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IR DARBININKŲ ŽINIOS

PALEIDO WPA DARBU 32,582 STREIKAVUSIUS DARBININKUS

PAPLITUS streikui tarp 
WPA darbininkų, pereitą 
savaitę, Prez. Roosevelt iš
leido darbininkams ir jų 
vadams pareiškimą:

‘‘Jus neprivalot streikuo
ti prieš Federalę Valdžią.”

Tuoj ir buvo imtasi grie
žtų priemonių: išleista val
stijų administratoriams į- 
sakymai paliuosuoti iš dar
bų tūkstančius streikuojan
čių darbininkų.

Streikuoti išėjo apie 92,- 
000 viešų darbų darbinin
kų. Jiems įsakyta gryžti į 
darbą nesugaišus penkių 
dienų, po ko bus nepriima
mi.

19 ŽUVO. Providence, 
Ky. — Angliakasy kloję už- 

■* troško nuo dujų 19 darbi
ninkų, kurie tuo laiku dir
bo kai ištiko dulkių spro
gimas. Viso buvo patekę 
31 darbininkas.

CHICOGOS skerdyklose 
laukiama didelio darbinin
kų streiko, kurį organizuo
ja CIO. Unijos vadų posė
dyje nutarta suteikti jiems 
streiko šaukimo teisė. Jie 
vadovauja apie 75,000 di
džiųjų skerdyklų darbinin
kų.

10,000,000 BEDARBIŲ. 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė skelbia savo 
surinktas žinias: sako, šiuo 
laiku bedarbių visoje šaly
je yra 10,600,000. Darbuo
se dirba 42,700,000 darbi
ninkų.

PLIENO darbai paleng
va gerėja^ ir numatoma kad 
iki Rugpjūčio mėnesio ga
myba pakils iki 60 nuoš. 
normalio. Rugpjūčio mė
nesį laukiama didelių plie
no produktų užsakymo ki
tų metų automobilių mode
lių išdirbystei.

NEW YORKO Pasauli
nė Paroda nedaro tiek biz
nio kokiam ruošėsi: viskas 
eina lėčiau negu tikėtasi. 
Šiomis dienomis paliuosa- 
vo net 500 įvairių tarnau
tojų iš Parodos personalo.

STATYBA šioje šalyje 
šią vasarą eina pažymiai 
geriau negu pernai: Nuo 
pradžios metų iki Liepos 
vidurio statybos darbų už
vesta arba gauta leidimai 
už $1,652,776,000, arba 19.5 
nuoš. daugiau negu per tą 
pat laiką pernai.

GLASGOWE, Škotijoje, 
T bus išstatyta 20 milijonų 

dolarių vertės Rolls-Royce 
orlaiviams motorų dirbtu
vė, kuri gamins Britų ka
ro lėktuvams motorus.

Iš MEKSIKOS • praneša 
kad prie Pueblo išsiliejus 
upei prigėrė 50 žmonių.

Danville, 111., 16 m. mer
gaitė nušovė savo tėvą par
ėjusį namon girtą.

Washmgton, Liepos 18. — Col. F. C. Harrington, 
viešų darbų projektų komisijonierius, skelbia kad 
visoje šalyje paleista iš WPA viešų darbų 32,582 
darbininkai, kurie išėjo streikuoti protestuodami 
prieš nesenai valdžios padarytą pertvarkymą vie
šų darbų sistemos ir prailginimą jiems darbo valan
dų. Iš darbo paleista tie kurie streikavo penkias 
dienas ar daugiau.

Streikerių skaičius, tuo budu, sako, pradėjo žy
miai nykti. Daugiausia streikavo Illinois valstijo
je, kur 13,026 darbininkų išėjo streikan, iš jų 8,094 
paliuosuoti iš darbų.

Tikisi Danzigą tuoj prisijungi
Beriinas, Liepos 18. — Vienas Vokietijos valdžios 

narys pareiškė kad Danzigo klausimas eina prie 
išrišimo taikiu keliu. Vokiečiai sako pasitiki kad 
jie Danzigą atgaus ir kad dėl to nekils karas su

Tautiškais rūbais pasipuošusiu mergaičių šaulių masiniai liaudies šokiai sporto aikšty
ne, Kaune. Elta.

Lenkija.
Vokiečiai sako iš savo pusės daugiau jie nieko ne

siūlo Lenkijai — jie laikosi to ką Hitleris pareiškė 
Balandžio 28 dieną — jog* 
Danzigas yra Vokiškas ir 
turi būti prijungtas prie 
Vokietijos.

Vokoečiai tiki kad savo 
įtemptu terorizavimu Eu-
ropos taikos prives Lenkiją 
prie sutikimo pervesti Vo
kietijai Danzigą tarybų ke
liu. Tarybose Vokiečiai iš- 
statvs savo sąlygas, kurias 
Lenkija priimsianti.

Britanija taip pat nėra 
uždarius durų taikiam iš
sprendimui Danzigo klau
simo, ir dar nepavyko su
daryti taip sunkiai bando
ma militariška sąjunga su 
Sovietų Rusija, kas Vokie
čiams duoda smarkauti.* « *

Danzig, Liepos 19 d. — 
Danzigo policija suėmė 20 
socialistų Marksistų, kurie 
ruošė suokalbį “svetimos 
valstybųs naudai”. Danzi- 
ge veikia nauja policija, 
sudaryta iš 4,000 Vokiečių.

Danzigo senatus tariasi 
kokių žygių turės toliau im
tis vykdant savo planą pri
sijungti prie Vokietijos.

Senato pirmininkas buvo 
nuskridęs j Berliną pasi
tarti su Hitleriu.

Hitleris žada atsilankyti 
Danzige.

HANKOW, Kinijoje, ko- 
leros epidemijoje pastaro
mis dienomis mirė apie 160 
žmonių, keli šimtai serga. 
Visi Kinai.

'VOKIEČIŲ rimtą silp
numą ir persunkinimą eko
nomiškai pripažysta patys 
Vokiečių finansieriai. Tas 
labai atsilieptų j šalį jeigu 
prisieitų kariauti. Stoka 
Vokiečiams visko, ir nėra 
gana darbininkų atlikti ša
lies darbus, o jų eksportas 
vis mažėja.

RAŠYTOJAS Ellis, gar
sus Anglijoje, mirė Liepos 
8 d., sulaukęs 80 metų.

MEKSIKOJE, politiško
se riaušėse netoli Celaya, 
užmušta 25 asmenys.

PRANCŪZIJA ir Brita
nija ruošia dvi stiprias for
tifikacijas prieš Italiją Af
rikoje ir Turkijoje.

BRITANIJA IR LEN
KIJA TARIA APSI
GYNIMO PLANUS

Londonas, Liepos 17. — 
Britanijos užsienio kariuo
menių generalinis inspek
torius išskrido j Varšavą 
aptarti bendrus apsigyni
mo planus. Šie planai no
rima sutaikyti kartu su 
Prancūzijos planais atsiti
kime karo su Vokietija.

Per visą Britaniją jau 
įrengta nuo lėktuvų atakų 
apsigynimas: Britanija pa
siruošus ir dieną-naktį, at
lieka sargybą nuo svetimų 
lėktuvų netikėto atako.

Trys metai atgal Britų 
kariuomenė apsigynimui iš 
oro atakų buvo tik 6,000 
vyrų, dabar ji yra 112,000 
vyrų stiprumo.

Chamberlain pranešė at
stovų rūmams kad bent 
tuo tarpu su Rusija sutar
tis nepasirašyta. Jis ta
čiau tikisi kad iki parlia- 
mento išsiskirstymo, Rugp. 
4 d., -sutartis pavyks suda
ryti.

KVIEČIŲ kaina Liver- 
poolio (Anglijoje) biržoje 
Liepos m. nupuolė iki že
miausios kainos kokia bu
vo tik 1592 metais. Šymet 
daugelyje šalių grudų der
lius geras.

TYROLIEČIAI Vokie
čiai, Italijos įsakyti kraus
tytis iš savo gimtinės že
mės j Vokietiją, atsisakė tą 
daryti ir pareiškė jog “pir
miau mirs negu apleis savo 
šalį”. Ar neprisieis Hitle
riui gelbėti juos atimant iš 
Mussolinio Tyrolį....

PREZ. ROOSEVELT iš 
kalbų dėl jo trečio termino 
tik juokus krečia, nieko ai
škaus nepasako spaudos at
stovams kuomet paklausia
mas.

SUV. VALSTIJŲ karo 
departamentas tuoj pradės 
stiprinti savo salas Atlan- 
tike ir Pacifike ir įsteigs 
submarinams bazes.. Tam 
tikslui paskirta 65 milijo
nai dolarių.

JAPONAI KINIJOJE
GERAI SUMUŠTI

Šanghai, Liepos 19 d. — 
Kinų, militariški raportai 
praneša apie didelius pasi
sekimus prieš Japonus ša
lies gilumoje. Shansi pro
vincijoje Kinai poros sa
vaičių bėgiu sako išmušę 
7,000 Japonų.

* ¥ *

Tokyo, Liepos 19. — Bri
tų nesusipratimai su Japo
nija kolei kas neprisiekia 
jokio galo. Po kelių valan
dų karštų diskusijų tary
bos nutrauktos porai dienų. 
Svarbiausi ginčai yra dėl 
Tientsino svetimšalių kolo
nijos, kurioje Japonai nori 
suvaržyti visas svetimšalių 
teises ir išstumti iš jos Bri
tus.

SUV. VALSTIJŲ KON
GRESAS baigia savo posė
dį ir tuoj išsiskirstys. Ta
čiau, jeigu kiltų Europoje 
karas, Prezidentas yra pa
siryžęs šaukti specialį po
sėdį. Jei nieko neištiks, 
Kongresas susirinks tiktai 
Sausio mėnesį.

TRUMPU laiku paaiškės 
ar Rusų-Japonų peštynės 
prie Mongolijos sienos pa
didės ar visai bus sulaiky
ta. Pastaromis dienomis 
tuose mūšiuose abi pusės 
panešė nuostolių.

JAPONIJOJE suruošta 
demonstracijos, kuriose mi
nios reikalavo kad Britani
ja pasitrauktų iš Kinijos.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

ŽEMAIČIŲ PLENTO 
APVAŽIAVIMAS
« KAUNAS. — Liepos 9 įvy

ko triumfališkas žemaičių 
Plento apvažiavimas, kuriame 
dalyvavo Valstybės Preziden
tas ir apie 200 svečių, žemai
čiai paplentėse pastatė daugy
bę garbės vartų ir miniomis 
susirinkę dėkojo Vyriausybei.

—Lietuvos ekipa pasaulinėje 
šaudymo rungtynėje Šveicari
joje laimėjo antrą vietą.

RUSIJA VIS REIKA
LAUJA BALTIJOS 

ŠALIM PAGALBOS

Paryžius. — Nors viltys 
sudaryti Rusijos-Prancuzi- 
jos - Britanijos militariška 
sutartį nesunyko, bet pas
tangos duoda labai menkus 
vaisius. Trijų mėnesių dar
bas tarp Paryžiaus-Londo- 
no-Maskvos diplomatų iki 
šiol nieko nedavė.

Tos trys valstybės susi
taria trimis svarbiausiais 
klausimais: visos trys sto
tų į karą jeigu kurią vieną 
kas nors užpultų. Visos 
išvien gins ir savo kaimy
nes šalis, ir tarsis apie su
vienodinimą karo žygių.

Tačiau ta pati kliūtis ku
ri iki šiol neleido sutarties 
pasirašyti iš Rusijos pusės 
ir dabar tebestatoma:

Rusija reikalauja kad jų 
sutartų ginti šalių tarpe 
Britanija sutiktį vardais 
įvardinti Rusijos kaimynes 
Suomiją, Estoniją ir Latvi
ja.

SLOVAKIJOJE prigėrė 
10 kareivių darydami pra
timus upėje su pontunais.

LENKIJOJE t r a ūkinio 
nelaimėje netoli Varšavos 
užmušta 7 žmonės.

BRITANIJOJE pradėta 
kariškas paruošimas dviejų 
šimtų tūkstančių jaunų vy
rų, pašauktų tarnybon, 20 
metų amžiaus. Tas atida
rė Europai akis jog Brita
nija tikrai ruošiasi karui.

VERSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

—Liepos 9 d. — Kelių tūks
tančių verslininkų kongresas 
Palangoje ir keliolikos tūkstan
čių kooperatininkų šventė Aly
tuje pasižadėjo dirbti vienin
gai Tėvynės labui.
ŠVENTOSIOS 
GELEŽINKELIS

—Darbo Talka pradėjo ryž
tingai dirbti ir jau stato šven
tosios geležinkelį ir Raudonės 
tiltą.

10,000 MINIA MAR
GUČIO DIENOJE

Chicago, Liepos 19 d. — 
Margučio Dienoj, kuri įvy
ko Liepos 16, Riverview 
Parke, dalyvavo apie de
šimties- tūkstančių Lietuvių 
minia.

SUV. VALSTIJŲ kariuo
menė ir oro laivynas yra 
pasiruošę visokiems nuoti- 
kiams ir karo pavojui, sako 
karo sekretorius.

AUDROS ŠPOSAS. Ana- 
darko, Okla., vieną dieną 
cyk.lonas-audra nunešė ūki
ninko svirną į kitą vietą. 
Vėliau kita audra tą svir
ną pakėlė ir atnešė atgal 
už 30 pėdų nuo senos vie
tos.

JAPONIJA pradeda ne
rimti dėl ilgai užsitęsusio 
karo su Kinija. Jau du- me
tai kariauja ir dar galo ne
simato. Juos labai rūpina 
Kinų pajiegumas išsilaiky
ti. Kinai per tą laiką tapo 
suagituoti laikytis ir pri
pratinti tikėti kad jie yra 
nenugalimi.

MIRTIES BAUSMĖ patvir
tinta. Marijąmpoliškiui Pauliu
kevičiui, kuris nužudė ūkininką 
Kliaugą, vežusi į Kauną žąsis, 
ir pats su jo žąsimis nuvažia
vęs jas pardavė ir pasiėmė pi
nigus, mirties bausmė patvir
tinta ir jis nubaustas mirtimi.

•
LIETUVOJE laikinai sulai

kyta iš Lenkijos prekių įveži
mas iki nebus išlyginta balan
sas Lenkų imamų prekių iš 
Lietuvos, nes Lietuva jau iš
ėmė iš Lenkijos prekių tiek 
kiek sutartis leidžia.

•
GUDŽIŪNŲ vals., neplačiu 

ruožu praėjo nepaprasta audra 
su ledais, kokios net šimtame
čiai seneliai nepamena. Su
griauta apie 15 trobų; laukuose 
ledų mušami staugė gyvuliai 
bėgdami į krumus. Su žeme 
sumaišyta visi pasėliai, išdau
žyta langai. Po audros buvo 
tiek ledų jog rogėmis galima 
buvo važinėtis ir išsilaikė ne
ištirpę net visą porą. Nuo le
dų gyvuliai sutino, o laukuose 
rasta užmuštų paukščių.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BIRŽELIO 1. d. Lietuvoje į 
prekybos registrą buvo įrašy- 
dinta 3,126 komercines įmo
nės, kurių 2,561 vaido pavie
niai savininkai, kitos yra ben- 
drovinės.

«
BIRŽELIO 27 d. Kaune pri- 

sistatydino Lietuvos vyriausy
bei naujas Japonijos Įgaliotas 
ministras Lietuvai, Shojiro Oh- 
taka.

ŠEIMOS TRAGEDIJA. Šiau
lių ‘•Maisto” fabrike Birželio 
28 d. darbininkės M. vyras ją 
keturiais šūviais vietoje nušo
vė. Po to nuėjęs policijon pa
sidavė. Nušovė ją už tai kad 
ji buvus savo vyrui neištiki
ma.

•
LIETUVOS dvasiškija ren

gia vyriausybei ir seimui pe
ticiją dėl civilinės metrikacijos 
įstatymo. Dvasiškija nori pa
keisti kai kuriuos įstatymo 
projekto straipsnius. Taipgi 
Lietuvoje rengiama specialus 
įstatymas tvarkyti persiskyri
mus.

TELŠIŲ Vyskupas Staugai
tis ir Pral. Urbonavičius išskri
do į Varšavą, kur jie pasiryžę 
prabūti mėnesi laiko.

o
LIETUVOJE, sulyg sutarti

mi su Vatikanu, turi būti spe
cialus namai kuriuose bausmes 
galėtų atlikti dvasiškiai. To
kie namai netrukus bus pradė
ti statydinti.

IŠ LENKIJOS atvyks į Kau
ną ir Lietuvą Lenkijos auto
mobilių klubo ekskursija, ku
rią sudaro per 30 automobilių.

•
ARKIV. SKVIRECKAS atsi

šaukė į Lietuvos gyventojus il
gu straipsniu, ragindamas šalį 
kovoti su girtuoklybe. Baig
damas savo straipsnį, sako: 
“Nuo girtuoklystės gelbėk mus, 
Viešpatie!”

•
DARBININKUS prie Vokie- 

kietijos sienos dažnai Vokie
čiai suvilioja kvietimu pas sa
ve į vasaros darbus, kur žada 
didesnį mokestį. Tuo budu pa
kenkia Lietuvos ūkininkams. 
Darbininkai nesilaikydami su
tarties su Lietuviu ūkininku, 
pameta, išeina į Vokietiją, ir 
Lietuviui sunku vasaros metu 
per darbymetį gauti darbinin
kas. Taip atsitinka dikčiai Vil
kaviškio apskrityje.

•
LIETUVOJE sutvarkytas ir 

suvaržytas darbininkų draudi
mo nuo nelaimių įstatymas iki 
to kad ir į namus parsinešan- 
tieji tam tikrus darbus vyrai 
ir moterys turi būti apdrausti. 
Tokių yra keli tūkstančiai, ir 
jie bus aprūpinti pašalpa atsi
tikime ligos arba sužeidimų.

e
PERNAI Lietuvoje buvo ap

želdinta 9,130 ha miško plo
tas. Daugiausia pernai apsė
tos Joniškio, Baisogalos, Kėdai
nių, Kuršėnų, Žalgirio, Mažei
kių, Trakų, Šimonių, Šaukėnų 

Į ir Tytuvėnų miškų urėdijos.
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PENNSYLVANIJOJE TAUTINES TARYBOS

DARBAI MIRD
AMERIKOJE MIRĘ IŠEP

PITTSBURGH H1LLDALE, PA.

Pivaronas Nesveikuoja
Pittsburgho veikėjas Petras 

Pivaronas, po sugryžimo iš il
gos kelionė , iš Chicagos, kur 
buvo atsilankęs Sandaros jubi- 
lejiniame piknike, pasijuto 
sveikas. Daktaras patarė 
re kai atilsėti.

nė
gė-

Fvliestas Neturi Pinigų
Pittsburgho miesto valdyba 

Ii; :o visai be pinigų — taip pri- 
tr iko pinigų kad miesto tar
nautojams — kartu ugniage
siams ir policijai — nebūtų tu
rėta kuo išmokėti algų, jeigu 
ne “paskutinės minutos” pa
skola, kurios gauta $750,000.

Iki šių metų pabaigai mies
tas turės dar skolinti suvirs 
du milijonu dolarių kad turėtų 
iš ko mokėti savo bėgančias są
skaitas.

svaiginančių

Halsuos dėl Svaiginan
čių Gėrimų Draudimo
Allegheny apskrityje šeši 

miestukai ir keturi miesteliai 
pasiryžę balsuoti
gėrimų pardavimo klausimu.

Balsavimai bus Rugsėjo 11 
dieną.

Bruzdėjimą prieš svaiginan
čius gėrimus veda dvasiškiai.

Aspinwall miestelio dvasiš
kiui nepavyko surinkti
parašų ant peticijos kad ir 
miestelyje butų balsuojama 
gėri m ų s u var žy m as.

Amerikos Lietuvių Tautinės Tarybos centralinės valdybas specialiame posėdyje Cleve- 
lande, Liepos 15-16 d., dalyvaujant Tarybos Pirmininkui Teisėjui W. F. Laukaičiui iš Bal- 
timore, Md., ir generaliniam Sekretoriui K. S. Karpiui, su kitų valdybos narių prisiųstais 
sumanymais ir patarimais laiškais, nutarta ir pasiusta pasveikinimas Kanadoje, Montreale 
šiomis dienomis susikurusiai Kanados Lietuvių Tautinei Vienybei, kurios vadai Įstojo i Tau
tinę Tarybą, sudarydami Tarybos skyrių. Prie to padaryta (arimas kviesti ir raginti pa
skirų Amerikos Lietuviu kolonijų tautinio nusistatymo draugijas, klubus, kuopas ir jų va
dus-veikė jus sudaryti savo kolonijose Tautinės Tarybos skyrius ir stoti i talką Tautinei 
Tarybai dirbti tautini patriotinį darbą Amerikos Lietuvių išeivijoje.

Kiti tarimai padaryta šiais klausimais:
1. Pagaminti ALT. Tarybos įstatus iš patiektų pirmesnių projektų ir sumanymų ir 

tuos įstatus duoti užgirti Tarybos numatytame šaukti suvažiavime Nęw Yorke šį rudenį.
2. 'Paakstinti Amerikos Lietuvius padidinti Lietuvos Apsigynimo Fondo vajų, kadan

gi ir pačioje Lietuvoje vajus pratęstas iki Tautos šventei, Rugsėjo 8 d.
3. Paraginti Amerikos išeiviją tokiu pat pasiryžimu minėti Spalių 9-tą, kaip iki šiolei, 

nes Lietuvių tauta Vilniaus neišsižadėjo ir negali išsižadėti.
4. Paakstinti Amerikos Lietuvius rengtis prie minėjimo Dr. Vinco Kudirkos 40 metų 

mirties sukakties, kuri išpuola Lapkričio 19 d., to minėjimo proga gautas ineigas skiriant 
Lietuvoje Įsteigtam Kultūros Fondui. Taryba patieks spaudai platesnių raštų apie Ku
dirką ir daugiau informacijų apie Kultūros Fondą.

5. Paakstinti Amerikos Lietuvių visuomenę remti savo tautinę spaudą. Taryba pa
ruoš spaudos vajui planus.

6. Paraginti Amerikos Lietuvius paskubėti užbaigti Pittsburgho Universiteto Lietu
vių Kambario Fondui reikalingą sumą sukelti, kad galėtų pradėti kambarį įrengti.

7. Komp. Antano Vanagaičio dainų ne įdėjimą į Lietuvių Dienos New Yorko Parodo
je programą pripažinta nedovanotinu ir peiktinu nekuriu asmenų pasielgimu, ir tuo reikalu 
Taryba nutarė pasiųsti atitinkamus pareiškimus į tam tikras Įstaigas ir asmenis.

8. Bendram veikimui su A. L. R. K. Federacija Lietuvos ir Lietuvių reikalais Ame
rikoje, nutarta pasiūlyti Federacijos vadams sudaryti pasitarimą New Yorke Lietuvių Die
nos proga, jeigu Federacija sutiks.

9. Tautinės Tarybos visuotinį suvažiavimą šaukti New Yorke, Rugsėjo 8 d., Lietuvių 
Dienos proga. Suvažiavimo vietos ir smulkmenų parupinimas pavedama Tarybos valdybos 
nariams New Yorke.

10. Užgirta Amerikos Lietuvių tarpe kylantis sumanymas ir pasiryžimas remti Lietu
vos vienintelio uosto Šventosios statybą.

Visais šiais klausimais bus patiekta tautinėje spaudoje platesni paskiri raštai ir rezoliu
cijos. Prašome Lietuvių visuomenę sekti Tautinės Tarybos pranešimus ir veiksmus.

WM. F. LAUKAITIS, ALT. Tarybos Pirmininkas. 
K. S. KARPIUS, ALT. Tarybos Sekretorius.

LAPINSKIENĖ Kastancija, po 
tėvais Brožyte, mirė Birže
lio 27, Detroit, Mich., kur 
buvo gimus Kovo 15, 1907. Ji 
užaugo Lietuvoj, Obšrutų k., 
Pilviškio p., Vilkaviškio ap. 
Amerikon atvažiavo 1930 m. 
Paliko 3 m. dukrelę našlai
tę (jų tėvas mirė Lapkr. m. 
mėn. 1938 m.), vieną seserį, 
Marę Raudonaitienę, Asto- 
ria, N. Y., ir tėvus bei kelias 
seseris Lietuvoje. Palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse Det
roite.

RUDALONIS Antanas, 
mirė Daytone, Ohio, 
6, apskrities senelių 
se.
metais.

DZIMIDIENĖ Stasė (Andrie- 
jauskaitė), 32 m., mirė Bir
želio 28, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus.

TAMAŠAUSKAS Adomas, 
m.. mirė Birželio 24, 
kee, III. — Alytaus 
Dzingiškės kaimo.

JASELIUNAS Ignas, 
mirė Birželio men., 
Wis. \
Amerikoje išgyveno 37 m.

RUTKAUSKAS J., 70 m., mi
rė Birželio men., Spring Val- 
lev. Ilk, Panevėžio apsk.

BARANAUSKIENĖ Ona (Kar- 
sokaitė), 52 metų, mirė Bir
želio 22, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Gruzdžių p., Saugi- 
nių k. Amerikoje išgyveno 
2'9 motus

KELIOTIENĖ Elzbieta, 52 m. 
mirė Birželio 23, Chicagoje. 
— Šaduvos miestelio.

LUKOŠIUS Antanas, pusam
žis, mirė Birželio 25, Chica
goje. — Kėdainių ap., Grin
kiškio par., Vedraikių kai
mo. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

ČIURLIONIS Jonas, 60 metų, 
mirė Birželio 25, Chicagoje. 
— I.iškevos par. Amerikoje 
išgvveno 60 metu.

PERŪKEVIČIENĖ Agota, 
metų, mirė . Birželio 18, 
ronto, Kanadoje.

VELERAVIČIENĖ Ona, 28 m. 
mirė Birželio 21, Brooklyn, 
N. Y.

KRTAUČIENĖ Katrė, mirė 24 
Birželio, Brooklyn, N. Y.

KUN, J. PETRAITIS, 55 me
tų, mirė Birželio 23, Bayon- 
ne, N. J.

BANIS Juozas, 57 metų, mirė 
Birželio 17, Delair, N. J.

BALČIŪNAS Jonas, rastas nu
sižudęs Birželio 13, So. Bos- 
ton, Mass.

IKODENIS Jonas, 58 metų, 
užmuštas automobilio Liepos 
4, Chicagoje.

LISAUSKAS' Mykolas, 49 m., 
mirė Birželio 21, Maspeth, 
N. Y.

AUKš
tų, i. 
ter, h.

JOCIUTĖ
re Birželio
Mass.

LAVAS Andrius, ai
rė Birž. 22, Brooklyn, ... Y. 

KRIAUČIŪNIENĖ Katrė, mi- 
' rė Birž. 24, Brooklyn, N. Y.
BRAZAUSKAS Benediktas,

“SA.VAS PAS SAVĄ” — BET 
NE VISI SAVI YRA 

REMTINI
Aš savo gyvenime turėjau i 

nusistatymą remti savus, ir i 
kada tik pasitaikydavo visada l 
kreipiausi į Lietuviškus biznie- į 
rius ir profesionalus. Na, žino
ma, pasitaiko išsigerti alučio 
ar degtinės, ir taikau eiti pas 
savo tautietį.

Musų mažame angliakasių 
kaimelyje, Hilldale, Lietuviškų 
aludžių nėra, yra tik trys Ita
lai. Bet apielinkėje, kituose 
kaimuose, kaip Inkerman, Pa., 
Plains, Pa., yra keliolika Lietu
vių laikančių karčiamas, taigi 
progai esant nuvykstu pas juos 
paremti kiek galima.

štai nesenai Įsikalbėjau su 
savo draugu kad dabar dauge
lis Amerikos Lietuvių aukoja 
Lietuvos Ginklų Fondui ir ki
tiems musų tėvynės reikalams, 
sakau, paaukokim ir mes kiek. 
Mano draugas sutiko pats pa
aukoti ir dar pasiūlė kad per
eitume per visus Hilldale ir In
kerman Lietuvius, pasakė jog 
turi daug pažystamų ir Hudson 
ir Plains kaimuose, taigi, sako, 
mes surinksim nors $50 ir tai 
bus šiokia-tokia. pagalba musų 
tėvynei jos ginkluotų jiegų sti
prinimui.

Gerai, einam, ir štai iš 15- 
kos Hilldale Lietuviški] šeimų 
surinkom $14, be mano aukos. 
Davė ko ne kiekvienas, keli au
kavo po $2, kiti po $1, ir vie
nas, A. žalkauskas, amžinas 
invalidas, sužeistas kasyklose 
ir jau 15 metų kaip negali dir
bti, davė 50c., apgailaudamas 
kad daugiau negali....

Visi trys Italai smuklių už
laikyto jai, 
mo, davė, du po dolarį, 
50 centų.

Paskiau 
man. Užeinam pas gerą tautie
tį F. Kazakevičių, jis davė $5. 
Čia pavykus, nueinam į kitą 
Lietuvio užeigą, kurioje aš “sa
vas pas savą” skelbdamas, pali
kau ne vieną dolarį. Papra
šius aukos Ginklų Fondui, ėmė 
išsikalbėti ir atsisakė aukų duo
ti, esą Lietuva esanti maža ir 
jai aukų ir pinigų visai nerei
kią dubti; jis savo gyvenime 
nesąs davęs aukų šiam tikslui. 
Kitas vyras prieina prie jo,, pa
prašo paskolinti jam dolarį, ir 
tą dolarį padavė mums kaip 
savo auką Ginklų Fondui.

Gavę $6 Inkermane, tą. patį 
vakarą nuvažiavom į Plains ir 
užėję ten Į Lietuvišką aludę pa- 
prašom aukų Ginklų Fondui. 
Tos užeigos laikytojas Lietuvis 
pradeda plūst mus ir Lietuvą. 
Paklausus ką jam Lietuva ar 
mes padarėm blogo (apart ge
ro), tai jis neįstengė mums pa
aiškinti ....

Palikę jį, nuvažiavom Į kitą 
Lietuvišką užeigą, bet savinin
ko neradom namie, tik jo žmo
na, kai paprašėm aukų, nukal
bėjo kad jie jau aukavę pernai 
kelis dolarius, tai esą negalima 
jiems devynias skuras lupt. .. .

Užėjom ir pas kitus Lietu
vius biznierius, bet ir jie ne
davė nei cento; vienas sakė 
kad jis Lietuvos nekenčiąs dėl 
to kad būnant Lietuvoje ma
žam reikėjo kiaules ganyti — 
jis matomai dar iš to piemenė
lio proto neišaugo. .. .

Pamaniau sau, tai tau musų 
Lietuviški biznieriai. Didelis 
skirtumas tarp j u ir svetimtau
čių kuomet jie ima rėkti kad 
Lietuviai eitų pas savus, ir jų 
parodymo patriotinio atsineši- 
mo i savo tėvynę ir jos reika
lus. Lietuvis karčiamninkas 
ne tik atsisako aukoti, bet dar 
išplūsta aukų rinkėjus ir pa
čią Lietuvą — taip sakant, pats 
savo lizdą dergia, darosi sau 
daugiau priešų iš pačių Lietu
vių. Juk dėl dolario duoto sa
vo tėvynės parėmimui nenu- 
biednėtų, paskui gi nereikėtų 
skųstis kad 
mia.

Šis mano 
parodo kad 
biznieriai verti obalsio >
Pas Savą”.

Hudsone ir Plains mes aukų 
gavom $1.50, bot nuo svetimų,- 
nuo žydų ir Lenko.

Viso mudu su K. Klimu, su
rinkom Ginklų Fondui $21.50. į 
o aš tą sumą padvigubinau pri-: 
dėdamas dar $21.50, ir pasiun-j 
tėm Lietuvos Konsulatui Chi
cagoje $43.00, nors dvejetui i 
šautuvų Lietuvos kariuomenei. Į 

Chas. W„ Wosilius. !

P.K.
62 m., 
Liepos 

namuo- 
!š Lietuvos atvyko 1910

49 
Kanka- 
apskr.,

58 m., 
Kenosha, 

- Klovainių miestelio.

i

gana 
jų 
tų

UŽMEGSTI RYŠIAI
TARP LIETUVOS IR
N. Y. UGNIAGESIŲ ‘

NEW YORK, Liepos 10. — 
Sąryšyje su draugingų ryšių 
užmezgimu tarp Lietuvos ir 
New Yorko miesto gaisrininkų 
Lietuvos Ugniagesių Sąjunga 
paskyrė kelis garbės ženklus 
“Artimui Pagalbon” New Yor
ko gaisrininkų vadovybei ir ei
liniams gaisrininkams.

Liepos 6 d. miesto mayoras 
atsiuntė į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą savo automobilį, ku
riuo Gen. Konsulas J. Budrys, 
attachė A. Simučio lydimas, 
nuvyko Į City Hali, kame iškil
mingai, pasakydamas atitinka
mą žodi. įteikė garbės ženklus: 
I klasės: Mavorui LaGuardia, 
Gaisrininkų Komišijemeriui J. 
J. McElliott ir Vadų Kolegijos 
direktoriui George L. McKen- 
na; kitiems žemesnių klasių, 
pagal užimamas vietas.

Mayoras LaGuardia savo kal
boje pareiškė džiaugsmą santi- 
kių užmezgimu su gaisrininkų 
organizacija tautos kuriai jis 
nuo senai jaučia simpatiją, ir 
prašė tą perduoti Lietuvos Vy
riausybei.

Iškilmėse dalyvavo vyresny
sis personalas, spaudos atsto
vai ir dekoruotų asmenų žmo
nos. “New York Times” Lie
pos 9 d. pažymėjo garbės žen
klu įteikimą.

PAJIEšKAU Lietuve mergi-! 
ną arba našlę už šeimininkę. 
Pageidaujama tarp 30-49 me
tu, kuri mėgtų gyventi ukėje. 
Daugiau parašysiu laišku. Ad- 
resuokit: V. P., per Dirvos
administracija.

Keliaukite Vikingų .Laivais

I DIETUANĄI

be jokio išsikalbę j i-! 
vienas > 

nuvažiavom į Inker-'

!
DARIAUS IR GIRĖNO

PAMINĖJIMAS
TRUMPOS lietuvaitės ma

ŽINIOS dų PARODOJE

Per Gotlienburgų, Švediją.

New Yorko:
9-1.

19
29

Laivų išplaukimai i:
ciupsunuw T :«n;)S

M.s’ KUNGSHOLM . . . . Rugp.

IS..''. DliOl 1JNCtHOLM Kugp.

®

niekas nepatar- 
prisirengti 

laivakorčių

Lietuviai jų nere-

Jūsų kelionei 
naus geriau 
Jūsų vietinis 
tas, arba

SWEDISH AMERICAN
4 W.51stSt. New York, N. Y.

kaip
agen- I
LINE

pusamžis, mirė Birželio 27, 
Chicagoje. •— Raseinių mie
sto. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

LUŠAITIS Vincas, .pusamžis, 
mirė Birželio 26, Chicagoje. 
— Marijampolės ap., Kvie- 
tiškio vai. Amerikoje išgy
veno 45 metus.

DAUDERIENĖ Veronika (Bi- 
.geliutė), 38 metų, mirė Bir

želio 28, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus.

ALEŠAUSKAS Aleksandras, 
pusamžis, mirė Chicagoje 4 
d. Liepos. — Raseinių aps., 
Kražių par., Bumbulių kai
mo. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

RAUSKINIENĖ Kastancija, 47 
metų, mirė Liepos 6, Chica
goje. — Rokiškio ap. Čeda
sų miestelio. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

REMENČIUS Antanas, užsi
mušė automobiliu Liepos 3, 
Homestead, Pa.

DULSKIS Jokūbas, 
rė Birželio 4, Sao 
žili jo j. Prigėrė 
cIhdths

BROKERIS Aleksandras, 64 
mv mirė Liepos 1, Philadel- 
phia, Pa.

41 m., mi- 
Paulo, Bra- 
besimaudy-

EKSKURSIJA PASIE
KĖ LIETUVĄ

NEW YORK. — Liepos 16 
d. Lietuvos Paviljone Pasauli
nėje Parodoje įvyko Dariaus ir 
Girėno mirties šešių metų su
kaktuvių paminėjimas. Apie 
tai išanksto pranešė visą Ame
rikos Lietuvių spauda ir prieš, 
porą dienų New Yorko Angliš
ka spauda. Tą dieną specialus 
Pasaulinės Parodos laikraštis 
plačiai aprašė Dariaus - Girėno 

^žygį ir pažymėjo kad jų garbei 
Lietuvos Paviljone “atidaro
mas specialis skyrius”. Tokio 
skyriaus nėra — neleidžia nei 
lėšos nei vieta. Išstatytas tik 
lakūnų portretas, papuoštas i 
Lietuviškais tautiškais kaspi- i 
nais, ir iškilmių laiku padėtas 
gyvų rožių didelis vainikas su 
užrašu Angliška kalba kam ir 
nuo ko.

Susirinko keli šimtai Lietu- 
, viii ir kiek kitataučių, kurie 
vieni atėjo specialiai, o kiti pri
traukti dainavimo ir trimita
vimų.

Lygiai trečią vai., Lietuvių 
Dienos Komiteto pirmininkas 
J. Laučka pasveikino susirinku
sius ir paskelbė programą.

Tenoras A. Vasiliauskas, p- 
lei V. Tamkiutei pianu paly- 

' dint, padainavo kelias Lietuvių 
liaudies dainas. Po to Gen. 

I Konsulas Jonas Budrys pasa
kė dienai pritaikintą kalbą, po 
kurios jo mažas sūnūs Algir
das padėjo prieš lakūnų por
tretą gyvų rožių puokštę.

Vėl sekė kelios dainos A. Va
siliausko, ir Adv. K. Jurgėla 
plačiai supažindino svetimtau
čius klausytojus su Dariaus ir 
Girėno gyvenimu ir jų žygiu.

I Prie lakūnų portreto laike 
j paminėjimo stovėjo garbės sar- 
! gvba.

Paminėjimas baigta Angelų 
! Karalienės parapijos beno tri
mitais, “Ilsėkitės ramiai”.

Liepos 17 d. laidoje keli New 
Yorko laikraščiai patalpino pa
minėjimo aprašymą Įdėdami 
Gen. Konsulo kalbos ištrauką.

i

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
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patyrimas aiškiai 
ne visi Lietuviai 

“Savas

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gai: platinkit ja tarp savy.

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

NEW YORK, Liepos 10. — 
Madų salonas Robbins and. Co., 
Longchamps restorane (Fifth 
Avė. ir 34 St.) organizavo Ru
deninę Madų Parodą. Susirin
ko 1500 kviestų svečių.

Iš Pasaulinės Parodos tautų 
Paviljonų dalyvavo dvidešimts 
tautų po dvi paneles tautiniuo
se rūbuose, tarp jų ir dvi Lie
tuvaitės. Buvo koncertinis pro
gramas, tautinių kostiumų ir 
dabartinių madų demonstravi
mas.

Lietuvaitės buvo sutiktos il
gais aplodismentais, kas paro
do kad Amerikos visuomenė, 
prie kiekvienos progos rodo sa
vo simpatiją musų tautai. Po

medicinos . programo rengėjai gražiai pri-baigė
universitete ir 
pradeda medi-

atvyko studen-
Vasaros metu

ėmė ir pavaišino paneles daly
ves. Kiekvienam žiūrovui bu
vo Įteikta brošiūra apie kiek
vieną iš tų 20 metutų.

NEW YORK, N. Y. — Mon- 
treale, Kanadoje, susikūrę 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos skyrius. Skyriaus va
dovybę sudaro Marija Aukštai- 
tė, žinoma rašytoja, Marija Ar
lauskaitė, mokytoja, taipgi mo
kytojas Pranas Tautkus ir kiti.

—Liepos 16 d., Lietuvių Pa
viljone Pasaulinėje Parodoje 
buvo suruošta paminėjimas 6 
metų žuvimo Dariaus ir Girė
no.
• CHICAGO, III. — Petras J.

Bartkus
mokslą Loyola 
dabar pagaliau 
cinos praktiką.

—Iš Kauno 
tas A. Skirius.
jis renka medegą apie Ameri
kiečius Lietuvos žurnalui -‘N. 
Romuva”, o rudenį stos Į Chi
cagos universitetą tęsti komer
cijos mokslą.
® WORCESTER, Mass. — L.

K. Moterų Sąjungos 25 me
tų jubilejinis seimas šymet at
sibus šiame mieste, Rugpjūčio 
7-10 d. Tikimasi dikčiai dele
gačių.
• HARTFORD, Conn. — Lie

pos 2 d. SLA. 4-tas Apskri
tis turėjo pasekmingą išvažia
vimą. Dalyvavo žmonių iš pla- ■ 
čių apielinkių.
® WILKES-BARRE, Pa.— Be-! 

laukiant atvykstant iš Lie-1 
tu vos Vytauto Didžiojo Chorui, 
pakelta sumanymas surengti 
Wyoming Klonyje bendrą Lie
tuvių koncertą.

PITTSBURGH, PA.
PARSIDUODA 8 kambarių na

mas; gali gyventi dvi šeimos. Par
duosiu pigiai, esu našlė, šeima už
augo ir išsiskirstė. Namas labai 
patogioje vietoje, arti mokyklų, gat- 
vekarių, krautuvių, busų, traukinių, j 
Parsiduoda ir rakandai. Kreipkitės: J 
Mrs. Agnės Pall, 7048 Kedron st., j 
Homewood, Pittsburgh, Pa. '
fonas: Hiland 8849.

LEIDINYS APIE 
TAUTAS

NEW YORK. — Winkler & 
Kelmans, New Yorke išleido 
gausiai iliustruotą 190 pusla
pių knygą, “Book of Nations 
New York World’s Fair”. Kny
gos kaina $1, gaunama kiekvie
name Pasaulinės Parodos Pa
viljone. Pageidautina kad Lie
tuviai kurie norės įsigyti, krei
ptųsi į savo Paviljoną.

Lietuva ir jos paviljonas ap
rašyti 107-109 pusi. Pabaigo
je sąrašas visų Komisarų.

Nors leidėjams buvo duotas 
tikras Lietuvos žemėlapis, bet 
apgailėtinu ir nesuprantamu 
budu šalia Palanga, Tauragė, 
Alytus, tikrų pavadinimų, pa
talpino: Kovr.o, Shavli, Vilko- 

’rnir. šiaip geras leidinys, duo- 
Tele- j dąs supratimą ir naudingų ži- 

jnių apie kiekvieną šalį.

79 
To-

I

Švedų Amerikos Linijos New 
Yorko ofisas gavo radiogramą 
nuo VI. Mučinsko, savo Lietu
vio atstovo, kuris lydėjo Lietu
vių ekskursiją į Lietuvą laivu 
Gripsholm, išplaukusiu Liepos 
1 dieną iš New Yorko.

Radiogramas siųstas iš Kau
no ir praneša kad keleiviai at
vykę į Švediją ir patyrę iš kitų 
keleivių kurie važiavo per Vo
kiečių valdomą Klaipėdą, kad 
pasažieriai ten gražiai priima
mi, visi sutiko vykti 
pėdą. Išsyk manyta 
Rygą.

Klaipėdoje keleivių
ir pervežimas į Lietuvą buvo 
greitai ir mandagiai atlikta, ir 
visi keleiviai parvažiavo gero
je nuotaikoje ir sveiki.

per Klai- 
vykti per

išlipimas

LIETUVIAI

Gali Pasididžiuoti ši
tuo dideliu atsiekimu!

mes

pri- 
at-

J lET-UVIAI teisėtai didžiuojasi 
savo nuopelnais įneštais pa

sauliui. .. .Europos menui, muzikai, 
mokslui ir civilizacijai kokią 
šiądien žinome.

Mažiau yra žinomas Lietuvių 
sidėjimas Amerikoje. .. .bet jų
likti darbai taip pat yra nemenki. 
Nes Lietuviai pagelbėjo sutverti 
Ameriką—didžiausią produktą kokį 
žmogus pada padarė. Čia Ohio val
stijoje,x Lietuviai pagelbėjo išaugin
ti į pirmaeiles didelę instituciją ži
nomą vardu The Standard Oil Com
pany. .. .pagelbėjo padaryti jos pro
duktus neperviršijamais niekeno ki-

to.... pagelbėjo sutverti ir palaiky
ti patarnavimo organizaciją kuri 
gal būt yra populiariškesnė negu ki
ta katra kompanija-, šioje valstijoje.

Nelengva yra sulyginti laimėji
mo išvystymo žymiausio gasolino 
su Smetana’s poetiška muzika. Bet 
gi ar ne gasolinas pastatė Ameriką 
ant ratų ir padarė paprastu dalyku 
tą malonumą kurį seniau naudojo
si tik karaliai? Taigi, laimėjimas 
yra atsiektas ir Lietuviai gali ir 
privalo didžiuotis šiuo atsiekimu 
padarytu Amerikoje. .. .čia pat Ohio 
valstijoje. Tai yra didis pasididžia
vimas The Standard Oil Company.

SOHIO
X-7O ’̂

MCTOROh

(Vienas iš Serijos The Standard 
Oil Company (Ohio) pripažini
mui nuopelnų iš Lietuvių pusės 
prisidėjimu prie šios kompani
jos pasisekimo.)

THE STANDARD OIL COM
AN OHIO INSTITUTION—FOUNDED 1870
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Tai dabar as ir sakau 
kad pas mus “biznis” daro
si labai “švakas” ir nežinia 
kaip čia mes išsiversim. O 
tai darosi todėl kad mes 
per milijonus metų šnekė
dami Lietuviškai negalim 
susišnekėt. Ilgai nesusi- 
šnekėjom todėl kad pas 
mus buvo dveji “zanemun- 
čikai”, dzūkai, . paprienio- 
kai, mariampolčikai, rasei
niškiai, panevėžiečiai, za
navykai, telšiškiai, kapsai, 
žemaičiai, aukštaičiai ir 
devynios galybės kitokių, 
tai kaip imdavom vieni 
šnekėt, tai šnekėjom ir 
šnekėjom, o kiti klausė ir 
nieko nesuprato.

Paskui atsirado vienas 
“chrabras” vyras, kuris iš- 
mislijo vieną šnektą ir lie
pė visiems taip šnekėt kaip 
jis. Tada mes visi pradė
jom nauja šnekta šnekėt ir 
jau iš bėdos susišnekėjom. 
Ale atsirado Kaune daug 
ponų kurie tos šnektos ne
pripažino, nes jiems išrodė 
kad tai šnekta ‘mužikiška’, 
ir kad ‘mužikai’ su ponais 
nesusilygintų, jie išmislino 
savo ponišką “bazę” ir ėmė 
poniškai šnekėt ir rašyt 
knygas ir laikraščius.

Dabar mes klausom kaip 
tie ponai šneka, skaitom jų 
parašytas knygas ir gazie- 
tas, ir galvas kraipom ne
suprasdami poniškos “ba
zės” arba šnektos. Viskas 
ką suprantam tai tik kai 
su reikalu nuėję pas ponus 
išgirstam jų įsakymą “at
eik už savaitės”. Ir nieko 
nepadarysi, reikia eit.

Bet tas “ateik” jau nu
sibodo broliams žemai
čiams ir jie jau rengiasi 
pakelt ‘buntą’ prieš ponus. 
Jie net nepasiklausę “vajų” 
specialisto “brolio” Jurge- 
lionio, patys rengia savo 
“vajų” atgaivinimui seno
viškos žemaičių šnektos ar
ba kalbos, pasidaryt savo 
“litaras” ir rašyt žemaitiš
kas knygas ir gazietas. Ot 
“buntas” jau aišįus. Bro
liai žemaičiai atkaklus su
tvėrimas, kai jie ko užsi
mano tai ir su pyragu juos 
nenuviliosi. O mislijat kad 
tai juokai? Visai ne. Žiū
rėkit kas išeis: Žemaičiai 
atgaivins savo žemaitišką 
šnektą ir visiems reiks tos 
šnektos mokytis, ba kitaip 
vistiek nesusišnekėsim. Pa
skui jie pasidarys savo raš
tą, ir to mums reiks moky
tis. O poniškai “bazei” tu
rės būti galas ir ji išnyks.

Ale tai dar ne viskas. Že

maičiams atgyjant atsiras 
ir Lietuvos valstybei “rim
tas” pavojus, ba žemaičiai 
gavę savo viršų pareika
laus sau autonomijos nuo- 
syk bilekokios, o paskui net 
ir “plačios” autonomijos, o 
vėliau net ir “pilnos nepri
klausomybės”. Jei gaus tai 
jiems bus gerai, o jei ne
gaus tada, suprantama, tu
rės kilt rrrrevoliucija, jei 
i laiką neatsiskubins Čam- 
berlėnas su alyvos šakele.

Na ale pažiūrėkim ge
riau Į savo ressspublikos 
gyvenimą, o pamatysime 
kad ir čia mes nesusikal- 
bam ir nesusišnekam, nors 
Saulė mus visus čia per 
šimtus metų mokino .vieno
dai šnekėt ir kalbėt. O ar 
išmokom? Kur tau! Ka
da vienas sakom kad rei
kia Lietuvai paaukaut ko
kį centą, kitam rodosi kad 
jam sakoma “neduot Lie
tuvai nei cento”. Kai vie
nas sakom kad mieliausio 
Susivienijimo centrą reikia 
palikti New Yorke, kitam 
rodos kad sakoma jog cen
trą reikia tarabanyt dviem 
trokais į Picburką. Ir taip 
be galo, be krašto: ką vie
nas sako “taip”, tai kitam 
rodosi “šitaip”. Užtai čia 
Amerikoj pas mus ir eina 
visoki nesusipratimai per 
šimtmečius, vis todėl kad 
vieni su kitais nesusišne
kam, vieni kitų nesupran
tam.

Kai kol tarp savęs šnekė
jom ‘savo liežuviu’ tai nors 
ir buvo visko, bet kai ka
da ir susiprasdavom. Ta
da mes “sutvėrėm” drau
gystes, parapijas, korus, 
susivienijimus ir net ben
droves. Ale kai nesusipra
timai pasidaugino ir tarp 
savęs pradėjom šnekėt jau 
ne “savo liežuviu” bet “an- 
gelckai”, tai ir pasidarė di
džiausia paineva kokios ne
buvo ir Babilonijos bokštą 
statant. Tik pažiūrėkit:

Mieliausio Susivienijimo 
diktatorius Ilgakojis kada 
užsimanė centrą ištaraba- 
nyt į Picburką ir kada sa
vo norą generolams aiškino 
Lietuviškai, tada visi jam 
pritarė ir net “vienbalsiai” 
sutiko kad senasis centro 
namas yra “fliaphauzė” ‘ ir 
kad reikia dviem trokais 
kraustytis į Picburką. Ale 
kai vyriausias generolas su 
diktatorium sugryžo iš Vil- 
kabario ir apie savo kelionę 
kitiems generolams papa
sakojo “angelckai”, tai ki
lo didelis sumišimas, kurį 
jau ir taikos specialistas 
Čamberlėnas negalėtų nu- 
malšyt, nes “angelcką lie
žuvį” vieni supranta vie
naip, o kiti kitaip, ir jau 
rodosi kad be rrrrevoliuci- 
jos vargiai bus apsieita, nes 
Susivienijimo ižde dar yra 
pinigų kurie “lojariams” 
labai reikalingi.

Tai matot, mieli broliai 
ir seserys, ir piliečiai su 
pielyčiomis, ką reiškia ne
susipratimai dygstanti ta
da kaip vieni kitų šneptos 
nesupranta.

Citnagis.
LIETUV OJE padidinta no

tarų skaičius. .Paskiriama dar 
apie 10 notarų mažesniuose 
miesteliuose. Tuo norima, pa
lengvinti gyventojams sudari
nėti notarinius dokumentus.

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

BAISIOS AUDROS LIETUVOJ
Visas Kraštas daug Nukentėjo nuo Žaibų Ugnies

THE FINEST VACATION RESORT 0N THE
GREAT LAKĘS. • Seven miles of superb, sandy i 
beach. • One ihousand cool, ouiside looms ai HOTEL 
BREAKERS. Moderaie rates. Excelleni meals and service. 
Ali Sporis. Manynewaiiraciions,includingDancingr 
to Famous Bands in beauiiful ballroom.

V Easy to Keach, via U. S. Route
6, Ohio 2, or take D. & C. Baily 
Steamer from Cleveland; orN. Y.
Centrai R. R.; or bus to Sandusky.

.................Ask for folden

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

SKAIČIŲ PROGRAMAS IR 
STOVYKLAVIMO PABAIG

TUVĖS
Šoferis su Majoro Narušio 

automobiliu jau laukė ir mes 
tuoj išvažiavom į Pažaislį, apie 
25 kilometrai nuo Kauno.

Pažaislio bažnyčia ir vienuo
lynas yra sena ir istoriška Lie
tuvos vieta. Bažnyčia yra ar
ži 300 metų senumo, kitados 
buvo turtingai išdekoruota au
ksu ir brangiais metalais iš vi
daus, variu dengtos bonės, bet 
laike įvairių karų kurie atsi
buvo Lietuvoje ta bažnyčia bu
vo apiplėšta nuo jos puošnybių 
ir turtingumo, o dabar bones 
apdengtos skarda, puikios sie
nos ir lubos viduje išblankę, ir 
įvairių kitų brangių papuošalų 
nesiranda. Garsus Italijos pie
šėjai buvo partraukti bažnyčią 
išdekoruoti ir išpiešti jai pa
veikslus.

Pažaislis yra netoli Nemuno 
pakraščio, gražioje apielinkėje, 
su medžiais aplinkui, kur atsi
buvo merginų skaučių stovyk
la, o šį vakarą jų stovyklavi
mas užbaigiama iškilmingu 
programų. Mes atvažiavom. į 
atvirą pievą, ir aš nusistebė
jau pamačius tūkstančius uni
formuotų skaučių susirinkusių 
ir prilaikančių savo tvarką.

Toliau, kitame šone pievos, 
radosi išstatyta estrada virši
ninkams ir kalbėtojams, nu
kabinėta vėliavomis, su įreng
tais garsiakalbiais, ir progra
mas buvo jau pradėtas. Vis
kas tas darė didelį įspūdį, ma
tant visas šias mergaites, iš 
visų Lietuvos kampų, mergai
tes nuo apie dešimts metų se
numo ir vyresnių, iki suaugu
sio amžiaus moterų, kurios ma
tomai buvo vadovės ir virši
ninkės šios garbingos organi
zacijos.

Pirma dalis programo atsi
buvo tenai, kur. daryta prane
šimai ir atlikta , apdovanoji
mas pasižymėjusiųjų. Paskui 
visi ėjo į kitą vietą, panašią 
kaip buvo vaikų skautų, kur 
žiūrėtojai galėjo susėsti ant 
krantų ir suolų parūpintų tam 
tikslui, čia buvo įrengta kita 
estrada ir prie jos laužas, ku
ris buvo uždegtas tikru skau
tišku papročiu. Mergaitės pa
tiekė programą taip pat įdomų 
kaip atliko vaikai, su pakanka
mai entuziastiškų plojimų, ir 
daugeliu liaudies dainų, kurias 
dainavo visi. Apie vidurnaktį 
programas baigėsi ir mes su- 
gryžom į Kauną.
MAISTO FABRIKAS — NA

POLEONO KALNAS — 
KARO MOKYLLA — 

VAIŠĖS PAS KAL
VAIČIUS

LIEPOS 21, ketvirtadienis. 
Šį rytą mudvi nuėjom į Pieno
centrą pusryčiauti, ir ten susi
tikom seną pažystamą, kuris 
prie musų prisidėjo, Leoną Šu
kį, kuris atvyko iš Klaipėdos. 
Jį mes susipažinom traukinyje 
vykstant į Rambyno Joninių 
Šventę.

Šiomis dienomis Laisvės Alė
joje mes patėmijom daugiau ir 
daugiau svečių iš užsienių, ne 
tik Amerikiečių 'bet ir iš Vil
niaus ir iš kitų kraštų.

Po pusryčių eidamos alėja 
susitikom p. Kalvaitį, jisai už
kvietė mus važiuoti su ekskur
sija kuri išvyksta už kelių mi- 
nutų aplankyti “Maisto” sker
dyklas ir kitas įdomesnes vie
tas Kauno apielinkėse. Važia
vo du busai pilni svečių iš už
sienių ir iš Vilniaus. Tai bu
vo linksma kompanija ir visi 
ėmė dainuoti kaip tik busai 
pasileido važiuoti; važiavom 
per senąją Kauno dalį, skersai 
Nemuną tiltu ir tuoj pribuvom 
“Maisto” įstaigose.

Lietuvoje yra keletas “Mai
sto” fabrikų, didžiausia čia pat 
Kaune. Kiti sulyg didumu se
ka Panevėžyje, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. Maisto produktai 
parduodami pačioje Lietuvoje 
ir eksportuojami į kitas šalis.

Mus pasitiko komitetas la
bai nuoširdžiai ir pervedė per 
visus skyrius apipasakodamas 
apie jų veikimo budus, sudėji
mą mėsų eksportui ir naudoji
mui krašte. Buvo labai įdo
mu pamatyti įvairius skyrius, 
kur matėm mėsą apdirbamą vi
suose jos laipsniuose. Eilių 
eilės paskerstų, išdarinėtų rie
bių kiaulių kabojo šaldymo 
kambariuose. Matėm, kaip dir
ba dešras, taukus ir kitokias 
mėsas. Buvo nuostabu maty
ti sandėlius prikrautus iki lu
bų kumpių sudėtų skardinėse 
nuo vieno iki dvidešimts sva

rų. Ne tik kumpiai bet ir vi- I 
sokios kitokios mėsos buvo su
pakuotos dėžutėse. Perėjom 
per laboratoriją, kur matėm 
kaip atsargiai analizuojama 
gyvuliai ir mėsos jieškant bak
terijų ir kitų ligų žymių.

Užtruko kelias valandas per
eiti iš vieno pastato į kitą, po 
apatinį ir Viršutinius aukštus, 
po skiepus ir šaldytuvus. Pa
galiau kai apžiūrėjimas baigė
si mus išvedė į puikų sodą ir 
daržą, kur buvo nukrauta sta
lai visokiais maisto pavyzdžiais 
kuriuos buvom matę. Prie to 
priėmimo užsieniečių svečių bu
vo dar ir orkestras, kuris grie
žė puikią muziką. Mus valgy
dino ir girdė begalo, o geriau
sia visko mums davė užtekti
nai ką mes Amerikoje taip 
mėgstame, “karštus šuniukus”, 
bet šie buvo tikri Lietuvos pa
dariniai, ir jie čia vadinami 
“sosiskais”. Reikia paminėti 
kad tų “sosiskų” galima pirkti 
Laisvės Alėjoje iš vaikščiojan
čių pardavėjų, kada tik nori, 
su pakankamai muštardos duo- 
dm.os ant paskiros popierinės 
lėkštelės.

Musų vadovas po fabriką bu
vo “Maisto” direktorius, Povi
las šalčius, o prie užkandžio 
sode šeimininku buvo “Maisto” 
bendrovės pirmininkas, Tallat- 
Kelpša. Tas vizitas buvo ne
paprastai įdomus, ir visi buvo 
patenkinti tuo pokiliu, patar
naujami gražių jaunų panelių, 
“Maisto” fabriko tarnautojų.

Busams apleidžiant fabriką, 
mes atsisveikinom dainuodami, 
ir neužilgo privažiavom kitą 
įdomų punktą, Napoleono Kal
ną. Išlipom iš busų kalno apa
čioje ir lipom į viršų išdirbtais 
laiptais. Iš viršūnės matėm 
tikrai puikų vaizdą Kauno ki
toje pusėje plataus Nemuno, 
kuris sau ramiai plaukia kalno 
pašone. Čia ant to kalno Na
poleonas buvo sustojęs savo žy
gyje užkariauti Maskvą 1812 
metais, ir jis matė tą vaizdą 
ką mes dabar matome nuo šio 
kalno, praminto jo vardu.

Musų sekantis sustojimas 
buvo Karo Mokykla, Kauno_ iš- 
laukėje. Čia mus vėl priėmė 
karininkai ir apvedžiojo ir ap
rodė visus skyrius, kur jauni 
vyrai mokinasi aukštesnio ka
ro mokslo. Tai yra lyg musų 
West Point mokykla Ameriko
je, nes kai vyrai baigia šią mo
kyklą jie tampa Armijos kari- 

’ ninkais.
Pastatai visi yra raudonų 

plytų, su puikiais darželiais ap
linkui, liepsnojančiais gėlėmis. 
Mums išeinant karininkai ku
rie mus lydėjo priskynė bubė
tus ir mums įteikė.

Vėlai po pietų mes sugry- 
žom į vietą iš kur išvažiavom 
ant Laisvės Alėjos, ir mudvi 
nuėjom į Pažangos valgyklą 
išgerti ką nors šalto, nes die
na buvo labai šilta.

Ten susipažinom su grupe 
Vilniečių svečių, tarp jų su žur
nalistu, Augustinu Buroku, 
Jaunimo Draugo redaktorium, 
su vienu kunigu, Kaziu Pukė- 
nu, su mokytoju, Kaziu Gėčių, 
ir apskrities advokatu, Vladu 
Domeika. Grupė buvo labai 
įdomi, o musų kalbos buvo dau
giausia apie Vilnių, su pasi
piktinimais dėl Lenkų ultima
tumo, kuris buvo pateiktas Lie
tuvai prieš kelis mėnesius.

Gryžtant namon Bronė už
ėjo į krautuves pasipirkti šio- 
to, aš gi vykau į namus viena, 
prie to, aš nenorėdavau pėkščia 
eiti į namus, nes man rodės 
pertoli, o Bronė visada eidavo 
pėkščia, taigi prie kito kampo 
sėdau į busą.

Namie nieko nesirado, ir 
mes jau tūlas laikas kaip ne
buvom matę Barborą Darlys. 
taigi pasiryžau paskambinti jai 
telefonu. Ji gyvena pas p. An
taną Kalvaitį jo šeimoje. Tas

p. Kalvaitis buvo Lietuvos kon
sulas Chicagoje. Atsiliepė po
ni Kalvaitienė, kuri tuoj pasi
prašė mane pas juos, nes ji tu
rėjo arbatėlę nekuriems savo 
draugams. Pasikeitus rubus ir 
apsitaisius aš išėjau pas juos.

Kalvaičiai yra labai malonus 
žmonės, aš pažinojau juos kai 
dar jie gyveno Chicagoje. Jie 
turi butą antrame aukšte ketu
rių aukštų name, panašiame 
kaip tas kur mes gyvename.

Mane pasitiko prie durų p. 
Kalvaitis, ir tuoj kaip tik in- 
ėjau į vidų patėmijau Ameri
konišką atmosferą. Jie apleis
dami Ameriką nusipirko ir par
sivežė Lietuvon visus savo bal
dus, taigi buvo labai nepapras
ta užtikti Lietuvoje namus su 
Amerikoniškais baldais. Tos 
aplinkybės leido man jaustis 
kaip namie.

ši sueiga buvo labai smagi 
ir aš susipažmav. daugiau nau
jų žmonių. Tarp svečių buvo 
ponas ir poni Steponavičiai iš 
Chicagos, Pirmyn choro direk
torius, ponas ir poni Augus- 
tauskai, Kūno Kultūros Rūmų 
Kaune direktorius, ponas Bie
liūnas, direktorius Kauno ra
dio stoties, ponas ir poni Lubi
nai iš Los Angeles (p.. Lubinas 
atvyko į Kauną ir užima fiziš
ko lavinimo pareigas), ponas 
ir poni žarėniai (poni žanėnie- 
nė yra Chicagietė, dabar gyve
na Kaune), ponas Dvarionas, 
žymus Lietuvos pianistas ir 
narys Kauno radio orkestro, p- 
lė Sue Stalyga, iš Chicagos, na
rė pirmyn Choro, labai panaši 
į Greta Garbo, taip kad ją ir 
pravardžiuoja tuo vardu; po
nas ir poni Zauniai; p. Zaunie- 
nė yra garsi Lietuvos operos 
artistė-daįnininkė, o p. Zaunis 
buvo ministru. Ponas Kalvai
tis ir jo maloni žmonelė buvo 
labai vaišingi, ir nors tai buvo 
penktos valandos arbatėlė, ji 
užsitęsė iki 11 nakties.

(Bus daugiau)

Šią vasarą, Birželio mėnesio 
antroje pusėje, Lietuvoje įvy
ko daug audrų su žaibais, ku
rie padarė baisius nuostolius. 
Štai kaip Lietuvos laikraščiuo
se paduotos žinutės skamba:

ALYTAUS apskrityje beveik 
kiekvieną dieną būna audra su 
didele perkūnija. Lietaus ne
daug iškrinta, bet perkūnija 
padarė didelius nuostolius. Ke
letą žmonių mirtinai nutren
kė, keliolika gyvulių užmušė ir 
jau keliadešimts trobesių su
degino.

ŠAKIŲ apskrityje, praėjus 
per Lietuvą didelė audra pa
darė nemaža nuostolių. Kidu
lių-Gelgaudiškio rajone sudegi
no kelis trobesius, šakių vals., 
Ąžuolupių k. sunaikino 35 ha 
pasėlių. Be to daugelyje vie
tų sugriauta trobesių, nutren
kta keletas besiganančių ark
lių ir raguočių.

VILKAVIŠKIO apsk, Barti
ninkų kaime ir valsčiuje žai
bas uždegė Br. Bojučio molinį 
tvartą, padaryta daug nuosto
lių.

Kybartų vals. Mažučių kai
me, uždegė V. Milkevičiaus taip 
pat molinį tvartą, gaisre žuvo 
7 kiaulės ir dalis ūkio padargų.

Be to, tą pat dieną keliose 
Vilkaviškio apskrities vietose 
užtrenkė keletą ganyklose be
siganančių galvijų ir arklių.

MOLĖTŲ krašte per savaitę 
kasdien praūždavo perkūnija, 
padarydama daug žalos. Apie 
Labanorą nutrenkė keletą avių, 
prie Videniškio — 7 karves ir 
piemenuką; netoli Giedraičių 
sudegino kelis trobesius. Nuo 
dažno lietaus, Molėtų smėlėta

dirva pagerėjo, laukai ir dar
žai pagerėjo.

KĖDAINIAI nukentėjo nuo 
didelės audros, mieste išversta 
daug medžių, išdaužyta langų 
ir pritrenkta keletas žmonių. 
Laukuose padaryta dideli nuo
stoliai, išguldyta daug rugių, 
kviečių.

SUVALKŲ Kalvarijos vals, 
taip pat krito riešuto didumo 
ledai, kurie apkapojo daržus, 
laukus, išdaužė langus, o vie
tomis vėtra išnešė langus net 
su rėmais ir sugriovė keletą 
kluonų ir tvartų, soduose išvar
tė daug vaismedžių.

JURBARKO apielinkėje per
kūnija. pridarė daug nuostolių, 
sudegino kelis ukius ir užmu
šė daug gyvulių.

ŠIAULIŲ valse, daugiausia 
nukentėjo Bridų, Keblių, Jau- 
geliškių, Sneigų, Rekyvos ir 
kiti kaimai.

VILNIAUS krašte, kartu su 
dideliais kariščiais, kurie gero
kas laikas tęsėsi, vyko didelės 
audros ir perkūnijos. Beveik 
kasdien matėsi gaisrai įvairio
se vietose. Per paskutiniąją 
audrą Naugardėlic vaivadijoje 
buvo 17 gaisrų ir užmušta du 
žmonės.

Netoli Gardino, žaibas nu- 
j trenkė elektros vielas, kurios 
vėliau savo jioga užmušė mo
terį. Išlaužyta daug medžių, 
sugriauta namų.

Pačiame Vilniuje audra nu
plėšė daug stogų ir išvertė vi
są eilę senų medžių. Priemie
styje žaibas nutrenkė žmogų, 
kita pritrenkė, žaibas taip pat 
įtrenkė į Visų Šventų bažny
čios bokštą.

“MAISTAS” Lietuvos sąlygose yra didžiulė 
įmonė, kuri,, gerai paruošdama gyvulinin
kystės produktus ir parduodama juos vie
toje ir užsieniuose, dirba labai naudingą

ūkininkams ir visam kraštui darbą. Čia 
matome bendrą Kauno “Maisto” fabriko 
vaizda.

(Nuotr. VDV.)

UIS EKPLORE OHIO

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 East 79th Street 

(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisene- 
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
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje

NEW JERSEY OHIO 
VALSTIJOJE

“Turiu pasakyti, Teisėjau, kad 
Ohio šalis turi puikiausią, derlin
giausią žemę kokią esi matęs. Ypač 
tas šmotas apie kurį kalbu, tarpe 
Didėsės ir Mažosios Miami. Prasi
dedant nuo Ohio upės pietuose, pa
tarčiau pirkti jos kiek tik išgali.”

Tokis gal būt pasikalbėjimas pri
vedė Teisėją John Cleve Symms, 
Revoliucinio Karo veteraną ii’ Con- 
tinentalio Kongreso atstovą, atkrei
pti dėmesį į sudarymą kompanijos 
nupirkimui ploto žemės derlingoje 
Ohio valstijoje.

Teisėjo Symms patarėjas buvo pi
lietis iš New Jersey, Majoras Ben- 
jamin Stites. 1786 metais Majoras 
Stites buvo išvykęs ilgai prekiavi
mo kelionei i dar mažai žinomą Ohio 
teritoriją. Sugryžęs jis susitiko 
Teisėją Symms ir padarė savo ra
portą. Tuomet Teisėjas Symms iš
keliavo Į vakarus ir 1788 metais su
gryžo taip entuziastiškas kaip Ma
joras Stites. Tą patį metą jo kom
panija gavo teisę įsigijimui 1,000,- 
000 akrų.

Teisėjas Symms, būdamas karo 
veteranas, kreipė savo reklamavi
mą tarp veteranų. Apsivylę rytuo
se, norėdami rasti daugiau laimės 
kitur ir Įsisteigti savo namus Va
karuose pigiose žemėse, jie palinko 
Į jo paraginimą.

Jo pirmas skelbimas atkreipė jų 
dėmesį Į gautą didelį plotą žemės 
ir kvietė juos dėtis prie jo. Po tri
jų mėnesių vėliau jis išleido Įdomų 
leidinį Trentone, apsakydamas ko
kie patogumai laukia žmonių tame 
Symms Pirkinyje. Už kelių savai
čių vėliau vėl išleido didelį skelbi
mą. Pagaliau tilpo pranešimas kad 
New Jersey gyventojai išvyks iš

Morristown į Ohio Liepos 1 dieną.

Newcom’s Namelis dabar Muzejus 
Daytone.

COURTESY 
STAHMRD 

011. CO.(OHIO)

Teisėjo Symms entuziazmas už
traukė jam ir bėdų. Finansavimui 
savo operacijų jis .pardavė žemę Į 
kurią neturėjo teisės, kas vėliau 
pridarė jam daugybę keblumų.

Pirmiausia jis pardavinėjo žemę 
po 66 2-3 centus akrą, vėliau po $1. 
Generolo Wayne nugalėjimas Indi- 
jonų mūšyje prie Fallen Timbers 
dar labiau paskatino New Jersey 
žmones keltis Į Tymms Traktą.

Pirmutinė sodyba tame Trakte 
buvo Majoro Stites 1788 metais. Jis 
pavadino tą naują kaimeli, dabar 
dali Cincinnati miesto, “Columbia”. 
Už. kelitj savaičių vėliau prasidėjo 
antras kaimelis, Losantiville, dabar-

tinio Cincinnati miesto vietoje.
Gen. Arthur St. Clair, Šiaurvaka

rinės Teritorijos Gubernatorius,, at
kėlė tos teritorijos sostinę į naują 
miestelį ir pervardijo ji “Cincin
nati”, pagerbsi Cincinnatus Sūnų, 
Revoliucinio Karo veteranų organi
zacijos.

Sekantį metą Teisėjas Symms Įs
teigė North Bend, o 1795 metais 
Generolas St. Clair, James Wilkin- 
son, Dayton ir Izrael Ludlovv nu
pirko vietą dabartinio Dayton mie
sto.

To Trakto apgyvenimas, kuris 
susidėjo pagaliau iš 311,682 akrų, 
ėjo greitai, kaimai dygo vienas po 
kitam toje derlingoje žemėje tarpe 
Miami upių.

Kuris Ohio miestelis apgyventas 
Prancūzais? Paskaitykit kitos sa
vaites “Let’s Esplore Ohio”,
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pRANCUZIJOJE Liepos 14 dieną buvo iškilmingai 
* švenčiama 159 metų Bastilijos sugriovimo sukaktu
vės. Bastilija buvo tai kalėjimas Paryžiuje, kur buvo 
uždaryta ne tik kriminalistai bet ir politiniai kaliniai 
kovojusieji prieš valdančiąją karalių šeimą, kuri buvo 
pasidavus ištvirkavimui, nežiūrėjo liaudies gerovės.

1789 metais Paryžiuje kilo revoliucija, valdovų šei
ma nuversta, nužudyta. Revoliucijonieriai užpuolė, iš
griovė tą haisiąją Bastiliją, ir paleido laisvėn visus ka
linius — kartu ir kriminalistus. Visi jie gavo “laisvės 
ženklus”, ir kartu su tikrais idealistais pradėjo “valdy
ti”. Prancūzija pasriuvo kraujais. Rimtų piliečių gal
vos krito po giliotina. “Laisvos” minios siuto, dūko, plė
šė, ardė. Tame ir yra blogumas minių, kurios, gauna 
perdaug laisvės. Jos neima valdyti, tvarką daryti, bet 
žudyti ir griauti, iki kas nors turi paimti diktatorišką 
bizūną ir minias suvaldyti. Prancūzija buvo Respubli
ka tik kelis metus — ją pagrobė valdyti Napoleonas, ku
ris netrukus pasidarė Prancūzijos imperatorium.

Dabar, 150 metų sukaktį švenčiant, nes nuo Basti
lijos sugriovimo skaitoma “laisvės” ir respublikos įstei
gimo pradžia, — Prancūzija ir Britanija bendrai suren
gė militarišką paradą,”-kuris atkreipė Europos kaimynų 
dėmesį. Paradavo lėktuvai, tankai, mažos ir didelės ka- 
nuolės^ motorizuotos dalys, abiejų šalių 30.000 parink
tos kariuomenės. Tai buvo pasirodymas Italijai ir Vo
kietijai kad šios dvi valstybės yra pilnai pasiruošusios 
palaikyti Europoje taiką.

* ®

OEDERALeS valdžios teismas Los Angeles, Kalifor- 
1 nijoje, svarsto deportavimo bylą Vakarų pakraščio 
CIO darbininkų direktoriaus, Harry Bridges, kuris su
sektas buvęs komunistų partijos narys ir veikėjas. Ke
li metai atgal, vardu “draugas Rossi”, jis buvo išrinktas 
komunistų partijos vadu. Jo komunistiškumą iškėlė ai
kštėn pametęs komunistų partiją Amerikietis.

Bridges byla yra tik Adenas iš daugybės Amerikos 
gyvenimo įvykių, kur komunistai visokiomis klastomis 
briaujasi į darbininkų vadovybes, net užsigindami savo 
idėjų, kad priėję prie darbininkų galėtų varyti savo agi
taciją už savo didvjį tikslą — pasaulinę revoliuciją.

PRUSEIKA Vilnyje Garsui 
primena :

“Beje, Lenkijos pagalbai A- 
merikos Lenkų Tautinis Susi
vienijimas jau surinko virš 
$200,000.”

Tikrai tai graži suma Lenki
jos nepriklausomybei ginti.

Bet ką darė Pruseika ir jo 
visas “bendras frontas” kai 
buvo pakelta balsas rinkti au
kas tarp Amerikos Lietuvių gy
nimui Lietuvos?! Jis moka pa
sididžiuoti kai Lenkai aukoja 
savo tėvynei ginti, bet kada 
kilo klausimas Pruseikos tėvy
nei ginti, jis kliudė kiek galė
damas, skelbdamas lyg tie pi
nigai eisią “fašistų” valdžiai.

Pasižiurėjus į kitų tautų pa
stangas savo tėvynę ginti ko
munistas Pruseika turėtų rau
sti iš gėdos.

ne-
pa-

mums daug" įdomių dalykų apie 
Lietuvą.

“Ir mes kartais nuduodam 
viską žiną apie Lietuvą, išgy
venę čia Amerikoje desėtkus 
metų.”

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)

O OOSEVELTO priešai visaip ji atakuoja. Dabarti- 
niu laiku jis labai atakuojamas už jo pasiūlytą Kon

gresui spirti $3,860,000,000 sumos leidimui ir skolinimui, 
tikslu šalį gaivinti per šiuos ir 1940 metus. Daug pini
gų leidžiant, darbus ir. biznius pagerinant rinkimų me
tui atėjus, Roosevelt gali lengvai būti išrinktas.

Tą prezidento bilių pradėjo taršyti visaip, ir atme
tė iš jo $400,000,000, kurie buvo skirta skolinimui sveti
moms valstybėms stiprinimui jose prekybos su Suvie
nytomis Valstijomis. Bet ir apmažintą sumą jo prieši
ninkai randa negalima ir nereikalinga.

Prezidento pastangas jie vadina nepateisinamomis, 
nes jos statomos ant klaidingos ekonomijos, klaidingos 
psichologijos ir politiškų siekimų. Jo priešininkai tik
rina kad šalis galėtų greičiau atsigaivelioti jeigu priva
tiniai bizniai galėtų lengviau atsikvėpti, ir reikalauja 
jiems duoti progą. Ta proga butų mažinimas korpora
cijoms taksų, aptaksavimas paskirų piliečių, kurie ne
turi balso ir negali prezidento politikos tramdyti, kaip 
daro didieji kapitalai.

Bet prezidento politiką, jeigu ji butų pataikavimas 
didiesiems kapitalams, minios lengvai gali nutraukti lai
ke rinkimų — nebalsuojant už jį.

ANUPRAS “Sandaroje”, 
supratęs Dirvoje tilpusios 
stabos, sako:

“Clevelando ‘Dirva’ išveda iš 
kokių ten senų raštų buk san- 
dariečiai nėra tolerantiški link 
Tautinės Tarybos.”

Buvo pasakyta kad “Sanda
ra” (tai yra jos redakcija ar 
redaktorius). Sandariečiai di
delėje didumoje eina su Tary
ba ir ačiū jiems pasiekta tų 
pasekmių kokios dabar turima.

Tik gaila kad redakcija ne 
tik ignoruoja Tarybos reikalu 
pranešimus, bet panaudojo ir 
gnaibiojimus Tarybai.

Jo teigiamas atsinešimas į 
Tarybą butų pirmiausioj vietoj 
sustiprinęs pačią Sandarą 
“Sandarą”.

ir

to-TAS PATS ANUPRAS
Iiau (Sandaroje) kalba:

“žurnalistas Juozas Jurginis, 
kuris per pastarus du metus 
gyveno Švedijoj papasakojo

DRITANIJOS dar kartą padidintas ginklavimasis, įve- 
dimas priverstinos kariškos tarnybos, karo oro lai

vyno manevrai Prancūzijos pakraščiais ir prižadėjimas 
paskolų Lenkijai, Turkijai, Rūmam jai ir kitoms drau
gingoms šalims reiškia didelį Britų užsimojimą sukliu
dyti Hitleriui sukelti Europoje karą.

Bet Hitleris kariauti ir nesiruošia. Jis ir visa na- 
zių propagandos mašinerija nustatyta: vienodai ir be 
užsileidimo rėkia-šaukia kad jie Danzigo neišsižadės, 
kad Danzigo gyventojai didelėje daugumoje yra Vokie
čiai ir jie nenurims iki nebus prijungti prie Reicho — 
ir tuomi palaiko Europoje įtemptą terorą, prieš kurį 
ar tik nenusileis Lenkija. Jau dabar kalbama kad Pa
ryžius ir Londonas daro įtaką į Lenkus taikytis su Vo
kiečiais, o tas taikymasis tegalės būti išpildymas nazių 
reikalavimų. Lenkai iš savo pusės gaus Vokiečių pa
siūlymus, panašiai kaip padaryta Lietuvai Klaipėdoje.

Didėsės Europos valstybės bijo išauginti Lenkiją į 
tokią pat nenuoramą, trukšmingą kaimynę kokia pasi
darė Vokietija Hitleriui įsigalėjus.

A NGLIJOJE iškelta sumanymas pasiūlyti Hitleriui 
kad jis išsigabentų savo Vokiečius iš Danzigo, kaip 

sutarė su Mussoliniu iškraustyti savo tautiečius iš pie
tinio Tyrolio, kurį užvaldė Italija.

Toks atsiskaitymas ir kaimyniškas susitaikymas už 
teritorijas turėtų būti įvestas tarp visų valstybių. Bet
gi tas godumas žemių, tas nenugalimas geismas didybės 
ir galybės buvo ir bus pasaulio ramybės ardytoju ir ka
ru bei žmonių skerdynių priežastimi.e

kad Aleksandras Didysis, kuomet 
panaudojo 20,000 mulų ir 5,000 

miesto grobio.

VIENAS istorikas sako 
apiplėšė Persepolį, Persijoje, 
kupranugarių išgabenimui to

ŽEMĖ keliauja 19 mylių į sekundą greitumu savo kelionėje 
aplink saulę.

*

Lietuvos , Konsulatas Chicagoje 
gavo ir šiuo skelbia sekamas aukas 
Lietuvos reikalams:

APSIGYNIMO FONDUI
Chicago, III.:

Jonas Dimša 
Dom. Gerčiene 
Sus. Liet. Namų Savininkų 
Bridgeporte, per Kunevičių 

Per Lietuvai Gelbėti Fondą:
Paul Dalen
N. N. 

~ Z.. M..
Šv. Antano D-ja, per ALRK.

Fed. sekr. L. Šimutį
Hilldale, Inkerman, Hudson ir 

Plains, Pa., Ch. W. Wosilius 
ir K. Klimas surinko 
(Šią sumą suaukojo: po $2: 
K. Klimas, J. Milišauskas; 
po $1: P. Laužiukas, Lau- 
žiukienė, G. Sindico, P. Er- 
calini, A. Palinko ir smul
kiom aukom; po 50c.: A. 
Zaikauskas, G. Zarauskas, 
J. Večerkauskas, G. Lean- 
dri, M. Lankauskas, J. Vo- 
silius, J. Javige, E. Didžiū
nas (iš Plymouth). Viso iš 
Hilldale $14.00, 
Iš Inkerman:: Pr. Kazake
vičius $5, St. Krivickas $1. 
Viso iš Inkerman $6.
Iš Hudson ir Plains, Pa., 
W. Wasnieski $1, smulkiom 
50c. Chas. W. Wosilius

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS 
ŠELPTI:

West Frankfort, III., SLA.
311 kp., per A. Radžiūną 

Norwood, Mass., ALRKA. Fe
deracijos sk.

ŠVENTOSIOS UOSTO 
STATYBAI

Ch. W. Wosilius iš Hilldale, 
Pa., pradėjo Šventosios Uo
sto Fondą, prisiuntė
Kartu su auka p. Wosilius pridė

jo sekamo turinio laišką::
“K. Klimas ir aš surinkome Hill

dale, Inkermane, Hudsone ir Plains, 
Pa., $21.50. Aš tą sumą padvigubi
nau pridėdamas $21.50 — čia siun
čiu Lietuvos Ginklų Fondui $43.00. 
Su šiuo laišku taip pat prisiunčiu 
$20 vertės Lietuvos Laisvės Pasko
los Boną kuponų ir prašau juos iš
keisti ir persiųsti Šventosios uosto 
įrengimui. Siųsdamas savo auką 
siulau pradėti šventosios Uosto va
jų, kaip tik pasibaigs Ginklų Fondo 
vajus.”

Viso aukų gauta $140.26

Lietuvos Konsulatas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams. Gauna
mos aukos' skubiai pakvituojamos, 
laikraščiuose skelbiamos ir į atitin
kamus

$12.00
2.00

10.00

25.00
3.00 

.26

10.00

21.50

21.50

5.00

10.00

20.00

fondus pervedamos.
LIETUVOS KONSULATAS

100 E. Bellevue Place 
Chicago, III.

PAVARGĖLIS
Sukepusiom lupom meldies tu prie kelio, 
Seneli pražilęs, seneli tu šventas;
Praeina čia minios, praeina apkurtę, 
Tavęs jie negirdi, maldos nesupranta.
Ir leidžiasi saulė, ir dega vėl žaros.... 
Tu vienas vis rymai ištiesęs mums ranką.
Ir meldžias, štai meldžias pražydę 

dirvonai....
Tau džiaugsmo ir laimės, seneli, pakanka. 
Prisimeni siekius savosios jaunystės, .
Kai nešdamas “Aušrą” tu nieko nebojai, 
Nors tykojo šnipas palaukėj, bažnyčioj, 
Bet tau jie nebaisus, keliai be pavojų.... 
Sukepusiom lupom meldies tu prie kelio, 
Seneli pražilęs, seneli tu šventas.
Praeina čia minios, praeina apkurtę, 
Tavęs jie negirdi, maldos nesupranta....

Balys Buinauskas.
Šiauliai, 15-V-39.

P A ;i U R Y J E
Vis tamsesnės bangos uostą mus skalauja. 
Jura vėl nerimsta, kaž ko skundžias vilnys. • 
Rytą sidabrinės valtys marion plaukia — 
Kreiserių grandinės jurą nenutildys.
Vhrkia, lyg dejuoja, didžio keršto šaukia, 
Šaukia ir nerimsta kopų smėlyj vėlės.
Laivų ilgos eilės marių veidą raižo, 
O pakrantėj verkia sesės grėbėjėlės.
Bet tos rūsčios bangos, tarsi, taria žodžius: 
“Lietuva šiandieną gintis pasiryžus!
“Ir nei žingsnio žemės, kraujumi nulietos.... 
“Prisiekė Lietuvis, pabučiavęs kryžių!....” 

Balys Buinaiiskas-Biiimunas.
ŠiauliaL

A"" KĘSTUČIO MIRTIS

— Kunigaikšti! — sukuždėjo Amulis, pri
glaudęs prie kalėjimo lango geležų savo veidą.

Atsakymo nebuvo.
— Kunigaikšti! — atkartojo jis garsiau ir 

palaukęs dar kelis kartus pašaukė Kęstutį.
Rūsyje niekas neatsiliepė.
— Miega, — pagalvojo Amulis.
Garsiau šaukti negalima buvo: galėjo iš

girsti sargyba.
Tuo pačiu taku Amulis nušliaužė atgal; ne

trukus sugryžo ir pasiųstieji su laužtuvais, kir
viu ir virve.

— Reikia išlaužti viena geležis lange, — 
puse balso pasakė Amulis, atsigręžęs į tyliai 
prisiglaudusį prie rasotos žolės draugą.

— Išgirs! — kažkas įsiterpė. — Gal ge
riau iš lauko langas uždengti, o kirsti iš vi
daus !....

— Bet kunigaikštis miega: šaukiau jį, ne
atsiliepė! Pirma reikia jį pažadinti!. .. .

— Kaip?
— Ot štai kaip, — įsiterpė tylėjęs Albrech

tas. — Henrikas gali įlysti į vidų pro langą.
— Gali, — pagalvojęs atsakė Amulis.
— Tai jis tegul lenda! — tarė Albrechtas.
Lyg kokia juoda, gyvatė, tyliai šliaužė Lie

tuviai vienas paskui kitą ir sugulė aplinkui lan
gą ir bokšto duris.

Amulis virve aprišo vaiką ir pagelbėjo jam 
prasisprausti pro lango geležis.

Albrechtas padavė sunui laužtuvą ir kirvį 
ir paėmęs antrą galą virvės, pradėjo jį leisti.

— Gudragalvi! — tyliai maloniu balsu pa
sakė jis. — Surask kunigaikštį ir pažadink jį: 
teišlaužia langą, iš lauko mes uždengsim. Ne
bijai?

— Ne!.... — virpančiu balsu atsakė vai
kas; viena ranka jis tvirtai įsikabino į lango 
kraštą, o kita stipriai prispaudė prie krutinės 
laužtuvą ir kirvį. Virvė pasileido žemyn, ir vai
kas dingo rūsyje.

Nedaug reikėjo leisti; rūsys buvo negilus; 
suaugęs žmogus be jokios pagalbos stovėdamas 
asloje ranka galėjo pasiekti langą; virvės judė
jimas rodė kad Henrikas atsirišo ją. Albrech
tas ir Amulis prisiglaudė prie lango. Buvo gir
dėti atsargus ir bailus žingsniai vaiko, ėjusio 
akloje tamsoje; pasigirdo tylus balsas, ir viskas 
nutilo.

Ta valandėlė pasirodė jiems metais. Amu
lis sėdėjo rankom įsikabinęs į lango geležis ir, 
ką beveikęs, vėl draskė jas, bet geležis jo jie- 
gų visiškai nejuto.

Albrechtas staiga sulaikė jo rankas: toli 
giliai rūsyje išgirdo balsus; liepas buvo Hen
riko.

— Tai kunigaikštis.... kunigaikštis su. juo 
kalbasi! — kaip styga įsitempęs sumurmėjo 
Amulis. — Eina.... čia ateina!....

Abudu įsikibo į virvę, jau pasirengę trauk
ti. Truktelėjo iš apačios, ir tuojau lange pasi
rodė Henrikas.

— O kunigaikštis ?. .. . — drebančiu balsu 
paklausė Amulis. — Kur jis?

— Kunigaikštis • negali ateiti, —• lysdamas 
pro langą atsakė sujaudintas vaikas: — grandi
nėmis jis prikaltas prie sienos.

Amulis nuleido rankas ir pažvelgė į Al
brechtą.

— Tik laužti bepasilieka! — prabilo jis; 
Albrechtas jau graibė rankom iš vidaus kalėji
mo palangę ir atradęs molio tarpą, įkišo į vidų 
laužtuvą. Per tamsų kalėjimą gausdamas nu
aidėjo bildesys; sučerškėjo ir iš oro pusės, vis 
dažnesni ir dažnesni smūgiai. Amulis pagriebė 
kitą laužtuvą ir ties tuo pačiu tarpu pradėjo 
laužti lango viršų.

— Ei, kas ten?! — sušuko iš viršaus neži
nomas balsas. — Kas ten beldžiasi?

Albrechtas ir Amulis su laužtuvais ranko
se sustingo.

— Švitrigaila, kur tu?! — suskambėjo nau
jas, jau pavojingesnis šauksmas.

Amulis ir Albrechtas užgulė geležį ir pra
dėjo stumti, bet ji buvo giliai įleista į mūrą ir 
nekrustelėjo iš vietos.

Amulis atsistojo; laužti langas nebuvo tik
slo; pilyje pakilo subruzdimas.

— Bėgkite, — šaltai pasakė jis, atsigręžda
mas į Albrechtą ir juos apspitusius kamarinin- 
kus. — Vistiek jau kunigaikščio neišgelbėsim!

— O tu? — paklausė Albrechtas, pamatęs 
kad Amulis vėl lenkiasi prie lango.

— Aš kunigaikščio tarnas, — atsakė jis. — 
Aš palydėsiu kunigaikštį pas Aukapirmą.

— Kunigaikšti! — sušuko jis, kiek galėda
mas, į langą, — aš, Grigas, atėjau pas tave!

Pro sienos kampą, už kurios buvo dideli 
vartai, blykstelėjo šviesa; aukštai pakeltų-žibin
tų nušviestas pasirodė ginkldotų žmonių būrys.

— Ir mes pasiliekam! — dar trys tarnai 
pareiškė.

Albrechtas pakratė galvą ir tylėdamas pa-

sirengė kirstis. Amulis sugriebė jį už rankos 
ir stipriai atstūmė į šalį nuo sienos..

Eik! — griežtai liepė jis; tu ne vienas, gel- 
bėg vaikutį ir žmoną, bėk!

Albrechtas atsipeikėjo, žūti nelygioje ko
voje, neatnešant mažiausios naudos kunigaik
ščiui, nebuvo tikslo. Kaire ranka jis sugriebė 
Henriką, kirtęs kardu paguldė vietoj užsimoju
sį brūkliu. Lietuvį ir su dviem tarnais įšoko į py
limo griovį.

— Mielas Grigai! — nusiminęs suriko Hen
rikas, atgal atsigręždamas.

Su durnais susimaišius žibintų šviesa blyk
čiojo pilkoje sienoje ir, rodos, kraujo dėmės bė
giojo ja; trys vyrai, Įsprausti prie bokšto į 
kampą, kirtosi su dideliu buriu, kuris šaukda
mas ir kriokdamas vis labiau gulė juos; švitrė- 
jo jietys ir kardai; ant nedidelio akmens buvo 
pasistojęs ketvirtasis — rudasis Amulis, švais
tydamas kardu.

Tą akimirksnį kai Henrikas gryžtelėjo, j ie
tis įsmigo Amuliui tiesiai į krutinę; jis iškėlė 
į viršų rankas ir sukrito kniūpsčias. Džiūgau
dama suužė priešų minia.

Dalis jų tuojau puolė vytis bėglius.
Albrechtas atsisėdo ant pylimo krašto ir 

vienu akimirksniu nulėkė į vandenį ir viena 
ranka laikydamas vaiką, ėmė plaukti. Paskui 
supliauškėjo į vandenį ir tarnai; priešai susto
jo pylimo viršyje ir tik grąsinimais ir keiks
mais palydėjo tamsoje dingusius bėglius.

O rūsyje, bokšto apačioje, įvyko baisus da
lykas: Kupstys, Prakošius, žibinta ir Lapė vir
ve pasmaugė Lietuvos mylimiausią šviesųjį ku
nigaikštį Kęstutį.

(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

KRONOLOGIJOS

1348 Lietuvos karas su Lenkija; Lenkija ta
po priversta taikytis.

1352 Lietuvoje ankstyvas pavasaris; Sausio 
mėnesį sužaliavo laukai ir sužydo pievos.

1354 DK. Kęstutis kovoje su Lenkais prie Vla
dimiro pakliuvo Lenkų nelaisvėn — pa
bėgo.

1356 Lietuviai Ragainėje sudegino Kryžiuočių 
pilį.

1360 Lietuvių ir Lenkų sutartis bendrai ka
riauti Kryžiuočius.

1361 DK. Kęstutis kovoje prie Obelių ežero 
pakliuvo Kryžiuočių nelaisvėn.

1361 Lietuviai DK. Kęstutį iš Kryžiuočių ne- 
įlaisvės išpirko.

1361 DK. Kęstutis vėl pakliuvo Kryžiuočių ne
laisvėn.

1362 Kęstutis iš Kryžiuočių nelaisvės pabėgo. 
.1362 .Kryžiuočiai sugriovė Kauno pilį; kovoje

žuvo 6,000 Lietuvių.
1366 DK. Algirdas nugalėjo Gudus kovoj prie 

Trostensko ežero; kovoje žuvo du Gudų 
kunigaikščiai.

1369 DK. Kęstutis iš nelaisvės paleido 14 Kry
žiuočių komtūrų, 69 vyčius ir daug pa
prastų kareivių Vokiečių.

1370 Lietuviai Pitavos lygumose išmušė 10,000 
Vokiečių, 200 Kryžiaus vyčių ir 96 kom
tūrus.

1372 DK. Kęstutis sudegino Maskvitų pilį Pe
ri j asla vi.

1372 Kęstutis apgulė Maskvitų pilį Maskvą.
1373 Lietuvon atvyko popiežiaus Grigoriaus 

XI pasiuntiniai prašyti kunigaikščius Al
girdą, Kęstutį ir Liubartą kad jie apsi
krikštytų.

• APIE 150,000 ASMENŲ Suv. Valstijose 
kas met sužeidžiami ir palieka raiši kad jau ne
gali eiti dirbti be kokios nors pagalbos.

• APIE 300,000 MEDŽIŲ Suv. Valstijose 
sunaudojama per metus darymui degtukams ko
telių.

• ANGLIJA yra vienatine šalis kuri impor
tuoja iš kitur daugiausia obuolių, apelsinų ir 
kitokių vaisių.

• ANKSTYVIEJI Ispanai tyrinėtojai palik
davo salose kiaulių veistis ir ‘daugintis, kad vė
liau jurininkai, patekę ant tų salų laike laivų 
susidaužvmo ir kitokių nelaimių turėtų kuo 
misti.

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit u Dirvoj e”
6820 Superior Avė. Cleveland, O. -
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OHIO VALSTIJOS

BEDARBIAMS

COLUMBUS, Ohio. — Ohio 
Valstijos Bedarbių Atlyginimo 
Biuras praneša kad bedarbės 
apdraudai gauti teisę turėju
sieji Ohio valstijos bedarbiai 
gaus dar priedinio atlyginimo 
milijonus dolarių, pasekmėje 
Valstijos Generalinio Prokuro
ro T'homas J. Herbert sprendi
mo išnešto tuo klausimu.

šie pinigai teks apie 90,000 
iš 120,000 valstijos bedarbių, 
kuriems buvo pripažinta teisė 
gauti atlyginimą tarp Sausio 1 
ir Vasario 23 d., sako Adminis
tratorius II. C. Atkinson. Iki 
tas priedinis atlyginimas bus 
sutvarkytas tačiau praeis apie 
pora mėnesių laiko.

ANSEL ROAD 
CAFE 

1066 Ansel Road 
SMAGI LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai 

Valgiai
DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duqesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

PYTHIAS
C A F E

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

ALUS — DEGTINE ' 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

P E R R Y’ S

WINE HOUSĖ
.. PENKTADIENIO SPECIALS 
FISH FRY IR DIDELIS UZBONAS 

ALAUS — 35 Centai.
ŠEŠTADIENI — mėsos kotletai ir 

uzbonas alaus — 35c.
STIPRUS ALUS $1.65 keisas

e
MES TAIPGI

duodam alų senovišku budu prie 
stalų uzbonais arba išsinešti — 
2% sv. už 25c. Svoris tikras.

Visokių rūšių CALIFORNIA vy- 
nuo 20% stiprumo nuo 95c gal. 
ir brangiau. (33)

ENd. 92767205 Wade Park Av.
4934 Pavne Avė. ENd. 8762

556 East 105th Street

LEHMAN & LEIGH
ARTIFICIAL LIMB 

SPEC1ALISTS
Patrukusiems reikmenys ir 
visoki priedai neturintiems 
kojų, rankų; taipgi visi gy
dymo reikmenys. (34)

1426 West 3rd Street 
Cleveland, Ohio 

Phone MAin 0745.

-'iiiiiiiiiigiiiiiiiimmiiniiimnnmiiiimniimmmnmmmimimnmmmmmmm-STATĖ WINDOW SHADEĮ
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami =, 

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

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS. |
E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. E 
E HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street ® Cleveland E
FdiiiimmiiiHiniiiiiimiiiiniinmmiisniiiniiimsmiiiimiimiiiiiimimmiiiimimE
■U.miJii»iiiiiniBiiimiimjxumim i » ■ ■ ■ uunutm?

DELLA O JAKUBS f
Į (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) £
■ s

! Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. E
; Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. •
Į LITHUANIAN FUNERAL HOME :
: 6621 EDNA AVENIU! ENdicolt 1762 E
■ _ _______________ į
y.iiuuimiiii iii 11 ui i ■irŽTrfe"r-« .Vttm ■ m ii a a a i~i rt u » < t-iTrTrrirn-Tirirgit» » utį < ja

Šios priedinės sumos skyri
mas pasidarė galimu delei pa
keitimo valstijos šelpimo for- 
mulos, kuomet bedarbių atlygi
nimas perduota iš Unemployed 
Compesantion Commission į 
administratoriaus vedamą biu
rą.

Sausio ir Vasario bedarbės 
atlyginimą gavusių atlyginimo 
padidinimas išspręsta pasire
miant darbininkų algų didumu 
kiek jie uždirba pilnos savai
tės laiku.

Tas pakeitimas įvesta po Va
sario 23 dienos.

Trys ketvirtdaliai Ohio dar
bininkų. ėmusių atlyginimą iš 
valstijos bedarbių atlyginimo 
fondo, gaus vidutiniai po du 
dolariu už savaitę nuo kiekvie
no išmokėto čekio daugiau.

Tačiau 25 nuošimčiai bedar
bės atlyginimą gavusių minė
tais mėnesiais yra gavę po apie 
du dolariu perdaug. Iš jų ta 
suma bus atskaityta tolesniuo
se atlyginimų mokėjimuose.

POPULIARIŠKI 
KONCERTAI

Šį penktadieni ir šeštadieni turit 
progą apsilankyti Cleveland Public 
Auditoriume išklausyti pragarsėju
sio Clevelando Vasarinio Orkestro, 
kuri vadovauja Rudolph Ringwall.

Koncertas penktadienio vakare, 
Liepos 21, susidės iš populiarės mu
zikos moderninių, Stravinskio, Dvo- 
rako, Francko, Čąikowskio, Rimsky- 
Korsakovo, ir solistė bus žymi so
prano, p-lė Virginia Johnson, kuri 
dainuos akompanuojant 70 vyrų or
kestrui. Ji dainuos aria, “Al de- 
šio”, iš Mozarto operos, “Figaro 
Vestuvės”, ir “Briliantų Giesmę” iš 
Fausto, su eile pakartojimų.

LIEPOS 22 d., šeštadieni, kon
certas susidės iš daugelio kiltų Įvai
rių klasiškų kompozitorijų, ir so
listas bus Henry Pildner.

Tikietai, kurių 500.0 parsiduoda 
po 25c., duoda progą kiekvienam at
silankyti ir išklausyti šių koncertų.

Auditorija viduje ištaisyta lyg 
darželia, kuriame pridėta stalukų ir 
kėdžių, ten publika susėdus gali iš
sigerti ir užsikąsti, kuomet scenoje 
atsibuna gražus muzikos programai.

• OHIO Valstijos “sales tak
sai'’ šymet sako pakils šešiais 
milijonais dolarių virš pereitų 
metų tų taksų sumos. Valsti
jos politikieriai džiaugiasi, tu
rės daugiau pinigų, kurių nie
kad neužtenka.

C r o s s t o w n 
Upholstėry Shoppe 
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, Rcp.

HEnderson 1973

ROSEDALE PAPER 00.
6702 Supprior Avė.
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai,

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

MIRTYS NUO APEN
DICITO PADIDĖJO

Padidėjimas mirčių nuo ži
nomos Amerikoniškos apendi
cito ligos pastarais metais sa
koma paeina dėl depresijos.

žmonės neturėdami pinigų 
užsimokėti gydytojams už pa
galbą ir operacijas, nepasiduo
da gydymui iki būna pervėlai.

Daktarai pataria ir ragina 
žmones nežiūrėti kad neišgali 
mokėti, bet šauktis gydytojo 
kaip tiktai prireikia.

Iš 2,000 apendicitu apsirgu
sių ligonių patekusių į Wom- 
en’s Hospital tarp 1925 ir 1936 
metų, mirimų buvo sekančiai:

Prieš depresijos metus, nuo 
1925 iki 1930 metų iš 1,000 į 
ligoninę patekusių apendicitu 
apsirgusių mirė 9 nu oš. Bet 
tarp 1931 ir 1936 metų pasi
davusių Į ligoninę mirė 23 
nuoš.

Priežastis esanti ta kad dau
gelis nesiskubino arba vengė 
pasiduoti iki nebuvo priversti, 
prisibijodami kaštų.

PALEIS 1,000 WPA 
DARBININKŲ

8,000 Clevelando WPA dar
bininkų bus paleista Rugpjūčio 
1 d. ir apie 10,000 kitų turės 
išeiti iš viešų darbų Rugsėjo 
1 dieną, skelbia šio distrikto 
WPA vadovybė.

Mayoras Burton rūpinasi pa
likti prie viešų darbų tuos ku
rie yra kokie nors amatnin'kai 
ir dirba prie miesto srityje ve
damų viešų darbų, kad tie dar
bai nebūtų sutrukdyti.

Kazokiški Žaidimai 
Sportsman’s Parke

Kav-kaz, žinomas kaip atkakliau
sias raitąją arkliais žaislas, pakilęs 
daug gentkąrčių atgal vikrių Kazo
kų tarpe, šią vasarą bus atvaizduo
jamas pastangomis Walter Taylor, 
plačiai žinomo Clevelando imtynių 
ir kumštynių promoterio. Tie rai
tųjų žaislai pradedami trečiadienio 
vakare, Liepos 26, ir bus kas tre
čiadienio vakarą, Sportsman’s Par
ke, kuris randasi prie Route 8, tar
pe Clevelando ir akrono.

Tuose žaisluose bus sukombinuo
ta daug kitų soprto žaislų: futbo
las, basketbolas, imtynės ir polo, o 
svarbiausia tai raitųjų kazokų žai
dimai.

DAYTON, OHIO

BENO KONCERTAI. Per
eitą sekmadienį prasidėjo va
sariniai koncertai, Island Par
ke. ir tęsis per keletą sekma
dienių. Koncertai pradedami 
8 vai. vakare, visai publikai ne
mokamai. Publikos orisirenka 
tūkstančiai koncerto paklausy
ti. Programą išpildo vienas 
geriausių Daytono benų. Prie 
orkestro būna gerų solistų dai
nininkų.

Patartina ir I/etuviams pa
sinaudoti proga, lankytis šiuo
se koncertuose. D. Rep„

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

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

| P. P. MULIOLIS I
E Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
= ir Apdraudos Agentūra E
~ 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

Elzė Trumpaitienė Liepos 7 
d. apvaikščiojo savo varduves.

Liepos 8 d. savo varduves 
minėjo Veronika Rudienė.

Pas abi šias tautietes susi
rinko keletas jų draugų ir 
draugių, pasveikino, palinkėda
mi ilgiausių metu.

Dirvos skaitytojai p. K. Ku
priai šiose dienose lankėsi Det
roite, pas savo brolį Alfonsą. 
Pasįmatė sji buvusiais Akro- 
niečiais, apžiurėjo miestą ir jo 

KURIE.YRA VIEŠ
PATIES PUSĖJE

NAUDOKI!
Clevelando Žaislavietes

Jus turėsit daugiau smagumo 
vasaros laiku pasinaudodami 
Clevelando parkais, tennis aik
štėmis, plaukimo prūdais ir pa- 
ežerio pliažais. Visos tos žais- 
lavietės galima pasiekti greitai 
ir ekonomiškai gatvekariu ar
ba motor koču. Pagelbėti jums 
pasiekti Clevelando įdomesnes ■ 
vietas trumpiausiu keliu, The 
Cleveland Railwav, Company 
paruošė Guide to Cleveland. 
Prašykit jos Public Sųuare In- 
formation Booth ir gausit dy
kai.

STREET CAR OR MOTOR COACH

TIK VIENAS PATOGUMAS

\^)' C

Daugiau negu pateisina 
telefono kastus

į @ Telefono patarnavimo kaštai visai maži palyginant su
su nemalonumais kokie esti neturint jo. Jis pagelbsti 
apsipirkti, sumažina bereikalingus vaikščiojimus kiek
vienam šeimos nariui. Jis atlieka užsakymus, perduo
da pranešimus, padaro arba atideda sutarimus ir duo
da malonius pasikalbėjimus su draugais ir giminėmis.
Šis kasdieninis naudingumas vertas tų mažų kaštų ko
kie pasidaro už patarnavimą, ir jus turėsit pasitenkini
mo žinodami kad jis visada po ranka, gatavas bent ko
kiame prietikyje, dieną ir naktį. Kam būti be to pato
gumo ir apsaugos kokį telefonas teikia kuomet jo pa
tarnavimo kaštai tokie maži?

Šv. Raštas aiškiai parodo kad 
taikos pasiuntiniais yra ištiki
mieji Kristaus Jėzaus pasekė
jai. Nei vienas negali tarnau
ti dviem valdovam, nei vienas 
negali būti Viešpaties pusėje ir 
tuo pačiu laiku būti Velnio pu
sėje. Velnias yra šio nedoro 
pasaulio dievas. Skaitykit bib
lijoje 2 Cor. 4 per. 4 e. Velnio 
organizacija skelbia karą ir da
lyvauja kruvinose kovose. Die
vas pasakė: Neužmušk.

Ramybės Kunigaikštis yra į 
Dievo organizacijos galva, jis Į 
ir jo pasekėjai nori taikos ir 
apsako ją. Jeigu kuris žmogus 
sakosi esąs Ramybės Kunigai
kščio atstovu ir tuo pačiu lai
ku skelbia karą ir ragina vai
kinus eiti į karą, tada turime 
aiškiai suprasti kad jis netar
nauja Dievui bet velniui. Mie
li broliai ir seserys,, turime 

J mąstyti apie tuos dalykus.
Šv. Raštas tą parodo: Jėzus 

, Kristus prisakė savo pasekė-1 
Į jams skelbti teisybę ir neda-1 
iyvauti su tais kurie pralieja 
žmogaus kraują. Apr. Šv. Jo
no 18. per. 4 e. Skaitykit bib
lijoje, ten kalba apie slogas, 
kokios bus duotos to kurio 
klausote: nuodėmei vedančiai į 
mirtį ar paklusnumui prie Die
vo teisybės.

Biblijos studentai skelbia 
pasauliui kad Dievo karalija 
prisiartina, todėl mes sakom 
kad Jėzus Kristus bus kara
lium. Aš atsišaukiu į tikybų 
vadus prašydamas kad jie ap
sakytų žmonėms jog dangaus 
karalystė prisiartina ir kad ra
mybė ir išganymas gali būti 
atsiekta tik per Kristaus kara
liją, bet ne mirtino žmogaus 
galybe. Prašau jų rimtai sto
vėti Viešpaties pusėje ir tar
nauti savo Karaliui Jėzui Kris
tui. S. B. S/ D.

Skelbia W. F. Shimkus, 
1150 E. 76 St., Cleveland, O.

(Skelbimas) /

i

įdomybes. Labiausia, sako pa
tiko jiems Zoo parkas ir Belle 
Isle sala. Apžiurėjo muzeių. 
Patenkinti brolio vaišingumu 
ir Detroito miesto įdomybėmis 
laimingai gryžo namon.

J. Jonuška su žmona lankėsi 
pas savo brolį Joną Clevelande. 
Jie atlankė ir buvusią Akro- 
nietę, Oną Bartkienę.

Prieš Liepos 4 d. šventes 
Akrone ko ne visos gumų dirb
tuvės buvo sustojusios, kaipo 
atostogų laikui. Darbininkai 

T

turėjo progą pasilsėti arba pa
sivažinėti. Kurie darbininkai 
savo dirbtuvėse išdirbę penkis 
ar daugiau metus, gavo atosto
gas su apmokėjimu.

Dabar visi darbininkai pra
leidę šventes gryžo dirbti ir 

i dirbtuvės dirba pilną laiką.
Laimingi tie darbininkai ku

rie dirba, ir gauna užmokestį, 
bet yra daug kitų negaunančių 
dirbti.

J. Ramoška ir J. Apšega lan
kėsi Clevelande, jie dalyvavo

Juozo šeštoko laidotuvėse.
Pas J. Garioną atsilankė p. 

Anišai ir Jonilai iš Clevelando.
Kalnas.

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.

C O.

« v

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms
E Laikrodininkas

Taisymas mano specmliškumas. 
Parduodame visokios rūšies brang- /$/ 
menis, ląikrodėlius, laikrodžius, žie-yO^ 
dus, stalinius setus, rašomas plunk- 
snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

s
SS

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

s

Atsakantiems žmonėms duodame iš 
simokėjimu ilgesniam laikui.

i
I
K

Nikodemas A. Wiikelis 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• 9

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

I.
J

6704

SAVAS
E W E L E R
Superior Avenue

i

i

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

N

■
M

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
BE! ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

3 VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
PristatGm tiesiog į namus ir parsidu oda jūsų maisto krautuvėse

^iiuiiniiuimiiiiiiiiumiiiiiiimiiumiiiUMmiiiiiiiiiiiiiimumiiiHmimiiiiiuimimuuiiuiiiiiiumiiimmiimiiiiiiim

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-
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PAUKŠTININKYS
TĖS KONGRESAS

t

Clevelandas pilnai pasiruošęs 
Septintam Pasauliniam Paukš
tininkystės Kongresui, kuris 
prasideda Liepos 28 d. ir tęsis 
iki Rugpjūčio 7 dienos — viso 
11 dienų.

Tas įvykis sutrauks į Cleve- 
landą milijoną svečių.

Tarp kelių desėtkų šalių ku
rios bus atstovaujamos tame 
kongrese, pastaru laiku Cleve
lando komitetas dirbantis šio 
kongreso _ surengimu pažymi 
jog ir Lietuvos atstovas bus 
šiame kongrese, Vladas Tiškus, 
žemės Ūkio Rūmų direktorius.

Ar p. Tiškus tikrai atvyks 
dar iš Kauno patvirtinimo ne
gauta.

Paukštininkystės kongresas 
ir visokios su tuo surištos pra
mogos atsibus mieste ir paeže- 
ryje, kur užpernai atsibuvo 
Didžiųjų Ežerų paroda.

Liepos 30 dieną ruošiamasi 
prie oficialio dedikavimo Kul
tūrinių Darželių, šioms iškil
mėms buvo kviestas Prez. Roo
sevelt, bet jis neatvyks, jis pa
skyrė savo atstovą, McNutt.

Nors tai bus Darželių dedi
kacija, tačiau kaip matyt.Dar
želiai tam laikui nebus spėti 
užbaigti. Kurie Darželiai už
baigti metas ar daugiau atgal, 
kaip Lietuvių, žydų ir dar ke
lių kitų, tie ir stovi gatavi, o 
tų tautų Darželiai, kurie pradė
ta dirbti ar baigti šią vasarą, 
matyt vsai nepaprogresavo, ir 
gali būti kad atvykęs McNutt 
į dedikavimo iškilmes ras dau
gelyje vietų tik krūvas akme
nų.

I

Fisher Body Streikas
Šios savaitės pradžioje prie 

Fisher Body Co. dirbtuvės at
sibuvo piketų susirėmimas su 
policija, kuomet piketai norėjo 
sulaikyti į darbą einančius ne
streikuojančius darbininkus.

Prie dirbtuvės buvo pašauk
ta net 80 policininkų. Piketai 
smarkiai užatakavo policiją kai 
jie, nekurie raiti, norėjo pada
ryti laisvą* kelią įvažiuoti į dir
btuvės kiemą nestreikuojan
tiems darbininkams.

LIETUVIU KAMBA
RIUI PELNYTA $70

KP.MOTERŲ SĄJUNGOS 36 
KORTAVIMO VAKARAS

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
rengia Delegačių į Sąjungos 
Seimą išleistuvių kortavimo 
pramogą pp. Cicėnų namuose, 
105 E. 196 st. Atsibus šešta
dienio vakare. Liepos 29, pra
džia 7:30 vai. Prie kiekvieno 
stalo bus įvairių dovanų.

Pp. Cicėnai gyvena prie pat 
ežero kranto, todėl bus galima 
norintiems ir pasimaudyti. Tie 
kviečiami atvykti anksčiau ir 
pasinaudoti ežeru. Visiems bus 
duodama skanus užkandžiai.

Atvažiuokit anksčiau, gra
žiai praleiskit vakarą.

Komisija.

©NORĖJO ŽUDYTIS. Nete
kęs darbo, dėl ko nuo jo at
skirta žmona ir kūdikis, tūlas 
Charles Gallowav, 27 m. am
žiaus, buvo užlipęs ant 18 to 
aukšto Williamson bldg. ir no
rėjo nušokti 
jį perkalbėjo.

©MIESTO 
duoti geresnį 
mo (garbage) 
maisto ir kitokias išmatas su
rinks kartą į savaitę, o popie- 
ras ir kt. nors kartą į mėnesį.

©BEDARBIAMS per Birže
lio mėnesį Clevelande išmokė
ta $554.354 bedarbės atlygini
mų. Kurio pernai dirbot, ar
ba dirbot šių metų pradžioje, 
o dabar laikinai likot be darbo, 
jums priklauso bedarbės atly
ginimas. Dirvoje buvo keletą 
kartų pažymėta kur kreiptis 
atlyginimo gauti.

©MIESTO Taryba iškėlė rei
kalavimą Illuminating elektros 
tiekimo kompanijai kad nupi
gintu gyventojams namuose 
naudojamos elektros kainą.

žemėn. Policija

nutarė 
surinki-

Taryba 
išmatų 
patarnavimą •—

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

Traveling in our Lithuania
• BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

SOFTBALL
TOURNAMENT

Pereitą sekmadienį Tautinės 
Tarybos Clevelando 
surengta kortavimo 
skyriaus pirmininko P. 
rio rezidencijoje Lietuvių Kam
bario naudai Pittsburgho Uni
versitete davė virš $70. Tai 
graži parama iš Clevelandiečių, 
kas pagelbės Pittsburgho Lie
tuvių Kambario komitetui su
kelti jiems reikalingą arti pus
trečio tūkstančio dolarių sumą.

Keli desėtkai svečių links
mai praleido popietį iki vėlyvo 
vakaro, kortuodami, šnekučiuo
dami gražiame darželyje, šil
tame 7)re. Kai sutemo visi su
sirinko į vidų, pasidainavo, po
niai žurienei pianu vedant.

Svečių šioje pramogoje buvo 
gana iš toli: Baltimorės Teisė
jas W. F. Laukaitis su žmona, 
A. Steponavičienė iš Chicagos, 
M. Spudytė iš Scranton. Pa., 
Zieniai ir Danevičienė iš Lo- 
rain, Ohio.

Keletas kurie negalėjo pribū
ti, davė pinigines aukas:

Dr. Vitkus $10.06
Dr. Jonikaitis iš Detroit 5.00
J. Lincevičius 
VI. Andrukaitis 
Alekas Banys
K. Stonis
Taip pat valgiai, 

kiti dalykai šiam pckiliui bu
vo sudovanoti pačių komiteto 
narių ir 
šie:

Jonas 
Juozas 
Benadas Velička, 
Pat Joncla, 
A. Tulauskas, 
S. Prokopas, 
Kazys Stonis, 
P.p. Lukošiai, 
N. A. Wilkclis. 
P. J. žuris. 
Dirva.
Lucas Beverage Co.
Telling Belle Vernon Co.
Skanių pyragų prikepė 

ir pagelbėjo svečiams pasitar
nauti komiteto narės ir jų pa- 
gelbininkės: ponios žiurienė, 
Karpienė, Mišeikienė, Tamošai
tienė. Bendlerienė, Wilkelienė, 
Kasiulytė, antra, žurienė, na ir 
darbuotis gelbėjo F. J.

' ir Dr. S. T. Tamošaitis. 
J Duoną atsiuntė iš 
pvklos P. Pivaronas, 
Kambario komiteto 
kas iš Pittsburgho.

Dalyviams ir tolimiems sve
čiams už atsilankymą ir para- 

., - . . ' ma priklauso didelis ačiū.pasikesmipiuose - Komisija.

PADĖKA
Mirus mano vyrui, Juozui 

šeštokui, šiuomi išreiškiu šir
dingą padėką jo ir mano arti
miems giminėms ir draugams 
už visą pagalbą ir pasitarnavi- 
mą mano liūdnoje valandoje, vi
siems Clevelandiečiams ir. iš ki
tų miestų už atsilankymą šer
menyse ir laidotuvėse, taipgi 
už gausybę gražių gėlių atsių
stu velionies pagerbimui.

Pagaliau dėkoju laidotuvių 
direktoriui N. A. Wilkeliui už 
jo pasitarnavimą, ir kunigams 
už pamaldas.

Alice Šeštokienė.

® MIESTO valdžia rūpinasi 
imtis visų griežtų priemonių 
sulaikyti vaikų ir bendrai žmo
nių maudymąsi tokiuose vande- 
nuose miesto apielinkėje kurie 
netinkami maudymuisi ir nėra 
.saugojami. Juose tankiai pri
geria. Neleiskit savo vaikus į 
nežinomas vietas maudytis.

• CUYAHOGA apskrities po
litikieriams suduota smūgis Ci- 
vil Service komisijos įsakymu 
kad virš 7000 miesto ir apskri
ties Įstaigų tarnautojų ir dar
bininkų nutrauktų savo ryšius 
su politika ir liautųsi politišką 
veikimą, jeigu nori savo vieto
se laikytis-

©CLEVELANDO n e k u rios 
dirbtuvės šiomis dienomis vėl 
gavo federalės valdžios užsa
kymų tam tikrų reikmenų už 
$449,063 sumą.

MEKLIORYSTES 
NESISEKA

Vienas smarkus žmogelis, 
nežiūrint kad jau prilipo liepto 
galą savo profesijoje, vis nesi
liauja varinėjęs mekliorystes 
ir kaltinęs kitų už savo kaltes-

Jis norėjo būti ir katalikų 
vadas, ir Demokratų diktato
rius. ir laikraščio leidėjas, ir 
redaktorius, ir advokatas — ir 
visuose tuose 
nieko nepešė.

Bet jam geriausia sekasi kir
šinti žmones vienus prieš ki
tus, ir jis su keliais savo klap
čiukais ta darbą varo, iki ir čia 
pasieks liepto galą.

Kas ką gero ir naudingo pa
daro,-jis bando diskredituoti, 
platindamas šmeižtus apie ki
tus žmones, ir tuomi mano sau 
ką pešti. Viena po kitos tos 
jo mekliorystes išeina. į viršų.

Paskiausia jis pradėjo net 
kaltint kitus už tai kad Cleve
lande neatsilankė 
šokių mokytoja p-lė 
te, nors visą reikalą 
pat galo jis su savo 
norėdamas kad kiti 
progą pramokti Lietuviškų šo
kių kaip tik jų pusės jaunimas. 
Dabar visi turėjo nuostolius.

žinantis.

Lietuviškų 
Baronai- 

maišė iki 
draugais, 
negautų

PARAPIJOS PIKNIKAS
šv. Jurgio parapijos 

šios vasaros piknikas 
šį sekmadienį, Liepos 
prastu laiku, po pietų, žinomu- 
je vietoje, Basta’s Grove.

pirmas 
atsibus 
23, pa-

skyriaus 
pramoga

J. žu-

1.00
1.00
1.00
1.00 

gėrimai ir

biznierių. Davonojo

Verbyla,
Blaškevičius,

ir

žuris

savo ke- 
Lietuvių 

pirminin-

®ADF. KRAUTUVIŲ patar
nautojų unijos vadai atlaikė 
konferenciją Clevelande, kurio
je nutarė pradėti smarkų or
ganizavimą į uniją visų krau
tuvių patarnautojų.

PRANAS SAMOLIS, su 
num Aleku ir Ale'ko žmona, 
tomobiliu išvažiavo į rytines 
valstijas, aplankys savo gimi
nes Makauskus New Havene, 
Conn., kurie seniau buvo Cle- 
velandiečiai, apsilankys New 
Yorko parodoje. Gryš už po
ros savaičių.

Iš Scrantono, Pa., pas savo 
brolį Spūdį sustojo porai dienų 
paviešėti p-lė M. Spudytė. 
parvažiavo nuo Chicagos, 
vyksta į New Yorką.

Ona Blaškevičienė išvažiavo 
į New Yorko valstija pas gi
mines, apsilankys ir New Yor
ke, Pasaulinėje parodoje.

Juozas Bendleris su jaunu 
sunum buvo išvažiavę į Toron
to, Kanadoje.

su- 
au-

Ji 
dar

Priversti Išsiparduot
Mes netekom savo lyso šioje krautuvėje

Paskutines Pardavimo Dienos
The Kramer & Reich Co.

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

parduota iki nuogų sienų!

The Kramer & Reich Co. 7002 SUPERIOR AVĖ.
Krautuves Atdara ir Vakarais

Parsiduoda visi 
krautuvės baldai

Daug- vietos užpakalyje krautuvės
pasistatymui automobilių

The chauffeur vvith Major Naru
šis’ car was vvaiting and vve left 
promptly for Pažaislis, about 25 
kilometers out of Kaunas.

The church and convents of Pa
žaislis is an old historic shovv place 
of Lithuania. It is about 300 years 
old, and had once been richly decor- 
ated vvith gold and precious metai 
on the interior. and copper domės,, 
būt during- the struggles and vvars 
that took place in Lithuania it was 
shorn of a’l its beaūty and great 
vvealth, and novv the domės are 
covered vvith tin: the beautiful vvalls 
once painted by farnous painters 
from Italy have faded, and the rich 
decorations are there no more.

Pažaislis is on the Nemunas Riv
er vvith beautiful grounds and vvoods 
around it, and here the Girlscout 
camp vvas held, tonight they vvere 
elosing their meeting vvith a gala 
program. We came to an open 
field, and I vvas amazed at seeing 
the thousands of girlscouts in uni- 
form assembled and at attention.

Far off on the opposite side of 
the field, a stage had been erected 
for the officials and speakers, ali 
draped vvith banners and flags, as 
loud speakers transmitted the voices 
and soon the program vvas in pro- 
gress. It vvas all most vvonderful 
and thrilling, to see all these girls, 
from every corner of Lithuania — 
little girls about ten years old to 
matured vvomen vvho vvere. obvious- 
ly leaders and officers of this grand 
and noble organization.

The first part of the program 
took place here vvhere announce- 
ments vvere made and those vvorthy 
of it vvere honored, then everyone 
vvent to another spot similar to the 
one that the boyscouts had, vvhere 
the audience could šit on a hillside, 
and on benches provided for the 
occasion. Here vvas another stage 
and beside it a vvoodpile (laužas) 
that vvas lit in true scout fashion. 
The girls gavę as entertaining and 
interesting a program as the boys, 
vvith plenty of enthusiastic cheers 
and singing of folk songs by every
one there. About midnight the pro
gram vvas over and vve returned 
to Kaunas.

THURSDAY — JULY 21

This morning vve vvent to Pieno
centras to have breakfast, and here 
vve met an old acąuaintance vvho 
joined us, Mr. Leonas Sukis, vvho 
came in from Klaipėda. He is the 
fellovv vvhom vve met on the train 
going to Rambynas for Joninės 
Šventė.

These days on Laisvės Alėja vve 
noticed more and more visitors from 
abroad, not only A.mericans būt 
those from, Vilnius and other coun- 
tries.

After vve had our breakfast vve 
started to vvalk down the avenue 
vvhen we met . Mr. Kalvaitis, vvho 
invited us to join the excursion 
that vvas leaving in a fevv minutes 
for a visit to “Maistas”, Lithua- 
nia’s leading slaughter and packing 
house, and other points of inter
est around Kaunas. There vvere 
tvvo busses loaded vvith visitors all 
from abroad, mostly from Vilnius. 
It vvas a happy crovvd and every
one started to sing as the bus 
rolled along, out tovvard the old 
part of 
over the 
rived at

There 
tories in 
here in 
cording to size are 
Klaipėda and Šiauliai, 
sėlis, exports bacon, etc., to other 
countries jn large ąuantities.

We vvere met here by a commit- 
tee vvho vvere most cordial, and 
guided us thru the various bui’ld- 
ings, vvhere meats in all stages of 
preparation vvere seen. Rovvs and 
rovvs of big fat, vvhite-skined and 
dravvn pigs hung in chilled rooms. 
We vvitnessed the making of sau- 
sages, lard, and other items of meat. 
It vvas amazing to see the vvare- 
houses stacked to the ceilings vvith 
canned hams from one to tvventy 
pounds in size. Not only hams būt 
many other kinds of canned meats, 
and sausages of every description. 
We vvent to the laboratories vvhere 
vve saw hovv carefully they tęst and 
analyze the animals and meat for 
signs of bacteria and germs.

It took several hours to get a 
visit to all the floors and coolers 
of the building, finally after the 
inspection vvas over vve vvere eseort- 
ed into a lovely orchard and garden 
vvhere tables vvere spread out un- 
der the trees laden vvith food and 
samples of all the things vve had 
seen. To add to this holiday and 
reception of guests from abroad an 
orchestra vvas there and played a 
seleetion of thrilling music. We 
vvere dined and wined vvithout end, 
and best of all vve had plenty of 
vvhat vve Americans are so fond 
of — “Hot Dogs”, būt these vvere 
the real Lithuanian kind, and they 
call them “sosiskai”. I mušt men-

Kaunąs, aeross the bridge 
Nemunas and soon vve ar- 
“Maistas”.
are Severai “Maisto” fac- 
Lithuania, the largest one 
Kaunas. The others ac- 

in Panevežis 
“Maistas”.

tion here too that you can buy a 
“^osiska” from a street vendor on 
Laisvės Alėja any time, vvith plenty 
of mustard served separately on a 
paper plate.

Our guide thru the factories vvas 
the director of “Maistas”, Povilas 
Šalčius, and our host at the luncheon 
in the orchard vvas the president 
of “Maistas”, Tallat-Kelpša. It vvas 
a most interesting visit, and every
one enjoyed the feast served by 
charming young. vvomen, employees 
of the “Maistas” factories.

As the busses drove avvay from 
the factory we said farevvell in the 
form of song, and shortly vve ar- 
rived at the next point of interest, 
“Napoleon’s Hiil”. We disem'barked 
at the foot of the hill on the road 
and made our vvay up the slope 
vvhere a stairvvay is built. At the 
top vve had a most beautiful vievv 
of Kaunas on the other side of 
broad Nemunas vvhich flovvs peace- 
fully by the side of this high hill. 
It vvas here that Napoleon stopped 
to ręst vvith' his troops vvhen they 
vvere on their vvay to conųuer Mos- 
ęovv' in 1812, and this vievv that vve 
vvere looking at vvas vvhat he saw 
from this hill that vvas named after 
him,

Our
School (Karo Mokykla) on the out- 
skirts 
vvere received by officers vvho es- 
corted us thru the various build- 

for
on 

for 
are

DUBOIS, PA. — Plans are being 
formulated at present for the second 
annual Lithuanian Softball Tourna- 
ment, Eastern Division, to take 
place in DuBois, Pa., (The Capital 
of the World) August 19 and 20.

A large array of teams is expect- 
ed by the committee-in-charge, thus 
making this year’s tourney one of 
the largest ever held by any Lith
uanian organization. Teams from 
Cleveland, Detroit, Pittsburgh, and 
other communities are expected to 
participate. Countless fans are ex- 
pected to follovv the respective team.

Softball managers, interested 
building Lithuanian athletics, 
urged to file their intention of 
tering immediately. Write to:

George R. Wąylonis, 817 West 
Washington Avenue, DuBois, 
Pennsylvania.

in 
are 
en-

next stop vvas at the Military

of Kaunas. Here again vve

ings, vvhere young men study 
higher military service. It is 
the order of our West Point, 
vvhen the men leave here they 
officers of the Army.

The buildings are all of red brick, 
vvith beautiful gardens ablaze vvith 
flovvers. A s vve vvere leaving 
officers that eseorted us picked bo- 
nuets and gavę them to us.

It vvas late afternoon vvhen 
arrived at the starting point on Lais
vės Alėja, and vve vvent up to Pa
žangos restaurant for a cool drink 
as it vvas a very vvarm day.

Here vve became acąuainted vvith 
a group of Vilnius people, among 
them a journalist, Augustinas Bu
rokas, editor of Jaunimo Draugas 
(Friend of Youth) a priest, Kazys 
Pukenas, a teacher, Kazys Gečys, 
and a distriet attorney, Vladislovas 
Domeika. It vvas a very interesting 
group, and our conversation vvas 
mostly about Vilnius, and our in- 
dignation over the ultimatum that 
had just been issued a few month's 
previdusj . ’

On our vvay home Bernice stop
ped to do some shoppirig so I vvent 
on alone, besides I never vvanted 
to vvalk to our home as it seemed 
too far avvay for me, būt she al- 
vvayš vvalked, so at the next cor- 
ner I took the bus.

There was no ore at home and 
vve had not sgen Barbara Dariys 
for several days so I decided to 
give here a call on the phone. She 
liyes vvith Mr. and Mrs. Antanas 
Kalvaitis just a fevv doors from us. 
This Mr. Kalvaitis vvas the Lith
uanian Consul in Chicago. It vvas 
Mrs. Kalvaitis vvho ansvvered the 
phone and she f immediately invited 
me over for she- vvas having a tea 
party for some friends. I changed 
my clothes and freshened up a bit 
and vvent over.

Mr. and Mrs. Kalvaitis are very 
i lovely people and I knevv them 

vvhen they lived in Chicago. Mr, 
Kalvaitis met me at the door, and 
indeed I noticed the American at- 
mosphere as I entered. When they 
left America for Lithuania they 
brought all their furniture, and it 
is very unusual to find a home in 
Lithuania furnished^ vvith American- 
mąde furniture. The surroundings 
made me feel at home.

It vvas a very enjoyable party, 
as I met some nevv people. The 
guests included: Mr. and Mrs. Ste
ponavičius from Chicago, the direc
tor of Pirmyn Chorus. Mr. and 
Mrs. Augustauskas, director of Phy- 
sical Culture in Kaunas. Mr. Bie
liūnas, the Director of Kaunas’ Ra
dio station, Mr. and Mrs. Lubin 
from Los Angeles (Mr. Lubin came 
to Kaunas to take a position as in- 
structor of Physical Culture), Mrs. 
and Mrs. Žareniai (Mrs. Žarenis is 
a Chicago gir), novv living in Kau
nas), Mr. Dvarionas, accomplished 
pianist and member of the Kaunas 
Radio Orchestra, Miss Sue Stalyga 
of Chicago, a meber of Pirmyn, 
vvho strikingly resembles Greta Gar
be, and is named vvith this nick- 
name, and Mr. and Mrs. Zaunis, 
Mrs. Zaunis is a vzell knovvn Lith
uanian Opera star and Mr. Zaunis, 
vvas formerly a minister of the 
president’s eabinet. Mr. Kalvaitis 
and his petite, blonde charming 
vvife, vvere delightful hosts, and tho 
this vvas a tea party for five o’clock 
it lasted until eleven.

(Continued)
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PARSIDUODA NAMAS
5 kambarių, gerame stovyje vidu

je ir iš lauko, visi patogumai, lau
ke apsodinta krūmeliais; savininkas 
turi parduoti. $3,950, susitarsim 
ant išlygų. Kreipkitės 709 E. 96 
St. Telef. PO. 5005.

NAMU TAISYMAS
= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami. S

• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
= • FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 3. 
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui. |

HOME OWNERS SERVICE |
E 6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842 |
E Joseph Graff, Lietuvis amatninkas. E

Champion Golfer
YOUNGSTOWN, OHIO — 
vveek passes that a new

Hardly 
trophy 
of the 
voung

a 
isn’t brought into the house 
Subonis family here. The 
man vvho is responsible for all this 
gold and silver plating is Vic Su
bonis, champion amateur golfer cf 
this city.

Mr. Subonis’ latest conųuest vvas 
his sinking of his opponents at the 
Hubbard Čountry Club. When ask
ed vvhich course is hard or vvhich 
is easy, Vic simply ansvvers that it 
is all in vvho is playing against 
you. Congratulations, Vic, on all 
your vvell earned trophies and eups.

Knowledge and Wisdom

Play Ground News
Pennsylvania Soft Bali team won 

a double header the other vveek at 
the Playground. The first game. 
vvas played vvith the E. 51st St. Gas 
House Gang, Juniors. The finai 
score vvas: Pennsylvania 11—Gas 
House 8. Bill Huston vvas the star, 
getting four hits out of 
to the plate.

The Second game vvas 
the 80th and Superior 
team. The score of this elose game 
vvas Penn. 13—Boystovvn 9. Hank 
Beaner of Penn. hit a home run 
in the third inning vvith bases load- 
ed. Even our Junior team vvhipped 
the Junior Superior Boystovvn team 
by a score of 8 to 3.

Nine prizes vvere avvarded lašt 
vveek at the Baby Shovv. The re- 
cepients vvere: Patricia Kuhn—tin- 
iest baby, Diek Moriarity—fatest, 
Laverne Avery—Pretties Smile, Mae 
Rose Ridge—Nicest Skin, Jean Zo- 
collina—Biggest eyes, Gloria Ann 
Hovvells—Smartest, Harry Schwartz 
—Funniest, Betty Gerovvski—Cutest, 
and Frank Jurkoshek—Loudest voice.

Submitted by —<
John Barth, Evelyn Cohen, CarI 
Kosling — Playground Directors.

four trips

played by
Boystovvn

JĮIPPODROMI?

“Second Fiddle”

Knovvledge and vvisdom. far from 
being one,

Have oftimes no eonneetion. Knovvl
edge dvvells

l’n heads replote vvith thoughts of 
other men;

AVisdom in minds attentive to their 
ovvn.

Knovvledge — a rude and unprofit- 
able mass,

The mere materials vvith vvhich our 
Wisdom builds,

Ti 11 smoothed, and sųuared, and fit- 
ted to its place. —

Does būt eneumber vvhom it seems 
to cnrich.

Knovvledge is proud, that. he has 
1 earned so much;

AVisdom is humble ■ that hq ;knows 
no more. 'Covvper.

20th Century-Fox pagamino gra
žią filmą, kurioje vaizduojama Ir- 
vin Berlin’s naujos dainos ir vaidi- . 
na garsi ledo artistė Sonja Henie 
su Tyrone Povver, linksmame ro
manse, ir dainuoja Rudy Valee, su 
Ėdria May Oliver’s juokais — filmą 
pavadinta “Second Fiddle”. Tai di
džiausias sutuokimas garsių filmų 
ir scenos talentų į vieną.

Ta filmą pradedama rodyti Hip- 
podrome teatre trečiadieni, Liepos 
19. Joje sudėta tiek Įvairumo —• 
romanso, stebinantis spektaklis, vi
sokį juokai, gražios dainos, ledo 
tango, sniego rhumba, ledo baletai 
ir daug kitko.

J. A. Urbonas 
'Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.
U

KAY STUDIOS
1136 East 79th St.

ŠIOS DIENOS FOTOGRAFIJA 
YRA ATMINTIS ATEITYJE 
VESTU VIŲ FOTOGRA FI JOS 

VAIKŲ FOTOGRAFIJOS

Mes einam fotografuoti ir j 
namus. (31)

Susitarimui skambinkit

ELYRIA AUTO 
REPAIR

6815-31 Superior Avė.
- MOTORŲ SUTAISYMAS 

musų speciališkumas.
Atliekam: visokį darbą prie 
auto taisymo, turim ignition 
ir visokias dalis, batarejas, 
gumas, diržus ir kt. Apkai- 
navimą suteikiam.
ENdicott 9361 (33)

Formai Cleaners l,IC'
ENdicott 3503

K. STONIS 
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė,

BLACK CAT
C A F E
• Night Club •

4058 ST. CLAIR

(Atdara iki 2:30

AVĖ.

ryto)

Muzika Penktadienio ir
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

i

šeštadienio

Vyriškų
Moterišku 
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•
Paimam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telef onuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

*
E V A’ S

;; Dry Cleaning
•• Senas Drapanas padarom 
G kaip naujas, išvalom ir 
Z sutaisom.
f Paimam iš namų ir pristatoiu

Tf
T

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919
4“ v

Dantų Laboratorija

Dental Platės

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

you will be 
pleased vvhen 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 

on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novoeain Gas

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157
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