labai ilgą kirbinę, bet 
ir tada arkliai vienas kitą nustumdavo nuo ta
kelio, ir šie įgrimzdavo iki papilvės į pusnyną, 
tuo budu trukdydami žygiuoti visam buriui.

Albrechtas dirbtiniu, rimtu karžygio veidu 
jojo šalia dėdės; džiaugsmas ir laimė švietė iš 
jo akių. Viskas jį džiugino: ir giedri diena, ir 
gurgždąs po kojų sniegas, ir arklių prunkštimas, 
ir jo paties kalavijo čerškėjimas, 
ka su pirmuoju sniegu dingo.

Speigas spigino be malonės, 
tesi, tryniojo veidus ir nosis, 
sklido po apylinkes.

Apypiete būrys pasiekė atvira lauką, kurį 
iš kairės ir iš dešinės siautė miškas. Prieš jų 
akis atsivėrė lygi lygumėlė. Greitai pasirodė 
visai be sniego slankius: mat. laisvai skrajojus 
vėjas nuputė jį į pakalnę. Vietovė ėjo slėniu, 
o toliau vėl traukėsi sidabruoti miškai.

— Kas čia, upė? — paklausė Albrechtas, 
rodydamas ranka į sniego pusnis.

— Taip, — atsakė Rudolfas, — upė Duobė. 
Tolumoje suaidėjo trimito garsai. 
Albrechtas apsižvalgė.
Pagal slankių juodu žirgu jojo maršalas, o 

šalia jo stovėjo knechtas trimitipinkas, kuris 
dar tebelaikė pridėjęs prie lupų ilgą tiesų tri
mitą ; geltonus jo nertinio rankovės griežtai sky
rėsi nuo aplinkui esančios baltumos.

Rudolfas, išgirdęs ženklą, timptelėjo žirgą 
ir nušoko žemėn.

— Poilsis, — paaiškino sustojimo priežas
tį Albrechtui.

Bežiūrint visi arkliniai ir knechtai šoko prie 
riterių arklių ir, surišę juos po porą, pametė 
ant sniego po ga'baną šieno. Maisto vežėjai ris
čia įvažiavo į pat stovyklos vidurį, ir alkana 
minia juos apspito. Kalbos ir trukšmas skar
deno orą.

Rudolfas .ir Albrechtas, gavę po didoką mė
sos klupurį ir po neapžiojamą duonos papentį, 
nuėjo prie slankiaus. Albrechtas patiesė savo 
apsiaustą, ir abu atsisėdo.

— žiūrėk, dėde,—rodydamas ranka į klonį, 
staiga tarė Albrechtas: — briedžiai!

Iš tiesų, visas guotas rusvų briedžių, pajutę 
žmones, nukurė į miško tankmę.

— Čia jų daug, — murmtelėjo Rudolfas, 
grauždamas kaulą. ,

Albrechtas, susiėmęs rankomis kelius, įsis
vajojo ir žvelgė į žalsvai mėlyną dangų.

— Gera čia. . . — tarė jis.
— Taip tik tau atrodo, vaikaiti, — atsakė 

Rudolfas, šluostydamas asus ir mesdamas į šalį 
nugraužtą kaulą. — Vasarą ten, — tarė rodyda
mas ranka į slėnį, — yra tokia makasynė, per 
kurią nei kiškis negalėtų perbėgti, jei čia pakliū
tų! O dabar eisiu alaus atsitvenkti. . .

Ir senas didvyris atsikėlęs nuėjo prie vežimų 
su unkurėliais, apie kuriuos jau visas būrys links
mai struliavo.

Albrechtas tebesėdėjo susimąstęs ant slan
kiaus.

Išgirdęs trimito garsus, jis staiga pašoko 
ir pamatė kad jau visi žaboja arklius ir ruošiasi 
joti. Neatsiliko nuo kitų nei jis.

Būrys ėmė leistis nuo stataus kalno; arkliai 
tik prunkštė, ausimis karpė ir trypė, besileis
dami pakalniui.

Vežimai teko virvėmis prilaikyti,
bcrgas tik žiurėjo, kaip visas būrys leidžiasi 
žemyn nuo kalno ir pats paskutinis nusileido 
pakalniui.

Voros galva pasislėpė miške.
Albrechtui atrodė kad šitas miškas dar 

klaikesnis yra už kitus, kelyje sutiktuosius. Kas 
žingsnis čia buvo matyti tokio storumo medžiai, 
jog, rodos, ir penki vyrai vargiai apkabintų.

— Tat ąžuolai . . .—kinktelėjęs t 
tuos milžinus, tarė Rudolfas.—V is tat 
šventieji medžiai.

— čia tikra čiulbančių paukščių 
ja! — tarė brolis Henrikas, prisiartindamas, 
prie Albrechto. — Kad žinotum, kaip nuosta
biai čia lakštingalos lakštuoja!

— Et, apkursti tik žmogus nuo to paukščių 
Čiulbėjimo! Visai kas kita medžioklė! čia gali
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iki soties prisimedžioti stumbrų, taurų, lokių, 
lūšių, bebrų . . . žodžiu sakant, ko tik siela 
trokšta!

— Toliau, kiek šalyje nuo musų kelio...— 
kalbėjo vėl Henrikas, atsigręžęs j Albrechtą, — 
pačiame Lietuvos pakraštyje, stovi musų pilis 
Fogelsangas; taip tą pilį praminė todėl kad ten 
nepaprastai daug lakštingalų yra. Ir žinai, iš 
ko ta pilis yra padaryta?

— Iš ko?
— Iš ąžuolo.
— Iš ąžuolo ? — paklausė nustebęs Albrech

tas: — Vadinas, ji tokia mažutė.
— Ne, — šypsodamasis atsakė Henrikas, 

— didelė. Joje daugiau kaip trisdešimt riterių 
gyvena.

— Ir koks gi tas ąžuolas galėtų būti?
— Milžiniškas! Rasit, keturiadešimt vyrų 

negalėtų jo apkabinti.
Tarp gumbuotų ilgaamžių ąžuolų šian-ten 

šmėkšojo topoliai, didžiuliai skroblai ir liepos. 
Spygliuotų medžių visai nebuvo.

Balos vietomis buvo rąstagaliais grįstos; ar
klių pasagų bildesys sklido aplinkui tolyn. To
kių grindinių balotose vietose gana daug pasi
taikydavo.

Dar ir dabar kai kada artojo noragas už
kliūva už pajuodusių rąstų, kuriuos laikas ap
dūmė žemėmis ir dumblu.

šian-ten kirtimuose buvo matyti skurdžios 
Latvių sodybos; dar rečiau tebuvo matomi patys 
lūšnelių gyventojai — Latviai.

šternbergas pažvelgė į dangų, norėdamas 
pamatyti ar beaukštai saulė; saulė nebaukštai 
bebuvo, miške viešpatavo prieblanda, 
susiglaudė.

šešėliai

spiginti. 
su švię-

Pasku- 
sniegą,

garsai:
Pir-

T vakarą ir speigas ėmė labiau 
Teko raginti nors ir įvargę arkliai, kad 
sa butų galima pasiekti didžioji Egelio upė, ku
rios klonyje buvo nutaria nakvoti.

. Kitą dieną būtinai reikėjo pereiti Dauguva 
ir pasiekti žiemgalių kraštas.

Saulė lig pusės pasinėrė į sniegus už hori
zonto, kai būrys prijojo didelę aikštę, 
tiniai saulės spinduliai kruvinai nudažė 
medžių viršūnes ir debesis.

Artinosi naktis. Suvirpo trimito
buvo duotas ženklas žirgus šuoliu leisti, 
mięji jau lėkė šuoliu, užpakaliniams dar nebuvo 
vietos. Sužvangėjo geležis, ir minia, kaip išsilie
jus upė, bėgo tolyn.

Vietovė pasidarė slėnesnė, ir prieš raitelių 
akis sušmėžavo krūmai, kurie greitai savo tank
mėje paslėpė juoš.

— Per balas jojame ... — tarė Rudolfas, 
akimis sekdamas būrį varnų, kurios, keldamos 
begalinį trukšmą, skrido Lietuvos linkui. ■— 
Greit Egelį prijosim.

Pagaliau pasirodė vingiuota, balta juosta; 
tatai buvo upė. Abu jos krantu dengė krūmai. 
Upė jokių skardžių neturėjo. Du riteriu jieš- 
kojo nakvynei vietos.

Būrys apsinakvojo upės linkyje. Sulieps
nojo laužai ir visa lanka apsidengė riterių pa
lapinėmis. Arklininkai vedžiojo sukusius ar
klius. Pro krumus, už upės linkio, matėsi anks
čiau atvykusių Lybių laužai.

Išalkusiam buriui ir akys ištįso gurguolės 
belaukiant, kurios nesulaukdami, bent kelis kar
tus buvo išjoję knechtai pasitikti. Tačiau, nu
joję ligi miško ir tegirdėdami slėpiningą jo oši
mą, baimingai pasižiūrėję Į vienas kitą, kurdavo 
jie atgal į stovyklą.

Stojo tamsi naktis, ir visos žvaigždės jau 
spėjo danguje sužibti, kai sugurgždėjo sniegą?, 
ir į stovyklą risčia įvažiavo visų laukiama gur
guolė.

štern-

galva į 
Lietuvos

viešpati-

Lietuvoje 
pradėta labiau 
garsinti pienas 
kaip sveikatai 
naudingas 
maistas.
Vaizdai Kaune 
iš Pieno 
Savaitės.

15 d., 1888 m. Jo 
gyvena Lietuvoje. 
Juozas atvažiavo 
Balandžio mėnesį, 

Gyveno Eli-

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Juozas Ambrazevičius paei

na iš Simno miestelio, Alytaus 
apsk., sūnūs Jurgio ir Jievos, 
gimęs Kovo 
motina dar

Amerikon 
1907 metų
į Newark, N. J. 
zabeth, N. J., paskiau Worces- 
ter, Mass. Detroite apsigyve
rto nuo 1911 metų ir dirbo dir
btuvėse.

Kuomet Artierika prisidėjo į 
pasaulinį karą, p. Ambrazevi
čius stojo savanoriu ir išvež
tas į Prancūziją išbuvo' 21 mė
nesį, tarnavo I divizijoj, buvo 
du kartu sužeistas. Gryžo 1919 
metais. Kaipo sužeistąm, val
džia davė progą mokytis, leido 
į technišką mokyklą išmokti 
amato.

Jis buvo susipratęs Lietu
vis, sekė Lieuvos laisvės ju
dėjimą, ir, sako, jau Prancū
zijoje būdami, Lietuviai kurie 
tik vienas kitą susitiko, kalbė
jo apie Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą, Lietuvos gy
nimą nuo Vokiečių, ir vieni 
kitų jieškodami, Lietuviškai 
kalbindami, pradėjo organi
zuoti Lietuvaį sargus, nors ne
žinojo kaip į Lietuvą galės pa
tekti. Kurie buvo Lietuviai, 
džiaugėsi išgirdę savo kalbą. 
Nekurie gabesni siuntė Pran
cūzijos spaudai reikalavimus 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę, kuomet apie jos pa
skelbimą sužinojo, ir tuo pat 
laiku girdėjo ir Lenkus Pran
cūzijos spaudoje smarkiai di. 
bant Lietuvos nuneigimui.

Patyrė kad iš Amerikos at
vyko Lietuvių atstovas Adv. 
Mastauskas į Prancūziją, kas 
jiems pridavė dar daugiau drą
sos Lietuyos reikalais rūpintis.

/ Pasakoja kad ir sugryžę į 
Ameriką, laike pergalės de
monstracijos New Yorke, Lie
tuviai veteranai ragino Ame
rikos valdžią kad siųstų ka
riuomenę išmušt Vokiečius iš 
Lietuvos, nors netikėjo kad tas 
bus daroma.

Už meto laiko, 1920 metais, 
p. Ambraevičius pats parva
žiavo Lietuvon pažiūrėti' savo 
laisvos nepriklausomos Tėvy
nės. Bet nelaime vėl, jam te
ko būti liudininku kaip Len
kai, pasirašę Suvalkuose sutar
tį, puolė ant Lietuvių ir užėmė 
Vilnių ir visą tą kraštą.

Pats savo gimtiniame kraš
te buvodamas, suorganizavo 
Lietuvos šaulių būrį kovai su 
Lenkais. Seinuose buvo Lie
tuvių rekvizicijos agentu laike 
karo su Lenkais, iki paskiau 
Lenkai tą kraštą užėmė.

Ir tada Rusija jokios pagal
bos Lietuvai nedavė, kai Len
kai . užgrobė trečdalį musų ša
lies žemių, sako Ambrazevi
čius.
* Tuo motu Lietuvoje būda
mas jis apsivedė, gavo žmoną 
Albiną Giedraitytę, iš Simno.

1934 metais p. Ambrazevi
čius vėl buvo parvykęs į Lietu
vą su savo sunum, Kęstučiu, 
kuris tada buvo 10 metų am
žiaus. Dabar ^Kęstutis jau 
lanko aukštesnę mokyklą ir 
prie to mokosi smuiko muzi
kos.

Lietuvoje yra jo brolis Sil
vestras Ambrazevičius, moky
tojas, viena sesuo ištekėjus už 
teisėjo Navasaičio, antra Jo
navoje laiko degtinės parduo
tuvę, vienas brolis ūkininkau
ja, ir viena sesuo gyvena 
viškėje.

Ambrazevičius priklauso 
L. A., T. M. D., Sandaroje,
liečiu Klube Detroite, ir sužei
stų veteranų organizacijoje.

Po karo, gryžęs į Detroitą,

tė-

s.
Pi-

buvo pradėjęs organizuoti Lie- 
W tuvos laisvės sargus, ir buda--- • - —    -------- - -

mas Lietuvoj 1920 metais jų 
daugiau sutiko, nes tuo laiku 
Amerikoje tarp Lietuvių buvo 
kilęs tas judėjimas.

Papietavus pas p. Ambraze
vičius, turėjau apsilankyti pas 
Aukščiunus, taigi p. Ambraze
vičius ten mane pavežė ir pa- 
liko.

Aukščiunų namuose užtikau 
tikrą Lietuvą: trys Lietuvai
tės, visos Iš Lietuvos, nors ne 
visai nesenai, tačiau jau poka-

• *________________'________________________L.

Visi šoko nuo laužų ir džiaugsmingai aps
pito ją.

Atsargus šternbergas dėl visa ko aplinkui 
išstatė sargybas, paskyrė pakaitas ir tik tada, 
trindamas sustingusias rankas, priėjo prie pa
statyto stalo, kur jau jo laukė garbingieji ri
teriai.

Albrechtas, nepatekęs i sargy*binių- skaičių, 
nenorėdamas .nei miego, nei puotos, suvalgė sa
vo kuklią vakarienę ir, išėjęs iš stovykloj, Įkopė 
i kalvutę.

Nutilo vėjas, nebejudėjo nė krūmų šakelės; 
aplinkui buvo tylu, ramu. Nuo kąlvos buvo 
matyti dantyta miško siena.

Tūkstančiai žvaigždžių žvelgė jam Į akis. 
Jis jautė kaž ką ypatinga, didu ir neaprėpiama 
arti savęs.

Juokai ir šukavimai privertė Albrechtą at
sigręžti atgal: pakalnėje, laužo ugnies nušviesti, 
šoravo riteriai, knechtai ir arkliniai.

Aplink stalą susėdę girtavo puotaują 
tęriai. •

Albrechtas dar ilgai žvelgė Į mišką.
Ilgai dar buvo girdimos girtų riterių dai

nos. Puotos garsai tik apie pusiaunaktį aptilo.
Šian-ten, it pėdai pabalyje, dribsojo nusi

gėrę riteriai.

ri-

rinės laidos, visos pamokytos, 
gabios, rašančios Lietuviškuo
se laikraščiuose.
na Aukščiunienė (čarneckai-
tė), Amerikon pateko ištekė
jus už Amerikos piliečio, apsi
lankiusio Lietuvoje, čia gyve
na apie 10 metų. Su ja gyve
na p-lės Ona Valentinavičiutė, 
gimus Scranton, Pa., Lietuvoje 
užaugus ir gryžus Amerikoje, 
ir Ona Pucetaitę, jau žinoma 
poetė rašytoja.

Poni Aukščiunienė ir p-lė 
Pucetaitė pažadėjo Dirvai ben
dradarbiauti.

Jos dar buvo nemačiusios 
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio, taigi užkviečiau pri
būti į iškilmes rudenop, kuo- 
mėt bus Darželyje iškilmingas 
atidengimas Dr. Vinco Kudir
kos paminklo.

čia atsilankė 
tarnas, Bronius 
vęs Clevelande 
dabar Detroito
rapijos vargoninkas. Buvo ma
lonu 
tyti.

ir senas pažys- 
Nekrašas, bu- 

vargoninkas ir 
Šv. Jurgio pa-

su juo netikėtai pasima-

IŠLEISTUVĖS
Aukščiunų, kurie ga- 

visi vykom pas Dr. Joni-
P.

Dr. Vinco Kudir- 
atidengimo iškil-

išeina 5:30 vaka-

Iš
Įėjo, 
kaitį, kur žadėjo pribūti Dr. 
Simas ir pp. Motuzai, pasku
tinei valandai-kitai pasikalbėti, 
pasijuokauti ir atsisveikinti.

čia vėl pakartojau savo kvie
timą Detroitiečiams pribūti i 
Clevelandą, 
kos biusto 
mėms.

Traukinis
re — tas naujas greitasis, ku
ris neima nei tris valanda^ lai
ko į Clevelandą parvažiuoti.

Atėjo laikas su Detroitie- 
čiais skirtis, atsisveikinom — 
graži kompanija suiro, vieni 
liko, Dr. Simas ir poni Motu
zienė palydėjo į stotį, ir taip 
baigėsi mano keturios dienos 
Detroite, ir šiuomi baigiasi 
aprašymas apie tą plačiai 
nomą automobilių miestą.

• ■'

ži-

Iš-NESUTINKA SU MANO 
VADOMIS APIE MAŠINŲ 

DARBĄ

aprašyme apie Detroi- 
pasakyta viename nu- 
kad didelė produkcija 
pagalba sudaro daug 
darbų negu kad butų

Mano 
tą buvo 
meryje 
mašinų 
daugiau

Dargi kai kurie sargybiniai, kaip vėliau 
Albrechtas iš dėdės sužinojo, neišvengė tos pa
gundos. Tiktai keletas riterių, jų tarpe ir bro
lis Henrikas, buvo blaivus ir ištikimai ėjo sargy-

Kadangi Lietuvos siena dar buvo tolokai, 
buriui jokio pavojaus nebuvo.
Albrechtas nuėjo prie arklių, kurie dvieilė- 
buvo apstoję gurguolę. Visi arkliai buvo 

Pamatę

bą.

tad

mis 
gunėti ir gardžiai grukšnojo šięną. 
ateinantį žmogų, keli arkliai nustojo ėdę ir pa
kėlė galvas; keli jų tyliai nusižvengė ir vėl, gal
vas nuleidę, ėmė krimsti šieną.

Atsidėjęs apžiūrėjęs kiekvieną, pagaliau jis 
atrado ir savo žirgą; šalimais pūpsojo kažkoks 
kupstas; tatai buvo jo balnas.

Albrechtas padavė daugiau pašaro savo 
žirgui, paglaudė jį ir balnu nešinas nuėjo prie 
vieno laužo, kur buvo laisva vieta.

Priėjęs prie laužo, įmetė keletą šakų, pa
sitiesė ‘lokeną, pasidėjo po galva balną ir, dar 
kartą pažvelgęs į nušviestą stovyklą ir žvaigž
dėtą dangų nusiėmė savo šalmą ir atsigulė, ap
siklodamas antra lokena, atsukęs kojas į laužo 
pusę.; .

Meifi šilima greitai jį įmigdė kietu miegu. 
(Bus daugiau)

jeigu automobilius darytų lė
tu budu, kurių butų pridaryta 
mažai ir jie butų brangus. Su 
tuo vienas skaitytojas, ne Det- 
roitietis, nesutinka. Jis nori 
įtikinti kitus, ir pats tiki, kad 
mašinos tikrai atėmė darbinin
kų darbus.

Jau esu pareiškęs kad auto
mobiliams (ir viskam kitkam) 
daryti mažinos yra pagamina
mos kitų mašinų, o tas kitas 
daryti mašinos yra pagamina- 
nos, ir taip toliau, tokiu budu 
pasidaro darbų daug didesniam 
skaičiui darbininkų.

Bet ir čia dar ne viskas:
Ta greita produkcija suda

ro neapsakomą daugybę kitų 
darbų milijonams žmonių tik 
vienoje automobilių biznio ša
koje: kiek Amerikoje yra iš
statyta puikių pastatų kuriuo
se automobiliai pardavinėjami. 
Juose kiekviename dirba nuo 
kelių iki desėtkų darbininkų. 
Prie to, automobilių taisymo 
įstaigos-dirbtuvės. Toliau, fi
nansavimas: bankai, finansi
nės įstaigos užlaiko desėtkus 
tarnautojų kiekviename mies
te, kas per visą šalį sudaro vėl 
tūkstančius darbininkų.

Todėl, jeigu tiesioginai vie
nai daliai darbininkų mašinos 
ir atėmė darbus, 
jos sutvėrė daug 
bų kitiems.

Kas jeigu ne
gausybė sutvėrė Amerikoje to
kius puikius, tankius kelius? 
Kiek desėtkų tūkstančių dar
bininkų kas met turi darbų 
vien tik ant kelių!

Gali skaičiuoti ir skaičiuoti 
kiek daugiau darbo yra dau
gybei tūkstančių darbininkų 
tik dėl to kad automobiliai ga
minami mašinomis, ne rankom.

iš kito galo 
daugiau dar-

automobilių

KAIP NEPRIGERTI 
VANDENYJE

■—-

Raudonasis Kryžius išleidžia 
keletą persergėjimų žmonėms 
vasaros metu apsiėjimui van
denyje, kad neprigertų.

1.
2.

retus
3.

vargęs, 
landų.

4. Neik į vandenį perkaitęs. 
Bandyk palengva atsivėdinti.

5. Nenuplauk 
krašto.

6.
nį. 
džių

7.
vėti

Neik maudytis vienas.
Neplaukiok po 

vandenis.
Neik maudytis 

Palauk nors

neapžiu-

tuoj pa- 
porą va-

pertoli nuo

negilų vande- 
akmenų, me-

Nesinerk į 
pugne yra 
ir žolių.

Valtelėje nebandyk sto- 
stačias. Nesiirk valtelėje

jeigu nemoki jos valdyti.
8. Nenaudok rastų ar kito

kių netikusių prietaisų plauky
mui vandenyje.

9. Niekad nebandyk nardint 
arba stumt į vandenį kitus, 
nes juokais tankiai netenkama 
gyvasties.

10. Neplauk kuomet per
vargęs.

11. Nemokėdamas plaukti 
nepasitikėk jokių sparnų ar 
pūslių pagalba.
——_—i------,-------------------------

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

$*$*£!<»***♦
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PADĖKA Už DOVANĄ
Kadangi laikraščiai buvo už

imti SLA. seimo ir konferenci
jų aprašymais, nenorėjau už
imti vietos ir sukliudyti svar
besnių reikalų. Bet dabar, kai 
jau visuomenei viskas praneš
ta, norėčiau ištarti padėkos 
žodį už SLA. seimo koncerte, 
Scrantone, suteiktą mano sū
nui dovaną, jo to koncerte 
programe dalyvavimo atmin
čiai.

Ačiū priklauso musų SLA. 
14 kuopos delegatams: K. S. 
Karpiui, p. Vilčinskienei, F. 
Baranauskui, Dr. S. T. Tamo
šaičiui, A. Grigienei, A. M. 
Praškevičiui, p. Elenai Klimie- 
nei, viešnei, ir Gegužių šeimai 
iš Mahanoy City, Pa.

Dovana labai naudinga ir 
bus ilgų metų atmintis musų 
jaunam šuneliui. Už tai mes 
nuo širdies tariame ačiū tiems 
kurie prie jos prisidėjo.

J. A. Brazauskas, 
17909 Maplecliffe rd.

Cleveland.

LINKSMINO CEDAR POINT 
SVEČIUS

Jonas Brazauskas, Brazaus
kų sūnūs, buvo pakviestas į 
vasarinį resortą, Cedar Point, 
prie Sandusky, Ohio, links
minti The Breakers viešbučio 
svečius savo Xylophone muzi
ka. Jonas yra dar jaunas bet 
gabus tuo instrumentu, perei
tą pavasarį laimėjo radio do
vaną už tai. Cedar Point jis 
programus davė per apie pora 
savaičių laiko.

Bedarbių vis Daug
Prie viešų darbų Clevelando 

srityje dirba jau 76,350 bedar
bių, o dar yra virš 18,000 lau
kiančių paskyrimo į darbus, 
nekurie laukia darbo jau pora 
mėnesių.

Tuo pačiu laiku per Liepos 
mėnesį iš viešų darbų gryžo į 
savo darbus 428. Birželio mė
nesį — 274. Liepos mėnesį iš 
viešų darbų pavaryti už girtu
mą ar tingėjimą 431.

GRYŽO Iš CHICAGOS
Jurgis ir Julė Salasevičiai 

gryžp iš Chicagos-,jr kaimyni
nių miestų, kur p^deįjjp^yąį- 
tę laiko. Chicagoje viešėjo 
pas Margutį, su gerb. Vanagai
čiu išbandė savo gabumus prie 
golfo. Taipgi buvo gražiai pri
imti ir pavaišinti pas p. Pąl- 
lock’us, už ką jiems šiuomi šir
dingai dėkoja.

Sheboygane aplankė pažys
tamus Baikauskus, kurie turi 
biznį ir gražiai gyvena. Ke- 
noshoj viešėjo pas p. Salasevi- 
čienes pusseserę.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
Alus ir Vyųas Bargan 

atsakomingiems žmonėms. At- 
vežam į namus. Taipgi par
duodam geležines reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

PYTHIAS 
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
’ UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

RUOŠIAS PAGERBTI 
MISS EASTMAN

Didžiojo Clevelando ir Cuya- 
hoga apskrities specialiai suda
rytas komitetas ruošia pager
bimą Lindai Anne Eastman, 
atsistatydinusiai ilgus metus 
buvusiai Clevelando Miesto 
Skaityklos vedėjai, ir kartu 
bus priimtuvės naujai ton vie
ton paskirto Charles E. Rush 
iš New Haven, Conn. Pager
bimo programas atsibus ket
virtadienį, Rugsėjo 1, miesto 
auditorijos Muzikalėje Salėje.

Tarp tų iškilmių rengėjų 
garbės narių Miesto Mayoras 
Burton užkvietė ir Dirvos re
daktorių p. Karpių.

šios iškilmės bus ne tiktai 
įvertinimas ilgamečio darbo 
kokį p-lė Eastman padėjo prie 
šios vienos iš puikiausių Ame
rikoje viešų skaityklų, per il
gą eilę metų, bet kartu ir pri
ėmimas nuoširdžiai į musų mie
stą jos įpėdinio, p. Rush, sako 
Mayoras Burton.

(J IT Y FjpHEATEĮJ 

“DRACULA”
Sekantis įdomus paveikslas City 

Theatre yra tai DRACULA, kuris 
paveikslas atsiskiria nuo visų kitų. 
Tai keistas ir baisus atvaizdavi
mas gyvenimo po mirties, kaip kei
sti žmonių kraugeriai atsikelia iš 
kapų nakties laiku ir terorizuoja 
žmones.

Dalykas einasi šiame šiurpiame 
paveiksle apie Grafų Draculą, ge
ro išauklėjimo žmogų, kuris tačiau 
yra kraujo ištroškęs kraugeris, ku
rio žiaurus užpuolimai nubloškia jo 
aukas j pamišimų ir mirtį. Paga
liau jis nukreipia savo darbus ant 
gražios merginos, kurių gelbėti pa
kviečiami mokslininkai iš užsienio.

Veikime dalyvauja Belą Lugosi ir 
Edward Van Sloan, kurie tų veika
lų vaidino gyvoje scenoje. Prie jų 
vaidina eilė kitų.

Būtinai pamatykit Dracula, kuris 
pradedamas rodyti City Theatre su 
ketvirtadieniu, Rugpjūčio 11 d.

JĮIPPODROMĮi]

‘Alexander’s Ragtime 
Band”

Laikas nuo laiko Hollywood pa
gamina. filmų kuri atsistoja kaip 
kokis švyturis filmų paveikslų pro
greso'— toks yra naujas paveikslas 
kurį pagamino Darryl Zanuck su
lyg Irving Berlin’s dainos kuri bu
vo labai garsi dvidešimts penki me
tai atgal.

fllas paveiksiąs- pradedamas rodyti 
Ilippodronie Theatre penktadienio 
naktį, nuo 11:30 vai.

Veikale yra daug žymių Berlin’s 
muzikos ir dainų kurinių, ir viskas 
sukusi aplink tų niekad* nebuvusį 
Alexander’s Ragtime Band.

Vaidinime dalyvauja Tyrone Po- 
wer, Alice Faye, Don Ameche, Jack 
Haley, Ethel Merman, Jean Her- 
shold, ir eilė kitų.

FUTBOLAS LABDA
RYBEI

Nors dar karštas oras bet 101 
businti futbolo lošikai pradėjo jau 
ruoštis pirmam Clevelando oficia
liam futbolo atidarymui, kurį ren
gia Cleveland News-American Le- 
gion Klubas labdarybės tikslui. Lo
šime dalyvaus Ohio College Ali 
Stars prieš Coųch Hugo Bezdek’s 
Rams iš Nacionalės Futbolo Lygos. 
Lošimas įvyks penktadienio vakare, 
Rugsėjo 2 d.

Tikietai tam lošimui yra po $2, 
.$1.50 ir $1, sėdynės rezervuotos. 
Galima gauti pirkti Arena Building, 
3700 Euclid avenue.

K. STONIS 
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

BLACK CAT
CAFE 
• 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.

Klaidingas Žygis
DĖL AMERIKOS LIETUVIŲ RYMO- KATALIKŲ FEDERACIJOS 

MEMORANDUMO LIETUVOS VYRIAUSYBEI

LABAI DRĄSUS 
“ULTIMATUMAS”

Tuo laiku kai visa Lietuva 
džiaugėsi olimpiniais džiaugs
mais, kai laikinojoje Lietuvos 
sostinėje vyko galinga pasaulio 
Lietuvių vienybės manifestaci
ja, Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacijos Tarybos 
įgaliotiniai Kun. J. Balkunas, 
Dr. P. Atkočiūnas, Kun. I. Al- 
bavičius, Ona Atkočiunienė ir 
Inž. A. J. Mažeika lankėsi pas 
Lietuvos Respublikos Preziden
tą, Ministrą Pirmininką, Sei
mo Pirmininką ir Kariuomenės 
Vadą su memorandumu kata
likiškais reikalais, šitas žy
gis Lietuvos visuomenėje nu- 
skambėj’o dideliu disonansu 
bendroje Olimpinėje harmoni
joje, nes šitos įsikišimas tokiu 
pakiliu momentu buvo ne tik
tai ne vietoje bet ir iš esmės 
klaidingas ir Lietuviškam rei
kalui žalingas.

Momerandume k a 11 i n ama 
Lietuvos vyriausybė kad ji lai
kanti atstumoje didesnę krašto 
sūnų dalį, kad stambiosios Lie
tuvių didžiumos ideologiją — 
katalikų tikybą — paneigianti 
ir neprietelingai dėl jos nusi
stačius. Memorandumo auto
riai reikalauja kad katalikų ti
kyba ir katalikų akcija turėtų 
visišką veikimo laisvę, kad san- 
tikiai su šv. Sostu butų nor
malus, kad katalikai turėtų 
pilno organizacinio, švietimo ir 
spaudos laisvę, kad teologijos 
fakultetas turėtų teisę ruošti 
katalikiškus mokytojus, kad 
asmeninė piliečių laisvė ir ini- 
ciativa butų gerbiami, kad tau
tininkų “privilegijos” butų lik
viduotos ir kad nuo valstybi
nio ir tautinio darbo nebūtų 
atstumiami ir kitokio nusista
tymo žmonės.

Savo įsikišimą į Lietuvos vi
daus reikalus federacija pa
grindžia tuo kad Amerikoje esą 
trečdalis Lietuvių tautos, kad 
Lietuvos kūrimosi metu Ame
rikiečiai daug aukojęsi, kad 
dabartinė politikos kryptis y- 
pač neigiamai veikianti Ameri
kos Lietuvių jaunimą, kuris 
esąs religingas ir patriotiškas.

Pažvelgkime gi kiek šitas 
memorandumas atitinka dabar
tinės Lietuvos tikrovę. Ame
rikos Lietuviams negali būti 
užginčyta teisė sielotis dėl Lie
tuvos reikalų, bet tas susirū
pinimas niekuomet neturi išei
ti iš bešališkumo ribų. Tik 
tuomet jis bus Lietuvai nau
dingas. šiądienine Lietuva jau 
yra išgyvenus ginčų ir nesan
taikos gadynę, kada partijos 
buvo pastačiusios Lietuvą į di
delį suirutės pavojų. Lietuva 
dėl taikos ir ramybės krašte 
laimingai pergyveno sunkų 
ekonominį krizį ir šiądien ūki
niu atžvilgiu yra viena stip
riausių Europoje valstybių. Tai 
jau ir užsienis pripažysta. Vi
si šitie didžiausi laimėjimai 
pasiekti kaip tik per antrą ne-

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)

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.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
.- Kainos visai prieinamos - 

9114 St. Clair Avenue 
Telef. MUlberry 0744

DIRVA

priklausęmos Lietuvos dešimt
metį, kuomet pradėjo valdyti 
tautiškoji vyriausybė. Tat ne
atsargu Amerikiečiams Lietu- 
čiams, kurie, deja, nėra išgyve
nę partinių kivirčų, ardančių 
jų vienybę, per savo prizmą 
žiūrėti į Lietuvos vidaus rei
kalus ir teikti receptus tiems 
reikalams taisyti. Visą tokių 
žygių klaidingumą tuojau pa
rodo kalbamas memorandumas 
kai pereinama prie jo atskirų 
kaltinimo punktų..

PILNA TIKYBOS LAISVĖ
Juokinga butų prileisti kad 

Lietuvoje paneigiama tikyba, 
kad jos atžvilgiu vyriausybė 
neprietelingai yra nusistačius, 
kuomet prie valdžios vairo ma
tome visos Lietuvos gerbiamą 
kunigą, kuriam iki paskyrimo 
Ministru Pirmininku, dvasiško
ji Lietuvos vyriausybė kaip vy
riausiam kariuomenės kapelio
nui buvo pavedus ganytojišką 
darbą Lietuvos karių tarpe. 
Tik buvusios krikščionių-demo
kratų partijos vadų blogai in
formuojami Amerikiečiai gali 
ką nors panašaus rašyti. Ta
čiau reikia išskirti kad buvu
sieji krikščionys demokratai, 
kurie savinosi monopolinę tei
sę vadintis katalikais, tai nėra 
Lietuvos katalikybė. Jų par
tija žlugo, bet katalikybė pasi
liko laisva ir kartus jausmas 
kiekvienamė' katalike kyla kai 
sakoma kad Lietuvoj katalikai 
||krsekiojami.

Jei paimsime valstybės biud
žetą, pamatysime kad katalikų 
dvasininkams išlaikyti valsty
bė išleidžia apie pusantro mi
lijono litų, tuo tarpu kai visų 
kitų valstybės pripažintų tiky
bų dvasininkai drauge gauna 

, tik kiek daugiau negu 300,000 
i lt. Kunigų seminarijoms vals- 
! tybė per metus skiria apie 400,- 
000 litų. Tiek pat išleidžiama 
prie universiteto esančiam ka
talikų teologijos fakultetui.

Katalikų tikyba yra valsty
binė tikyba. Visur viešose iš
kilmėse neapsieinama be pa
maldų, kuriose visuomet daly
vauja ir valdžios atstovai.

Krikščionių demokratų ideo
logijai simpatizuojanti kai ku
rie katalikų dvasininkai, tiesa, 
dažnai ^savo pamoksluose nuei
na pertoli, neparodo jokio at
sakomybės jausmo ir buvusios 
krikščionių demokratų partijos* 
naudai kiršina katalikus prieš 
vyriausybę. Tačiau niekas ir 
tokių kunigų nepersekioja, nes 
valstybės santvarka yra tiek 
stipri jog nėra reikalo į tokius 
išsišokimus reaguoti.

VISIŠKA LAISVĖ 
ORGANIZACIJOMS 

. Valstybinėse mokyklose vi
sur dėstoma katalikų tikyba. 
Katalikiškos organizacijos nau
dojasi visiška laisve. Nesenai 
įvykęs didžiulis katalikų jau
nimo sąkridis geriausia tai 
įrodė. Tuo tarpu kai .geįežin- 
kelių papiginimai į Pavasari
ninkų kongresą siekė net .87.51 
nuoš., į daug bendresni taigos 
susibūrimą — Olimpijadą — 
vyriausybė rado galimu duoti 
tik 50 nuoš. nuolaidos. Pava
sarininkus sveikino vyriausy
bės atstovai linkėdami jiems 
sėkmingo ir kūrybinio ateities 
darbo. Jų kongresas su Pa
vasarininkų vadų kalbomis bu
vo transliuojamas per valsty
binį radiją. Ar galėtų gi šituo 
visu naudotis Pavasarininkai 
jei jie butų persekiojami?

Laisvai veikia ir kitos kata
likiškos organizacijos, laisvai 
steigiami vienuolynai, kurie 
laiko net savo gimnazijas. Jei 
vyriausybė specialiai neruošia 
“katalikiškų” mokytojų, ne
steigia “katalikiškų” mokyklų, 
tai to viso ir nereikia, nes esa
mos mokyklos esmėje kitokios 
ir nėra. O jei butų vadinamos 

katalikiškomis, tai suteiktų tei
sę ir kitoms tikyboms reika
lauti protestantiškų, pravosla
viškų ir kitokių mokyklų, kas 
tautos auklėjimui neišeitų į 
gerą.
SANTIMAI SU 
VATIKANU

Jei iš Lietuvos reikalaujama 
kad ji turėtų normalius santi- 
kius su Popiežium, tai yra gry
nas nesusipratimas. Lietuva 
tokius santikius ir turi ir šiuo 
metu veda derybas kad tie 
santikiai butų dar geresni. Tat 
memorandumas ir čia buvo vi
sai ne vietoje. Kaip tik krik
ščionys demokratai, kurie, kaip 
Lietuvoje yra įsitikinimas, bu
vo šito memorandumo sumany
tojai, savo laiku santikius su 
Vatikanu sugadino ir tautinin
kams juos teko taisyti. Kai 
dar nebuvo tautiškosios val
džios, krikščionių demokratų 
valdžia delsė tvarkyti santikius 
su Popiežium ir to pasekmė 
buvo tokia kad Vilniaus kraš
tas bažnyčios atžvilgiu buvo 
pripažintas Lenkijai.

Tokį svarbų reikalą Lietuvai 
prakišę, po to krikščionys de
mokratai sukėlė taip didelį 
trukšmą jog Popiežiaus atsto
vas Arkivyskupas Zecchini iš 
Lietuvos buvo išlydėtas supu
vusiais kiaušiniais. Krikščio
nys demokratai, tuo budu su
ardę santikius su Vatikanu, at
sišaukimuose į visuomenę rė
kavo kad jokio konkordato Lie
tuvai su Popiežium nereikia, 
kad galima esą palaukti. San
tikiai buvo atitaisyti tik tau
tiška jai vyriausybei stojus prie 
valdžios vairo.

Amerikos Lietuviai katalikai 
turėtų žinoti kad tik tautiško
sios vyriausybės dėka Lietuva 
turi konkordatą su Popiežium 
ir taip pat sutvarkytą Lietu
vos bažnytinę provinciją.

KALBOS BE 
PAGRINDO

Bergždi reikalavimai yra ir 
dėl piliečių laisvių. Lietuvos 
visuomenė labai nustebo paty
rus apie Kun. Balkuno parašą 
po memorandumu. Jis pasira
šė po dokumentu kur kalbama 
apie varžymus ir persekioji
mus, o pats per Suv. Valstijų 
nepriklausomybės šventę Lie
pos 4 dieną Kaune žodis žodin 
pasakė kad Lietuviai dabar 
laimingi atstatę savo nepri

The Electrical League
GERESNĖMS PASEKMĖMS GAMINKIT VALGIUS ELEKTRIŠKAI

klausomą valstybę. Nėra kas 
varžo, nėra kas persekioja. Pa
sak Kun. Balkuno, daug Ame
rikiečių gryžtą į Lietuvą kaip 
į pasakų pasaulį. Taigi, mato
me, kaip skaudžiai žmogus ga
li būti kai kada piktos valios 
žmonių suklaidintas.

Dar keisčiau skamba memo
randumo žodžiai kai kalbama 
apie tautininkų valdžios mono
polį ir kitų nusistatymų žmo
nių neprisileidimą prie val
džios. Tai yra sena, nudėvėta 
nubodus pasaka. Tautiškoji 
vyriausybė ftėra tautininkų vy
riausybė, o visos Lietuvių tau
tos kūrybiškų ir patriotiškų 
pajiegų atstovė. Jos sudėtyje 
yra ir netautininkų, bet joje 
nėra partijų garbintojų, kurie 
butų atvedę Lietuvą prie pra
žūties 1926 metais, kai kariuo
menė turėjo padaryti pervers
mą ir perduoti valdžią tautiš- 
kajai nepartinei vyriausybei. 
Ir valdžios aparate rasim daug 
buvusių partijų žmonių kurie 
nori dirbti kūrybišką Lietuvos 
darbą. Jiems nėra kliūčių ir 
jie už savo darbą gerbiami, ne 
persekiojami, kaip tai partijų 
laikais būdavo su kitų nusista
tymų žmonėmis.

Memorandumas neigiamą įs
pūdį padarė ir tam Amerikos 
jaunimui kurio vardu jame 
kalbama ir kuris susirinko į 
pirmutinius olimpinius žaidi
mus. Amerikos jaunimas rei
škė ypatingą savo pasigerėji
mą Lietuvos laimėjimais, jos 
pažanga, sakėsi Lietuvoje tau
tiškai atgimęs, ir nesuprato 
kam buvo reikalinga į tą gie
drią olimpinę nuotaiką įnešti

Apsipirkit Dabar
IŠPARDAVIMAS VYRAMS IR VAIKINAMS

PLAUKIMO KELNĖS 89< 
Vilnonės, gero darba, tvir

tos, melsvos ir kitų spalvų.
SKALBIAMOS KELNĖS 99c 
vienodos spalvos ir mar

gos, 99c ir brangesnės.
BROADCLOTH APATINĖS 

kelnaitės arba marškiniai 22c 

Galutinis Išpardavimas — Puikus Vyriški

VILNONIAI SIUTAI H550
reguliarės vertės $25.00

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT 

m7 TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 1AX7 TZ Ą T
1 1 už jo centų ir aukščiau 1^ I *N/\ 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

partinis politinis pradas.
Amerikos Lietuviai katali

kai ateityje turėtų stengtis 
bešališkiau Lietuvą pažinti ir 
šalintis nuo tų informavimosi 
šaltinių kurie veikia ne Lietu
vos interesuose. Jų įteiktas 
Lietuvos vyriausybei memoran
dumas ir Lietuvos tikrobė nie
ko bendro neturi. Iš šito skau
daus Lietuvai žingsnio jie bent 
ateičiai turėtų pasimokyti.

Kaz. Bartašius.

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

POLO MARŠKINIAI 89c
Paprasti ir išdabinti, kai
nuoja iki $1.50. 2 už $1.75
ŠIAUDINĖS SKYBĖLĖS 89c 
visos kainos nupigintos.

Pačios geriausios $1.49.
GRAŽIOS CELENESE

Kojinės Vyrams ............. 15c

without heoting 
up your kitchen
Lai vasaros valgių gaminimas jus nenuslė- 
gia! Galit virti ar kepti valgius visų dienų 
su Electric Roaster be įkaitinimo virtuvės. 
Electric Roaster, moderniškiausias valgiams 
gaminti padaras, yra storai insuliuotas— 
karštis eina į virimų ar kepimų maisto, ne 
virėjos.

Visokiam šios vasaros maisto gaminimui, 
naudok Electric Roaster ir buk vėsi kuomet 
gamini. Electric Roaster atlieka gaminimų 
geriausia kuomet 
mui, apkepinimui,

naudoji jį kepimui, viri- 
šutinimui ir tušinimui.

Pamatykit naujus 
vėse DABAR, 
mažinta dabar elektros kaina, jie yra daug 
ekonomiškesni operuoti negu kada buvo.

Electric Roasters krautu- 
Jie nebrangus pirkti, ir, nu-
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Tautinės Olimpijados Atidarymo Įspūdingos Iškilmes Liepos 1? na?šauet°uvosnios
G. K. Pranešimas

SUSITARIMAS ĮSIGALIOJO
KAUNAS. — Rugp. 1 d. 

naujas 
su Vokietija įgijo galios,
sutartimi prekių mainai 
nantiems metams kiek 
dinti.

prekybos susitarimas
Šia 

atei- 
padi-

LAKŪNAS ŠALTENIS 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Rugpjūčio 4 
i Klaipėdą atvyko lakūnas Šal
tenis.

Mi- 
Mi- 
kad 
vvs-

Vatika- 
dar ne-

aprimo,

mezgimas neatsiliepiąs Vil
niaus Lietuvių būklei paleng
vinti.

Dėl santikių su Bažnyčia, 
Lietuvos vyriausybe įteikė sa
vo aiškinimų projektą 
nui, į kurį atsakymas 
gautas.

Klaipėdoje padėtis
incidentų priežastys tiriamos. 
Vyriausybė griežtai vykdys 
Klaipėdos konvenciją, nauji 
rinkimai krašte įvyks senuoju 
kiek suprastintu įstatymu.

Karo stovis, priėmus naujus 
viešojo saugumo įstatymus, 
bus panaikintas.

Olimpijadą Atidarė Respublikos Prezidentas A. Smetona Iškilmingu Ak
tu. — Šimtai Karvelių “Paskelbti Pasaulio Lietuviams ’ apie įvykį

■ kuru pakyla didžioji olimpinė
l vėliava, ir komendantas Leit. 

Vabalas taria priesaikos žo- 
> džius, kuriuos garsiakalbiai įs-
■ pudingu aidu nuskardena viso- 
• je aikštėje. Priesaikos antrą 
i dalį — “prisiekiame būti išti-
■ kimi amžiniems Lietuvių Tau- 
i tos siekimams, ugdyti jiegas

Tautos siekimams vykdyti, vi
sur ir visuomet saugoti ir gin
ti Tautos garbę, varžydamiesi 

. su pasaulio pranašiaisiais, ryž
tis juos pralenkti, tvirčiau, 
greičiau, gražiau tarnauti Lie
tuvai, te Visagalis mums tai 

, padeda” — visi sportininkai 
kartoja balsu, ir tas gudus 

. tūkstantinis garsas 

. kaip pačios gimtosios 
dundėjimas, sutvirtinąs 
mingą priesaiką. 

Prisiekus, vėliavos 
pusračiu gryžta prie savo kolo
nų. Pasklinda orkestro gar
sai, Amerikos Lietuvių choras 
‘Pirmyn’ gieda olimpiados gie
smę. Nuskamba paskutiniai 
iškilmingi aidai, ir svarbioji 
atidarymo dalis baigta.

ŽAVUS PARADAS
Olimpinė vėliava su palydo

vais nužygiuoja prie priešaki
nės 
jau 
das. 
rie 
gatvėse, tvirtu žingsniu, plas- 
dendami vėliavas, i 
aplink aikštę garbės 
link, tik šį kartą jų 
buvo dar tvirtesnis, 
platesnis ir linksmas 
pimas dar iškilnesnis

: dingesnis.
Žiūrovų entuziazmui nebuvo 

galo: čia jie sveikina Amerikos 
Anglijos, čia 

Brazilijos ir Latvijos, čia vėl 
visą virtinę saviškių. Valio ir 
plojimai, prasidedą nuo tos 
vietos kur kolonos pirmą kartą 
pasiekia žiūrovų tankias eiles, 
lyg kokia milžiniška banga nu- 
liuliuoja tolyn, persimesdama į 
garbės tribūną ir už jos jau 
suluždama, užleisdama vietą ( 
naujai, čia garsesnei, čia ty
lesnei, tik ramiai šnarančiai.

Parado eiseną vakar jau pa
pilde ir Vilniečiai Lietuviai 
sportininkai, kurių toks entu
ziastiškas sutikimas Kauno ge
ležinkelių stotyje paliks ilgai . . IJ L
neužmirštamas ir kuriems sta- urv ,, A Urbonas
,. ,. . . . | Dirvos Agentas Daytonedione ypatingai šiltai buvo plo- . .>34 Micmgan A v. Dayton, O jama.

DŽIAUGSMO NUOTAIKA

KAUNAS, Liepos 18 d. — 
Tikras, nuoširdus džiaugsmas 
yra pagavęs visą Lietuvos vi
suomenę dėl didžiosios viso pa
saulio Lietuvių jaunimo šven
tės — Pirmutinės Tautinės 
Olimpijados.

Su visuomene kartu džiau
gėsi, šypsojosi ir visa gamta, 
kuri, reikia spėti, lietų buvo 
pasitelkus tik savo apdarui nu
sivalyti, išsipuošti šventei. Ir 
ištiesų, užvakarykštė ir vaka
rykštė didžiosios dienos aušo 
ir temo tokios skaisčios, tokios 
kvapniai skaidrios jog gražes
nių ir tinkamesnių rėmų nesu
galvotum.

Vakarykštė Olimpijados die
na buvo pradėta išryto pamal
domis Įgulos bažnyčioje, kur 
dalyvavo ministras pirminin
kas VI. Mironas, Olimpinio Ko
miteto pirmininkas Kūno Kul
tūros Rūmų direktorius Vytau
tas Augustauskas su komiteto 
nariais, daug sportininkų 
šiaip visuomenės.

ŽMONĖS PLAUKIA Į 
STADIJONĄ

Atėjo popietinės valandos, 
ir staiga, tarytum visas gyva
sis Kaunas ėmė griūte griūti į 
Vytauto kalną, į ąžuolyną, į 
sporto stadioną, 
ninku eisenos, 
jauni, liekni ir

ir

Kaip maldi- 
traukė žili ir 
stori, visi nu

švitusiais veidais, visi — tik į 
Olimpijadą. 
jonas tokios 
sios minios 
matęs.

Pildėsi ministrų vietos
bes tribūnoje, atvyko minis
tras pirmininkas VI. Mironas, 
diplomatinis korpusas susirin
ko visas, o kai žvelgei nuo tri
būnos tai vaizdo margumas ir 
kilnumas vertė stipriau plakti 
širdį. Štai visą didžiulę .futbo
lo aikštę užpildę jie — viso 
pasaulio Lietuvių sportininkai, 
išsidėstę kolonomis, plazdeną 
savo kraštų, klubų, tautines 
vėliavas, o aplink — tirštos 
minios žiūrovų, kurių tiktai 
buvo apie 10,000, jei ne dau
giau.
atvyksta respublikos 

Rezidentas
Vijų akys j ieško atvykstant 

Vyriausiojo Olimpijados Glo
bėjo Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos, ir štai jis 

w pasirodo stadiono tarpvartėje, 
lydimas aukštųjų palydovų.

Olimpinis Komitetas, išsiri
kiavęs prieš aukurą, ant kurio 
olimpinė liepsna linksmai blaš
kosi, pasitinka pirmasis aukš
tąjį svečią, įteikia olimpinį 
ženklą, pasigirsta sutikimo 
maršas, ir griausmingi valia
vimai ir plojimai apgaubia my
limą Tautos Vadą, žergiantį 
grr'ės tribures link.

čia Prezidentą pasveikina 
Olimpinio Komiteto pirminin
kas direktorius Vyt. Augus
tauskas, trumpame žodyje p-- 
1 »ėžęs k?d Prezidento vieny
bės idėja, štai čia suteikė viso 
pasaulio L ietuvių atstovus Į

Valstybinis stadi- 
puošnios ir 
tikrai dar

gau- 
nėra

gar-

jaunimo šventę, kurią jie ryž
tasi gražiai atšvęsti. Kviečia 
atidaryti Olimpijadą.

Prezidentas taria atidarymo 
žodi, kuris išklausomas su ypa
tingu susikaupimu ir palydi
mas Tautos Himnu, grojamu 
orkestro ir giedamu visų spor
tininkų. Po to perskaitomas 
Olimpiados atidarymo aktas.

ATIDARYMO AKTAS
“Metais — naujosios gady

nės tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimts aštuntais, atstaty
tos Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimtaisiais, o Lietuvos 
Tautinės Olimpijados pirmai
siais, — Lietuvos valstybės 
suverenumą laikant Respubli
kos Prezidentui Antanui Sme
tonai, 
sybės 
nistrui 
ronui, 
Juozui 
Tautinės Olimpijados Komite
to pirmininkui Vytautui Au- 
gustauskui vadovaujant, dides
nei Lietuvos garbei ir galiai, 
Liepos mėnesio septynioliktą 
dieną, laikinojoje Lietuvos so
stinėje, Kaune, valstybiniame 
stadione atidaroma Pirmoji 
Lietuvos Tautinė Olimpijadą, 
kurioje sportiškasis Lietuvos 
ir viso pasaulio Lietuvių jauni
mas garbingose įvairių sporto 
šakų rungtynėse gražiai var
žytųsi dėl savo pasiekimų pir
menybių, o tai darytų vedamas 
to vieno didingo tikslo: stip
rinti savo ir viso Lietuviškojo 
jaunimo ryžtingumą, visada, 
visur ir visame ugdyti jaunas 
savo jiegas kilniems Tėvynės 
Lietuvos gerovės kėlimo bei 
laisvės išlaikymo žygiams, ku- £~u čia 
rie amžinai sutelktų visų Lie
tuvių širdis j vieną pasiau
kojamai mylimą Tėvynę.

“Pasirašė Antanas Smetona.
Lietuvos 
dentas, 
Tautinės 
jas.”

Prezidentas šį aktą pasirašo, 
ir štai vyriausias vėliavnešys, 
šaulys Jankevičius prisiartina 
priimt olimpinės vėliavos. Res
publikos Prezidentas, įteikda
mas vėliavą, jautriais 
kauptais žodžiais palinki 
šioti su meile Tėvynės 
vos garbei, čia šauna į 
šimtai suneštų karvelių, 
simboliškai turi išnešioti 
pijados atidarymo žinią po viso 
pasaulio Lietuvius, ir sudunda 
patrankos šūviai. Tie gausiu 
buriu išskridę karveliai dar ap
suko ratu aplink aikštę, lyg 
kero pamokyti, sudarydami 
žavingą vaizdą.

o Tautiškosios Vyriau- 
priešakyje stovint mi- 
pirmininkui Vladui Mi- 

švietimo ministru esant 
Tonkūnui, Pirmosios

Respublikos Prezi- 
Pirmosios Lietuvos 
Olimpijados , Globe-

ir su
lą ne- 
Lietu- 
dangų 
kurie 
Olim-

JSPUDINGA OI IMPINĖ 
PRIESAIKA

Artinasi įspūdingasis olimpi
nės priesaikos momentas. .<)- 
limpinė vėliava, lydima olimpi
nių ženklų ir tautinių vėliavų, 
nunešama į aikštę prieš tribū
ną. Nuo kolonų atsiskiria vė
liavos ir iškilmingai pusračiu 
olimpinę vėliavą. Tuo pat lai
ku ant didžiojo stiebo ties au-

atsiliepia 
žemės 
reikš-

dailiu

kolonos, tylos valandėlė, ir 
išsitiesia sportininkų para- 

Vėl tie patys būriai, ku- 
vakar žavėjo Kauniečius

sulingavo 
tribūnos 
žingsnis 

, mostas 
susikau- 
ir įspu-
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LIEPOS 17 d. į Kauną atvyko Vilniaus Lietuviai sportininkai. Jie bu
vo nepaprastai nuoširdžiai sutikti. Vilniečiai Lietuviai Kauno stoty
je visų susirinkusių buvo sutikti su džiaugsmo ašaromis akyse. Vi
duryje su vėliavėle Vilniaus Lietuvių sportininkas žižmaras, kuris nu
galėjo Lenką už Lietuvių tautos įžeidimą. Tsb.

liko
antrame aikš- 
Jaunalietuviai 
šokėjai. Jiems 
M. Eidrigonis,

TAUTIŠKI ŠOKIAI 
IŠSISKLEIDĖ

Praėjo paskutinės sportinin
kų kolonos, tik 
tės šone
tautiškųjų šokių 
vadovauti stojo 
JSO švenčių ir mankštų yadas, 
atskiros negyvos, rodės, kolo
nos staiga atgijo, sujudėjo ir 
banguotu šokio žingsniu bere
gint išsirikiavo, išsidėstė aik
štėje, sustojusios stačiakam
piais gretų kryžiais. Sugrojo 
orkestras ir tuoj pradėjo plau
kti lyg filmoje šokis po šokio 
— kepurinė, kubilas, sukčius 
ir blezdingėlė — vienas grakš
tus ir lėtas, kitas didesnės 
spartos, trečias suktas, ketvir
tas plasnojąs, skrajojus, ir vi
si sklandžiai į vienas kitą pri
derinti, sujungti į vieną vie
ningą pynę. Tie šokiai, iškėlę 
ir pabrėžę Lietuvių tautos kū
rybiškumą ir meninį skonį, pa- į 
rodė kiek daug grožio yra liau
dies kūryboje ir kaip svarbu 
kad jos apraiškos yra gaivina
mos ir vėl keliamos.

Su tautiškais šokiais, kurie 
buvo priimti ir palydėti labai 
gyvai, atidarymo iškilmės bu
vo baigtos. Jas mačiusiems, 
kaip lygiai ir per radiją girdė- Į 
juslėms, paliko gilių, amžinų 
Įspūdžių.

'Lietuviškumo, tau tiškumo, 
vieningumo ir nepaprasto pa
kilimo manifestacija — tai bu
vo Olimpijados iškilmė.

PRASIDĖJO LENGVOJI 
ATLETIKA

to trimitai paskelbė olim- 
sportinių varžybų pra- 

Lengvosios atletikos pra- 
rungtys, kurios davė pui-

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 greta.

PARSIDUODA
Saldainių ir delikatesų krautu
vė. Greta yra 9 gyvenimui 
kambariai, kreipkitės 

5251 Dolloff road.
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EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Po 
pinių 
džią. 
dinės
kių pasekmių, buvo sekamos 
Respublikos Prezidento ir vi
sų aukštųjų svečių su malonu
mu ir 
“Liet.

įtemptu susidomėjimu 
Aidas”. J. Kuša,

¥ ¥

Redakcijos:
i Amerikos

*
šias visas

Lietuviai
Nuo i 

iškilmes 
matys filmose, su kuriomis at
siskubina į Ameriką broliai K. 
ir M. Motuzai ir J. Januškevi
čius.

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu Įišsimokejimu. 1
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I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

APIE LIETUVIŲ-LENKU 
SANTIKIUS

KAUNAS. — Rugp. 2, 
nistras pirmininkas Kun. 
ronas spaudai pareiškė 
Lietuvių-Lenkų santikiai
tosi normaliai. Susisiekimo 
klausimai jau sutvarkyti ati
tinkamomis sutartimis. Pre
kybos derybos laikinai pertrau
ktos kai kuriems klausimams 
išaiškinti, bet jos bus tęsia
mos toliau.

Tačiau tenka apgailestauti 
kad normališkų santikių už-

n

<
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GAUSINGA PARODA
KAUNAS,Rugp. 2. — šio

mis dienomis buvo uždaryta 
Kaune su dideliu pasisekimu 
vykus priešalkoholinė paroda, 
kuri perkeliama į provinciją. 
Kaune parodą aplankė per 40 
tūkstančių asmenų.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUĘ ENdicott I7«?
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|iAPDRAUDOS REIKALE

Mes esam pasirengę suteikti, visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Lnsurance) visai dykai. Todėl pir
miau Šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

. ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

skolinami
*' • • r ‘ '/J 'V /

PINIGAI

ant namų

F. H. A. MORTGECIAI ir
TAUPYMO MORTGECIAI

Greitas patarnavimas, nereikalaujam atnaujinimo mokesčių, ne
reikia mokėti bonus, ir savo paskolą jus atmokėsit mėnesiniais 
mokesčiais kaip nuomą.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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t

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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PHONE: ENdicott 4486

DAR VIENAS DAR
ŽELIO PIKNIKAS

NOMINACIJŲ DAVI
NIAI

AKYS PAVOJUJE

Sekmad. Rugp. 14
East 260-ta gatvė, prie St. Clair Avė.

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIC

Lietuvių Darželio Sąjunga 
surengė dar vieną įvairų pik
niką Darželio naudai. Visuo
menė prašoma dalyvauti pa
rėmimui Darželio. Kurie atsi
lankys taip pat turi progą par
sivežti sau naudingų dovanų.

Piknikas įvyksta šį sekma
dienį, Rugpjūčio 14 d., žinomo
je vietoje, Pintar’s Grove, prie 
St. Clair avė. ir E. 260 st.

Štai visa eilė dovanų kuriąs 
gausit piknike dalyvaudami:

1. Prie įžangos tikietu: Dr. 
Simon’s $12 vertės akiniams 
įsigyti ccrtifikatas.

2.
3.
4. 

gams
5.
6.
7. 

žesni
Kitos dovanos:
1. Ilgiausia Vedusiai porai 

— gyva antis.
3. Dovana seniausiam pik

nike asmeniui.
3. Jauniausiam piknike.
Prie to bus gaudymas ir 

sau pasilaikymas vištų, kurios 
piknike bus paleistos.

Specialis žaidimas — vyrai 
mėtys kiaušinius, laimėję gaus 
dovaną.

Šokiams gros Jono Apanai
čio orkestras. įžanga 25c.

NUVAŽIAVIMAS: St. Clair 
avė. iki 260-tos gatvės ir ten 
sukti po kairei. Bus ženklai.

■ --  .... t
• KOMUNISTAI Ohio vals

tijoje pasiryžo lysU į darbinin
kų unijas ir varyti savo dar
bą. Jie nabagai visur ir vi
saip bando įsilysti, įsigriauti ir 
savo propagandą varyti, bet vi
sur jų niekas neklauso.

Ohio valstijoje jie turi tik 
4,000 narių mokančių komunis
tų partijai mokesčius. Iš tų 
dalis yra paprasti žiopliukai, 
taigi gabesnių yra visai mažai.

Komunistų partijos centras 
Ohio valstijai ir Clevelandui 
randasi Clevelande.

Kiaulaitė.
Lietuviška lėlė.

Vyrams odinis setas 
ir raktams.
Dėžė groserių. 
McCarthy lėle. 
Bridge setas ir kiti 
dalykai.

pini-

ma-

Demokratų kandidatai
Į gubernatorius — Charles 

Savvyer gavo 448,344 balsus ir 
liko nominuotas. Dabartinis 
gubernatorius Davey pralaimė
jo gaudamas 410,897 balsus.

James Metzenbaum laimėjo 
kandidatūrą į Įeit, gubernato
rius, 173,927 balsais.

Robert J. lAilkley laimėjo 
j U. S. Senatą 553,091 balsais 
prieš White 202,552 b.

Republikonų kandidatai
I gubernatorius — John W. 

Bricker, gavo 578,000 balsų.
Leit. gubernatorius — Paul 

Herbert 375,829 balsus.
U. S. Senatoriaus vieton •— 

Robert Taft 307,668 balsais.
LIETUVIAI NENOMINUOTI

Lietuviai kandidatai į valsti
jos legislaturą nominacijose 
pralaimėjo.

Jonas T. DeRighter, buvęs 
legislaturoje du terminu (ke
turis metus), nominacijose ga
vo 13,512 balsų, o paskutinis 
iš reikalingų 18 atstovų pate
kęs į kandidatus O’Malley gavo 
14,241 balsų.

Antras Lietuvis kandidatas, 
Jurgis L. Mark, gavo 11,491 b.

Šiedu kandidatavo Demokra
tų sąraše.

Republikonų sąraše Komera’s 
gavo tik 1,936 balsus.

Bėgant su žirklėmis arba 
peiliu rankose tankiai vaikai 
praranda akj.

Sight Saving Council of Cleveland

MIRIMAI
KAZYS ČIPLIAUSKAS

Rugpjūčio 9 d. mirė Kązys 
Čipliauskas, 52. metų amžiaus, 
nevedęs. Užlaikė plaukų kir
pykla prie Luther avė. ir E. 
65th st.

Pašarvotas pas Dellą Jaku
bauskienę. Laidojamas penk
tadienį.

Clevelande liko jo brolis, Mi
kas.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

PART II.
IN LITHUANIA

SATURDAY — JUNE 1 —
It vvas raining and our vvindovv 

vvas on the opposite side vvhere I 
couldn't see the coast that 1 so 
anxiously looked for, I dressed hur- 
riedly and vvent out. Slovvly vve 
entered the harbour, and there on 
the dock vvere manny, many people, 
some in uniforma, that looked likę 
police and customs inspectors, also 
the vvorking men that loaded and 
unloaded the cargo.

TRAIN TO LITHUANIA’S CAP1TAL COMES
18 YEARS LATE

SVEČIAI Iš DETROITO
Trečiadienį ir ketvirtadienį 

Clevelande lankėsi Detroitie- 
čiai: Petras Dorin su žmona, 
Petras. Zubrickas ir M. šnir- 
punas. Viešėjo pas savo drau
gus.

Petras Dorin atsinaujino 
vo Dirvos prenumeratą ir 
aukavo Lietuvių Darželiui 
P. Zubrickas aukavo $1.

Darželis jiems labai patiko.

sa- 
pa- 
$2.

PENKI UŽMUŠTA 
VIENA DIENA

Antradienį, Clevelando 
tyje trafiko nelaimėse užmuš
ta keturi asmenys. Keturi žu
vo nuo automobilių, o vieną se
nutę užmušė gatvekaris.

sri-

VAŽIUOJA J NIAGARA 
FAI.LS, N. Y.

Alekas Banys, Clevelando 
V. S. skyriaus pirmininkas, 
šiomis dienomis lankysis Buf
falo ir Niagara Falls, tarp 
Lietuvių, kur žada pasidarbuo
ti Vilniaus 
vos Ginklų 
kime.

Niagara 
brolis,, pas

Kas iš Buffalo norėtų su 
Baniu susižinoti gali parašyti 
jam laišką antrašu: 336 E. 19 
st., Niagara Falls, N. Y.

Marė Mičšikienė su broliu 
Juozu Medeliu išvažiavo su rei
kalais į Philadelphia, Pa.

V.

reikalams ir Lietu- 
Fondui aukų parin

Falls gyvena 
kurį ir viešės.

jo

P-

• STREIKAS BAIGĖSI. Cle- 
veland Welding Co. darbinin
kai po 10 dienų streiko nutarė 
gryžti. 530 darbininkų, kurių 
diduma moteriškos, sustreika
vo protestuodami prieš kompa
nijos nutarimą mažinti algas.

• A KRONO Goodyear gumų 
išdirbystės darbininkų piknike 
Euclid Beach parke pirmadie
nį dalyvavo apie 40,000 darbi
ninkų ir jų šeimų narių.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Piliečių Klubo 

guliaris mėnesinis susirinki
mas bus laikomas antradienio 
vakare, Rugpjūčio 16, Lietuvių 
salėje. J. P-

re-

Paskolos Atmokamos
Kaip Nuoma

PIRKIMUI, STATYMUI. PERFINANSA- 
VIMUI IR PATAISYMUI NAMŲ

Klauskite pas mus smulkmenų 
ir aprašymų

Che
Clevelani 

Crust Company
Patogus Banko Skyriai Visame Didžiajame Clevelande

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

SUGAVO PLĖŠIKŲ 
PORĄ

Rugpjūčio 8 d. Baltimorės 
policija sugavo iš Clevelando 
kalėjimo pabėgusį plėšiką, Ch. 
Bird, kbris pereitą rudenį su 
savo broliu ir kitu plėšiku die
nos metu išsiveržė iš apskri
ties kalėjimo. Jo brolis ir ki
tas draugas pagauti, bet 
su savo žmona slapstėsi, 
atsidūrė Baltimorėje, ten 
kelis mėnesius terorizavo 
nierius. Pakliuvo už tai 
apiplėšė vienos kompanijos pi
nigus į banką nešusį pasiunti
nį. Jis įsitėmijo kad plėšikai 
buvo naujame žaliame automo
bilyje. Policija ėmė sekti vi
sus naujus žalius Buicks ir tas 
buvo jų pakliuvimo priežasti
mi.

Biro piešimuose dalyvavo su 
savo žmona, kuri valdė auto
mobilį.

Clevelando policija reikalau
ja atiduoti juos čia teismui.

šis 
Jie 
per 
biz- 
kad

VILNIETIS IMTIKAE 
CLEVELANDE

Imtynės Clevelande šymet 
pradedamos anksti, štai pir
mos imtynės atsibus trečiadie
nį, Rugpjūčio 17, Centrai Ar- 
mory salėje, kur promoteris 
Walter A. Taylor patiekia pir
mą seriją už populiarišką kai- 

i ną.
Svarbiausia imtikų pora ta

me programe bus Vladas Ta- 
i lun’as, iš Vilniaus, kurį Lenkai 
I vadina Lenku, bet gal būt bus 
Lietuvis, nes pavardė visai Lie- 

I tuviška. Jis suporuotas su iš
garsėjusiu Indi jonu Chief Che- 
wacki, sveriančiu 245 svarų.

Jų imtynė bus iki pergalės. 
Be jų, bus kelios kitos poros 
pirmos rūšies imtikų.

Talunas, nesenai dar pribu
vęs į Ameriką, yra 27 metų 
amžiaus milžinas, sveria 285 
svarus ir yra 6 pėdų 7 colių 
aukščio. Amerikos ristikai sa
ko Talunas turi progą tapti 
imtikų čampionu Amerikoje.

Imtynėms pamatyti 
nebrangios: po 50c., $1, 
ir taksai. Pradžia apie 
vakare.

kamos 
$1.50, 
8 vai.

I had told the purser the first 
person I vvanted to see vvas M r. 
Zaborskis, the Svvedish American 
lines official at Klaipėda. I vvas 
told he alvvays meets the boats 
and vvould sūrely be there. I vvas 
anxiously tryng to distinguish the 
people on shore; to see if I vvould 
recognize Mr. Zaborskis or the Mo
tuzas brothers, vvhom I vvas sure 
vvould meet us there. Sure enough 
out of all the people, I recognized 
Mr. Zaborsks, even though I had 
only met him once tvvo years 
before. In another minute he vvas 
on board, he knevv me and soon 
vve had all shaken hands, that is 
including Bernice and the Daniels.

To my amazement I vvas present- 
ed vvith a beautiful bouquet of 
Gaila Lillies and red tulips by Mrs. 
Gudeliene, vvho is the leader of the 
vvomen’s auxiliary of the šauliai. She 
vvas dressed in national costume, 
and vvas very sweet and charming. 
So, vve vvere officialy vvelcomed to 
Lithuania.

Soon the Motuzas boys appeared, 
The customs officers vvere pres- 

ented our baggage, vvhich vvas sim- 
ply glanced over and stamped.

Mr. Zaborskis vvas all attention 
doing everything to assist. The 
Motuzas’ took some pietures in 
spite of the rain and vve vvere free 
to depart to tovvn. Mr. Zaborskis 
took us to his car and vve drove 
to the Victoria hotel to ręst until 
train time at 6 p.m. Here at lašt 
vve felt In Europe. The arehitec- 
ture vvas entirely different from 
that in the Scandinavian countries 
The buildings vvere low and not 
at all modernistic, būt the harbour 
vvas simply fascinating. There are 
freight trains, just about one-third 
the size of ours, and long rovvs 
of vvarehouses. Of all things that 
hit our eyes vvas a large gasoline 
tank vvith the vvord “Shell”.

As tųis vvas rnarket day, the 
streets vvere filled vvith people, all 
loaded dovvn vvith baskets and bun- 
dles, filled vvith all sorts of pro- 
duce. The streets of Klaipėda are 
paved vvith cobblestones, the side- 
vvalks are of red brick and some 
are eonerete stones a foot square. 
I found Klaipėda very different 
from vvhat it vvas ten years ago. 
It seemed so negleeted, and dirty, 
especially so on rnarket day vvith 
all the farm folk in tovvn vvith 
their little vvagons and produce 
strevvn around on display and for 
sale.

I vvas a little disappointed būt I 
vvas told that the Gerrnan element 
is the cause of all this disorder. 
They vvant to shovv the vvorld hovv 
untidy the Lithuanians are so that 
this section vvill be returned to 
Germany. Ten years ago this vvas 
a lovely, neat and clean city, būt 
I hope soon it vvill be restored 
to its former self under no op- 
pression by the Germans.

We arrived at the Victoria hotel 
and had our breakfast. Then ’ vve 
really vvent out to have a good 
look at the tovvn. Ah! I vvas re- 
lieved for farther avvay from the 
center of tovvn I found cleanliness 
and beauty, in the residential sec- 
tions, beautiful nevv modernistic 
stucco houses painted cream color 
and trimmed in bright red, blue, 
green and yellovv, vvhat a novel 
combination, cream colored house 
vvith either one » of these colors 
painted around the vvindovvs and 
doors. Alvvays gardens in bloom 
vvith fresh green trees. The streets 
frfcshly svvėpt and in fine order.

We vvalked to the railroad sta
tion to get our tickets for Kaunas, 
also to get our passes for the
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PAPIGINTAS VAŽIAVIMAS 
EUROPON

i Šį rudenį atpigintas parva
žiavimas į Europą, pradedant 
nuo Rugsėjo 4 dienos, 
papiginta kaina

; ma iki Spalių
i Agentūroje galit 
macijų apie tai.

Tokia 
važiuoti gali- 
2 d. Dirvos 

gauti infor-

■4 
* 
*
H
■
■
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ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

■

■

• SULAIKYS PENSIJOMS 
PINIGUS. Sako yra galimy
bė kad federalė valdžia sulai
kys teikimą savo pinigų Ohio 
valstijos seneliams pensijų mo
kėjimui. Valstijoje tokių se
nelių yra 110,542.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.’

■

■

I
“DIRVA”

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
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half dis count for the American 
visitors and travelers this summer. 
We went to the Police office, vvhere 
they received us very hospitably, 
and vvithout a question issued our 
passes in just a fevv minutes. Ber- 
nice and I had an extra photo- 
graph left from our American pass- 
ports so vve gavę them these and 
they vvere attached to the passes 
and stamped and vve vvere all sėt 
for travel the ręst of the summer. 
The Daniels ladies didn’t think of 
taking pieturės along so they had 
to go and get some, because it is a 
reųuirement to have pietures on 
the passes.

As this vvas the day before a 
big holiday in Lithuania “Sekmi
nes”, the railroad station vvas pos- 
itively packed vvith people vvho vvere 
on their vvay to Kaunas and other 
tovvns along the vvay over the holi
day. Goodness me, I thought, hovv 
these people in Lithuania likę to 
ravel. We actually had to squeeze 

and push our vvay through. The 
line at the ticket office vvas a 
ųuarter of a mile long, būt we did 
not have to vvait for the Motuzas 
boys vvere so anxious to assist us 
and make us comfortable that they 
offered to get the tickets for us.

Having some spare time vve vvent 
for another vvalk back to the Svve- 
dish American Line office of Mr. 
Zaborskis. He is one grand man. 
that. Zaborskis. He does things and 
business vvith lightning speed; he 
told us not to vvorry'about a single 
thing and vve vvould be on our vvay 
to Kaunas vvith all minor details 
taken care of.

At train time he drove us Jovvn, 
arranged vvith the railroad master 
that vve should be assured seats in 
the train. With so many people 
clamoring to board the train and 
no seats reserved vve probably vvould 
never have obtained a seat. Būt 
vvhen the train came and the rail
road master said, “let the Ameri
can through”, everyone seemed to 
stop in their traeks. We could 
hear vvhispers, “tai Amerikonai, 
praleiskit Amerikonus”, and so we 
got seats vvhile there vvere many 
vvho s to o d all the vvay to Kaunas.

This certainly vvas a marvelous 
train. Brand nevv, just likę our 
famous “Zephyr”, modernistic, all 
steel cars, vvith lightning speed. 
The seats are covered vvith green 
plush and grand soft springs. We 
made ourselves comfortable and in Į 
the meantime the vveather had novv 
cleared and the sun vvas shining, 
not vvarmly, būt hotly.

Lietuva! We’re off, looking at 
Lithuania through the vvindovvs of 
our svvift moving train. We vvere 
told she makes 120 kilometers an 
hour, vvhich means about 80 miles 
an hour. Smooth as velvet vve 
glided along. Before they had this 
train, this trip from Klaipėda to j 
Kaunas took tvvelve hours and novv [ 
vve vvill be in Kaunas in four hours. Į

Over the fields and through the ' 
woods vve vvent, vvith a vvide ex- j 
panse of green land as far as vve i 
could see. Rolling fields, ploughed | 
and planted. Such neat sųuares of 
fields, they looked likę an old-fash- 
ioned quilt. Here and there a vvind- 
ing river, in the distance a church 
steeple, vvith stravv roofed cottages 
nestled around in little villages.

At times vve passed elose by the 
cottages, it made me think of the 
song “Kur bakūže Samanota” and 
I vvanted to sing.

This time of year is most inter- 
?sting because everything is so very 
resh and green. Especially the 

pine trees fascinated .me (tiesok ža
vėjo mane). So tall and straight. 
gracefully reaching their green and 
leafy boughs as if to touch the 
deep blue sky. Novvhere have I 
ever seen the sky so blue, and the 
clouds so snovv vvhite. A symphonjj 
in color, this Lithuania, vvith its 
rolling green fields, blue sky, vvhite 
clouds and fields of yellovv butter- 
eups here and there. To add to 
all this a dash of black and vvhite 
and bright red in the famous bird 
that vve do not have in Ameriea, 
the Stork. We savv many of them, 
on the ground and flying grace
fully by vvith an enormous spread 
of vvings. We vvere delighted by 
them, to see them so elose, and vve 
savv their nests on the top corner 
of the cottages. Such big round 
nests they have, and they need 
them for they are large birds.

Our fifst stop vvas Kretinga, and 
more passengers got on though I 
don’t knovv vvhere they put them.

Telšiai vvas our next stop. I felt 
likę getting off because our friend 
Mr. Gediminas lives here, būt vve 
vvill come here later. Then on to 
city of Šiauliai, vvhere sortie of the 
passengers got off and vve felt a 
little more comfortable novv. Next 
came Radviliškis a trasfer point 
vvhere the roads fork. one road 
leads to Panevežis and the other 
to Kėdainiai, Jonava and Kaunas.

As vve neared Kaunas vve entered 
a tunnel through the hills that 
surround it. Kaunas is nestled in 
the Nemunas valley and in the 
hills around.
____________(Continued)___________

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

(From the National Geographic So- 
ciety’s Nevvs Bulletin)

WASIIINGTON, D. C. — On the 
first of July, a train from Poland 
pulled into Kaunas, provisional cap- 
ital of Lithuania — first one to 
reach there for 18 years.

“The Polish train and Kaunas 
both get their nevvs value from the 
šame paragraph in history,” says 
a bulletin fiom the Washington, 
D.C., headquarters of the National 
Geographic Society. “The 18 train- 
iess years are explained by vvhat 
gavę Kaunas its prominence as 
temporary capital — a Polish rnili- 
tary coup.

KAUNAS STEPS OUT AS 
STAND-1N

“In October, 1920, Lithuania and 
Poland signed a pact of friendship. 
These adjacent nations vvere just 
breaking avvay from 120 years of 
domination by Russian czars. Lith
uania vvas jubilant in the expecta- 
tion of restoring the seat of na
tional government to Wilno (Vil
nius), city of a quarter-inillion in- 
habitants vvhich had. been made the 
country’s capital six centuries be
fore. Būt tvvo days after the pact’s 
signing, Polish forces occupied Wil- 
no and have held it ever since. In- 
dignant over its kidnaped capital, 
Lithuania broke off relations vvith 
Poland. The border betvveen the 
tvvo vvas elosed. No communication 
crossed it, either by train, tele- 
phone, teidgraph, highvvay, or air- 
plane. The neighbors vvere ‘not 
speaking.’

“Kaunas, largest city left in lit
tle Lithuania after Poland had slic- 
ed off the populous 10,000 square 
miles around Wilno, vvas pressed 
into se.vice as a stand-in capital. 
VVith a population of approximate- 
ly 130,000, it stands near the small- 
size end in a line-up of the vvorld’s 
national cities. Būt only five tovvns 
have more than 10,000 people in 
Lithuania, agricultural country, a 
country vvhere three-fourths of the 
people are farmers.

“Since greatness has been thrust 
upon it, Kaunas has blossomed irom 
a backvvard Russian garrison tovvn 
(then called Kovno) into a typical 
European capital in miniature. Nevv 
government buildings have the clean 
forceful lines of modern style con- 
struction. Nevv streets are vvide, 
vvith trim ranks of lime trees shad- 
ing their promenades. Blocks of 
nevv apartment houses flaunt their 
nevv freedom from a Russian de- 
cree that dvvellings should be no 
more than tvvo stories high.

“Yet visitors exclaim that old 
cobbled streets, many-domed chur- 
ches, and droshky-like carriages re- 
semble czarist Russia’s. They com- 
ment that the potato, flax, and grain 
fields beyond the city limits re- 
semble Ireland’s. They remark that 
Kaunas’ tall fair people resemble 
Englishmen, and the Lithuanian re- 
plies that he comes from a blond 
Aryan branch of the human family 
distinet from his Slavic neighbors 
in Poland and Russia.

SPECIAL GALLERY FOR l’AINT- 
INGS OF NATIONAL ARTIST 
“Before Kaunas attained national 

importance as provisional capital, 
it had been a center for river com- 
merce throughout the nine centur
ies of its existence, for it stands 
at the confluence of the tributary 
Neris and the vital Nemunas River, 
the Rhine of Lithuania. The name 
comes from Lithuania for ‘battle- 
field’. Battles of many armies 
have raged around Kaunas, and the 
city has been burned thirteen times.

“A fevv old structures survive 
to testify to prosperity of the 
medieval days vvhen Kaunas shipp- 
ed Lithuanian amber, furs, honey, 
leather, and timber to Scandinavia 
and Europe’s Low Countries. Pos- 
sibly the oldest is the House of 
Perkūnas, so called because it stands 
on the site of a pagan shrine to 
Perkūnas, god of the thunderbolt 
and chief deity of Lithuania until 
13th century Gerrnan knights came 
to ‘Christianize’ the country vvith 
the svvord. One of the first Chris- 
tian structures in Lithuania, and 
štili one of the largest, is the red 
brick Gothic church vvhich the na
tional hero Vytautas built in Kau
nas about 1400 — sturdy yet des- 
pite its service as a stable for 
Napoleon’s horses and as a com- 
missary during the Germans’ World 
War occupation.

“The house called Napoleon’s on 
Kantas Street links Kaunas vvith 
the Little Corporal’s campaign vvith 
Russia. He stopped there in 1812, 
to revievv tre Grand Army from 
‘Napoleon’s Hill* aeross the river, 
to give a glittering bąli in the 
Tovvn Hali (later looted), and to 
reeruit Lithuanian additions to his 
600,000 men. In the path of his 
army’s subsequent retreat from the 
city of Moscovv, Kaunas vvas left 
iri the ashes of one of its thirteen 
fires.

“The temporary capital shares 
in the nation’s industries, vvhich 
employ, hovvever, only 6 per cent 
of the population. The limited ex- 
tent is due to scarcity of fuel 
other than peat from the svvampy 
country’s bogs. Coal is imported 
from England. Kaunas has its 
cider mills for apples from neigh-

boring orchards, flour mills and 
brevveries for grain crops, a large 
packing plant for cattle from sur- 
rounding pastures. Dovvn the Ne
munas River float spruce and pine 
logs for the lumber enterprises of 
the city, vvhich turn out furniture, 
veneer, and cellulose. Metal-vvork- 
ing industries produce farm ma- 
chines to replace Lithuania’s hand 
sickles.

“The fervor of long-supressed 
Lithuanian patriotism has endovved 
Kaunas vvith a number of nevv 
national institutions. A university 
of 3,000 students thrives vvhere 
once a Russian decree forbade the 
teaching of the Lithuanian language 
in the home under penalty of 300 
rubles fine. The Statė printing of
fice, in massive dignity devoid of 
any pretty trimmings, symbolizes 
determination to compensate for the 
years vvhen Russian governors ban- 
ned all printing in the native ton- 
gue, and bootleg books in Lithuan
ian vvere printed abroad to 6e smug- 
gled over the border.

“In this burgeoning of national 
pride Kaunas has acquired four 
museums. The War Museum, staf- 
fed by disabled veterans, has a 
carillon from Belgium companioned 
by a real American liberty bell 
sent over from the United Statės. 
The former home of the poet Mai
ronis is novv headquarters for re- 
cording the nation’s folk songs, the 
Dainos. Over 4,000 of these tra- 
ditional songs are stored in the 
museum on phonograph records — 
song of the spinners turning na
tive flax into thread, song of the 
goose giri driving her flock on 
their own tar-proteeted feet to the 
rnarket, song of couples svvinging 
in the Svvallovv Dance. ‘More mu-r 
sical that the Italians’ is the ver- 
diet of Dainos students on the 
nation vvhich spontaneously produe- 
ed such a vvealth of song.

“The National Museum gives Kau
nas a silent parade of medieval 
Lithuania’s history — portraits of 
plumed pagan vvarrior-kings vvho 
held Gerrnan armies at bay, the 
Grand Dūke vvhose marriage unit
ed Lithuania and Poland under one 
rule, Vytautas the Great (George 
Washington of Lithuanian hero-vvor- 
ship) vvho dared to be Europe’s 
champion against the Tartar tide 
of Tamerlane’s invąsion.

“A special gallery houses the 
paintings of M. K. Čiurlionis, the 
strange mystic genius novv acclaim- 
ed as national artist for depieting 
the melancholy poetry of his coun
try. He gavę only the finai fįve 
years of his life to art, būt nis 
pietures fili the Čiurlionis Gallery, 
along vvith examples of the Lithuan
ian folk art vvhich vvas his inspira- 
tion. A School of Fine Arts is 
novv connected vvith his gallery.

“A national ballet, national thea- 
ter, and national opera are among 
the artistic activities of Kaunas. 
Three of the country’s four daijly 
nevvspapers are published there. An 
essential part of the city is a Jew- 
ish settlemept, vvhich has grovvn !iįn 
proportion to the intensity of po • 
groms in neighboring countries."

LITH. A. C. NEWS
Well, the Lithuanian Athletic Club 

has its softball team in Detroit 
this vveek-end, for the Lithuanian 
Midvvest Softball Championship. It’s 
going to be a tough tournament, 
being held by the National Lithuan
ian Athletic Ass’n. in eonjunetion 
vvith the big Lithuanian Day Pic- 
nic in Detroit, Saturday, Aug. 13.

Winner of this tournament vvill 
meet the Western champs for the 
National Title sonfe time later this 
summer. Teams from Cleveland, 
Dayton, Detroit and DuBois, Pa. 
vvill play. Going vvith the team 
vvill be many friends. This is a 
great opportunity for Lithuanians 
of Cleveland to get acquainted vvith 
Lithuanians of other tovvns. Every
one going should have a great 
time and lots of fun.

Besides the softball games, there 
vvill be boxing contests, races, danc
ing, prizes and drinks of all kinds. 
Many of the friends from out of 
tovvn vvhom vve met on our basket
ball trips to DuBois and Dayton 
and during the National Basketball i 
Tournament here lašt spring, vvill 
be there. Here’s hoping our team 
comes back vvith the championship 
and honor and glory for Cleveland 
Lithuanians. Lots of luck, boys.

The club is holding its monthly 
meeting Tuesday, Aųyrust 16, at 8:30 
o’clock. This vvill be an important 
meeting as the report of the De
troit trip vvill be given and bovvl- 
ing plans started. We are hoping 
to organize a bovvling league for 
Lithuanians this year. In addition, 
finai plans vvill be made for organ- 
ization of the Women’s Auxiliary. 
Officers vvill be chosen and a huge 
sports program for this coming fall 
planned. Plans for having sočiais, 
bovvling and basketball this vvinter 
for the vvomen. It’s up to you 
vvomen, novv. Let’s get dovvn to 
the meeting, Tuesday nfaht.

The team played the first place 
Cort Baraga team. Tuesday, and 
lošt — 6 to 1. Erratic fielding 
proved to be disastrous. Bull 
Klaus held the Litts to 3 hits.


	1938 Rugpj.12 0001
	1938 Rugpj.12 0002
	1938 Rugpj.12 0003
	1938 Rugpj.12 0004
	1938 Rugpj.12 0005
	1938 Rugpj.12 0006
	1938 Rugpj.12 0007
	1938 Rugpj.12 0008

