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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BEDARBIŲ eilės Birže
lio mėnesį visoje šalyje su
mažėjo 424,000 darbinin
kų. Visą šitą metą, nuo 
Vasario mėnesio, į priva
tines industrijas paimta 
1,142,000 darbininkų, ku
rie buvo be darbo.

Dabartiniu laiku šalyje 
bedarbių skaitoma 9,552,- 
000. 4938 metų Birželio
mėnesį bedarbiu buvo 10,- 
959,000.

Kovo mėnesį 1933 metais 
buvo 14,706,000.

Iš kiekvieno 100 galinčių 
dirbti darbininkų visoje ša
lyje bendrai imant 18 yra 
be darbo.

Birželio mėnesį bedarbių 
sumažėjimas paėjo didu
moje dėl 160,000 minkštos 
anglies darbininkų sugry- 
žimo į darbus.

PLIENO darbai visoje 
šalyje bendrai imant, šią 
savaitę pakilo .8 punkto iki 
60.1 nuoš. normalio. Me
nuo laiko atgal dirbo tik 
49.7 nuoš. normalio.

GENERAL Moters per 
šių metų septynis mėnesius 
pardavė 802,492 automobi
lius, pernai gi per tiek pat 
laiko parduota buvo 576,- 
878.

Packard automobilių iš
dirbėjai tikrina kad rudenį 
ir žiemą automobilių par
davimas labiau pakils.

CHICAGO. —. Armour 
& Co. skerdyklose nubalsa
vo streikuoti 500 vidaus pa
tarnautojų, CIO. narių.

Streikuoti nutarta pro- 
testavimui prieš kompani
jos paleidimą iš darbo 15 
patarnautojų. Streikas pa
liestų apie 6,600 tos kom
panijos darbininkų.

DETROIT. — P r a d ėjo 
grasinti /Streiku Packard 
automobilių dirbtuvės ma
šinistai, kuomet laimėjo 
streiką General Motors au
tomobilių tos pat rūšies 
amatininkai. *

APKALTINK). Naciona- 
lė Darbo Santikių Taryba 
išnešė sprendimą prieš Re- 
public plieno kompaniją dėl 
streiko kilusio 1'937 metais. 
Tai kompanijai dirbę dar
bininkai, dėl to streiko pra
šalinti iš darbo, turės būti 
grąžinti ir jiems reiks at
lyginti už praeitą nedirbtą 
laiką.

Anglija Nėra Saugi nuo Užpuolikų iš OroA

TĄ PATVIRTINO ŠIŲ 
DIENŲ DIDIEJI KA
RIŠKI MANEVRAI
Londonas, Rugp. 10. — 

Britanija panaudojo 1,300 
kariškų lėktuvų ir 60,000 
oro apsigynimo vyrų mil
žiniškuose bandymuose ap
sigint atsitikime priešų už
puolimų iš oro.

Kelių dienų oriniai ma
nevrai parodė geras ir blo
gas puses. Specialus įren
gimai veikė gerai davimui 
gandų apie “priešų” lėktu
vų atskridimą iš Prancūzi
jos ir Vokietijos, tačiau 
prastas, debesuotas oras 
kliudė gynėjams matymą, 
ir skadronai atakuojančių 
lėktuvų galėjo praskristi 
pro strategiškas vietas ir 
padaryti “nuostolių” Lon
donui ir jo apielinkėms.

Valdžios nariai pareiškė 
kad Londonas nėra visiškai 
saugus nuo priešų nežiū
rint visų atsarginių pasi
ruošimų.

Londonas, Rugp. 8 (J- — 
Chambėrlain pareiškė at
stovų minuose jog Brita
nijai gali prireikti pasiųs
ti savo karo laivyną j Ki
niją, jeigu Japonija ir to
liau tęs savo provokacijas 
prieš Britus Kinijoje, kas 
silpnintų Britų ir taip keb
lią poziciją Europoje.

DANZIGO NAZIŲ 
VADAS LANKĖSI 

PAS HITLERĮ
Bėrimas, Rugp. 9 d. — 

Danzigo nazių vadas Al- 
bert Eorster lankėsi Berli
ne, turėjo pasitarimus su 
Hitleriu, ir pasiruošęs pa
daryt naziams oficiali pra
nešimą.

Vokietijos spauda vėl iš
vien ėmė rėkti prieš Len
kiją, kaltindama Lenkus 
“nepakenčiamu grasinimu 
Danzigui karu”.

Visi tačiau tyli ir neda
ro jokių spėliojimų kokius 
žygius Danzigo atveju ža
da toliau imti Hitleris.

Vokietijoj pravesta nau
ja registracija visų gyven
tojų nuo 5 iki 70 metų, ku
rie gali būti panaudoti at
sitikime karo.

LENKAI PASIRUO
ŠĘ KARUI DĖL 

DANZIGO

JAPONŲ orlaiviai Gel
tonojoj upėj sunaikino du 
Britų laivus. Japonai taip
gi suėmė du Amerikos ka
talikų universiteto kunigus 
ir visoje Kinijoje varo at
kaklią agitaciją prieš Suv. 
Valstijas.

NEW YORKO Pasauli
nė Paroda nedaro tokio di
delio biznio kaip jos ren
gėjai buvo išskaičiavę. Ti
kėjo pirmą metą lankytojų 
turėti apie 50,000,000, an
trą apie 20 milijonų. Da
bar nežino ar parodą lai
kys antrą metą, nes lanky
masis maža kiek viršija 
pusę numatyto skaičiaus. 
Paveizdan, tikėjo kad kas
dien lankytojų bus 270,000, 
gi atsilanko po 129,000.

Iš PARYŽIAUS praneša 
kad baigiant Britų-Pran- 
cuzų-Rusų tarybas milita- 
riškai sutarčiai sudaryti, į 
tarybas bus pakviesta Len
kija ir Rumanija. Toliau 
sako kad Maskvos tarybos 
neapsiribos Europa, bet 
apims ir Tolimų Rytų mili
tarišką situaciją.

JAPONIJOS minis trų 
kabinete eina atkakli kova 
iš vienos pusės norinčiųjų 
dėtis į militarišką sąjungą 
su Vokietija ir Italija, iš 
kitos pusės tam priešta
raujančių.

Japonija kaltina S. Val
stijas už stūmimą jos į Vo- 
kiečių-Italų militarišką są
jungą nutraukimu prekybi
nės sutarties su Japonija.

PRANCŪZIJA, gelbėda- 
masi nuo kūdikių gimimų 
mažėjimo, įvedė premijas 
poroms kurios sulauks kū
dikių. Kožnai šeimai ku
riai gims kūdikis bus duo
dama piniginės premijos.

Taip pat nutarta panai
kinti 14'90 metais numaty
tus parliamento rinkimus, 
rinkimai atidėta iki 1942 
metų.

ISPANIJA perka iš S. 
Valstijų vatos už 10 mili
jonų dolarių. Pirkimą fi
nansuoja Amerikos ban
kas.

Varšava. — Lenkų spau
da rašo jog “Lenkijos ka- 
nuolės yra atsuktos į Dan
zigą, jeigu to miesto vy
riausybė nepames tos pa
vojingos krypties kuria da
bar eina, prisilaikydama iš
laukinių įsakymų”.

Lenkai įvedė “silkių ir 
margarino karą” su Dan
zigo gyventojais, atsisaky
dama iš jų tuos produktus 
imti iki jie klausys ir da
rys ką Berlinas įsako.

Šiomis dienomis sakoma 
Vokiečiai sutiko tartis su 
Lenkija dėl muitų ginčų — 
Lenkai reikalauja sau tei
sės į muitinių kontrolę, ką 
Danzigo Vokiečiai norėjo 
pasisavinti sau.

Prie Kamienicos, Lenkų- 
Vokiečių pasienyje, susirė
mime tarp nazių ir Lenkų 
buvo peršautas vienas Vo
kietis kareivis, kuris buvo 
inėjęs į Lenkų pusę.

Lenkijos Maršalas Smi- 
gly-Rydz kalbėjo Krokavo- 
je, kur 100,000 miniai pa
sakė jog “spėka panaudo
ti Vokiečių išsišokimai bus 
atremti tokia pat spėka. 
Musų atsinešimas į Danzi
gą bus pritaikytas taip ko
kį atsinešimą rodys kita 
pusė”.

Lenkija pasitiki kad ki
lus karui su Vokietija iš 
Rusijos v bus galima gauti 
karo reikmenų kiek tiktai 
pageidaus.

VOKIETIJOJE uždrau
sta vartoti grynas tabakas. 
Tabakas yra importuoja
mas, kas apsunkina šalies 
iždą. Vokiečiai turi pasi
tenkinti rūkydami “erza
cą”, tai yra tabako pava
duotoją, maišytą iš visokių 
žolių ir lapų su biskučiu 
tikro tabako.

PLATELIŲ EREŽAS — ŽEMAITIJOS VA
SARVIETĖ. šymet Platelių miesto savival
dybe paskelbė Platelius vasarviete, nupirko 
gražų gabalą žemės prie didelio ir gražaus 
ežero ir ruošiasi vasarotojams statyti vasar

nami su daug kambarių ir patogumais. Pla
teliai turi dešimts ežerų, kurių pats didžiau
sias turi keletu salų (vieną karalienes Bonos 
su pilies griuvėsiais ir gražiu senu parku) ir 
pusiausalių su spygliuočių miškais. Elta.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

KONGRESAS BAIGĖ 
POSĖDĮ

Washington, Rugp. 5. — 
Kongreso sesija pasibaigė 
karčiais ginčais ir a takais 
Prez. Roosevelto Naujos 
Dalybos. Prezidentas bu
vo įtariamas tokiais daly
kais kurie nusidrieks ir į 
1940 metus, kuomet įvyks 
prezidento rinkimai.

Sukilimas prieš preziden
tą sudaryta dėl 13 bilijonų 
dolarių išnaudojimo viso
kiems viešiems bei šelpimo 
darbams.

Prezidentas kaltina De
mokratų ir Republikonų at
stovų koaliciją prieš jį, ku
ri atmesdama jo šalies gai
vinimo ir neutrališkumo 
programą “gembleriauja” 
1,500,000,000 žmonių gero
ve ir 20,000,000 Amerikos 
darbininkų darbais.

Prez. Roosevelt pasiry
žęs savo planais eiti tiesiog 
į visuomenę ir skolinimo ir 
leidimo klausimą žada pa
naudoti 1940 rinkimų kam
panijoje.
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SENATE priimta ir pa
duota Prez. Rooseveltui 
pasirašyti praplėstas So- 
cialės Apdraudos įstaty
mas.

JUGOSLAVIJA AT-
METĖ ‘ĄŠIES’ REI

KALAVIMUS

Belgradas, Rugp. 9 d. — 
Jugoslavija atmetė Vokie
tijos ir Italijos -reikalavimą 
leisti naudotis savo gele
žinkeliais ir prižiūrėti jos 
ekonominius ir militariš- 
kus centrus atsitikime Eu
ropinio karo.

Jugoslavija gavo pilną 
užtikrinimą iš Prancūzų ir 
Britų jos neutralumui pa
laikyti. Jugoslavija pradė
jo greitomis statydinti for
tus iš Vokietijos pusės.

Taip pat laikinai pasilio
vė Kroatai kelti savo nesu
sipratimus su Serbais, kai 
priešų pavojus graso visai 
Jugoslavijai.

KOMEDIJANTAS Char- 
les Chaplin Autrijos Žydų 
vadinamas “20-to šimtme
čio Maižium”. Chaplin la
bai daug pinigų padėjo gel
bėdamas Austrijos Žydams 
išeiti iš Austrijos ir pabėg
ti nuo Vokiečių persekioji
mų.

MUSSOLINI uždraudė 
Italijoje pardavinėta kny
gas nekuriu garsių rašyto
jų, jų tarpe ir daugelio Žy
dų ir Amerikiečių, nes tos 
knygos neatitinka fašisti
nei dvasiai.

AUDRA. Michigan val
stijoj, Kalamazoo mieste ir 
apielinkėje, smarki vėtra 
Rugp. 8 d. padarė didelius 
nuostolius. Žmonių žuvo 
tik keli, bet nuostolių pa
daryta už virš milijoną do
larių.

MEKSIKOS valdžia pa
siryžo atnaujinti su Suv. 
Valstijomis ir derybas dėl 
naudojimo Meksikos alie
jaus. Prieš pora metų vi
si Britų ir Amerikos inte
resai Meksikoje buvo su
tramdyti. Nuo to nuken
tėjo pati Meksika.

LENKIJOJ dedama pa
stangos kovosi su šnipais, 
kurių iš Vokiečių pusės esą 
daugybė ir jie veikia Uk
rainiečių miestuose. Len
kai seka ir Ukrainiečių ju
dėjimą savo sienose.

KUN. Walton E. Cole iš 
Toledo, Ohio, pragarsėjęs 
propagandos reikšmės ty
rinėjimais, sako kad Kun. 
Coughlino kalbos yra ken- 

| ksmingos, jos vėl “gali už
žiebti ne-krikščionišką liep
snojantį kryžių prieš kata
likus”. Kun. Coughlin už
siima kurstymu vienų prieš 
kitus, sako Kun. Cole.

LENKAI RAŠYTOJAI 
LANKĖSI KAUNE

KAUNAS. — Liepos 24 d. 
į Lietuvą atvyko 30 Lenku ra
šytojų ekskursija. Lietuvių 
Rašytojų Draugija svečiams 
suruošė pietus, kuriuose be ra
šytojų dalyvavo daug Lietuvių 
knygų leidėjų ir visa -eile Lie
tuvių meno ir kultūros atsto
vų.

Lenkų rašytojų delegacijos 
vardu kalbėdamas Prof. Gor- 
ski pabrėžė nepaprastą Lietu
vių kultūros kilimą. Tai net 
iš pat pradžių krintą į akis at
važiavusiems į Kauną. Taip 
pat jis pabrėžė kad Lenkų li
teratūroje yra kai kurių tra
dicijų kurios nesvetimos ir Lie
tuviams, nes jas pareiškė Ado
mas Mickevičius savo kuriniuo
se. Ten pirmiausia buvo ke
liama mintis apie nepriklauso
mą tautų gyvenimą. Tą min
ti, t. y. nepriklausomą abiejų 
tautų gyvenimą tradicijos ke
liu palaikys ir Lenkų rašyto
jai, kurie dabar geriau susipa- 
žysta su Lietuvos gyvenimu.

Lenkijos Rašytojų Profesinė 
Sąjunga kviečia Lietuvos Ra
šytojų Draugiją suruošti eks
kursiją į Lenkiją. Numatoma 
kad Lietuvos rašytojai vyks į 
Lenkiją Rugpjūčio pabaigoje 
ar Rugsėjo pradžioje.

RUSIJA pratęsė su Suv. 
Valstijomis prekybos su
tartį dvylikai mėnesių. Ru
sija pirks iš Amerikos už 
mažiausia 40 milijonų do
larių arba daugiau. Per 
11 mėnesių iki dabar Rusi
ja nupirko prekių iš Ame
rikos už virš 58 milijonus 
dolarįų.

ELLIOT ROOSEVELT, 
prezidento sūnūs, kalbėda
mas per radio, Rusijos Sta
liną pavadino “kruviniau
siu iš visų žudikų despotų 
kokie tik žemėj vaikščio
ja”. Hitleris prie Stalino 
prilyginta tik kaip “skau
tas”. Kalbėdamas apie pa
žeminimą 79 Rusų nuplė
šimu jų dekoracijų, jauna
sis Roosevelt pasakė kad 
tas reiškia jog rytoj jie ga
li netekti ir savo galvų.

RUSIJOJE. Irkutske, Si
bire, atrasta keli Amerikos 
Indi jonų tipo galvų kiau
šai. Tas patvirtina tikrini
mą kad pirmieji žmonės į 
Ameriką atėjo iš Azijos.

GEN. FRANCO paskel
bė savo naujai perorgani
zuojamos Ispanijos val
džios planą. Jis pats pasi
lieka diktatorium.

Ispanijos vyriausybė nu
teisė mirties bausme 60 as
menų, vadinamų “raudo
nais konspiratoriais”, už 
nužudymą kelių žmonių.

KAUNE Liepos menesį ėjo 
statybos darbininkų streikas. 
Kadangi statybos darbininkai 
gerai uždirba, taigi streikavi- 
ir.o priežastis dėl atlyginimo 
pakėlimo nebuvo tikra. Pra
dėta suimdinėti darbininkų 
kurstytojai ir darbo trukdyto
jai. Jų tarpe yra eilė žydų. 
Kurstytojai ištremiami iš Kau
no, kiti sunkiau baudžiami. Iš 
kaimo atvykę statybos darbi
ninkai už nedirbimą pradėta 
siųsti atgal i savo kilimo vie
tas.

LIETUVOJE cukraus suvar
tojimas kyla kasmet ir praėju
siais metais pasiekė 309,000 
maišų arba 30,900 tonų. Lygi
nant su 1935-36 m. cukraus 
suvartojimas yra pakilęs apie 
dvigubai.

PERŠOVĖ ŽMOGŲ. Storiu- 
kų kaiman (Vilkaviškio apsk.) 
nuvyko Kudirkos Naumiesčio 
gyventojas Juozas Laurynaitis 
pas savo gimines pasisvečiuo
ti. Gerai įsigėręs, gryždamas 
namon pradėjo šaudyti sėsda
mas į vežimą. Arklys pasibai
dė ir čia pat stovėjęs prie ve
žimo P. Stiklius sunkiai per
šautas krito.

LIETUVOS žmones, Klaipė
dos sukrėtimo išgąsdinti, daug 
pinigų išėmė iš bankų. Dabar 
bankai skelbia kad sugryžo į 
juos 12 milijonų litų indėlių. 
Taip pat gerokai sustiprėjo ir 
lito padengimas. Padidėjus 
svetimos valiutos fondui, lito 
padengimas auksu ir svetima 
valiuta Liepos pradžioje pasie
kė 46 nuoš. Gegužės pradžioj 
buvo 39 nuoš. Litas nebuvo 
susvyravęs, o dabar clar labiau 
sustiprėjo.

•
š V E N TINS ŠVENTOSIOS 

'UOSTĄ, šį rudenį rengiama
si šventinti šventosios uostą, 
vienintelį Lietuvių laisvą išėji
mą į jurą. Be kitų, į tas iškil
mes 'žada atvykti ir Lenkijos 
primas Kardinolas Hlondas.

•
ŠIAULIUOSE paskutiniu lai

ku stato labai daug naujų na
mų, kurie daugiausia yra mū
riniai. Šiauliai smarkiai didė
ja. Čia nuo Rugpjūčio 1 die
nos pradėjo veikti muitinė, ku
rios pramonininkai senai pa
geidavo.

•
GAISRAS TRYŠKIUOSE. 

Tryškių miestelyje, Telšių ap., 
Liepos 17 naktį kilo gaisras, 
sunaikinto 4 gyvenamus na
mus, pradžios mokyklą, žydų 
bankelį ir kitus trobesius. Gai
srui gesinti atvyko Telšių, Pa
pilės, Kuršėnų ir Šiaulių ugnia
gesiai.

o
KAUNO kriminalinė polici

ja naujais patvarkymais įve
dė registraciją, visų asmenų, 
nubaudžiamų admmistra cine 
tvarka. Ikšiol girtuokliai ir 
trukšmadariai, nesant šios re
gistracijos, galėdavo persista 
tvti niekuo nebuvę bausti a? 
menys,
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PENNSYLVAN1J0JE
PITTSBURGH
332 SVARŲ POLICININKAS 

LAIKO SAVO FRONTĄ
Pittsburgho policininkas, Pe

lei’ J. McCullough, 332 svarų 
sunkumo vyras, tapo paliuo- 
suotas iš pareigų už nesilaiky
mą savo vietoje kur buvo pa
skirtas. Jis yra policininkų 
savišalpos organizacijos iždi
ninkas, tarnavo policijoje per 
23 metus. Jis pasiryžo kovoti 
už atgavimą savo vietos, įro
dinėdamas kad jis paleistas už 
jo veikimą tam tikrų pagerini
mu įvedimui policijos teismo 
tarybos sąstate ir kt.

TRAFIKO NELAIMIŲ žu
vusiųjų skaičius Pennsylvani- 
joje gatvėse ir ant kelių iki 
Liepos 26 dienai paėmė 627 
gyvasčių, lyginant su 818 gy
vasčių per tiek pat laiko per
nai. Taigi šymet trafiko žu
vimų buvo apie 23 nuoš. ma
žiau negu pernai.

KVIETIMAS Į EKO
NOMINIO CENTRO 

SUVAŽ1AVIMA

VAIZBOS BUTAI, RUOŠ
KITĖS!

Ruoškimės Lietuvių Dienai
Proga Lietuviams Išsireklamuoti. — Komitetas dar Prašo Paramos

MIR1 J
AMERIKOJE MIRĘ lSEl. 1AI LIETUVIAI

SAUSRA VIS VARGINA. 
Per Liepos mėnesį užsitęsus 
didelė sausra Pennsylvanijoje, 
N.ew Jersey, New York ir De- 
la.vare valstijose, Rugpjūčio 
pradžioje šiek-tiek gavo lie
taus, bet trumpai, ir vėl pra
sidėjo kaltinimas.

Daug daržų ir laukų dar bu
tų išgelbėta jeigu staiga, atši
lę stų daugiau lietaus.

RASTA NUŽUDYTI. Neto
li New Castle, Pa., Rugp. 1 d. 
rasti atokiame kelyje automo
bilyje nušauti du vyrai, Ignac 
Dombrowski, 45 metų, nevedęs, 
ir jo brolio sūnūs, Edvardas, 
25 metų. Juos surado ūkinin
kas gyvenąs netoliese to kelio. 
Valstijos ir apskrities policija 
darė spėjimus apie jų vienas 
antro nušovimą ir paskui nu- 
sišoyipną, ir kad juos abu kas 
nors nušovė.

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butai yra susibūrę į Amerikos 
Lietuvių Ekonominį Centrą, šio 
Centro vėliausi Konferencija 
įvyko Chicagoj Pasaulinės Pa
rodos laiku, 1933. metais. Per 
depresijos metus konferencijų 
nebuvo.

Dabar esant Pasaulinei Pa-! 
rodai New Yorke ir ten turinti 
Lietuvos Paviljoną bei ruošiant. 
Lietuvių Dieną, Ekonominio1 
Centro valdyba nutarė sušauk-1 
ti Amerikos Lietuvių Vaizbi
ninkų Konferenciją Brooklyne 
(SLA. salėje, 197 ' Grand St.) 
Rugsėjo 11 dieną, ant rytojaus 
po Lietuvių Dienai Pasaulinė
je Parodoje.

šiuomi kviečiu visus Ameri
kos Lietuvių Vaizbos butus iš
rinkti savo atstovus ir į šau
kiamą konferenciją pasiųsti.

Kiekvienas Butas turi teisę 
siųsti po vieną atstovą nuo sa
vo Buto ir po vieną atstovą 
nuo kiekvienų 25 narių, 
tent: Butas turintis 50 i 
gali siųsti tris atstovus.

Visais Konferencijos reika- 
kalais rašykite Ekonominio 
Centro iždininkui, A.. S. Trečio
kas, 314 Walnut St., Newark, 
N. J.

KETURI UŽMUŠTA. Dar
be prie naujai dirbamo Penn- 
sylvanijos vieškelio per Alle- 
gheny kalnus, prie Greensburg 
užmušta keturi darbininkai, už
griuvus ant jų iš viršaus uo
lai, kasamame tunelyje.

PWA DARBŲ administraci
ja Washingtone paskyrė $414,- 
759 Pittsburgho juiesto viešų 
darbų* varymui pačiame mies
te: taisymui gatvių, kelių ir 
parku. Toliau bus paskirta ir 
daugiau, kaip tik bus baigta 
patiekti planai.

MIRĖ DR. JOSEPH D. PUR 
VIS. Butler, Pa. — Žymus 
čio miesto gydytojas ir chirur
gas, 56 metų amžiaus, mirė 
Mayo Klinikoj, Rochester, Min- 
nesota.

Dr. Purvio šeima yra visi 
pamokyti žmonės, daktarai, 
advokatai, mokytojos. Bet ji 
yra jau Amerikoniška šeima, 
ne Lietuviška. Kaip ir kada 
Purviai Amerikoje atsirado ne
ištyrus negalima pasakyti, ta
čiau jų yra kelios šakos ir vi
si yra aukštesnėjėj Ameriko
nų klasėje.

Purviai galėjo atsirast Ame
rikoje Jurgio Washfcigtono lai
kais, kuomet Gen. Tadas Kos
ciuška atvyko padėti kariauti 
už Amerikos kolonistų laisvę.

Purvių ainiai tačiau nekeitė 
ir ,<nesuamerikonino” savo pa
vardės. Nors ji dabartiniams 
Purviams Amerikonams nieko 
nereiškia, jie ją myli ir di
džiuojasi savo Purviais prabo
čiais.

Purvių ir Lietuvoje yra po 
šiai dienai.

BALTIMORE, MD.

RENGIASI PARODON. Bal- 
timorės Lietuvių Draugijų Ta
ryba rengia visuotiną Lietuvių 
ekskursiją į New Yorką Lie
tuvių Dienos metu. Rugsėjo 9 
ir 10 dienomis. Su ekskursi
ja vyksta ir Baltimorės Lietu
vių dainininkai, kurie dalyvaus 
visuotiname chore.

Prie darbo prisidėjusios vi
sos svarbesnės Baltimorės Lie
tuvių draugijos. Draugijų Ta
rybos pirmininku yra Antanas 
J. Miceika. Ekskursijos orga
nizavimo komiteto pirmininku 
Charles Laukaitis.

PARSIDUODA ŪKĖ
Chagrin Falls. O., 9% akrai 

žemės. $5500. Turi HOLO pa
skolą $2500. 7 kambarių na
mas ir tvartas. Kreiptis: John 
Mules, 445 Solon road. (33)

CHICAGO, ILLNew Yorko Pasaulinės Paro- ir Rėmėjų skaičius tiek iš or
dos Lietuvių Dienos Komite
tas, rūpindamasis užtikrintu 
pasisekimu Lietuvių Dienos, ir 
giliai tikėdamas kad tinkamas 
jos įvykdymas aukštai pakels 
Lietuvių išeivijos vardą viso
je .Amerikoje, nuoširdžiai kvie
čia ir prašo visas Amerikos 
Lietuvių kolonijas būti pasi
ruošus atlikti šiuos patarimus:

1) Visos ekskursijos vyks
tančios traukiniais, autobusais 
ir garlaiviais apsirūpina tauti-

j nių spalvų papuošalais; trau- 
i kiniai, garlaiviai, autobusai ir 
I automobiliai papuoštini atitin
kamo dydžio Lietuviškomis vė- 
lavomis.

2) Nuo Rugsėjo 1 iki 9 d. 
plačiai informuoti savo vietos 
Amerikiečių spaudą.

3) Išvykstančias ekskursijas 
fotografuoti, pasikviečiant A- 
merikiečių spaudos atstovus.

4) Visų nuotraukas, Ameri
kiečių spaudos aprašymų, pra
nešimų, jei galima, po 5 egz. 
prisiųsti Komitetui (16 W. 75 
street, New York City), kurs 
po Lietuvių Dienos paruoš ati-

į tinkamą santrauką, o pirm to 
j galės parodyti didžiosios spau
dos atstovams. . į

5) Ekskursijų vadai prašo
mi pasirūpinti kad viešbučiai 
kur bus apsistoję Lietuviai

! stambesnėmis grupėmis, iškel
tų ir Lietuvos vėliavas; tam 
tikslui butų galima panaudoti 

l savo atsivežtas vėliavas kurias 
• turės prie traukinių, garlaivių 
i ar autobusų.- i j <

6) Lietuviui Diena yra visų 
Amerikiečių reikalas. Jos pa-

j sisekimas žymiai priklausys ir 
nuo to kiek bus. surinkta lėšų. 
Musų prašymas: kuogreičiau- 
sia siųsti Komitetui surinktus 
už L. D. ženklelius pinigus, ne
laukiant kol jie visi bus išpla
tinti. Tuojau siųskite surink
tas sumas, o neparduotus žen
klelius turėdami dar progos 
paskleiskite; jei nebūtų vilties 
visus pasiimtus ženklelius iš
platinti, prašome juos grąžin
ti.

7) Lietuvių Dienos Globėjų

v >

, bu- 
narių

J. Mackevičius.
Am. Liet. Ekonominio Centro 

Pirmininkas.

SKIRIAMI DU GAR
BĖS KONSULAI

AVASHINGTON, D. C. — 
Lietuvos Pasiuntinybės žinio
mis Lietuvos Vyriausybė trum
pu laiku ketina paskirti Suvie
nytose Valstijose du garbės 
konsulus: vieną Kalifornijoje, 
kitą Bostone.

Garbės Konsulai (Honorary 
Consuls) skaftytųsi Lietuvos 
esamų konsularinių įstaigų S. 
Valstijose — Konsulato Chi
cagoje ir Generalinio Konsulo 
New Yorke — bendradarbiais.

ganizacijzi, tiek iš atskirų as
menų dar permažas. Lietuvių 
Dienos Globėjo vardas ir di
plomas suteikiamas tiems as
menims kurie paaukoja bent 
po 25 dolarius ir toms draugi
joms kurios paaukoja bent po 
50 dol. Lietuvių Dienos Rė
mėjo vardas ir diplomas sutei
kiamas tiems asmenims kurie 
paaukoja bent pc 10 dol. ir 
toms draugijoms kurios paau
koja bent po 25 dol.

8) Lietuvių Dienai atžymė
ti bus išleistas atitinkamas 
spausdinys - programas, kuria
me be įvairios naudingos Lie
tuviams ir Amerikiečiams me- 
degos, bus atspausdinti 
asmenų, draugijų bei 
paskyrusių po $5, $10 
daugiau. Pkogramo 
j au redaguo j amas; 
spausdinio busimi rėmėjai (at
skiri asmenys, 
fesijonaląi, 
amatininkai) 
ti su savo 
tai padaryti 
p j učio 20 d.

9) Iš visur kur tik organi
zuotai ruošiamasi Lietuvių Die
nai, laukiame žinių kad galėtu
me geriau painformuoti Pa
saulinės Parodos vadovybę ir 
kitas įstaigas, kurios galės tik
sliau patarnauti Lietuvių rei
kalams ryšium su įvykstančia 
Lietuvių Diena.

10) Ypatingai kreipiamės į 
jaunuomenę dalyvaujančia Lie
tuvių Dienos programų. Kvie
čiame ją pasirodyti drausmin
ga, giliai pareiginga ir Lietu
viškai ištverminga. Nuo, jau
nuomenės entuziazmo ir tvar-

: kingumo daug kas priklausys.
Visiems darbuotojams Ko

mitetas ritioširdžiai dėkoja, 
laukia tolimesnės paramos 
naudingų patarimų.

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Konsulas, 

Komiteto Garbės 
Preziclium vardu.

JUOZAS LAUČKA, 
Komiteto Pirmininkas.

vardai 
įstaigų 
$25 ir 
turinys

programo

draugijos, pro- 
prekybininkai ir 
prašomi paskubė- 

atitinkamu įnašu; 
prašome iki Rug-

NUSIŽUDĖ ČEKOSLOVAKI
JOS TREMTINĖ

Pereitą savaitę, iš Congress 
viešbučio per langą nuo 13-to 
aukšto iššoko ir kartu išmetė 
savo du jaunamečiu vaiku, Če- 
kosloka vijos tremtinė Adelia 
Langer, 43 metų amžiaus. Ji 
atvyko čia laikinai su savo vy
ru ir kai jo nesirado kamba
ryje, ji nusprendė papildyti 
žudyste ir su savim pasiimti 
savo vaikus kad /neliktų varg
ti. Langer buvo turtingas au
dimo ir rūbų siuvimo įstaigų 
savininkas Čekoslokavijoje. ži
nodamas kad Hitleris gali jų 
įmonę bent kurią dieną kon
fiskuoti ir atimti, pardavė sa
vo įmonės Vokiečiams darbi
ninkams pusdykiai ir apleido 
Čekoslovakiją. Apkeliavo Bo
livijoje, atvyko laikinai 
rikon. Jo žmona visu 
graužėsi dėl tokios savo 
mes ir pamišimo apimta 
žudė.

Jos ir tų vaikų laidotuvėse 
dalyvavo daug tūkstančių žmo
nių. Rep.

Ame- 
laiku 
neląi- 
nusi-

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

ir

DAYTON, OHIO

TRUMPOS
ŽINIOS

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

i

APSIGYVENO LIETUVIS 
D ANTISTAS

Iš Chicagos atsikėlė čia ir 
apsigyveno Lietuvis dantistas, 
Dr. George Bložis. Jis atidarė 
savo praktikos modernišką ofi
są 614 E. Hart street.

Patartina Lietuviams kreipi 
tis pas savo vientauti su dan
tų ligomis ir taisymo darbu.

Dr. Rložio rašomi straipsniai 
dantų hygieną telpa daž- 

Lietuviškuose laikrašciuo-
I). Rep.

• CHICAGO, III. — Gryžusią 
iš Lietuvos ponią B. Drange- 

lienę Chicagiečiai gražiai pa
sitiko. Auditorium viešbutyje 
buvo surengta šauni puotą, ku
rioje dalyvavo skaitlinga gru
pė Chicagos Lietuvių poniučių. 
Visos džiaugėsi kad p. Drange- 
lienė vėl bus musų tarpe ir ža
vės visus savo daina.

• SAO PAULO, Brazilija. —
Vlado Markevičiaus vado

vaujama aukso ir deimantų 
jieškotojų grupė, įlindus į 
didžias Matto Grosso girias G. 
Pąntaląn srityje jau pora sa
vaičių nėprisiuncia jokių žinių. 
Likę giminės ir draugai neri
mauja bijodami kad neištiktų 
kokia nelaimė.

Brazilijoje, 
til- 

veik 
juo- 
Lie-

—Prie Santos, 
statydinamas milžiniškas 
tas. Prie jo statybos dirba 
vieni Lietuviai. Inžinieriai 
kauja kad šis tiltas busiąs 
tuvių vaikas.

apie 
nai
se.

DETROIT, MICH.

56SESERYS PASIMATĖ PO 
METŲ

Dvi seserys, kurios persisky
rė jaunose dienose ir per 56 
metus nesimatė, šiomis dieno
mis dienomis susiėjo, kuomet 
viena iš Detroito nuvyko į 
New Yorko Parodą.

Jos yra Marijona Vilbikai- 
tienė, 66 metų, gyvenanti Det- 
troite. Antra, Ona Rinkevičie- 
nė, 58 metų, gyvena Brooklyn, 
N. Y. Jos yra po tėvais Vait
kevičiūtės. Lubiškės k., Pilviš
kių par.. šakių apsk.

Susiėjimui proga pasidarė 
kada vieni Detroitiečiai važiuo
dami i New Yorko Pasaulinę 
parodą pasiėmė su savim ir p. 
Vilbikaitienę. Kelionę atliko 
automobiliu, važiavo ne tiesiog- 
i New Yorką. bet nėr Virginia 
ir Washingt,on. D. C. Jodvi su
siėjo Liepos 22 d. Brooklyne. 
Abi yra ištekėjusios ir turi sa
vo vaikus. Susiėjusios po su
virs pusės šimtmečio nesima
tymo, jodvi praleido kartu ke
turi dienas.

Vilbikaitienė sugryžo į Det
roitą labai patenkinta savo ke
lione ir linksma iš pasimaty
mo su savo sesere. Kaimynas.

—Dr. G. Viltrakis paskirtas 
Duming ligoninės medikaliu di
rektorium.

—Vienas Chicagos Lietuvis, 
Jonas Molis, išvyko į Kolora
do valstiją pajieškoti laimės, 
ir ištikro netoli Denver mies
to jis surado aukso ir sidabro 
kasyklą. Jis net prisiuntė iš 
ten uolos gabalų, kuriuose spin
di aukso ir sidabro šmotukai.

—SLA. 36-ta kuopa Chica- 
goje pakėlė reikalavimą kad 
butų pertvarkyta SLA. nuosa
vybių valdymas Chicagoje. Da
bar tą viską globoja E. Miku- 
žiutė, SLA. iždo globėja. Kuo
pa reikalauja kad SLA. nuo
savybę Chicagoje valdytų ko
misija, ne viena ypata.
• RACINE, Wis. — Kadangi 

New Yorke Rugsėjo 9-10 d.
įvyks visuomeninių Lietuviškų 
suvažiavimų, TMD. Centro raš
tininkas siūlo atlaikyti New 
Yorke ir Tėvynės Mylėtojų D- 
jos posėdį, aptarimui reikalų.
® PLEASANTVILLE, N. J.-

Čia tragingąi žuvo Lietuvis 
inžinierius Stasys Saračinskas, 
30 metu amžiaus. Darbo me
tu netyčiomis palietė elektros 
laidą 22,000 voltų jiegos ir bu
vo sudegintas vietoje.
• CICERO III.. — šio Chica

gos priemiesčio Lietuvių gy
ventojų skaičius mažėja, mir
tingumas viršija gimimus.

• WORCESTER, Mass. — St. 
"famošaitis. 25 m. amžiaus,

prigėrė Liepos 30 d. Jis buvo 
nuvykęs į Narragansett Pier, 
Rhode Island, su Vyčių 116 
kuopos ekskursija. Nuėjus į 
vandenį maudytis banga paga
vo iį ir A. Tamulytę. Tamuly
tę pasisekė atgaivinti.
• KEARNY, N. J. — Rugpjū

čio 7 d. čia prasidėjo Lietu
vos Vyčių seimas, 
ganizacija, taikyta 
kam jaunimui organizuoti, 
tados buvus didelė, žymiai 
mažėjo, daug kuopų iširo.
• CALUMET CITY, III. — Iš 

Lietuvos
savo tetą 
man. Juzė 
mergaitė, 
paėmė ją sau už augytinę.
• PHILADELPHIA, Pa. — Tš

Brooklvno buvo čia atsilan
kę Vienybės dienraščio bendro
vės pirmininkas A. S. Trečio
kas ir vyriausias redaktorius 
S. E. Vitaitis su žmona.

Vvčių or- 
katalikiš- 

ki- 
sii-

atvažiavo čia pas 
Mrs. Sophie Work-
Tribičaitė, 6 metu 

iš Laukuvos. Teta

PIRKIT GERĄ ŪKĮ
Kam laikyti pinigus banke: 

investuokit į gerą 33 akrų vai
sių farmą, duoda 50 tonų vyn
uogių ; sena našlė turi parduo
ti. Prie vieškelio, vakaruose
nuo miesto, 10 mailių į mies-

Duokit savo sunui darba
.........  ” ‘ ‘ ' (33)

tą.
su ateitimi. Kreipkitės 
24464 Detroit road.

LIĖTUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE

AUKŲ PAKVITAVIMAS NR. 14

APSIGYNIMO REIKALAMS
Pr. Alėksis, Brooklyn, N.Y. $5.00 
ŠV. Jurgio Dr-ja, Rochester,

N. Y.,i per M. Ventj 25.00
šv. Petro ir Povilo D-ja, Ro- .

chester, N. .Y., per Ventj __ _
Joseph Shąull, Studa, Pa.

Per dienrašti Vienybę 
t I • ‘

KLAIPĖDOS TRĘMT1NIĄMS I 
SLA. 234 kp., Great Nešk,

N. Y., per J. P. Yogį 
St. Laurutis, Philadelphia, ’ Pa. 
Joseph Shaųll.' Studa, Pa.

: ■ t / VISO 1 ' ’
1 ’ ą;* į; ‘ ' >f>t ■ m i • i c i f

! PAKVITAVIMAS N r.
APSIGYNIMO REIKALAMS

A LTS. I Apskritis. Dorchester,
Mass.. dviem šautuvam, per 
Juozą Lėkį 42.00

,Waterbury, Conn., Liet. Orga
nizacijų tarpsrovinio pikniko 
pelno pusę 56.77
(’dalyvo: Liet. Pil. .Pol. Klu
bas, Liet. Neprikl. Klubas, 
Liet. Vaizbos Butas, Lietuvių 
Kongreso skyrius, L. K. Fe
deracija, SLA. 11 kp.. Lipt, 
šviesos Dr-ja. —■ prisiųsta 
per Kast. Ramanauską.)

KLAIPĖDOS TREMTINIAMS
A LTS. I Apskr., Dorchester,

Mass., per Juozą Leki 10.00
Abromas Mogiliauskas, Brook

lyn, N. Y. 1.00
Waterburio Liet. Organizacijų

tarpsrovinio pikniko, įvykusio
Liepos 9, pelno puse 56.77

Kanados Liet. Lietuvos Liau
džiai Ginei Komiteto skyrius 
Sudbury, OnL, per J. Braz- 
džiu
ŠVENTOSIOS UOSTO

BAI
T. Cirkelis šu žmona, 

lvn, N. Y.
VISO

I PASTABA: Šią sumą Genera
linis Konsulatas Liepos 29 d. iš
siuntė atitinkamoms Įstaigoms Lie
tuvoje, čekiu Nr. 1312.

II PASTABA: Aukų pakvitavi
me Nr. 13 paskelbta kad Lietuvių 
Literatūros Draugija, Pittsburgh. 
Pa., aukojo Klaipėdos tremtiniams 
$50. šiuo pataisoma kad 
paskyrė Lietuvių Mokslo 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Konsulatas 
gavo ir šiuo maloniai .skelbia seka
mas aukas Lietuvos reikalams:

APSIGYNIMO FONDUI
Chicago,III , Steponas Krėvė, 

per J. A. Mickeliuną $5.00
Simano Daukanto Dr-jos nariai

per sekr. Petrą Killis 9.00
Kražiečiai, per B. Trakšelį, vie

nam šautuvus Kražių ’ Šaulių 
buriui 21.00

Somersville, Conn., Ant. Bra
žinskas, per LRK. Federaci- 
cijos sekr. L. Šimutį (Lietu
vos Paskolos bonais) $200.00

KLAIPĖDIEČIAMS PABĖGĖ
LIAMS ŠELPTI:

Pa.. “Jaunieji Pitts- 
Lietuviai”, per ižd.

10.00
Bra-

Federa- 
(Lietuvos 

50.00

STA-

25.00

1.00

5.00
5.00 

‘l.oO 
$67.00/

■ ' i L

15 1 !
7 I

7.08
STATY-

Brook-
5.00

$178.62

šią auką 
Draugija.

Chicagoje

SĖLIUS Vincas, 31 metų, mi
rė netikėta mirtimi, Liepos 
31, Cleveland, Ohio. Gimęs 
Waterbury, Conn.

ŽEMAITIS Jurgis, mirė Cleve
land, Ohio, Rugp. 2 d.

PRŪSAS Antanas, 66 metų, 
mirė Liepos 9, Akron, Ohio. 
Buvo nevedęs. Paėjo iš Svė
dasų par., Utenos apsk.

REMEIKA Mykolas, 66 metų, 
mirė Birželio 13, Rumford, 
Me. — Grižbinų k., Gargždų 
p., Kretingos aps. Ameri
koje išgyveno 34 metus.

STASIULIS Kazys, 78 metų, 
pasikorė Birželio 20, W. Pe
ru, Me. — Raudėnų parap. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų. A.S.

DUKINIENĖ Elena, mirė Lie
pos 14, Wilkes-Barre, Pa.

SKIEČIUS Pranas, mirė Lie
pos 13, Tunkhanock Town- 
ship, Pa.

BULOTA Juozas, 83 metų, mi
rė Liepos 3, Forest City, 
Penna.

GELEŽĖLIS Martynas, mirė 
Liepos mėn., Mahanoy City, 
Pa. Amerikoje išgyveno 45 
metus.

DANILEVIČIŪTĖ Adelė, 20 
metų, mirė Liepos 23, New 
York City.

ADOMĖLIS Pranas, 30 metų, 
užmuštas sunkvežimio, Lie-

I pos m., Chicagoje. — Pane
vėžio ap., Šimonių vai., Juod- 
penių ■kaimo.

KUNIGAUSKAS Pranas, 76 
metų, mirė Birželio mėnesį, 
Scranton, Pa. — Gimęs Vil
nijoj; Amerikoje išgyveno 
>50. metų.

CHMIELIAUSKIENĖ Oną,, 27 
metų, mirė Liepos 7, Albą- 
ny,„N. Y; .

KAIRAUS Pranas, 57 metų, 
. mirė Liepos 23., Chicągoje. 

; [ — Rokiškio ap. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

ANDRIUKAITIS Juozas, pus
amžis, mirė Liepos 23, Chi
cagoje. — Sintautų para])., 
Jundilių k. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

DITKUS Mykolas, pusamžis, 
mirė Liepos 24, Chicagoje. 
— Suvalkų ap., Gelgaviškūs 
Pakalniškių k.

VALUCKIS Pranas, 60 metų, 
mirė Liepos 20, Chicagoje.— 
Raseinių aps. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

BALVOČIUS Juozas, 49 metų, 
mirė Liepos 22, Chicagoje.— 
Viekšnių miestelio. Ameri
koje išgyveno 27 metus.

PRAKAITIS Juozas, 52 metų, 
mirė Liepos 17, Chicagoje.— 
Biržų par., Pąbiržų k. A- 
merikoje išgyveno 29 me
tus.

MORTUNAS D., mirė Liepos 
16, Worcester, Mass.

ŽVIRBLIENĖ Rozalija, 53 m. 
mirė Liepos 13, Barberton, 
Ohio.

PALONIS J., mirė Liepos m., 
Baltimore, Md.

AIDUKAITIS Motiejus, mirė 
Liepos mėn., Mahanoy City, 
Pa. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

NORKEVIČIUS Pranas, mirė 
Liepos 23, Shenandoah,, Pa.

SINKEVIČIENĖ Alena, mirė 
Liepos 25, Shenandoah, Pa. 

’FALEVIČIUS Antanas, mirė 
Liepos 25, Shenandoah, Pa. 

BALUTIENĖ Ona, mirė Lie
pos 21, Wilkes-Barre, Pa.— 
Liko vyras ir 10 vaikų šei
ma.

M A TULIONIEN Ė Dominika, 
64 metų, mirė Liepos 6, Cud- 
dy, Pa. — Rumbonių parap. 
Amerikoje išgyveno 48 mo

stus.
KUNAUSKAS Jurgis, mirė 23 

Birželio, Sebastopol,' P'a. — 
Pakuonio par., Dvilikių k.

SAVICKAS Ignas, ’ >58’ metų, 
mirė Liepos 18, Montello, 
Mass. — Alytaus p. Ame
rikoje išgyveno 41 metus.

PAJIEŠKOJIMAI ■
j_____ i ;

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
pajieško sekamu asmenų:

GLOBIS Petras, prieš keliolika 
metų gyveno Chicagoje. Konsula
tui labai reikalingas jos atsiliepi
mas arba adresas.

KA.RĖTA Jurgis, kilęs iš Vaiva- 
diškio k. Ukmergės ap., apie 62. m. 
amžiaus. Amerikos atvyko prieš di- 
dvjį karą. Gyveno Chicagoje, dir
bo, geležies fabrike. , . .

KAZULIS Jurgis, Amerikon at
vyko 1913 m. Pirmiau gyveno Bes- 
semer, Miėh.

KEPALAS Antanas, gyveno Chi
cagoje, dirbo skeldykloSe.

NOREIKAI, Kazys ir Jokųbas, 
kilę iš Kvėdarnos apielinkes, atvy
ko prieš karą, gyveno įvairiuose 
miestuose. Jiems priklauso brolio 
Liudviko palikimų dalis.

NORKAI, Adomas it Marijona, 
apie. 15 m.; atgal gyveno Rochester, 
N. Y., vėliau persikėlė Chicagon.

1 STREPINSKAS Pranas; r gyveno 
Chicagoje,. nęva miręs., Arba jo se
serų, Jievoš Radvilienės ar Antani
nos Latožienės; Latožienč gyveno 
Chicagoje. .

SMULKIS Juozas, gyveno Chica
goje; >’ • , ■ ! „ !

RIVEINIS Jurgis, iš Bikėnų k., 
Degučių v., Zarasų ap., 1930 m. gy
veno Chicagoje, 1926 m. buvo gry- 
žes iš Lietuvos.

DAMANSKIS Juozas, iš Kražių. 
Gyveno Chicagoje.

• KARPUS Juozas, atvyko 1905 ra. 
Gyveno adresu- Route 4, Nokomis, 
Ilk Neva miręs.

, NĄKRAŠ1S Andrius, sūnūs Jono 
ir Juozapatos, iš Nakrošių k., Pa
nevėžio vai. ir aps.

NAVALINSKAS Stasys, tarnavo 
S. V. kariuomenėje, gyveno Galves- 
ton, Tėxas.

Jieškomi .asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi tuojau atsiliepti 
i Konsulata.

LIETUVOS KQNSULATAS 
100 E. Bellevue Place 

ChieagOj III.

REIKALINGAS VIŠTŲ UŠEI 
DARBININKAS ♦ 

Nusimanantis apie medžio darbą, 
galintis maliavot kada reikia ir dir
bti prie vištų. Tarp .22 ir 42 m. am
žiaus, nevartojantis svaigalų. Ge
ram darbininkui darbas pastovus, 
užmokestis $30 mėnesiui pradžioje 
ir pragyvenimas; tinkamas darbi
ninkas gaus iki $40. Rašydami pa
duokit savo adresą ir pas ką dirbot 
ir kaip ilgai; savo amžių ir kitas 
informacijas.

Jonas Stevenson
298 High Street Randolph, Mass.

LIETUVIU DIENOS

Pittsburgh,
burgho
S. Aleliurtą 

Somersville, Conn., Ant.
zinskas, per ALRK.
ci.jos centro sekr.
Paskolos bonais)

ŠVENTOSIOS UOSTO
TYBAI

Chicago, III., Kražietis B.
kelis

Kražietis Mečys Šveikauskas 
Jo jaunametis sūnūs Mykolas

Viso aukų gauta ir Lietuvon 
pasiųsta $306.00

Visos Konsulate gaunamos aukos 
tuoj pakvituojamos. laikraščiuose 
skelbiamos ir i atitinkamus fondus 
pervedamos Visiems aukotojams 
reiškiama nuoširdus ačiū.

LIETUVOS KONSULATAS
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

Traš-
5.00
5.00
1.00

1 9 3 9 m .

Aplankykite Lietuvos 
Pavilijoną Pasaulinėje Parodoje!

DEXTER PARKE t
(Jamaica L vykstant, išlipt Elderts Lane)

Graži Vieta Poilsiui ir Pasilinksminimui
Informacijų Stalas, Svečiu Supažindinimas, 

Susirinkimas Organizacijų, Užkandžiai

Dainos 
Šokiai
Muzika

PIKNIKAS

c ■

SVEČIU SUTIKIMUI

ŠEŠTADIENI,

RUGSĖJO 9 D.

Dėl- platesnių informacijų rašykit 
Vienybę, Pre-Lithuanian Day Committee 

193 Grand St.. Brooklyn. N.Y.
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SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS NO
RI PAMOKINT DIPLO

MATUS
Aną- šventą dieną vaikš

čioju po Lietuvių Darželį, 
žiurinėju į paminklus, kal
binu pažystamus, kurių bu
vo prisirinkęs pilnas Dar
želis. Eidamas aplink Ku
dirkos paminklą, pilvu su- 
siduriau su draugu Stepu.

— Na, ką tu čia veiki, 
Stepai? — sakau aš.

— Alo, drauge, ir tu čia? 
Matai kiek čia daug žmo
nių susirinkę, čia gali rast 
visus savo pažystamus, — 
sako jis.

— Dabar jau ir tu pama
tei kaip čia puiku ir kad 
mes turim tokią gražią vie
šą vietą sueiti ir pasidi
džiuoti savo tauta. O ar 
atsimeni ką' tu ir kiti tokie 
tamsus gaivalai kaip tu da
rėt kada kiti dirbo už šio 
Darželio įsteigimą? — sa
kau aš.

— Aš, drauge, mislinau 
kad iš to nieko neišeis, — 
sako jis.

— Ne tik mislinai bet ir 
norėjai kad nieko neišeitų, 
atkalbinėjai visus Lietu
vius kad neduotų aukų, ir 
net įtardinėjai tuos kurie 
šį Darželį steigė, buk jie 
pasinaudoją žmonių pini
gais, — sakau aš.

— Jie vieni nepadarė: 
valdžia davė pinigus tai ir 
Darželį turim, — sako jis.

— Bet kodėl mes Lietu
viai, maža tauta, savo Dar
želį turim jau keli metai, 
o kitos didelės tautos dar 
ir dabar neturi? Juk val
džia jų darželiams statyti 
galėjo greičiau duoti pini
gus negu mums? Ar tu 
tą pagalvojai? — sakau aš.

— To tai nežinau, — sa
ko jis.

— Tai sužinok: dėl to 
valdžia Lietuvių Darželiui 
davė pinigus kad Lietuviai 
neklausė tokių žioplių kaip 
tu, ir augino savo fondą 
kiek galėdami. Kitų tau
tų grupės tarp savęs pešė
si ir Darželių fondų nemo
kėjo greitai sudaryti. Lie
tuviai parodė kad turi sa
vo nemažą fondą prie Dar
želio darbų prisidėti, ir val
džia musų Darželyje darbą 
pradėjo pirmiausia, kaip 
tik pripažino kad Kultūri
niai Darželiai yra viešų 
darbų projektas, — sakau 
aš.

— Ką jus vieni be val
džios butumet padarę, nie
ko, — sako jis.

— Dėl to kad pas mus 
yra daug tokių storžievių 
ir tamsių gaivalų kaip tu: 
daugybė čia šiądien vaikš
čioja ir džiaugiasi Darže
liu, kurie nedavė nei cento 
ir neduos. Daugybė atsive
ža savo gimines .iš kitur 
atvykusius, parodyt Dar
želį, ir pučiasi kai svečiai 
pasako kad tai puikiausias 
dalykas ką Lietuviai Ame
rikoje turi, bet jie nėra nei 
centu prisidėję prie to, — 
sakau aš.

— Drauge, yra daugiau 
ponų ir biznierių kurie ne

prisidėjo, ne tik mes darbi
ninkai, kodėl jų nekaltini?
— sako jis.

— Ir jiems sąžinę grau
žia kai atsilanko čia ir ma
to kas kitų sunkiomis pa
stangomis padaryta. Tie 
kurie Darželį rėmė, per vi
są laiką sudėjo arti dvide
šimts tūkstančių dolarių. 
Ar tai ne pasidarbavimas?
— sakau aš.

— Mes darbininkai bu
vom priešingi aukauti Dar
želiui, ba čia nieko neįdėta 
darbininkiško, — sako jis.

— Pirmiausioj vietoj tu 
esi Lietuvis, ir mums dide
lė garbė kad turim čia ką 
Lietuviško. Dėl to ir pats 
turi kuo pasididžiuoti, ir 
atėjęs čia vaikščioji ir gro- 
žėjiesi kaip Lietuvis, ne 
koks .kitas. Jeigu svetim
tautis priėjęs prie tavęs 
paklaustų keno čia toks 
gražus Darželis, pasaky
tum kad musų, Lietuvių, ir 
paaiškintum ką tie pamin
klai — Kudirkos ir Basa
navičiaus—reiškia. Bet jei 
butum kokiame. anot tavęs 
“darbininkiškame” darže
lyje, kur stovėtų paminklai 
kokių Žydų Markso ir ki
tų, koks tau malonumas iš 
to butų? — sakau aš.

— Drauge, štai aš dalinu 
plakatus, paimk vieną, — 
sako jis.

— Stepai, žinai kad mie
sto parke plakatus uždrau
sta dalinti. Ką čia tokio 
garsini? — sakau aš.

— Matai, drauge, mes 
norim surengt protesto mi
tingą prieš Angliją ir Čam- 
berliną kam nesutinka ga
rantuot Lietuvai ir kitoms 
Baltijos tautoms užtikrini
mą nuo Hitlerio, — sako 
jis.

— Tikrai, Stepai, tavo 
ir tavo draugužių galvos 
nei kopūstų nevertos: jau 
priprotestavot prieš visus 
ir viską, niekas jūsų ne
klausė, tai dabar norit kad 
Anglija paklausytų ir da
rytų taip kaip jūsų “ma- 
tuška Rusija” nori, — sa
kau aš.

— Ar tas bloga jeigu so
vietų respublika nori pri
versti Angliją gararituot 
Lietuvai neliečiamybę nuo 
Hitlerio? —■ sako jis.

— Nebloga, ne, bet Ru
sija Lietuvos visai nemini 
savo reikalavimuose, ji no
ri garantijos tik Suomijai, 
Estijai ir Latvijai, nes Lie
tuva neprieina prie Rusi
jos, ir perarti prie Vokie
tijos. Stalinas matyt no
ri gauti Anglijos užtikri
nimą kad galės pultis j tas 
mažas kaimyniškas šalis 
jas užimti, kaip tik Hitle
ris pasijudins pulti Lenki
ją ar Lietuvą. Todėl tos ša
lys ir atsisako nuo Stalino 
siūlomos globos, — saaku 
aš.

— Drauge, tu meluoji 
kad sovietų respublika ne
nori užtart Lietuvą, ba mu
sų darbininkiški laikraščiai 
taip rašo. — sako jis.

— Tie jūsų “darbininkiš
ki” laikraščiai jus taip ir 
mulkina: jie iš jusli ir pi
nigus išrinko, ir. nieko už 
juos nepastatė, nieko netu
rit pasirodyt, ir jūsų gal
vas susuko, kad patys ne
žinot kur einat ir ką darot,
— sakau aš.

— Gudbai, aš su tokiu 
fašistu nenoriu kalbėt, — 
sako jis.

— Iki pasimatymo, — 
sakau aš.

ROSEDALE PAPER CO.
6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai,

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

KELIONĖ Į BIRŠTONĄ IR 
VAIŠĖS PRIENŲ BRA

VORE

LIEPOS 27, trečiadienis. — 
Pagaliau mes pradėjom jausti 
Lietuvos vasarą, nes šiądien 
saulė yra skaisti ir labai šilta. 
Išėjom Į Pažangos valgyklą 
papusryčiauti, ir ten būdamos 
su Steponavičiais patyrėm kad 
jie ruošiasi vykti į Vilnių ry
toj, su visu Pirmyn Choru, ir 
p. Steponavičius užsikvietė ma
ne ir Bronę važiuoti kartu. 
Aš tikėjausi nuvažiuoti į Vil
nių kada nors šią vasarą, tai
gi šis p. Steponavičiaus pakvie
timas važiuoti kartu su jais ir 
su choru buvo labai smagi nau
jiena, ir aš jaučiausi labai dė
kinga jam už pakvietimą. Mu
dvi padavėm jam savo paspor- 
tus gavimui tai kelionei vizos, 
nes jis rūpinosi kelionės for
malumais visai grupei. Mums 
patarė atvykti į geležinkelio 
stotį rytą apie 7:30 vai.

.Tie buvo pasirengę išvažiuoti 
į Birštoną už valandos laiko, 
nes ten buvo pasižadėję duoti 
koncertą vakare, taigi ir vėl 
pakvietė mus važiuoti kartu su 
jais. Ką tik manėm šiądien 
daryti atidėjom į šalį ir už
miršom gavusios šį pakvieti
mą, nes nebūtume radusios 
nieko malonesnio kaip ši eks
kursija su choru.

Jiems paskirtas busas laukė 
priešakyje Pažangos valgyklos 
ir tuoj atėjo laikas išvažiuoti. 
Mes visi sulipom į busą, links
mas buris jaunų žmonių, ir kai 
busas leidosi važiuoti mes pra
dėjom dainuoti. Neužilgo at
vykom į Prienus, vieną iš di
desnių Lietuvos miestelių, čia 
busas sustojo ir mums prane
šė kad eisim aplankyti vietinį 
didelį bravorą. Tas aplanky
mas buvo labai įdomus, ir šar
vininkas bravoro, p. Šakovas, 
paskiau užsikvietė mus į so
delį, kur buvo gatavai atkišta 
bačka alaus ir sudėta gėrimui 
stiklai. Alus buvo tikrai ska
nus, su balta puta viršuje, ir 
prie to gerumo prisidėjo sve
čiams duotas puikus baltas Lie
tuviškas suris, kokio vargu esu 
kada ir ragavus.

To viso gražumas buvo tas 
kad alus su suriu buvo duoda
mas mums sėdint po plačiu 
•šakotu medžiu, kurio didelės 
šakos sudarė jaukų pavėsį ir 
mes turėjom apsaugą nuo kar
štos saulės. Ponas šakovas 
buvo labai prielankus ir vai
šingas, ir po to kai mes nega
lėjom daugiau nei gerti alaus 
nei valgyti sūrio, jis užsipra
šė mus gryžtančius sustoti šį 
vakarą. Jis net pažadėjo pa
vaišinti mus Lietuvišku mi
dum. šios vaišės buvo tikrai 
malonios; nekurie mes nuėjom 
į gėlynų darželį ir nusifotogra
favom, laikydami vienoje ran
koje stiklą alaus, o kitoje di
delį šmotą sūrio, prisiminimui 
šio įdomaus apsilankymo šako- 
vo bravore Prienuose. Po to 
išvažiavom, visi linksmi, ir ne
užilgo pasiekėm Birštoną.

Birštonas yra ne tik puikus 
vasarinis rezortas, bet. ir gar
sus Lietuvoje sveikatos rezor
tas, kur tūkstančiai žmonių 
atvažinėja ne tik iš visų Lie
tuvos dalių, bet ir iš užsienio. 
Rezortas randasi puikiame pu
šyne, kur sukasi didelė Nemu
no alkūnė. Čia yra naturališki 
mineraliniai šaltiniai, nes ge
riamas vanduo ir dumblas tu
ri mineralus ir geležį, kas nau
dojama dumblo vonioms, čia 
yra įrengta didelė gydymosi 
klinika, moderniška ir su ne
mažu štabu daktarų ir slaugių. 
Stovi čia keletas puikių pasta
tų įrengtų įvairios rūšies dum
blo vonioms, ir daugybe gra
žių namelių svečiams ir ligo
niams. Tikrai čia yra maloni 
vieta, atilsiui ir atsigaivelioji- 
mui, arba sveikatos pataisy
mui.

Busas sustojo priešais dide
lį restoraną ir salę, kur Pir
myn turės koncertą. Tai mo- 
dernistiškos architektūros pa
statas stiklinėmis verandomis 
aplinkui visą namą, vienoje pu
sėje cementinės gonkos, kur 
pristatyta mažų stalukų ir kė
džių po dideliais margaspal
viais, viliojančiais skėčiais; ap
link gonkų užtvarą eina eilės 
gėlių,

Kitoje puseje mes radom po 
medžiais išdėtus stalus, gata
vus choristams pietuoti.

Po pietų, mes buvom laisvi 
pasivaikštinėti, pamatyt rezor- 
tą ir paragauti tų mineralinių 
vandenų kurie teka iš įvairių 

šaltinių subudavotų į fonta
nus. Vienas fontanas pava
dintas “Birutės”, o antras “Vy
tauto” vardais. Iš vieno van
duo teka skaidrus kaip krišto
las, šaltas ir tryškantis, kurio 
skonis yra tikrai geras, o ki
to, kuris išstatytas toliau ki
toje vietoje, arčiau Nemuno 
pakraščio, fontanas išdarytas 
pavidale siaubo-žuvies, iš ku
rios didelių atvirų nasrų teka 
tyras vanduo iš pažiūros, bet 
jame yra mineralų, kurie nu
sistovi, o nuo jų paraudonavę 
net aplinkiniai akmenys. Šis 
vanduo turi geležinį sieros ir 
sūrų skonį, taigi manau reika
linga priprasti norint jį gerti, 
o gal būt tiems kurie j ieško 
sveikatos jis yra naudingas, 
nes jis teikia reikalingus vita
minus ir mineralus kurie at
būdavo j a nesveiką kūną. Aš 
to vandens išgėriau tik vieną 
gurkšnį.

Taip tai diena ir prabėgo, 
atėjo koncerto laikas. Tiesiog 
buvo nuostabu kad tiek daug 
žmonių čia susirinko koncerto 
pakląusyti. Salė buvo pilnai 
užkimšta, net daug žmonių sto
vėjo lauke po medžiais ir klau
sėsi. Kaip visada, choras pu
blikai patiko. Pagaliau atėjo 
laikas mums rengtis ir apleis
ti šitą malonų, gražų, atilsin- 
gą Birštoną. Didelė minia at
ėjo choristus išlydėti, ir netru
kus mes vėl pasiekėm Prienus, 
kur radom draugišką, vaišingą 
p. Šakovą laukiant musų, su 
daugiau alaus ir sūrio, prie to 
dar turėjo ir skanių Lietuviš
kų šokolodų, vyno ir midaus, 
kuo viskuo mes ir puotavom. 
Midus yra Lietuvių tautiškas 
gėrimas, padarytas iš apinių 
ir medaus, turi alaus skonį, 
su maloniu medaus saldumu. 
Šį kartą mes buvom priimti jo 
namuose, nes lauke lijo. Pa
smaginimui musų, choro akor- 
dionistas Andy Norbutas savo 
akardionu pagriežė, jaunimas 
pasišoko ant žibančių p. šako- 
vo namų grindų. Tai buvo la
bai smagus vakaras ir esu tik
ra nei vienas iš to būrio neuž
mirš p. šakovo tokio iškilmin
go priėmimo ir malonaus vai
šingumo. Jo žmona ir šeima 
buvo išvykę atostogų, bet esu 
tikra mums visiems butų sma
gu buvę su jais susipažinti.

Jau buvo vėlyva valanda, ir 
mes iškeliavom, širdingai dė- 
kėdomai p. šakovui už tokį jo 
priėmimą.

Sugryžom į Kauną į tą pa
čią vietą iš kur išvažiavom, 
apie 10 vakare, ir užsukom į 
Pažangą pažiūrėti kas ten ei
nasi. čia radom Majorą ir po
nią Narušius, brolius Motuzus 
ir Joną Valaitį; mes su Brone 
prisidėjom prie jų, pasipasako- 
jom savo įspūdžius ir kokį ge
rą laiką turėjom, ir visi kartu 
ėjom namon.

KELIONĖ Į ISTORIŠKĄ 
VILNIŲ

LIEPOS 28, ketvirtadienis. 
Ta didžioji diena atėjo, ir ma
no viltis apsilankyti Vilniuje, 
Lietuvos senovinėje sostinėje, 
Lietuvos širdyje, štai“ atėjo. 
Mudvi atsikėlėm prieš septin
tą, ir buvom gatavos vykti į 
geležinkelio stotį. Mums bu
vo pasakyta neimti bagažo nei 
pinigų, kad nebūtų nesusipra
timų pereinant sieną, nes Eu
ropoje visur, kaip tik kur per
eini sieną, reikia. parodyti kiek 
pinigų vežiesi. Europiečiai įsi
vedė ..sistemą kad jų pinigai 
butų palaikomi jų pačių sieno
se. Įvežti pinigų gali kiek tik 
nori, bet gali išsivežti tik tiek 
kiek tau pavelija, suprantama 
su specialiais patvarkymais 
galima keliauti laisvai. Mes 
važiavom su ekskursija vienai

Keliaukite Vikingu Laivais

Į LIETUVA
Per Gothenburgą, Švediją.
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dienai, vienoje grupėje, pasi
ryžę gryžti tą pat vakarą, tai 
mums pinigų daug ir nereikė
jo, nes musų vadas, p. Stepo
navičius, turėjo visus musų tai 
dienai reikalingus pinigus, ir 
tas sutaupė daug gaišavimo 
kiekvienam paskirai atlikti vi
sus reikalingus formalumus.

Rytas buvo skaistus ir šiltas 
kuomet išvažiavom. Stotyje 
radom susirinkusį musų buri, 
visi gerame upe, nors pavargę 
nuo nuolatinių keliavimų. Nuo 
išvažiavimo iš namų prieš ke
lias savaites^ choristai keliavo 
ištisai visur koncertuodami. 
Nebuvo laiko niekad pasilsėti, 
nes tarpe koncertų jie prakti
kavo, o be to norėjo pavieniai 
aplankyti gimines ir draugus, 
taior visuose matėsi nuovargis, 
už jų linksmo išlaukinio

(Bus daugiau)
ūpo.

BIRŠTONE šią vasarą lan
kosi labai daug vasarotojų, 
štai sekmadienį, Liepos 16 d., 
buvo suvažiavę apie 7,000 sve
čių. Paprastai ten susirinkdą- 
vo iki 2,000 svečių. Birštono 
autobusų stotis žymiai padi
dinta, bet yra permaža. Kas 
10—20 minutų ten atvažiavo 
perpildyti autobusai. Liepos 
16 d. vienu laiku ten susirin
ko apie 60 autobusų ir auto
mobilių.

DARBO TALKOJE 
DIRBA ŽYMIŲ 

ASMENŲ

KAUNAS, Rugp. 1. — šven
tosios uosto geležinkelio staty
ba sparčiai progresuoja. Dar
bo Talkoje dirba eilė žymių as
menų, kaip Vidaus Reikalų Vi
ceministras Barkauskas, buvęs 
Kauno burmistras Graurogkas, 
Pulk. Lesauskis, Panevėžio Ap- 
krities Viršininkas Šlepetys ir 
kiti. Darbo Talkos idėja Lie
tuvoje entuziastingai prigyja.

NAUJAS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMAS

KAUNAS, Rugp. 1. — šio
mis dienomis Valstybės Prezi
dentas paskelbė naują Lietuvos 
pilietybės įstatymą.

DZŪKIJOJE šymet derlius 
atrodo labai gražus. Nors iš
syk dėl sausros kentėjo, bet 
palijus vėl atsigavo. ■

Alytiškiai Dzūkai išgeria la
bai daug alaus, kai sumažino 
alaus kaimą. Dažnai pasitai
ko, ypač šventadieniais, kad 
alaus pritrūksta ne tik baruo
se bet ir sandėlyje.

urs

Paddy’s Run Congregational Church.

OHIO VALSTIJOJEWELšIAI
Buvo sakoma kad pirmutinis da

lykas ką Prancūzas darys naujoje 
šalyje tai statydins prekybos punk
tą; Anglas, tvirtovę, o Welšius — 
bažnyčią.

Tačiau pirmutinis Welšius, Eze- 
kiel Hughes, kuris atvyko iš Wali- 
jos į Cincinnati 1796 metais, taip 
nedarė. Priešingai, su kitais Wel- 
šiais, William Gwilym ir Edward 
Bebb, jis apsigyveno prie Miami 
upės netoli Blue Rock upelio išta
kos ir laukė iki valdžia užbaigė 
matavimus ir atidarė šią dalį žmo
nių apsigyvenimui.

Tie trys kantrus Welšiai tada nu
sipirko pustrečios dalies žemės plo
to, kurioje dabar ineina Hamilton 
ir Butler apskričiai.

Edward Bebb apsigyveno prie 
Paddy’s Run, 22 mylios į šiaurry
čius nuo Cincinnati. Jis tada pėkš- 
čias nuėjo 350 mylių į Ebensburg, 
Penna., apsivesti ir parsivedė savo 
nuotaką!

VAIZDELIS 
VILNIAUS 
KRAŠTO 
LIETUVIŲ 
GYVENIMO

Tokių gražių 
kryžių pastatė 
oulus Liet. šv. 
Kazimiero 
Draugijos 
Kapiniškių 
(Marcinkonių 
vai.) skyrius.

VDV.

IŠ

ŠVENTOSIOS GELEŽINKELIO TIESIMO 
TALKOS DARBO EIGA

Kaip Dirba Jauni 
Talkininkai

šventosios uoste tiesiamas 
geležinkelis, kuris jungs uostą 
su Darbėnais ir su visa Lietu
va. Darbas eina talkos budu. 
Dirba keletas šimtų Lietuvos 
vyrukų. Darbas prasidėjo Lie
pos 8 dieną. Tą dieną iš, visos' 
Lietuvos suvažiavo talkininkai, 
kurie Čia išbus dvi savaites.

Stovyklon buvo atvykę Vi
daus Reikalų ministras su ki
tais svečiais, apžiurėjo stovyk
lą, darbą ir palinkėjęs jauni
mui sėkmingai dirbti išvyko 
toliau į šventosios uostą.

Stovykla tvarkoma karišku 
budu. Kėlimas 6 vai. ryto, pus
ryčiai 7 vai., nuo 7:30 iki 1 vai. 
dienos tiesiame geležinkelį, 1 
vai. gryžtame pietų, pietus 1:30 
vai. ir liuoslaikis iki 4—5 vai. 
Paskui karinis parengimas, ir 
vakarienė.

Vakare 9 valandą būna pa
tikrinimas, įsakymų skaitymas, 
sugiedame “Marija, Marija” ir 
Tautos Himnui aidint vėliava 
leidžiama žemyn, o paskui ei
name prie laužo, kurį kiekvieną

N? II

Dabar vadinama Shandon, toji 
Paddys Run sodyba radosi plačia
me ir derlingame slėnyje. Vieške
lis į Cincinnati davė puikią rinką 
ūkio produktams, taip kad anksty
vieji tų žemių savininkai buvo pa
siturinti ir jų žemės ėjo brangyn. 
Bėgyje sekančių desėtko metų tie 
Welšiai nupirko dar keliolika tūks
tančių akrų, daugiausia Licking ap
skrityje, Granville miestelio kaimy
nystėje. “Sena Akmeninė Mokyk
la”, pastatyta jų 1825 metais, dar 
vis tebestovi už pusantros mylios 
į šiaurryčius nuo Granville.

Kita pažymi Welšių sodyba buvo 
Radnor’e, penkios mylios į šiaurę 
nuo Delaware. Pirmutinis gyven
tojas buvo David Pugh, jaunas Wel- 
šius, kuris įsigijo 4,000 akrų žemės 
1802 metais. Laike 1812 metų ka
ro Radnor’o imigraciją sustojo, bet 
po karo vėl prasidėjo.

Daugelis Welšių atvykę iš savo 
šalies kasyklų distrikto apsigyveno 
Jackson apskrityje.

Kita diktoka sodyba, Welsh Hills, 

dieną kūriname ir skirstomės 
gulti.

Čionai visi lygus, visų vieno
da uniforma. Stovykloje yra 
visokių profesijų žmonių: in
žinierių, teknikų, puskarinin
kių, leitenantų. Ot, štai eina 
senukas (nes jau truputį ži
las), atsargos pulkininkas, o 
greta su juo eidamas kalbasi 
paprastas griovių kasėjas.

Visi miegame palapinėse, 
maistą gauname, dirbame Tau
tos. labui. Taip pat leidžiamas 
ir stovyklos laikraštis, kuris 
kiekvieną dieną skelbia stovyk
los nuotikius ir žinias. Jis iš
kabinamas ranka rašytoj popie- 
roj ir kiekvienas kas prieina 
gali skaityti.

Uoste darbas eina; molai ka
lami toliau į jurą, uostas gili
namas Latvių gilintuvais, prie 
kurių dirba ir Latvių darbinin
kų.

žemės Bankas taip pat pra
dėjo statybą ir jau vedami pa
matai keletui mūrų.

Antanas Bubnys.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams
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buvo įsteigia netoli Granville gru
pės atvykusios iš Beulah, Penna.

Dennison Universiteto įsteigimas 
1831 metais davė progą sekančiai 
Weisiu gentkartei gauti aukštesnį 
mokslą, kuo jie daugumoje ir nau
dojosi.

Iki 1818 metų daugelis Welšių at
vyko iš Atlantiko Valstijų, kur jų 
tėvai buvo įsigyvenę anksčiau.

Po 1818 metų, tačiau, daugelis 
Welšių gyventojų atvyko į Ohio 
tiesiog iš jų tėvynės. Kuomet jų 
dauguma buvo ąmatninkai, apie že
mę nusimanė nedaugelis.

šešios tokios Welšių šeimos atke
liavo valtimis į Galipolis pradžioje 
1818 metų, keliaudami į Paddy’s 
Run. Bet po nakties atsikėlę pa
matė kad audra nunešė jų valtis. 
Moterys pasipriešino toliau keliau
ti, taigi vyrai jieškojo darbo ant 
naujai tiesiamo kelio iš Chillicothe 
į Gallipolis. Pasiekė žinios apie la
bai derlingą žemę netoli Centervil- 
le, ir daug nelaukdami jie nusipir
ko tos žemės plotus ir įsteigė nau
jas sodybas. Ūkininkauti buvo sun
ku, bet jie rado kalkakmenio ir ge
ležies rudies, kas padėjo jiems už
vesti pagrindus kitai industrijai — 
plienui. Welšiai pastatydino vieną 
iš pirmutinių geležies tarpyklų šio
je valstijoje, kas ir po šiai dienai 
yra viena didesnių Ohio valstijos 
industrijų.

Pirmutiniai Welšiai į Gomer at
vyko 1833 metais, keliaudiami 140 
mylių nuo Paddy’s Run vežimais. 
Kiti jie apsigyveno Newburghe, 
Youngstowne, Niles. Shavmee, Ma
rietta ir Venedocia, Van Wert ap
skrityje. Welsiai daug prisidėjo 
prie apgyvendinimo Columbus ir 
Toledo.

Weisiu kalba buvo naudojama la
bai plačiai iki 1830 metų, bet ji la
bai retai girdima šiądien, išskyrus 
tam tikrose jų apeigose, kurias jų 
ainiai surengia,

SEKA: .Kur Ohio Valstijoje ran
dasi “Karaliaus Rūmai”?
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OREZ. Roosevelt savo, didelėmis pastangomis padaryti 
* J šaliai gero susilaukė didelių pasipriešinimų ne tik 
iš opozicijos partijos, bet ir iš savo pačių Demokratų 
partijos. Jau ir Demokratų spauda išeina prieš prezi
dento pastangas ir darbus ir sako kad jis einą per toli;

Kai pereitą savaitę Kongrese buvo atmesta prezi
dento siūlyti dideli pinigų biliai, kuriais prezidentas no
rėjo, skolinimais ir leidimais, pakelti šalyje gyvumą, po 
pralaimėjimo prezidentas labai šiurkščiai išbarė Kon
greso narius, pasikvietęs spaudos atstovus. Spauda ta
čiau, vietoje prijausti pareiškė daugeliu atvejų net pa
sipiktinimą. Sako, prezidentas vietoje pralaimėjęs su
tikti pasiduoti, tikrino kad tik jis vienas teisingas, o vi
si kiti klysta. Prezidento Roosevelto skelbimas kar pi
nigų leidimas atgaivins šalį, sako spauda, pasirodė klai
dingas ir nedavė reikalingų pasekmių. Sako, tas tiek 
daug kartų pasirodė bereikšmis jog reikalinga išrasti 
naujus budus pabandymui.

“Ekonomijai diena pagaliau atėjo”, sako Demokra- 
laikraštis Plain Dealer (Clevelande), kuris visada 
su Rooseveltu.
Tiesa, laikraščiai didumoje yra korporacijų leidžia- 
kaip didelės įstaigos, laike Prez. Roosevelto valdymo

tų
, ėjo

tai, kaip didelės įstaigos, laike Prez. Roosevelto valdymo 
buvo apdėti įvairiais mokesčiais, jau nekalbant apie ki
tas korporacijas. Amerikonai, norėdami daryti didelius 
pelnus ir išsisukti nuo taksų, pasijuto kad jie perdaug 
taksuojami, ir ko kito griebsis kaip atakuoti Roosevelto 
administraciją. Kad čia yra jų šalis ir kad patys savo 
pinigais privalo Šalį ir valdžią išlaikyti, jie to nesvars
to. Kitas turi apmokėti taksus, o jie sau dividendus 
dalinsis. Nei vienas betgi nenori būti tas kitas.

Taksų naštos krito ir ant paprastų žmonių, visi 
moka kas tik turi iš ko mokėti. Bet ir jie, tikėdami 
kad Rooseveltas apsunkino šalį taksais, palengva atša- 
la nuo jo.

Iki 1940 metų prezidento rinkimų yra virš metas 
laiko, ir dabar pradėtas Roosevelto neiginio, jo planų 
trukdymo darbas gali privesti prie to kad atėjus rinki
mų laikui visi bus nusistatę prieš jį.

auto
nomiją, net jeigu reikėtų pasikviesti Hitlerį pas sa- 

. “Lai Vokietija atei-

K
ROATAI Jugoslavijoje pasiryžę iškovoti sau 

pn-miio not ioio’n rpikafn naeilrvioati T-TitT 
ve padaryti toje šalyje tvarką. ...

na ir padaro tvarką, jeigu Belgrado valdžia negali”, — 
pasakė Kroatų vadas Dr. Vladko Maček.

Kuomet jau prie to prieinama, aišku, gero negali
ma tikėtis. Kada savose ribose nėra žmonių kurie no
rėtų taikiai ir bendrai dirbti, kada net atsiranda išda
vikų kurie nori įkviesti svetimus į savo šalį jiems ^tvar
ką” padaryti, tokia šalis ilgai negyvuos.

Partijos kartais papildo išdavikiškus darbus, jeigu 
pačios negali tarp savęs susitarti. Bet blogiau yra to
kiose sudėtinėse respublikose kaip buvo Čekoslovakija, 
kaip yra Jugoslavija, ir kaip butų galėję būti jeigu bu
tų buvus sukurta Lietuvių-Latvių respublika.

Nors ir Lietuvoje šiuo laiku veikia tam tikri ele
mentai, kurie pasalomis platina priekaištus prieš vy
riausybę, skelbia nebūtus neva vyriausybės planus da- 
linti-smulkinti žemes, ii* tt., bet gerai kad tokių yra ma
žai. ir jie veikia kaip paskiri gaivalai, keno nors suklai
dinti ar papirkti, ’bet Lietuvoje nėra pasidalinimo tarp 

’ Žemaičių nei Aukštaičių nei Dzūkų, kad jie reikalautų 
sau kokių autonomijų, o negaudami sakytų, “lai ateina 
Vokiečiai padaryti pas mus tvarką”....e
P LT A iš Kauno praneša: Centralinio Statistikos Biu- 

ro žiniomis, pramonė Lietuvoje, netekus ir Klaipė- 
pėdos krašto, paskutiniais metais yra gerokai paaugus. 
Vien stambesnių įmonių, tokių kuriose dirba nemažiau 
kaip 20 asmenų, šių metų Balandžio 30 dieną Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, buvo jau 260 su viso jose dirban
čiais 22,233 asmenimis. Tai rodo kad per vienus pasku
tinius metus Didžiojoje Lietuvoje atsirado 22 naujos 
pramonės įmonės, kurios davė darbo dėl 2,169 asmenų. 
Tas yra ženklas kad, jei ir toliau taip Lietuvoje pramonė 
augs, netrukus D. Lietuvoje turėsime ir tai ką turėjome 
Klaipėdos krašte.

Praėjusiais metais su Klaipėdos kraštu Lietuva tu
rėjo 2'99 stambesnes įmones su 28,774 asmenimis.

Klaipėdos krašto netekus, neteko Lietuva apie 90 
nuoš. medvilnės pramonės ir apie 30 nuoš. vilnonės pra
monės. Lietuvos Finansų Ministeriją svarsto klausimą 
kaip planingai, tą pramonę atgaivinti. Norima sudary
ti bendrą lekstitės pramonės planą, pagal kurį atskiri 
tekstilės fabrikai derintų savo gamybą.

C LA. Centro diktatoriai jau priėjo prie tokių komedijų, 
kurios gali baigtis organizacijai tragedija. Tauti

ninkams yra pats laikas imti rūpintis SLA. apvalymu 
nuo gaivalų kurie ten įsiveržė vienu aiškiu tikslu — iš
laikyti savo alkanus pilvus ir savo žlungančius biznius.

KAIP VOKIEČIAI 
DRUMSČIA

Liepos 16 d. prie pereinamo 
punkto Bajorai-Kretinga atėjęs 
Vokietijos muitinės valdinin
kas pareiškė Lietuvos sienos 
pareigūnams kad į Bajorus yra 
atvykus grupė' žmonių, kurie 
norį vykti Į Kretingą, dalyvau
ti laidotuvėse mergaitės kurią 
neva Žydai nužudę.

Nustebę Lietuvos pasienio 
pareigūnai nuėję į Vokiečių pu
sę patikrinti, tikrai rado tokią 
grupę žmonių, daugiausia jau
nuolių, kurie sufabrikuotais 
gandais pasiremdami buvo pa
siruošę ateiti net į Lietuvą. 
Tačiau Kretingoje jokios mer
gaitės nužudyta nebuvo ir 
kių laidotuvių nerengta.

jo-

LIETUVOS EKSPOR
TAS VIS DIDĖJA

Per pirmus 6 mėnesius šy
met pieno perdirbimo bendro
vės pristatė eksportui 6,738,- 
660 kilogramų sviesto. Per tą 
patį laiką 1938 metais buvo 
pristatyta 6,170,135 klg. Va
dinasi; per šių metų pusmetį 
sviesto eksportuota daugiau 
kaip praėjusiais metais 568,- 
525 kilogramų.

Kiaušinių šių metų pirmą 
pusmetį buvo išvežta 68,759,- 
280 štukų. Pernai tą patį pus
metį išvežta 64,4.30,640 štukų. 
Taigi, šymet per pusę metų iš
vežta 4,328,640 štukų daugiau.

Į Angliją Lietuvos kiaušinių 
eksporto eina apie 60 nuoš., 
Vokietiją apie 30 nuoš. 
Šveicariją apie 9 nuoš.

i

CANDAROJE randame gana rimtą pastabą: “Vienas 
asmuo, P. Krapaitis, priminė ‘Drauge’ jog tarp mu

su organizacijų turėtų būti daugiau bendrumo. Pasta
ba vietoje. Jei Lietuvis negali susikalbėti su Lietuviu, 
tai jau blogai. O dar blogiau kuomet mes > nieko neda
rom sustiprinimui savęs ir apsisaugojimui nuo pakriki
mo.”

Kaip teisingai pasakyta “nieko nedarom sustipri-| 
nimui savęs”. Nežiūrint kiek dalis tautinės srovės vei-i 
kėjų deda pastangas sustiprinti save pavidale Tautinės 
Tarybos, Sandara neparodo noro Lietuvio su Lietuviu 
susikalbėjimui. Reiktų tik darbų, o ne žodžių, ir viskas 
pakiltų kaip ant mielių. i

Vos spėjus paskelbti kad at
vyksta į Ameriką koncertuoti 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
studentų choras, vėl paleista 
pranešimai kad choras dėl tam 
tikrų nęnumatytų priežasčių 
atvykti negali.

Neatvykimo priežastį vieni 
spėja vienaip, kiti kitaip, ta
čiau tikriausia priežastis yra 
finansiškas klausimas. Atva
žiuoti į Ameriką chorui iš 45 
asmenų, kaip buvo skelbta, at
sieina tik' viena kelionė arti 10 
tūkstančių dolarių (į abu ga
lu).

Kadangi Lietuvoje ilgai ne
nuspręsta ar kas ir kas važiuos 
į Ameriką, taigi kuomet apsi
spręsta leisti V. D. Universite
to chorą, New Yorke esąs Lie
tuvių Dienai Rengti komitetas, 
nesuorganizavęs Lietuvių kolo
nijas ir nežinodamas ar visos 
numatytos kolonijos choristus 
pas save priims ir ar sukels 
numatytas sumas, negalėjo už
garantuoti choro vadovybę ko
kia nors didesne suma (reika
linga buvo iš Amerikiečių pu
sės sukelti, iš koncertų ineigų, 
apie $6,000).

To užtikrinimo negavęs cho
ras ir turėjo atsisakyti važiuo
ti į Ameriką.

Tokiai didelei grupei vykti į 
Ameriką buvo išsyk neužtik
rinta galimybė. Tai butų per- 
didelis aptaksavimas ir Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių.

Panašiu atveju rengtis rei
kalingą nemažiau kaip šešis 
mėnesius, jei norima gauti ko
lonijų (bent didesnių) prita
rimą chorui priimti. Kolonijų 
veikėjai turi tartis, posėdžiau
ti, rasti vietas, sudaryti sąly
gas, tada tik atsakys jog su
tinka tokią grupę svečių .pri
imti.

LIETUVA pakviesta daly
vauti Karaliaučiaus mugėje, 
kuri įvyks nuo Rugp. 20 iki 23, 
ir Vilniaus mugėje, Rugpjūčio 
pabaigoje.
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ŠIAULIUOSE pradėta išim

ti elektros stulpai ir pradėta 
vesti požeminiai kabeliai. Tas 
prisidės prie miesto pagražini-Kas platina Dirvą - 

platina apšvietą.

VAINIKAS
Išbaltino saulė kaip drobę laukus,
Kur sėti rugeliai artojų,
Nulinkusios varpos tai turtas brangus, 
Išgrožino žemę kaip rojų.
Nukirtom, surinkom į pėdus, gubas, 
Užbaigdami darbą laukų,
Ir keliam prieš dangų sudėję rankas, 
Dėkojant už derlių javų!
Sesutės vainiką iš varpų nupynę, 
Gėlėmis išpuošia gražiai,
Su meile ir daina laukuose ką skynė, 
Kaip saule apšviesti namai!
Vainikas ne vien iš gražučių gėlelių, 
Jis retas ir vienas tiktai;
Tai ženklas iš darbo derlingų laukelių, 
Ir todėl jį nešam linksmai!
Vainikas pradžiugin’ veidus prakaituo

tus,
Tik šiądien dėl duonos naujos;
Rytoj gi vėl eisim į laukus žieduotus,
Kur žemė daug vaisių išduos!

Vikt. Tatarelis. (

tėvynės sakalai

Iš Tėvynės žalių girių 
Skrido pulkas sakalų, 
Iš dirvonų pilkos žemės 
Kėlės dvasios milžinų!

Žemę puošė rausvos gėlės, 
Vėjas glostė galveles — 
Saulės veidas apsiverkęs 
Siuntė laisvės žineles....

Mus Tėvynės brolių skausmas
Sukels pulkus sakalų —
Iš sodybų, žalių slėnių 
Pabus dvasios milžinų!

Apgaubs sparnais laisvą žemę, 
Saugos sentėvių kapus!
Puoš seselės kelią žygiu, 
Stiprins didvyrių sparnus!....

Iš Tėvynės žalių girių, 
Išskris pulkas sakalų — 
Laimės kovą tarp upelių 
Ir melsvųjų ežerų....

“Tr.” Šaulys K. Juodkunaitis.

KAIP LIETUVOJE ATSIRADO 
ŽYDAI IR VOKIEČIAI

D
EŠIMTAME šimtmetyje Vokietijoje gyveno 
daugybė žydų. Krikščionims rengiant kru- 

c-iatas Palestinon atvaduoti Šventą Žemę, Vo
kietijon susirinko tūkstantinės krikščionių mi
nios, kad iš ten su Vokietijos karaliaus vyčiais 
keliauti Azijon. Bet dėl tūlų priežasčių kelio
nei ilgai neprasidedant, susirinkusioms pilgri- 
mų minioms pasibaigė maistas ir atsirado ba
das. Tada peralkę pilgrimai puolėsi plėšti Žy
dų turtus, kitaip sakant, įvyko žydų pogromas, 
žydai persigandę kad krikščionys juos neišmuš- 
į tų, kas tik galėjo su savo pakeliamu turtu iš 
. Vokietijos bėgo Lenkijon ir su atsineštais savo 
papročiais ir Vokiška kalba apsigyveno nevar

žomai, o iš Lenkijos vėliau jie pasklido į ryti
nių Gudų valstybes ir ten tirštai apsigyveno, 
ypatingai Kijevo kunigaikštystėje.

Kadangi žydams kaipo atėjūnams tada nie
kas ypatingų teisių neskyrė, todėl jie greitai 
įsidrąsinę, sutartinai ėmė krikščionis skriausti 
visokiomis neteisybėmis, kuriomis visiems įki- 
rėjus, 1155 metais Kijevo kunigaikštis visus žy
dus iš savo žemės išvarė kaipo neteisingus žmo
nes, kurių niekas neapkentė.

Iš Kijevo išvaryti žydai tada pasklido Lie
tuvos kraštuose, o vėliau .ir visoje Lietuvoje, 
kur su savo papročiais ir senąją Vokiečių kalba 
jie išsilaikė iki šių laikų, tik'Lietuvai tapus ne
priklausoma valstybe, žydų jaunoji karta pri
ėmė Lietuvių kalbą ir valstybei pasidarė loja- 
liškesni už senąją kartą. Tokiu budu žydų pa
dermė Lietuvoje dabar gyvena jau virš 780 
metų.

Vokiečių Lietuvoje atsiradimas yra kiek 
ankstyvesnis negu žydų. Pradžioje 11-to šimt
mečio tose apygardose kur dabar yra Ryga, gy
veno Lietuvių giminė vadinta Libiešais, kurie 
pirkliavo su Danijos pirkliais. Tie pirkliai da
bartinės Rygos vietoje pasistatė sau - katalikiš
ką bažnytėlę ir prie tos apgyvendino savo kuni
gą Vokietį, vardu Meinard, kuris priklausė Au
gustinų brolijai. Neturėdamas ką veikti tas 
kunigas ėmė Libiešiams pagonims įkalbinėti kad 
jie krikštytųsi. Nuosyk darbas jam nesisekė, 
bet dovanomis ir visokiais prižadais jis pagonus 
suminkštinęs, kelis jų apkrikštijo. Pirmutiniai 
apsikrikštijo Yla, Kulvėnas ir Kaupas su‘savo 
šeimynomis. Vėliau tas kunigas leidosi jau į 
žemaičių kraštus pagonus krikštyti, žemaičiai 
pasipiktinę kad koks tai . atėjūnas ir svetimtau
tis jų žemėje skelbia naują tikybą, ėmė jam 
rengti savo kerštą. Kunigas Meinard tai suži
nojęs, apkrikštytus Libiešius ir tūlus žemaičius 
suformavo ir apginklavo į kovą su pagonais, ne
norėjusiais krikštyti, ir ėmė steigti gynimosi 
tvirtovėles arba pilis, o atvykstantiems pirk
liams Vokiečiams ir Danams įsakė atkeliaujant 
atvežti ginklų ir kariavimo įrankių.

Taip susitvarkęs kunigas Meinard 1169 me
tais nukeliavo pas popiežių Aleksandrą III ir 
tam papasakojo savo misijos pradžią. Popie
žius pagyrė jo misiją, o jį patį paskyrė Padau- 
guvio vyskupu. Bet tas vyskupas sugryžęs pas 
naujuosius krikščionis, nusiminė, nes pilys bu
vo nebaigtos, kitos sugriautos, o žymi diduma 
apkrikštytų Lietuvių buvo gryžę pagonų tiky
bom Matydamas kad Lietuviai nesiduos krik
štyti lengvai, jis pirkliams įsakė iš Vokietijos 
su gabenamais ginklais atgabenti ir kariauti 
norinčius vyrus, taigi pradėjo jau mobilizuoti 
kareivius.

1196,metais vyskupui Meinardui mirus, jo 
vieton kapitula atsiuntė tikrą Vokietį iš Bre
meno, Cistercų vienuolyno abatą Bertold. At
vyko jis su pulku tarnų ir ginkluotų palydovų 
Vokiečių, su keliais kunigais ir skrynia pinigų. 
Naujasis vyskupas turėdamas pinigų it savo 
ginkluotus sargus, ėmė skelbti Kristaus mokslą 
ir kalbinti Lietuvius krikštytis. Kuriuos galėjo 
tuos prikalbino švelnumu ir dovanomis?" o ku
riems tai negelbėjo, tiems pagrūmojo kerštu.

Lietuviai, vieni krikštijosi, kiti dvejojo ar 
krikštytis ar ne, o dar kiti tūžo kad svetimtau
čiai atėjūnai jų žemėje skelbia naują tikybą ir 
elgiasi kaip namie. O vyskupo žvalgai prisi
dengę visokiais reikalais zujo visose apygardo
se atidžiai apžvalgydami žmonių sėdybas, tur
tus, kelius, ir tyrinėdami Lietuvių būdą. Reiš
kia, jie rengė Lietuviams karą. O iš Vokietijos 
į Padauguvį vyko vyskupo dvaran vis daugiau 
Vokiečių. Lietuviai viską tą matė ir gerai su
prato ką tai reiškia, ir pykdami rengėsi karau 
su atėjūnais Vokiečiais, kad juos. išvyti iš sa
vo žemės. Tas karas netrukus prasidėjo ir nuo
syk ėjo su pertraukomis, bet paskui išsivystė 
į nepabaigiamus karus, kuriuos tęsė per kiau
rus šimtmečius, kol Vokiečiai tūlas Lietuvių

gimines pavergė ir suvokietino, ir kitas visai 
išnaikino. Lietuviai gynėsi ir kariavo narsiai, 
bet Vokiečiams talkon atėjus visam krikščio
niškam pasauliui, neva tam kad Lietuvius pri
versti krikštytis, Lietuviams ir jų žemei parsi
ėjo daug nukentėti. V. S. Jokubynas.

ATEIVIŲ VAIKAI KRIMINALIŠ-
KUOSE UŽSIĖMIMUOSE

Amerikoje garsaus Harvard Universitete 
Profesorius E. A. Hooton per 10 metų vedė ty
rinėjimus’ kaip maždaug skirstosi ateivių baltų 
žmonių Amerikoje gimę vaikai kriminališkais 
darbais, nuo smulkių vagysčių iki didelių.

Tyrinėjimas padarytas labai smulkmeniš
kai, kame privedama kaip Amerikoje įgytas 
mokslas, kurio jų tėvai savo gimtiniuose kraš
tuose neturėjo, pagelbsti jiems tapti gudres
niais ir didesniais sukčiais; parodo kaip jų ap
linkybės veikia į juos, ir sužymi jų prasižengi
mų budus, kurie vieni turi pelno tikslus, kiti 
be. pelno.

Plėšikavimais atsižymėjusius sulyg tauty
bių profesorius skirsto sekančiai:

Pirmoje vietoje — Lenkai ir Austrijoje kilę 
Gąlicijonai (taipgi Lenkai).

Antroje — Ispanai: trečioje — Prancūzai; 
ketvirtoje — artimų Rytų žmonės (Armėnai, 
ir kt.) ; penktoje — Airiai; šeštoje — Skandi
navai; septintojai — Britai: aštuntoje — Teu
tonai; devintoje — Italai.

• SUV. VAISTUOSE ir Kanadoje žmonės
sunaudoja suvirš 3,500,000,000 svarų muilo per 
metus, vidutiniai Vo aPie 25 iki 30 svarų nuo 
asmens. Europoje muilo sunaudojama mažiau, 
o Azijos gyventojai muilo naudoja dar mažiau 
negu Europiečiai. Kietą muilą pradėjo daryti 
apie 150 metų atgal, pirm ;tb budayo. skystas 
muilaš ir darydavosi“ p'atys riamie iš višdkių iš
matų. ■ . . . . ,

®ŽIURKĖS Amerikoje pridaro kas metą 
nuostolių už apie $189,000,000.. Jokis kitas gy- 
vynas nėra toks nuostolius darąntis ir žmonių 
sveikatai kenksmingas kaip žiurkės, žiurkes 
išnešioja ir platina . ligų perus. Net dvikojai 
žmonių niekšairžiurkės — plėšikai, užpuolikai, 
vagiliai, kišenvagiai ir raketieriai — nepridaro 
tiek nuostolių.

Apskaičiuota kad žiurkių esama apie 123 
milijonai, užvisusių aruoduose, paukščių tvar
tuose, arklidėse, ūkių namuose, sandeliuose ir 
visokiose kitose joms tinkamose landynėse.

• DĖL DŪMŲ Londono gyventojai per me
tus nustoja apie 300 valandų saulės šviesos ir 
spindulių.

• 30 SVARU GRYBAS. Kanadoje, Mani- 
toba provincijoje, prie St. Boniface surastas te
kis didelis grybas kad svėrė 30 svarų.

• ED.GAR ALLAN POE, garsus Amerikos 
rašytojas iš pereito šimtmečio, kartą per devy
nias dienas mito virtomis pienėmis, taip buvo 
subiednėjęs.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose, vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit 4 i Dirvoje’ ’
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohi<?
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BIJOT RATŲ GUMŲ SPROGIMO? Toks Tokį Pažino...

Pereitą metą apie 2,500 mo
toristų užmušta ir virš 55,000 
sužeista vien tik nuo ratų gu
mų plyšimo ir paslydimo prie
tikių. Nors tos nelaimės pri
metamos “ratų gumų netvar
kai”, griežtas Taktas yra kad 
tas atsitiko svarbiausia dėl au
tomobilio 
rėjimo.

šiluma 
priešas, 
giau isitrina ir įkaista negu 
kieti, ir plyšta.

Nežiūrint visuotinos baimės 
gumų sprogimo, faktas pasi
lieka kad beveik dvigubai tiek 
motoristų užmušama ir pen- 

tiek sužeidžiama
Jo-

valdytojo neapsižiu-

yra gurno didžiausias 
Minkšti gumai dau-

kis kartus 
automobilių paslydimais, 
kis žmogus neprivalo važiuoti 
Į kelionę su nusidėvėjusiais gu
mų viršų karbais.

Ar nusidėvėjusias gumas dė
ti ant pirmutinių ar paskutinių 
ratų? Teisingas atsakymas, 
mesti Į sąšlavyną. Bet tiems 
kurie to nedaro, geriau dėti

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimų, 2 garažiai; geras na
mas; 4 kamb. viršuje, 5 apa
čioje. Karšto oro furnasas.

Kreipkitės 1381 E. 66 St.

ant priešakinių ratų. Automo
bilių paslydimu nelaimės įvyk
sta daugiausia slystant pasku
tiniams ratams.

Daug buvo sakyta praeityje 
kaip “sukontroliuoti” paslydi
mus” ir ką daryti atsitikime 
sprogimo, bet geriausias pata
rimas yra NETURĖTI JŲ.

Paslydimai pasitaiko staiga 
sulaikant greitį ant slidaus ke-: 
lio kuomet gumai nudėvėti ar 
nevienodai oru pripildyti. Bet 
jokis įstatymas nedraudžia jus 
turėti nudėvėtus arba nelygiai 
oru prileistus gurnus.

Sprogimai paeina daugiausia 
netikėtai arba dėl apleidimo. 
O ištikro musų gumai yra la
biausia apleistos automobilio 
dalys.

Taigi, tikriausias apsispren
dimas turėtų būti:

Važinėkit gurnais kurie ne
nudėvėti ir laikykit orą visuo
se ratuose vienodai;

Patikririkit oro spaudimą 
kartą ar du kartu į dieną ilgo
se kelionėse ir saugokitės nuo 
nedapildytų oru gumų.

Patrolman James Nation 
Public Relations Bureau 

Cleveland Police Dept.

JACK’S FRUIT MARKET

Lietuvis savininkas ir operatorius.
Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias 
kainas. Atvežam nemokamai.

6601 Wade Park Avenue

Draugas Pyteris pagiria vie
noj gazietelėj draugą 
su akulioriaiš, Džianas 
Pyterį. Mat, toks tokį 
sako senas posakis.

Nežinau ar tiedu draugučiai 
suėję į krūvą gali vienas kitam 
pažiūrėt į akis, bet ir Pyteris 
ir Džianas nedrysta pažiūrėti 
į akis nei vienam Clevelando 
Lietuviui. Abu jiedu pasižy
mėję savotiškais darbeliais ir 
dėl jų turi bijoti su žmonėmis 
susitikti.

Draugas Džianas su akulio- 
rials kalba apie kitų “išpažin
tis”, bet jis pats nežino kur 
savo griekus dėti. Tas pats ir 
su Pyteriu. Jei žmonės parei
kalautų atiduoti jo iškolektuo- 
tus jų pinigus, Pyteris turėtų 
bėgti iš miesto kur 'kojos neša.

Savo griekų paslėpimui, jie 
bando kabintis prie kitų žmo
nių gerų darbų. Jeigu kas su
rengė pramogą ir padarė pelno 
Lietuviu Kambario naudai, dr- 
gas Pyteris gal norėjo kad tie 
pinigai butų paduoti jam nu
vežti į. .. . O jeigu nepaduoda 
tai reikia 
liot.

Pyteriui 
biznieriai 
Lietuvių kambario parėmimui. 
Garbė jiems už tai, bet jie Py
teriui nedovanos ne tik valgių 
beskės, bet ir tų pinigų ku
riuos jis praleido ant arkliukų 
ir kitaip ir neturi iš ko atiduo
ti savininkam

Pyteris kalba ir apie šofe- 
riavimą. Kiti tu atžvilgiu lai
mingi, o jis nabagas ir savo su- 
glerusio forduko turėjo netek
ti. žinantis.

Džiaut) 
pagiria 
pažino,

tuos žmones pako-

gaila kad vietiniai 
valgius sudovanojo

i

Kas- 
high 

Ohio, 
už

krautu vėje, susitaupęs 
stojo i Akrono Univer- 
uoliai mokinosi, kasdien 
mailių važiuodamas iš 

Liuoslaikiu 
neaikvojo 

•Jo jnotina ir patėvis,

PERMAINOS KLAI
PĖDOS KRAŠTE

nėra nei vienos Lietuvių mo
kyklos.

Dr. Neumann atleistas iš SS

Klaipėdos standarto vado par
eigų ir pradeda atlikti karo 
tarnybą Reicho kariuomenėje.
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

4i
■ ž

iI I
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

II
The Wilkelis Furniture Co.

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

Savininkas Vedėjas

I

i

Linksmi vasariniai populiariški 
koncertai, kuriuos duoda Cleveland 
Summer Orchestra, tęsiami šį mė
nesi rublio Audįtoriume. Šių savai
tę atsibus jų dar du. ir kitą savai
tę trys.

Penktadienio vakare koncerto so
listė bus Edwina Eustic, kontralto, 
žymi dainininkė iš Radio City Mu- 
sic Hali.

šeštadienio koncerto solistas bus 
Jerome Gross, Clevelando 
ninkas. Orkestras 
lengvus kurinius.

Paskutiniai trys 
Rugpjūčio 16,, 18 ir 
se 
pagarsėjęs 
rius-dirigentas.

Solistai tiems trims koncertams 
bus: Muriel Dickson, soprano, Rugp. 
16; Jean Tennvson, soprano. Rugp. 
18, ir Hruby Brothers ir Felix Py
le Rugp. 19.

Miesto auditorijoje yra 5,000 sė
dynių po 25b, taigi muzikos mėgė
jai lengvai paiiegs išklausyti tokius 
koncertus.

smuiki-
atliks puikius

koncertai bus 
19d., kuriuo- 

konduktprium bus Burle Marx, 
Brazilietis kompozito-

Pavyzdingas jaunuolis, 
tas Škurvydas, baigęs 
school mokyklą Medina, 
netinginiavo, ėmėsi darbo, 
dirbęs 
pinigų 
sitetą, 
po 18 
Medina į Akroną. 
tarnavo krautuvėje, 
laiko, 
geras Lietuvis patriotas J. No
reika jį rėmė, 
baigė mokytojo mokslą ir da
bar Medina apskrities mokyk
lų taryba paskyrė jį mokyto
jo pareigoms. Jis šį rudenį 
pradės savo tarnybą.

Iš Bostono pas savo giminie
čius J. Grigus atsilankė p-lė 
Genovaitė Vebriutė. Pirmiau 
ji čia su tėvais gyveno ir yra 
Akrone gimus. Malonu buvo 
jai atostogas praleisti savo 
gimtiniame mieste, kur ir au
go. Jos tėvas, A. Vėbras, čia 
yra dikčiai darbavęsis . Lietu
vių tarpe, laike parengimų pa
tarnavo muzika ir tt.

Liepos 26 d. savo varduves 
Onines apvaikščiojo šios 
tuvės: p. Lukoševičienė, 
druškevičienė, Kirtiklienė, 
kauskienė, Oįeknavičienė, 
lauskienė, Šimkienė, Bernota- 
vičienė ir kitos Onos.

Rugpjūčio 1 d. buvusios. Lie
tuvių šv. Petro parapijos kle
bonas Kun. Burgeois ir para- 
pijonai surengė klebono pava
duotojui Kun. J. Angelaičiui 
išleistuves, po jo dviejų metų 
Čia išbuvimo ir iškėlimo į Cle
velandą. Pokilis atsibuvo pa
rapijos salėje. Svečių buvo ga
na daug. Kalbas sakė pats 
klebonas, jo naujas padėjėjas 
Kun. Ivanauskas, kiti parapi
jos darbuotojai, ir galiaus pats 
Kun. Angelaitis. .Jis padėko
jo už dovaną kurią parapijonys 
jam padarė, o čia pat klebonas 
įteikė.

Kun. Angelaičio apgailavo 
visi parapijonys, Lietuviai ir 
Amerikonai, nes jis prideramai 
pildė savo pareigas, noriai lan
kė sergančiuosius ligonis ir vi
saip kitaip pasitarnavo kaip 
jo pareigos reikalauja. Pasiti
kime kad ir Clevelande jis bū
damas Lietuvių parapijos ve
dėju priderančiai eis savo par
eigas. Jo motina .broliai ir se
serys gyvena Clevelande.

Akrono Lietuviai gavo taip 
pat gerą Lietuvį Kun. Ivanaus
ką, gerai prasilavinusį Lietu
viškai esant Lietuvoje, kur 
mokėsi Vilkaviškio kunigų se
minarijoje. Kalnas.

Šią vasarą jis

Lie-
An- 
Jan- 
Kaz-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O
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— Buvęs Klai- 
Vokiečių nazių 
daktaras” Neu- 
direktorijos pir-

abu atlei-

Klaipėdą 
buvo pa

buvo

KLAIPĖDA, 
pėdos krašto 
vadas “arklių 
manu ir buvęs
mininkas Bertuleitis, daugiau
sia pasidarbavę kraštui prie 
Vokietijos priskirti, 
sti iš savo pareigų.

Bertuleitis, kuris 
priskyrus Vokietijai
keltas į Reicho vadus, 
pašauktas Į Gumbinę perduoti 
pareigas naujam Reicho parei
gūnui.

Klaipėdos Vokiečių sluogs- 
niuose nurodoma kad Bertulei- 
ti atšaukti privertus Lietuvos 
vyriausybė. Lietuvos sluogs- 
niuose pažymima kad Bertulei
tis mažai dėmesio tekreipęs į 
Lietuvos turto grąžinimo tiks
lingumą ir buvęs užėmęs pozi
ciją kuri privedus prie to kad 
Klaipėdos krašte iki šiol dar

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

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

I P. P. MULIOLIS Į
E Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
1 ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E

ĮSTATE WINDOW SHADEl
Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami = 

Visoki Langams Užtraukalai (Shades) = 
žemos kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c E 

E ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. = 
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS. E

E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. ~ 

E HEnd. 2149 ® 1248 East 79th Street © Cleveland E
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NUO LIETUVIŲ PAEINA VIENI
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DIDESNIŲ MUSŲ RESURSAI
• Nuo pat prad-ios, Amerika visada noriai priėmė specialius talentus— 
vertingą žmogaus jiegą—iš visų rasių ir tautybių pasaulyje.

Šis troškimas pasinaudoti daugybe talentų daugybės žmonių yra lygiai 
teisingas tipiškos Amerikos biznio Įstaigos, tokios kaip The Standard 
Oil Company of Ghio.

Oficialis sąrašas SOHIO šeimynos yra praturtintas daugeliu Lietu
viškų pavardžių, -.yru—ir moterų taipgi—kurie rado naudingą ir pel
ningą karjerą sau ir bendruomenei SOHIO tarnyboje.

Musų įvertii.im :s nesibaigia šiuomi. Lietuviai taipgi, savo draugin
gumu ir parėmimu musų kompanijos, prisidėjo toliau prie progreso to 
patarnavimo ir patogumo kokį mes galim publikai suteikti.

Tikrai, Lietuviu galima sakyti yra vieni iš didžiųjų šaltinių šios or
ganizacijos. Iš musų pusės—ir mes trokštame kad ir jus jaustumet 
tą patį—mes geidžiame kad šios bendruomenės 
si gerai ir tvirtai.

reikalai visados laikytų-

(Vienas iš Serijos 
ard Oil Company 
pažinimui nuopelnų iš 
tuvių pusės prisidėjimu prie
šios kompanijos pasisekimo.)

SOHIO
X-7O

The Stand- 
(Ohio) pri-

Lie-

COMPANYTHE STANDARD OIL
AN OHIO INST1TUTION. . . FOUNDED 1870

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6G21 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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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, nrop.

SAKO
James Kilbane

16405 Sedalia A ve., Cleveland

Ir 6000 Didžiojo Clevalando Motery sutinka
ELEKTRA KAŠTUOJA OPERA VIMUI PEČIAUS

“Each Dawn I Dien
Hippodrome Teatro vedėjai pra

neša kad dabar rodomas veikalas, 
“Each Dawn I Die”, prailginamas 
dar vienai savaitei pradedant šešta
dieniu, Rugpjūčio 12.

Šioje filmoje, James Cagney ir 
George Raft vaidina g.ręta vienas 
kito pirmą kartą. Veikalo pradžio
je Cagney yra kovojantis laikraš
čio reporteris, kuris tik ką atiden
gė įrodymus apie •, apskrities proku
roro grobi žavimus tarp savo srities 
gyventojų. Nekurie prokuroro po 
žeminiai agentai sudaro suokalbį 
įvelti tą jauną reporterį į nelaimę, 
jis nugirdomas ir važiuojant už
muša du žmones, už ką patenka Į 
kalėjimą dvidešimčiai metij.

Žinodamas esąs nekaltu, Cagney 
elgiasi kalėjime neramiai, ir tan
kiai prasižengia prieš kalėjimo už
vaizdas ir tvarką. Kalėjime jis iš- 
gelbsti gyvybę vieno gangsterio. 
George Raft, kuris už savo darbus 
pakliūva kalėjimam Nors žiaurus 
savo bude, Raft tampa draugingas 
tam jaunam reporteriui ir pasiryž
ta jį iš kalėjimo išgelbėti.

GYDYTOJAS
Turiu didžiausi patyrimą 
15 metų praktikavęs žy
miausiose U. S. ligoninėse.

Ralph A. Scherz, M.D
8819 Lorain Avenue

Valandos 2 iki 4, 7 iki 8 vak.
Tel. MElrose 0858 (35)

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers

Mes apdengiam ir taisom viso
kius rakandus. Darom naujus 
sulyg užsakymo. 35 
tyrimo. Paimam ir 
į namus.

9803 Denison
Telef. WOodbine

metų pa- 
pristatom 

(37)
Avė.
9111

James E. Spagnola
F L O RIS T

COMPI.ETE FLOWER SERVICE 
FOR ALL OCCASIONS

Rare Plants 
(38)

Rock Ponds
EN. 2380

Noveltv Vase Plants 
Čut Flowers

Landscaping
Pristatom į namus.

5818 Superior Avė.

I

L

vidutiniai mažiau negu 7c j dieną
Mrs. James Kilbane, 16405 Sedalia Avenue, Cleveland, sako, 
“Aš sutaupau pinigų savo Elektrišku Pečium.”
Mrs. Kilbane yra tik viena iš daugybes moterų Didžiajame 
■Clevelande, kuri sako, “Mes vardam Elektrišku Pocium IR 
taupom pinigus!” Yra suvirs 6,000 kitų moterų kurios žino 
iš savo kasdieninio patyrimo kad Elektriškas Pečius ekono
miškas operuoti, taupo laiką, taupo darbą, taupo maistą, 
taupo pinigus.
Elektra Didžiajame Clevelande yra pigi . . .. juo daugiau jos 
sunaudoji, tuo ji pigiau už unitą kaštuoja.
Aktualiai bandymai daugelyje tipiškų Didžiojo Clevelando 
namų parode kad elektra naudojama valgių gaminimui vi
dutiniai atsieina mažiau negu 7c Į dieną.
Jus sutaupysit laiką, darbą, maistą ir pinigus gaminant elek
tra. Patirsit kad elektriškas visimas yra greitas, švarus, vė
sus, saugus ir patogus. Pamatykit vėliausius Elektriškų Pe
čių. modelius krautuvėse DABAR!

18TH FLOOR • MIDLAND BUILDING • PROSPECT 5522

NEW DEAL
BAKERY

O____ ♦ _

P R. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

O 6

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

= VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse ==
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS

DIRVA

Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

CHORAS IŠ LIETU
VOS NEATVYKS

Clevelandiečiams pasiruošus 
priimti Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentų chorą, gau
ta paskutines žinios kad tas 
choras Į Ameriką neatvyks.

Plačiau apie tai rasite ant
4-to pusi.

SPORTININKŲ VA
KARAS RUGP. 12

Visi geri Lietuviai atšilau 
kykit i linksmą kortavimo va
karėli, kuri rengia Lietuvių 
Sporto Klubas. Pramoga atsi
bus ponios Onos Pečkaitienės 
darželyje, 6028 Superior avė., 
pradžia 8 vai. vakare, šį šeš
tadieni, Rugpjūčio 12.

Clevelando sportininkai, ge
rai atsižymėję keliais atvejais, 
dabar vėl ruošiasi važiuoti į 
DuBois, Pa., pradėti savo nau
jus užkariavimus. Rugpjūčio 
19-20 ten įvyks “Soft Bali” lo
šimas. šio kortavimo vakaro 
pelnas eis finansavimui musų 
sportininkų kelionės i DuBois.

Į šią pramogą ateikit kas tik 
turit laiko; Įžanga tik 25c..

Dar apie Lietuvos Mi
nistro Vizitą

Pereitą savaitę Clevelande 
viešėjęs Lietuvos Ministras P. 
žadęikis iš Washingtono, ati
trukęs nuo Paukštininkystės 
Kongreso ir • Parodos, apsilan
kė Dirvos redakcijoje. Iš čia 
N. A. ^Vilkelis ir Karpiai ap
vežtojo poną Ministrą po Lie
tuvių ir kitų tautų Kulturinius 
Darželius, taipgi Clevelando 
Meno Muzejaus puikų daržą.

Vakare, Cleveland viešbuty
je su p. Ministru turėjo pasi
kalbėjimą P. J. žuris ir ponia, 
Dr. Vitkus, Karpiai ir AVilke- 
lis.

• SAM SAI.UPO, paleistas iš 
kalėjimo nusižengėlis, Rugp. 4 
d. tapo užmuštas automobily
je Įrengta bomba. Su juo už
mušta ir viena mergina, kurią 
jis vedžiojosi.

©FISHER BODY CO. dirb
tuvėje po pereitos savaitės 
streiko riaušių, prieita prie ra
maus susitarimo. Taipgi pra
neša kad Fisher Body pradės 
dirbti visas 24 valandas ištisai 
trumpoje ateityje, šiomis die
nomis pašaukta j darbus 800 
darbininkų daugiau.

• OHIO Valstijos Senatorius 
Robert A. Taitį iš Cincinnati, 
formaliai pareiškė kad jis kan
didatuos 1940 metais Į Suv. 
Valstijų prezidentus Republi- 
konų partijoje. Priklausys ar 
partija jį nominuos.

PINIGAI PASIŲSTA
Jau buvo skelbta kad vietos 

Tautinės Tarybos skyrius su
rengė pramogą Lietuvių Kam
bario naudai Pittsburgho Uni
versitete. Pinigai, lygiai $70, 
pasiųsta Lietuvių Kambario 
Fondo finansų sekretoriui W. 
Zambliauskui.

šia proga reikia paminėti 
kad tarp aukavusių buvo pra
leista Dr. F. M. Lait auka $1, 
ir nepažymėta Cook’s United 
Food Stores, Ląkewood, kurie 
taip pat davė tai pramogai 
valgomų dalykų. Komisija.

AR IŠLAIKYS SAVO ŽODĮ?
Juozas Sadauskas, pasižy

mėjęs savo didelėmis pastan
gomis būti jaunimo “diktato
rium”, padaliau pareiškė kad 
po 25 metų pastangų jaunimas 
jo neklauso, jaunimu negali
ma pasitikėti....

Negana to, Sadauskas vieša
me susirinkime Liepos 28 d., 
pareiškė kad dėl tokio nepasi
sekimo jaunimą vadovauti, jis 
“užsikiš ausis, užsidengs akis 
ir pasitrauks iš Lietuvių tar
po”,. daugiau nesidarbuos. ...

Butų geistina kad Sadauskas 
butų džentelmanas ir savo vie
šai padarytą pareiškimą išpil
dytų. Jis labai daug pasidar
bavo jaunimą skaldydamas Į 
grupeles, uždraudinėdamas jam 
vienur dalyvauti kitur ne, su 
vienais susidėti, su kitais ne; 
vienus apšaukinėjo gerais ka
talikais”, kitus “laisvamaniais” 
ir tt. Jam nesimaišant, jauni
mas galėtų tvarkiau organizuo
tis ir veikti. Girdėjęs.

IŠ LIETUVIŲ NAU
JOS PARAPIJOS

Kaip jau Clevelando Lietu
viams daugumui yra žinoma, 
Lietuvių naujojoje parapijoje 
įvyko permaina: Į šią parapiją 
atkeltas klebonu Kun. Juozas 
Angelaitis i š Akrono. Kun. 
Angelaitis yra jaunas, pilnas 
energijos ir pasiryžęs darbuo
tis su mumis. Labai yra malo
nu pažymėti Kun. Angelaičio 
išsireiškimas, kas parodo jo 
kilnią sielą kaip Lietuvio pri
jaučiančio savo tautai. Jis pa
sakė: “Mano tėvai Lietuviai ir 
man yra malonu kaipo kunigui 
darbuotis su savo broliais Lie
tuviais, nes Lietuvių pastango
mis, ir pinigais likosi sutverta 
šitą parapija ir jų užlaikoma, 
užtat kiekvieno Clevelando Lie
tuvio yra, pareiga kuomi ga
lint prie jos išlaikymo prisidė
ti”.

Tatgi ištikro butų labai ge
rai kad Clevelando Lietuviai 
parodytų savo prielankumą at
silankydami į pirmutini šiais 
metais rengiamą naujos para
pijos naudai pikniką, kuris at
sibus sekmadienį, Rugsėjo 3, 
Camp by-Heck farmoje, ■ prie 
Lloyd ir Grand blvd. Kun. J. 
Angelaitis pasitiki kad Cleve
lando ir Akrono Lietuviai gau
siai atsilankys į šį pikniką, o 
pikniko darbininkai visi pasi
ryžę svečiams gražiai pasitar
nauti. Įžanga 25c ypatai.

Pavapi jonas.

SVEČIAVIMAISI
A.dv. Jonas Bagdžiunas-Bor- 

den su žmona, iš Chicagos, bu
vo atvažiavę Į Paukštininkys
tės Kongresą ir Parodą. Atsi
lankė Dirvos redakcijoje, pasi
kalbėjo nekuriais svarbesniais 
Lietuvių reikalais.

Iš Pittsburgho lankėsi Jonas 
Radzevičius, Pittsburgho poli
cijos narys, su žmona. Jie vie
šėjo pas Polterius ir kitus sa
vo draugus ir gimines. Apsi
lankė Dirvos redakcijoje, ma
tė Lietuvių Darželį.

Elena Katarskienė atvyko 
iš Fort Ogįethrope, Georgia, 
palankyti savo motiną, Stasę 
Milikauskiene. Atvyko su sa
vo vaikais. Jos vyras yra ka
rininkas toje tvirtovėje, ir 
Dirvos prenumeratorius.

• LIEPOS menesį šymet su
radimas darbų per miesto-vai- 
stijos darbininkų samdymo 
biurą buvo 75 nuoš. didesnis 
negu tuo pat laiku pernai, šy
met Liepos mėn. Į darbus, pa
statyta 2,315 vyrai ir moterys.

Šio mėnesio pirmomis dieno
mis į privatinius darbus paim
ta 333 darbininkų, kurie buvo 
WPA darbuose.

• 57 UŽMUŠTA. Automobi
lių nelaimėse Clevelando srity
je nuo šių metų pradžios iki 
Rugp. 5 d. užmušta 57 asme
nys. Pernai per tiek pat laiko 
užmušta buvo 65 asmenys. Iš
rodo kad šymet tų nelaimingų 
mirčių bus dar mažiau negu 
pernai, kuomet buvo pasiektas 
mažumo rekordas.

©PAUKŠTININKYSTĖS Pa 
rudoje per 10 diemt apsilankė 
789,000 asmenys, 'kas yra di
džiausias rekordas kada nors 
Clevelande padarytas lankyto
jų gausumo atžvilgiu tokiu 
trumpu laiku. Paroda laiko
ma pilnai pavykusią, nes nie
kur kitur iki šiol buvusiose to
kiose parodose tiek žmonių ne
atsilankė.

•NORI DAUGIAU TAKSŲ. 
Mayoras Burton svarsto pa
tiekti Clevelando piliečiams nu
balsuoti daugiau taksų, kurie 
esą reikalingi šelpimui miesto 
biednųjų ir bedarbiu. Balsa
vimas tų 1.5-mill taksų gali 
būti patiektas laike miesto val
dybos nominacijų Spaliu 3 d.

• KINAI ŽUDOSI. Pirma
dieni rasta lavonas vieno Cle
velando Kiniečio. Iš to kilo 
gandai kad dar du kiti Kinie
čiai yra. nužudyti, šios žudy
nės priskirta jų savitarpinei 
kovai

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
3119 Clark avė., 39 metų išdirb

ta saldainių parduotuvė, $90 savai
tinio pelno užtikrinta.

Taipgi geležinių daiktų parduo
tuvė su 7 kambariais gyvenimui. 
Namas parsiduo pigiai. Kreipkitės 
5320 STATĖ ROAD, tarp 10 iki 11 
rytais tiktai.

LANKYSIS KOMP. J
ŽILEVIČIUS

Rugpjūčio 14 d. Clevelande 
lankysis Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje jungtinio 
choro dirigentas komp. J. Ži
levičius palavinti vietos daini
ninkų grupelę dainuoti, paruo
šimui Lietuviu Dienos progra
mai Rugsėjo 10 d.

Su apgaila reikia pasakyti 
kad Clevelandas, didelė koloni
ja, menkiausia ruošiasi į Lie
tuvių Dieną, čia nedaryta ir 
nedaroma nieko bendro, reika
lą pasiėmė Į savo rankas maža 
grupelė, bažnytinis choras, ir 
tik jo narių keliolika, jeigu nu
važiuos, teatstovaus Clevelan
do Lietuvius.

Kitos kolonijos, net tolimes
nės negu Clevelandas, iškilmin
gai ruošiasi į New Yorką da
lyvauti Lietuvių Dienos pro- 
grame. bet pas mus viskas pa
imta į kelių rankas ir su pavy
du nuo visų laikoma, kad kiti 
nežinotų, kad kiti nenuvažiuo
tų... .

Su gerais norais, čia butų 
susidaręs didelis bendras cho
ras, butų atvykus ir p-lė Ba
ronaitė pamokyti tautiškų šo
kių, ir butų buvus surengta 
didelė ekskursija traukiniu i 
New Yorką, kaip to pageidau
ja New Yorko komitetas.

Musų nekurie vadukai, savo 
pavydumu kad kiti kur nors 
nepasirodytų, kad kiti ko nors 
neišmoktų, atima progas ir 
savo pačių mažoms grupelėms 
paklusniųjų pasiekti ko nors 
naudingo. Išvieno dirbant, 
nors tokiais atvejais kur apei- 
,na visuomeniški dalykai gali
ma butų Clevelandui gražiai 
pasirodyti.

PRISIPAŽYSTA

Dirvą buvo užtylėjus kad 
Darželių dedikavimo parade 
Liepos 30 d. Lietuviai prastai 
pasirodė. Bet , tie kurie buvo 
to kaltininkai, matyt sąžinės 
kankinami, savo gazietėlėj pri
sipažino. Jie vienoje vietoje 
nori kaltinti “kitus”, kurie bu
vo ignoruojami, kitoj vietoj 
kaltina lietų. Jeigu ne lietus, 
ir tik tiek butų atėję kiek at
ėjo jų pusės “maršuotojų’,’ 
kažin ką butų kaltinę....

Pora dienų prieš tai, jų pa
skirtas “maršalka” atvirai pa
sakė jis nujaučia kad vargu 
kas iš jų pastangų bus. Jis 
visai nežinojo ar lis tą dieną, 
o žinojo kad jų darbas neduo
da naudos.

Jie norėjo vieni padaryt “di
dele” demonstraciją, neptisi- 
leisdami kitų ir neleisdami su
šaukti susirinkimų paradui or
ganizuoti, iki buvo pervelai.

Manydami kad visi, subėgs 
ant jų švilptelėjimo ir jie nie
kam gero nedavę sudarys pa
radą., labai apsivylė. Rep.

PADĖKA
Šiuomi reiškiame savo padė

ką visiems musų draugams ir 
giminėms kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse musų 
sunaiis, Vinco Seiliaus, mirusio 
Liepos 31 d. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui N. A. Mal
keliui už jo prielankų patarna
vimą.

Vincas buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, kurios 
atsibuvo Šv. Juozapo bažny
čioje.

Zosė ir Juozas Vasiliauskai.

• ARKIV. SCHREMBS iš
keliavo i Kortui raportuotis , po
piežiui, kuris ji tik šymet pa
kėlė i arkivyskupus Clevelando 
diecezijoje. Tai jau dešimtas 
Arkivyskupo Scrembs apsilan
kymas Vatikane. Jis ten va
žiavo kas kelintas metas.

• 34 ASMENYS prigėrė Cle
velando srityje šios vasaros 
bėgyje, neapsaugotose, vietose 
besimaudydami.

ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI S A LIUKE S tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

PHONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
• B Y ĄNNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)
5VEDNESDAY — JULY 27

At lašt we are beginning to feel 
the Lithuanian summer for today 
the sun is brilliant and very warni. 
We vvent to Pažangos restaurant 
for breakfast and here while in the 
con^aany of Mr. and Mrs. Stepo
navičius vve learr.ed that they vvere 
planing a trip to Vilnius tomorrovv, 
with the entire Pirmyn Chorus, 
and Mr. Steponavičius invited us 
to go along. I had lioped to take 
a trip to Vilnius sometime durmg 
the summer, and this invitation 
from Mr,. Steponavičius to go along 
with them and the chorus, was 
such a delight, and 1 felt grate- 
ful to him for this most generous 
invitation. We gavę him our pass- 
po'rts for the necessary stampings 
and visas for the visit, as he vvas 
taking care of these formalities for 
the entire group. We vvere instruct- 
ed to meet at the railroad station 
in the morning about 7:30.

They vvere preparing to leave for 
Birštonas in an hour, for they had 
an engagement to give a concert 
there this evening, and now too they 
invited us to go along. Anything 
vve had planned to do today vvas 
put aside and forgotten at įhis 
invitation, for nothing vve could 
have done vvould give us more 
pleasure and enjoyment than gorng 
vvith the chorus on an excursion.

Their private bus vvas vvaiting 
in front of Pažangos restaurant and 
soon the time came for departure. 
We all got into the bus. this hap- 
py crovvd of young people, and as 
soon as the bus began to iroll along 
vve all began to sing. In a short 
time vve arrived in Prienai, one of 
the larger tovvns of Lithuania. — 
Here the bus stopped and it vvas 
announced that vve vvere to inspect 
the big brevvery here. It vvas all 
very interesting and the owner of 
the brevvery, Mr. Šakovas then in
vited us into a garden, vvhere a 
barrel of beer vvas already tapped, 
vvith trays and trays of glasses all 
sėt up. The beer vvas most deli- 
cious. vvith a frothv whitc- top, and 
to add to the goodness of this they 
served the most creamy vvhite Lith
uanian cheese, that 1 am sure is 
the best I have over tasted.

The b.eauty of this setting tvas 
that the beer vvas served under a 
big spreading tree, who.se heavy 
branches formed a shady arbor, 
where we had proteetion from the 
hot sun. Mr. Šakovas vvas most 
h'ospitable and cordial, and after 
we could eat no more cheese nor 
drink any more beer, he invited 
us to stop over for more on the 
vvay back in the evening. He even 
promised to treat us to Lithuanian 
“Midus”. It vvas all very vvender- 
ful, and some of us vvent out into 
the flovver garden, and took some 
pietures vvith a glass of beer in 
one hand and a large piece of 
cheese in the other, so vve could 
alvvays remember this interesting 
visit in Prienai at the brevvery of 
Mr. Šakovas. And so vve dęparted 
in a gay mood, and soon arrived 
in Birštonas.

Birštonas is not only a beautiful 
summer resort, būt also a famous 
health resort in Lithuania, vvhere 
thousands of people from all over 
the world come to recuperate lošt 
vitality and health. The resort is 
sėt in a thic-k fragrant pine woods, 
vvith the Nemunas river vvinding 
around it. Here there are natūrai 
mineral springs, for drinking vvater 
and clay containing minerals and 
iron for mud baths. There is a 
large elinie hospital, medern and 
up to date vvith a fine staff of 
doctors and nurses; several large 
beautiful buildings for the various 
types of mud baths, and numerous 
lovely cottages for guests, and pa- 
tients. It is indeed a lovely place, 
for ręst and relaxation, or for the 
purpose of regaining one’s health

The bus stopped 1n front of the 
large restaurant and dance hall, 
vvhere the Pirmyn concert vvill be 
held. It is of very modernistic ar“ 
chitecture with glass enclosed ver
andas around the entire building, 
at one side there is a cement porch 
vvhere small tables and chairs are 
sėt under large bright colored um- 
brellas, that are mest inviting and 
very attractive; borders of bright 
colored flovvers around the railing 
of the porch.

On the opposite side vve found 
tables spread out under trees, in 
readiness for dinner, vvhich vvas al- 
ręady prepared for the chorus.

After dinner, vve vvere free to 
vvalk around the grounds, to see 
the resort, and taste the mineral 
vvaters that flow from the various 
springs built up into fountains.. 
One of the fountains is called “Bi
rutė”, and another “Vytautas”. — 
From one the vvater flovvs clear 
as crystal. cool ar.d sparkling, vvith 
a flavor that is delighrful, the oth
er, vvhich is far off in another sec- 
tion of the grounds, elose to the 
bank of the Nemunas, the fountain 
is built to look likę a monstorous 
fish, from vvhose large open rnouth 
flovvs clear looking vvater, būt in 
realitv contains minerals, which 
leaves sediment that has turned the 
stones all around a deep red. This

MEDICAL MESSAGE
CABINET BATHS — SHOWBRS 
Scientific Body Building & Reducing 

Rheumatism. Arthritis 
and kindred ailmęnts treated.
Warts Moles, etc. Removed 

permanently. (36)
AVALON HEALTH STUDIO 

8311 Euclid Avenue 
Room 206 RAnd. 4171

vvater has a irony sulphuric šalty 
taste, and I suppose one mušt get 
used to it to enjoy it, cr perhaps 
to those vvho are seeking health, it 
is quite good, for it supplies the 
needcd vitamins and minerals that 
rebuilds a siek body. I, hovvever, 
had sufficient vvith just one sip.

And so the time soon passed, 
and the concert vvas given. It vvas 
amazing that so many people gath- 
ered te hear it. The hall vvas filled 
to capacity, in fact a large crovvd 
stood outside under the trees and 
listened. As alvvays the chorus had 
made another hit. Finally the time 
came again vvhen vve were ready 
to leave lovely, beautiful, restful 
Birštonas. A large crowd follovved 
the departing choristers to the bus 
and vvaved goodby, and before long 
vve were again in Prienai vvhere 
vve found geniai Mr. Šakovas wait- 
ing for us, vvith more cheese and 
beer, added to which there was 
delicious Lithuanian chocolates, vvine 
and “Midus”, on which vve feasted. 
“Midus” is a national Lithuanian 
beverage, made vvith hops and hon- 
ey, vvith a beer flavor and a tange 
of honey. This time we vvere en- 
tertainėd in his home, as it vvas 
raining. Te add to the spirit of 
the party. the accordionist of the 
chorus, Andy Norbut, took out his 
accordion and the happy young folks 
danced on the polished floors of 
Mr. Šakovas’ home. It vvas a love
ly party, and I’m sure none of the 
crovvd vvill ever forget M r. šakovas 
and the grand reception he extend- 
grand hospital reception he extend- 
ed. His wife and family vvere away 
on a vacation, and we did miss 
meeting her.

By this time the hour vvas late, 
and vve departed offering Mr. ša
kovas many thanks for his cordial 
friendliness.

We arrived in Kaunas at the spot 
from vvhere vve departed and stop
ped into Pažangos restaurant to 
see vvhat vvas going on. Here vve 
found Major and Mrs. Narušis, the 
Motuzas boys and Mr. Valaitis; vve 
joined them and of course told all 
about our experięnces, and what a 
good time vve had, and so we all 
vvent home together.

THURSDAY — JULY 28
The gi'eat day for me had ar

rived, and fny hopes of\ going to 
Vilnius. Lithuania’s ancient capital, 
the heart of Lithuania, iš here. We 
vvere up before seven, and ready 
to leave for the railroad station. We 
vvere told not to take any baggage 
or money, so there would be no 
trobble in passing the border, for 
alvvays in Eurone, vvhen a border 
is passed, money mušt be declared 
and shovvn. These European coun- 
tries have a syst'em so that their 
money vvill remain within their 
borders. You tan bring in all you 
want, būt you can take out just 
vvhat they allow you, of course 
with special arrangemcnts you can 
travel freely. Hovvever as we were 
going only for the day, vvith inten- 
tions of returning in the evening, 
vve had no need of much money, 
as our leader, Mr. Steponavičius 
had all that vvas needed for the 
dav’s expenses, and it saved much 
time and fuss to go thru the for
malities vvith each individual.

The morning vvas bright and vvarm 
as vve started out. At the station 
vve found the crovvd gathering, all 
in a good mood, though tired from 
the strain of much travel. Ever 
since they left home several vveeks 
ago, they have been going at a 
ternfic p’ace, traveling and making 
concert engagements. There was 
really no time for ręst, for betvveen 
eoncerts they had' rehearsals and 
then of course they wanted to get 
around individually and visit their 
friends and relatives, and so the 
strain was there, behind the gay 
and happy mood on the outside.

(Continued)

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
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
tamo, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

TWO BIG WEEK-ENDS FOR LITHUANIAN
ATHLETES AND FRIENDS

_________ *-------------------------------------------------- ——

Tomorrow nite, Saturday, August 
12th the Cleveland Lithuanian Ath- 
letic Club sponsored .a Card Party 
and Sočiai in the garden of Mrs. 
Peckaitis, 6028 Superior Avė, be- 
ginning at 8 p.m.

All are invited to attend, and 
spend a pleasant evening outdoors 
and at the šame time, support a 
worthy cause. The proceeds of the 
party will go tėwards financing 
the Club’s Softball team‘s trip to 
DuBois, wherė the American Lith
uanian Athletic Association’s East- 
ern division playoffs will be held.

The local team are present Na
tional champions and hope to re- 
peat again this year. The going 
will be much tougher this year, as 
seen from the teams that are en- 
tered, būt our boys have been work- 
ing out regularly for the past few 
weeks and look to be in very good 
shape. We hear that Cleveland 
will be renresented at DuBois on 
August 19—20.

Reservation for ten cars, already 
are in and we hope that many 
more will accompany them. Finai 
plans for the trip will be made at 
the Club’s regular monthly meeting 
on Tuesday nite, August 15, in the 
Lithuanian Hali. Ali Lithuanian 
members and non-members are in
vited to attend this meeting. So. 
don’t forget these two dates------
Saturday, August 12 — Card Party. 
Tuesday, August 15 — Meeting.

* V * 

‘LITHUANIAN t>AY’ 
in DuBois, Pa.
August 19-20

Yhat is expccted to be part of 
the greatest gathering of Liths in 
this part of Pennsylvania is looked 
forvvard to on the above mentioned 
datos! The Litts Club will be host 
to the second Eastern Division Soft
ball Championship playoffs and all 
those that have been to DuBo's, 
Pa. before know the hospitality that 
is shown to all visitors — Cleve
land will attend with the largest 
out-of-town delegation (10 carloads 
already pledged) others doming 
from Detroit. Mich., Dayton, O.. 
Pittsbv.rgh, Pa. and some from the 
anthrącite reąion of Pennsylvania.

It will be one gala affair — and 
no Lithuanian within a radius of 
200 miles should miss thjs celebra- 
tion. All DuBois’, young and old 
are preparing for your coming. An 
elaborate two day program has been 
arranged. So plan your next week- 
end trip, August 19—20 to DuBois, 
Pa., vou sure will be extended a 
heanfelt WELC0ME!

ST. GEORGE’S GIRLS
BASEBALL

Mary Yetansky, ace left handed 
piteher of St. George’s C. Y. O. 
girls bascball team, lead a thirteen 
hit attack, with two homeruns in 
succession, to defeat Holy Trinity 
1,2—5.

Every plaver contributed one hit 
or more to noki undisputed first 
place in the league standing.

BOWLING NOTE

With the first cool breath of the 
impending autumnal season already 
being felt, the Cleveland Lithua
nian A. C. Bowlers are taking hecd. 
The Coventry Alleys are already 
in A-l shape, awuiting the open- 
ing date.

Keep an eye on this section for 
further information.

BLACK C AT
C . A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto)

•
Muzika Penktadienio ir šeštadiemo 

vakarais
JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

Dantų Laboratorija

Dental Platės
On C R EDI T

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

you will be 
pleased when 

you come here.
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Bridges, Fillings, Teeth Clcaned 
on easy terms.

TEETH EXTRACTED
Novoeain Gas

DR. SILVER Dentlst
7042 Superior Avė. HEnderson 3157

TO BE MARRIED

By EM.
Year in and year out, readers of 

the Youth’s Forum found delight 
in reading many little clever ar- 
ticles about our young American 
Lithuanians. Congratulations for 
marriages, births, etc. were exten- 
ded time and time again. Best 
wishes of all sorts were issued.

Did it ever occur to you, who is 
it that devotes his time and ability 
to please the readers in that man- 
ner? Well, it is none other than 
K. J. M., originator of the popular 
column, “Uncensored Sideglances”.

All this is a prelude to the above 
headline as the tables have turned 
and Kenneth J. Mog, known to his 
many friends as K. J. M. is ready 
to be congratulated by the Y’outh’s 
Forum writers, editor of the Dirva 
and the readers.

Kenneth J. Mog and the popular 
and active Miss Helen Lucas (Lu- 
koševieiutė) of Youngstown, Ohio 
(a former Forum correspondent), 
are to be joined in holy matriinony 
on September 2nd. The ceremony 
shall be performed by Father Pat- 
rick (former Cleveland priest), at 
ten a. m. in St. Francis Church, 
Y oungštown.

Mrs. Edvvard Baltrušaitis, of Sa- 
ginaw, Michigan, known as Rose 
Lucas before her recent marriage, 
shall sing at her sister’s wedding.

In honor of the scheduled mar
riage, a gathering took place at 
Helen’s home in Youngstown on 
July 30 and many beautiful bridal 
gifts were bestowed upon the young 
bride-to-be.

The future Mr. and Mrs. Kenneth 
J. Mog will reside in Cleveland 
after a wdek of honevmooning.

So, to a grand couplc who shall 
climąx three years of friendship 
and who, with our most sincere and 
best wishes, shall enter into a new 
and thrilling life of joy, pleasure 
and hanpiness, — congratulations, 
Ken and Helen!

PYTHIAŠ 

C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienių vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Formai Cleaners lnc'
Vyriškų

Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS
PATARNAVIMAS

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pro
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

■i ’

• • T

EVA’S I

;• Dry Cleaning i
•• Senas Drapanas padarom r 
Z kaip naujas, išvalom ir į
Z sutaisom. Ž
‘Paimam iš namų ir pristatom** 
Z gatavus atgal. o
j EVA PETRAITIS | 
? 6702 Superior Avė. ‘1
T Telefonas: HEnderson 1919 **
4* v

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!
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