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DARBAI
IR DARBiNINKŲ ŽINIOS

6,000 PAŠAUKTI DIRB
TI. Boston, Mass. • Ka
ro laivyno laivų darbuose 
pradėjo dirbti 6,000 darbi
ninkų, ir kas savaitė bus 
imama po 20 iki 50 daugiau 
laivų statytojų ir dar apie 
100 plieno darbininkų, jei
gu tik jų galės gauti.

24,000 PAŠAUKTA DIR
BTI. Detroit. — Fordo au
tomobilių išdirbystės River 
Rouge pradėjo gaminti di
desnius skaičius 1938 mo
delių automobilių ir pašau
kė i darbus apie 24,000 dar
bininkų. Ta didelė dirbtu
vė buvo sustojus Rugp. 1.

UŽ $30 SAVAITINĖS 
MOKESTIES. Kalifornijo
je iškilo kitas sumanymas 
— mokėti seniems bedar
biams ir biedniems po $30 
savaitinės pensijos. Tų su
manymą visi remia. Tokia 
pensija seniems reikalauja
ma iš valstijos iždo. Tas 
klausimas bus leistas bal
suoti Lapkričio mėnesį.

Townsendo $200 mėnesi
nės mokesties iš valdžios 
iždo seneliams virš 65 me
tų, taip pat kilo Kaliforni
joje.

ŠTAI KADA BUS GERI 
LAIKAI! Buffalo, N. Y.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius čia pareiškė 
spaustuvių darbininkų uni
jos suvažiavime, kad ateis 
laikas kuomet spaustuvių 
darbininkai dirbs tik 21 va
landą į savaitę ir gaus mo
kėti daugiau negu dabar 
gauna už 40 valandų darbo.

Kitados spaustuvių dar
bininkai dirbo apie 60 va
landų savaitėje, dabar dir
ba tik 40 valandų.

KAIP KORTELĖS PA
SIMETA. Socialės Apdrau
dos Taryba skelbia kad iš 
arti 40,000,000 asmenų su
registruotų senatvės ir be
darbės apdraudai kas mė
nesį per neatsargumą pa
metama arba suplėšoma po 
apie 50,000 kortelių.

Jei tik kortelės savinin
kas gali suteikti apie save 
aiškias žinias, jam nauja 
kortelė greitai išduodama.

Ypatinga yra tas kad 
tarp suregistruotų randasi 
net 470,000 pavarde John 
Smith.

Sutaikė 34 Streikus. To
ledo, Ohio. — Šiame mies
te veikia Industrialė Tai
kos Taryba. Ji sprendė 
182 darbininkų su darbda
viais ginčus, kurie apėmė 
31,060 darbininkų. Iš to 
sutaikė 118 be jokio dar
bo pertraukimo. Taipgi 
sutaikė 34 jau iškilusius 
streikus.

UŽGRIUVO 25 DARBI
NINKUS. Chemitz, Vokie
tija. — Angliakasykloj Už
griuvo 25 darbininkų, ku
rie imta skubomis gelbėti..

Japonų Puolimai Hankowo Su
trukdyti. Japonai Puldinėjami
šanghai, Rugp. 17. — Ja

ponų kariuomenės slampi
nėja trimis ruožtais prie 
Geltonosios upės jieškoda- 
mos minkštų vietų Kinų 
gynime laikinos sostinės 
Hankow. Kinai laiko ap
supę tą miestą ir užtverę 
visas strategiškas vietas.

Kinų divizijos net darė 
užpuolimus Japonų kariuo
menės stovyklų.

Japonai viskas ką pajie- 
gia tai lėktuvais puldinėti 
tą miestą. Jau bombarda
vo jį virš 70 kartų. Lėktu
vų atakuose užmušta virš 
2,000 gyventojų.

Kinų bruzdėjimas prieš 
Japonus užpuolėlius eina 
visomis pusėmis. Užgrob
tuose miestuose Kinai veda 
pasalingą karą prieš juos.

Pranešimai sako kad Ki
nų vyriausias vadas gene- 
ralissimo Kai šek turi su
traukęs virš milijoną vyrų 
aplink Hankow.

Japonams jų žygyje link 
Hankow pradėjo trukdyti 
ir cholera. Jų užimtame 
mieste Kiukiang apsireiš
kė ta plėga. Desėtkai tūk
stančių gyventojų Kinų esą 
apimti tos

Kinai kovodami prieš 
Japonus užimtose vietose, 
surengė tris traukinių su
dužimus, kame žuvo apie 
390 Japonų.

Geltonojoj upėj laike au
dros susimušus dviem lai
vam prigėrė 147 Kinų.

Vėliausi pranešimai sa
ko, Kinai savanoriai puolę 
Tsinan Fu miestą, atėmė jį 
iš Japonų.

Japonai skelbia jog juos 
pasiekę žinios kad Rusija 
ruošiantisi gelbėti Kinijai.

FRANCO ATSISAKO 
PALEISTI ITALUS

Paryžius. — Pranešimai 
tikrina kad Ispanijos suki
lėlių vadas Gen. Franco 
galutinai pasiryžo laikytis 
su Italija ir Vokietija, dėl 
ko Britų viltis užbaigti Is
panų karą galima skaityt 
dingusia. Planai ištraukti 
iš Ispanijos svetimų šalių 
pagelbininkus abiejose pu
sėse lieka neįvykdomi.

Gen. Franco matomai 
nesutinka atleisti Italijos 
kareivius veikiančius prieš 
kairiuosius Ispanijoje.

Sukilėlių armijos pietva
karinėje Ispanijoje veržiasi 
prie Cabeza dėl Buey, kur 
randasi kairiųjų valdomos 
turtingos gyvsidabrio ka
syklos.

Kairiųjų vyriausybėj pa
staromis diėnomis apsirei
škė nesutikimų, kame vir
šų paėmė premjeras Juan 
Negrin. Jis prašalino iš 
savo kabineto du nariu, ku
rie buk pritarę taikymuisi 
su Gen. Franco.

Smarkus mūšiai atsibu
vo prie Gandanesa ir Eb
ro. Rugp. 15 sukilėliai sa
ko durtuvais užėmę kairių
jų laikomus Pandos kalny
nus.

Prie Segre upės, kairių
jų smarkus puolimas suki
lėlių tapo smarkiai užkirs
tas. Sukilėliai paleido už
tvankas, sugaudami kai
riuosius didele siena van
dens.

SPORTININKŲ VADAI LIETUVOS PREZIDENTO UKEJE

Amerikos Lietuvių Sportininkų vadas Kums- 
kis per Rugpjūčio 1 d. įvykusį Vilniaus kraš
to ir užsienių Lietuvių sportininkų atsilanky
mą Užugirio kieme sveikina jo aukštuosius

šeimininkus, poniai S. Smetonienei įteikda
mas rožių bukietą. Greta yra Olimpinio ko
miteto nariai: p. e. B. Giedraitis, Dr. Nava
kas, pirm. V. Augustauskas ir č. Butkys.

HULL RAGINA PRIE 
TAIKOS

Washington, Rugp. 16.— 
Cordell Hull, Suv. Valstijų 
Valstybės sekretorius, kal
bėjo per radio į pasaulį, 
siūlydamas 7 punktų tai
kos programą ir raginda
mas visus dirbti ekonomiš
kam susistiprir imui.

Jo kalba kaip tik buvo 
pataikyta tuo laiku kai Eu
ropą buvo surūpinę Vokie
tijos didieji manevrai.

PREZIDENTAS KAL
BĖJO PER RADIO

VOKIEČIŲ MANEV
RAI SURŪPINO 

EUROPĄ

DEVYNI ŽUVO. Bra
zilijoje, Rio de Janeiro uo
ste nukrito pasažierinis or
laivis, užsimušė 9 žmonės.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

KITAS GREITUMO 
REKORDAS .

Anglijos laivas “Queen 
Mary” prieš savaitę laiko 
atplaukdamas į Ameriką 
padarė greitumo rekordą. 
Dabar vėl, gryždamas Eu
ropon, sumušė greitumo 
rekordą padarytą Prancū
zų laivo “Normandie”.

Kelionę atgal į Europą 
atliko į 3 dienas, 20 valan
dų ir 42 minutas, arba 1 
vai. ir 25 rųinutom grei-Į 
čiau negu “Normandie”.

VOKIŠKAS lėktuvas su 
4 vyrais sugryžo į Berliną 
iš Amerikos, perskrisda-, 
mas į 20 valandų. Tas lėk
tuvas yra didelis, turi vie
tos dėl 23 keleivių.

11 ŽUVO. Vengrijoj nu
kritus lėktuvui užsimušė. 9 
žurnalistai ir du lakūnai.

16 ŽUVO. Vokietijoje 
oro nelaimėje Rugp. 13 d. 
užsimušė 16 asmenų, Čeko- 
slovakų pasažieriniam lėk
tuvui nukritus. Išliko gy
va tik viena patarnautoja.

GENGSTERIŲ ŽUDYS- 
TĖS. Chicago. — Pastarų 
šešių savaičių bėgiu nužu
dyta devyni asmenys geng- 
sterių keršto budu.. Poli
cija ėmėsi smarkiai sekti 
tų žudysčių kaltininkus.

NUŽUDĖ Iš MEILĖS
Pickford, Mich. — Jonas 

Babuska, 55 metų, negalė
damas prikalbinti Sofiją 
Bondykienę jį mylėti, ker
šydamas ją primušė ir už
degė jos ūkio pastatus. Po 
to pats nusižudė. Ji rasta 
negyva kai subėgo žmonės 
gaisrą gesinti. Jo lavonas 
surastas toliau nuo namų.

AVashington, Rugp. 15.— 
Prez. Roosevelt sakė kalbą 
per radio į visą šalį, paju
dindamas nekuriuos reika
lingiausius dalykus. Pre
zidentas plačiau išdėstė rei
kalingumą socialės apdrau
dos visiems, ypač biednes- 
niems, kuriems ji reikalin
ga.

Londonas, Rugp. 15. — 
Vokietijai rengiantis prie 
savo didžiųjų karo manev
rų, kurie pradėta Rugpjū
čio 15 dieną, visoje Euro
poje kilo susirūpinimas kad 
jie gali daryti puolimą ant 
Čekoslovakijos.

Čekoslovakiją apėmė bai
mė kad priedangoje ma
nevrų Vokiečiai gali ją už
pulti. Nors Vokiečiai tik
rino kad šie manevrai nė
ra kitokį negu pirmiau bu
vusieji, vis tik daugeliui iš
rodė kad Vokiečiai gali pa
daryti ką netikėto.

Londonas tiki kad Vokie
čiai turėjo mintį daryti ko
kį žygį, tik Mussolinio pa
siųstas Maršalas Balbo su
laikęs Hitlerį nuo darymo 
ko nors negeistino.

Tų manevrų delei, Pran
cūzija ir Belgija taip pat 
ėmėsi atsargos priemonių.

PREZ. ROOSEVELT 
LANKĖSI KANADOJ 
Rugp. 17-18 Prez* Roo

sevelt lankėsi Kanadoje, 
kur Kingston, Ont., univer
sitete jam įteikta garbės 
laipsnis. Taipgi dalyvavo 
atidaryme tilto tarp Suv. 
Valstijų ir Kanados.

NEJIEŠKOS DAUGIAU
Maskvos valdžia praneša 

kad užbaigė savo jieškoji- 
mą šiaurėje žuvusio sovietų 
lėktuvo su šešiais vyrais 

I metai laiko atgal. Jie skri
do iš Maskvos į Kaliforni
ją.

NUŠOVĖ NIEKŠĄ. New 
Yorke, Rugp. 14 d., Cen
trai Parke, laike surengto 
paminėjimo žuvusių mies
to policininkų, kur dalyva
vo tūkstančiai policininkų 
ir ių šeimų narių, vienas 
niekšas prislinkęs su šau
tuvu norėjo šauti pasirin
ktą policininką. Tą pama
tė viena moteris, suriko, ir 
policininkai pradėjo su juo 
kovą. Užpuolikas tapo nu
šautas, trys policininkai ir 
trys civiliniai sužeisti.

AMERIKOS filmų pa
veikslų gamintojai ir rody
tojai bendromis pastango
mis ėmėsi populiarizuoti 
krutamu paveikslų teatrų 
lankymą. Skelbimams ir 
žmonių į teatrus traukimo 
padidinimui paskyrė visą 
milijoną dolarių.

PRISIGIRDĖ MILIJO
NIERIUS. — Kanadoj va
žinėjosi laivu su savo nuo
taka, kurią vedė 13 die
nų pirmiau, jaunas Daniel 
G. Dodge, automobilių iš- 
dirbysčių turtų paveldėjas. 
Laive ištiko sprogimas, ku
ris jį labai apdegino. Ve
žamas į ligonbutį, jis iš 
skausmo neteko kantrybės 
ir iššokęs iš laivo prisigir- 
dė.

SNIEGAS. Angliją už
klupo keistas žiemos oras: 
netikėtos audros atšaldė 
orą, Norfolke prisniko dvi 
pėdas, ir padaryta keli mi
lijonai dolarių nuostolių.

NESUTARIMAI BRI
TŲ VYRIAUSYBĖJE

Londonas, Rugp. 17. — 
Italija ir Vokietija sudavė 
tris smūgius Britų užsienių 
politikai, kas privedė prie 
pablogėjimo santikių tarp 
Britų užsienių reikalų sek
retoriaus Halifax ir prem
jero Chamberlain.

Halifax tikrina kad su 
Hitleriu ir Mussoliniu nėra 
galima gražumu apsieiti, 
reikia panaudoti prieš juos 
spaudimą. Panašiai skelbė 
ir Eden, kuris atsistatydi
no pereitą žiemą už užsie
nių reikalų sekretoriaus 
pareigų, nesutikdamas su 
Chamberlainu.

Eina gandai kad Cham
berlain atsistatydinsiąs šį 
rudenį.

KAUNAS, Rugp. 6. — šią
dien apie pusę pirmos naktį 
Vilkijoje kilęs gaisras per pu
sę valandos prarijo 21 namą, 
paliko be pastogės apie 120 
žmonių ir padarė apie 500,000 
litų nuostolių.

Gaisras kilo Viduno ir Kau
no gatvių kampe — pačiame 
miestelio centre. Ten daugiau
sia namai mediniai, tik vienas- 
kitas turėjo nuo gaisro saugo
jančius muro sienas. Namai 
toje miesto dalyje jau nuo se
nesnių laikų buvo labai sugrus
ti prie vienas kito. Tat kilęs 
gaisras bematant apėmė kuo 
ne visą miestelio kvartalą, kur 
gyveno per 100 žmonių.

Vietos ugniagesiai, kurių ten 
esama apie 10, mėgino gesinti 
jau smarkiai liepsnų apimtus 
trobesius, bet jų kova tetruko 
apie 5 minutas. Pradėjus vei
kti motorui sprogo siurblys ir 
ugniagesiai nuleidę rankas tu
rėjo žiūrėti kaip ugnis kas mi- 
nuta vis rijo naujus namus.

Nuovados viršininkas pa
skambino telefonu Kauno ug
niagesiams ir policijai, prašy
damas atsiųsti pagalbos. Gy
ventojai, kurių namai yra ar
čiau centro, pradėjo kraustyti 
savo daiktus Į daržus ir sodus.

Kiek saugesnė vieta buvo 
ant kalno. Ten iš namų daik
tai nebuvo kraustomi.

Po pusvalandžio į Vilkiją at
skubėjo Vilijampolės (Slaba
dos) savanorių ugniagesių ko
manda su vienu automobiliu ir 
Kauno miesto ugniagesių ko
mandos automobilis su 9 vy
rais. Apie 2:30 vai. nakties į 
Vilkiją atvažiavo Kauno mie
sto savanorių ugniagesių ko
mandos automobilis, du auto 
rinktinės automobiliai su 50 
vyrų ir apie 12 Kauno rezer
vo policijos su vienu valdinin
ku. Skaitant Vilkijos ugnia
gesius, prie gaisro gesinimo 
susirinko apie 100 vyrų.

Daugumas sudegusių namų 
nebuvo apdrausta, ir prekės 
krautuvėse nebuvo apdraustos.

žmonių niekas rodos nežu
vo. Padegėliams teikiama 
galba.

pa-

PLIENO DARBAI, sa
ko, pakils tuoj po Darbo 
Dienos šventės, gana žy
miai. Jau dabar pakilę iki 
41 nuoš. normalio, 3 punk
tais aukščiau negu buvo 
savaitė anksčiau.

ŠYMET automobilių per 
7 mėnesius parduota viso 

gai už pasiliuosavimą ko- 1,454,200, iš kurių 22 nuoš. 
vojąs Tom Mooney. 1 nupirko kitos šalys.

SAKOMA kad bėgyje 6 
mėnesių bus paliuosuotas 
iš Kaliu>rniios kalėjimo il-

ARTISTAI REMIA 
KOMUNISTUS 

Washington. — Tyrinė
jant “prieš - Amerikonišką 
veikimą” komunistų ir ki
tų, pastaromis dienomis iš
kelta faktai kad nekurie 
žymieji Hollywoodo artis
tai savo dideliais uždar
biais finansuoja komunis
tų veikimą Amerikoje.

GRANATA SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ. Šiaulėnai. — Spičių 
kaimo ūkininkas Tadas Lauru
tis, 70 m. amž., griovė svir
ną. Lauraičiui esant svirno 
viduje įvyko sprogimas. Su
bėgę žmonės Lauraitį rado vi
duje smarkiai sužalotą: nu
traukta dešinės rankos delnas, 
apdraskyta kairė ranka ir vei
das. Jis už pusvalandžio mi
rė. žmonės sako * kad tame 
svirne buvo laikomi Bermonti
ninkų ginklai karo laiku ir ta 
granata buvo palikus.

•
MIRĖ ŠIMTAMETĖ. Rieta

ve, Liepos pabaigoje, beeidama 
gatve, mirė šimtametė senutė, 
Elena Vitaitė. Gyventojai pa
sakoja ji turėjus virš 100 me
tų amžiaus.

•
PAGALBA NUKENTĖJU- 

SIEMS ŪKININKAMS. Nuo 
audrų ir kitokių gamtos nelai
mių nukentėjusiems ūkinin
kams pagalbos teikimo įstaty
mas jau įsiteisėjo. Tam tiks
lui įsteigtas fondas kasmet tu
rės apie 700,000 litų įplaukų. 
Iš jo bus teikiama nukentėju
siems ūkininkams pagalba.

Apskaitliuota kad per me
tus gamtos nelaimės ūkinin
kams padaro apie 900,000 litų 
nuostolių. Iš fondo nebus mo
kama visų paneštų nuostolių 
suma, bet tam tikra dalis, tai
gi to fondo tam tikslui užteks.

•
'SUNKIOS DERYBOS. Eko

nominės derybos su Lenkija 
suntinka sunkumų. Iš tų sun
kumų du ypač paminėtini: pir
miausia, Lenkai nori kad Lie
tuva pirktų Lenkijoje anglis, 
o Lietuva jau turi anglių pri
statymą sutvarkius su Angli
ja ir kitais kraštais. Antras 
sunkumas yra tas kad Lenkai 
tranzitinį miško plukdymą Ne
munu nori įskaityti į mainų 
objektą.

•
ŠIMTAS VETERINARIJOS 

PUNKTŲ. Atitinkami organai 
norėdami užkirsti kelią gyvulių 
nagų ir snukių epidemijai, ku
ri siaučia Lenkijoj ir Vokieti
joj, nutarė Lenkų ir Vokiečių 
pasienyje įsteigti per 100 ve
terinarijos kontrolinių punktų. 
Apskaičiuojama kad Lietuvoje, 
jei nebūtų imamasi priemonių, 
nagų ir snukių epidemija ga
lėtų padaryti per trumpą lai
ka iki 20 milijonų litų nuosto
lių.

•
PAKILO “MAISTO” EKS

PORTAS. šių metų bėgyje 
žymiai pakilo “Maisto” gami
nių eksportas, šymet nuo pra
džios metų iki Liepos vidurio 
“Maistas” eksportavo savo ga
minių virš 21 milijonų kilogra
mų. Pernai tuo pačiu laiku 
buvo eksportavęs apie 15 mili
jonų kilogramų savo gaminių.

•
ŽUVO ISPANIJOJE. Kaune 

gauta žinių kad Ispanų vyriau
sybininkų kariuomenėje žuvo 
Šančių darbininkas E. Lapins
kas, kuris į Ispaniją išvyko 
karo pradžioje.
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PENNSYLVANIJOJE BROOKLYN, N. Y TRUMPOS!
ŽINIOS

PITTSBURGH! DAYTON, OHIO

Ruošiasi prie 150 Metų 
Sukakties Minėjimo SOCIALISTAI NUSMUKO

Allegheny apskrities 150 me- , 
tų sukakties paminėjimui ren- j 
giama didelė iškilmė, kurioje 1 
kviečiami dalyvauti ir Lietu
viai, kaipo dalis/ Pittsburgho ; 
gyventojų. Pittsburgho Lietu- , 
viai numato kad svarbu yra 
prie tos iškilmės prisidėti, to
dėl veikėjai kviečia susirinki
mą aptarimui prisidėjimo.

Prie iškilmių rengimo daly
vauja Pittsburgho miesto ir 
Allegheny apskrities valdybos.

Lietuvių prisidėjimas prie 
parado ir visuotinos iškilmės 
svarbu palaikymui Lietuvių 
gero vardo Pittsburgho visuo
menėje.

Lietuvių susirinkimas apta
rimui prisidėjimo klausimo at- 
sibuna penktadienį, Rugpjūčio 
19 d., nuo 8 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, ant 
Jane street.

Pirm šio susirinkimo buvo 
jau laikytas vienas susirinki
mas tuo reikalu, tačiau neda
lyvavo gana atstovų. Dabar 
prašomi dalyvauti kas tik ga
vo pakvietimus.

J. Kuizinas.

Stato Valdžios Pini
gais Namus

Clairtone, greta Pittsburgho, 
federalės valdžios pinigais bus 
statoma 300 gyvenamų namų.

Taip pat gauta užtvirtinimas 
valdžios parama statyti suvirs 
900 namų pačiam Pittsburghe. 
Namai bus parduodami išsimo- 
kėjimui ir kaštuos po $4100.

Savo laiku socialistai čia bu- : 
vo stiprus, turėjo žymių vadų, 
leido savaitini laikraštį, išsta
tydavo socialistų kandidatų są- ' 
rašą balsavimams, nors nelai
mėdavo. Taip yra buvę kelio
lika metų atgal, šymet vėl jie 
bandė išstatyti keletą kandida
tų socialistų nominacijoms, bet 
nepavyko surinkti reikalingo 
skaičiaus piliečių parašų ant 
peticijų. Vienas parašų rinkė
jas išsireiškė kad prisieina pa
kalbinti šimtas žmonių pakol 
gauni vieną parašą.

Rodos dabartiniuose bloguo
se laikuose turėtų socialistai 
gauti daug pritarėjų iš darbi
ninkijos eilių, bet išeina atbu
lai. Tarpe socialistų yra vei
kęs žymus advokatas Sharts. 
Bet jis pasitraukė iš sosialistų 
partijos keli metai atgal. Adv. 
Sharts pasitraukdamas pareiš
kė: Socializmo teorija bei
principai yra geri, ir pasiliks 
pas- mane ant visados. Pasi
traukimui priežastys buvo štai 
kokios: Prie socializmo .yra 
prilipęs menkos vertės gaiva
las, kuris suniekina socializmo 
principus.

Nekurie ir Lietuviai dar 
kvaršina savo galvas delei so
cializmo idėjos.
1 PARAPIJOS PIKNIKAS

Lietuvių šv. Kryžiaus para
pijos metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, Rugp. 21, Valley 
View Grove.

CORRIGAN SUGRYŽO
Amerikos ir viso pasaulio 

laikraščiai buvo pilni prirašyti 
apie lakūną Corrigan. Iš var
do jis vaizduojasi labai didelis, 
bet kaip man teko matyti, jis 
yra tik mažiukas Corriganu- 

Nekalbant apie jo didu-

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

KOMUNIS
TAI IR CIO MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

• CHICAGO, III. — Rugpjūčio
6 d. Garfield Parko dalyje, 

Paskų Distrikto teniso turni- 
re čampionatą laimėjo Lietu
vis J. J. Žukas.

STATYBOS AMATŲ UNI
JŲ Taryba pradėjo darbubtfir 
kad prie įvairių komercinių 
statybos darbų butų imama 
tik unijistai darbininkai.

PREKYBA Pittsburgho 
pastaru 

lyginant 
savaitės

cli-
džiosiose, krautuvėse 
laiku nukrito 18 nuoš. 
su 1937 metų tos pat 
prekyba.

AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Pittsburgho srityje per pir
mus septynis šių metų mėne
sius užmušimų buvo 14 mažiau 
negu per tą pat laiką pernai.

20 METŲ SUKAKTIS
Barney Community Center, 

viešuomenės įstaigai, sukanka 
20 metų nuo jos įsteigimo. Tai 
yra labdarybės ir kultūros ži
dinys šiaurinėje Daytono da
lyje. čia yra užlaikomi, moki
nami ir gydomi gamtos nu
skriausti vaikai abiejų lyčių.

Taip pat šioje įstaigoje at
liekama ir kitų prakilnių dar
bų visuomenės labui.

Lietuviai irgi turi čia prie
glaudą: SLA. 105-ta kuopa lai
ko joje savo mėnesinius susi
rinkimus ir parengimams nau
dojasi sale.

Šios įstaigos sukakties mi
nėjimas įvyks trečiadienį, Rug
pjūčio 24 d. Po pietų bus ap
rodoma institucija, o vakare 
atsibus didelis įvairus progra
mas. Patartina .ir Lietuviams 
lankytis. D. Rep.

kas.
mą, jis nuveikė didelį ir drą
sų darbą, taigi jo sutikimas ir 
pagerbimas New Yorke nei bis- 
kį nebuvo menkesnis už tur
tuolio Hughes, kuris brangiu 
lėktuvu apskrido žemės pavir
šiu aplinkui.

Corrigan buvo taip pat su
tiktas prie Battery Park, Nevv 
Yorke, ir lydimas policijos rai
telių ir motorinių dviračių.

Svieto šaligatviais buvo di
delės minios, ir šturmas popie
rių mėtomų iš aukštu namų 
langų, kaip paprastai buvo la
bai gausus.

Tiek tik teko pastebėti kad 
dėl Hughes, kuris priėmimas 
buvo kiek pirmiau, sudraskyta 
ir mėtyta geriausios popieros 
(kaip turtingam), o tam varg
šui Corrigan turėjo užtekti pa
prastų laikraščių, senų grąžin
tų čekių ir daug kitokių nerei
kalingų popiergalių.

Dvyliktą valandą dienos, su
tikęs jį Mayoras La Guardia 
davė jam užkandį, nes Brook- 
lynas prižadėjo duoti jam ge
rus pietus 8 vai. vakare.

Šį kartą ir Brooklynas užsi
manė pamatyti tą garsų lakū
ną, nes jis išskrido iš aerodro
mo kuris randasi Brooklyno 
ribose, taigi tą pačią dieną 3 
vai. po pietų Corrigan buvo ve
žamas Flatbush gatve.

Dar ne viskas. Iš Brookly
no jis išvyko į AVashingtoną, 

1 ten gražiai priimtas, ir toliau 
jo laukia Bostonas, Airių sos- 

; tinė, vėliau gi vyks į Kalifor
niją, iš kur jis kilęs.

Taigi matot, kaip gamta, ne
sunaikinus vieną mažutę gy
vybę didelėįe kelionėje, sukėlė 
daug trukšmo. O kiti su di
džiausiais prietaisais žūsta ir 
net

—Liepos 15 d. Statendam 
laivu Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas pasiuntė Lietu
von, Pirmutinės Tautinės Olim
pijados Komitetui, devynias 
trofejas sportininkams laimė
jusiems pirmas vietas: futbo
le, krepšinyje, 
me ir tenise.

bėgime, plauki-

Į

—Chicagietis 
keliunas, kuris 
šėjo Lietuvoj, Valst. Preziden
to aktu, už nuopelnus Lietuvių 
tautai ir šaulių sąjungai tapo 
apdovanotas šaulių žvaigžde.

Juozas A. Mie
štą vasarą vie-

—Rugp. 6 d. Indianos Smė
lio Kopų Valstijos Parke buvo 
surengtos laužo deginimo iš
kilmės. Tarp kitų tautų daly
vavo ir Lietuviai, kurie sudarę 
savo grupę labai gražiai pasi
rodė, padainuodami, kad kita
taučiai susižavėję prašė padai
nuoti daugiau.

jų pėdsakų nepalieka.
K. B. K.

MIRĖ JAU 2,400 LIE
TUVIU

46 metų, mirė 
Detroit, Mich. 
(vardas nepa- 
60 metų, mirė 
Detroit, Mich.

istoriškai
CIO vidu-

me- 
Det- 
mie- 

Ameri-

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBE — 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.

Pren«’nterahi metams užsie
niuose $7.90, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose; ir Kanadoje. 
metams $5^; pusei rp. $2.75. ■ 

Adresuokite: ' ' - • ;
VIENYBĖ

Ą ■: 193: Grand Street.

DETROIT, MICH

APSIVEDĖ. Birželio 27 d. 
atsibuvo iškilmingos vestuvės 
Alenos Salasevičiutės su Karo
liu Sesynu. šv. Jurgio bažny
čia tai iškilmei buvo gražiai 
išpuošta, gražią vestuvių mu
ziką patiekė vargoninkas Br. 
Nekrašas, labai gražiai giedojo 
vietos dainininkė S. Bukšaitė. 
šliubą davė Kun. J. čižauskas, i 
mišias laikė Kun. Pijus.

Vestuvių pietus buvo jauno-! 
sios motinos namuose, kur da
lyvavo visi giminės ir artimi! 
draugai. Dalyviai įteikė jau
niesiems gražias dovanas, tarp 
kurių buvo dovana nuo Lietu
vos Dukterų Draugijos, kurioj 
Alena jau keli metai eina par-' 
eigas finansų raštininkės. Tai
gi draugija ir nepamiršo savo i 
darbuotoją.

Reikia pažymėti kad Alcr.a i 
yra gera I ictuvsiC. I ?.;gus 
šv. Jurgi? p-'r piios r.okyklą. 
’ščjus aukštesn0 n ^’* k!ą 
Detroito Biznio Kolegiją.

Ji pasižymėjus vaidinimuose 
I ietuviškų veikalų i“ dalyvau
ja visur musų visuomeniniuo
se darbuse. Linkėtina jaunai 

Į porai laimingo ir pasekmingo 
j gyvenimo. ' IJepa.
I

■> 
ir

KERŠULIS A.,
Liepos* mėn.,

SKRINSKIENĖ
žymėta), apie 
Liepos mėn.,

BRAZDžIUVIENĖ Marė, mirė 
Liepos 28 d., Mahanoy City, 
Pa. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

ŠNEIDERIS Vincas, mirė Lie
pos 29 d., Shenandoah, Pa.

RUDAITIS Kazys, 52 metų, 
mirė Liepos 6 d., Harvey’s 
Lake, Pa. — Naumiesčio p., 
Meškučių k.

MATUSEVIČIENĖ Rožė, 49 
metų, mirė Liepos 27 dieną, 
Brooklyn, N. Y.

VAZNIS Simanas, 56 metų, mi
rė Liepos 21 d., New Bri
tam, Conn. — šilavos par., 
Rinkelių k.

NEVERDAUSKIENĖ Stefani
ja, mirė Liepos 23 d., Nevv 
Britain, Conn.

NORBUTAS Pranas, 31 metų, 
prigėrė 25 d. Liepos, begel
bėdamas skęstančią mergai
tę, Foxboro, Mass.

STONIS Antanas, 60 metų, mi
rė Liepos 28 d., Chicago, III. 
— Tauragės par., Kalniškių 

išgyveno

Nuo šio skyriaus įvedimo, 
čia sužymimų mirusių Lietu
vių skaičius pasiekė jau 2400.

* ¥ V-

ŠINKONIS Kastantas, 65 
tų, mirė Birželio 2 d., 
roit, Mich. — Liškevos 
stelio, Seinų apsk.
koje išgyveno 36 metus.

SMALIUKAS Petras, 56 metų, 
mirė Liepos 15 d., Detroit, 
Mich. — Liškevos parapijos. 
Amerikoje išgyveno 43 me
tus.

BALNIUS Juozas, 73 m. amž., 
mirė Rugpjūčio 3.
Mich. — 
jampolės 
išgyveno

Detroit, 
, Mari- 

Amerikoje 
50 metų. 

J. O.

Kaip tik pradėjo plisti nau
ja darbininkų organizacija, ln- 
dustrialinio Organizavimo Ko
mitetas (CIO), į ją pradėjo 
briautis komunistai. Kai tas 
pradėjo būti paminima spau
doje, komunistai visa gerkle 
rėkė norėdami tą užginčyti.

Tačiau yla iš maišo išlenda.
Biskis po biskį ir jų tikslai 

pradėjo išeiti aikštėn ir jų dar
bai pasirodė.

Jau prieš kelis mėnesius vie
nas Amerikos radikalas žurna
listas rašė apie tai sekančiai:

“CIO programas industriali- 
nio organizavimosi yra leng
vas, progresingas, 
neišvengiamas. Bet
je apsireiškė pusės, svarbiau
sia dėl komunistų ‘partijos li
nijos’ taktikos, ko griežtai lai
kėsi jų partijos nariai ir pri
tarėjai. Komunistai neturi ki
tokio programo šalip noro val
dyti arba griauti. Tas progra
mas diriguojamas iš toli, tiks
lams kurie neturi nieko bendro 
su Amerikos darbininkais. Sta- 
linistų biurokratija nori kon
troliuoti tarptautinę užsieninę 
politiką. Dėl to CIO nuolat 
stovi pavojuje suirimo dėl tos 
įtakos.”

Už tai tas rašytojas buvo iš- 
niekirttas ir išjuoktas beveik 
visų CIO vadų.

Bet štai ateina žinios iš Ka
lifornijos, patvirtinančios kad 
tas buvo teisybė. Tat pats ei
nasi ir Detroite tarp automo
bilių darbininkų 
iš vadų tarpo 
tris viršininkus : 
spenduoti, nes . 
sugriauti uniją 
šius su komunistais.

Paskutiniausios žinios 
korr.unistų vadovavimą 
unijų pakilo ir iš Clevelando.

' Pasirodo kad čia vienas orga
nizatorius buvo tik ką baigęs 
komunistų agitatorių kursus 
Ne v; Yorke ir atvykęs į Cleve- 

| landą stojo organizuoti darbi
ninkus CIO vardu.

Apie komunistų “gręžimus” 
iš vidaus girdėjome ir Ameri
kos Darbo Federacijoje ir An
gliakasių unijoje ir visur ki
tur. Bet pirm CIO atsiradimo 
Amerikos Darbo Federacijos 
nusistatymas buvo organizuo
ti į unijas tik amatninkus, ne 
industrialius darbininkus.

Amatninkai, savo keliu, yra 
gudresni, mokytesni žmonės, 
todėl komunistams jų tarpe 
nesisekė.

Kaip tik paplito CIO, čia kas 
kita! čia organizuojami juo
dieji darbininkai, kurių tarpe 
yra daug pačių komunistų at
eivių ir simpatizatorių. čia 
komunistai ir griebėsi įsivy
rauti ir užimti unijose vadovų 
vietas.

Kuomet jų tikslai ėmė išeiti ] 
j šviesą, jie stengėsi tą užrėkti 
ir visaip dangstyti, tačiau da
bar jau visiems pasidarė aiš
ku, ir lieka darbininkams, arba 
skubiai komunistų atsikratyti 
arba CIO pati per save suirs.

CIO. Narys.

i

• PHILADELPHIA, Pa. —
Pabaigęs Temple universite

tą, Antanas Ramanuskas tapo 
dentisterijos daktaru.
® CHICAGO, III. — Dvi

mios Lietuvaitės šokėjos, 
Maleliutė ir V. Budrikait?
vyksta su mokytoju A. Andre
jevu į Erie, Pa., kur jos šoks 
vietiniame teatre.

žy- 
A. 
iš

—Lietuvių Universiteto Stu
dentų JKlubas šymet išduoda 
antrą paskolą 300 dolarių mok
sleiviui, Lietuviui ar Lietuvai
tei, gyvenančiam Cook apskri- 

:tyje.
—J. Byanskui, Birutės choro 

vedėjui, išvykstant aplankyti: 
Lietuvą, įteikė dovaną — gra
žų fotografijoms albumą.

—Komp. A. Vanagaitis su 
žmona išvyko atostogų. Laike 
dviejų savaičių jie žada aplan
kyti šiaurinę Suv. Valstijų da
lį prie ežerų Michigan, Supę- j 
rior, kur randasi bene gražiau
si šios šalies vasarotojų kuror
tai. i

I

Visokios Žinutes
BENDRAS PASKUTINIS 

PIKNIKAS
SLA. 198, 354 kuopos ir L. 

D. S. 73 kuopos rengia bendrą 
pikniką sekmadienį, Rugpjū
čio 28 d. Belgrad sode. Pra-' 
sidės nuo 12 vai. dienos. Vie
ta randasi 401 E. Statė Street, 
Barberton, Ohio. Davažiavi- 
mas geras, Barberton gatveka- 
rinis, arba automobiliais: da- 
važiavus Barbertoną, po antros 
trr.fiko šviesos sukti po kairei 
ir už pusės mailės nuo gatve- 
kario matysit pikniko vietą.

Užkviečiam Akrono ir Cle- 
vclando bei kitų miestų Lietu
vius

i šios
atsilankyti į šį paskutinį 
vasaros pikniką.

Komitetas.
* * *

Apsivedė jaunuolė Ona Ja- 
Izidoriaus ir 

Simu 
poki- 
13 d. 
salė-

rašiuta duktė
Barboros Jarašių, su
Trafimovu. Jų vestuvių 
lis buvo surengtas Rugp. 
šv. Petro pobažnytinėje
je. Svečių buvo daug. Apart 
vietinių, į vestuves nuo farmų 
pribuvo K. Puišių šeima. Lai- 

l kc pokilio kalbas pasakė V.
Puišis, S. Rodavičius, ir veikė- 

| irs jaunosios dėdė, B. Jara
šius. Muziką patiekė Eddie'
Rudis. Surengime pokilio pa
sidarbavo Veronika Rudienė, 

i P. Brrauskiena ir B. Jarašius.
Pokilyje dalyvavo abu šios pa- 
"r pi jos kunigai, klebonas Kun. 
Burgcois ir padėjėjas Kun. J. 
Angelaitis. Jaunieji gavo daug

1 dovanų.
Pas J. Novickį atsilankė sve- 

čiuosna jo sunus su žmona, iš j 
Columbus, Ohio.

Savo gimtadienį apvaikščio- į
I

Tarpučių k. 
parap. 
daugiau

Jonas, pusamžis,

išgy-

mirė 
Wis.(

i unijos, kuri 
turėjo išmesti 
ir ketvirtą su- 
jie konspiravo 
palaikant ry-

apie 
CIO

49
d.,

65

j

24 metų, 
Chicago-

kaimo. Amerikoje
41 metus.

MATUZAITĖ Adelė, 
mirė Liepos 31 d.,
je, kur buvo ir gimus.

S AMAS Vincas, mirė Liepos 
31 d., Chicagoje.

PAVILONIS Kazys,
laivo
24 d.
buvo 
tuva.

iššoko iš 
ir prisigirdė Birželio 
Gyveno Argentinoj ir 

deportuojamas i Lie- 
Paėjo nuo Ukmergės.

• PITTSBURGH, Pa. — Rup- 
pjučio 15 d. čia prasidėjo L. 

Darb. Susivienijimo seimas — 
tai yra komunistų organizaci
jos.

• KENOSHA, Wis. — Rengia
ma Lietuvių Diena Rugpjū

čio 28 d., kuriai Lyros choras 
rengiasi su dainomis.

• BROOKLYN, N. Y. - Alek
sandras Skarulis išlaikė kvo

tinius ir tapo priimtas į U. S. 
Karinę Jurų Akademiją, An- 
napolis, Md.

• CHICAGO, III. — Rugpjūčio
9-11 d. įvyko Lietuvių Vy

čių seimas, Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: 
gavau pereito 
bet pažymėkit: 
nr. 5, 
greitu 
siųsta 
kurio

“Ne- 
numerio”, 
“Negavau 

32, arba 44”. Tada 
laiku bus jums pa
tas tikras numeris 

negavot.

Vladas
Abiejų
Dirvos

jo Lietuviai jaunuoliai 
Norkus ir J. Višnelis. 
jaunuolių tėvai yra 
skaitytojai.

Goodyear ir Goodrich gumų 
dirbtuvės po sumažinimo savo 
darbininkų skaičiaus pradėjo; 
geriau dirbti, bet Firestone gu
mų dirbtuvė tedirba labai silp
nai, po vieną dieną savaitėje, i

Teko sužinoti kad savo var-1 
duves apvaikščiojo šicy Onos: 
Rukienė, Lukoševičienė, Kirti- 
klienė ir Sebestinienė.

Kalnas.

BRIGHTON, MASS

sumanė smagiai laiką 
atvažiavo į Brigh- 
savo gerus draugus 
ir kitus, čia pasi- 
apie porą savaičių, 
įdomesnes vietas, ir

SVEČIAI Iš AKRONO. Va
lerija Bankv, Kazio ir Magda
lenos Puišių duktė iš Akrono, 
gavus darbe porą savaičių ato
stogų,
praleisti: 
tona, pas 
Kuliunus 
svečiavo 
apžiurėjo
gryžo ramon.

Puišiai yra geri ūkininkai ir 
patriotai Lietuviai, Skaito Dir
vą, tai ir jų duktė yra gera 
Lietuvaitė, skaito ir rašo Lie
tuviškai. Linkėtina jai geros 
’aimės.

DARBAI karščiams užėjus 
apsilpnėjo porai mėnesių.

Brightonietis.

VALAITIS
mirė Liepos 23 d., Decatur, 
Mich. — Naumiesčio parap., 
Vilčikų k. Amerikoje 
veno 32 metus.

BARTKIENĖ Marijona,
Liepos 17, Milwaukee,

ARMONIENĖ SOFIJA (žerei- 
kiutė), 30 metų, mirė Liepos

23 d., So. Boston, Mass. Li
ko vyras, Aleksandras.

JUOZAITIS Karolis, pusamžis,' 
mirė Liepos 27 d., Chicagoj. 
— Panevėžio apsk., Smilgių 
miestelio.

JUNKAITIENĖ Agota (Burin- 
skiutė), pusės amžiaus, mi
rė Liepos 26, Chicagoje. ■— 
Marijampolės ap., Bartnikų 
par., Patilčių k. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

MAČIONIS Petras, 47 metų, 
mirė Liepos 16 d., Worces- 
ter, Mass. — Varėnos vals., 
Jokėnų kaimo.

MATUSEVIČIENĖ Rožė, 
metų, mirė Liepos 27 
Brooklyn, N. Y.

CIVANAVIČIENĖ Katrė,
metų, mirė Liepos 11 dieną, 
Lavvrence, Mass.

POCIENĖ Marė (Mažeikaitė), 
pusamžė, mirė Liepos 23 d., 
Chicagoje. — Gimus Garg
ždų par. Amerikoje išgyve
no 27 metus.

VĖLIUS Stasys, 54 metų, mi
rė Liepos mėn., Pittsburgh, 
Pa.

DAINYS Vincas, 61 metų, mi
rė Liepos mėn., Wilkes-Bar- 
re, .Pa.

GEDVILAS Kazys (vienuolis) 
mirė Liepos 5, Kankakee, 
III. Buvo mokytoju šv. Via- 
toriaus vienuolyno aukštes- 
nėsės komercijos kursų.

JANKAUSKAS Mykolas, mirė 
Liepos mėn., Sugar Notch, 
Pa.

KANTRAUSKAS J., 57 metų, 
mirė Liepos mėn., Detroit, 
Mich.

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas. krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

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
meri pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, T1L

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:
Rugsėjo 24 

Spalio 1 
Spalių... 28

DROTTNINGHOLM Rugsėjo 1
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7
K UNGSHOLM .... Rugsėjo 11
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietini B< 

laivakorčių agentą, arba

SVEDISH AMERICAN LINE
Rockefeller Center New York, N. Y.fi.3f> Fifth Avė.

JUNE llth to SEPTEMBE'R 5+h
Finest Bathing Beach in the VVorld . 

Largest Hotels on the Great Lakęs . .
1000 outside rooms at reasonable rates . .

Fishing ... Golf ... Tcnnis ... Dancing 
. . . and all recreational attractions . . 

Appetizing Mcals . . . Ample Garages . . .
Free Parking Space.. . . Ideal fer a day 
... a vvcek-cnd or your entire vacation.

SEND FOR FOLDER
Reached by rail and bus to Sandusky, or 
by auto; Ohio Route No. Z, U. S. No. 6.

CEDAR POINT-ON - LAKE ERIE
OWNED ANO OFERATEO BY

The G. A. Boeckling Co., Sandusky, Ohio
K
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svarbų darbą baigus Kelione po Musų Lietuvą
rr»f»riErr»« I atliulu K Ymzano T įminima šauliu ■ C< C>
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Amerikos Lietuvių Dovana Lietuvos Šaulių Są- , 
jungai — Pirmieji Sparnai

Kam šiek-tiek pažystamas vo fotografijas neatidėliojant, 
musų visuomeniškas veikimas Visi tie kurie aukojate nema
tąs lengvai supras kokį darbą 
ir kiek jiegų turėjo įdėti per, 
šešis mėnesius Dariaus-Girėno | 
Aero Klubas Brooklyne, nore-I 
damas savo užsimotą darbą 
sėkmingai ir laiku atlikti. Ypa
tingai kad tas darbas reikėjo 
tik keliems asmenims atlikti. 
O juk klube tik keli nariai ir 
yra.

čia kaip tik ir patvirtinta 
toji patarlė: “Nesvarbu kieky
bė, bet kokybė”. Ypatingai 
klubas džiaugiasi sutikęs nuo
širdžius talkininkus tolimesnė
se kolonijose, kurie savo nuo
širdžiu pritarimu, aukomis ir 
darbu prisidėjo. Už tai ir rei
kia atiduoti didelė garbė: C011- 
necticut valstijos Lietuviams, 
kurie ne tik pirmieji stojo į 
talką, bet savo aukomis pirmo
je eilėje stovi. Philadelphijos, 
New Yorko, Scrantono (Taurų 
Klubas), Baltimorės, Amster
damo, Great Neck, L. I., Mas- 
peth, L. I., ir eilės kitų kolo
nijų Lietuviai mažesnėmis au
komis prisidėjo.

šių kolonijų Lietuvių auko
mis nupirktas lėktuvas ir iš
gabentas Lietuvon — Lietuvos 
šaulių Sąjungos 
rui.

Palyginti per 
laiką, tik šešis 
kėjo 
tam 
buvo 
kijos 
merikos Lietuvius vertė siųsti 
aukas Ginklų Fondui. Sporti
ninkų siuntimas į Pirmutinę 
Tautinę Olimpijadą. Be viso 
to, gal svarbiausias klausimas 
tai nesibaigianti bedarbė, ku
ri slegia daugelį ir musų tau
tiečių. Bet nežiūrint to visko 
— laimėjom. Savo užsimotą 
darbą atlikome. Lietuvos Sau
liau—
KOKS

žiau $10, jūsų paveikslų lau- 
I kiame. Taip pat tie kurie dar 
l negrąžinot aukų rinkimo kny- 
j gų prašome jas dabar prisiųs
ti. Organizacijos kurios nuta- 
rėt aukoti lėktuvo fondui ir 
dar aukų neprisiuntėt, malo
nėkite dabar tai įvykdyti.

Dirbkime ir baigkime darbą 
gražiai.

Dariaus-Girėno Aero Klubas 
Valentinas Kaminskas, 

Pirmininkas,
Antanas Alekna, 

Sekretorius,
Juozas Ambraziejus, 

Iždininkas.
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

Aviacijos Biu-

visai trumpą 
mėnesius, rei- 

šį darbą atlikti. O juk 
šiais metais kaip tik ir 
nepalankios sąlygos. Len- 
ultimatumas Lietuvai, A-

sparnuoti!
LĖKTUVAS IR 
JIS KAŠTAVO 

abejo visuomenei 
žinoti kokį lėktuvą 
ir kiek mokėjome.

KIEK

bus 
pir- 
Pa-

Lėk-

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

vos Žmonės Mėgsta Keliauti. — Susitikimai 
su Pažystamais Kaune — Vaišės — Opera.

SU-

Juozo
Chi-
Wa-

* * *

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Cornell universitete, ir važinė
jo po Ameriką kitais ukininky- 
stės reikalu tyrinėjimais.)

Kaunas guli Ne- 
ir kalnuose ap-

Atsiradom Kau-

10-

Antanas, sūnūs An-' 
Marijonos Brizgių, 

žinomas vardu An-

Be 
įdomu 
kome 
galiau, kiek išviso buvo surin
kta šiam tikslui pinigų? Šiuos 
klausimus čia atsakome,
tuvas yra CUB SPORT model 
J3, 1938, su visais įrengimais 
ir keletas atsarginių dalių mo
torui. Už lėktuvą ir visas tas 
reikmenis mokėta $1,585. Per
vežimas į Lietuvą $284.25. La
kūno kelione — $211; pasas 
$10. Įduota lakūnui nenuma
tytoms išlaidoms $160.

Iš visų čia suminėtų išlaidų 
jau aišku kad šio žygio įvyki- 
nimui reikėjo išviso $2,250.25. 
O klubas surinko $1,850.25 — 
taigi klubui truko $400, ku
riuos priversti buvom skolintis, 
pasitikėdami komitetų ir at
skirų rėmėjų pastangomis at
eityje tą sėkmingai išlyginti.

Garbės rėmėjų knyga bus 
spausdinama vėliau. Laukia
ma kada bus galutinai užbaig
tas darbas. Kada gryš lakū
nas iš Lietuvos su įgytais įs
pūdžiais ir kartu parveš pri
ėmimo dovanos paveikslus, ku
riuos turėsime panaudoti į mi
nimą knygą. Bet šiuo kartu 
mes prašome komitetus ir pa
vietinius asmenis prisiųsti sa-

Andriuškevičius Juozas, 
nūs Juozo, išvykęs 1911 me
tais. Laumėnų k., A. Panemu
nės vai., Kauno ap. Pradžioje 
gyveno Bostone, ir dirbo ka
syklose.

Balčiūnienė - Malakauskytė 
Agnieška, su vyru Antanu Bal
čiūnu ir sunum Antanu išvyko 
į Ameriką 1904 metais, gyve
no Washingtone.

Banys Vincas, sūnūs Jono, 
taip pat žinomas pavarde Wil- 
liam Banis, gimęs apie 1872 m. 
Sudonių k., Butrimonių vals. 
Jam priklauso dalis jo brolio 
Andriaus Banio palikimų.

Baranauskas Jonas, gyvenęs 
41 S. Leonard st.. Waterbury, 
Conn.

Bartkus Jeronimas, 
sūnūs, anksčiau gyvenęs
cagoj, dabar buk gyvenąs 
shingtone.

Berzekaitė Petrė, prieš 
tį metų gyvenus New Rochel 
le, N. Y.

Brizgis 
driaus ir 
taip pat
thony Brizer, dar 1927 m. gy
venęs Turner Falls, Mass.

Bružas Juozas, Deltuvos mie
telio, Ukm. ap., 1937 m. gy
venęs Yonkers, N. Y.

Cisevičius Stasys, sūnūs Pra
no, taip pat žinomas vardu S. 
Casavech, prieš trejus metus 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Greškai, Pranas ir Kazys, 
Svirplanių k., Žaslių v., Tra
kų ap., Amerikon atvykę prieš 
karą.

Jasinskas Motiejus-Kazys, 
sūnūs Prano, taip pat pasiva
dinęs Gosinski, Radžiūnų kai
mo, Alytaus aps., gimęs apie 
1861 met., Amerikon atvyko 
prieš 1900. Jam priklauso da
lis mirusio brolio, Kazio Jasin- 
sko palikimų.

Jozėnas Vincas, sūnūs Ado
mo, gimęs Gaižiūnų k., Linku
vos vai., Šiaulių ap., 1884 m. 
Iki 1902 m. gyveno Philadel
phia, Pa. Jam priklauso jo 
brolio dalis. Atsiliepęs gali 
gauti nemaža pinigų.

Kalnis Zigfridas, prieš karą 
gyvenęs Rygoje, Amerikon iš
vykęs apie 1912 ar 1913 m.

Kerza Jonas, sūnūs Jono.
Kvainauskas Jurgis, tarna

vęs Amerikos kariuomenėje 
buk tai gyvenęs Arizonoje 
savo dalimi.

Litvinskas Jonas, stalius, 
pie 1927-29 metus gyvenęs
Manchester. Litvinskas buvo 
beraštis, jo laiškus už jį raši
nėdavo Karolis Karpuška, pas 
kurį jis gyveno. Apie j ieško
mąjį manoma žino Juozas So
doms, nesenai gyvenęs East 
Hartford, Conn., ir Antanas 
Abramavičius, Hartford, Conn.

Liupnickas Pranas, iš Trakų 
apsk., gyvenęs Lowell, Mass.

Lukšienė-Sausanavičiutė Ka
trė, Jezno vai., Alytaus apsk., 
paskutiniu laiku gyvenus New 
Yorke.

Lukoševičienė - Rindeikienė 
Magdė ir Lukoševičiutė-Gvaz- 
daitienė Marė, abi gyvenusios 
Shenandoah, Pa.

Malaukis Petras, 
tais gyvenęs Castle 
Pa.

Jieškomieji arba 
žinantieji prašomi atsiliepti: 

Consulate General of 
Lithuania 

16 West 75 Street 
New York, N. Y.

įr 
su

a- 
N.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X 3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

• RUSIJOJ
mineralinių

1920 me-
Shannon,

apie juos

pradėta jieško- 
šaltinių labiau 
Iki 1917 metų 

žinoma 385 mi-

ti
negu kitados.
Rusijoje buvo 
neraliniai šaltiniai, o dabar jų
esama žinomų suvirs 3500.

SEKMINIŲ IšVAKARĖ LAI
SVĖS ALĖJOJE

Artėjant prie Kauno, įvažia
vom į tunelį per kalnus kurie 
supa Kauną, 
muno slėnyje 
linkui.

KAUNAS!
ne, ir vėl mano širdis ėmė la
biau plakti, nes’ čia randasi di
duma mano draugų, o malonu-, 
mą ir džiaugsmą gali rasti tik 
tarp gerų draugų. Tai yra 
tie draugai kuriuos susipaži
nau dešimts metų pirmiau ir 
per tą laikotarpį ką lankėsi 
Amerikoje. Taipgi tie draugai 
kurie pažysta mano vyrą per 
jo raštus ir laikraštinį darbą. 
Buvau telegrafu pranešus p. 
Drangelienei-Darlys kad atva
žiuoju ir dabar maniau sau ar 
jai laikas leis atvykti į stotį 
mane pasitikti. Kaip tik in- 
ėjom į stotį, tikrai ji čia buvo 
su savo geru draugu p. Fabi
jonu Neveravičium, abu links
ma šypsą veiduose ir žėrėjan- 
čiom akim. Neapsakomai lin
ksmos mudvi pasibučiavom ir 
pasisveikinom. Dabar jau mes 
buvom jų globoje, taigi leidom 
broliam Motuzams, kurie kar
tu gryžo į Kauną, eiti savo 
reikalais, padėkodamos už atly- 
dėjimą į Kauną. Jie taipgi bu- 

; vo pavargę po tokios ilgos die
nos, taigi palinkėjusios jiem 
saldžių sapnų atsiskyrėm.

Pasiėmusios savo bagažus ir 
susėdusios į taksi nuvažiavom 
į viešbutį susirasti kambario. 
Kadangi Kaune buvo šventa, 
miestas buvo užsikimšęs, to
dėl mes negalėjom pasirinkti 
viešbučio kokio norėjom, ėmėm 
ką galėjom gauti, tai buvo Kę
stučio viešbutis Laisvės Alėjo
je. Susidėjusios viską į kam
barį, už kelių minutų išėjom 
su p. Drangeliene ir Nevera
vičium vakarienei.

Kaip tik išžengėm į Laisvės 
Alėją, čia pasirodė lyg keista. 
Gatvė buvo pilna žmonių, o jau 
buvo 11 valanda vakaro. Vi
durys gatvės, kuris išsodintas 

j dviem eilėm lapuočių medžių, 
' ir suolai buvo pilni žmonių, 
I kurie tik vaikštinėjo ir gėrėjo
si vakaro oru. Gatvės šviesos 
pasislėpusios tarp medžių ša
kų 
su, 
lių 
to sieksnių, aš tėmijau į pui
kius krautuvių langus, prikrau
tus visokių medžiagų, suknių, 
skrybėlių ir tt., visko kas la
biausia patraukia moterišką 
akį, langai visi apšviesti, — 
kaip staiga atsidarė Konrado 
kavinės durys ir pamačiau pa
žystamą veidą. Tai Pranas 
Rimkus, kurį buvau susitikus 
Chicagoje metas laiko atgal, 
laike Margučio parengimo, kur 
buvom nuvažiavę su savo vyru 
ir pp. Salasevičiais. Jis mane 
tuoj pažino ir tikrai nuošir
džiai Lietuviškai pasveikino. 
Musų šio vakaro šeimininkai 
pakvietė ir jį prisidėti prie 
musų ir mes nuėjom į Centrai 
restoraną. Išrodo kad Čia Kau
ne visi vienas kitą pažysta.

Mes 
skanią 
laikas 
labai 
savaitė kelionėje buvo labai 
įtempta. Taigi atsisveikinom 
su musų vaišintojais ir atsi- 
gulėm, pilnos minčių apie se
kančią dieną ir naujus įvykius 
kokie musų laukia čia, Kaune.

(čia minimas Pranas Rim
kus yra Lietuvos žemės Ūkio 
Rūmų tarnautojas, buvęs at
siųstas į Ameriką studijuoti j 534 Michigan Av.

LIETUVIŠKI ŠALTI 
BARŠČIAI

Tuoj priėjom “Pienocentro 
Valgyklą”, kur p. Rimkus už- 
sikvietė mus užgerti ar užval
gyti ko. čia mudvi turėjom j 
pirmą progą paragauti Lietu- • 
vos garsių šaltų barščių, jie 
buvo pirmutiniai atkreipti ma
no dėmesį. Valgių surašė bu- j 
vo daug įvairių kitų valgių, 
bet mudvi dar buvom nepaty- i 
rusios kas jie tokie, nes tik 
pirmutinį kartą tepaėmėm į 
rankas Lietuviškų valgių su
rašą. Atsimenu ten buvo pa
žymėta “Blyneliai”, “Blyneliai 
su varške”, “Ryžų košė”, “Py
ragaičiai”, Tušyti kopūstai”, j 
“Rugusis pienas” ir kitoki ku
rių skonio mes nežinojom. Ta-' 
čiau visi šie valgiai buvo be 
mėsos ir daugiausia pieniniai, j 
Mums atnešė šaltų barščių su ’ 
bulvėm 
skaniai, 
kaip ir 
valgiau
tyje buvo, 
minam “šaltus 
jie toli negali 
čia gaunamais, 
aplankyti vien 
barščių,
nors po kartą į dieną 
aš Lietuvoje busiu.

Pasistiprinę, ėjom 
pasivaikščioti. Tuoj
“kavinę”, arba Kurhauzą (ku
rorto namą). Iš čia pasigirdo 
malonus muzikoš garsai 
Rimkus užsikvietė mudvi 
dų užgerti kavos ir nors 
kartų pašokti. Sutikom
ti, ir užlipom ant verandos ku
ri supa visą tą namą. Aplink 
verandą eina užtvara ir viršai 
stulpų laikančių tą užtvarą ap
rėdyti gražiais pušų skujų pa
dariniais. šimtai stalukų ir 
kėdžių šioje verandoje, kurie 
visi buvo užimti, žmonių buvo 
tiek daug kad vargiai galima 
buvo prasigrusti. Viduje bu
vo dar daugiau stalukų ir dau
giau žmonių, šokikai vidury
je salės galėjo šokti tiktai sto
vėdami vietoje. Dairėmės ap
linkui su vilčia gauti kur nors 
staluką prirėsti, bet nebuvo 
nei vieno tuščio. Pagaliau p. 
Rimkus paprašė vieno žmogaus 
kuris sėdėjo prie staluko vie
nas, prisiimti ir mus, taip tai 
mes gavom prisėsti. Po to dar 
turėjom 
užkąsti,

Dabar
Kauną.
prieš sutemą, ir
Laisvės Alėja, p. Rimkus susi- 

‘ tiko savo draugą, sportininką 
1 Mockaitį, kuris prisidėjo prie 
• musų. Jis turėjo nusipirkęs 

saldainių, taigi ir mus pavaiši- 
■ no.

Mockaitis tuoj mus paliko, ir 
mes nuėjom į radio stotį pa
klausyti Barborą Drangelienę 
koncertuojant. Tai buvo kon
certas vertas gerų pinigų, bet 
mes buvom jos svečiai ir gir
dėjom dykai. Poni Drangelie- 
nė dainuoja labai puikiai ir ją 
Kaune visi myli. Ji dainavo 
prie orkestro akompanavimo, 
ir tas viskas buvo labai puiku.

Po jos koncerto, p. Narevi- 
čius ir mes trys vykom į Met
ropolį vakarienei, čia valgėm, 
išsigėrėm iš pašokom, 
baigėsi pirma maloni 
Kaune.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

ir su valgėm juos labai 
Jie buvo tokie skanus 

dešimts metų atgal ką 
ir iki šiol mano atmin- 

Mes Amerikoj ga- 
barščius”, bet 
susilyginti su 
Verta Lietuvą 
tik dėl šaltų

Pasiryžau valgyti jų 
tolei kol

(dabartinę Įgu- 
po dešinei Kęs- 
paskiau Vytau- 
pro geležinkelio

daugiau 
priėjom

ir p. 
į vi- 
porą 
užei-

pro 
ap- 
ke- 
ke- 
Pa-

ir viskas išrodė taip tam- 
nes mes papratę prie dide- 
šviesų. Nepraėjom nei šim-

turėjom smagų laiką, 
vakarienę, ir jau buvo 
ilsėtis, nes mes buvom 
pavargusios. Paskutinė

PANEMUNĖS MIŠKE — SEK
MINĖS SU KAUNIEČIAIS 
Birželio 5, sekmadienis. — Il

gai šiądien miegojom ir atsikė
lėm vėlai. Vienuoliktą valandą 
atsilankė pas mus Pranas Rim
kus ir išsivedė į Konrado kavi
nę pusryčių.

Diena buvo skaisti saulėta, 
šiądien Sekminės. Ponas Rim
kus pasivadino mudvi į Pane
munę, parką ir rezortą Kauno 
užmiestėje. Sekmadieniais visi 
ten vyksta. Sako, gerai yra iš
važiuoti iš miesto. Keistai tas 
pasirodė, juk Kaunas yra toks 
mažas ir ramus miestas, su to
kiu mažu judėjimu, čia rodos 
lyg kokiame parke. Bet ne Kau
niečiams. žalios lankos ir me
džiai ir minkšta žemė yra in- 
stinktivė meilė gamtos Lietuvio 
širdyje. Atilsis ir malonus ty
ras oras žaliame miške tarp me
džių ir gamtos traukio juos 
sekmadienį ir pasilsio dieno
mis. Mudvi kvietimą priėmėm 
ir sėdę į autobusą išvažiavom 
į Aukštutinę Panemunę. Va
žiavom Laisvės Alėja, paskiau 
pro “Soborą” 
los bažnyčią), 
tučio gatve, 
to Prospektu,
stotį, kurios priešakyje priso
dinta puikių gėlių, toliau 
Šančius, kur jau prasideda 
valiais akmanimis grystas 
lias. Autobusas užkimštas 
leiviais, kurie visi vyksta į
nemunės mišką visai dienai. 
Maža mergaitė autobuse, paty
rus kad aš Amerikietė, atsi
stojo ir atidavė man savo sė
dynę, taigi až važiavau pato
giai nevisai lygiu keliu.

Už apie 20 minutų mes pa
siekėm savo kelionės tikslą, 
čia išrodė kaip užmiestis, su 
eilėmis namų abiem gatvės pu
sėm, o skersinių gatvių galuo
se matėsi pušynas miškas. Į 
tą pušyną mes ir vykom.

Oras puikus, šiltas, tai mes 
dėvėjom tik lengvas vasarines 
sunknias. šaligatviai Panemu
nėje yra iš akmenų, bet vidu
rys gatvės palaida žemė, net 
dikčiąi smiltėta. Pušys vėl pa
traukė mano dėmesį, tiesiog 
įsimylėjau į tą vaizdą tiesių 
aukštų pušų, kurių aukštis ro
dės siekia į patį dangų.

Užėjom ant minkštų sama
notų miško grindų ir tuoj pu
šų kvapsnis užpildė musų no
sis, 
nas 
čio 
visi 
naši j šią malonią vietą pasil- 

’ sėti ir atsigaivinti. Mes ėjom 
' ir ėjom, rodės per mylių my- 
’ lias, ir vis buvo miškas ir miš- 
1 kas. Begaliniai plotai pušų 
1 visame jų puikume. Paukš- 
- čiai skraidė ir čirškėjo visur 

aplinkui, žmonės, žmonės vi- 
1 sur, vaikšto arba sėdi ant ne

suskaitomos daugybės suolų 
išstatytų šiame parke. Kiti 
kurie turi ūpo žaisti, sėdi ar
ba guli minkštose samonose ir 
žaidžia vieni su kitais. Malo
nus tai vaizdas, pamaniau sau, 
ir linksmi žmonės tie Lietuviai.

Pravaikščioję rodės net ke
lias valandas, atėjom prie Ne
muno pakraščio, kur radom 
besimaudančius žmones abiem 
upės pusėm, turinčius smagų 
laiką šiltoje saulėje, gaivinan
čiame Nemuno vandenyje. Ir 
mane pradėjo imti noras prisi
dėti prie jų, nes iš aš mėgstu 
plaukyti ir žaisti vandenyje.

Malonus tai kvapsnis, pil- 
sustiprinančio ir gaivinan- 
maisto. Nestebėtina kad 
Kauniečiai veržiasi, skubi-

J. A. Urbonas

laukti iki ką gausim 
ir išėjom pašokti.
atėjo laikas gryžti j 
Sugryžom j miestą 

vaikščiojant

Taip 
diena

SEK-Seka: ANTRA DIENA 
MINIŲ — KAUNAS VISKO 
PILNAS — VAIŠĖS SU KAU

NIEČIAIS.

“Dirvos” Agentas Daytone
Dayton, O

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. EV. 1259 

Pittsbnrgh, Pa.

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS UŽ AKI. DANTIS UŽ DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 

AUKSO VERŠIS
dina 4 vyrai, 1

DU BAILIU —
kia 3 vyrai, 2

Divorsas—trijų veiksmų komedija.
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie-

25c

15c29 p.
veiksmo komedija. Vai-
35 pusi.............................
viename veiksme. Vei-
36 pusi.........................

.. , _ _2,_. Dalykas dedasi
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ________________________________ 50

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi..................... 50c

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................... 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai.........................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.....................................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
2 vaikai. 27 pusi........................................................

KUNIGO GRA MULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo....................................................25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.........................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.........................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .51 pusi...........................

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi......................................... 15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik-
» sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi.....................................10c
PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina

10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.................................
PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen

kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-
3 vaikai. 110 pusi.................................................... 1

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — yieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi.........................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.................

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p...............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
...tIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi....................................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant......................................................................

SALOMĖJA, Herodienėa Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.....................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė..........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—‘Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—-Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai.....................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag idi ja 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..........................

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

— Vieno 
moteris.
Komedija 
moterys.

15c

15c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

20c

10c

15c

25c

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20c 
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c
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Dienos Klausimais
LIAUDIES FRONTO PRANCŪZIJOJE 

NEPASISEKIMAI
KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Ispanijos karas yra aštri sa
vitarpinė pačių Ispanų kova, į 
kurią svetimtaučiai maišosi 
savais tikslais. Lietuvos liki
mo tos kovos išdavos nedaug 
teįtakuos. Gaila klaidingų įsi
tikinimų suvilioto Lietuvio. 
Bet ar jis pirmas, svetimiems 
savo kraują ir gyvybę atida
vęs Lietuvis?

SLA 40-tas Seimas Faktu šviesoje
RIMTAI SUSIDOMĖKIME ATEITIMI

Rašo Eilinis Delegatas

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAAUGIAU negu vieną kartą pasirodė kad Prancuzi- 
jos “bendras frontas” arba “liaudies frontas”, su

darytas iš socialistų ir komunistų, buvo bevilčiai nereik
šmingas ir jo programas lygiai toks nepasekmingas kaip 
ir kitų šalių valdžių, kur ekonominis krizis viešpatauja.

Prancūzijoje ekonominiam kriziui įsigalėjus, jieš- 
kant pagalbos ir išeities, valdžią į savo rankas pagavo 
“liaudies frontas”, kurio kalbėtojai visuomenei daug 
visko gero žadėjo. Tačiau, kaip pasirodo, nieko neiš- 
tęsėjo, nors turint valdžią savo rankose juk gi galima 
didelius darbus pravesti.

Jau žinome kad Prancūzijos darbininkų didžiausi 
streikai pernai atsibuvo prie “liaudies fronto” valdžios. 
Darbininkai streikavo prieš tą valdžią kuri gyrėsi bu
sianti rojiško gyvenimo Į vedėja.

Nesenai gryžęs iš Paryžiaus Suvienytų Valstijų 
prekybos komisijonierius Don C. Bliss, kalbėdamas Cle
velande Amerikos Advokatų Sąjungos suvažiavime pa
reiškė jog Prancūzijos liaudies fronto programas padi
dint šalyje darbingumą ir pirkimo galią išėjo visai ber
gždžias. Jis sako:

“Prie liaudies fronto valdžios, valandinės darbinin
kų algos padidėjo 60 nuošimčiais, bet šalies pirkimo ga
lia bendrai nukrito 15 nuošimčių.

“Darbingumas, kuris pakilo tik 7 nuoš. iš tikėtosi 
20 nuoš., buvo kliudomas pačios liaudies fronto politi
kos. To priežastis buvo kad liaudies frontas bandė ap
versti ekonominius įstatymus. Normaliai, algos paky
la tiktai kuomet industrija operuoja aukštu saiku ir 
kainos padidinamos. Tas frontas kėsinosi pakelti al
gas pirm negu kainos buvo pabrangintos. Normaliai, 
industrijos gali padidinti savo darbininkų skaičių tik
tai kuomet jos turi iš ko ir išvysto techniškus pageri
nimus. Frontas gi norėjo padidinti darbingumą, kel
damas išdirbystėms kaštus ir neleisdamas įvesti jokių 
pagerinimų. * To pasekmėje, darbininkams nekuriuose 
darbuose algos pakelta tiktai kad galėtų pragyventi 
reikmenų kainoms pakilus.

“Tas išvystė keistą sukurį: pirmiausia pakilo algos, 
paskui kaštai pakilo, tada reikmenų kainos pabrango, ir 
vėl algos reikėjo kelti, ir taip toliau.

“Paakstinimui darbingumo, liaudies frontas per
vedė 40 valandų darbo savaitės įstatymą. Po tuo įsta
tymu, darbai pakilo tik 7 nuošimčiais vietoje tikėtų 20 
nuoš. Kitas dalykas kuris sutrukdė darbingumą buvo 
tai stoka išlavintų darbininkų. Liaudies frontas paty
rė kad Prancūzijoje nesiranda gana amatus mokančių 
darbininku, o paprastai reikia vieno amatninko išlaiky
mui penkių paprastų darbininkų. Tiktai kelios gerai 
organizuotos unijos laimėjo algų pakėlimą gana didelį 
kad galėtų atsilaikyti prieš pakilusias reikmenų kainas”, 
pasakojo Bliss.

Žinoma, liaudies fronto gynėjai galėtų numesti vi; 
są kaltę ant kapitalistų, buk jiems gerovę šalyje įvesti 
nesiseka dėl to kad pirmiau kiti kitaip tvarką vedė.

Tačiau toks pasiteisinimas pigus: juk kairieji už
imdami valdžią, žadėjo viską padaryti: pagerinti, patai
syti. Reiškia, jiems tas kas, buvo, kitų daroma, sugadin
ta ar kaip kitaip, nebuvo klintimi. -Jus matėt kaip bat
siuves labai gražiai atnaujina ir pataiso seną, kiaurą, su
plyšusiu batu porą? laip. Jis paima tą nudėvėtą da
lyką, nezurzėdamas ir nedarydamas jokių iškilmingų 
prižadų, perdirba taip kad batas vėl išrodo gražus, pa
tvarus,-tiesiog virsta naujas batas ir tarnauja taip kaip 
naujas. ...

Iš to galima daryti išvados kad komunistų ir socia
listų oratorių kalbos, pasigyrimai, supratimai apie ša
lies tvarką yra verti tik senos vyžos.

MUSŲ SOCIALISTAI
Kairiųjų Vilnis (nr. 187) 

palygina tautininku - sandarie- 
čių partijų ir Lietuvių socia
listų sąjungą ir sako: “Sanda
ra turi daugiau kuopų negu 
popieriuje gyvuojanti socialis
tų sąjunga.”

Naujienos kalbina sandarie- 
čius prisidėti prie jos "socia
listinės dvasios”. Bet ta “dva
sia”, pasak Vilnies, labai skur
džiai pasirodė Lenkų ultimatu
mo Lietuvai metu. Sako: "Nau
jienos neparodė menamo so
cialistinio nugarkaulio nei už 
dvylekį. Neparodė net papra
sto demokratinio stropumo ir 
iniciativos”.

Nesunku suprasti kodėl: 
Naujienos, nuo pat įsikūrimo 
dienos, savo visą energiją pa
šventė niekinti Amerikos tau
tinę srovę ir Lietuvą. Todėl 
joms net aukų rinkimas į Gin
klų Fondą šymet pasirodė 
"akių dumimu”.

ĮSITIKINIME galybė
Ispanijoje žuvo respublikos 

pusėje kovojęs jaunas Lietuvis 
poetas, Julius Misiukevičius. 
Tėvynę Lietuvą 
žmoną palikęs, jis 
šė:

ir mylimą 
Lietuvai ra-

"Nei tau, nei 
nesakysiu,

Gal nebetarsiu žodžio — 
myliu,

Bet jums abiems rytojaus 
rytą

Rengiu už tūkstančio 
aš mylių.”

jai gal

KLAIDINGAI 
SUPRATO

Juozas Tysliava, vyriau
sias Vienybės redaktorius, 
savo skiltyje “Dabar” nr. 
188, daro pastabą dėl Tau
tinės Tarybos išrinkimo ir 
klausia: “Ką ji veikia? 
Kur tie tarybos skyriai, 
kuriuos taip iškilmingai 
buvo žadėta visose koloni
jose organizuoti?”

Kad nesusiklaidintų pats 
p. Tysliava ir kiti tautinin
kai, reikia pasakyti kad jo- 
kis darbas i mėnesi laiko 
nesistoja ir jokis tautinin
kas veikėjas neprivalo ti
kėtis kad jam kas nors ką 
gatavai paruoštų ir paduo
tų.

Visokis darbas reikalau
ja daug laiko, kantrybės, 
pasišventimo, ir tik tuomet 
pasekmėmis naudojamasi.

Tautinės Tarybos konfe
rencijoje niekas nei nesu
prato kad Tarybos skyrius 
ims ir suorganizuos trys p. 
Tysliavos paminėti asme
nys. Jie, su kitais, tik iš
rinkti į Tarybos valdybą, o

dirbti turime visi.
Pasimokykime dirbti iš 

savo priešų: jie per metų 
metus dirbo, trusėsi, krito, 
vėl kėlėsi, ir tęsė darbą, ne
laukdami kad kas jiems ką 
nors gatavo paduotų.

Tarybos skyrių suorga
nizavimas ir kiti tautinės 
srovės darbai priklauso 
nuo musų visų.

AR ROOSEVELT 
KANDIDATUOS?

Visus rūpina ar Prezi
dentas Roosevelt kandida
tuos trečiam terminui 1940 
metais.

James A. Farley, Demo
kratų partijos nacionalis 
pirmininkas, pareiškė se
kamai: partija turi palikti 
1940 metų prezidento kan
didatų lauką atvirą iki 
Prez. Roosevelt pats paro
dys savo nusistatymą ar 
jis nori kandidatuoti 
čiam terminui.

tre-

Vokietija turi 55,259 
I dytojus, iš jų 4339 yra 
i terys.

gy- 
mo-

NE TAIP ATSILIEPIA
Katalikų Draugas (nr. 187) 

nuosakiai įrodo komunistų pa
siryžimą išrauti tikybą iš žmo
nių širdies. Tuo klausimu jis 
paduoda daugelio komunistinių 
autoritetų žodžius. Todėl klau
sia: "Kaip gali katalikai eiti į 
bent kokį bendrą darbą su tais 
kurių rankos suteptos krikš
čionių krauju?”

Tačiau, Amerikos komunis
tai katalikams tiesia "brolišką 
ranką” ne tikybą ir bažnyčias 
palaikyti, bet (kaip jie sako) 
padėti darbininkams geresnių 
gyvenimo ir darbo sąlygų iš
kovoti. Ir katalikai turi įro
dyti, ne komunistų priešingu
mą tikybai, bet komunistų pil
ną bejiegumą ką nors gero sa
vo taktika ir programų Ame
rikos darbininkams padaryti. 
Tik šiais įrodymais komunistų 
“broliška ranka” pasilks ore 
kaip pasakiškas ponas Tvar- 
dauskas — niekeno nepaimta.

Draugas sutinka su Dirvos 
redakijos pastaba kad reikia 
saugotis komunistų, nors jie 
ir labai balsiai kitų Lietuvių 
draugėje Lietuvos himną gie
dotų. Sako: "Komunistai kaip 
griovė taip tebegriauna Lietu
vių tautinį veikimą. Todėl šis 
Dirvos perspėjimas, tenka pa
sakyti, yra vietoje.”

Vvt. Sirvydas.

PRANCUZIJA išleido 
pašto ženkleli paminėjimui 
300 metų sukaktuvių Dom 
Pierre Perignono, Bene
diktinų vienuolio, kuris iš
rado garsų Prancūzų gėri
mą šampaną.

S

MANO TeVIšKE
Supuos svajonių ežere.
Luotas ryja mėlynas bangas....
Ar nežinai, mano tėviške,
Kodėl siunčiu aš tau tas dainas?....

Atverk tu savo altorius
Tam kas kalba ilgesio maldas—
Savo tėviškę aš regiu,
Meilė skambina širdies stygas. 

Šypsena lupose virpėjo, 
Nekartą slaptai kalbant maldas; 
Tolyje vėjas man šnabždėjo, 
Širdis trispalvėj ramumą ras....’

Supuos svajonių ežere,
'Luotas ryja mėlynus tolius....
AL žeme, mano tėviške,
Tuoj išlipsiu i tavo krantus....

Ona Pucetaitc.

Z

GYVENIMO AUKURAS
Gyvenime vingiuotas,
Mes bėgame kartu,
Mus kelias akmenuotas — 
Suklumpame abu!....

Gyvenime išdykęs,
Svajonių tuštuma,
Džiaugiuos tave sutikęs
Su sunkiąją našta!....

Parodė man saulutę
Vaikystės takeliu,
Augindama močiutė
Ir vargdama už du!....

Dar juoktis negalėjau
Palaiminta diena,
Gyvenimą pradėjau
Su ašara pirma....

Gyvenimas žygiavo. ■
Skubėjau aš kartu,
Ir aš per amžių savo
Sukroviau daug aukų....

Nors blaškė vargo jūrės,
Bet aukuras gražus;
Nešu sieloj sukūręs
Pasaulio miražus.?..

Norėčiau tai matyti —
Nužengęs Į kapus
Galėti pavartyti
Gyvenimo lapus....

Vikt. latarėlis.

KARINGAS IR TRUKšMINGAS KOKUSAS
Social-komunistų vadovybė kokusavo po ke

lis kartus į dieną. Net pačiame seime vadai 
tarėsi kokias direktyvas duoti savo davatkoms. 
Visuotinus kokusus, kuriuose dalyvavo ir visos 
raudonųjų davatkos, turėjo tik du: sekmadienį 
prieš seimą ir trečiadienio vakare. Bet turė
jo nemaža ir šiaip skaitlingesnių kokusų. Mat 
delegatai buvo suskirstyti apielinkėmis ir kiek
vienai apielinkei buvo duotas vadas, kurio žinio
je ir kontrolėje pavesta tos apielinkės delegatai.

Taigi buvo trejopi kokusai: pačių vadovy
bės viršūnių kokusai, kuriuose išdirbti planai 
Susivienijimo užkariavimui; aukštosios vadovy
bės su apielinkių vadais ir žymesniais veikė
jais kokusai, kuriuose išaiškinti manevrų pla
nai ir tų planų vykinimo metodai; pagaliau, 
visuotini kokusai, kad pasirodyti savoms davat
koms ir "kazioniems” delegatams SLA. reikalų 
gynėjais ir organizacijos gelbėtojais. Be tokio 
visiems už nosių vedamiems delegatams pasi
rodymo, gali kai kurie ir “kazioni” delegatai 
paabejoti apie savo vadų gerus norus. Todėl 
reikia juos užgrūdinti kitų išniekinimu ir viso
kiais apkaltinimais, o saviškių perstatymu or
ganizacijos išganytojais. Tik tam social-komu- 
nistams visuotini kokusai buvo reikalingi. Vei
kimo planai ir tikslai buvo nustatyti išaukšto. 
Demokratija čia jokios rolės nelošė. Papras
toms "peškoms” nereikia žinoti, ką daro ir ko 
siekia didieji vadai.

Vieno labai karingo ir trukšmingo kokuso 
liudininku ir man teko būti. Vieną vakarą 
sėdime keli draugai kambaryje šeštame aukšte, 
tik staiga išgirdome šalimam kambaryje garsiai 
kalbant. Pradėjome klausyti kas čia per trukš- 

Tuojau įsitikinome kad social-komunistų 
kokosas. Mums puikiai patarnavo didelius ply-I 
šius turinčios darys tarpe musų kambario ir 
kokusuojančių social-komunistų kambario.

Kokusas buvo gana skaitlingas. Tarpe kal
bėjusių girdėjosi: Grigaitis, Gugis, Mažukna, 
Mikužiutė, Montvidas, Michelsonas, kun. Valad- 
ka ir visa eilė mažesnės svarbos vadų ir va
dukų. šis jų kokusas buvo įdomus tuomi kad 
neribotu karingumu pasižymėjo "nezaležninkų” 
kunigas Valadka. Grigaitis lyg ir juokiais iš
sireiškė ar bus sveika Susivienijimui kuomet 
viena sriovė užvaldys Susivienijimą. Tai iš
girdęs Valadka šoko ant Grigaičio kaip liūtas. 
Tu, sako Valadka, musų planus galutinam lai
mėjimui sugadinai Detroito ir Clevelando sei
muose, tu nori ir šiame seime tą patį padaryti. 
Eisi laukan iš vadovybės, jei drysi musų lai
mėjimams kenkti šiame seime. Ir vargšas Gri
gaitis tyliai prarijo kun. Valadkos rustų pa
mokslą. Visi nutilo lyg išsigandę "dvasiško 
tėvo” rūstybės.

— Matai ko reikia Grigaičiui, kunigas ir 
ji suvaldo, — nusišypsojo mano draugas.

šiame kokuse daugiausia teko Bagočiui, 
kuris perstatytas "nesuvaldomu niekšu”. Iš vi
sų kalbų ir Bagočiaus apkaltinimų buvo aiški 
viena išvada: jei social-komunistai turėtų sei
me užtikrintus du trečdaliu tokių davatkų ku
rios balsuotų Bagočiaus išmetimui iš urėdo tai 
Bagočius šiądien jau nebūtų SLA prezidentu. 
Labiausia ant Bagočiaus supykta už tai kam 
jis "nunakino” social-komunistų prokurorą Joną 
Grinių, kuomet jis, bandė seime sudaryti bylą 
prieš SLA. sekretorių M. J. Viniką už buvusio 
"Vienybės” namo remontą, šis remontas tu
rėjo huti svarbiausiu Viniko prasikaltimu jo 
prašalinimui iš urėdo, o nespėjus Griniui prasi
žioti prieš tą remontą Bagočius visą reikalą 
supeizojo, prisiimdamas tą remontą lygiomis 
sau ir Cibulskui.

Kaip rodos, šis terminas Bagočiaus bus 
paskutinis. Sekančiais pildančios tarybos rin
kimais social-komunistų fronto kandidatu prezi
dento urėdui bus Jonas Grinius. Taip išsitarė 
kai-kurie socialistų lyderiukai.

mas.

bu-

kad
pa-

DIKTATORIŠKI DEMOKRATAI
Social-komunistų vadai dideliais demokra

tais pasirodo tik kalbose, širdyje jie yra griež
čiausi diktatūros šalininkai. Ypač savo parti
nių tikslų pasiekimui jie visu griežtumu nau
doja diktatoriškas priemones. Kad ir šiame 
SLA. seime social-komunistų fronto vadovybės 
ir siekinių nustatymas neturi nieko bendra su 
demokratija. Eiliniams delegatams viskas 
Vo padiktuojama iš aukšto.

Viename savo kokuse social-komunistai 
"Tėvynės” redaktoriaus rinkimas turi būti
vestas pildančiai tarybai. Kuomet SLA. narių 

| atstovybė seimuose renka redaktorių demokra- 
i tiniu budu, tai ne visuomet galima išrinkti re
daktorium kas norima. Tą social-komunistams 
parodė praeiti trys seimai, res ir šiame seime 

j social-komunistų frontas turėjo rinkti redak
torium Jurgelionį, prieš Grigaičio, Gugio, Bago
čiaus ir kitų norą. Kuomet pildančioji taryba 
paskirtų redaktorių, tai galėtų parinkti pilnai 
ištikimą Grigaičio mašinai asmenį. Tokiu at- 

jvėju "Tėvynės" redaktorius išimtinai priklau-1

lytų nuo pildančios tarybos paskirtas redakto
rius neklauso Grigaičio mašinos direktyvų, tuo
jau eina laukan iš urėdo.

Kai tik šitas užsimojimas SLA. narių teises 
paneigti iškilo seime, social-komunistų pravar
džiuojami "fašistais” tautinės visuomenės atsto
vai stojo narių demokratines teises ginti. Pir
miausia buvusis SLA. prezidentas S. Gegužis 
įnešė kad "Tėvynės” redaktorius butu palikta 
rinkti seimui, kaip iki šiol buvo daroma. Be
veik vienu balsu visa posėdžių salė sušunka: 
“Paremta”. Bando Gegužio įnešimui priešintis 
ir už narių teisių suvaržymą kalbėti pats Gri
gaitis, Vokiškų karvių patronas Michelsonas ir 
kiti Grigaičio mašinos vadukai. Net ir prezi
dentas Bagočius bando patarnauti social-komu
nistų vadų užmačioms, bet viskas eina veltui. 
Kiekvieno tautinės visuomenės atstovo kalbą 
prieš social-komunistų mašinos užmačias palydi 
griausmingi arti visų delegatų aplodismentai. 
Social-komunistų vadai išsigandę šnibždasi tarp 
savęs ir nesusivokia ką daryti.

Pagaliau susigriebia Grigaitis ir pasiūlo 
įnešimui substitutą. Esą tegul pasilieka "Tė
vynės” redaktoriaus rinkimas seime, bet reikia 
duoti pildančiai tarybai ir apšvietos komisijai 
galią kad galėtų prašalinti iš urėdo “Tėvynės” 
redaktorių, kuomet jis nusikalsta ar savo parei
gų neatlieka. Bet ir šitas* Grigaičib pasitaisy
mas jau nieko nereiškia. Aiškiai matomas arti 
vienbalsis delegatų nusistatymas prieš Grigai
čio mašinos užmačias. Kybantį skaudų smūgį 
ant social-komunistų mašinos galvos sulaiko 
prezidentas Bagočius, uždarydamas sesiją ir 
neleisdamas įnešimų balsavimui.

Antrytojaus social-komunistų mašiną iš
traukia iš diktatoriškos balos Sandaros redak
torius M. Vaidyla, įnešdamas substitutą į vietą 
pirmesnių įnešimų, švelniai nusakant kad Tėvy- 

| nės redaktorių kontroliuoti turi teisę apšvietos 
komisija ir pildančioji taryba. Grigaitis su 
džiaugsmu priima Vaidvlos įnešimą vieton savo 
vakarykščio įnešimo ir tas praeina be diskusi
jų ir be pasipriešinimo. Bet tokias pačias tei
ses apšvietos komisija ir pildančioji taryba vi
suomet turėjo ir turi, tat Vaidylos įnešimas bu
vo tik priemonė social-komunistams iš diktato
riškos balos išlipti.

Man rodos, čia tautinės visuomenės atsto
vai padarė klaidą Grigaitį ir visą social-komu
nistų mašiną iš diktatoriškos balos ištraukiant. 
Reikėjo laikytis už Gegužio įnešimą ir social- 
komunistų mašiną palikti diktatoriškoje baloje, 
į kurią Grigaičio užmačios jį įtempė. Nėra ma
žiausios abejonės kad Gegužio įnešimas butų 
buvęs arti vienbalsiai priimtas, tuomi pastatant 
social-komunistų mašiną diktatoriškų užmačių 
rolėje.

Prie to viso dar pridėjus kad jokiame SLA. 
seime nebuvo tiek prezidento patvarkymais (ru- 
ling) reikalai sprendžiami kiek šiame seime tų 
patvarkymų buvo, tai ir paprasčiausias žmogelis 
gali matyti kiek social-komunistų mašinai rupi 
demokratija. Tai tikriausi pseudo-demokratai, 
kurie demokratijos gynimą laiko tik priedanga 
visuomenės mulkinikui saviems tikslams ir as
meninei naudai.

(Bus daugiau)
(Bus Daugiau)

• VANDUO yra svarbiausia reikmenis ge
ro popierio padarymui. Popieros išdirhystės 
turi turėti didelį kiekį vandens, laisvo nuo vi
sokių chemikalų, padarymui geros rūšies po- 
pieros lakštų.

Senovės Keliautojas pas Lietuvių 
Giminės Tautą Kuršius

Sulyg Skandinaviškų sagų bei užrašų, apie 
665 metais į Kuršių kraštą atsilankė gana žy
mus tų laikų keliautojas vardu Ivar Vidfamne. 
Anglų kalba skaitantieji susiduria su šiuo ke
liautoju žinomu kaipo Ivar the Wide-Fathom, 
kurio iškeliavimas, “Heimskringloje”, kurią pa
saką į Anglų kalbą turi išvertęs tūlas Erling 
Monsen. Vidfamne nebuvo jau tokis menkas 
asmuo. Jis buvo valdovas, valdęs Daniją ir 
Švediją, ant sosto užėjęs apie 650 metais ir val
dęs, kaip Prof. Nerman atspėjo, dvidešimts su- 
virš metų. P. W. Urban.

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

KAINA TIK 25c.
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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.

(Tęsinys iš pereito nr.)

VIII.

duoną ir mėsą, 
pikti ir rustus; 
nei išsipagirioję,

Vie- 
skendo vėpūtiniuose, šternbergas, 
dangų, nervingai suko savo laibus 
keliu pasiekti siena nebuvo ko nei

rytmetys įveikė naktį: pradėjo
Riteriai

į priešakį bežygiuoją per vėpūtinius

žvabus vėjas. Raitieji siaustėsi kuo 
Paskum ėmė pustyti. Kai dangus

PATENKA Į SNIEGO PŪGAS

Skardus trimitų garsai išbudino Albrechtą. 
Jis nubloškė lokeną; buvo tamsu; dideliais vilko 
kąsniais dribo sniegas. Laužai buvo užgesę, ir 
visi miegojo minkštuose sniego pataluose.

Visa stovykla sukruto. Albrechtas tingė
damas išsiruopštė iš savo šilto guolio,ir, ištrau
kęs iš po sniego savo šalmą, nušluostė jį į loke- 
nas, paskui, apsirišęs galvą drobės skiuteliu, už
sidėjo šalmą, nupurtė sniegus nuo lokenų ir 
nusiskubino prie rogių.

Skubinos ir gurguolė.
Knechtai skubėjo valgyti 

Visi riteriai buvo apsiblausę, 
kai kurie, rodos, nebuvo dar
kiti vėl, per naktį atšalę ausis ir nosis, pykdami, 
trynė jas sniegu. Papusryčiavo ir žirgus bal
nojo tylėdami; tik retkarčiais būdavo girdėti 
keiksmai ir spardymas nerimstančių žirgų.

Atvykusieji su Albrechtu riteriai dėjosi 
šarvus, aplink juos zujo ginklanešiai, sagiodami 
diržus ir sagas. Tiktai grapas Eberhardas ir 
keli kiti, riteriai nesidėjo šarvų.

— Oi, ne, ne. . . šarvai nuvargins mane, •— 
sakė Eberhardas, skeryčiodamasis savo ginkla- 
nešAii.

Matant tokį išižusį grapą ir girdint tęsia
mai dainuojamą jo balsą, Albrechtui pasidarė 
pikta ir šlykštu.

Jis žvilgterėjo iš skersos į susisupusį kai
liniais Eberhardą, kurį atsargiai, lyg nusilpusį 
ligonį, sodino du vyru į balną, ir risčia išjojo į 
kelią.

Lybiai buvo anksčiau išjoję, pramindami 
buriui kelią.

Būrys išsirikiavo ir ėmė žygiuoti. 
Tą naktį sniego pridirbo ištisi kalnai, 

tomis arkliai 
žiūrėdamas į 
usus. Tokiu 
manyti.

Pagaliau
švisti, aiškiau buvo matomi kerynai, 
tebuvo iš viso kokią mylią nužygiavę. Lygu
moje, toli toli vos tebuvo matomi juodi taškeliai: 
tatai buvo 
Lybiai.

Pakilo 
galėdami,
vėl išsivadavo nuo tirštų debesų, sušvito, kad 
ir šalta, bet maloni saulutė, ir visa plinkuma 
sutviskėjo sušvitėjo brilijantais.

Mažojo Egelio upės klonyje būrys sustojo 
pietų. Ligi Lietuvos sienos dar galėjo būti trys 
mylios.

Jau temo kai priešakinės geležinės rite
rių eilės priėjo miškingą skardį, žemai, į kairę 
ir į dešinę, apriestą iš visų pusių miško, trau
kėsi plati ir ilga balzgana juosta.

— Dauguva! — tęsiamai pasakė Rudolfas, 
rodydamas į ją savo geležine pirštine.

— Lietuvos siena! — nuaidėjo griausmin
gas šauksmas per riterių eiles. Ir atsilikėliai, 
susibėgę į būrelius, akis išpūtę, žiurėjo į paslap
tingąją stabmeldžių šalį, apie kurią Europoje 
gandų gandai vaikščiojo. Todėl daug kam su 
Lietuviais dar nekariavusiems net širdys ėmė 
smarkiau plakti. Visi riteriai rykavo, šukavo.

Šternbergas, riterių apsuptas, stipriai laikė 
už pavadžių savo žirgą, kurio priešakinės kojos 
jau rėmėsi apledėjusio skardžio krašto, o žir
gas, kaklą išręžęs, krimto žąslus. Iš jo nasrų 
gausingai dribo putos.

Įsigalėjęs vėjas draikė strauso ir povo 
plunksnas; nedavė jis ramybės ir riterių apsiau
stams.

Šternbergas buvo ypatingai nusiteikęs.
— Pasisekė . . . Matyti, Lietuviai nelau

kia musų, — tarė jis nei į vieną nesikreipdamas.
_  Iš ko sprendi? — paklausė Eberhardas.
— štai, žiūrėk ... — šternbergas parodė 

ranka į akiratį. — Iš miško nematyti kylant

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

6820
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yra tai tartum knygos “Baudžiava” 
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland,

tąsa.
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KLAIDINGAS ŽYGIS
Raseinių Politiški Kaliniai Savo Atsišaukimu

—y** ■

Duoda Progą Musų Politikieriams Išnaudoti 
Amerikos Lietuvius Darbininkus

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

są-

ap- 
jog

nei jokio durnelio.
— Pavojų Lietuviai visumet praneša du

rnais: vienu dideliu durnu pranešamas užpuoli
mas iš šiaurės; dvigubu — iš rytų; plačiu ir 
laibu — iš musų pusės. Dabar gi ir patys ma
tote, broliai, kad podangis švarus . . .

Ir ištiesų, žalsvame danguje nebuvo matyti 
nei durnų sruogelės, nei debesėlio. Tiktai di
delis būrys kažkokių paukščių sukosi ratu toje 
pusėje kur dangaus spalva žymėjo saulėlydį.

Kad arkliai negrimstų pusnynuose, marša
las įsakė jų nagas aprišti šienu, bet ir iš to 
niekas neišėjo: keletas priešakinių arklių iki 
kaklo pasinėrė pusnyne, todėl, sniegus atkausus, 
teko jie vilkte išvilkti.

Prieblandoje jau dangus visai sulipo su 
žeme, kai būrys, gerokai pasikamavęs pusny
nuose, preėjo pagaliau Dauguvos ledu ir susto
jo ties šimtamečiu pušynu, vienos salos aikšte
lėje, kuri buvo iškelėje. Tą salą nuo kranto, 
apaugusio klaikiu Lietuvos eglynu, skyrė 
siauris.

Pasiųstieji štern'bergo žvalgai atsidėję 
žiurėjo salą. Tiktai tada kai paaiškėjo
ugnis paslėps klaikusis miškas, maršalas leido 
susikurti laužus.

Dainos ir šukavimai buvo uždrausti. Visur 
buvo išstatyti sargybiniai.

Aikšteleėje tarp laužų vėl stalą parioglino: 
mat, perėjimas per sieną visuomet iškilmingai 
buvo švenčiamas. Visiems buvo išduotas pa
didintas maisto, vyno ir alaus davinys, bet 
Albrechtui neteko matyti tokių prašmatnių puo
tų, apie kurias ėjo pasakiškos kalbos, pasak 
kurių, įžymieji riteriai valgydavę ir gerdavę 
iš sidabro ir aukso indų.

Livonijos puotos tebuvo neskaisčios Prūsiš
kųjų atšvaitos. Riteriai, įžengę į svetimą žemę, 
suruošdavo iškilnią puotą. Tam tikslui pada
rydavo estradą, kurioje pastatydavo puikią pa
lapinę su garbės stalu, už kurio atsisėsdavo 
kilnieji riteriai; heroldai garsindavo jų žygius, 
kuriuos patvirtindavo gausingi liudininkai; ta
da riterių teismas išrinkdavo įžymiuosius ir, 
trimitams gaudžiant, kviesdavo juos į estradą 
ir sodindavo į krėslus. Puota trukdavo iki iš
nakčių. Išgerto vyno ir dovanų išlaidos būdavo 
pasakiškos. Tačiau tos išlaidos sugryždavo or
dinui kitais keliais šimteriopai. Puotos tik pa
dėdavo išgarsėti ordinui ir viliodavo daugiau 
talkininkų.

Albrechtui teko eiti į sargyba. Brolis Hen
rikas ji pastatė miškingame iškišulyje. Už są
siaurio traukėsi išlakus Lietuvos miškas.

Kad Albrectas geriau galėtų matyti kas 
dėsis aplinkui, Henrikas jam patarė pritemus Į 
nusileisti į duobę, į kurią įsileidus tik viena 
galva matoma.

Albrechtas, vykdydamas patarimą, kardu 
pasiramsčiuodamas, nusileido ant ledo. Dabar 
geriau jis matė. Veikiai žvarbus vėjas ėmė 
stiprėti ir dulkinti sniegą — pakilo pūga; salos 
šilas, lyg iš miego pabudęs, ėmė gūdžiai ūžti. 
Pūgai siaučiant, net dangus su žeme sulipo, ir 
per kelis žingsnius rrieko nebebuvo galima maty
ti. Nenorėdamas peršalti, jis, įsikibdamas į 
krūmokšnius, stengėsi išlipti į viršų, bet pasly
dęs vėl nusirito žemėn.

Po kelių nevykusių 
išsiruopė ir palindo po 
jautėsi kaip palapinėje,
vylingi garsai, tačiau Albrechtas, kad ir kaip 
žiurėjo, tematė tik rūkstantį sniegą. Albrech
tui' dabar atrodė kad šmėklos ir mirusiųjų vėlės, 
susisupusios pilkais apsiaustais, skraidė padau- 
guvyje. Jis apmirė iš baimės ir tvirčiau su
spaudė ginklą nuo piktų dvarsių — savo kryžiš
ką kalavijo rankeną. Kūnas devyniomis pagau
gomis nuėjo, kai, įsmeigęs akis į tolumą, pa
matė kažin ką atjuoduojant. Pūga trukdė aiš
kiau stebėti. Netrukus pasirodė ir daugiau to
kių šešėlių. Jie artinosi, ir Albrechtas aiškiai 
matė, kaip jie selino į salą.

Kas tat butų? Lietuviai? Net jo širdis 
nustojo valandėlę plakus. Albrechtas sumišo 
nebežinodamas, kas daryti. Reikėjo bėgti ir 
pranešti pavojus, bet jau buvo pavėluota. Ke
letas šešėlių, lyg atspėdami jo mintį, perkirto 
kelią, šaukti? Bet audra vistiek nustelbs jo 
riksmą.

Albrechtas kažkodėl atsiminė gimtinę, sa
vo motiną, ir pasiryžimas pripildė jo krutinę. 
Drąsiai jis atstatė kairę koją į priekį, stipriai 
remdamasis dešine ir, sugniaužęs kalaviją, pasi
ruošė atremti priešo puolimą.

štai jau priešai čia pat. Du, tiesiog žygia
vę į jį, staiga sugulė sniege. Sužaižaravo žals
vos ugnikės. Pagaliau vienas nepažįstamasai 
padaras, iškėlęs galvą į dangų, gūdžiai sukaukė. 
Kaukimas, susiliejęs su pūgos garsais, nuaidė- 
jo toliau.

Vilkai I

pastangų, pagaliau jis 
tankia egle, čia jis, 
Ore ir miške skraidė

pasisa- 
fašistų

gal tu-

yra 
■ suklastuotas, 
“bendrafron- 
aišku iš šių

tie politiški

1936 metais Clevelande, 
L. A. seime, “bendras frontas” 
iš SLA. Tautiškų Centų fondo 
išlupo $400 “Lietuvos politiškų 
kalinių gelbėjimui Lietuvoje”. 
Vėliau, paklausus vieno SLA. 
viršininko ar daug politiški 
kaliniai iš tų pinigų pašalpos 
gavo, tas ponas atsakė kad pi
nigų kaliniams juk negalima 
duoti, pinigai perduoti kokiam 
ten komitetui Kaune, kurie 
žino ką su jais daryti....

Tas komitetas Kaune, žino
ma, naudoja tuos pinigus ne 
tuos kalinius šelpti, bet savo 
politikai varyti.

SPORTAS

gas Zelmanas, Zelmanavičius 
Ef roimas....

“Lietuvių visuomenė turi 
būti dėkinga Laisvei, kuri pa
skelbė vardus šių naujų did
vyrių, kurie, suvilioti komunis
tų pažadų, norėjo įsteigti Lie
tuvoje sovietinę santvarka.”

----------------* i
• ŠYMET per pirmą pusme

tį Amerikoje išgelbėta apie 
3,000 žmonių gyvasčių iš au
tomobilių nelaimių, lyginant 

! žuvusių skaičių su pereitų me- 
i tų tuo pat laikotarpiu. 
| gyvasčių 
ta žymiai 
vieškelius 
apsaugas

Toks 
sutaupymas padary- 
pagerinus Amerikos 
ir įvedus visokias 

ir persergėjimus.

KITA KEISTENYBĖ
Tame atsišaukime, kuris nu

rašytas lygiai taip kaip prieš 
porą metų buvo paskleistas 
Amerikoje musų “bendro fron
to” atsišaukimas: reikalauja
ma pirmiausia politiniams ka
liniams kalėjime sėdėti visokių 
gerovių, o paskui amnestijos— 
paliuosavimo iš kalėjimo....
.. Amerikos Darbininkas.

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Tėvynės nr. 32-me, neva ži
niose iš Lietuvos, talpinama 
ilgas straipsnis, “Pasibaisėtina 
Politinių Kalinių Būklė Lietu
voj”.

Ką tas reiškia ?
Kas tie “politiniai kaliniai”? 
Kaip tame atsišaukime neva 

tie kaliniai aiškinasi, jie yra 
tik vaikėzai, nuo 17 iki 25 me
tų amžiaus, kurie per savo ne
susipratimą ar paikumą, prisi
klausę gudrių kurstytojų, pa
kliuvo į kalėjimą.

Kad jie yra ne kas daugiau 
kaip komunistai, tą patikrina 
jų atsišaukime griežtas 
kymas prieš “juodus 
darbus”.

Tokių vaikėzų, kurie
ri dorus tėvus, ir namus, arba 
kokie svetimtaučiai išgamos 
(žydukai ir kitokie) neverta 
gailėtis, bet pasidžiaugti kad 
uždaryti kalėjime, pasitaisys. 
Kitur Jie ir netinkami.

Tačiau Tėvynė matyt ruošia 
Amerikos Lietuvių “bendram 
frontui” naują dirvą pinigau- 
tis. Musų socialistai ir komu
nistai, kai neturi būdų visuo
menę išnaudoti, ima tarp savęs 
rietis.

Kad tas “atsišaukimas” 
vienaip ar kitaip 
pritaikytas musų 
tininkų” bizniui, 
davinių:

Vienoje vietoje 
kaliniai skundžiasi kaip jie 
stropiai laikomi atskirti vieni 
nuo kitų, su niekuo susieiti nei 
matytis, giei kalbėtis negali; 
neturi galimybių vienas kitam 
gretimoje kameroje nieko pa
duoti ar pasisakyti, o kitoje 
vietoje rašoma kad jie kartu 
dirba, ir kas dar daugiau, jie 
turėjo galimybės net savo tą 
“atsišaukimą” bendai parašy
ti ir išsiųsti net į Ameriką!

Atsišaukimą pasirašo “Ra
seinių Arešto Namų,,antifašis
tinių politinių kalinių Kolekty
vas”. Reiškia, r.e vieno 
nio, bet bendras visų jų 
bas.

Kame to atsišaukimo 
las?

Atsišaukimas taikytas
jurio broliams”. Taigi aišku, 
tuo atsišaukimu kaip tik parū
pinama puiki dirva musų 
munistams ir socialistams 
nigautis.
• Bet Lietuviai darbininkai
ri būti rimti ir atsargus, turi 
gerai žinoti kad per visus lai
kus kokius tik pinigus socia
listai ii’ komunistai rinko neva 
keno nors kur nors gelbėjimui, 
jie pasilaikė sau ąrba visus ar
ba atidavė tik mažą dalelę.

Tie Raseinių Arešto 
“antifašistiniai politiniai 
niai”, norėdami l^ad jų 
geri Amerikos Lietuviai
Pinkai nebūtų išnaudojami, ne
privalėjo tokį atsišaukimą sių
sti į Ameriką. Vietoj to, ga
lėjo pareikšti Lietuvos vyriau
sybei atgailą už savo paikus 
darbus ir jie tuoj butų arba vi
sai paliuosuoti arba bausmės 
žymiai sumažintos.

Tų kalinių tokio paiko žygio 
pasekmės puola ant Amerikos 
Lietuvių darbininkų pečių: tas 
duoda budus komunistams ir 
socialistams eiti ir išnaudoti 
ir taip vargo prispaustus Ame
rikos Lietuvius.

Kad tie surenkami pinigai 
neva gelbėjimui politiškų kali
nių gelbėjimui nepatenka ten 
kam renkami, pasako šis fak
tas:

AUKOS GYNIMO FONDUI
Lietuvos Konsulatas Chica

goje gavo ir Lietuvon pasiun
tė sekamas aukas Lietuvos Gy
nimo Fondui: 
J. Skinderio 
Dayton, O., L. R.

ryšio \
Už visas aukas tariama nuo

širdus ačiū.

$1.00 
K. Są-

$6.25

kali- 
dar-

tiks-

“už-

ko-
Pi-

tu-

Namų 
kali- 

vardu 
darbi-

AUKOS DARIAUS-GIRĖNO 
AERO KLUBUI LĖKTUVUI 
PIRKTI ŠAULIŲ SĄJUNGAI 
L. G. Konsulato New Yorke

Aukų pakvitavimas Nr. 10

Adv. F. J. Bagočius, So.
Boston, Mass. ^25.00

K. Katkevičienė ir J. An- 
drulienė, iš Chicago, au
kojo vakarėlio pelną, 
per Arėją Vitkauską 7.00 

Jonas Tareila, Waterbury,

NIMO FONDUI

Conn., surinko 21.76
F. Silbelus-Cibulis 2.00
J. Januškevičius, W. Hart-

ford, Conn. 2.00
Pranas Greičaitis, Grand

Rapids, Mich. 1.00
N. N. (nepanorėjęs savo

pavardės skelbti) 15.00
A. AValpert, Lavvrence,

Mass. 1.00
Jortas Uždavinys, Los An-

gėlės, Cal. 10.00
Viso

i
$84.76

AUKOS LIETUVOS PASIGY-

$3.00
Ore., SLA.
J. Siroris, 

, Jonas Gri- 
Laurušonis 

14.00

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke pakvitavimas

Nr. 11
S. Resnick, New York
Oregon City, < 

240 kp. $10, 
Ona Gritienė, 
tis ir Ignas 
po $1, viso

M. Januška, Centrai Pat- 
ricia, Ont., Canada

Great Neck, L. I., Lietu
viai per W. Wolf 3.20

\Vorcester, Mass., švento 
Liudviko Karaliaus 
ja per J. Gla vieką

A. J. Karalių?, Fort 
voir, Va.

St. James, L. I., SLA. 333 
kp. per I. Kavaliauską 5.43

Viso

Albrechtui lyg kokia sunkenybė nusirito 
nuo krutinės: pavojus buriui, vadinas, negre
sia. Tačiau buvo pavojus, ir nemažas pavojus 
jam pačiam: būdavo nuotykių, kada įbingus Lie
tuvos vilkų ruja sudraskydavo net būrį žmonių.

Į tą kaukimą atsiliepė kitas iš kairės. Rik
telėjo ir žmogaus balsas. Bežiūrint keturios 
fosforinės ugnikės užgeso: vilkai nusisuko į 
tą pusę, iš kurios buvo girdėti riksmas, ir 
dingo sniego pūgoje.

AJjie pusiaunaktį išvargusį ir sustyrusį.

PIRMYN!

Gerb. P. Pakštiranka 
Kauno “Sekmadienyje” 

šitaip:
Nors Lietuvis budo lėto, 
bet kodėl nebūt atletu ? 
O jei yra laiko dyko, 
lengva būti ir bėgiku, 
žmonės sako: tegul būna 
sveika dvasia sveikam kūne! 
Ir todėl karta jaunoji 
taip uoliai vistir sportuoja. 
Į pirmą olimpijadą 
daug jaunimo susirado. 
Iš už jūrių atvažiavo 
pasidžiaugt tėvyne savo. 
Suvažiavo kas geriausia 
krašto balso pasiklausę. 
Nes ką turi kitos šalys, 
tą ir mes turėti galim. 
Diskas lekia toli toli, 
o už jo jietis nupuolė. 
Vis tik darosi malonu 
jei Lietuvis — čampijonas. 
Mes dar toli. Mus nelaukia. 
Daug dirvonų sporto lauke. 
Bet prie tikslo po truputį 
ir mes galim arčiau būti. 
Musų broliai iš už jūrių 
mums padėti šičia turi. 
O ka ibusim mes kelyje — 
tegul sninga atba lyja. ... 
Kartais žmogus aimanuoji, 
kai svečiai mus sudoroja. 
Atvažiuoja, mus įvėikiti 
ir sau gryžta namon sveiki, 
šitą paprotį negerą 
kas tik gali laukan varo. 
Kodėl mums nepabandyti 
juo taip pat nusikratyti.
Lai šita olimpijada 
duoda sveiką sporto pradą. 
Kad prieš jiegą užsieninę 
mes nebūtum paskutiniai.

I

MANO draugui Džianui su 
akulioriais kitas piknikas ne
pasisekė: jis buvo patekęs į 
pikniko gaspadorius, ir tikėjo
si parsivežti degtinės bonkų ir 
kumpių, ale ėmė ir sulijo....

i

LIETUVOS DIDVYRIAI 
KALĖJIMUOSE

KALTINA PATI 
RAČKAUSKĄ

to plataus dalykų išdėsty- 
(Liet. Ūkininkas, Liepos 
išrodo kad visko kas atsi- 
su Račkauško leidžiamo

Dirva buvo paminėjus iš pa
stabos Vienybėje apie žinomo 
Amerikoje laikraštininko V. K. 
Račkausko nepasisekimus Lie
tuvoje. Buvo pažymėta kad 
jį kaip leidėją ir redaktorių 
“Iliustruoto Pasaulio” buvęs 
administratorius nuskriaudęs.

Tokis tai buvo p. Račkaus
ko pasiaiškinimas ir apkaltini
mas žmogaus kuris dabar pats 
Liet. Ūkininke paaiškina daly
ką.

Iš 
mo 
21), 
tiko
laikraščio finansais yra kaltas 
pats Račkauskas.

L. Ūkininko redakcija rašo:
“Lietuvoj jau pernelyg daug 

pasitaiko spaiujos parazitų, ku
rie surenka prenumeratas ir 
paskui laikraščio neleidžia. Tl. 
Pasaulis’, kuris pagal jo skel
biamą tiražą turėjo surinkti 
arti 200 tūkstančių litų, ir ku
ris eiti sustojo, nors už tiek 
pinigų galėjo eiti visus metus, 
pasirėdė buvęs dar negirdėto 
iki šiol masto spaudos parazi
tas. šitokių parazitų leidėjai 
ir net redaktoriai mums ne ko
legos ir jokio sielojimosi bei 
solidarumo iš musų reikalauti 
negali. ‘L. Ūkininko’ pažan
gumas ar nepažangumas visai 
nepareina nuo spaudos parazi
tų reikalų slėpimo.”

Toliau seka L. Ūkininko ir 
prie to buvusio Iliustruoto Pa
saulio administratoriaus įrody
mai kaip p. Račkauskas pada
rė su savo 
pinigais ir 
tinti kitus

Nabagas 
nemokėjo
jaunesnio amžiaus būdamas, ir 
dabar taip pat nemoka.

Galėjo senatvę gražiai už
baigti gavęs Lietuvos diploma
tinę tarnybą, bet joje pabuvęs 
įsivėlė su valdžios pinigais, už 
ką net kalėjimo bausmę gavo. 
Dėl senatvės ir silpnos sveika
tos, tapo nuo kalėjimo baus
mės paliuosuotas.

Dabar vėl, prieš pora metų 
pradėjęs dirbti prie naujai lei
džiamo laikraščio, Iliustruotas 
Pasaulis, liko jo savininku, su
rinko daug pinigų, ir vėl susi- 
skandalino. Vis bėdą meta ant 
kitų....

Kokia jo laukia gyvenimo 
pabaiga?.... žinąs.

Laisvė 
praneša

Amerika štai kaip:
“Brolių komunistų 

stambiomis litaromis 
pavardes asmenų kurie esą ka
linami Lietuvos kalėjimuose. 
Tai esą ‘Lietuvos didvyriai, ku
riuos Smetona laiko kalėjimuo
se’. Kadangi didvyrių vardai 
turi būti visiems žinomi, todėl 
susipažinkime bent su dalimi 
jų. štai jie:

“Bakas Irša, Balonas Leiba, i 
Beimanas Jankelis, Davidavi-; 
čius Leiba, Grinblatas įdėlis, 
Seras Leiba, Šeras Motelis, šo
feris Dovydas, Abramavičius 
Geršonas, Streibergas Abro- 
mas, Baronas Mauša, Berma- 
nas Abromas, Dembo Ickas, El- 
jaševas Kušelis, Epšteinas Jan
kelis, Peigelsonas Grigorijus, 

$48.13 | Feldmanas Abromas, švareber-

5.00

dr-
12.50

Bel-
5.00

Albrechtą pakeitė kitas sargybinis.
' Dabar jis sužinojo, kad vilkai buvę apipuo
lę vieną sargybinį, kurį tik geležiniai šarvai 
beišgelbėję. Du vilku jis sakės pažeidęs, o kiti 
trys atsitraukę. Į laužų apšviestą stovyklą, 
dabojamą sargybinių grandinės, matyt, jų pa
bijota Įsiveržti. s

Albrechtas, pasijieškojęs tinkamos vietelės 
tarp miegančiųjų, pasidarė šiok-tokį guolį, kri
to ir bematant užmigo.

(Bus daugiau)

leidžiamo laikraščio 
kad jis bando kal- 
už ką pats kaltas, 
tas p. Račkauskas: 
gyventi Amerikoje

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

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

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

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street
I Waterbury, Conn.
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RENGIA SMARKIAS 

FUTBOLO RUNG
TYNES

American Legion Club ir 
Cleveland News rengia bendrai 
dideles futbolo rungtynes pen
ktadienio vakare, Rugsėjo 2, 
didžiajame Clevelando Stadiu- 
me paežeryje. Lošimas bus 
tarp Cleveland Rams iš Natio- 
nalės Profesinės Futbolo Lygos 
ir Ohio College All Stars. Be 
to tame vakare dalyvaus dide
lis All Star Band iš apie 80 iki 
700 muzikantų.

Tikietai į stadiumą parsiduo
da jau dabar, ir kaštuoja po 
$2, $1.50, $1, ir daug vietų po 
50 centų.

• MOKYKLŲ Taryba gavo 
galutiną užtvirtinimą skyrimo 
pinigų Clevelando miesto mo
kyklų taisymui ir naujų sta
tymui. Visas programas ap
ima 8 milijonus dolarių. Iš 
viešų darbų fondo tam tikslui 
paskirta $3,600,000.

APSIVEDA
Juozas Stepšys, Stasio ir 

Agnės Stepšių sūnūs, nuo 1260 
E. 83 St., ši šeštadienį apsive- 
da su p-le ‘ Mary Skuban, iš 
Emeigh, Pa. Vestuvės Įvyksta 
Pennsylvanijoje, kur dalyvaus 
jaunojo tėvai ir artimi gimi
nės.

Taip pat rengiasi apsivesti 
p-lė Vanda Janušaitė,- naujos 
parapijos vargoninkė. Vestu
vės įvyks trumpoje ateityje.

RENGIA NAMU STA
TYBOS VAJU

The Ohio Association of Re- 
tail Lumber Dealers, kooperuo
dama su Federal Housing Ad- 
ministration, rengiasi pradėti 
dideli vajų ir parodymą žmo
nėms kaip lengvai galima pa- 
sibudavoti naują namą bent 
kuriame Ohio mieste, už pri
einamą kainą, ir kaip lengva 
yra išsimokėti už tai per ilgą 
laiką.

Vajų vadovaus Findlay Tor- 
rance, tos organizacijos sekre
torius, dalyvaujant 1000 me
džio pardavėjų visoje valstijo
je, kurie veiks išvien su Fede
ral Housing Administracija.

Valdžios darbą toje linkmė
je Ohio valstijoje vadovauja 
James G. Gaffrey, kuriam pa
vesta visos operacijos Ohio 
valstijoje.

The National Plan Service, 
kuri randasi 1315 W. Cong- 
ress st., Chicago, III., paruošė 
knygelę aštuonių Įvairaus di
dumo ir stilių planų namams, 
kuriuos užgvrė Federal Hous
ing Administracija. Apskait- 
liuojama kad tie namai galima 
pirkti Įmokant $500 ir likusius 
išmokėti po $40 į mėnesį, arba 
mažiau.

TAUTINES OLIMPIJADOS PLAUKIMO VARŽYTINIŲ DALYVIAI

Šiose plaukimo rungtynėse laimėjo du Amerikos Lietuviai— Mačionis ir Bikinas. Taipgi Lietuvos panelės: šaviraitė ir antros vietos laimėtoja Norvilaitė.

RADIJAS LIETUVOJE

| EVA’S I
• * • t

Dry Cleaning i 
f Senas Drapanas padarom L 
f kaip naujas, išvalom ir ;; 
X sutaisom. . T
| EVA PETRAITIS l 

į 6702 Superior Avė. ;; 
A CLEVELAND, OHIO į

♦■Į..I..Į. j.į.4. »■ »».Į.♦♦4»4-»»<HI

RASTI DAR DU SU
PJAUSTYTI LA

VONAI
šios savaitės pradžioje rasti 

vienuoliktas ir dvyliktas lavo
nai nužudytų ir supjaustytų 
asmenų, kurie abu esą mote
riški, nužudyti apie pusmetis 
atgal.

Pirmadienio vakare rastas 
supjaustytas lavonas prie E. 
9 gatvės ir apie 25 pėdos nuo 
naujo paežerinio vieškelio. Sa
koma tai esąs moteries apie 30 
iki 40 metų amžiaus.

Antro lavono rasta dalys— 
plaukuotas kiaušas galvos ir 
44 kaulai.

Abu lavonai buvo sumesti į 
tuštumas kurios randasi pa
ežeryje.

Pirmiau yra rasta paskirais 
laikais šių kelių metų bėgiu 
desėtkas sukoneveiktų lavonų, 
kurių dalys buvo nupjaustytos 
ir paskirai išmėtytos.

Kaip Lietuvos Radijo Stotys Veikia ir kiek 
Toli Jos Pasiekia

SAUGOKITĖS NUO 
NETIKRŲ PRA

NAŠŲ

KAIMYNIŠKOS

ANTRAS PIKNIKAS
Dėl lietaus neįvykęs SLA. 

trijų kuopų piknikas Liepos 31 
d., rengiamas antru kartu sek
madienį, Rugsėjo 4 d., naujos 
parapijos sode, šokiams gros 
Apanaičio orkestras. Pradžia 
nuo 1 vai. po pietų. Įžanga 
25 centai.

UŽEIGOS
L O R A I N , OHIO

BROWN DERBY 
CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Važiuojant pasivažinėti, ar
ba važiuojant per Lorainą Į 
kitus miestus, sustokit pas 

Lietuvius — užkąsti ir 
atsivėdinti

1314 Broadway
Danelevičiai, Savininkai.

Alus ir Vynas Bar gan 
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

KARŠTIS PASIBAIGĖ
Per kelias dienas Clevelandą 

buvo užklupęs karštis su tvan
kiu oru. žmonės pradėjo net 
alpti ir dūsauti laukdami atvės- 
tant.

Oras pradėjo atvėsti antra
dienį vakare ir trečiadienį jau 
buvo visai vėsus, nors neuž
ėjo perkūnijų nei lietaus. Ke
lis kartus bandė pradėti lyti, 
bet baigėsi pakrapnojimu.
• Karštis buvo vis apie 90 lai

psnių.

K. STONIS
R E S T A U R ANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

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. čiutelč
savininkai.

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.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

Nesenai gerb. Spragilas ap
rašė Dirvoje apie Lietuvos ra
diją, kaip jis, pasukęs imtuvo 
rodyklę, pagaunąs programus 
tiesiog iš Kauno.

Butų labai malonu kad taip 
butų! Bet taip nesant, šiuomi 
noriu plačiau painformuoti A- 
merikos Lietuvius apie radiją 
Lietuvoje.

Lietuva turi dvi radijo sto
tis, per kurias transliuoja pro
gramus savo žmonėms — jos 
yra Kaunas ir Klaipėda.

Kauno stotis vartoja bangas 
1935 metrų ilgumo ir dėl že
miau nurodytų kliūčių nebuvo 
ir nėra girdima šiaurinėje A- 

, merikoje. Pirmas dalykas no
rint tokio ilgumo bangas pa
gauti yra reikalingas specialis 
imtuvas, taip vadinamas ‘Com- 
mercial Operators Receiver’, 
kurie čia nėra nei pergausųs 
nei perpigųs. Taip vadinami 
“all wave” imtuvai Kauno ne
pasieks, nes jų bangų ilgumas 
paprastai tepasiekia vos 550 
metrų.

Kitas dalykas, 1935 metrų 
ilgumo radijo bangos nešoka 
aukštai į orą, bet slėgiasi prie 
žemės taip kaip rudenio mig
los, ir taip elgdamosi jos toli 
nebėga — per 200-300 kilome
trų tolyje jos visai susilpnėja 
ir išnyksta. Tai yra priežas
tis kurios delei Kaunas nesti 
gerai girdimas ir visoje Lietu
voje.

Klaipėdos radijo stotis tai 
jau kitokių plunksnų paukštis
— ji vartoja bangas 531 met
rų ilgumo. Ta stotis galima 
girdėti šiaurinėje Amerikoje. 
Tik norint ją girdėti reikalin
gi šie trys dalykai:

1. Geras imtuvas su ma
žiausia dviem laipsniais, prie 
rinkimo (pre-selection) ir su 
krištoliniu koštuvu (crystal 
filter). Imtuvai kaip Ham- 
marlund’o “Comet-Pro” arba 
National “HRO” yra tam už
tektinai geri.

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

Antenos viela pavidalo 
aifba “V”, direkti- 

nukreipta Į Lietuvos 
duos geriausius rezulta-

Reikia rytą praleisti be

2.
“Diamond” 
viškai 
Pusę, 
tus.

3.
miego — Klaipėda paprastai 
translioja nuo 7:15 ir 14:15 
valandą Lietuvos laiku, šis 
laikas pagal musų “Eastern 
Standard” išeina 12:15 naktį ir 
7:15 ryto.

žinomas dalykas,' jeigu Lie
tuvos stotys imtų transliuoti 
trumpomis bangomis, 31 arba 
25 metrų ilgumo, tuomet Lie
tuvos radijas butų gerai girdi
mas ne tik čia bet beveik vi
same pasaulyje, taip kaip da
bar girdima Roma, Londonas, 
Berlinas ir tt.

Lietuvos radijo mėgėjas “L 
Y1X”, vartodamas vos 100 
vvattų ant 20 metrų gerai su
sikalba per radiofoną su Ha- 
milton, Ohio, ir su Naujaja Ze
landija. Tas parodo trumpų 
brangų vertę.

Amerikos Lietuviai lankyda
miesi Lietuvoje privalo para-' 
ginti Lietuvos Pašto ir Tele
grafo departamentą vartoti 
trumpas bangas radijo trans
liavimui. L. P. Urban.

KAIP TAPTI AMERI
KOS PILIEČIU

Matt. 7: per. 15 e,

uMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIUIIIIIIIlIIIIiilIlIlIilIlIlIlHlllllllilI'J:

| APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

Y,
BL4 |
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Bibliją, kurią 
testamentu? Ji 
šventii senovės

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E 
r iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiih':

Važiuok i Miestą

Lengva skaityti važiuo
jant naujais motor ko- 
čais, net naktį. Nauja 
šviesų sistema, išdirbta 
specialiai šiems kočams 
Nela Park dirbtuvėse, 
apšviečia visus kampus 
skaisčiai, vienodai, be 
žėrėjimo.

Kas parašė 
vadinam senu 
buvo parašyta 
žmonių, kuriuos vadovavo ne
matoma Jehovos galybė liepda
ma jiems rašyti. Skaitykite 
šiuos tekstus Biblijoje, tenai 
nusako: 2 Petro 1: per. 21 e., 
2 Samuelio 23: p. 2 e. Sename 
testamente turime dvidešimts 
keturis pranašiškus rašytojus. 
O naujas testamentas susideda 
iš Jėzaus iškalbėtų žodžių, ką 
viską apaštalai surašė. Jis bu
vo sunum Dievo, ir tie apaš
talai girdėjo jo balsą ir matė 
jo darbus. Prie to dar prisi
deda liudijimas Jėzaus mokyti
nių, kurie rašė kaip buvo Die
vo įkvėpti šventa dvasia, reiš
kia nematoma Jehovo galybe 
arba įtekme. Biblija sako: Ne
įgalinti regėti kūniškom akim 
Dievo, skaitykite šv. Jono Ev. 
1 :per. 18 e. Ta knyga, šven
tas kelias, veda prie Jėzaus.

Biblija mokina mylėti Jezu 
ir jo meilę į širdį įdėti. Ne- 

■ mokina apie pasaulines politi- 
, kas ir nemokina užsitikėt žmo- 
; gum nei jo mokslui, bet Bibli
ja mokina kas tiesa, apie Die
vo karalystę. Biblijos pamok
slas susideda iš šv. evangelijos. 
Tai Graikų žodis, kuris musų 

j kalboje reiškia geros naujie
nos. šventas raštas žmones 

, veda tiesos keliu, kurie nusiti
ki ant Dievo ir jo tiesos.

Kas Jėzų nori mylėti teskai- 
I to šią knygą, Bibliją. Kreipki
tės pas Biblijos studentus, gau
sit biblijų ir kitokių knygelių 
apie Dievo karalystę ir pasau
lio pabaigą: A. K., 5815 Lu- 
ther avė., ar W. F. S. K., 1150 
E. 76 St., Cleveland, Ohio.

Seni ateiviai, kurie atvyko Į 
šią šalį prieš Birželio 29 d., j 
1906 metų, norėdami išsiimti 
pirmas pilietybės popieras, yra Į 
paliuosuoti nuo mokėjimo tos 
$2.50 sumos, ką moka visi kiti Į 
kurie atvyko po paminėto lai- J 
ko. Taigi pildant pirmas po
pieras pas privatinius asmenis 
žiūrėkit kad nuo jūsų nepaim
tų bereikalingai tų $2.50.

Seniau atvažiavusiems sunku 
yra su Įrodymu kad jie Ame
rikoje gyvena nuo to laiko, 
jeigu neatsimena atvažiavimo 
dienos, mėnesio ir metų.

Prie gavimo pirmų popierų 
reikalinga 'žinoti kokiame mie-' 
ste Europoje Į laivą sėdai, ku- j 
ris atvežė jau į Ameriką, ir ko
kiame mieste išleido Ameriko
je (ne kur paskui važiavai).; 
Toliau, reikia žinoti savo gimi-, 
mo metus, jei vedęs, žmonos. 
atvažiavimo laiką, vedybų die-1 
ną ir metus, vaikų vardus ir jų i 
gimimo dieną, mėnesį ir metus.

Jeigu negali įrodyti savo at
važiavimo laiko, reikalinga pri-1 
statyti senus kokius nors do-; 
kumentus kuriais atvažiavai į t 
Ameriką; taipgi rekordus mo
kyklos jeigu kokią lankei kaip 
tik atvažiavai, banko ir darbo 
vietų laiškus, vaikų gimimo ir 
mirimo rekordus ir tt. Tas 
viskas parodo kad jau senai; 
Amerikoje gyvenai. Visi tie 
dokumentai turi būti iš prieš' 
Birželio 29, 1906 metų.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams Į Lietuvą.

ŠVARIU, SVEIKU PATOGUMU

Streamlined Greitumu
Clevelando motor-kočų važinėtojai dabar turi 

daugiau priežasčių negu kada pirmiau palikti savo 
automobilius namie kuomet vyksta į kurią nors 
vietą kur pasiekiama motor-koču. Jie gali pasi
naudoti šia transportacijos rūšimi kuriai neprilyg
sta niekur kitur šioje šalyje.

Tiktai dvi iš daugelio puikių ypatybių kurias 
šie nauji kočai turi:

GREITUMAS: šie streamlined kočai ne tik iš- 
ro greiti, bet YRA greiti.

PATOGUMAS: Gražiai išmuštos sėdynės; min- 
gštos atsparos; moderniška ventiliacija, kuri už
laiko kočus tyru, švariu oru sveikoje temperatū
roje; geriausia šviesos sistema kokia kada buvo 
Įtaisyta masinės transportacijos padaruose—šitie 
yra tik keli dalykai kurie suteikia naują laipsnį 
patogumo.

THE CLEVELAND RAILWAY 
COMPANY

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITTS, s.vi„i„k..
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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

Pristatom tiesiog j namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
mllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimiuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllli^
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DIRVA

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

rV

ŠVENTOJI - LIETUVOS PAJŪRIO ŽVEJY
BOS CENTRAS

Kas lankėsi šventojoje prieš 
kokius penkerius, sakysime, kad 
ir prieš trejus metus, ir kas 
ten apsilanko dabar, tas turi 
pripažinti kad dabartinis šven
tosiom vaizdas nieko nebeturi 

» bendro su anuometine šventą
ja. Jau ir paprasčiausiai akiai 
pastebima, kai iš pelkynų, ty
rų laukų, lenda gražus žvejų 
miestelis — busimasis Lietu
vos pajūrio žvejybos centras.

Prieš porą metų vyriausybės 
iniciatyva pradėtoji žvejams 
namų statyba sparčiai varotna 
pirmyn ir jau dešimtyje gra
žių. moderniai įrengtų namukų 
gyvena vietos žvejai — anks
čiau gyvenę, tikriau lindėję 
menkose, į žemę sulindusiose 
lūšnose, kurių ne viena ir į 
lūšną nebuvo panaši. Panašių, 
tik kiek kitokio tipo, namukų 
statyba varoma ir toliau. Ru
denį vėl nemažas žvejų šeimy
nų skaičius galės iš savo lūšnų 
persikelti į naujus ir patogius, 
Lietuviškomis rankomis staty
tus, namus, kuriuos savo skur
stantiems pajūrio žvejams sta
to naujoji — atgimusioji Lie
tuva. čia. tur būt, nėra rei
kalo aprašyti nuotaikos ir 
džiaugsmo tų žvejų, kurie 6U-

riausybės dėka ir tai šiandien 
virto jau realybe — du kuteriai 
jau beveik visiškai gatavi, jie 
artimiausiu laiku bus nuleisti 
j vandenį ir greitai toje apy
linkėje jau tuksens modernių 
kuterių motorai, teikiu žvejams 
didelio saugumo, patogumo ir 
pelningumo žvejyboje. Uosto 
dirbtuvėse jau pradėta statyti 
dar keturi dideli kuteriai, kurie 
taip pat skirti vietos žvejams. 
Taip pat ir ateityje tokių ku
terių statyba bus vyriausybes 
remiama ir skatinama. Tai vis 
darbai, kurie turi begalinės 
reikšmės žvejams ir pagaliau 
pačios valstybės gyvenimui.

Netolimoje ateityje švento
ji galės pasidaryti musų pajū
rio žvejybos centras, iš kurio 
žuvim bus galima aprūpinti ne
maža Lietuvos dalis, šiandien, 
kol ten dar tebežvejojama men
komis valtimis ir pasenusiomis 
žvejybos priemonėmis, tas a- 
matas, žinoma, nėra našus ir 
patiems žvejams neduoda ga
limybės savo būklei pagerinti.

Kai bus sutvarkytas uostas, 
kuriame dabar vykdomi dideli 
jo plėtimo ir tobulinimo darbai, 
tai bus pastatytas pats mieste
lis ir kai šventoji bus sujung-

laukė dienos, kai savo drėgną1 ta geresniais keliais, gal net

ir persikelti 
ir erdvius

didelė graži

ir juros vėjo perpučiamą pas
togę galėjo palikti 
į naujus, švarius 
mūrinius namus.

Pastatyta jau ir
mokykla, kuri musų juros vai
kus išauklės gerais tėvynės sū
numis, mylinčiais savo jurą, 
kurioje jų tėvai amžiais pelnė 
savo vargingą duoną. Visu tuo, 
kas dabar daroma šventojoje 
— krante ir juroje, žvejams 
aušta naujas laimės rytojus. 
Tobulinamas šventosios uostas 
žvejams duos galimumo sau
giau, negu iki šiol, verstis sa
vo pavojingu amatu. Ten pat 
statomi aukštosios juros žvejy
bos kuteriai — vietos žvejams 
yra kažkas nepaprasto, apie ką 
jie ir nedrįsdavo galvoti. Vy-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas «»av»;itėje.

ir geležinkeliu, su svarbesniais 
musų kelių tinklais — švento
ji galės pasidaryti ne tik žvejų 
bet ir gana malonus turizmo 
centras. Jau šiandien švento
sios vardas sklinda po visą Lie
tuvą, ir jau dabar daugelis tu
ristų mielai keliauja ų šventąją 
pasižiūrėti, kaip ten tyruose 
laukuose auga gražus miestelis, 
šiais metais numatyta ten pa
statyti ir kelios vasarinės.

Besilankydami jau dabar tu
ristai vietos gyventojams, žve
jams, galėtų duoti šiokių tokių 
pajamų, kurių, atrodo, jie da
bar kaip tik labai reikalingi.

Pradėjus šventosios uosto ir 
miestelio statybą, tam tikra 
užsienio spaudos dalis panūdo 
teigti, kad šventoji su laiku 
mums galės atstoti ir Klaipė
dos • uostą, žinoma, taip teig
ti tegali tik tie, kurie neturi 
supratimo, kokios reikšmės 

I mums turi Klaipėdos uostas ir 
kas dabar yra ir kas ateityje 
gali būti šventoji. Šventoji bu
vo užkampis, kuriam už savo 
būvį sunkiai kovojo nemažas 
skaičius musų pajūrio žvejų, 
kuriems pagalba jau žūt būt 
buvo reikalinga. Dabar, kai 
vyriausybė surado galimumo 
rūpintis ir to užkampio gerove 
— iš šventosios pasidarys pa
togus ir musų gyvenime gana 
svarbus žvejybos centras, bet 
niekada ne uostas, kuris bent 
maža dalimi galėtų atstoti Klai
pėdos uosta per kuyį eina arti 
8"7< visos musų užsienio pre
kybos. V. Bakunas.

I
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deLla c. .jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j ligonhučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

- Su- 
Jubi- 
gavo 
iš *į-

vyksta 
kintis 
sporto

sklandymo sporto nio- 
įvairių šalių tos rūšies 
mėgėjai.

Baisios Audros 
ir Gaisrai

ELEKTRIŠKU ROASTER GALIMA GAMINTI 
VALGI IR ATVIRAME LAUKE

PAGERBTAS MARTYNAS 
JANKUS

KLAIPĖDA, Rugp. 7. - 
aukęs 83 metų amžiaus, 
batas Martynas Jankus, 
labai daug pasveikinimų
vairių organizacijų ir asmenų. 
Ta proga valstybės prezidentas 
jubilijatą apdovanojo Vytauto 
Didžiojo II laipsnio ordinu.

LIETUVOS GRUDAI 
IR BULVĖS I UŽ

SIENIUS

Šio-

UŽS1ENIO LIETUVIAI 
SEIMO PREZIDIUMO 
PRIĖMIME

KAUNAS, Rugp. 9. —
mis dienomis Seimo prezidiu
mas buvo surengęs priėmimą, 
kuriame gausiai dalyvavo vie
šintieji Lietuvoje užsienio Lie
tuviai ir kviesti aukšti svečiai.

Rugp. 8 d. iškilmingai išly
dėti Vilniaus Lietuvių sporti
ninkai.

ATMETĖ DU ĮSTATYMU
KLAIPĖDA. — šiomis die

nomis Klaipėdos Krašto gu
bernatorius Kubilius vetavo 
du Klaipėdos Krašto seimelio 
pagamintus įstatymus, kuriais 
buvo norima suvaržyti darbo 
gavimą Klaipėdos krašte, kaip 
priešingus Lietuvos konstitu
cijai ir Klaipėdos krašto statu
tui.

PASAULINĖ PARODA 
IR LIETUVA

NEW YORK, Rugp. 4. — 
Lietuva per Generalinį Konsu- 
’ą įteikė prieš Liepos 1 d. sa- 
/o skyriaus planus, šį planą- 
projektą paruošė Kaune inži
nierius-architektas A. Šalkau
skas. Projektas Pasaulinės Pa
rodos statybos skyriui labai 
patiko ir Rugp. 4 d. grąžintas 
Gen. Konsulatui, patvirtintas 
be pataisų.

A-

LAKŪNAS ŠALTENIS 
ATSKRIDO I KAUNĄ.

KAUNAS, Rugp. 12. — 
merikos Lietuvis lakūnas Šalte
nis, sumontavęs ir sutvarkęs 
savo lėktuvą, atvežtą į Klaipė- 
lą, atskrido į Kauną, kame 
ėktuvas buvo iškilmingai įtei
ktas šaulių Sąjungai.

KARIUOMENĖS SPORTO 
ŠVENTĖ

KAUNAS. — Rugp. 10 
prasidėjo kariuomenės sporto
šventė, kuri turi labai didelį 
pasisekimą. šventė baigėsi 
Rugp. 14 d.

(I.

SKLANDYMO MOKYKLOS 
PENKMETIS

KAUNAS. — Rugp. 14 d. 
sklandymo mokykla Nidoje 
minėjo penkmetį nuo įsikūri
mo. Per šį trumpą laiką mo
kykla yra labai daug nudirbus. 
Ji paruošė daug sklandymo 
sporto mėgėjų, išgarsino Lie
tuvos vardą Vakarų Europoje, 
kame ši mokykla yra pasida
rius populiari. Į ją kasmet at-  » ■
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Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJ AS
6522 Superior Avė. HEnderson

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6337-1 1 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELfg JURGIS ARBUCKAS
■Savininkas Vedėj'as

KAUNAS. — Lietuvos tur
tėjimo svarbiausias šaltinis yra 
žemės ūkis. Ūkininkai, agro
nomų ir kitų žemės ūkio spe
cialistų padedami, savo suma
numu ir darbštumu, nuolat di
dina ir gerina laukų ir pievų 
derlių. Todėl kasmet vis dau
giau atsiranda derliaus pertek- 
lįaus, kurį galima parduoti už
sieniams.

Anksčiau Lietuvos grudų be
veik nebuvo galima eksportuo
ti: jie buvo menkos rūšies ir 
nedaug jų telikdavo. Pasta
rais metais atsiranda vis dides
nės atsargos ir aukštesnės rū
šies grudų. Todėl grudų eks
portas nuolat didėja.

Pereitą žiemą ir pavasarį 
Lietūkis supirko iš ūkininkų 
ir pardavė užsieniuose apie 
1,600,000 centnerių grudų — 
daugiausia parduota rugių ir 
kviečių. Grudai parduoti į An
gliją, Belgiją, Čekoslovakiją, 
Vokietiją, Norvegiją, Švediją, 
Estiją. Deja, grūdams užsie
niuose kainos gana žemos, o 
pervežimo išlaidos didelės, to
dėl grudų pardavimas nėra pel
ningas. '

šymet pirmą kartą platesniu 
mastu buvo eksportuojamos ir 
bulvės. Bulvių buvo parduota 
Vokietijai, Švedijai ir Norvegi
jai apie 400,000 centnerių.

Bulvių Lietuva galėtų eks
portuoti keliariopai daugiau, jų 
užauginama labai daug. Kai 
kurie ūkininkai stačiai nežino 
kur bulves dėti. Todėl dabar 
stengiamasi bulvėms surasti 
platesnių rinkų. Tsb.

Rugpjūčio 1 dieną Lietuvą 
perėjo smarki audra su perkū
nijomis. Audra ėjo Veliuonos- 
Raudondvasio - Kauno ir Jona
vos apielinkėse. Apie 3—1 v. 
po pietų iš pietų-vakarų pusės 
pradėjo kilti tiršti juodi debe
sys, kuriuos lydėjo gausus žai
bai. Kiek vėliau Kauno apie
linkėse vietomis gausiai palijo, 
o vėlai vakare užėjo nauja au
dros banga su nepaprastai sti
pria perkūnija. Prasidėjus per
kūnija ir žaibai atrodė lyg tai 
butų veiksmai karo lauke, nes 
kiekvieną sužaibavimą lydėjo 
smarkus perkūno smūgiai, 
iš patrankų.

ši audros banga apie 11 
landą pasiekė ir Kauną,
trumpą laiką kai kurios siau
resnės gatvelės virto upeliais.

Vilkijos apielinkėse buvo to
kia smarki perkūnija kokios 
neatmena nei šimtamečiai se
neliai. Per kelias valandas 
perkūnas trenkė nemažiau 50 
kartų. Tuo laiku minėtose a- 
pielinkėse pasirodė keli gais
rai. Sudegė 10 ūkininkų trio- 
bų. •

Liepos 27 d. Vošiškių kaime 
žaibas padegė Lincevičiu tvar
tus ir Sabaliausko 
trenkė gerą karvę, 
sudegė tvartuose 5 
kiaulės, 10 aviu.

Per Liepos mėnesį perkūnija 
Lietuvoje sudegino apie 100 
trobesių, nutrenka keliolika 
žmonių.

šiais metais nukentėję nuo 
audrų yra daugiausia Raseinių, 
Mažeikių, Šiaulių ir Marijam-

lyg

va-
Per

tvarte nu- 
Lincevičių 
karvės, 3

SKAITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
-—■-------- -—----------- /

f

pa- 
ku- 
net 
va-

valgį gaminti, ir valgytojai nenori 
kambaryje sėdėti, sumani šeiminin
kė .išsinešus savo elektrišką roas- 
terį, susijungus ilga viela su elek
tra iš namo, pasigamina skaniausi 
valgi ir vėsiame ore valgo.

Šiame vaizdelyje matote kaip 
rankus yra elektriškas roaster, 
riuo galima pasigaminti valgį 
lauke esant. Kadangi karštu
saros oru niekas nenori virtuvėje
pelės apskrityse. Į siems pašalpų tiekimo įstaty-

Lietuvoje dabar veikia nuo mas: duodama pagalba už nu- 
audrų ir perkūnijos nukentėju-j stotus pasėlius, gyvulius ir tt.

DIRVA

(už pusę metų)

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertės

Kalbinkit sa-knygų dovanų.
vo draugus užsiprenumeruoti

Dirvą”.

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

LAIVAI PELNINGI. Lietu
voje vos pora metų kaip pra
dėta įgyti savus prekinius lai
vus. Lietuvos Baltijos I.loydo 
akcininkų susirinkime paaiškė
jo kad visi penki jurų laivai 
pereitais metais padarė 81 ke
lionę, juroje išbuvo 732 dienas, 
uostuose 853 dienas. 248 kar
tus įplaukė į įvairius uostus, 
dažniausia Klaipėdą, Antverpe
ną, liuli, Rotterdamą. Viso 
nuvažiavo 145.218 jurų mylių, 
pervežė 55,495,369 kilogramų 
įvairių prekių. Už pervežimą 
gauta 2,076,559 litų. Gryno 
pelno laivai valstybei jau už
dirbo 1,200,000 litų.

Šiais metais savais laivais 
tikimasi pervežti jau 10 nuoš. 
viso Lietuvos importo-eksporto 
per Klaipėdos uostą. <

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

.A

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bidg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-VV

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ,

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

S-;—'-4—M—5—1—I—X—?<—1—5”1—l":--:--

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
sirinkti, pirm ne
gu eisit kitur.
krodžių ir laikro

dėlių taisymo spe
cialistas.

Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

i I. SAMAS JEWELRY
T♦l 6704 Superior Avenue

’?

"t 
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Pasiskubinkit!
NAUJA TELEFONO
KNYGA BAIGIAMA

Dar yra laiko palaipinti jūsų vardą

naują telefono knygą. Taigi jeigu

f

j ruošiamą

manot įsi-

vesti telefoną savo namuose, arba norit padary-

Biznio Ofisą tuoj dabar.

Ii kokias nors permainas negu dabar esat toje

knygoje įrekorduoti paskubėkit pašaukti musų
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Dr. Vinco Kudirkos Biustas Lietuvių 
Darželiui jau Atgabenamas

Dirvos bendradarbis, Lietu- ’ 
vos kariuomenės Majoras S. 
Narušis, rašo Dirvos redakto
riui Karpiui kad jis pats atva
žiuoja j Ameriką, paviešėti, pa
sipažinti su Amerikos Lietu
viais, aplankyti savo gimines, 
šian-ten Lietuviams prakalbas 
pasakyti, ir kartu atveža mu
sų Darželiui Dr. Vinco Kudir
kos biustą!
, Taigi, Clevelandiečiai, reng- 

kimes prie didelių iškilmių — 
Dr. Kudirkos biusto atidengi
mo Lietuvių Darželyje už ke
leto savaičių.

Atidengimo iškilmėse daly
vaus ir Clevelande lankysis 
pats gerb. Maj. Narušis, ku-

Mirimai Clevelande
šiomis dienomis miesto svei

katos komisijonierius išleido 
smulkų raportą, kuris parodo 
kad nuo 1900 metų mirimai 
nuo desėtko ligų, kurios anuo
se laikuose buvo pirmoje vie
toje, sumažėjo. Tos ligos bu
vo: šiltinė, raupai, difterija, 
tymai, tyfoidas, diarrhėa ir ki
tos. Tas ligas mokslas beveik 
nugalėjo.

Bet nežiūrint mokslo pastan
gų ir laimėjimų, mirtys padau
gėjo desėtke kitų didžiųjų li
gų—plaučių uždegimu, apendi- 
dicitu, vėžiu, diabetu, mellitu, 
širdies liga ir kitomis.

Pernai Clevelande mirė nuo 
visokių ligų 10,345 asmenys. 
Nuo širdies ligos mirė 1,959, 
vėžiu 1,248; influenza ir plau
čių uždegimu 1,152, cerebral 
hemorrhage 961; nelaimingo
mis mirtimis 705; džiova 592; 
nephitis, 470; diabetu mellitus 
258; pirm laiko gimimu 240; 
nusižudymais, 153.’

SMAKIOS VAKARUŠKOS
Virbickų užeigoje, 17320 St. 

Clair avė., šio šeštadienio va
kare rengiama smagus “Beer 
Garden” vakaras, su skania 
vakariene ir gėrimais. Pažys
tami ir draugai kviečiami.

DARŽELIO PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį atsibuvo 

antras šios vasaros Lietuvių 
Darželio Sąjungos piknikas, šį 
kartą piknikas buvo mažesnis 
negu pirmutinis.

NORI AUTONOMIJOS
Clevelando Slovakai savo su

eigose kelia reikalavimus savo 
tautiečiams autonomijos čeko- 
Slovakų respublikoje.

Tokie jų reikalavimai kaip 
tik silpnina šiuo laiku Vokie
čių užkabinėjamą Čekoslova
kiją.

Dar Daugiau Viešų 
Darbų

Clevelande tuoj' prasidės di
deli statybos darbai apimanti 
25 milijonus dolarių ir darbus 
gaus 24,000 darbininkų. Tas 
tapo galimu kuomet viešų dar
bų fondas paskyrė $3,562,000 
mokyklų statymui ir pataisy
mams esamų miesto mokyklų.

Prie to blis statoma trys 
gyvenamų namų skyriai, kurie 
apima $10,000,000 programą, 
ką finansuos pati valdžia.

JDOMIOS imtynės 
CENTRAL ARMORY

Pirmos šios vasaros imtynės 
Centrai Armory salėje trečia
dienio vakare buvo pasekmin
gos — susirinko virš 3,000 
žmonių pažiūrėti imtiko Talu- 
no iš Vilniaus, kuris buvo su
poruotas su Indijonu Chief 
Chevvacki. Abu yra milžinai 
vyrai, Talunas gi labai aukš
tas, 6 pėdų 7 colių, sveria 287 
svarus. Jų imtynės išėjo Ta- 
luno laimėjimu kuomet Indi jo
nas pradėjo Taluną smaugti 
ir refėry imtynes nutraukė, 
laimėjimą priskirdamas Talu- 
nui.

Prie to ėmėsi kitos keturios 
poros gerų imtikų. Rep.

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

5251 Dolloff road. 

ris savo organizacijos vardu 
tą biustą į Clevelandą atveža 
ir padovanos.

Dr. Kudirkos biustas yra 
dovana nuo Lietuvos kariuome
nės karininkų, kurie per visuo
tinį Karininkų Ramovės at
stovų suvažiavimą tą dovano
jimą padaryti nutarė.

Kaip Clevelandiečiai jau ži
no, Dr. Kudirkos biustą Darže
lyje pastatyti pasiryžo Dr. V. 
Kudirkos vardo draugija Cle
velande. To darbo komisija 
yra: pirmininkas K. S. Kar
pius, A. M. Praškevičius, Izido
rius Šamas ir Jonas Petraus
kas.

Kudirkos paminklo išrupini- 
mo darbą vedė p. Karpius.

AKYS PAVOJUJE

Kuomet naudojama peilis, 
reikia visada pjauti šalin 
nuo savęs.

Sight Saving Council of Cleveland

MES JAU BUDIM
Rugpjūčio 12 d. įvyko Dr. 

V. Kudirkos Skautų Vyčių bū
relio sueiga. Sueigą atidarė ir 
vedė būrelio vadas sklt. Jonas 
Petrauskas.

Po įvairių kalbų Skautai Vy
čiai nusistatė artimiausiu lai
ku prisiruošti Skauto Vyčio 
egzaminams, o po to minint 
Spalių 9-tą, Vilniaus užgrobi
mo dieną, suruošti Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos Clevelando 
skyriaus naudai pritaikintą ir 
gerą vaidinimą.

Tat, Skautai Vyčiai, su pa-1 
siryžimu į dirbą, siekiant ben
dros ir broliškos idėjos ■— 
skautybės. Skautukas.

JAUK GANSON 
CLEVELANDE

Jack Ganson, kuris vadovau
ja imtynėms keletoje rytinių 
miestų ir Kanadoje, trečiadienį 
orlaiviu atskrido į Clevelandą, 
dalyvauti imtynių sezono ati
daryme Clevelande.

BUS OHIO GATVĖ
Washingtone, Suv. Valstijų 

sostinėje, viena gatvė bus už- 
vadinta Ohio valstijos vardu. 
Tuo tarpu dar nenužiurėta ku
ri gatvė tiktų šiai valstijai pa
gerbti.

SVEČIAI Iš ILLINOIS
Iš Kankakee, Illinois, lankėsi 

Clevelande M. Tičiulka su šei
ma ir M. Survilas, čia viešėjo 
pas savo gimines, Poderskius, 
ir kitus. Aplankė Lietuvių 
Darželį, kuris jiems labai pati
ko. Svečiai atsilankė Dirvos 
redakcijoje, paliko Darželiui 
dovanų:
M. ir A. Tičiulkai $2.00
M. Survilas 2.00
Taip pat Survilas išsirašė sau 
Dirvą per S. Stepšį.

PIRMA KOMUNIJA
Naujos parapijos bažnyčioje 

šį sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
mišių laiku, bus pirma komu
nija tos parapijos vaikams.

DAVEY NORI KERŠYT
Pralaimėjęs nominacijos gu

bernatorius Davey nežino ko 
griebtis. Jis buvo sumanęs pa
skelbti savo kandidatūrą kaip 
nepriklausomas kandidatas ir 
bandyti suskaldyti laimėjusio 
kandidato Sawyer balsus.

Bet paaiškėjo kad Ohio tai
syklėmis negali kandidatuoti 
nepriklausomu keliu toks kan
didatas kuris nominacijose da
lyvavo ir pralaimėjo.

Paskiausi gandai yra kad 
Davey gali pastatyti savo kan
didatūrą į Suv. Valstijų Sena
tą prieš laimėjusį nominacijas 
Demokratą Bulkley, tikslu su
skaidyt Demokratų balsus, kad 
butų išrinktas į Senatą Repu- 
blikonas Taft.
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Pereitame susirinkime Dr. 
Vinco Kudirkos draugijai ko
misijos pirmininkas formaliai 
raportavo apie Kudirkos bius
to gavimą. Draugija įgaliojo 
komisiją tartis su Kultūrinio 
Darželio Sąjungos valdyba ir 
veikiančia komisija dėl pamin
klo atidengimo iškilmių suren
gimo. Komisija pasirūpins pa
ruošimu tinkamos papėdos pa
minklo pastatymui ir nupirki
mu paminklinio akmens ant 
kurio biustas bus uždėtas.

Dr. Kudirkos biustas yra 
tokio pat didumo kaip Dr. Ba
sanavičiaus biustas musų Dar
želyje.

Toliau apie tai bus Dirvoje 
pranešama daugiau.

MIRIMAI
EDVARDAS YESTONKAS
Rugp. 15 d., mirė Edvardas 

Yestonkas, 12 metų, nuo 1430 
E. 66 St. Pašarvotas buvo 
graborės Della Jaku'bs namuo
se, palaidotas ketvirtadienį, iš 
šv. Jurgio bažnyčios, Kalvari
jos kapinėse.

Liko motina, tėvas, trys se
serys ir 4 broliai.

VENSLOVAS GRYŽTA
Clevelando sportininkų va

das Jurgis K. Venslovas, bai
gęs Olimpijadą Kaune, apsi
lankęs dar šian-ten kur tik ga
lima buvo, apleido Kauną šio [ 
mėnesio 9 d. ir iš Švedijos iš- < 
plaukė į Ameriką 16 dieną. Ki
tą savaitę jau bus namie.

Rašo kad Amerikos sporti
ninkai gerai pasižymėjo.

Gryžta tuoj ir musų sporti
ninkas Juozas Prokopas su sa- , 
vo motina. Juozas Olimpija- 
doje bėgime su kliūtimis lai
mėjo pirmą vietą.

Juozas Prokopas gryžęs sto
ją į universitetą mokslą tęsti.

DEMOKRATAI VIS VARŽOSI
Cuyahoga apskrities Demo

kratų partijoje eina neliauja
ma tąsvnė jau keli metai. Su
kilėliai nori atsikratyti dabar
tinio partijos pirmininko W. 
B. Gongwer. Pastaromis die
nomis paskelbė savo kandida
tūrą j tą vėtą buvęs Clevelan
do mayoras Miller.

Praeituose rinkimuose kele
toje precinkt-ų į precinktų ko
mitetų narius kandidatai gavo 
po lygiai balsų. Jie turėjo sa-, 
vo pirmenybes išspręsti meti-' 
mu pinigo. Vienas tokių kan
didatų buvo Antanas L. Svet- | 
kauskas, Ward 22, Precinct D. 
Jis ^aimėjo ir ineina į Demo
kratų partijos valdybos rinki
mo narius.

Kur Gauti Eagle Ženk- 
lėlius

Visos moterys mėgsta tau
pyti Eagle Stamps (žalius žen
klelius duodamus krautuvėse). 
Juos galit gauti čia pat Dirvos 
kaimynystėje, didelėje vaikams 
ir vyrams rūbų krautuvėje — 
Kramer ir Reich Co., 7002 Su
perior avė., kampas Giddings 
road.

Visokius rubus ir kitokias 
reikmenis vyrams ir vaikams 
pirkit šioje krautuvėje, prekės 
pirmos rūšies, kainos nedidelės 
ir prie to duodama Eagle žen
kleliai.

šioje krautuvėje jūsų pilnas 
žalių ženklelių knygeles iškeis 
į prekes už pilną knygelės ver
tę. Atdara ir vakarais.

• JŲ IR TAIP PERDAUG, 
šiomis dienomis Ohio valstijos 
kvotimus išlaikiusieji gavo di
plomus praktikuoti teises 73 
nauji advokatai. Jų ir taip yra 
perdaug, daugelis neišminta, 
badauja ir vargsta.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS .

VYTAUTAS BELIA-
JUS

(Continued from lašt week)

KAUNAS! — We were there, 
and again my heart leaped and 
skipped beats, for here are most 
of my friends, and one finds plea- 
sure and joy among good friends. 
Friends that I had met ten years 
before and during that lapse those 
that visited us in America. Also 
those that know my husband chru 
his vvritings and newspaper work. 
I had telegraphed Mrs. Drangelis- 
Darlys that I would be there and 
I vvondered whether her time vvould 
permit her to meet me at the sta- 
tien. After we entered the uta- 
tion, sure enough she was there 
vvith her friend Mr. Fabijonas Ne- 
veravicius, both vvith sparkling eyes 
and big broad smiles. Happy and 
overjoyed ve kissed and greeted 
each other. We vvere now i n their 
care so we excused the Motuzas 
boys and thanked them for their 
kind and safe guidance Jo Kaunas.

They too were tired from the 
long day, so vve wished thęm pleas- 
ant dreams and they were off. We 
got our baggage together and got 
into a taxi and were off to find 
a room in a hotel. As this was 
a holiday Kaunas vvas crovvded, so 
vve had no choice of hotels and 
took the first one vve found, and 
that vvas Kęstutis on Laisvės Alė
ja. We checked in and in the next 
few minutes-vvere off on the invi- 
tation of our hosts to supper.

As vve stepped into Laisves Alė
ja, it seemed so strange to me. 
The street vvas crovvded with peo
ple, and the hour at this time wa3 
about eleven o’clock. The center 
of the street with its double row 
of big leafy trees and benches was 
filled vvith people. Just walking 
and enjoying the night air. The 
street lights vvere hidden in the 
branches of the trees and every- 
thing seemed so dark to me after 
we had been so used to bright 
lights. We vvalkęd not more than 
a hundred yards and I was busy 
noticing the beautiful shop vvindovvs 
with yard goods, displayed dresses, 
hat, etc., things that attract a 
vvoman’s eye, all lighted up with 
fancy illumination, when suddenly 
the front door of Konrad’s Coffee 
Shoppe swung outvvard and a fa- 
miliar face met my eyes: Mr. Pra
nas Rimkus, whom I had just met 
a year ago while in Chicago, at a 
“Margutis” celebration that a local 
group of Clevelanders attend. He 
recognized me immediately and ex- 
tended that cvarm, hearty Lithuan
ian handshake. Our hosts invited 
him to jbin us and we proceeded 
to the Centrai restaurant. It seems 
here in Kaunas everyone knows one 
another.

We had a merry time, a lovely, 
delicious supper, and it was time 
for bed for a ręst that we needed 
very much indeed. That lašt week 
had been too strenuous. So we bid 
good night to our hosts and retir- 
ed happy with our thoughts cow- 
ards the next day with new ad- 
ventures and what was in store 
for us here in Kaunas, Lithuania.

(Mr. Rimkus, member of the 
Chamber of Agriculture, was on a 
government mission in America in 
Spring of 1937.)

SUNDAY — .JUNE 5.
We had slėpt soundly and awoke 

at a late hour. At 11:00 o’clock 
Mr. Rimkus called on us and took 
us to Konrads for breakfast coffee.

It was a bright sunny day, a 
holiday, “Sekminės”. Mr. Rimkus 
invited už to go to Panemune, a 
park and resort on the outskirts 
of Kaunas. Everyone goes out to 
this place over Sunday. Away from 
the city they say. How strange, 
at least to us, as Kaunas is such 
a small restful city, vvith so lit- 
tle hustle and bustle, it seems to 
me it is just as comfortable as a 
park. Būt not to these Kauniečiai. 
Green fields and trees and soft 
earth is an instinetive love in their 
Lithuanian nature loving hearts. 
Relaxation and sweet fresh air in 
a green park among trees and na
ture, is their desire on the Sgbbath 
and day of ręst. So we accepted 
the invitation and boarded an au- 
tobus and off we went to Panemune. 
Down Laisves Alėja, past the “So
boras”, to the right down Kęstu
tis gatve (street), then down Vy
tauto Prospektas out past the rail- 
road station vvith the lovely beds 
of petunias and pansies in front 
of the station, out past the suburb 
of Šančiai now over cobblestone 
roads the bus rumbles and rolls. 
The bus is packed vvith excursion- 
ists bound for Panemune for the 
day. A little giri recognized me 
as an American and gavę me her 
seat so I vvas comfortable. as vve 
bumped over the rough road.
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In about tvventy minutes vve ar- 
rived at our destination. This look- 
ed likę the outskirts of a tovvn 
vvith rows of houses on either side 
of the street, vvhile at the end of 
the side streets there loomed a 
forest of pine trees. Tovvards these 
pine vvoods we made our vvay.

It vvas a lovely day, bright and 
vvarm, and vve wore our lignt sum- 
mer clothes, and vvnite accessories. 
The sidevvaTks vvere of stone būt 
the middle of the road vvas dirt, 
or rather sandy. The pine trees 
again attracted me, I’m afraid I 
have fallen in love vvith this view 
of the straight tilim trunks of the 
pine trees vvhose heights seem to 
reach almost to the heavens. We 
entered on the soft mossy floor 
of the vvoods and soon the frag- 
rance of the green pines filled our 
nostrils. A delicious odor, full of 
the špice and vigor of health giv- 
ing nourichment. No vvonder all 
of the Kauniečiai clamor and hur- 
ry to this heavenly place for ręst 
and relaxation. We vvalked and 
cvalked, for miles and miles it 
seemed, and štili the forest vvent 
on and on. Endles stretehes of 
pines in all their glory. Birds 
fluttering and chirping all around. 
People, jeople, everyvvhere, vvalking 
or sittin^ on the numberless benches 
through" the park. Others in a 
more playful mood sitting or lying 
on and on. Endless stretehes of 
and playing vvith one another. A 
happv pieture I thought, and gay 
people are these Lietuviai.

After vve vvalked for what I 
thought vvere hours, vve came to 
the edge of the Nemunas, here we 
found bathers on both sides of 
the river, having a grand time in 
the bright vvarm sunshine, in the 
refreshir.g vvaters of the Nemunas. 
I almost felt likę joining them, 
for I too love to svvim and play 
in the vvater.

Soon vve came to the “Pieno
centras Restaurant”, vvhere M r. 
Rimkus invited us for a drink or 
something to eat. Here vvas our 
first chance to taste Lithuania’s 
famous “šaltų Barščių’ and that 
vvas the first item ithat attracted 
my attention. There vvere various 
other dishes on the menu būt vve 
had not learned vvhat they vvere, 
as this vvas the first menu vve 
locked at in Lithuania. I remember 
seeing “Blyneliai,” “Blyneliai su 
varške”, “Ryžų košė”, “Tusyti ko
pūstai,” “Pyragaičiai,” “Rugusis 
pienas” and other things that I 
knevv not vvhat they vvere. Any- 
way all the things on this menu 
vvere meatless and most of them 
vvere dąiry dishes. We vvere serv- 
ed our orders of “šaltų Barščių su 
bulvėm” and vve ate it vvith a 
relish. It vvas every bit as good 
as the taste of those that lingered 
in my memory since I first had 
eaten them ten years before. We 
prepare “Šaltų Barščių” in Ameri
ca būt they never can compare 
vvith those you get here. It is 
vvorth a trip to Lithuania for che 
“šaltų Barščių” alone. I have ev
ery intention to eat them at least 
once a day as long as I stay in 
Lithuania.

After our refreshing repast, vve 
vvent on to vvalk some more. Soon 
vve came to the .“Kavinė,” coffee 
house, or Kurhausas. Here soft 
strains of svveet music reached. our 
ears and Mr. Rimkus invited us in 
for our dessert and coffee and for 
a dance or tvvo. We accepted and 
stepped on the veranda vvhich sur- 

‘rounded the building. A little bit 
of a fence ran around the edge 
and the top of each post that held 
the fence in place vvas decorated 
in fancy design of pine cones. Here 
vvere hundreds of little tables and 
chairs on the veranda around vvhich 
there sat so many people vve could 
hardly edge our vvay through. The 
p’.ace vvas jammed. Inside vvere 
more tables and more people. The 
dancers in the center of the room 
could only dance on the spot they 
stood. We looked hopefully around 
for a table, būt none vvas in sight. 
Finally Mr. Rimkus asked a man 
vvho sat ' at a table alone if he 
vvould mind sharing his table vvith 
us, and so vve got a table. After 
more vvaiting vve vvere served and 
had our dances, vve again departed 
for Kaurtas. We got back to 
tovvn before dark and vvere vvalking 
along Laisvės Alėja, vvhere Mr. 
Rimkus met a friend, a Mr. Mockai- 
tis, a sportsman vvho joined us for 
a vvalk, he had a bag of Lithuan
ian candy so vve all shared it.

Soon Mr. Mockaitis left us and 
vve vvent to the radio station to 
hear one of Barbora Darlys’ broad- 
casts. It vvas a concert that should 
have costed us money to hear, būt 
vve vvere her guests. The accom- 
paniment of the orchestra and the 
concert pieces vvere vvonderful too. 
Mrs. Drangelis sings beautifully, 
and she is very vvell liked here in 
Kaunas.

With the conclusion of the con
cert, ended our first perfect day in 
Lithuania.

(Continued)
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Among famous of our ovvn Lith
uanian American youth, vvho made 
a very strong , bid in a poli con- 
dueted by Jaunimas, the Lithuanian 
youth organ of Chicago, to select 
Ten Best Knovvn Young Lithuan
ian Americans, vvas the name of 
Mr. Vytautas Finadar-Sereni-Belia- 
jus.

As a dancer and recreational di- 
rcctor, this young man needs no 
introduetion. He is our best ex- 
ponent of Lithuanian folk and clas- 
(,'ical dancing in this country as 
we;l as an expert ih the folk lore 
not only of Lithuania būt also of 
other lands.

Mr. Beliajus is an interesting 
personallty. He was born in Lith
uania of Lithuanian and Samaritan 
parentage and as far as being a 
tvpical Lithuanian is concerned, one 
cound not find a better one in 
spirit and enthusiasm. His folks 
štili reaidę in Lithuania vvhere he 
had his early schooling. As n boy 
he savv the ravaging effects of vvar 
vvhen Ilussian and German armies 

•over-ran and devastated his home 
land. That is vvhy he considers vvar 
a hellish brutality of unthinking 
men.

He has made an effort to famil- 
iarize persona of other extractions 
vvith things Lithuanian and appears 
to havė made a good iob of it. 
Each year he sponsors art exhibits 
of fine and popular art and also 
has Lithuanian Days that are vvell 
attended and vvhich include splash 
parties, folk and domestic dancing 
and serving of typical Lithuanian 
foods.

His Lithuanian folk dance group 
is sought after and invited every
vvhere and is conceded to be the 
“cream” of folk groups. In a re- 
cent competition among the folk 
groups of Chicago, these Lithuan
ian Terpsichoreans vvon the coveted 
eup as vvinners of the contest. A- 
mon;' those defeated vvith great 
deal of relish in a friendly būt spir- 
ited rivalry vvas the talented Polish 
group.

Mr. Beliajus is the folk dance 
inctructor for the Chicago park 
District Recreation Division and is 
the editor of “Lore” magazine, 
published by that šame District. He 
contributes articles to Lithuanian 
and other nevvspapers and periodi- 
cals and is novv in the midst of 
compiling a text book on folk danc
ing and their music. in the eurrent 
St. John’s Festival held by Jauni
mas, Mr. Beliajus took an active 
part in its arrangement and no 
doubt helped to make it a grand 
success for the Lithuanian youth 
of Chicago.

In the concert field, Mr. Beliajus 
has also vvon renovvn as an inter- 
pretative dancer. Besides being 
vvell versed in folk dancing of 
Lithuania and other lands, he has 
achieved a high plane in the Ori- 
ental dance field, rivalling that of 
Uday Shan Kar of India.

1 It vvas, therefore, no' surprise to 
see the Lithuanian group led by 
Mr. Vytautas Beliajus live up to 

; its expectations in giving a fine 
! display of Terpsichorean art at the 
Fifth Annual National Folk Festi
val held in May of this year in the 
Nation’s capital. I am inclined to 
agree vvith Miss Gertrude Knott, 

j national knovvn founder and director 
Į of the festival, vvhen she said: — 
“You, Lithuanians should be very 

j proud in Mr. Beliajus as an insti- 
' tution.”

L. J. ESUNAS.

CLEVELAND IS VICTOR IN 
LITHUANIAN MEET

The Cleveland Leaders vvon the 
į National championship track and 

field meet staged by the Asociation 
of Lithuanian Worj<ers of Apmrica 
at Schenlev Ovai, Sunday, Aug. 14.

The features vvon by Cleveland-
I ers are:

880-yard run—Won by C. Nor- 
j vidas. Time—2:24.

Mile run—Won by C. Andrevvs
I Time—5:58.

High jump—Won by T. Šūsnis, 
i Height—5 feet 5 inches.

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 ’155»
. reguliarės vertės $25.00

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT 

pv\7 T r Ą I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu Į A\ z Į.r A T 
Ui l\ /Y 1 už 10 centų ir aukščiau L' I IY/ 11

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Cleveland can vvell be proud of 
the Lith. A.C. baseball teain. Our 
town vvill be in the National Lith
uanian Championship Tournameiit 
held in Gary, Indiana on Labor 
Day, by virtuė of being runners-up 
in the Mid-West Sectional Touma- 
ment.

In the firfet game Joe Ketvertis 
and Willie Slivers held the DuBois 
Team to 3 serateh hits winning by 
the score of 7 to 1. Incidently 
DuBoic have been 5 times Statė A 
Champions. In the night cap we 
lošt to Detroit in extra innings 4 
to 1. Detroit scored 3 runs in Jie 
8th inning on costly errors by che 
infield. Ben Visnauskas scored our 
lone run by hitting a mighty triple 
and scoring on a vvild throvv. ’ This 
game drew over 1500 people many 
that rooted for Cleveland s Doys.

In Gary, the Cleveland team will 
play Racine, Wis. the Western 
Championc. Detroit vvill play Gary, 
Ind. The vvinners will meet for 
thę National Title. Losers .vili play 
for the Consolation Trophy. The 
games vvill be played in Gary Sta- 
dium, an enclosed park. To see the 
series an admission vvill be charg- 
ed. "Proceeds going to the Ameri- 
can Lithuanian Athletic Ass’n. af- 
ter expenses are dedueted.

NOTĖS AND HI-LITES
The Detroit Times sent a photo- 

grapher *and reporter to cover the 
series. A good many action pietures 
vvėrę taken. Spectators commented 
that the finai game vvas the best 
played to their knovvledge. Our 
trainer Vic Green, did a ver” good 
job. Ketvertis and Slivers did the 
pitehing and Al Samulis eaught, 
both games. Only casualties vvere; 
Sąmojis’ fractured toe and trophy’s 
bat broken.

Many Clevelanders were there as 
visitors and rooters, going home 
happy and satisfied.

The team played Zumberaks in 
the inter-lodge, Tuesday evening, 
August 16th. Feeling and playing j 
likę champs they vvon 5 to 3.

The monthly meeting was held Y 
and it vvas decided to ask our pa- -i 
triotic and staunch Lithuanian bus- 
inessmens’ assistancė to help de- 
fray transportation expenses for our 
boys to Gary, Indiana.

Ali bovvlers please be present at 
the Lithuanian Bovvlers meeting, on 
August 30th — 7:30 p.m., to be 
held at Tonv Grigaitis’ store, 1274 
Addisond Rd. j

Saturday, August 27th vvill find 
our entire team at a “Victory Rally 
Party,” given as an incentive for 
the boys to go out there and WIN!

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

VISITOR
Joe Totoraitis of Grand Rapids, 

Miehigan spent his vacation at che 
home of Mr. and Mrą. Karson, here 
in Cleveland.

A nice looking lad 23 years of 
age. He says the Cleveland girls 
are the toos.

Lucky fellovv, he vvas intervievved 
at the Terminai station by Carl 
Marks of the U. B. C. (United 
Broadcasting Comnany). Here’s an 
extended hand, bidding you vvelcome 
again, anytime, Joe.

WEDDING BELLS
The organ will peal, the music 

will vibrate, būt not from the 
touch of Miss Wanda Yanusaitis, 
erstwhile organist at the Nevv Par
isti. It won’t be by Wanda, būt 
for her. Miss Yanusaitis is plan- 
ning on being married in the very 
near future. Congratualions, and 
best vvisnes, Wanda.

TO DETROIT
Mrs. and Mrs. Victor Gudzunas, 

have left Cleveland for Detroit, 
Miehigan, vvhere Victor is to be 
more gainfully employed than here 
at home. Mrs. Gudzunas, formerly 
Patsy Stankevičiūte, says it it all 
likę a dream. Visited on Monday, 
job found Tuesday, movved on Wed- 
nesday. The young couple wish to 
extend their thanks to all • their 
friends in Cleveland, for, past fa- 
vors and just say “Goodbye.”

POLO MARŠKINIAI 89c
Paprasti ir išdabinti, kai
nuoja iki $1.50. 2 už $1.75
ŠIAUDINĖS SKYBĖLĖS «9c 
visos kainos nupigintos.

Pačios geriausios $1.49.
GRAŽIOS CELENESE

Kojinės Vyrams ............. 15c
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