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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI STREIKO. Det- 
■roit, Mich. — CIO vadas 
General Motors automobi
lių darbininkų unijos, pra
nešė valstijos darbo tary
bai jog gali kilti streikas 
prieš General Motors.

Streikas apimtų Michi- 
gan, Ohio ir Indiana vals
tijų tai korporacijai dir
bančius mekanikus. Jie no
ri daugiau tam tikrų sąly
gų iš kompanijos..

NESITAIKO. John L. Le- 
wis, aukščiausias CIO va
das, atšaukė antras taiky
mosi tarybas, kurios buvo 
sušauktos baigt nesusipra
timams ir savitarpinei ko
vai CIO su AFL.

CIO vadai kaltina Darbo 
Federacijų “pardavimu” W 
P A darbininkų statybos 
amatų organizacijoms.

AFL daro kitokius prie
kaištus CIO vadams.

Kokia nauda iš to darbi
ninkams, kurie nori kovoti 
už savo gerovę? Patys jų 
vadai jų spėkas suplėšė.

Iš PARYŽIAUS eina ne
oficialus pranešimai kad 
trumpu laiku gali kilti kri- 
zis Danzigo klausimu: Vo
kiečiai esą pasiryžę staiga 
išstatyti savo reikalavimą.

Danzige esą susirinkę di
deli skaičiai nazių iš Vo
kietijos, gatavi žygiui'.

« « * .
LENKIJA sako yra pa

siruošus karui su Vokieti
ja už Danzigą “tik kepu
rės drebtelėjimo” ženklu.

* v *
VOKIEČIAI susiuntė ar

ti 100,000 kariuomenės į 
tvirtoves Prancūzijos pa
sienyje.

SAKO, BRITAI NUSI
LEIS RUSIJAI

AUTOMOBILIŲ išdirbv- 
stės tikisi kad šymet iki 30 
d. Birželio bus pasiekta po
ros milijonų naujų automo
bilių gamyba. Šymet žy
miai geriau eina pardavi
mas automobilių, negu per
nai.

STREIKAS BAIGĖSI .
San Francisco, Cal. —Po 

10 dienų streiko, uosto pre
kių surašy tojai pagaliau 
susitaikė ir streikas baigė
si. Dėl jų streiko .turėjo 
sustoti dirbę tūkstančiai 
kitų darbininkų.

PLIENO darbai šią sa
vaitę sumažėjo .7 punktu, 
dirba bendrai imant 54.3 
nuoš. normalio. Sumažėji
mas darbų palietė labiausia 
Youngstowną ir Buffalo.

ANTRU KARTU UŽ
MUŠTAS

Reading, Mass.— Einant 
per gatvę, automobilis su
žeidė tūlą John Riley, 35 
metų. Kitas automobilis 
paėmė vežti jį į ligoninę, 
tas automobilis toliau susi
mušė su treciu,, ir Riley ta
po užmuštas.

LOUISIANA universite
to prezidentas Smith, pri
daręs virš $500.000 nuosto
lių, tais pinigais spekuliuo
damas, pabėgo. Kilo dide
lis skandalas tenai.

VOKIEČIAI išleido įsa
kymą visiems studentams, 
vaikinams ir merginoms, 
vasaros metu eiti dirbti j 
ukes. Tai yra Vokiečių pri
valomas darbas.

PRANCŪZIJA stiprina
si orlaivininkystėje, šalies 
gynimui. Lėktuvų gamy
ba pašoko 6 mėnesius pir
myn negu plane buvo nu 
matyta.

ATGASIAI BERLINE

Londonas, Birželio 27. — 
Sovietų Rusijai pakartoti
nai atmetant visus Britų 
siūlymus, gavimui Rusijos 
į apsigynimo sąjungą, pas
tari pranešimai sako Brita
nija, permatydama galimy
bes naujos Vokiečių agresi
jos, sutiko priimti Rusijos 
reikalavimą įvardinti Suo
miją, Estiją ir Latviją, ku
rių nepriklausomybę sutin
ka garantuoti.

Londone tikima kad stip
ri militariška sąjunga, su- 
rišanti Prancūziją, Rusiją 
ir Britaniją, bus neužilgo 
pasirašyta.

Rekomendacijas kad An
glija sutiktų įvardinti Bal
tijos valstybes kurioms už
tikrina apgynimą, padarė 
Britų ambasadorius Mas
kvoje po ilgų tarybų su So
vietų užsienių komisarais.

Rusija nori kad Britani
ja įvardintų Suomiją, Es
tiją ir Latviją savo garan
tijoje, kaip įvardino Lenki
ją, Rumaniją, Graikiją ir 
Turkiją pirmesnėse savo 
sutartyse.

Jeigu šis Maskvos. reika
lavimas nebus išpildytas, 
sako, Rusija pareiškus Bri
tanijai ir Prancūzijai kad 
militarės sąjungos tarybos 
bus visai nutrauktos.

Britanija bijo kad nau
jas krizis Europoje gali iš
kilti vėlai vasarą arba ank
sti rudenį. Britų karo lai
vynas bus sustiprintas ru
denop ir tarnybon pašauk
ti visi jurininkai.

Charnberlain, Birželio 24 
d. savo kalboje padarė per
sergėjimą Vokietijai ir Ja
ponijai, pažymėdamas jog 
Britanijos oro laivynas yra 
tokis kuriam negali prisi- 
1 y ginti jokia kita šalis, ir 
jurų laivynas yra galin
giausias pasaulyje.

VOKIEČIAI ruošia pla
nus statydinti didelį plen
tą per Slovakiją link Len
kijos sienos.

KINIJA ir Rusija pasi
rašė visapusę prekybos su
tartį.

Kalbant kad Europai at
eina naujas krizis Rugpjū
čio mėnesį, Vokiečiai pra
dėjo skelbti jog tą krizį su
daro Vokiečius apsupantie
ji, ne Vokiečiai.

“Ar tas krizis įvyks ar 
ne, tas priklausys ne nuo 
musų. Lenkija ir jos drau
gai tame ineina. Jeigu Bri
tams apsimoka laikyti ka
ro laivyną pilname apgink
lavime ir jie turi iš to ma
lonumo, lai tą ir daro”, sa
ko naziai.

Vokiečiai ruošia antrą 
Munichą, bet jeigu nepasi
seks tarybų keliu atgauti 
Danzigą, kaip atgavo Su
dėti ją, “tuomet Lenkijai 
bus prastai”, sako jie.

Naziai ruošiasi daryti vi
suotiną užsimojimą prieš 
Britų interesus visame pa
saulyje, ir tuomi tikisi pri
versti nusileisti Vokiečių 
reikalavimams.

VOKIEČIAI PAŠIE
PIA BRITUS

Essen, Vokietija. — Ki
lus Britų nesusipratimui 
su Japonija, Vokiečiai pa
naudojo progą pašiepti Bri
taniją. Vokiečių propagan
dos ministras Goebbels iš
vadino Britaniją “silpna”, 
Britų grąsinimas Vokieti
jai “nieko nereiškiąs”, nes 
jie negali pasirodyti prieš 
Japoniją. Goebbels pakė
lė vėl reikalavimą grąžin
ti užgrobtas kolonijas.

JAPONŲ-RUSU KA
RAS ĮSISIŪBAVO

Tokvo, Birželio 27. — Ja
ponų karo vadovybė skel
bia kad pastarų dienų mū
šiuose Japonų su Sovietų 
Rusijos karo lėktuvais, žy
miai Rusus sumušė ir apie 
120 Rusų lėktuvų sunaiki
no dviejuose mūšiuose ne
toli Mančukuo sienos.

Šiomis dienomis pradėjo 
ateiti žinios apie Rusų ka
rą su Japonais Tolimuose 
Rytuose. Karas, neskelb
tas ir niekam nežinomas, 
tęsiasi nuo Gegužės 20 die
nos. Nuo to laiko Japonai 
sako sunaikinę 250 Sovie
tų lėktuvų.

# ą; #

šanghai, Birž. 26. — Ne- 
utrališki diplomatų prane
šimai skelbia kad. per virš 
mėnesį laiko tarp Rusų ir 
Japonų tęsiasi smarkus su
sirėmimai prie Mančukuo- 
Kraštutinęs Mongolijos sie
nos. Rusai praneša kad jie 
sumušė Japonus puolusius 
Rusų pozicijas.

Kraštutinė Mongolija y- 
ra Sovietų valdoma, ir ją 
Japonai pastaru laiku už
puldinėjo, delei ko Sovietų 
karo lėktuvai darė puoli
mus Japonų pozicijų Man
čukuo pusėje. Japonai vi
su smarkumu atsimušdami 
padarę Rusams didelius 
nuostolius.

Susirėmimuose užmušta 
virš 400 žmonių.

Apie savo nuostolius, ku
rie nemaži, Japonai neskel
bia.

VĖLIAVŲ PARADAS. Lietuvos šaulių burių daugumas 
turi savo vėliavas, su kuriomis šauliai yra prisiekę eiti j 
žygį Tėvynei pašaukus, čia matoma Utenos šaulių rinkti
nės šventė, į kurią buvo apsilankęs Krašto Apsaugos Mi
nistras Gen. Musteikis (viduryje) ir šauliu Sąjungos va
das Pik. Saladžius (greta). Ilgoje eilėje išrikiuotos rink
tinės burių vėliavos parado metu.

PABRANGINO SI
DABRĄ

Washington, D. C., Bir
želio 26. — Senate perleis
ta tarimas kuriuo atimama 
Prez. Rooseveltui teisė nu
piginti dolarį toliau, ir nu
tarta pakelti kainą už na
mie iškastą sidabrą iki 
77.5 centų uncijai. Iki šiol 
sidabras buvo 64.64 c.

Suvaržyta pirkimas už
sienių sidabro.

Prez. Roosevelt pasakė 
Kongresui kad atėmimas 
iš jo dolario kontrolės pa
ves kontrolę į kapitalistų 
ir svetimų šalių bankierių, 
kas susilpnins šalies gyni
mo reikalą.

PREZIDENTO NAU
JAS PLANAS ŠALIAI

GAIVINTI

BRITAI TARIASI SU 
JAPONAIS

PRAŠO AMERIKOS 
PARAMOS PRIEŠ

AGRESORIUS

KORĖJOJE, Azijoje, lai
ke. audros prigėrė 9 žuvi
ninkai, daug kitų pasigen
dama.

Tokyo, Birž. 28. — Bri
tai-Japonai tariasi išspren
dimui nesusipratimo kilu
sio Tientsine, kur Anglai 
ir kiti Europiečiai užblo
kuoti ir Japonų spaudžia
mi. Britai sutinka atiduo
ti Japonijai keturis Kinus 
teroristus kurie užsilaiko 
Britų koncesijoje. Japoni
ja nedarys daugiau spau
dimo prieš Britus ir jų in
teresus pietų ir centralinė- 
je Kinijoje, jeigu Britai ne
varys savo Japonijai ken
ksmingo darbo.

PRAGOJĘ, du naziai po
licininkai nuteisti po 15 m. 
kalėjimo už nužudymą Če
ko policininko, kuomet jie 
buvo girti. Tai paviršuti
nis Vokiečių pasirodymas 
“teisingais”: jie netrukus 
bus paleisti.

V, BENEš, pabėgęs iš 
Čekijos pereitą savaitę j 
Lenkiją, pasakoja kad na
ziai turi suvarę į koncen
tracijos stovyklas apie 50 
tūkstančių Čekų, kurie vi-
saip persekiojami ir kanki
nami, kiti net nužudomi.

Paryžius, Birželio 26. — 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministras Bonnet atsi
šaukė į Suvienytas Valsti
jas , prašydamas paskelbti 
pasauliui jog jos gelbės D. 
Britanijai ir Prancūzijai 
atsitikime konflikto. Bon
net tiki kad Suv. Valstijos 
turi savo rankose taikos ir 
karo raktą. “Jeigu jos pa
sisakytų aiškiai jog stoja 
musų pusėje kuomet kon
fliktas kils, karo pavojus 
tuoj butų prašalintas”, pa
sakė Bonnet.

LAIMĖJO. New Yorke 
Birželio 28 d. įvyko kumš
tynių čampiono Joe Louis 
kumštynė su Italu Galen- 
to< Louis sumušė savo opo
nentą į keliolika minutų.

Washington, D. C., Birž. 
23. — Prez. Roosevelt pa
ruošė didelį $3,860,000,000 
skolinimo programą, kurį 
reikalauja Kongreso pra
vesti dar šioje sesijoje.

Tas programas apima la
bai įvairius darbus, kurie 
butų remiami federalėmis 
paskolomis, kaip tai staty
ba viešų valdiškų pastatų, 
kelių, geležinkeliams reik
menų, ūkių elektrifikavi
mas, gyvenamų namų sta
tyba, skolinimas ūkinin
kams ir parėmimas sveti
mų šalių kurios plėstų pre
kybą su Amerika.

Senatas Birž. 28 d. pri
ėmė $1,808,300,000 šelpimo 
bilių, kuris padidina viešų 
darbų fondą $73,300,000 su
ma. Pinigai skiriami se
kančiam fiskaliam metui, 
pradedant Liepos 1 d.

11 NUŽUDYTA. Mek
sikoje, išeinant iš bažnyčios 
žmonėms, juos užpuolė ir 
apšaudė gauja girtų ban
ditų. Vienuolika žmonių 
nušauta, 15 sužeista. Ka
reiviai nusivijo banditus į 
kalnus, šešis .jų nušovė.

PERU velstybeje, Pietų 
•Amerikoje, Andų kalnuo
se, pereitą savaitę žemes 
drebėjimo užmušta 18 žm.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LOZORAITIS ROMON
® KAUNAS, Birželio 23 d. —

Buvęs Užsienių Reikalų mi
nistras Stasys Lozoraitis šio
mis dienomis išvyko į naują 
paskyrimo vietą Romą, Lietu
vos Pasiuntiniu ir Įgaliotu Mi
nistru Italijai.
PRADĖJO STATYTI 
GELEŽINKELI

Birželio 21 d., Geležinkelių 
Valdyba ir Savanorių Darbo 
Talka pradeda Darbėnų-šven- 
tosios Uosto geležinkelio lini
jos statybą.

Šventosios Uostas gilinamas 
ir ruošiamas kad į jį galėtų

įplaukti ir šiek-tiek didesni lai
vai.
BAIGIA DERYBAS

Birželio 23 d. — Kaune pra
dėtos techninės Lietuvos Lai
svo uosto derybos baigiamos 
Berline.
ŠAULIAI PIRKO LĖKTUVUS

Birželio 21 d. — Pastaru lai
ku Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Aviacijos skyrius nusipirko du 
lėktuvus.
40,000 ŠAULIŲ KAUNE

Birželio 23 d. Kaune prasi
dėjo šaulių Jubilejinį šventė, 
į kurią suvažiavo per 40,000 

| šaulių iš visos Lietuvos.

LIETUVON pargabenta iš 
Šiaurės Amerikos obelaičių ir 
kitų vaismedžių, kurie bus par
davinėjami norintiems sodus 
gerinti.

•
VYTAUTO DID. Universite

to naujoji vadovybė išrinkta: 
rektorium — Prof. St. Šalkau
skis; sekretorium — Prof. My
kolaitis-Putinas ; prorektorium 
— perrinktas Prof. Jodelė; ir 
buvęs sekretorius Prof. Pure
nąs išrinktas prorektorium stu
dentų reikalams.

•
BULVĖS į Vokietiją. Kas

met Lietuvoje užauginama apie 
1,709,000 tonų bulvių. Ikšiol 
pavykdavo per metus ekspor
tuoti apie 10,000 tonų. Pagal 
naują susitarimą su Vokietija, 
busimo šių metų bulvių der
liaus Vokiečiai yra numatę nu
pirkti 35,000 tonų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

VILNIAUS Lenkų spauda 
paskelbė kad Varšavos Pen 
Klubas savo posėdyje nuspren
dė paskirti šių metų premiją 
už geriausia išverstą Lenkų 
kurinį į svetimą kalbą Lietu
viui rašytojui Fabijonui Neve- 
ravičiui. Premija skiriama už 
Lenkų rašytojo Reymonto vei
kalo “Chlopy” vertimą. Neve- 
ravičius pakviestas į Varšavą 
premijos įteikimui.

BALTIJOS SAVAITĖ. Bir
želio 9-11 d. Kaune įvyko Bal
tijos Savaitė, į kurią atvyko 
šimtai svečių iš Latvijos ir Es
tijos. Kaunas buvo išpuoštas 
visų trijų tautų vėliavomis — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos.

Baltijos Savaitės proga Kau
ne lankėsi Latvijos ir Estijos 
žurnalistų atstovai.

Lenkijos žurnalistų sąjunga 
pasikvietė Lietuvos žurnalistus 
šią vasarą aplankyti Lenkiją.

'•
GYVULIŲ Snukio ir Nagų 

liga Lietuvoje jau likviduota. 
Kovai su šia liga Lietuvoje iš
leista 209,000 litų. Ta liga la
bai smarkiai pasireiškė pernai 
Lenkijoje ir Vokietijoje, iš 
kur būdavo užneša,ma ir į Lie
tuvą, nežiūrint didelių pastan
gų užkirsti jai kelius.

•
9,000 UGNIAGESIŲ. Birže

lio pradžioje į atsargą paleis- 
sta atsitarnavę kareiviai. Jų 
tarpe išėjo' į atsargą jau 22-ra 
karių . ugniagesių laida. Išvi
so Lietuvos kariuomenė jau pa
rengė ir į atsargą paleido apie 
9,000 ugniagesių. Gryžę į sa
vo kaimus kariai ugniagesiai 
steigia ugniagesių komandas 
ir tuomi stiprina visame kraš
te priešgaisrinę apsaugą.

LIETUVOS valdžia sumaži
no Lietuvos ūkininkams skolas 
kurias jie buvo padarę žemės 
Banke. Viso nurašyta 8,065,- 
000 litų. Ūkininkų skolos, pa
imtos iš žemės Banko iki 1938 
metų Sausio 1 d., numažina
mos dvidešimčia procentų pa
grindinės skolos, bet ne dau
giau kaip 300 litų vienam ūki
ninkui.

KAIP SUDEGĖ UŽVENČIO 
miestelis. Birželio 6 d. kilo 
didelis gaisras Užvenčio mies
telyje (Šiaulių aps.). Sudegė 
34 pastatai: 17 negyvenamų 
trobesių, 15 gyvenamų namų ir 
dvi žydų sinagogos. Miestelis 
pradėjo degti vienu kartu tri
jose vietose. Gaisras prasidė
jo apie 2 vai. ryto.

•
GULBĖS Lietuvoje pradėjo 

atsirasti daugiau. Jau jos at
sirado aštuoniuose ežeruose. 
Pirmiausia jos buvo pastebėtos 
Dzūkijos ežeruose, dabar jau 
patėmyta Vilkaviškio ir net 
Zarasų apskrityse.

MARIJAMPOLĖ auga visu 
smarkumu. Pabrango žemės 
sklypai. Kai seniau sklypas že
mės buvo parduodamas už 2-3 
tūkstančius litų, dabar toks 
plotas kainuoja iki 6-8 tūkstan
čių litų.



D T R V A

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH WYOMING

KLONIO ŽINIOS
Paaiškinimas dėl Lietu

vių Meno Draugijos

V. J. Količienė pasistengė 
viename laikraštyje aprašyti 
apie musų Lietuvių Meno Dr- 
jos chorą, iš ko nariai ir narės 
labai nusistebėjo. Ta kores
pondentė paskelbė buk Dr. Bal
trušaitienė drauge su sesutė
mis Ormonaitėmis suorganiza
vo Lietuvių Meno Draugiją.

Tame p. Količienės rašinyje 
visai nėra teisybės. Lietuvių 
Meno Draugija buvo suorgani
zuota šių metų Balandžio 4 d. 
Buvo sudaryta draugijai ati
tinkami įstatai ir vienbalsiai 
priimti. Dalyvavo apie 20 as
menų tame susirinkime. Mes 
gi Dr. Baltraušaitienės nei vie
nas nematėme musų susirinki
me, nes ji ten nebuvo. O su 
Ormonaitėm tai irgi tokio da
lyko nebuvo. Pirmutiniame su
sirinkime buvo tik viena ir ji 
buvo išrinkta valdyboje sekre
toriaus pareigoms. Jos nėra 
jokios organizatorės, tik taip 
pat lygios kaip ir kiti arba ki
tos narės.

Lietuvių Meno Dr-jos valdy
ba susideda iš penkių asmenų: 
pirmininkas — V. Virbickas; 
vice pirmininkas — A. Kaptu- 
rauskas; sekretorė — B. Or- 
moniutė; iždininkė — H. Kaz
lauskas; maršalka — J. Kate- 
la. Choro vedėja, yra Milda 
Virbickaitė-Broski.

Draugijai tokis p. Količienės 
nurašymas nepatiko. Birželio 
20 d. po dainų praktikos buvo 
pakeltas šis klausimas ir nu
tarta patirti kame yra klaida. 
Šis laiškas buvo skaitytas vi
siems choristams, valdybai ir 
choro vedėjai, ir visi kurie da
lyvavo tame susirinkime vien
balsiai įgaliojo valdybą šį laiš
ką paskelbti Lietuviškoje spau
doje.

V. Virbickas, pirm.
A. H. Kapturauskas, 

Helen Kazlauskas,
v.p. 
ižd.

Kerštas iš Dideles
Meiles

NEW KENSINGTON, Pa.— 
Tūlas John Conforti, 23 metų 
amžiaus, įsibauginęs kad jo 
mylimoji gali jį pamesti, nu
vykęs į jos namus,J Spring- 
dale, netoli čia, Birželio 23 d. 
norėjo ją nušauti, peršovė jos 
patėvį ir vieną 6 metų berniu
ką. Po šovimo, išbėgęs pasi
slėpė gilioje žolėje, kur gulėjo 
per kelias valandas, kuomet 
jis .buvo jieškomas. Vėliau jis 
pats nuėjęs į policijos nuova
dą pasidavė. 

Baigę Aukštus Mokslus 
Lietuviai

Iš SLA. VII Apskričio suvažiavimo
SLA. Centro Kėlimo Klausimas. — Seimo Nutarimų Nepildymas

*

WILKES-BARRE, Pa. — S. 
L. A. VlI-tas apskritis atlaikęs 
savo suvažiavimą Birželio 18 
d. Padaryta tarimas susižino
ti su SLA. Pildomąją Taryba 
pirm negu bus kas daroma rei
kale SLA. centro kėlimo.

Nors daugelis karštuolių ar 
gal paragintų “iš viršaus” to-

Lopatto, Edward W., su laip- kiais būti, daro savo sprendi-
Univer-

Sunus 
S. Lo-

sniu Bachelor of Arts, 
sity of Pennsylvania. 
musų veikėjo Adv. J. 
patto, Wilkes-Barre.

Juškevičius Vincas, Pharma- 
cist of Medicine, University of 
Pennsylvania, brolis Jono, ku
ris jau yra vaistinės vedėjas 
Sugar Notch. Iš Wilkes-Bar- 
re.

Maslauskas Vincas. Doctor 
of Dental Surgery, Northwest- 
ern University, Illinois. Sūnūs 
p. Maslauskienės, kuri užsiima 
laidotuvių profesija, Plymouth.

Verbalis John R., baigė Pen
na Statė College su Arts and 
Letters laipsniu. Iš Plymouth.

Sreimikitis V.
mie, Pa., 
College, su Arts and 
laipsniu.

Matukaitis Vyt. ir 
kas Algirdas, baigė 
Junior College, Wilkes-Barre.

Valiūnas J. J., baigė Kings- 
tono Seminariją.

Tai tiek musų slėnis pasi
daugino aukštus mokslus bai
gusiais Lietuviais profesijona- 
lais. Yra gal ir daugiau kurie 
mokslus baigė, bet jų nebuvo 
galima sužinoti.

Gimnazijas (high school) 
baigė apie pora šimtų Lietuvių 
abiejų lyčių.

Jonas J. Nienius.

.J., iš Wana- 
baige Penna Statė 

Letters

Baldaus-
Bucknell

Darbai Pagerėjo
Pennsylvanijoje darbai page

rėjo ant tiek kad šelpiamų be
darbių skaičius nupuolė žemiau 
negu buvo bėgyje dviejų metų 
tuo pačiu laiku. Į privatinius 
darbus sugryžo 2973 pašalpas 
ėmusių darbininkų. Kadangi 
Į pašalpą atėjo 1697 naujų ne
tekusių darbo, tai pasidaro 
1276 mažiau bedarbių.

Registruos Ateivius
HARRISBURG, Pa. — Pra

vesta Įstatymas Pennsylvani
joje suregistruoti visus sve
timšalius gyventojus, kurie nė
ra Amerikos piliečiais.

Registracija prasideda Lie
pos 1 dieną ir tęsis pusę metų. 
Tačiau tikima per 
dienų suregistruoti didumą jų.

Apskaitliuojama kad Penn
sylvanijoje yra virš 300,000 
svetimšalių.

pirmas 30

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

nie-mus ir net gąsdinimus, tas 
ko nereiškia.

Visi žino kas nori žinoti 
SLA. centro valdyba užvis 
minusia turi prisilaikyti Penn- 
sylvanijos valstijos įstatymų. 
Bauginimuose ir rėkavimuose 
SLA. VTI-to apskričio valdyba 
viena nėra kalta, nes ji tik pil
do 1600 šio apskričio SLA. na
rių valią. Yra paikystė užme- 
tinėti kam buk keli eina prie 
SLA. seimo nutarimo laužymo. 
Seimas turėjo gerai žinoti kad 
valstijų įstatymai turi būti pil
domi pirmoje vietoje.

Bet kad nėra visi SLA. sei
mų tariniai pildomi tai yra fak
tas. Tokie nepildomi tarimai 
yra keli. Vienas tai jau. pra
eito seimo nutarimas, kurį Pil
domoji Taryba nevykdo. Se
neliai sulaukę 60 metų ir išbu
vę Susivienijime 25 metus ge
rame stovyje turi gauti pusę 
pomirtinės. Tokį tarimą Cen
tro valdyba ignoruoja, nes pa
sirodė kad $25,000 .turės išmo
kėti šiądien, o jiems čia reikia 
pinigų centrui kelti, 
poryt tie 
ju tarpą 
$25,000. 
metų jau 
gyventi.
100 žmonių penki sulaukia 75 
metų, 10 iki 70 metų, 15 iki 
65 metų.

SLA. centro valdyba priva
lo atmokėti tokio amžiaus na
riams pusę jų pomirtinių, ka
dangi jiems pinigai gyviems 
esant yra labai reikalingi.

Suvažiavime dalyvavusių at
stovų visų mintys buvo vieno
dos — ]<ad centro ponų dalis 
yra užsispyrėliai ir daugiau 
niekas.

Diduma atstovų buvo nuo
monės kad pareikalauti centrą 
tuojau perkelti į Luzerne ap
skritį, iš New Yorko, kaip tas 
sulyg valstijos įstatymo ir tu
ri būti. Bet rimtesnieji nuro
dė kad tas jau sudaro lėšas, 
kurias pats SLA. turės pakelti.

J. J. Nieniaus, A. Galinsko 
ir keleto kitų delegatų nuomo
nės buvo kad Apskritis susi
taikytų su centro valdyba. Ad
vokatas paaiškino kad jau mė
nuo laiko SLA. centro prezi
dentas Bagočius neatsako j jo 
laiškus kuriuose buvo siūlyta 
kompromisas. Klausimas kodėl 
p. Bagočius tyli?

Jonas Andriušis įnešė kad 
vėl butų užklausta SLA. cen
tro pirmininkas tuo reikalu, o 
jei p. Bagočius ir dabar nuty-

kad 
pir-

Rytoj ar 
seneliai apleis gyvų- 
ir SLA. pridės dar 
žmogui sulaukus 60 
nėra galimybių ilgai 
Pagal statistikas, iš

LEIS EKPLORE OHIO
Ohio Indijonai—No. 2

Po Iroųuois užpludimo 1650 me
tais, praėjo apie šimtas metų iki 
vėl Ohio tapo gausiau apgyventa 
Indi jonais. Apie tą laiką Miami 
gentė apsigyveno Maumee ir Mia
mi upių slėnyse. Wyandotai, pir
miau vadinami Huronai, apsigyveno 
Sandusky Užlajos apielinkėje, o apie 
valstijos vidurį gyveno 
Shawnees. Rytinėje

' buvo Pelavvares ii' tokios 
gentės Laip Mingoęs ir Ottawas.

Tie tai buvo Indijonai kurie bė
gyje sekančių 50 metų kariavo su 
baltaisiais žmonėmis už Ohio vals
tijos užvaldymą.

Anglai prekiautojai nuolat daugi
nosi šioje teritorijoje " ’ "
zai, susirūpinę savo 
teritorijoje, pasiryžo, 
savo teises į Ohio.
Biėnville de Celeron. sekdamas di
dumoje šių dienų valstijos rubežių, 
prikalė švinines lenteles, turinčias 
Prancūzijos ženklą, prie medžių ar
ba įkasė jas į strategiškas 
per visą plotą.

Tačiau ši ekspedicija buvo 
šmč, kadangi greitai po to 
militariški įsiveržimai buvo 
specialiai 
monteriams kurie jau tada žygiavo 
Į vakarus nuo Atlantiko pakraščio. 
Bradstreet, Rogers ir Johnson at
vyko iš rytų sekdami ežero pakraš
čiu. Bououet pravedė smarkų puo
limą prieš Indijonus, kas baigėsi 
privertimu Tndijonų atiduoti visus 
baltus imtinius susitikime prie Mus- 
kingum upės išsišakojime. Ten da
bar stovi monumentas pažymintis 
tą istorišką vieta.

Pir.mptiniai baltieji žmonės apsi
gyveno Vrie Schoenbrunn. čia Mo- 
ravai misijonieriai, Heckevvelder ir 
Zeisbergor, įsteigė kaimą De’aware 
Indijonanis iš New Yorko valstijos, 
kivio priėmė tikybą.

Po to atėjo Dunmore Karlas, Vir
ginijos gubernatorius, ir Generolas 
A nd rew 
llocking 
Indijonus 
Kanawha

karingi
Ohio dalyje 

mažos

-, iki Prancu- 
interesais toje 

i vėl patikrinti 
1749 metais

vietas

bereik- 
Anglų 

daromi 
atidarymui naujų plotu

i

-WYANDOTS
Ųa>EIAWARE

i I Į

lės tai perkelti centro raštinę 
į Wilkes-Barre, kur ji sulyg 
valstijos Įstatymų ir turi būti. 
Tas įnešimas perėjo vienbal
siai. Buvo paaiškinta kad ne
kuriu kuopų, kaip 11, 38 ir 226 
straksėjimai šiame reikale yra 
be reikšmės.

Kaip jau žinoma, SLA. VII 
apskritis seimo nutarimą kelti 
centrą panaikino keturi metai 
atgal, kai centras norėjo pakei
sti keturis punktus SLA. čar- 
terio. Tuomet šis Apskritis 
užbėgo centro advokatui už 
akių ir parodė kad yra valsti
jos įstatymai kurie valdo SLA., 
o ne kokie ten užsispyrėliai.

Po to buvo du Seimai ir VII

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

SAO PAULO, Brazilija. —
Vietos Lietuvių gerai žino

mas biznierius Stasys Dorinąs 
Vilią Zelinoje, priemiestyje, 
žada pastatyti teatrą, 
ąpielinkėje gyvena daug 
tuvių.
® CHICAGO, 111. — Savo

baryje pasikorė Pranas 
la, 57 metų amžiaus.

—Stasys Skaistis, studentas, 
laimėjo stipendiją į Northwes- 
tern Universitetą.

—Sandaros piknike, Birželio 
25 d., tarp kitų dalyvavo ir 
būrys Pittsburghiečiu, su_ San
daros centro pirmininku 
varonu priešakyje.

—Chicagoje, Birželio 
baigė medicinos mokslą 
lija Viktorija Krukas, Lietuvė 
dviejų vaikų motina. Tai ką 
daro tikras pasiryžimas.

Šioje
Lie-

kam-
Kie-

P. Pi-

17 d. 
Emi-

® PHILADELPHIA, Pa.— Bir
želio 5 d. nusižudė Kazys 

Rutkauskas, skustuvu persi
pjaudamas gerklę. Rutkaus
kas buvo 65 metų amžiaus ir 
sirgo neišgydoma liga.
• WILKES - BARBE, Pa. — 

Wyoming Klonio Lietuvių 
Dainos Draugija, susidedanti 
iš šešių chorų, Birželio 25 d. 
surengė Dainų Dieną Rocky 
Glen Parke.
® SUNDERLAND, Mass. — 

Gegužės 21 d. Vytautas Pil
vinis, 15 metų amžiaus, pavo
jingai pėrsišovė ir mirė 27 d.
® DAYTON, Ohio. — Lietuvių 

šv. Kryžiaus bazaras prasi
deda Birželio 30 d. ir tęsis iki 
Liepos 9 d. Atsibus bažnyti
niame darže. D. Rep.

MONTREAL
KANADA

apskritis jiems priminė kad 
tada buvo apsilenkta su valia 
tų narių kurie turi teises ir 
Seimams ir Pild. Tarybai pasa
kyti jog jų valstija tvarko pa
grindines SLA. funkcijas ir 
yra teisėti sargybos nariai.

Dabar jau centras ir seimai 
nuėjo 
skritis 
skaita 
Penna 
žomi, 
patvarkymai nuo dalies Pildo
mosios Tarybos ir visų narių 
slepiami. Jurgelionis važinėja 
po miestus ir daro kaštus, ku
ri niekas neįgaliojo to daryti, 
ir jieško būdų kaip greičiausia 
pravesti savo užsigeidimą iš
kelt SLA. centrą į Pittsburghą. 
SLA. nariai vieni prieš kitus 
tiek sukurstyti, kad tas jau 
negalima toleruoti.

Suvažiavime Buvęs.

pertoli, SLA. VII ap- 
buvo pajuoktas, jo są- 
atmesta dviejų seimų; 
valstijos Įstatymai lau- 
valstijos komisijonierių

YOUNGSTOWN

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Mirė Kun. Petraitis MIKENIENĖ Anelė (Tibeliu- 
lė), 53 metų, mirė Birželio 
12, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Kupiškio par., Slevinciš- 
kio k. Amerikoje išgyveno 
29 metus.

KATKEVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Birželio 9 d., Chi
cagoje.

DIRVINSKAS Juozas, 50 me
tų, mirė Birželio 8, Chicago
je. — Tauragės ap., Gaurės 
par., Milgaudžių k. Ameri
koje išgyveno 26 metus.

GAIŽAUSKIENĖ D., 44 metų, 
mirė Gegužės 27 d., Detroit, 
Mich.

PAZNOKIENĖ Ona (Krikščio- 
kaitė), 56 metų, mirė Birže
lio 7, Chicagoje. — šakių 
ap., Sudargo p., šilopiškių k.

PAULIUS Juozas, 74 m., mirę 
Birželio 9, Detroit, Mich.

MOTUZIENĖ Barbora (Kif*- 
šaitė), pusamžė, mirė Birže
lio 12, Chicagoje. — Šiaulių 
ap., Skaisgirio par., Taliotė- 
lių k. Amerikoje išgyveno 
32 metus.

MATUZEVIČIUS Jonas, pus
amžis, mirė Birželio 11, Chi
cagoje. — Panevėžio parap. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

ORLAUSKIS Juozas, 56 metų, 
mirė Birželio 12, Chicagoje. 
— Telšių ap., žemaičių Kal
varijos p., Girkantiškių k. 
Amerikoje išgvveno 30 m.

ARCHERIŠ Vladas, 45 metų, 
mirė Birželio 14. Chicagoje. 

Kėdainių ap., Grinkiškės 
miestelio.

GUDAITYTĖ Marė, 21 metų, 
nusižudė nušokdama nuo til
to, Gegužės 9, Sao Paulo, 
Brazilijoje. — Marijampolės 
ap. Brazilijoj išgyveno 12 
metų. Liko tėvai, trys bro
liai ir dvi seserys.

VAIVADAS Vincas, 54 metų, 
mirė Birželio 6, Brooklvn, 
N. Y.

RUTKAUSKAS Kazys, 6Ų mt*> 
tų, mirė Birželio 3, Philadel- 
phia, Pa.

KUN. JUOZAS Petraitis, 55 
metų, mirė Bayonne, N. J., 
Birželio 23 d. Jis buvo kle
bonas Bayonne Lietuvių pa
rapijos. Velionis baigė mok
slą Lietuvoje, 1909 metais 
atvyko Amerikon. Palaido
tas Birželio 27 d., Paterson, 

' N. J., kapinėse.
KUNIGAUSKAS Pranas, 76 

metų, mirė Gegužes 12 d., 
Scranton, Pa. — Darsūniš
kio p., Vilniaus rėd. Buvo 
nevedęs, Amerikoje išgyve
no 50 metų.

ZIENKUS Pranas, 60 m. mirė 
Gegužės 12, Scranton, Pa.— 
Miroslavo parap., Suvalkijos. 
Amerikoje išgyveno 30 me- 

1 tų; paliko žmoną, dukterį, 
du posūnius ir vieną poduk
rų.

DABULIS Adomas, 45 metų, 
mirė Gegužės 14 d., Scran- 

1 ton, Pa. Amerikoje išgyve
no 30 metų. Paliko žmoną 
ir 6 vaikus.

PELUŠKIENĖ Veronika, 81 
metų, mirė Gegužės 21 d., 
Scranton, Pa. Amerikoj iš
gyveno 50 metų. Buvo naš
lė, paliko dvi dukteris ir žen
tus. L. K.

RUDAITIENĖ Morta (židžiu- 
niutė), 46 metų, mirė Birže
lio 17, CleVelande. — Seiliu- 
nų k., Seirijų par., Seinų ap. 
Amerikoje išgyveno apie 27 
metus.

POŠKEVIČIUS Juozas, 59 m., 
mirė Birželio 18 d., Dayton, 
Ohio. — šakių par. Dayto- 
ne išgvveno 40 metu.

ISUTKAITIS Petras, 36 metų, 
mirė Birželio 2 d., Scranton, 
Pa. Gimęs ir augęs Ameri
koje. Palaidotas po pamaldų 
iš Lietuvių bažnyčios. Buvo 
biznierius, laikė gasolino sto
ti ir auto garažą.

GRIGAITIS Vincas, 66 m., mi
rė Gegužės 29, New Britain, 
Conn. — Punsko par.

PISARAVIČIENĖ Marė. mirė 
■ Gegužės 30 d., New Britain, 

Conn.
AUKAUSKIENĖ Domicėlė. 73 

metų, mirė Gegužes 30, New 
Britain, Conn.

KOCIUS Simanas, 53 m., mirė 
Gegužės 30, Centrai Brook- 
lvn, N. Y.

APSIVEDĖ. Birželio 24 d. 
čia įvyko vestuvės plačiai žino
mų Lietuvių jaunuolių, p-lės 
Rožės Lukoševičiutės su Ed
vardu Baltrušaičiu, iš Pitts- 
burgho. Jaunavedžiai buvo su
jungti moterystės ryšiu Pres
biteri jonų bažnyčioje, vestuvių 
pokilis įvyko jaunosios tėvų na
muose.

Į vestuves buvo atvažiavę 
jaunavedžio tėvai Juozas ir Dr. 
Joanna Baltrušaičiai ir Baka- 
nai. Iš Clevelando dalyvavo 
keletas jaunavedžių artimų 
draugų, o visą didumą svečių 
sudarė artimi giminės ir drau
gai vietiniai ir iš apielinkių.

Pora artimų draugų buvo at
silankę ir iš Akrono.

Jaunavedžiai tą patį vakarą 
automobiliu išvažiavo į rytines 
valstijas “medaus mėnesiui” 
praleisti. Vestuvninkai gi il
gokai linksminosi, dainavo.

Jaunavedžiai gyvens Sągi- 
naw, Mich., kur p. Baltrušaitis 
turi aliejų šaltinių tyrinėjimo 
inžinieriaus tarnybą.

Dr. J. Baltrušaitienei suma
nius, vestuvių dalyviai suauko
jo keletą dolarių Lietuvių Kam
bario- fpndui,. Pittsburghe, ka
dangi tam tikslui pinigų dar 
trūksta.

Birželio 25 d. buvo smagus 
SLA. kuopos piknikas.

PASIŽYMĖJĘS MOKINYS. 
Vytautas Lukoševičius, Luko
ševičių jauniausias sūnūs, šį 
pavasarį baigė kolegiją su auk
štai pasižymėjimais, taigi jam 
teko tos kolegijos stipendija 
eiti aukštesnius mokslus. Jis 
studijuoja chemiją, todėl rude
nį išvyks į North Carolina Uni
versitetą ten studijuoti ir 
likti tam tikrus tyrinėjimo 
tykus chemijoje.

DARBAI. Youngstowne 
durna darbų yra plieno-geležies 
išdirbystėse. Darbai šiuo tar
pu eina negeriausia. Darbinin
kai nusiskundžia nedarbu.

Koresp.

BROOKLYN, N. Y.
RENGIA BALIŲ. Dariaus- 

Girėno Aero Klubas rengia sa
vo smagų balių šeštadienio va
kare, Liepos 8, Roosevelt Field, 
Mineola, L. L. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga 50c.

Komitetas.

at- 
da- I
di-

Nikodemas A. Wiikelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. IIEnderson 9292

I

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Sarininkas Vedėjas iVISOKIOS ŽINUTĖS
Lietuvių tautos reikalų 

laikymui ir darbavimuisi, 
želio 17 d., Marijos Aukštaitės 
rupesniu sušaukta susirinki
mas ir sudaryta tam darbui 
branduolis. šio darbo prave- 
dimui pasinaudota informacijo
mis ir patarimais Lietuvos Ge
neralinio Konsulo J. Budrio.

Visi vietos Lietuviai, pavie- 
nai ir draugijų atstovai, kvie
čiami į šį darbą. Komitetas 
sudarytas iš darbščių asmenų. 
Visiems stojus su jais, galima 
bus atsiekti geras pasekmes..

DARBAI Montreale eina ne
blogiausia, tačiau randasi ir 
bedarbių. Yra daug norinčių 
ir galinčių dirbti, bet jiems dar
bo nėra. Apie tai plačiau pa
rašysiu vėliau.

VILNIUI Vaduoti Sąjungos 
skyrius Birželio 18 d. turėjo 
surengęs pietus Tetrultville 
parke. Ta proga buvo nufoto
grafuoti dalyviai, tie paveiks
lai bus priduoti *Nęw Yorke, 
Lietuvių Dienos programų lai
ku, Pasaulinėje Parodoje.
' PIKNIKAS. Šv. Kazimiero 

ir šv. Jono Pašalpinės draugi
jos Birželio 18 d. buvo surengę 
pikniką Tetrultville parke, .savo 
naudai. Vieta graži, 
atsilankė daug.

KITAS PIKNIKAS.
2'd., Šv. Kazimiero ir šv. Jono 
draugijos rengia pikniką tame 
pačiame Tetrultville parke. Už- 
kviečiami visi

pa-
Bir- ■

.Miled/ aut ūuta Mies 
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THE FINEST VACATION RESORT
ON THE GREAT LAKĘS

© You'll ihrill over iis superb sandy beach.

One ihousand comforiable, ouiside rooms at 
HOTEL BREAKERS. Moderaie rates. Excellent meals.

Ali SportSf including Tennis, Boaiing, 
Fishing, Golf. Many new aiiraciions.

Endless Fisn for ihe eniire family for a 
day, a week-end or eniire vacaiion. • Ideal 
for Conveniions and Organizaiion Ouiings. 
• Free parking for 6,000 cars. Garage faciliiies.

Easy to Reach via U. S. Rouie 6, Ohio 2. Midway 
beiween Toledo and Cleveland, in ihe cenier oi 
Ohio's Lake Erie Vacaiionland. Convenient rail or 
bus conneciions ai Sandusky. Sieamer irom Detroit.

CDURTESY-5TANOARO Oll CO.fOHIO)

i

SHAVVNEES
/

nauios taikytos
baltųjų atkeliavimą ir

Padaryta 
pastūmėti 
apsigyvenimą.

Bet vėl iškilo karas 1780 metais, 
Dunmcre nrie Cornstalk’s miestelio, į kuomet Indijonai nužudė persikrik- 
netoli dabartinio kaimo Leistville. 1 štijusius Delaware Indi jonus prie

Leivis. Dunmore keliavo 
une, o Lewis, pergalėjęs 
kruviname mūšyje prie 
upes ištakos, susitiko su

Gnadėnhutten. Tuomet vėl paleista 
militariška ekspedicija prieš Indi
jonus, šį kartą vadovybėje Pulk, 
iVilliam Crawford. kuris buvo smar
kiai Indijonų
ėję už Upper Sandusky. 

buvo suimtas 
tas. Netoli 
23, randasi 
tą nuotikį.

ši pergalė 
baltuosius, ir baigėsi 
su Indijonais tiktai 
kuomet “Beprotis” 
sumušė Indijonų gentes mūšyje prie 
Faller. Tįmbers. prie Route 24, pus- 
šeštos mylios i vakarus nuo Mau
mee. Toje vietoje jis pastatydino 
Fort Recovėry, kuris pereitą metą 
buvo visai naujai atstatytas.

Sutartimi padaryta Greenvillėje, 
1795 metais. Indijonams palikta tik 
šiaurvakarinė Ohio dalis. Kita vi
sa valstijos dalis buvo atvira bal-; ... , , ,.
tiesiems apsigvventi. seni it jauni, dalyvauti.

, . • - . turėsit smagu laika.
einančius baltuosius gyventojus į j t.VSlt SU savo diaugaiS, pialei- 
Ohio valstiją. į šit laiką tyrame ore. F. D.

Lunruštas tuoj šiau- 
ęravvford1 

ir prie kuolo sudegin- 
Crawford, prie Roūte 
paminklas pažymintis 

sukėlė Indi jonus prieš 
karu baltųjų 
1794 metais, 

Anthonv Wayne
žmonių

Liepos

vietos Lietuviai, 
Visi 

Pasima-

Dance nightly in bėdutiful nrv Bdlrootn 
to sueit famous Barnis as Don Bestor 
...Shep Pietris, Russ Morgan tind ctnzrs.

OPEN JUNE 10ih to SEPTEMBER 41h. Ask for FOLDER.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO
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LIETUVOS KARO 
AVIACIJOS 

ŠVENTĖ

KAUNAS. — Gegužės 20 d. 
Lietuvos karo aviacija iškil
mingai minėjo savo 20 metų 
sukaktį. Ta proga buvo pa
šventinti nauji savo gamybos 
lėktuvai ir atlikta įvairių oro 
demonstravimų.

Į sukaktuves apsilankęs Res
publikos Prezidentas Antanas 
Smetona savo žodyje pažymėjo 
kad Lietuvos aviacija per 20 
metų daug sustiprėjo ir pažen
gė pirmyn, kad šalia karinės 
aviacijos taip pat reiškėsi ir 
civilinė aviacija, jaunimas mo
kosi sklandyti ir kad tėvynė 
džiaugiasi savo aviacija, ją 
brangina ir nesigaili jai duoti 
savo geriausių sūnų.

Toliau, musų karo aviaciją 
sveikino krašto apsaugos mi
nistras Gen. G. Musteikis ir 
kariuomenės vadas Gen. St. 
Raštikis. Gen. Raštikis parei- 
š .ė galys drąsiai viešai pasa
kyti kad musų karo aviacija 
per du dešimtmečius yra pa
darius ne tik didelę pažangą, 
bet ir ta pažanga kitų musų 
kariuomenės ginklų tarpe ^yra 
bene pati didžiausia.

“Juk ir šiądien savo gražios 
sukakties proga”, pasakė ka
riuomenės vadas, “aviacija pa
didėjo gražiais savo konstruk
cijos ir savo darbo lėktuvais”.

Savo kalbą Gen. Raštikis 
baigė žodžiais: “Dabar mes 
mokomės, bet kada bus mums 
įsakyta mes kausimės ir auko- 
simes taip kaip kovėmės ir au- 
kojomės 1919-20 metais. Jei 
reikės, mes nebijosim ir mirti, 
kad tik Lietuva butų laisva ir 
nepriklausoma; nebijosime kaip 
nebijojo musų draugai, žuvę 
kautynėse per karą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, kurių 
tarpe buvo ir karo aviacijos 
atstovai; nebijosime todėl kad 
tai yra musų pareiga ir garbė.”

LATVIŲ SPORTININ
KŲ SUPYKIMAS 

NE VIETOJE

KAUNAS. — Latvijos spor
to vadovybė prisiuntė Kūno 
Kultūros Rūmams raštą kad ji 
su Lietuva nutraukianti visus 
sporto ryšius ir atšaukianti su 
Lietuva visas sutartas sporto 
rungtynes.

Ryšių nutraukimas aiškina
mas tokiais argumentais: esą 
Lietuvių publika savo šauks
mais trukdžius Latviams žais
ti ir esą per pirmenybes buvę 
veiksmu įžeisti du Latvių krep
šininkai.

Atsakydamas į tai, Kūno

Naujosios Mauretanijos Trečioji Klase Puošni 
ir Jauki

Vaizdas trečios klases valgomo 
kambario Cunard White Star 
naujame laive Mauretania ge
riausia apibudinamas kaip pa
togus jr jaukus. Akį traukia \ ,__

tas kad jąme nėra ilgų stalų, 
sukamųsi Kėdžių, ir nuogų bal
kių lubose, kas pirmiau buvo 
paprastu reginiu šiuose kamba
riuose.

Iš Liverpoolio išplaukę j. pirmą 
kelionę į vakarus naujojoj Maure- 
tanijoje keleiviai pastebi apie šio 
laivo gražias dekoracijas ir planin
gą harmoningumą. Turistinė bei 
trečia klasės susilaukia maždaug 
tiek pat dėmesio meno atžvilgiu 
kiek ir kabin klasė.

Trečios klasės kambarių spalvų 
sutaikymas yra iš mėlynos, žalios 

Kulturos Rūmų direktorius V. 
Augustauskas spaudai pareiš
kė kad Latvių kaltinimai yra 
niekuo nepagrysti, nes publi
kai reikšti savo jausmus nie
kur nėra draudžiama. Be to, 
rungtynes su Latviais baigus, 
musų publika visus lygiai ap
dovanojo entuziastingomis ova
cijomis ir gėlėmis. O dėl ta
riamo Latvių žaidikų sumuši
mo, tai minimi, Latvių žaidi
mai, kurių čia pat Kaune buvo 
paklausta ar juos kas yra už
gavęs, kategoriškai tą paneigė.

Dėl sporto santikių su Lat
viais nutraukimo ar nenutrau- 
kimo direktorius Augustauskas 
pareiškė kad tai tegul palieka 
ateičiai, kada pirmi įspūdžiai 
bus atslūgę.

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE • 

AUK U PAKVITAVIMAS Nr. 9

KLAIPĖDOS TREMTINIAMS
ALDLD. 14 k. Minersville, Pa. $5.00 
ALSS. 71 kp. Cambridge 10.00
T. Mileška, Lewiston, Me. 2.00
J. Laučiškis, Brooklyn, N. Y. 5.00 
Cl. Yvonis, Brooklyn, N. Y. 1.00
VVS. skyrius, Boston, Mass, 25.00
Ansonia, Conn., Lietuviai 105.00
DLK. Vytauto Klubo Dr-ją

Ansonia, Conn. 5.00
L. P. Klubas ir šv. Antano

Draugija, Ansonia, Conn. 10.00
SLA. 66 kp. Ansonia, Conn. 5.00
Šviesos Dr-stė, Ansonia, Conn. 10.00 
šv. Onos Dr-stė, Ansonia ,5-00 
Liet.Vyčių 17 Algirdo kuopa,

So. Boston, Mass. 20.00
Toronto Liet. Socialdemokratų

kp. $5; per kuopą pavieniai 
suaukojo 9.25 Viso 14.25

Liet. Am. Piliečių Klubas, 
Brooklyn, N. Y. 25.00

ĮVAIRIOS AUKOS
VVS. skyrius, So. Boston,

Mass., narių metinis mok. 50.00 
VISO ■ $297.25

AUKOS LIETUVOS REIKA
LAMS

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
gavo ir šiuo skelbia sekamas aukas 
Lietuvos reikalams:
ALRK. Federacijos centras,

per sekr. L. Šimutį 190.(68
(Šią sumą sudėjo: Apsigynimo Fon
dui: Cicero, Ilk. Federacijos skyrius 
$22; Lowell, Mass., Fed. sk. $17; 
Lawrence, Mass., Fed. sk. $15.85; 
Moterų Sąjungos Conn. apsk. $5. 
Klaipėdos nabėg. šelpti: LRKSA. 
centras $100; Pittsburgh, Pa., Fed. 
apsk. $25.83; ir Moterų Sąj. Conn. 
apsk. $5.)

APSIGYNIMO FONDUI .... 
Chicago, Ilk, SLA. 217 kp. 15.00 
Chicago, Ilk, Lietuvių Gilfi-

ninkų Sąjunga ' 25.00
(Abi šios aukos buvo prisiųstos 
per J. S. Vitkų)
KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS 

ŠELPTI
Cicero, Ilk, Liet. Kareivių

D-ja per K. P. Deveiki ■ 25.00
LIETUVOS AERO KLUBUI

Už Lietuvos Nepriklausomybes XX 
sukakties ženklelius:

Broliai Motuzai, Brooklyn 90.00 
J. Rauktis, Worcester, Mass. 11.00

VISO $356.68

Konsulatas už visas aukas nuo
širdžiai dėkoja, jas skelbia laikraš
čiuose ir tuoj perveda į atitinkamus 
fondus.

LIETUVOS KONSULATAS
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ilk

ir oranžinės, šviesios spalvos dug
ne.

Kambarių patogumas abiejose, 
turistinėje ir treciojoj klasėse atlai
ko pažadą, kurio galima tikėtis pa
žvelgus Į viešuosius keleivių kam
barius. Visi trečios klasės keleivių 
kambariai turi karštą ir šaltą van
denį, moderniniai įrengtą šviesą ir 
ventiliaciją, ir kitus išlepintiems 
keleiviams patogumus.

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

SPORTININKŲ PARADAS 
OLIMPIJADOS IŠVAKARĖ
SE. — SUSITINKAM SU 
ADV. UVICKU Iš DET

ROITO

• Vėliavos tapo nuleistos, pa
degtas aukuras garbei tų kurie 
žuvo kovose už Lietuvos ne
priklausomybę, ir prie nežino
mo kareivio kapo svečiai spor
tininkai padėjo keletą didelių 
vainikų. Olimpijados parado 
vadai pažengė po keletą žings
nių pirmyn, nekurie jų turėjo 
olimpijados vėliavas, ir iš jų 
tarpo išėjo vienas, saulės įde
gimu parudusiu kunu, raume
ningas jaunas vaikinas, dėvin
tis baltom kelnėm ir apatiniais 
marškiniais, per ką matėsi jo 
nuogos raumeningos rankos ir 
stipri krūtinė, fiziško sveiku
mo ir sveikatos ženklas; savo 
rankose jis turėjo didelį bron
zinį žibintą, kuris siekė virš jo 
galvos; tą žibintą jis uždegė iš 
šventos ugnies degančios žu
vusių Lietuvos karžygių auku
re, ir iškėlęs jį aukštai apsi- 
gryžo ir išžygiavo Į gatvę .— 
ir didysis Olimpijados paradas 
prasidėjo, paskui jį sekė bū
riai vyrų ir merginų sportinin
kų kurie čia buvo susirinkę. 
Vaizdas tiesiog stebino; tokia 
jų daugybė; tas žiūrėtojus su
žavėjo, inspiravo. Neapsako
mas džiaugsmas buvo matyti 
musų Amerikečius sportininkus 
einant paskui vadus, pirmiau
sioje eilėje, su musų Clevelan- 
diečiu p. Venslovu išdidžiai ne
šančiu žvaigždėtą ir dryžėtą 
vėliavą, tokią didelę kad galėjo 
būti nelengvas darbas išlaiky
ti kuomet ji plevesavo ir ban
gavo nuo vėjo.

Vieni po kitų jie maršavo ir 
maršavo, šimtai, ne! tūkstan
čiai, ir mes stovėjome ten ro
dos per valandas, žiūrėdami jų. 
Kiekvienas buris buvo apsiren
gę savo ypatingos organizaci
jos uniforma. Kiekvienas tu
rėjo skirtingas spalvas: rau
doną, mėlyną, geltoną, purpu
rinę ir sukombinuotas po dvi 
spalvas. Tai garbingas vaiz
das, tokis kuris padarė Į mus 
neišdildomą įspūdį, kurio mes 
niekad neužmiršim.

Procesija ėjo per Laisvės 
Alėją ir į Vytauto Kalną lin
kui Kūno Kultūros Aikštės, 
kur prasidedant rytoj, Liepos 
17 d., atsibus Olimpiški žais
lai ir tęsis iki Liepos 30. Ten 
prie Sporto aikštės vartų buvo 
pastatytas altorius-aukuras su- 
Tyg musų pagonų prabočių tra
dicijos, ir ugnies nešėjas už
žiebė šį aukurą su šventa ug
nimi kurią jis atnešė iš aukuro 
Karo Muzejaus sode. Ši ug
nis bus kūrinama visą laiką 
iki Olimpijadą tęsis.

Kuomet paskutiniai sporti
ninkai išmaršavo iš Karo Mu
zejaus sodo, minia pasriuvo, ir 
buvo tiesiog klausimas kaip da- 
sigauti Į Laisvės Alėją; tačiau, 
mes šiaip-taip praėjom, bet 
ir ten buvo taip pat, nes žmo
nės grudėsi į visas puses, tai
gi mes užsukom Į saldžių gėri
mų užeigą, pasiliuosuoti nuo 
to įtempimo. Po išsigėrimo, 
Majoras ir ponia Narušiai mu
dvi paliko ir nuvyko namon, o 
mes ėjom pasivaikščioti alėja, 
pasigerėti likučiais to viso su
judimo kokis buvo likęs po to
kio iškilmingo parado.

Tštikro, kaip pirmiau esu sa
kius, netoli gali nueiti Laisvės 
Alėja nesusitinkant draugo ar 
dviejų, ir tikrai mudvi susiti
kom p. Uvicką ir vieną Kau
nietį, kurie užsiprašė mus už
eiti Į Versal viešbutį užsikąsti 
ir pašokti. Tai buvo, graži pa
baiga tikrai malonaus vakaro, 
nes jiedu yra geri šokikai, ir 
mes turėjom gerą laiką. Mes 
Įvesdinom p. Uvicką šokti ant 
grindų kurios ratu sukasi ap
linkui kuomet šoki, žinau kad 
jam ten patiko, nes jis kalbė
jo ir juokavo visą laiką kai mes 
ten buvom, o kai pradėjo- aušti 
ir prasidėjo nauja diena jiedu 
palydėjo mus namon, ir taip 
baigėsi kita didelė diena.
ĮSPŪDINGAS OLIMPIJADOS 

ATTDARYMAS — SPORTI
NINKŲ PARADAS — VIL

NIEČIŲ PAGERBIMAS
LIEPOS 17, sekmadienis. — 

ŠĮ rytą miegojom iki apie 9:30 
vai., rytas buvo tikrai puikus, 
išrodė kad bus labai šilta die
na, gal būt šilčiausia ir gra
žiausia kokią dar iki šiol turė
jom. Iš to džiaugėmės ir dėl 
Olimpijados, nes šiądien po- pie
tų eisim Į Sporto aikštę atida
rymo iškilmėms. Papusryčia- ( 

vom kartu su Majoru ir ponia 
Narušiais, bet Majoras tuojau 
išsiskubino atlikti savo parei
gų, tačiau mes susitarėm susi
tikti su juo Laisvės Alėjoje ir 
visi kartu eiti pietauti. Mudvi 
buvo jom namie, ilsėjomės ir 
šnekučiavom su ponia Narušie- 
ne, nes tik dabar pradėjom la
biau su ja susipažinti. Ji yra 
lėto budo, maloni ir Įdomi, švie
siaplaukė, mėlynom akim, ir 
gražiais balt'ais-rausvais vei
dais. Patyrėm kad ji taipgi 
rengiasi su vyru apsilankyti 
Amerikoje, pasiryžę išvažiuoti 
iš Kauno pabaigoje Rugpjūčio 
mėnesio. Mudvi pasakojom jai 
kad Amerikoje jai patiks, nes 
Amerikos Lietuviai yra tokie 
patys kaip ir Lietuvoje, taip 
pat tradiciniai vaišingi, nuo
širdus ir prielankus. Kaip ir 
dauguma Europiečių kurie ne
matė Amerikos, ji įsivaizduoja 
Ameriką vienų dangoraižių že
mę, su grystais keliais, ir mi
lijonais automobilių, be parkų 
ir žolės, o žmones gyvenančius 
susispaudusias apartmentuose.. 
Ji išd.alies turėjo tiesą kas lie
čia automobilius, bet mes aiš- 
kinom jai jog Europiečiai girdi 
tiek daug apie New Yorką ir 
dangoraižius, ir Įsivaizduoja 
visą. Ameriką tokia, bet taip 
nėra, nes jokis kitas miestas 
Amerikoje ar net pasaulyje ne
gali prilygti New Yorkui, jis 
yra pavyzdinis Amerikos mie
stas ir visi iš visos Amerikos 
kas tik turi progą važiuoja jį 
pamatyti.

Kita visa dalis musų šalies 
yra graži, turi aukštus kalnus 
ir žemus slėnius, išsiraičiusias 
plačias upes, ukes ir kitus mie
stus, kurie išpuošti gražiais 
parkais ir medžiais. Pertikri- 
nom ją, jeigu ji .matys tiktai 
New Yorką, tai dar nebus ma
čius Amerikos; aš buvau tik
ra jai bus proga pavažiuoti to
liau į Ameriką ir pamatyti tik
renybėje kaip ir kur mes gy
venam.

Sutartą valandą mes visos 
išėjom pasitikti Majorą, ir nu
ėjom į Pienocentro atvirame 
ore valgyklą, kur gavom šaltų 
barščių,/kurių pasiilgom būda
mos išvažiavusios. Majoras 
parūpino mums pasus Į Olira- 
pijadą, su Įrašytais musų var
dais, kurie buvo geri visam 
Olimpijados laikui ir visiems 
specialiams įvykiams, kasdien, 
iki pabaigai, Liepos 30 d.
• Bušu išvažiavom į Sporto 
aikštę ant Vytauto Kalno, ir, 
kaip reikėjo tikėtis, ji buvo už
pildyta žmonėmis kurie susi
rinko pamatyti Pirmutinę Tau
tinę Olimpijadą.

Ineiga Į aikštę buvo užgrūs
ta tūkstančių žmonių, aplinkui 
mus viskas tik ūžė, bruzdėjo; 
Majoras nusivedė mus aplink 
per šoninę ineigą, kad nereikė
tų stumdytis toje minioje, ar 
laukti eilės įsigauti į vidų.

Viduje visos sėdynės buvo 
užpildytos; aptvara aplinkui 
visą milžinišką aikštę taipgi 
buvo apstota žmonių iš lauko, 
matomai tų kurie neturėjo iš 
ko užsimokėti Įžangą; centras 
minkštos žalios pievos buvo 
nustotas Įvairių organizacijų 
grupių, visos uniformose ir 
skaidrių spalvų tautiniuose rū
buose. Vėliavos plevesavo iš
keltos aukštai ore, o- iš erdvės 
šilta saulė siuntė savo palaimą 
ant visų. Vaizdas tiesiog buvo 
puikus, žavęjantis, ir aš savy
je tik troškau kad kiekvienas 
pasaulyje galėtų čia būti ir 
pasigerėti.

Vietų sužiurėtojas pasitiko 
mus prie ineigos Į rezervuotą 
sekciją, paskirtą parinktiems 
svečiams, musų sėdynės buvo 
tuoj užpakalyje ložos kurioje 
sėdėjo Prezidentas, ir jo minis
£!iiiimiiiimiimmiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 

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

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

! p. p. MUEioijrs |
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

= ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

P. J. KERSIS
į 809 Society for Savings Bldg.
X Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

4 Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
4 tęs į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
X įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
A Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
4 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 

kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

trai ir kiti iškilmių oficialai. 
Ministrai ir jų žmonos ir puoš
nios ponios visi pasirėdę for
maliuose ‘ popietiniuose rūbuo
se, buvo jau susirinkę ir laukė 
pribunant Prezidentą Smetoną, 
kuris oficialiai ir pritaikyto
mis ceremonijomis atidarys 
Tautinę Olimpijadą. Garsia
kalbiai įrengti įvairiose vieto
se jau aidėjo ir aiškino publi
kai apie įvairias grupes ir ki
tus nuotikius, kas buvo svarbu 
žinoti tustančiams žiūrėtojų.

Netrukus paskelbta kad Pre
zidento automobilis atvyksta, 
ir paplito džiaugsmingi šūka
vimai. Automobilis privažiavo 
ties viduriu parinktųjų svečių 
vietų, kur buvo keletas laiptų 
vedančių aukštyn į platformą. 
Karininkai ir priėmimo komi
tetas pasitiko Prezidentą ir pa
lydėjo ant platformos, kur ra
dosi keletas puošnių kėdžių ir 
kalbėtojo stalas, ant kurio bu
vo mikrofonas. Tiesiai prieš
akyje apie dvidešimts pėdų to
liau ant pievos buvo. Įrengta 
kita pakelta platforma, ant ku
rios stovėjo tas jaunas, rau
meningas vaikinas kuris vakar 
vakare vedė paradą su šventos 
ugnies žibintu; dabar jis turė
jo oficialę Olimpijados vėliavą, 
su juo buvo keletas kitų paly
dovų taipgi su vėliavomis.

Prezidentas pasakė kalbą, ir 
atitinkamomis ceremonijomis 
Įteikė sportininkų vadui oficia
liai pasirašytą dokumentą — 
ir Pirmutinė Tautinė Olimpia
da buvo pradėta. Kariškas dū
dų orkestras suaidėjo žadinah- 
Čia muzika, susirinkusieji spor
tininkai ir sportininkės ir atle
tai pradėjo maršuoti paroduo- 
jančiai iš kitos aikštės pusės 
aplinkui ir pro aukštųjų virši
ninkų sėdynes. Tas vaizdas 
tiesiog buvo jaudinantis ir di
dingas, spalvingas ir žėrėjan- 
tis saulėje, kuomet kiekviena 
grupė praėjo pro šalį. Svečiai 
sportininkai nešė savo šalių 
vėliavas, išskyrus tik Vilniaus 
sportininkus, jie neturėjo jo
kios vėliavos, nes santikiai su 
Lenkija buvo įtempti, buvo dar 
tik nesenai po kritiško Lenkų 
ultimatumo, ir Lenkai turi už
ėmę Vilnių.

Vilniaus sportininkų grupė 
pribuvo Į Kauną keliomis die
nomis anksčiau, buvo tai pir
mutinė ekskursija atvykus tie
siog iš Vilniaus po 18 metų, ir 
Kaunas juos sutiko taip iškil
mingai, tokiomis ovacijomis 
kokių Kaunas niekad dar ne
turėjo. Vilniečius sportininkus 
ant rankų nešė, ir pavedė jiems 
visą Kauną. Jie buvo sveikina
mi ir pagerbiami visur kur tik 
jie pasirodydavo.

(Bus daugiau)

AUKOS GINKLŲ
FONDUI

KAUNAS. — Birželio 4 d., 
įvykusiame Ginkluotoms Kraš
to Pajiegoms Remti sąjungos 
apygardos atstovų suvažiavi
me, sąjungos pirmininkas Gu
žas padarė pranešimą apie au
kas ginklų fondui. Aukų gau
ta sekančiai:

1935 m. litų 229,563
1936 m.“ ” 1,078,880
1937 m. ” 335,422
1938 m. ” 2,450,961
Viso per tuos metus surin

kta virš 6,000,000 litų. Vokie
čių puolimas ant Klaipėdos su
kėlė Lietuvius ginkluotis viso
mis pastangomis.

Šymet, iki Birželio pradžiai 
suaukauta jau per 2,000,000 lt.
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Lietuvoje pasitaiko dar ir šitokių kruopų malyklų, kurios 
jų šeimininkui teikia ne tiek malonumo.

JŪSŲ SVEIKATA
REGĖJIMO TRU

KUMAS

Gana dažnai pasitaiko jog 
akys turi mažai regėjimo, nors 
akies aparatas yra gana svei
kas.

Tas atsitinka tankiausia, kuo
met akys yra žymiai nelygios. 
Stipresnė j i akis atlieka visą 
darbą, kuomet silpnesnėj! vi
sai apsileidžia. Silpnoji akis 
gauna' neaiškų paveikslą. Jei
gu ji neįstengia sulieti pavei
kslą su paveikslu stipresnės 
akies, nervų centrai išmoksta 
nustelbti silpnesnį paveikslą ir 
žmogus papranta matyti tik 
viena akia, antroji gi, silpnes
nė ji, pasidaro silpnesnė arba 
visai apjanka. Tas tankiausia 
atsitinka su žvairąją akimi.

Jaunystėje tokia akis duoda
si atitaisyti. Lavinant, užduo
dant jai darbą, regėjimas atsi
taiso. Kuo senesnė akis, tuo 
sunkesnis yra gydymas.

Įdomus apsireiškimas yra 
stoka regėjimo — vištalaktis. 
žmogus mato dienos metu, bet 
nakčia yra visai aklas.

Tąs paeina delei prasto mai
sto. Stoka vitamino A yra at- 
sakominga už nakties aklumą. 
Šiądien tas pasitaiko gana re
tai, seniau duodavosi matyti 
bado metu tarpe žmonių kur 
maistas buvo sunku gauti. Gy
dymas nuo to visuomet buvo 
žuvų aliejus, sviestas, daržo
vės.

Regėjimas gali nukentėti 
nuo aštrios šviesos ant jurų, 
nuo sniego arba ir blizgėjimo 
elektros šviesos. Aštri šviesa 
sužeidžia jautrią retinos dalį. 
Retina yra užpakalinė akies 
dalis, ant kurios susirenka švie
sos spinduliai ir padaro pavei
kslą.

Tokia akis paprastai pasitai

SWEDISH AMERICAN LINE
4 W.51st St. New York, N. Y.

• Į LIETUVA *
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

i QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Chei'bourgą

QUEEN MARY ... Liepos 5 AQUITANIA .... Liepos 15

Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygeliu: “Kaip 
Parsikviesti savo gimines iš Europos.”
Dėl daugiau informacijų kreipkitės į

Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich. 

Metz Foreign Exchange Bureau, 9128 Oakland Avv Detroit, Mich.

so, jeigu duoti jai pasilsi nuo 
blizgėjimo, bet yra daug atsi
tikimų kad šiaurėje žmonės ap
ako nuolat žiūrėdami į sniegą, 

žiūrėjimas į saulę yra pavo
jingas. Bet didžiausią pavojų 
akims padaro saulės užtemi
mas. Nematomi spinduliai ga
li sugadinti akies retiną'.

Tėmijant saulės užtemimą 
reikia naudoti aprūkusį stiklą. 

Dr. Matulaitis.

• TRAFIKO signalai, rodan
ti raudoną ir žalią šviesas bu
vo jau vartojami Londone 1868 
metais, taigi šių dienų trafiko 
signalai nėra naujenybė.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apŠvietą.

Keliaukite Vikingų Laivais
I LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

M.S. GRIPSHOLM .... Liepos 24
M.S. KUNGSHOLM .... Rugp. 91
S.S. DROTTNINGHOLM Rugp. 29

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip 
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas, arba
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DIRŽELIO 28 d. suėjo 25 metai nuo to šūvio, kuris, 
1914 metais, Sarajeve, Bosnijoje (Serbijoje) užžie

bė pasaulinį karą. Tai buvo jaunas, 18 metų amžiaus 
Serbas patriotas, Gavrilo Prinzip, kuris nušovė per tą 
miestelį automobiliu važiavusį Austro-Vengrijos sosto 
įpėdinį. Didis kunigaikštis Franciškus Ferdinandas su 
savo žmona buvo atsilankę į Austro-Vengrijos naujai 
užimtą Serbijos plotą žemės, ir ten jis susilaukė atker
ėto. Po ultimatumų ir grasinimų, Austrija paskelbė 
Serbijai karą Liepos 28 d. Rusijai užsistojus už Serbi
ją, Vokietija paskelbė karą Rusijai, ir tuoj puolėsi į 
Belgiją, užstoti kelius Prancūzams, kurie turėjo sutartį 
su Rusija.

Tas karas nieką nepamokino. Nauji valdovai stojo, 
ir jie varo savo puolimo, grobimo darbą tolyn. Ir jie 
susilauks to paties ko sulaukė Vokietijos imperatorius, 
ko sulaukė Austro-Vengrų imperija, ir galingas Visų 
Rusijų caras.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

valstijoje) išleido 15 
su kolegijos mokslo

aukštoms mokykloms

O ŪSŲ-Japonų karas, neskelbtas ir mažai žinomas, už- 
sitęsė visą mėnesį. Abi pusės nukentėjo. Rusija 

nukentėjo daugiau, tačiau Rusija yra daugiau negu du 
sykiu didesnė už Japoniją. Japonija, iš kitos pusės, jau 
daug nukentėjus nuo Kinijos, visai drąsiai, lyg aklas 
viščiukas, kimba ir prie Britanijos. Tai yra daugiau 
žut-butinė pastanga atlaikyti savo frontą, nes jeigu to 
nedarytų, militariški Japonijos vadai labai nukentėtų 
namie ir pasaulyje bendrai.

Keista kad tokios milžiniškos valstybės kaip Brita
nija, Kinija ir Rusija, kurios Japoniją galėtų kaip mu
sę nušluoti, yra tokios nerangios, ir duodasi, kaip pli
kas žmogus musei, sukti aplinkui galvą ir tūpti ant pli
kės. ... Dėl šitokio jų nerangumo ir Vokietija pasinau
dojo proga pašiepti Britaniją, išvadindama ją “silpna”.

DRITANIJA nujaučia šios vasaros pabaigoje ar ru- 
dens pradžioje naują Europinį krizį, kurį bandys 

sudaryti Vokiečiai dėl Danzigo. Vokiečiai nuo to nesi
krato — tas lyg pastiprina jų užsimojimą Danzigą at
gauti. Vokiečiai sako: “Kritiškos savaitės ar mėnesiai 
gali ateiti. Tada mes turėsim tylėti ir derytis.” Už 
galimą ateiti krizį jie kaltę meta Lenkijai ir Britanijai.

Vokiečiai pasiryžę teroru, gąsdinimu, palaikymu 
neramumų Europoje siekti savo užsibriežimų. Laiki
nas jų sulaikymas vėl atsinaujina, kai jie apsižvalgo 
kad jų niekas nepuls.

Britanija nusileidžia ir Rusijai: sutinka padaryti 
užtikrinimą Latvijai, Estijai ir Suomijai, kaip Rusija 
reikalauja, kad jų nepriklausomybei Vokiečiai negrą- 
sintų, o atsitikime grąsinimų — stotų jas ginti.

Musų komunistams dar kartą patartina gerai išsi
krapštyti savo akis ir pažiūrėti: Rusijos reikalavimas 
užtikrinti Baltijos valstybėms neliečiamybę Lietuvos 
neapima.

MUSŲ MOKYKLŲ VEIKLA
Šv. Kazimiero Vienuolyno 

Akademija Chicagoje šymet iš- 
ledo 79 mokslą baigusias mer
gaites.

Marianapolio Kolegija (Con- 
necticut 
vaikinų 
laipsniu.

Šioms
vadovauja katalikai.

Nemaža musų jaunimo gavo 
diplomus ir iš Amerikoniškų 
aukštųjų mokyklų, bet juos 
visus suskaityti ir įvardinti 
niekas nedirba. Bendrai gali
ma sakyti kad šymet Ameri
koje pasaulin paleista apie 200 
aukštus mokslus baigusio Lie
tuvių jaunimo. Jei musų vi
suomeninis gyvenimas butų 
kaip reikia tautiniai centrali
zuotas, šitą išmokslintą pajiegą 
lengvai Įtrauktume ir padary
tume mums visuomeniškai nau
dinga. Dabar ji, turbut, išsi
sklaidys Amerikos gyvenime 
ir tik vienas-kitas dirbs su mu
mis ir bus žinomas.

TRUMPOS PASTABOS,f
Chicagoje Lietuviai Ameri

kos Legijonieriai pradėjo sta
tydintis nuosavą namą-salę, 
kuri bus pavadinta Dariaus-Gi
rėno vardu.... Amerikiečiai 
studentai Kaune, kurie ten 
Lietuvos stipendijomis mokslą 
eina, labai rimtai save atsire- 
komenduoja.' nes atsidavę stu
dijuoja ir save gyvenimui ruo
šia, .. . Komp. J. Žilevičius 
lanko 70-tį chorų ir 3,000 Ame
rikos choristų, kurie ruošiami

grame Pasaulinėj Parodoj.... 
Į Lietuvių Dienos dainų reper
tuarą nėra Įtraukta nei vienos 
Vanagaičio dainos—kodėl?... . 
Lakūnas F. Vaitkus baigė avia
cijos tekniko mokslą Massa- 
chusetts Teknologijos Institu
te... . Katalikiškas Susivieni
jimas Įvedė stipendijos skyrių 
studentams kurie lankys Lie
tuvišką Marianapolio Kolegiją 
Conn. valstijoje.... Prancū
zijoje stovykloje yra 27 Lietu
viai kovoję Ispanijos lojalistų 
eilėse, dabar likę be tėvynės, 
nes jų net Sovietija nenori pri
imti . .

KODĖL NARIŲ BIJOMA?
Įdomu kad žmonės kurie gar

siausia apie demokratiją kalba 
daugiausia jos negerbia ir bijo. 
Tas paaiškėjo SLA. centro kė
limo klausime.

SLA. prez. Bagočius pasku
tiniame pranešime visuomenei 
nurodo kad Pildomoji Taryba 
žinojo teisėjo Coughlino nuo
sprendi, padarytą Birželio 1, 
1935 m., jog Centrą keliant 
reikia turėti sutikimą daugu
mos Pennsylvanijoje gyvuojan
čių kuopų.

Jei P. T. šitą nuosprendį ži
nojo tai kam nuo narių slėpė 
ir vietoje atsiklausti Pennsyl- 
vanijos kuopų, parengė visų 
narių referendumą, kuris ne
reikalingas, nes Detroito sei
mas jau buvo' nutaręs centrą 
kelti?

Be algų, SLA. nariai centro 
viršininkams ir komisijų na
riams už “keliones ir sugaiš
tis” 1938 m. užmokėjo apie 
$5,000. Tai gana didelė suma, 
ir, rodos, viršininkai privalėtų 
nors tiek pasistengti kad žino
tų Įstatymus kuriais reikia S. 
L. A. pagal valdiškus Įstaty
mus tvarkyti. Juk jie didu
moje advokatai!

Bendrai kalbant, Centro kė
limo klausimu, SLA. preziden
tas neparodo tokio tvirto atvi
rumo kokis reikalingas. Jeigu 
ne tautinių laikraščių pakelta 
kritika, SLA. nariai visai ma
žai tuo reikalu butų žinoję tie-

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)

•
ĄR Prezidentas Roosevelt kandidatuos trečiam termi- 

nui? Nors dar 1940 rudens rinkimai toli, tačiau tas 
klausimas rūpina Amerikos politikierius. Ar jis kandi
datuos nežino nei pats Roosevelt, nei Demokratų parti
ja, nei jo priešai nei draugai. Sunku pasakyti — tas 
priklausys nuo nominacijų laiku susimetusių sąlygų.

Jį kandidatuosi priversti gali jo partijos žmonės, 
savo interesų sumetimais, norėdami palaikyti savo val
džioje turimas vietas ir riebias algas, kurie tų vietų ne
tektų jeigu kitas butų išrinktas prezidentu.

Ar Roosevekas turėtų kandidatuoti trečiam termi
nui? Amerikoje yra paprotis kad nekandidatuotų. Aš
tuonis metus ištarnauti šalies galva yra didelis darbas. 
Per tiek metų išsibaigia ir nauji sumanymai, ir pasida
ro priešų ne tik iš opozicijos, bet net iš savos partijos, 
kurie net geriausius sumanymus pradeda neremti, dėl 
asmeniškų ikirėjimų.

Jeigu Rooseveltas daugiau nekandidatuotų, Ameri
ka nepražus ir be jo. Štai kodėl: jam paėmus šalį val
dyti ir pradėjus įvesti visokius pagerinimus, iš jo pasi
mokino ir visi kiti. Kartą pastatyti į gerą kelią, paskui 
žmonės jau randa išeitis. Naujas prezidentas — Demo
kratas ar Republikonas — bandytų dar daugiau ko ge
resnio siekti, ir naujas vadas gautų daugiau pritarimo 
Kongrese ir visuomenėje, kaip tą gavo Rooseveltas, už
imdamas prezidento vietą 1933 metų pradžioje.

©
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dainuoti Lietuvių Dienos pro-1 sos.

KAS VAKARAS....
Kas vakaras — saulėlydis, 
šešėliai gaubia žemę.
Kas vakaras — vis sutemos
Į dangų remias. x 

Kodėl, saulute miela, 
Tiek maža spindulių? 
Šešėliuos liūdna būti, 
Šešėliuos — neramu. • •

O vis kas vakaras saulėlydis, 
šešėliai burtus audžia.
Tik sutemos kas vakaras,
Kas vakaras, varpai taip graudžiai 

gaudžia.
J.K.

XLVII.
KĘSTUČIO BEJIEŠKANT

Jau saulė neaukštai buvo kai Albrechtas ir 
Amulis priešakyje pamatė smėlingą šoną kalno, 
apaugusio tankiu ir tamsiu pušynu.

— Panerio miškas, — prabilo Amulis, su
laikydamas arklį.

Linksmi, lapuoti, pilni visokių paslapčių ir 
skambių paukščių balsų, miškai jau pasiliko to
li užpakalyje; visur dvelkė nepatveriama saus
ra; oras buvo prisisunkęs tiršto sakų kvapo, ir 
pro neapkabinamų pušų liemenis mirguliavo 
šviesa. Begalinė daugybė lygių liemenų stiepė
si aukštyn; ąžuolynų ir liepynų šlamėjimą pa
keitė tyla; kepurėtose viršūnėse gaudė tylus, 
vos girdimas šniokštimas. Kelias vingiavosi 
siauru lietaus išneštu terpekliu, pačioje kalno 
pašlaitėje.

Amulis braukė nuo kaktos prakaitą ir ty
lėdamas žvalgėsi aplink.

— Taip, pasakyti lengviau kaip padaryti! 
— burbtelėjo jis pats sau. — Rask juos dabar 
šitokiuose miškuose. .. .

Staigi atkalnė, pagaliau, pasibaigė; raite
liai Įjojo į plačią kalno' viršūnę, ir Amulis, pasi
taręs su Albrechtu, liepė sustoti ir nubalnoti pu
tose paplukusius arklius.

Ūžesys ir žmonių balsai aidėclami suskambė
jo pušyne, šile pasipylė paleisti pasiganyti ar
kliai; žmonės susėdo krūvelėmis ir pradėjo so
tintis ištuštėjusius skilvius.

Leidęs visiems pavalgyti ir atsikvėpti, 
ramulis sušaukė bendrą pasitarimą. Lietuvių 
būrys ankštu pusračiu susisėdo į tankiai sužė
lusias mėlynes ir vaivorus priešais Amulį ir Al
brechtą.

Amulis Trakuose įspėjo kad į Krėvės pilį 
su juo vyks tik penki vyrai, gi šimtas kitų pa
siliks Panerio miškuose. Reikėjo tik bendrai 
susitarti kaip ir iš kurio krašto pradėjus jieš- 
koti Aliutės ir Rudolfo.

-— Kas gerai žino tą vieškelį prie kurio 
matė bajorę? — paklausė Amulis.

— Aš, — atsiliepė vienas aukštas Lietuvis, 
jau pažilusiais paausiais. — Ir miškus kiaurai 
aplinkui žinau: aš juose ir išaugau!

Jieškojimo eigą tuojau nustatė: nusprendė 
j ieškoti varovų pagalba, ir kad bėgliai nesislėp
tų nuo žmonių, varant vis šaukti kad jų jieško 
Albrechtas ir jo bičiuliai.

žilasis Lietuvis, žinojęs apielinkę, turėjo 
vadovauti varovų grandžių kryptimis nuo Ne
ries iki didžiųjų tyrulių, jo žodžiais tariant, bu
vusių pusę dienos pėkščio kelio į dešinę nuo 
kalnų.

Amulis ir Albrechtas pakilo; tuojau pakilo 
ir visi kiti.

Nuo kalno viršūnės skleidėsi nepaprastai 
gražus vaizdas: toli-toli tęsėsi kauburiuota miš
ko paviršė; į kairę ir į priešakį, ku» turėjo 
vykti mažesnėj i raitelių dalis, 'geltonavo ir bal
tavo aukšti apvalus kalnai. Tarp jų plačiu kas
pinu ringiavosi mėlyna Neris; tamsi begalinio 
pušyno, dengusio kalnus ir kalvas, žaluma tar
pais buvo išmarginta pilkais ganyklų lopais ar
ba šviesiomis liepų ir topolių giraitėmis.

Bet niekas tuo gražiu reginiu dabąr nesi
gėrėjo; visi buvo susirūpinę savo uždaviniais. 
Pasilikusiųjų su ^ieškovais raitelių dalis visą 
laiką turėjo budėti, pasislėpus užuolandoj prie 
pat kelio, ir būti pasirengus susiremti, jei vy
tųsi kunigaikštį: Albrechtas ir Amulis buvo nu
tarę tuo pačiu keliu atgal gryžti.

Aštuonetas raitelių, jų tarpe ir Henrikas^, 
nors nuvargę, budriai sėdėjo balne ir, atsiskyrę 
nuo būrio, pradėjo leistis į pakalnę. 'Pasiliku
sieji palydėjo juos, karštai linkėdami pasiseki
mo. Arkliai beveik čiuoždaroi užpakalinėmis 
kojomis, palengvėle leidėsi į pakalnę; kitur smė
lys slinko po jų kojomis, ir tuomet arklys ir rai
telis, kaip sustingę, nušliauždavo kelis sieksnius 
žemyn; užpakalyje vedė dar. porą pabalnotų ar
klių kunigaikščiui Kęstučiui.

Netoli upės keleivius sutemo. Reikėjo leis
ti arkliams atsikvėpti ir žmonėms pasilsėti.

Dienai brėkštant, raiteliai norėjo būti Krė
vėj. Amulis pasuko į paupį, ir smėlio sunešta
me iškilume netrukus suliepsnojo laužas, mir
guliuodamas upės gelmėse ir apšviesdamas va
karienės susėdusius raitelius. Netoli ganėsi jų 
arkliai.

Henrikas paėmė jam skirtą griežinėlį duo
nos ir mėsos, bet valgyti jau neįstengė; jis iš- . 
sitiesė smėlyje ir tuojau, kaip negyvas, užmi
go. Vienas po vieno sumigo ir visi kiti, pasi
brukę po galva kas balną, kas šiaip smėlio kau
burėlį susikapstęs; tik vienas Amulis pasiliko 
budėti. Jis dėliojo į laužą naujų šakų ir žiurė
jo kaip į tamsų dangų spraksėdamos kilo kibir
kštys. Naktis, buvo tyli; kur ne kur mirksėjo 
žvaigždės. Nuo laužo Amulis pakėlė akis į nak
tinį laikrodį — Grižulio ratus — ir patį pusiau
naktį sukėlė visus savo draugus, išskyrus Hen
riką: pavargęs vaikas saldžiai miegojo, išsidrie
kęs ugnies Įkaitintame smėlyje. ,

Albrechtas pakilo ir, pamatęs dar tebemie- 
gantį Henriką, pažadino jį, paėmęs už peties.

— Kelkis! — balsiai pasakė jis dar iš mie
go užkimusiu balsu: — laikas!

Antrą kartą papurtintas vaikas atsisėdo, 
paskui ir atsistojo: kojų jis visai negalėjo val
dyti; vienas palydovas privedė jį prie arklio ir 
įsodino į balną. Henrikas nesuvokė kur jis ir 
kas dedasi ir, pasijutęs balne, užmerkė akis ir 
urnai pasverdėjo.

— Nemiegok! — sušuko Albrechtas ir leng
vai papterėjęs per petį, privertė sūnų išsitiest? 
ir atmeskti akis. — Reikia priprasti žygiuoti: 
juk ne mergaitė esi!

Negausus būrelis palengva įjojo Į kelią; 
atsilsėję arkliai pasileidę risčia.

Amulis žvelgė čia į priekį, čia į vaiką, jo- - 
jusį tarp jo ir Albrechto; kurį laiką Henrikas 
sėdėjo tiesus, paskui nuovargis ir miegas įveikė 
jį — kelis kartus jis kniustelėjo arkliui į kar
čius.

Albrechtas vėl norėjo kumštelėti jį, bet 
Amulis sulaikė jo ranką; pasilenkęs jis iškėlė 
iš balno kietai miegantį vaiką ir pasisodino prie 
savęs.

— Lepumas! — burbtelėjo Albrechtas.
— Mažas dar jis, pavargo! — pusiau balsu 

atsakė Amulis, patogiau pasodindamas vaiką.
(Bus daugiau)

• ŽUVYS negali gyventi Mirusiojoje Juroje 
(Palestinoj) dėl tų jurų nepaprasto vandens 
surumo.

• NAUJI maisto šaldytuvai namams yra 
gaminami su tokiu skyrium kur maistas sušaldo
mas tuojau ir gali būti laikomas iki prireiks.

• ANGLIJOJE svarstoma išstatyti požemi
nius tunelius automobiliams, kad paviršio keliai 
butų laisvi.

• ANGLAI arklių lenktynes įvedę labai Se
nai. Vienokios ar kitokios arklių lenktynės Li- 
verpoolyje laikomos jau per 400 metų.

Alf. Budginas.

NJELAIMINGA ta Žydų tauta. Niekas nenori jų — 
- 4 juos veja — net neprisiima jų Palestina, ta “žadėto
ji žemė”. Tūkstančiai Žydų, laivais išvežti iš Vokieti
jos, klaidžioja juromis, Palestinos pakraščiais, bet jiems 
išlipti uždrausta. Jų pilna uostuose, iš kur jie nori iš
plaukti iš žemių kur jie persekiojami ir nekenčiami. Jie 
atsidūrę net Pietų Amerikoje ir Azijoje — vis be pro
gos išlipti.

Išrodo lyg pildosi ta Amžinojo Žydo” legenda — 
“Eisi tu ir niekur vietos nerasi”. Tik dabar jie blaško
si ir vietos neranda desėtkais tūkstančių.

s

New Yorke, vienos dienos-nakties metu gali gauti prieglau
dą apie 350,000 svečių atvykėlių viešėse nakvynių vietose. Prie 
to dar daugybė sutilps pas savo gimines ir draugus. Taigi Pa
saulinės parodos lankytojai neprivalo bijoti kur gaus nakvoti. 1

SU ŽYDINČIA MEILE
(Skiriu sesutei Matildai)

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

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

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

Bet nenusiminki, mieloji sesute, .
Kol žydi jaunystė m’aloni, graži. 
Nors skausmai tau širdį kartais ir. - 

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

Aš trokštu kad tavo gyvenimo tako 
Netemdintų vargo šešėlis tamsus.
Maldauju Aukščiausio, nes Jis tiktaizgali 
Tau laimę suteikti, palengvint skausmus.

1938 m. Ona Stanaitytė.

i

*

TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIAI 
IR PILIES RŪMAI

Dalis Trakų pilies griuvėsių 
su didžiuoju bokštu, kuris irgi 
nugriuvęs, šiuos rumus pasta
tė Didis Lietuvos Kunigaikš
tis Kęstutis. Ši vieta ypatin
gai kiekvienam Lietuviui bran
gi, ją uoliai kasmet lanko Vil
niaus krašto, vpac mokslus ei
nąs jaunimas.



DIRVA

IŠ ŠVENTOSIOS UOSTO
Nauji Uosto Plėtimui Planai, — Miestelis Auga AKRON, OHIO Y0UR OLD Ll VING ROOM SU ITE

Dirvos 17-me nr. buvo Įdė
tas straipsnis “Lietuvos Jurų 
Prekyba Eis per Liepojos Uos
tą”. Jame yra klaidingai pa
rašyta apie tai kad Lietuvos 
karo laivas “Prezidentas Sme
tona” iš Klaipėdos buvo pabė
gęs Į Gdynės uostą.

Klaipėdą užimant Vokie
čiams pirmas Į šventosios uos
tą atplaukė juros policijos lai
vas “Partizanas”. Keletui va
landų praslinkus paskui “Par
tizaną” atplaukė “Prezidentas 
Smetona”.

“Partizanas” mažas laivu- 
kas, tas Įplaukė į šventosios 
uostą, kur ir dabar randasi, o 
“Prezidentas Smetona” buvo li
kęs prie uosto juroje ant inka
ro. Dabar dalis to laivo Įgulos 
apsigyveno vienoje viloje čio
nai, o kiti išplaukę i Liepoją, 
kur laivas remontuojamas.

Kadangi bus viskas perkeis
ta Šventosios uosto statyboje, 
delei Klaipėdos netekimo, todėl 
kol nėra naujo plano tai ir ne
pradedama nieko statyti.

Dabar šventosios uostas la
bai pagyvėjęs. Čionai priva
žiavo daugybė žmonių iš Klai
pėdos. Pirmiau buvo du tech
nikai ir vienas inžinierius, da
bar jų yra keliolika.

Dabar i šj miesteli jau kur
suoja autobusas keletą kartų 
per dieną, jau turime ir paštą 
ir gauname laiškus į namus, o 
dar tik pernai buvo kad reikė
jo dėl to važiuoti i Palangą.

šventosios uosto ribose yra

PYTII1AS 
C A F E

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

T ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

K. STONIS
R E S T A U R A N T 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti. Lietuviai

6824 Superior Avė,

daug krautuvių, kurių dalj ati
darė atbėgę Klaipėdiečiai; taip
gi turime tris “mėsines”, t. 
y. mėsos perkupčiai, kurie ma
žame Darbėmį miestelyje nu
perka nuo žydu mėsą ir čia 
pardavinėja; veikia dvi kepyk
los, dabar laukiame trecios, 
kurią atidarys bendrovė “žu
vėdra”. Tai bus moderniška 
kepykla, kurios pavydės ir Pa
langa.

Dabar šventosios uoste trūk
sta tik vaistinės, gydytojo, 
ir dantų gydytojo. Dantų gy
dytoja gal butų ir atsikėlus 
čionai, bet negauna niekur jo
kio kambario, taip visi butai 
užpildyti.

Dalis žmonių važinėja Į dar
bą čionai net iš Palangos. Čia 
už kambarį dabar moka iki 50 
ir 60 litų mėnesiui. Į vieną 
kambarį suleidžia šešis-septy
nis vyrus, ir tie moka po 10 li
tų mėnesiui.

Jau prasidėjo ekskursijų 
lankymo metas, kiekvieną die
ną čia atvažiuoja įvairių eks
kursijų. A. Bubnys.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street ■
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ii’ im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Alfonsas Bernotavičius, sū
nūs Antano ir Onos Bernota- 
tavičių, su atsižymėjimu bai
gė Ada Universitetą ir gavo 
vaistininko diplomą. Jis gra
žiai kalba Lietuviškai ir yra 
pavyzdingas jaunuolis. Jo tė
vai yra ilgamečiai Dirvos skai
tytojai ir geri Lietuviai.

Dirbtuvėje prie darbo sužei
dė Praną Paulauską, jis tapo 
nuvežtas miesto ligoninėn ir 
ten gydosi. Jis yra geras Lie
tuvis ir nuoširdus žmogus. Lin
kime greito pasveikimo.

Buvus Akronietė ir gera Lie
tuvė, A. Martinkienė, labai su
sirgo; nuvežta į Ravennos li
goninę, kur jai padaryta ope
racija. Ji su savo vyru gyve
na ūkė j e netoli Ravennos. Ak- 
rono Lietuviai ir aš linkime jai 
greito pasveikimo.

High mokyklą baigė jaunuo
lis, gabus moksle, Bruno Pros- 
paliauskas, sūnūs Kazio ir Bar
boros Prospąliauskų. Bruno 
žada ateinantį rudenį stoti Į 
universitetą ir toliau mokintis. 
Jis gražiai kalba Lietuviškai ir 
yra pavyzdingas jaunuolis.

Urnai susirgo A. Savickis, 
jam miesto ligoninėje padarė 
operaciją ir ten gydosi.

High mokyklą baigė suvirš 
21 m. amžiaus Alfonsas Clark. 
Jo metų kiti baigia kolegijas. 
Jis yra sūnūs Agnieškos. Jo 
tėvas vadinosi Sakavičium, o 
sūnūs persikrikštino į Clark. 
Motina jo mokslo baigimo pa
minėjimui surengė šv. Petro 
parapijos salėje pokili Birželio 
17 d. Agnieška palei šv. Pet
ro bažnyčią užlaiko aludę.

Šie Antanai minėjo savo var
duves, Šv. Antano, Birželio 13: 
Oleknavičius, Palionis, Berno
tavičius. Savukynas, Mockevi
čius, Vaškelis, Rudis, Prūsas 
ir Ružinskas. Kalnas.

J.J 1PPODROMĮ?

Made to look likę New 
Made to give years of 
Service!jei

BENT KOKIS

Perdirbamas ir
2 DALIŲ '

Apdengiamas
PILNAI GARANTUOTAS A g® 7 C

Patirkit kaip nebrangiai galit duoti savo SE- ■ ji ji Iž / 
NEMS baldams naują PAPUOŠIMĄ, taip kad vėl S a S
per daug metų bus gražus ir stiprus. Didelis pa- J H "
sirinkimas puikių viršų ir patyrusiu darbininku B H jR J| 
darbas—su GARANTIJA kiekvieno “šmoto kurį 
mes taisysim ir apdengsim. (29)

IFILIEMIING IFIĮJIP^.IITIIJIRIE CC. 7411 ST. CLAIR AVĖ. Lengvos išlygos
Atdara vakarais

PAJIEŠKOJIMAI

ALUS I NAMUS
ATVEŽA M ALŲ j VISAS MIEŠTO 

DALIS
Duodam ant kredito.

Taipgi turim pilną pasirinkimą 
Geležinių daiktų, Dažų, Aliejų, 
Sieninių popierų ir 5 ir 10c 

* smulkių prekių skyrių. (27) 

Albert N. M ark s
4520 SUPERIOR AVĖ.

ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus— Vynai 
Valgiai

DVI SALTUKŪS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
• Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.

(Atdara iki 2:30 ryto)
O

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

'JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

“Good Girls Go to Paris”
Labni jnok’nga ir smagi kome- 

i dija, “Good Girls Go To Paris’, su 
Mėlvyn Douglas ir Joan Blondell 
pradedama rodyti Hippodrome Tea
tre šeštadieni. Liepos 1.

Miss Blondell vaizduoja paprastą 
Amerikietę merginą, kuri turi noro 
patekti i Paryžių. Mr. Douglas 
vaiduoj’1 Anglą profesorių, kuris 
mokvtojauia Amerikos universitete 
ir ten pažysta tą Amerikietę mer
giną, kuri dirba kaip patarnautoja 
valykloje ir elgiasi- labai atvirai.

Prie ju vaidina kiti ger.i artistai. 
Walter Connollv, Alan Curtis, ir 
Jaon Perrv. Komedija labai pavy
kus ir vaizduoja' šiuos laikus.

C ro s š t o w n 
UpKolstery SKoppe 
Repairing, Remodeling 

Refinishing
Mes finansuojam visą darbą 

jei neturit gatavų pinigų.
Darbo kainą suteikiam dykai

1001 E. 79th St. (28)
J. Barchi, Mgr. E. Martin, Rep.

HEnderson 1973

LUCKY LEAF CAFE
‘Pirmos klesos užeiga ir val
gykla. Vynas, alus, degtinė, 
užkandžiai, ir tt. (33)

Lucky Leaf Cafe
. 1099 East 79th Street 

Stan. Jablonskį, prop.

STATĖ WINDO\V SHADEį 
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami = , 

Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
= žemos kainos langu užtraukalams (shades) nuo 10c =
E ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. E 

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS. |
E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. = 
| HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland E

<4!

-.-T

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvoji n ai leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

Tifri■ ■ imi m įTrrTTi^ ri «rn mini ■ Fita mnirr. n ■■ m Tiri » o i j

JB

_________  _ A

| Laikrodininkas
E Taisymas mano srcciališkumas.
E Parduodame visokie • rūšies brang-
£ menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie-
= dus, stalinius setus, rašomas plunk-($
E snas žemesnėmis
~ durmiestyje, bet

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

I. S.A.MAS
J E W E L E R 

6704 Superior Avenue

Lietuvos Konsulato Chicagoje jie- 
škomi sekami asmenys:

GLOBIS Pranas, prieš keliolika 
metų gyvenęs Chicagoje. Konsului 
labai reikalingas jo atsiliepimas ar
ba antrašas.

JUSčIUS-Jusčiunas Stasys, kilęs 
Vilaičių k., Žigaičių v., Tauragės 
ap. Buvo 24 m. amžiaus kuomet 
atvyko Amerikon.

BALKAUSKAS Jonas, iš Skaud
vilės miestelio, Tauragės ap., Ame
rikon išvyko 1913 m. Gyveno Har- 
vey, III. Sakoma tarnavo Amerikos 
kariuomenėje.

KAZULIS Jurgis, Amerikon at
vykęs 1913 m. Gyveno Bessemer, 
Mich.

KIBARTAI, Pranas ir Kazys, iš 
Telšių aps. Pranas gyveno Woos- 

ter, Ohio, Kazys — Philadelphia, 
Penna.

NOREIKAI Kazys ir Jokūbas, iš 
Kvėdarnos apielinkės. Atvyko prieš 
karą, gyveno įvairiuose miestuose, 
su giminėmis Lietuvoje visus ryšius 
nutraukę. .Jiems priklauso brolio 
Liudviko palikimų dalis.

PODOLSKIS Jonas, kilęs iš Vir
balio m. A^pie 67 m. amžiaus. At
vyko apie 1897 m. Priklausė prie 
siuvėju kompanijos.

SKINKIS Vytautas, Amerikon at
vyko prieš pat karą. Sakoma Chi
cagoje turėjęs batų fabriką.

STANKEVIČIAI, Feliksas ir Juo
zas. Prieš karą atvyko Amerikon. 
Abu gyveno Chicagoje.

VAIČIKAUSKAS Leonardas, sa
koma gyvena Chicagoje, užsiima 
kokia nors prekyba.

STREPINSKIS Pranas; gyveno 
Chicagoje. Neva miręs.

URBUTIS Jonas, atvykęs prieš 
karą, ilgą laiką gyveno Chicago 
Heights, Pažinusieji Urbutį prašo
mi skubiai atsiliepti i Konsulatą.

VAITKAI: Kazys. Petras, Pranas 
ir .Tonas, ir Petronėlė Vaitkutė-Ma- 
žeikienė, Amerikon atvykę apie 1909 
m. Kazvs ir Petras 1910 m. gyve
no Baltimore, Md. Pranas, ir vė
liau Petras, gyvenę Detroit. Mich.

Aukščiau minėti asmenys arba 
anie juos žinantieji prašomi tuojau 
atsilienti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

SENAS LIETUVIŲ PADAVIMAS 
PILDOSI TIKRAME 

GYVENIME

• Viena iš seniausių žmonijos legendų 
tapo gyva tikrenybe Amerikoje, vienoje 
iš jauniausių pasaulio tautų.

harmoningai vienam bendram tikslui— 
publikos patarnavimui ir savo pragyve
nimo darymui.

Ta sena legenda eina apie tėvą ir jo 
daug sunij. Tėvas aiškina savo sunams 
kad karklai po vieną lengvai perlaužia- 
mi, bet kuomet sudedami Į krūvą daug, 
jų stiprumas pasidaro toks kad perlauž
ti negalima. Jis patarė savo sunams 
dirbti išvien, ir jų pastangos duos ge
rus vaisius jiems visiems.

Amerikos institucijos kaip
The Standard Oil Company šios 
legendos pamoką naudoja prak
tikoje. The Standard Oil Com
pany, žmones kurie paėjo iš vi
sokių šalių dirba draugingai ir

Nemaža dalis musų išgalių būti nau
dingais Ohio visuomenei yra pasekme 
darbštumo ir gabumo daugelio Lietuvių 
kurie dirba dėl Standard Oil, ir drau
gingumo daugybės kitų Lietuvių kurie 
romia Standard Oil.

Mes visada darysim viską kas galima 
cementavimui ir palaikymui tų malonių 

santikių tarp musų kompanijos 
ir Lietuvių žmonių.

(Vienas iš serijos The Standard 
Oil Company. (Ohio) pripažys- 
tančių prisidėjimą Lietuvių prie 
šios kompanijos išaugimo pasi
sekimo.)

ELYRIA AUTO
R E P A I R

8615-31 Superior Avė.
MOTORŲ SUTAISYMAS 

musu speciališkumas.
Atliekam: visokį darbą prie 
auto taisymo, turim ignition 
ir visokias dalis, batarejas, 

1 gumas, diržus ir kt. Apkai- 
I navima suteikiam.

ENdicott 9361 (33)

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranu 
šešios Botvling Alleys 
John Schweizer, Prop.

5325-27 SUPERIOR AVENUE 
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

DYKAI
SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentą — 
akordioną, sax. darinėtą, banjo, 
gitara, ar bubna dvkai, viskas 
ka mokėsit lai už mokymą. 
“Learn to play the Harmony 
Way”. — Mes taisom ir parduo
dam muzikalius instrumentus.

(26)

Harmony Shoppe
7727 Sunerior EN. 5297
2419 Deunisou SH. 7621

THE STANDARD OIL COMPANY
AN OHIO INSTITUTION • • • FOUNDED 1870

| Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms |

Atsakantiems žmonėms duodame iš 
simokėjimu ilgesniam laikui.

KAY STUDIOS
1136 East 79th St.

ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA 
YRA ATMINTIS ATEITYJE 
VESTUVIŲ FOTOGRAFIJOS 

VAIKŲ FOTOGRAFIJOS

Mes einam fotografuoti ir į 
namus. (31)

Susitarimui . skambinkit

ENdicott 3503

Lietuviška Užeiga
ALUS IR VYNAS 

Užkviečiame Lietuvius 
atsilankyti pas mus.

VINCAS MATAITIS 
Mechanicsville Rd. RFD. 2 

Rock Creek, Ohio
Nuvažiuoti: R-6 iki Chardon rd., 
paskui iki Hamden, iš ten ’R-T66, 
iki sukimo į kairę; toda važiuoti 

R-534 į East Trumbull.

PR. KUNCAITIS |
Savininkas ir Kepėjas

• o EEj

4023 E. 141 ST. |
Telefonas WAshington 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py- §
= ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas. || 

§ VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
== Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jusu maisto krautuvėse =

X NEW DEAL 
X BAKERY

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,



6 DIRVA

I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Į::-——————————————j
Į- “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
4 t

Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

LIEPOS 4 DIENOS IŠKILMĖS STADIUME - 
“CLEVELAND FESTIVAL OF FREEDOM 

AND FIREWORKS”
Clevelando Mayoras Harold | 

H. Burton paskelbė proklama- Į 
ei ją, kuria Liepos 4 diena bus 
oficialiai ir iškilmingai paminė- 
jama miesto Stadiume.

Ta iškilmė pavadinta “Fes- 
tival of Freedom and Fire- 
works” ir atsibuš Stadiume 
antradienio vakare, su atvaiz
davimu kariškų šaudymų, ka
me dalyvaus virš 400 infante- 
rijos, artilerijos, inžinierių ir 
laivyno vyrų, kurie bus atga
benti iš Camp Perry specialiai 
šiam programui.

Tą iškilmę rengia Come-to- 
Cleveland Committee, veikian
tis prie Cleveland Advertising 
Club. Ši iškilmė duos progą 
kiekvienam Clevelandiečiui tą 
dieną praleisti iškilmingai ir 
saugiai ir pamatyti $4900 ver
tės puikiausius ugnių laidymus

ir ugnių vaizdus (fireworks).
Karo vaizdus baigus, bus 48 

kanuolių šūviai iššauti vėlia
vos pagerbimui.

Po maršavimų, miesto ugnia
gesiai ir policija atliks įvai
rius savo darbų atvaizdavimus.

Muzikos programą prade
dant, bus Clevelando tautinių 
grupių maršavimas su savo vė
liavomis. Dalyvaus buris Lie
tuvių, tautiniuose rūbuose, su 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis. Programas baigsis su 
spektakliškus ugnių laidymu, 
kas paprastai būna daroma 

l Liepos 4 d.
Kurie išanksto nusipirks ti- 

kietus, gaus 4 už $1. Parsi
duoda miesto krautuvėse. Tą 
pat vakarą kaštuos po 4Cc. Ke
lios eilės geresnių vietų bus 
po $1.

Kudirkinės Piknikas 
bus Liepos 9 d.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja šymet mini savo 30 metų 
gyvavimo sukaktį. Kuomet ki- 
metų ^^ve^Ššib^ Dr. Vinco 
Kudirkos Draugija yra stip
riausia pašalpinė draugija Lie
tuvių tarpe Clevelande.

Pereitus tris metus pagretu 
Dr. Vinco Kudirkos Draugija 
rengė piknikus sukėlimui fon
do pastatymui Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje Dr. Vin
co Kudirkos paminklo, ką per
eitą rudenį atliko su didelėmis 
iškilmėmis.

šymet Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija mini savo 30 metų 
gyvavimo sukaktį, šis pikni
kas Liepos 9 d. bus dalinis tos 
sukakties paminėjimas.

Piknikas atsibus Mačiutos 
Darže, prie Green road. Visi 
draugijos nariai ir Clevelando 
Lietuviai prašomi ruoštis į šį 
didelį pikniką.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Gonti nded from lašt vveek)

1NTERVIEW1NG OUR LITHUANIAN
YOUTH

LIET. SPORTO KLU
BO VAKARIENĖ

Cleveland Lietuvių Sporto 
Klubas turėjo savo “Pergalės 
Vakarienę”, Birželio 22 d., Lie
tuvių salėje. Tai buvo pami
nėjimas laimėjimų basketbolo 
žaidime ir bolinimc.

Svečių ir sportininkų daly
vavo apie 100. Prie stalo po 
vakarienės, Jurgis Barmess 
perstatė kelis klubo veikėjus 
ir rėmėjus pakalbėti. Kalbėjo 
K. S. Karpius, Jurgis Venslo- 
cas, Klubo pirmininkas, Hynie 
.Martin, iš St. Clair Recreation, 
refer.v Kubilius, imtikas Juo
zas Komaras, Petras Komer.

Klubo pirmininkas čia pat 
įteikė klubo nariams laimėtas 
trofejas.

Po vakarienės visi gražiai 
linksminosi iki vėlumai.

KITI VEIKIMAI
Klubas veikia ir toliau. Šią 

vasarą bus pora turnamentą, 
kuriuose klubas dalyvaus: tai 
bus suvažiavimas ir golfo tur- 
ramentas Chicagoje, ir “soft- 
ball” turnamentas, apie- ką vė
liau bus pranešta plačiau.

Čia pat vietoje klubas rengia 
ponios O. Pečkaitienės kieme 
smagų vakarą, Rugp. 12. Visi 
turės progą dalyvauti. Rep.

VAŽIUOJA Į RYTUS
Jonas Skodis su žmona ir 

Jurgis Salasevičius su žmona 
šiomis dienomis išvažiuoja il
gai kelionei Salasevičių auto
mobiliu Į Washington, D. C., 
Baltimorę, ir žada aplankyti 
Philadelphiją, Nevv Yorką ir 
kitus miestus rytuose pakelė
je. Laimingos kelionės.

Taip pat i Washington, D. 
C., Baltimorę, Philadelphiją, 
Nevv Yorką, New Haven ir ki
tus miestus rytuose važiuoja 
St.. Mieldažis su šeima ir Pau
lius. Kelionę atliks Mieldažių 
automobiliu. Išvyksta Birželio 
30 d., kelionėje truks apie 10 
dienų.

PADĖKA
Šiuomi reiškiame nuoširdžią 

padėką visiems kurie dalyva
vo šermenyse ir laidotuvėse 
Mortos Rudaitienės. Dėkojame 
už pareikštas simpatijas -ir už 
visokį patarnavimą tiems ku
rie prie velionės palaidojimo 
prisidėjo ar kuo nors pasitar
navo.

Vyras ir šeima,
ir broliai Vladas ir Juozas 

židžiunai.

TMD. NARIAMS
Visi vietos TMD. 20 kuopos 

nariai prašomi apeiti į Dirvos 
redakciją, ir užsimokėti sąvo 
duokles už 1939 mętus, nes rei
kia mokestis siųsti i centrą. 
Mokestis viso tik $1. Prašo
me tai atlikti.

K. S. Karpius, kp. ižd.

PIKNIKAS PAVYKO
Pereitą sekmadieni Lietuvių 

Kultūrinio Darželio piknikas 
gražiai pavyko. Publikos atsi
lankė gana dikčiai, oras buvo 
gražus, visi praleido dieną lin
ksmai. Darželiui atliks pelno.

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems 

giminėms ir draugams kurie 
dalyvavo musų vestuvėse. Dė
kojam visiem.s už taip gausias 
dovanas. Jeigu per daugelj 
svečių kas pasitaikė ir ne taip 
kaip reikėjo iš musų ar musų 
tėvų pusės, atsiprašome visų.

Po vestuvių ant rytojaus iš
važiavom kaip visi vadina “me
daus mėnuliui”, porai savaičių 
į rytus: Niagara Falls, phila- 
delphia, Nevv York.

Stasys ir Gladys Stepšiai.

A. L. PILIEČIŲ KLUBE
Praėjusį penktadienį Piliečių 

Klube buvo gražus buris. žmo
nių, vietinių, ir atsilankė »dvi 
šeimos svečiu iš Chicagos, ku
rie gėrėjosi tokiu linksmu va
karu ir sakė kad Chicagoje to
kių vakaruškų neparengia.

Praeitą penktadieni penkinę 
gavo Jonas Radzevičius, o šiam 
penktadieniui yra dar dešimts 

Į penkinių. Nepamirškit būti. 
Klubo patalpose yra visiškai 
vėsu. P. P. Muliolis, Prez.

APSIVEDĖ
Birželio 17 d., Collinwood 

Lietuvių parapijoje, Kun. Ka
ružiškis surišo moterystės ry
šiu Aleną šeporaitę su Boris 
Kovacic. Nuotaka yra duktė 
Petronės šeporaitienės nuo E. 
77 gatvės.

Bažnyčioje buvo susirinkę 
gana daug draugų ir giminių 
abiejų jaunųjų. Vestuvių va
karienė atsibuvo Petronės še
poraitienės namuose.

Iš Niagara Falls buvo atva- 
važiavę Julė Kutis su šeima, 
jaunosios sesuo, buvus šepo- 
raitė.

Pamergė buvo Genovaitė Ru- 
seckas su pabroliu Kaziu Še- 
poraičįu. Gėlių nešėja Dara- 
tukė Kutis. "Taipgi pasitarna
vo ir Jule Kutis.

Boris' Kovacic yra sūnūs 01- 
gos Kovacic, nuo Lockyear av.

Jaunieji apsigyvens 1097 E. 
76 St. Linkime jiems laimin
go gyvenimo. Buvęs.

• EAST OHIO GAS CO. ve
da atkaklią kovą už palaikymą ’ 
nesenai Įvestos brangesnės kai-' 
nos už gasą. Miesto taryba 
Gegužės 22 d. pravedė tarimą 
tęsti bylą su kompanija už nu- 
piginimą. kainos. Kompanija 
padėjo milijoną dolarių užsta
to ir padavė apeliaciją. Jeigu 
apeliaciją pralaimėtų, iš to mi
lijono dolarių išmokės gaso 
naudotojams skirtumą tarp 
senos, 55.2 centų kainos ir nau
jos, 68.88e.

KUN. ŠTEIGMANO PADĖKA
Malonus Lietuviai. Ponios 

E. G. .P'ettee ir jos motina, 
Plaušinienė, atvežė man dova
ną, jūsų sudarytą per kortavi- 
mo vakarėlį. Aš širdingai į- 
vertinu jūsų prielankumą link 
manęs ir esu jums visiems dė
kingas už tai. Savo . maldose 
prašau kad Geriausis Dievas 
jus visus laimintų.

Šiuomi pranešu nuo savęs 
brangiems Lietuviams kad aš 
sveikatoje jau geriau jaučiuosi.

Kun. Eug. šteigmanas.
Ponios Pettee ir Plaušinienė 

dėkoja visiems tiems biznie
riams ir Kun. A. Karužiškiui 
už prisidėjimą prie surengimo 
Kun. E. šteigmano naudai kor- 
tavimo vakarėlio.

PADĖKA
Tariu didelės padėkos žodžius 

pp. Kirkilams už surengimą 
man varduvių dienos, Joninių, 
pokilio Birželio 24 d., jų rezi
dencijoje, 6619 Lawnview avė. 
Ta daugybė svečių ir draugų 
kurie dalyvavo, ir tas įvykis 
užsiliks mano atmintyje visa
dos. Dėkoju visiems už daly
vavimą, kartu savo žmonai, 
dukterei, sunams, broliui ir ki
tiems giminėms, taip pat ir kai
mynams už suteiktą gražią do
vaną. Jonas Tulauskas.

LANKĖSI DIRVOJE
Iš Chicagos lankėsi pas savo 

draugus ir gimines Marė Sluš- 
nis, Kazys Aučiunas ir Vladas 
Lukošius. Apsilankė Lietuvių 
Darželyje, Dirvos redakcijoje, 
ir apžiurėjo kitas įdomesnes 
Clevelando vietas.

• NORVEGIJOS sosto įpėdi
nis Princas Olav su žmona ap
silankė Clevelande pereitos sa
vaitės pabaigoje. Buvo iškil
mingai priimti.

■

Priversti Išsiparduot
Mes netekom savo lyso šioje krautuvėje

Paskutinės Pardavimo Dienos
The Kramer & Reich Co.

PO 36 METŲ TOJE VIETOJE TURI BAIGTI SAVO BIZNĮ IR EITI LAUK 
Visos prekes — Vyriški Rūbai — Skrybėlės — Reikmenys — turi būti iš

parduota iki nuogų sienų!

I

7002 SUPERIOR AVĖ.
Krautuvės Atdara ir Vakarais

I.
Parsiduoda visi 
krautuvės baldai

■

Daug vietos užpakalyje krautuvės 
pasistatymui automobiliu

The flags vvere lovvered, the al
tar vvas lit in honor of those vvho 
died for the independence of Lith- 
aania, and Severai huge vvreaths 
\vere placed on the unkovvn soldiers 
grave, by the visiting sportsmen. 
The leaders of the Olympic parade 
stepped forvvard, some carried flags 
of the olympies, and one in the 
center, a museular, tanned young 
man clad in vvhite trousers and 
under shirt that s.hovved his bared 
museular arms and strong chest, 
the symbol of physical strength and 
health; in his arms he carried a 
huge bronze torch that reached 
above his head, this he lit vvith 
the sacred fire from the altar for 
the fallen heroes of Lithuania, and 
holding it high turned and strode 
on into the street, and the great 
Olympic parade vvas on, for the 
anits of sportsmen and sportvvomen 
that vvere assembled here follovv
ed in turn. It vvas amazing, the ! 
numbers of them, it vvas thvillįng, 
and inspiring. On and on they 
marched — hundreds of them, no! 
thousands of them came, and vve 
stood there for vvhat seemed hours, 
as they passed in revievv. Each 
unit of a different color, red, blue, 
vellovv, purple, and combinations of 
tvvo colors. It vvas a supreme joy 
to see our American sportsmen fol- 
lovv the leaders, first on the list, 
vvas Mr. Venslovas, from Cleveland, 
proudly earrying the stars and 
stripes, a huge banner that mušt 
have been no simple task to hold, 
as it vvaved and fluttered in the 
breeze. A glorious sight, and one 
that impressed us so much įhat 
vve vvill never forget it.

The procession vvent dovvn Lais
vės Alėja and on to Vytauto Kal
nas and the Physical Culture Field. 
vvhere the Olympic Games vvill be 
held starting tomorrovv, July 17th, 
thru July 30th. Here at the gate 
to the Sports Field an altar vvas 
prepared according to the tradi- 
tions of our pagan forefathers, and 
the torchbearer lit this altar vvith 
the sacred fire vvhich he brought 
from the altar in the Museum gar- 
den. This fire vvill be kept burn- 

. ing for the duration of the Olym- 
' pieš.

After the lašt of the paraders 
marched out of the Museum gąrdens 
the crovvd broke, and it vvas a 
problem of hovv to get on to Lais
vės Alėja; hovvever vve finally got 
thru, būt it vvas just as bad, as the 
people milled around in every di- 
rection, so vve slipped into an ice 
cream parlor to relieve the tension. 
After vve had our refreshments 
the Major and Mrs. Narušis left 
us and. we ,vvent to vvalk dovvn the ■ 
avenue, to cnjoy to the lašt the 
confusion of this glorious parade.

Indeed, as I said before, one 
can’t go far on Laisvės Alėja before 
meeting a' friend or tvvo, and sure 
enoug’h vve met Mr. Uvick and a 
Kaunas resident, vvho cordially in- 
vited us for refreshments and some 
dancing at the Hotel Versal. It
vvas a perfect finish to a perfeetly 
vvonderful evening, for both gent- 
lemen vvere good dancers, and vve 
all had a very good time. We 

J initiated Mr. Uvick at dancing on 
the floor that turns round and 
round as you dance. T knovv he 
enjoyed it for he laughed and 
smiled and talked all the time vve 
vvere there, and after the dawn 
broke and a nevv day had come 
they eseorted us to our home, and 
another great day vvas over.

SUNDAY — JULY 17
We slėpt this morning until 

about 9:30. and vvhen vve avvoke 
it vvas a glorious bright morning, 
and had the promise of being a 

! very vvarm day, possibly the vvarm- 
est and most beautiful day that 
vve have had so far. We vvere 
cveijoyed for the sake of the Olym
pies, for this afternoon vve vvill go 
to the sports field to see the 
grand opening. We had break- 
fast vvith the Major and Mrs. Nar
ušis, after vvhich the Major hurried 
out to attend to some duties, būt 
vve made an appointment vvith him j 
to meet on Laisvės Alėja so vve 
could all have dinner together. In 
the meantime vve stayed in and 
lolled about vvhile vve talked to 
Mrs. Narušis, for vve vvere just 
getting acąuainted. She is a very 
ouiet person, charming and inter
esting, vvith blond hair and blue 
eyes, and a delicate vvhite com- 
plexion, faintlv touched vvith a deli
cate pink. We learned she too is 
planning to come to America vvith 
the Major, they expect to leave 
Kaunas the latter part of August. 
We vvere telling. her vve vvere sure 
she vvould enjoy visiting America. 
for the Lithuanians in America are 
of the šame stock as those in Lith
uania, and are traditionally hospit- 
able, kind and generous. ’ Just as 
most of the Europeans vvho have
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never seen America, she imagines 
America as a land of skyserapers, 
paved roads, and millions of auto- 
mobiles, vvith no parks or grass, 
and people living in congested dis- 
triets and apartments. She vvas 
partly right as far as the auto- 
mobiles go, būt vve explained to 
her, that the Europeans hear so 
much of Nevv York, and the sky
serapers, they imagine all of the 
United Statės to be the šame.

We informed her of the fact that 
Nevv York is only the model city 
of America and everybody from 
all over the countrv that has a 
chance goes there to see it. The 
ręst of the country is beautiful, vve 
have high mountains and lovv plains 
vvith vvinding rivers, farms and 
other cities, that are beautiful vvith 
parks and trees. We toki her if 1 
she sees only Nevv York, she vvill 
not have seen America, and of 
course I was' sure she vvould get 
to go farther into America to ac
tually see hovv and vvhere vve live.

1 At the appointed time vve vvent 
out to meet the Major, and vve all 
vvent te Pienocentras in the open 
air restaurant, vvhere vve had “Šal- 
tij Barščių” that vve missed so vvhile 
vve vvere avvay. The Major had 
obtained some Olympic passes for 
us, vvith our narnės on, and they 
vvere good for the duration of the 
Olympies, and for all the special 
events, every day, until the elose 
on July BOth.

We took the bus' to the Sports 
field on Vytauto Kalnas, and as 
vvould be expected it vvas filled to 
capacity, vvith people going to vvit- 
ness the opening of this first Na
ilonai Olympic Tournament.

The gates to the field vvere filled 
vvith people, thousands of them, 
everything around us vvas hum- 
ming vvith excitement; the Major 
took us around to a side entrance 
so vve vvould not be pushed around, 
or have to vvait in line to get in.

The grandstands vvere filled vvith 
people, the railing surrounding the 
enormous field vvas filled vvith more 
neople on the outside, probably those 
that could not pay to get in, the 
center of the soft green field vvas 
filled vvith the various organiza- 
tions in groups, all in uniforms and 
costumes of bright colors. Flags 
and banners fluttered in the gentie 
breeze, and high ov,erhead the nice 
bright vvarm ęun sent its blessing 
on all. It- vvas indeed a glorious 
sight, and most thrilling to see, 
vvithin me I kept vvishing every
body in the vvorld could be here 
to see and enjoy this.

An usher met us at the en
trance to the reserved section in 
the grandstand and eseorted us to 

1 our seats, vvhich v/ere direetly be- 
hind the box of the Prešident and 
his ministers, and the other officials 
of the event. The Ministers of 
the cabinet and the officials vvith 
their vvives and ladies all dressed in 
formai afternoon clothes, in the 
height of fashion vvere alre'ady 
gathered, and they vvere avvaiting 
the arrival of Prešident Smetona 
vvho vvould officially and vvith due 
ceremony open the National Olym- 
nies. L'oudspeakers placed in var
ious places, vvere blarring and ex- 
plaining the various groups and 
other incidentš of interest to the 
thousands of interested spectators.

Soon it vvas announced that the 
President’s car vvas arriving, and 
cheers broke loose. The car drove 
up to the center of the grandstand 
vvhere the Severai steps led up to 
the platform. Officers and the re
ception committee met him and es
eorted him to the platform vvhere 
vvere arranged several elaborate 
chairs and a speakers table, on vvhich 
vvas a microphone. Direetly in 
front about tvventy feet avvay and 
on the field there vvas another ele- 
vąted platform from vvhich stood 
the bronzed museular, suntanned 
gentleman that led the parade the 
evening before vvith the torch vvith 
the sacred fire, and novv he carried 
the official banner of the Olympies, 
vvith him vvere several eseorts also 
vvith banners.

The Prešident made a speech, 
and vvith due ceremonies handed the 
leader an official signed doeument 
and the First National Olympies 
vvere begun. The military band 
svvung into stirring music, the as
sembled sportsmen, sportsvvomen, 
and athletes began to march in re
vievv from the opposite side of the 
field and around past the grand
stand and officials. It vvas stirring 
and magnificient, colorful and daz- 
zling, in the bright sun as each group 
marched past. Visiting sportmen 
carried the colors of their native 
country, all excent those from Vil
nius, they carried no flag, for the 
relations vvith Poland vvere strain- 
ed, being such a short time after 
the critical ultimatum from Poland, 
vvhich oeeupies Vilnius at this time.

The Vilnius group of sportsmen 
had arrived in Kaunas a fevv days 
before, the first excursion to ar- 
rive direetly from Vilnius in 18 
years, and Kaunas had turned out 
enmass to vvelcome them, vvith such 
ovations as Kaunas had never seen, 
they carried the sportsmen bodily? 
and gavę the city of Kaunas to 
them. They vvere cb.eere1 rmd ap- 
nlauded and lionored everyvvhere 
they vvere seen.

(Continued)

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

By J. S. Dereska
CHEMICAL ANALYST EXPLAINS 

HIS W0RK
“A produetive field of hope and 

golden opportunity for science and 
scientists.” That is the personai 
contention of Algird T. Vaiksnoras, 
routine chemical analyst for the 
Aluminum Company of America, 
concerning his vvork which he con- 
siders very absorbing.

‘‘And just hovv did you acųuire 
youi' present job vvith the “golden 
opportunity?” he vvas ąuizzed at 
our first meeting.

“Well, to begin vvith,” he began 
passively, “I specialized in chem- 
istry foi’ tvvo years at East Tech- 
nical High School. After gradua- 
tion, Mr. E. G. Pierce, chief chem- ■ 
istry instructor at East Tech, in-1 
formed me of a vacancy in the' 
personnel of the control laboratory 
of the Aluminum Company of A- 
merica. I vvas ’ then intervievved by 
Mr. H. Oser, chief chemist of the 
control laboratory — and my pre
sent boss, and after a delav of 
several days, I vvas introduced to 
the “rituals” of the chemical pro- 
fession.”

“I beg your pardon,” I interrupt- 
ed, “būt vvhat are these “rituals” 
of vvhich you speak?”

“They are,” he smirkingly re- 
plied, “ the duties you’ve just in- 
cuired about.” Then vvith my nod 
of understar.ding he continued, “My 
duty as vvell as that of the others, 
(analysts) essentially eonsists of _de- 
termining. the amount of alloying 
metais in a given sample. The 
samples are taken from the bars 
and ingots of alloys to be east into 
airplane propellers, car parts, and 
nautical engines. Specifically, my 
job concerns the determination of 
the amount of aluminum present 
in an alloy of aluminum and mag- 
nesium, and the percentage of man- 
ganese in an alumin-manganese al
loy.”

Continuing further, he said, “I 
accomplish this determination of the 
percentages by means. of certan re- 
agents — chemicals to you.”

“Sounds fine,” I again interposed 
ignoring his proverbial “šiam”. — 
“Then you control the composition 
of the alloys vvhich are to be east 
in the foundry?”

“Precisely,” he acųuiesced, “And 
if the composition isn’t vvhat it 
should be, the alloys form defective 
nroducts; they are too soft, too 
hard, or too brittle for their in- 
tended ūse.”

“Could you explain, in brief, your 
daily operations?” vvas my next 
question.

“Work commences”, he began, 
“at 8:30 a.m. vvith the vveighing of 
tvventy samples to be “run” for 
aluminum. Next, the vveighed sam
ples are dissolved vvith acid. Then 
the alminum is ,percipitated out of 
the solution in a jelly-like mass 
knovvn as aluminum hydroxide. — 
This precipitate is separated from 
the liquid by filtering the mixture 
through filter-paper. Eventually, 
the jelly-like mass is incinerated 
(burned) in vveighed crucibles, cool- 
ed, vveighed vvith the crucibles, and 
the percentage of aluminum con- 
tained is calculated from that.”

“What about your manganese?” 
I ąueried, “You’ve omitted the “in- 
fo” about that.”

“Oh, yes! Why the manganese 
samples — forty of them, are vveigh
ed after lunch and then dissolved in 
the šame vvay the aluminum sam
ples vvere. Būt in this case other 
reagents are added to the solution 
vvhich color the solution a pink 
tint. The shade of color varies ac
cording to the amount of manga
nese i n the sample. Novv a third 
reagent is carefully added vvhich 
changes the pink color to a vvhite 
one. The point at vvhich the change 
occurs is recorded in terms of the 
ouantity of titrating reagent used. 
The percentage of manganese is 
then readily calculated from that.”

Feliksas Baranauskas
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ

RUBSIUVIS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
Darbą paima iš namij ir grąžina 

greitai. (26)
985 E. 128 St.
MUlberry 3549

“Isn’t all that, complicated — the 
titration for color change, I mean ? ”

“No, it’s only a matter of prac- 
tice — and speakiug of practice, oux' 
lunch hour lasts from 12, noon, un
til 1 p.m. Novv there’s the prac
tice I profoundly advocate — eat- 
ing.”

“Great policy”, I laughed. “Būt 
r.ovv, hovv much vvages ox‘ salary 
do you dravv ? ”

After a minute’s fidgeting he be- 
grudingly vvhispered, “Well, .if you 
MUŠT knovv, I receive ninety dol- 
lars per month to start vvith, and 
a ten dollar raiše annually after 
that.”

“One more thing,” T mercilessly 
demanded, “What are your aspira- 
tions ? ”

“ I intend to eventually attend 
Case and bccome — ultimately — 
a chemical 'ėngineer. That has 
been my decision since I began to A 
vvork here, lašt September. Inci- 
dentally, sixould any of your read- 
ers desire to knovv anything else 
concerning my vvork,, ask them to 
vvrite to me at 7210 Duluth venue.”

With these parting vvords, I left 
Algird (Augie) to continue his 
“razzing” of his brother Anthony’s 
latest artistic achievement.

Thus vve have pietured the indus- 
trial life of one of our Lithuanian 
youths. Novv, perhaps', it is not 
amiss to disclose that an intervievv 
such as this.. vvill be eondueted 
from time to tijne — permitting 
our Lithuanian youth to express 
their personai vievvs of jobs and 
other sočiai or economic problems.

Playground Notice
The 66th and Pennsylvania Play

ground held their first Friday night 
entertainment in the form of an 
amateur shovv. The program con- 
sisted of singing and tap dancing. 
Over one hundred children and par- 
rents attended. First prize vvent to 
Jeanne Langland, second prize to 
Edwin Fedrowisch, both avvards 
being made for singing.

On Friday night, June 30, there 
vvill be a marshnjallovv and vveiner 
roast. The public is invited. Ų'

A Street parade is being planned 
foi' the follovving vveek.

John Barth, boxing instructor at 
St. Clair Recreation. and Miss Eve- 
lyn R. Cohen are in charge of the 
playground._______ ________________ _

TAISYMO DARBAS
Auto Radios — Radios
WASIIERS SAVĘEPERS

Atvykstam i jūsų namus ir pa
darom apkainavimą dykai.
20 metų patyrimo. (26)

HARRY’S
Radio Servicing- Company

6919 WADE PARK AVĖ.

ROSEDALE PAPER CO,
6702 Superior Avė.

Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,

Rišami Siūlai reikalingi' 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

Dantų Laboratorija

Dental Platės 
On

We are not al- 
lovved to adver- 
tise prices,. būt 

you vvill be 
pleased vvhen 

you come here.

CREDIT
▼▼▼

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 
on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novocain Gas

Don’t
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157
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