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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

HITLERIO REIKALAVIMAI VIENAS PO KITAM ATMETAMI

Ragina Streikuoti 50 
Tukst. Darbininkų

Philadelphia, Pa. — A. 
D. Fed. statybos amatinin
kai gavo savo vadų Įsaky
mą streikuoti prie komer
cinių ir industrinių staty
bos projektų iki statybos 
paliuosuos iš darbų kitos 
unijos garo ir nuobėgų su
vedžiotojus (plumbers and 
steamfitters).

Nesusipratimas kilo dei 
tos unijos, kuri iš tarybos 
išbraukta.

Detroit, Mich. — Pradė
jo streikuoti Detroit Alu- 
minum and Brass Corp. 
darbininkai, kurių 1,400 iš
ėjo i streiką. Dedama pa
stangos sulaikyt nuo strei- 
kavimo kitų tos kompani
jos dirbtuvių darbininkus.

PLIENO darbai dar vėl 
biskelj pakilo ir pasiekė 
aukščiausi laipsni bėgyje 
praėjusių 22 mėnesių. Šią 
savaitę dirba su 63: _> nuoš. 
normalio. Plieno ir gele
žies išdirbėjai tiki kad pa
sibaigus dabartiniam Eu
ropiniam kriziui prasidės 
didesni reikalavimai plie
no gaminių namie, nes da
bar dėl padėties netikru
mo nenori perdaug kuo už
siimti.

Pittsburgh. — Darbinin
kų atstovai iš Bethlehem 
plieno kompanijos devynių 
dirbtuvių, nariai SW0C., 
pradėjo derybas išgauti iš 
kompanijos naują algų su
tartį. Stengiasi iškovoti $5 
minimum dieninę užmokes
ti ir atitinkamus pakėli
mus kitose klasifikacijose.

. MUŠTYNĖS. Pineville, 
Ky. — Streikuoja dvi ang
lies kasyklos, kur atsibuvo 
muštynės tarp streikerių ir 
streiklaužių. Pašaukta val
stijos kariuomenė kuomet 
riaušėse du darbininkai 
šūviais sužeisti.

DIRBA. Pontiac, Mich. 
— Pradėta gaminti 1940 
Pontiac automobilių mode-z 
liai ir darbai vėl prasidėjo. 
Gamyba didinama ir apie 
Rugsėjo vidurį tikima pa
daryti po 750 automobilių 
kasdien.

PINT, Mich. • — Buick 
automobilių išdirbystė pa
siruošė išdirbti 1940 mode
lius ir pradėjo darbus. Bė
gyje mėnesio, iki Rugsėjo 
viduriui sako paims j dar
bius apie 5,000 darbininkų.

5 UŽMUŠTA. Dirbtuvių 
distrikte šalia Londono iš
tikus sprogimui užmušta 5 
asmenys.

DIDELI LEDAI. Joplin, 
Mo. — Praeitą savaitę čia 
lijo ledais tokiais dideliais 
kaip kumštis, kurie pramu
šė skyles stoguose, padarė 
nuostolių už $500,000.

Lietuva Sako Jaučiasi Saugi
KAUNAS, Rugp. 29. — Dėl įtemptos padėties Eu

ropoje, politiniuose sluogsniuose pareiškiama kad Lie
tuva turėdama nepuolimo sutartis ir gerus santikius su 
kaimynais, laikydamosi griežto neutralumo, yra įsiti
kinus išliksianti neįtraukta į tarptautines komplikaci
jas. Tiek visuomenė, tiek vyriausybė šiuo klausimu 
vra visiškai vieningos, todėl visame krašte viešpatauja 
amus budėjimas, vienybė ir rimtis.

•Y #

BE RUNAS, Rugp. 30. — Hitlerio paskiausis pa
siūlymas Britanijai — gana keistokas — tokis: jis rei
kalauja kad Lenkija atiduotų Vokiečiams Danzigą ir 
Karidorių ir tada tuojau pasiųstų j Berliną savo atsto
vą tartis apie tolimesnį taikos palaikymą.

Lenkija tą atmeta ir Britanija pareiškė kad nevers 
Lenkiją tokį reikalavimą pildyti.

Rugpjūčio 31 d. Hitleris paskelbė jog sudaro vy
riausią tarybą iš šešių asmenų Vokietijos reikalų tvar
kymui ątsiiikime karo.

.f. Ą-.

Po pereitos savaitės Hitlerio užsimojimo Lenkiją 
išgąsdinti ir priversti atiduoti Danzigą, visas reika
las atsidūrė beveik vienos Britanijos rankose, su ku
rios ministru pirmininku Chamberlainu Hitleris veda de
rybas. Iš jo grasinimų sukelti Europoje “haisiatisį ir 
kruviniausi karą”, kurio tikslas hutų greitu laiku apsi
dirbti su Vokietijos priešais, liko jam tik derybas vesti.

Hitleris puolėsi ir į Prancūziją ir į Britaniją, ilgais 
savo laiškais, aiškinimaisi. Išsyk tie jo aiškinimai bu
vo paremti reikalavimais Danzigo ir koridoriaus.

Noi* tuo tarpu Vokietija tapo pastatyta ant karo 
pagrindų, bet ir Prancūzija, Britanija ir Lenkija pasi
ruošė karui visoje pilnumoje.

Prie Hitlerio sulaikymo dikčiai prisidėjo ir Prezi
dentas Roosevelt, kuris siuntė jam du patarimus susi
laikyti nuo karo, ir ragino Lenkiją ir Italiją bandyti 
nesusipratimą spręsti taikiu budu.

Hitleriui dar labiau pagrasinti, Britanija ir Lenki
ja pasirašė bendro gelbėjimosi sutartį, reiškia, abi su
tinka eiti gelbėti viena kitą jeigu kuri iš jų butų užpuo
lama.

Hitleris turi nuolatinius susinėsimus su Mussoliniu. 
tačiau Italijos diktatorius be paprasto savo iškilmingo 
pareiškimo kad Vrtkietijos reikalavimai turi būti paten
kinti neišrado norėtų daugiau kuo Hitleriui gelbėti.

MASKVOJE irgi dedasi keistas dalykas. Suvažia
vo ten Stalino sušauktas sovietų seimas užtvirtinti su
tartį su Hitleriu, bet sutartis netvirtinama, ko tai lau
kiama. Gal hut prisibijoma, jeigu Britai su Vokietija 
susitaikytų, kur atsidurs tada Rusija?

Maskva gal tikėjosi, sustiprinant Vokietiją, kokio 
didelio konflikto Europoje, kad paskui galėtu turėti 
naudos komunizmui, nuteriotoje Europoje. Bet apsi
vylė. Tuo tarpu Japonija vis labiau koncentruojasi Ki
nijoje ir Mančukuo ribose, Sibiro pasienyje.

ATŠAUKĖ. Hitleris tu
rėjo atšaukti du savo pa
rengimus, kuriuose jis bu
vo pasiryžęs išdidžiai pa
pasakoti savo ištikimiems 
naziams ką jis su Europa 
padarys. Viena iškilmė tu
rėjo būti Rytų Prūsijoje., 
paminėjimui 25 metų karo 
sukaktuvių ir Rusų sumu
šimo. Antra, Nurnburge 
nazių partijos “Taikos die
na”. Dėl jo paties sukel
tos audros tas iškilmes jis 
turėjo atšaukti.

AMERIKOS atstovybė iš 
Kauno praneša savo val
džiai kad Lietuva deda di
desnes pastangas praplės
ti savo prekyba su Ameri
ka.

GEN. FRANCO, Ispani
jos vyriausybės galva, pa
siryžęs Rugsėjo pabaigoje 
apsilankyti Romoje. Jo su
tikimui Mussolini rengia 
labai dideles iškilmes, jei
gu neįvyks koks nors di
desnis krizis Europoje iki 
tolei.

JAPONIJOJ įvyko per
maina: atsistatydino mini
strų kabinetas kuris dirbo 
už susiartinimą su Vokie
tija. Vokietijai pasiūlius 
Rusams nepuolimo sutartį, 
Japonijoje kilo sumišimas 
ir apsispręsta atsimesti iš 
ryšių su Vokiečiais, o imti 
taikytis su Britanija ir S. 
Valstijomis.

Naujas Japonijos prem
jeras yra Gen. Nobuyuki 
Abe.

NEW YORKAN atplau
kus Vokiškam laivui Bre- 
men, S. V. valdžios agentai 
suėmė 17 Vokiečių kurių 
dokumentai ir šiaip padė
tis neaiški.

Valdžios agentai taipgi 
krečia svetimų šalių laivus 
kad nesigabentų iš Ameri
kos ginklų, nes tas uždrau
sta neutralumo įstatymu.

KARO Departmentas iš
davė užsakymą pagaminti 
S. V. karo tarnybai lėktu
vų už $85,978,000.

SMULKIOS K.RIZIO
ŽINIOS

Varšava, Rugpj. 30. —i 
Lenkija pašaukė karo tar
nybon dar pusę, milijono 
vyrų rezervistų.

Lenkai skelbia kad Vo-! 
kietijoje visu įsėlintu pla-1 
tinami gandai apie Vokie
čių “terorizavimą” Lenki
joje yra nazių tyčiomis su
fabrikuotos žinios.

Vokietijoj Įves*., maisto 
kortelės ii' kiekvienam gy
ventojui duodama maisto 
tik griežtai apribotas su
mažintas kiekis. Jei prisi
eitų kariauti Vokiečiai ga
li pritrukti maisto.

Londone gauta praneši-, 
mas iš Varšuvos b ik Sovie-; 
tų Unija vistiek žadanti 
gelbėt Lenkijai jeigu Vo-. 
kiečiai ją pultų. Rusija 
duosianti Lenkijai karo 
reikmenų ir žaliavų.

Roma. — Italijoje kalba
ma,, kad gali būti sušaukta 
penkių valstybių konferen
cija spręsti Europos taiką. 
Dalyvautų Britanija, Itali
ja, Prancūzija, ' 7okietija 
ir Lenkija.

Slovakijoje ikk^žlJ įsa
kymas visame gelbėti Vo
kietijai. Vokiečiai ją vi
sai užvaldė kaip tik paskel
bė Lenkijai ultimatumą.

Londonas. — Visi Vokiš
ki laivai buvę Juodojoj ju
roj ir Istanbul uoste įsaky
ta išplaukti į Rusijos uos
tus.

Vokietija atšaukė visus 
savo prekybinius laivus į 
savo uostus. Tą patį pa
darė ir Britanija, atšauk
dama Anglų laivus iš Vo
kiškų ir Itališkų uostų.

Belgijos ir Holandijos 
valdovai pasiūlė imtis tai
kyti Vokietiją su Lenkija. 
Iš Berlino dėl to atsiliepia
ma labai prielankiai. Su
tiko tuo budu eiti prie su
sitarimo ir Prancūzija.

JAPONAI, surūpinti Ru
sijos sutartimi su Vokieti
ja, siunčia didelius kiekius 
kariuomenės į Mančukuo 
artyn Rusijos sienų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

IŠVYKO Į RUSIJOS 
PARODĄ

Kaunas, Rugp. 25. — Sovie
tų Rusijos vyriausybės pakvie
stas Lietuvos žemės Ūkio mi
nistras Dr. Krikščiūnas išvy
ko j ten vykstančią didelę že
mės ūkio parodą.
SUSITARTA

šiomis dienomis Lietuva ir 
Vokietija susitarė dėl finansi
nio atsiskaitymo turtui Klai
pėdos krašte ir Lietuvos mui
tinių veikimo Klaipėdos uosto 
laisvojoj zonoj.
LANKYSIS ESTIJOS 
KARIUOMENĖS VADAS

Šiais metais bus iškilmingai 
paminėta Lietuvos kariuome
nės šventė Rugsėjo 8 d., j ku
rią, numatoma, atvyks ir Es
tijos kariuomenės vadas Gen. 
Laidoner.

*-------------

Vilnijos vaizdelis. Kaimo vieškelis vasaros metu.

MOLOTOV VYKS 
PAS HITLERĮ

Maskva. — Sovietų už
sienių komisaras ir prem
jeras Molotov ruošiasi ap
silankyti pas Hitlerį Berli- 
ne.

Sovietų seimas sušauk
tas į Maskvą, kelias dienas 
sėdi neužtvirtindamas So
vietų sutarties su Hitleriu. 
Sako jie ko tai laukia, gal 
prasidėjimo Europinio ka
ro, kad galėtų ką tokio ne
paprasto pareikšti.

NAZIAI Austrijoje už- 
iminėja vienuolynus ir nu
savina jų turtus. Iki Vo
kiečių užėmimo, Austrijo
je buvo 13,000 moterų vie
nuolių ir 3,400 vyrų. Da
bar daugelis jų apleidžia 
šalį arba keičia savo gyve
nimą, eina į privatinius na
mus tarnauti, vaikų moky
ti ir tt. Jaunos vienuolės 
rado užsiėmimus raštinėse 
ir dirbtuvėse.

LIETUVA LAIMĖJO
Nuo Rugpjūčio 16 d. Kaune 

vyko Baltijos Aviacijos sklan
dytuvų aviamodelių varžybos, 
kurias laimėjo Lietuva.

—Lietuvos krepšininkai yra 
gavę Čikagos De Paul ir Loyo- 
la universitetų kvietimą atvyk
ti rungtynėms. Kvietimą. Kū
no Kultūros Rūmai svarsto 
teigiamai.

—Žinomas žurnalistas ir pu
blicistas Valentinas Gustainis 
paskirtas Eltos direktorium.

LIETUVA RYTŲ MUGĖJE
KARALIAUČIUS, Rugp. 22.

— Lietuvos skyrius Karaliau
čiaus Rytų Mugėje turi dideli 
pasisekimą. Ryšyje su tuo 
vyksta pasitarimai su Vokie
čių prekybos atstovais ekspor
to reikalu.

PRIGĖRĖ 10,000
KINIEČIŲ

Tientsin, Rugp. 30 d. — 
Hai upės potviniuose pri
gėrė virš 10,000 kinų. Pa
daryta apie 60 milijonų do- 
larių nuostolių.

IŠKĖLĖ. Po ilgų ban
dymų, galiaus Amerikos 
submarinas “Sųualus” tapo 
iškeltas ir nuvežtas į karo 
laivyno uostą Portsmouth, 
N. H. Jame radosi 26 žu
vę jūreiviai.

Britanijos submarinas, 
nuskendęs keliolika dieni} 
vėliau, kuriame žuvo 99 
jūreiviai, vandens pakilimo 
panešta 8 mylias į kraštą.

VENGRIJA atsisako su
Rumanija sudaryti nepuo
limo sutartį.

RUSIJA sako rems Bul
garijos reikalavimus atga
vimui nekuriu teritorijų iš 
Rumanijos.

EUROPOJE šios vasa
ros pabaigoje dar buvo už
silikę apie 5,000 Amerikos 
turistų, kurie visu smar
kumu puolėsi gryžti atgal. 
Europoje randasi ir du S. 
V. valdžios nariai, Iždo se
kretorius ir paštų sekreto
rius.

ŽYDAI KOVOJA. Švei
carijoje atsibuvo Žydų pa
saulinis kongresas, kuria
me jie pasiryžo kovoti už 
atidarymą durų į Palesti
ną Žydams tremtiniams iš 
tokių šalių kur jie negali 
ilgiau gyventi, bei Arabų 
atkaklaus kovojimo prieš 
Žydus, Britanija sulaikė 
Žydų įvažiavimą i Pales
tiną.

EUROPA iki šiol dar te
bėra neatsilyginus Ameri
kai praeito karo skolų, ku
rios siekia $14,473,478,027. 
Lietuva skolinga $7,760,- 
608.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PREZIDENTUI A. SMETO
NAI Rugpjūčio 10 d. sukako 
65 metai amžiaus. Ta proga 
ji savo ir vyriausybės vardu 
pasveikino ministras pirminin
kas Gen. Černius. Prez. Sme
tona daug sveikinimų gavo iš 
viso krašto. Lietuvos spauda 
pabrėžė Antano Smetonos nuo
pelnus kaipo Nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjo, Lietuvių tau
tos auklėtojo ir vienytojo.

•
TURKIJOS nepaprastas pa- 

siuntinis, gyvenantis Talinne, 
lankėsi Kaune ir turėjo įvai
rių pasikalbėjimų liečiančių 
Lietuvos ir Turkijos santikius.

•
I’REZ. SMETONA, lydimas 

žemės ūkio ministro ir kitų 
aukštų pareigūnų, Rugp. 10 d. 
aplankė Kai vari jos-Marijampo- 
lės rajoną, kur apžiurėjo Še
šupės slėnio sausinimo darbus, 
pramonės įmones ir švietimo 
įstaigas. Gyventojai aukštus 
svečius pakeliui nuoširdžiai 
pasitiko. Šešupės reguliavimo 
darbams iki šiol jau išleista 
327,849 litų. Sutvarkius Šešu
pės slėni 7 kilometrų iškastos 
upės bare bus nusausinta apie 
1,230 ha. pelkių. Prie šių dar
bų dirba apie 500 darbininkų.

•
LIETUVA perka iš Anglijos 

geležinkeliams reikalingos an
glies už 2 milijonu litų.

•
TURIZMO judėjimas Kaune 

šią vasarą pagyvėjo. Viduje 
nepaprastą pagyvėjimą sukėlė 
juros šventė ir pajūrio lanky
mas. Rugpjūčio 12 d. Kaune 
ir Lietuvoje lankėsi 200 Lenki
jos turistų.

•
PLUNGĖ. Kučinsko-Pabedin- 

skų audinių fabrike Plungėje 
šymet yra numatoma praplės
ti medvilnės skyrių. Bus pa
statyta apie 200 naujų staklių. 
Tani tikslui jau statoma keli 
nauji fabriko pastatai. Iki šiol 
fabrike dirbo 600 darbininkų, 
o po praplėtimo dirbs 1,000.

•
GINČAS IKI MIRTIES. Ru- 

daminus apielinkės (Seinų ap.) 
gyventojas Maciulskis turėjo 
su savo kaimynu nesusiprati
mą. Susitikęs jis su kaimynu 
susiginčijo ir susipešė. Kai
mynas jį medžiokliniu šautu
vu peršovė. Marijampolės li
goninėje Maciulskas po trijų 
dienų mirė.

•
VOKIEČIAI šaukia į kariš

ką tarnybą ir Lietuvos pilie
čius, gyvenančius Klaipėdoje 
ir krašte, kurie dar neapleido 
tą kraštą. Vokiečiai sako kad 
visi Klaipėdos gyventojai lai
komi Vokietijos piliečiais.

ATNAUJINUS su Vatikanu 
santikius, Lietuvos Prezidentas 
davė sutikimą priimti apašta
lišku nuncijum Lietuvai Msgr. 
Vallegą, Nikopolio Epire titu- 
larj arkivyskupą ir asistentą 
prie Popiežiaus sosto. Taip 
pat ir šv. Tėvas sutiko priim
ti St. Girdvainį Lietuvos nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministru Vatikane.
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PENNSYLVANIJOJE Konferencininkams MIRIMAI

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

PITTSBURGH
PENNSYLVANIJOS Valsti

jos Pieno Kontrolės Komisijos 
Vi das rezignavo, nesutikdamas 
su valstijos gubernatoriaus ve
dima pieno politika. Prašo
ma federalė valdžia įsikišti į 
visiškai suirusią pieno išpla
tinimo situaciją Pittsburgho 
teritorijoje.

Dirbtuvėse Darbai 
Eina Kiek Geriau

iš- 
sta-

LAIKE KARIŠKŲ MANEV
RŲ Pennsylvanijoje pereitą 
savaitę užmušta trys kareiviai 
ir dvylika sužeista — bet ne 
nv.o kariškų šaudymų. Juos 
užatakavo perkūnija ir žaibai.

Manevrai įvyko Plattsburgo 
aj ielinkėse.

PASIKORĖ. South Side da
lyje, Pittsburghe, stiklo dirb
tuvėje, rasta pasikoręs jaunas 
15 metų berniokas. Jo, kūnas 
buvo nuogas ir kojos surištos. 
Tai Edward Rosiak, nuo Koš
ei uško avė. Jis buvo nesvei
kas, toje dirbtuvėje dirbo va
saros metu.

Pennsylvanijos įvairiose 
dirbystėse, kaip surinktos 
tistikos rodo, Liepos mėnesį 
dirbo 1 nuoš. darbininkų dau
giau negu Birželio mėnesį, ir 
tada buvo pasiekę aukščiausio 
darbininkų skaičiaus nuo 1937 
metų, tačiau algų didumas ir 
bendrai darbo valandų skaičius 
buvo mažesnis negu 1937 m.

Pranešimai iš 2,400 dirbtu
vių visoje valstijoje parodo 
kad šymet Liepos mėnesį dir- 
vo 11 nuoš. daugiau darbinin
kų negu dirbo 1938 metais.

Darbininkų skaičiaus padau
gėjimas pasirodė audimo ir 
rūbų siuvimo darbuose, o plie
no išdirbystės buvo tame pa
čiame laipsnyje.

DARBAI. P e n n s y Ivanijos 
valstijos darbininkų samdymo 
J luras per šešis mėnesius nuo 
Sausio 1 dienos šymet pastatė 
į darbus 60,000 darbininkų, iš 
ją 75 nuoš. pasiųsti į privati- 
res industrijas.

Tame biure darbų jieškančių 
rusiregistravę yra arti 800,000 
įvairių darbų ir amatų vyrų ir 
moterų.

BEDARBIŲ ŠELPIMAS pa
siekė aukščiausio laipsnio pir
mą kartą bėgyje suvirš ketu
rių metų, kuomet šios vasaros 
bėgiu pradėta paleisti iš viešų 
darbų dalis darbininkų. Taip 
paskutinėmis dienomis valsti
jos šelpimo įstaigos išmokėjo 
bedarbiams virš du milijonu 
dolarių savaitės bėgiu. Bedar
bių ir jų šelpiamų šeimų skai
čius Pennsylvanijoje pasiekė 
832,167 asmenis.

LAKE ARIEL, PA.

SLA. APSKRIČIO IŠVA
ŽIAVIMAS

Rugpjūčio 20 d. įvyko dide
lis SLA. 7-to Apskričio išva
žiavimas. Diena buvo lietin
ga, iki pietų lijo, tai daug žmo
nių susilaikė nuo važiavimo, 
bet galėjo būti apie 3000 žmo
nių, nes apie 5 vai. po pietų 
buvo suvažiavę apie 500 auto
mobilių ir keturi dideli busai. 
Parkas yra poros šimtu akrų 
ir ežeras 500 akrų pločio, tai 
negalima viską apeiti ir ma
tyti.

Programas buvo trumpas; 
Apskričio sekretorius Maceina 
atidarė programą trumpa An
gliška kalba ir pakvietė M 
Kuprį, pirmininką, vesti toliau 
programą. Kupris prataręs ke
lis žodžius, pakvietė Adv. J. S. 
Lopatto vesti dienotvarkę.

Prasidėjo kalbos, kurios ėjo 
per garsiakalbį. Kalbėjo bu
vęs Penna legislat.uros atsto
vas A. Janušaitis, iš Scranton, 
Pa., kalba buvo Įdomi. Antras 
kalbėjo Penna valstijos kasie- 
riaus pavaduotojas, giminin
gas Lietuviams, nes jo brolis 
vedęs Lietuvaitę iš Shenan
doah ; jis geras kalbėtojas.

Pagaliau kalbėjo SLA. cen
tro sekretorius Dr. M. J. Vi- 
nikas. Jo kalbos tonas pui
kus, sakiniai ir mintys rišasi 
vienas su antru. Jo kalba to
kia kurią gali skaityt diploma
tine, miela klausytis jo kalbos. 
Nors p. Viniką pažystu jau 30 
metu, bet jo kalbos nebuvau 
iki šiol viešoje publikoje gir
dėjęs. Jis pasakė mums daug 
Lietuvystės reikale. SLA. da
lykuose ir visos išeivijos klau
simais. Prakalboms pasibai
gus p. Vinikas išsiskubino at
gal į New Yorką. Sakė cen
tre ne viskas tvarkoje: paliko 
streikuojančius centro namo 
remonto darbininkus: streikuo
ja dvieju unijų darbininkai — 
tas streikas neturi bendro su 
SLA. raštinės tarnautojais.

Tai mes turėjom sveti Vi
niką tik tris valandas laiko, 
nebuvo kada nei išsikalbėti.

Jonas J. Nienius.

Sąryšyje su Lietuvių Diena, įvykstančia Rugsėjo 10 d., New Yorko Pa
saulinėje Parodoje, rengiama kelios reikšmingos Amerikos Lietuvių gru-
pių konferencijos, kurių dėmesiui taikoma tas kas apačioje seka:

UNIONTOWN, Pa. — Ka
syklai įgriuvus Rugp. 24 d. už
mušta du darbininkai. Už
vesta tyrinėjimai įgriuvimo 
priežasties.

Los Angeles, Cal
MINISTRAS P. ŽADEIKIS 

LANKĖ KALIFORNIJĄ
Šiomis dienomis čia lankėsi 

nepaprastas ir garbingas sve
tys, Pulk. P. žadeikis, Lietuvos 
Pasiuntinys Washingtone.

Gerbiamas svečias atvyko 
čia neoficialiai ir netikėtai. Pa
viešėjęs porą dienų pas pp. 
Bielskius, atlankė Dr. V. Stak- 
nį, pasigerėjo Pietų Kaliforni
jos maloniu oru, nepaprastu 
gamtos grožiu, ir išvyko atgal 
į Washingtoną. Pakeliui keti
no sustoti San Francisco mie
ste jr pamatyti tenykščių pa
rodą. Rodos bene tai bus pir
mas gerb. P. žadeikio besilan
kymas Pietų Kalifornijoje.

Labai gaila kad aplinkybės 
neleido Los Angeles Lietuvių 
kolonijai išanksto apio šio ger
biamo svečio atvykimą sužino
ti. Neabejojama kad butų ge
rai pasirengta Lietuvos Atsto
vą sutikti. Tikimasi kad arti
moje ateityje gal bus duota 
šiai kolonijai proga tą gerbia
mą svetį sutikti, jo prakalbos 
paklausyti ir savo Lietuvišką 
dvasią sustiprinti.

Gerb. Žadeikis atrodo svei
kas, stiprus ir energingas. Ne
paisant visokių bauginančių ži
nių ir karo, debesų, jisai į Lie
tuvos ateitį optimistiškai žiu
ri. Sako, Lietuva pergyveno 
nepaprastai, sunkius laikus to
limoje ir artimoje praeityje, 
užgvdė labai skaudžias žaiz
das, todėl neabejojama kad 
pergyvens ir dabartines sun
kenybes ir susilauks gražios 
ateities. Reporteris.

MONTREAL
KANADA

MIKĖ 4000 UTETUVIŲ

Amerikos Lietuvių išeivių gyvenimas bevilčiai pakrikęs, bet nieko nedaroma 
jo taisymui. Per porų desėtkų metų mes rūpinomės tik mokinimu Lietuvos kaip 
ji turi tvarkytis politiškai, bet neišgalvojom būdų kaip sutvarkyti savo pačių rei
kalus pas save namie. Iki šiol musų čionaitinis gyvenimas tęsiamas pastangomis 
vienos srovės ardymu, griovimu kitos srovės darbų ir niekinimu jos veikėjų, ir tik 
tokiais “laimėjimais” pajiegiame pasigirti. Taip eidami — musų išeivių skaičiui 
mažėjant — daeisim to kad už desėtko metų čia gyvenantieji Lietuviai vienas ki
to jau nepažins.

štai kokie bendri darbai pas mus apleisti, bet mes nesirupinam jais:
| Tarp savęs nesusikalbam, ir neturim jokių ryšių bendrai akcijai musų Tėvynės 

krizio ir nelaimių valandose, nors visi dirbom už jos laisvės ir nepriklausomy
bės atsteigimą ir visi ją vienodai branginant Nors mes sudarom net visą trečda
li Lietuvių tautos.
O Musų jaunimas ištautėja, žūsta mums pati pirmutinė jo gentkartė, o nepagal- 

vojom apie jokius visuotinus jo gelbėjimo planus, dar gi kitų planus ardėm.
Amerikos politikoje Lietuviai silpni, tik maža dalelė tegauna šiokias-tokias po
litiškas vieteles ar darbus, ir tai daugiausia savo asmeniškais nuopelnais. Mes 

nesirupinam dirbti Lietuvių vardo pakėlimui ir pastumėjimui savųjų pirmyn.
Į Musų spaudos platinimas paremtas ne bizniškais pagrindais ir taktu, bet kitų 

laikraščių dergimu, niekinimu ir smaugimu. Mes r.emokam eiti j savo palai
dą visuomenę nauju skaitytojų jieškoti, tik stengiamės ; timti juos iš kitų.
P) Musų profesųonalai ir biznieriai aimanuoja kad Lie uviai jų neremia, bet mes 
* nesistengiam suartinti biznierius ir profesijonalus su musų visuomene, ir ne
darom nieko savo žmones mokyti kodėl jie privalo savuosius remti.
0 Lietuviškų organizacijų išeivijoje veikėjų eilės retėja, o nerengiam naujų jų 

vietas užimti. Musų jaunimas nuo Lietuviški! draugijų visai atšalęs, bet nie
kas neturi jokių planų juos prie organizacijų traukti ir Į vadovybę statyti.
’T Lietuvos prekyba-eksportas su, Amerika nėra reikiamai išplėstas, tik mažytė 

dalelė išeivių Lietuvos produktų tegauna, kiti nei matyt nematė. Tik dalis Lie
tuvių krautuvninkų Lietuvos produktus teturi, o kiti net neturi supratimo kad 
reikalinga turėti ir kad tuomi mes galim geriausia savo tėvynę paremti.

Amerikos Lietuviai neturi jokios bizniškos bendrovės savo kapitalais sukurtos 
Lietuvos produktų ir prekių importavimui, nors tas jiems priklauso ir tam yra 

didelės galimybės, viskas ko reikia tai tik imtis darbo.
0 Milijonai musų brolių išeivių pinigų pasiliks ir sunyks Amerikoje, kurie Lietu

vos ir Lietuvių kultūriškoms ir labdarybės Įstaigoms galėtų būti pavesti, bet 
mes nededam jokių pastangų priauklėti savo pasiturinčius išeivius kad jie savo 
čia pelnytų turtų dalis užrašytų musų tautiniu ištaigu rėmimui ir palaikymui 
IO. Jokio susirūpinimo neparodom likimu musų senųjų išeivių, kurie liko bedar

biais ir biednais, kuriems reikalinga bus gauti senatvės pensijos iš tos šalies 
kurioje jie savo sveikatą padėjo ir neturi iš ko Į Lietuvą gryžti. Reikalinga jiems 
pagalba ir gimimo metrikų gavimui ir pensijų bei apdraudų išgavimui.

___  K. S. KARPIUS, Dirvos Redaktorius.

I

sky- i

Nepr. Merginų dr- 
paruošia.
žinios šymet jau 
dvi vargoninko Ži-

Lapkričio mėnesį VVS.
rius rengia metinį šokių vaka
rą. kurio pelnas visada skiria
mas Montrealo vaikučių Kalė
dinei Eglaitei, kurią skyrius su 
parapija ir 
ja kasmet

Muzikos 
išspausdino
džiuno kompozicijas.

Choras smarkiai lavinasi ir 
ruošiasi į Lietuvių Dieną Pa
saulinėje Parodoje New Yor
ke. •

Lietuvių parapijos komite
to narys, pernai buvęs pirmi
ninku, Verbyla, susilaukė sū
naus. kuriam kėlė krikštynas 
Rugpjūčio 20 d.

Montreale, rašytojos Aukš- 
taitės pastangomis, sukurta 
nauja organizacija, kuriai duo
ta Tautinės Vienybės vardas. 
Aukštaitė pradėjo rūpintis at
gaivinti Lietuvių vaikučiams 
mokyklą, kurion jau susirašė 
apie 30 vaikučių.

Šv. Kazimiero draugija tu
rėjo šią vasarą porą pavykusių 
gegužinių.

Kairieji surengė pikniką sa
vo organo naudai.

YOUNGSTOWN DETROIT, MICH.

K VIRTIMAS I PIKNIKĄ
Jau visi žinot, kad sekmadie

nį, Rugsėjo 3 d., rengiamas di
delis piknikas, Penkta Lietuvių 
metinė Diena, Lietuvių parapi
jos naudai. Viskas tas įvyks 
žinomoj vietoj, Hubbard Coun- 
try Club, prie Youngstowno.

Prieš pietus 10:30 vai., bus 
Šv. Mišios intencijai visų da
ly vautojų, Šv. Pranciškaus ba
žnyčioje. Po pietų visi vyks 
j pikniką, kur bus baseball lo
šimas, kalbos, dainos, šokiai ir 
tt. Bus didelė dovana, $100 
vertės kaldra, tonas anglies, 
žąsinas, ir 'tt. Bus skanių už
kandžių, įvairių gėrimų.

Iš Youngstowno važiuokit 
keliu 62 iki 304 kelio, ir sukit 
i kairę. Iš Clevelando, 422 ke- 
iu iki kelio 62, iš to sukit į 
celią 304, ir rasit vietą.

Komitetas.

DAYTON, OHIO

LIETUVIŠKOS
Lietuvių Vyčių 

jos atsibuvusiame 
vark, N. J., Vyčių 
pareigoms išrinktas Daytonie- 
tis, Pranas Gudelis. Reikia 
pažymėti kad Vyčių organiza
cija jo asmenyje susilaukė ge
ro vado.

Biznierius, Juozas Noreika, 
bus surišti moterystės sakra
mentu su p-le Bernadina šliu- 
žyniute, Rugsėjo 4 d., Lietu
vių bažnyčioje, per kleboną 
Kun. L. Praspalių. Abu jau
navedžiai yra nariai Vyčių or
ganizacijos.

Lietuvis dentistas, Dr. Blo- 
žis, kuris nesenai persikėlė iš 
Čhicagos ir Įsisteigė po antra
šu 614 E. Hari. st.. susilaukia 
nemaža pacientų. Visi jie yra 
patenkinti Dr. Brožio geru pa
tarnavimu.

Šv. Kryžiaus Lietuvių para
pijos metinis piknikas įvykęs 
Rugpjūčio 27 d.. Valley View 
Grove, buvo visapusiai sėkmin
gas. D. Rep.

ŽINIOS
organizaci- 
seime Ne- 
pirmininko I

LIETUVIŲ KAMBARIUI 
PITTSBURGHO UNIVER

SITETE AUKA $106
Ponios M. Smailienės suma

nymu, Rugp. 6 d. buvo suren
gta išvažiavimas p. Smailienės 
ukėje, kur tapo sukelta graži 
auka Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universitete užbaigimo 
darbui. Svečiai p. Smailienės 
buvo gražiai priimti ir pavai
šinti. Visus valgius tai pramo
gai davė p. Smailienė ir Gum- 
butavičius, gėrimus parūpino 
M. Greivienė, taip kad jokių 
išlaidų nepasidarė, 
išvažiavime ir dar 
tų surinkta tiek 
Aukavo šie:

V. Jackevičius
Dr. J. Jonikaitis
J. Ambrose
P. Kraučiunienė 
Mrs. S. Douvan 
Mrs. Anas. Milius 
Vik. Petrikas
T. Čurlonis, Lakewood, 

Ohio
Mike Adonaitis
Juozas Tamošiūnas
F. Motuzas
J. Lankioms
Po $2: Adv. A. Conrad, 

J. Čižauskas, Dr. J. C. Peters, 
P. Molis, Fr. Shuipis, M. Rut
kauskas, A. Strazdas, C. Uz- 
nis, M. Cybul, A. Kizis, V. Ke- 
blaitis, P. Kučinskas, P. Barš
tis, M. J. Masys.

Po $1: Z. Missell, B. Missell, 
W. Missell, S. Dermaitienė, P. 
Kazlauskienė, J. Klemeraus- 
kas, J. 'Pilka, J. Besasparis, 
A. Gillis, M. Greivienė. Miss 
G. Pickwick, J. Kripaitis (iš 
Ann Arbor, Mich.), P. Dereš
kevičius, M. Dereškevičienė, 
M. Kemešienė, Fr. Milis, Mrs. 
Puišienė. Viso $106.

Visiems aukavusiems ir vi
soms gelbėjusioms surengti ir 
aptarnauti valgiais šioje pra
mogoje dalyvavusius priklau
so didelis ačiū.

.. M. Smailienė, 
1200 Jos Campau avė.

Detroit, Mich.

Kiek tame 
vėliau iš ki- 
ir pasiųsta.

$10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
3.00
3.00

Kun.

PASTABA
Rinkime aukų Pittsburgho 

Universitete steigiamam Lie
tuvių kambariui pasireiškia ta 
nepaprasta ypatybė kad auko
tojų sąraše randasi įvarus pro
fesionalai, amatininkai, ūkinin
kai, sulenkėję ir suamerikonė- 
ję Lietuviai, katalikų kunigas, 
praktikuojanti katalikai, lais
vamaniai, tautiečiai, tautinin
kai, sandariečiai, socalistai, ko
munistai, sklokininkai ir kiti 
bespalviai Amerikos piliečiai 
ir nepiliečiai Lietuviai. Kaip 
matome, jie visi prisidėjo prie 
tautės kultūrinio kurinio, už 
ką visi yra verti įvertinimo ir 
padėkos.

Šalia to, aiškiai matome kad 
moterys labdarybės darbe len
gviau prieina prie įvairių pa
kraipų žmonių ir atsiekia tik
slą. Tai štai dėl ko aš jau ke
letą sykių per spaudą mote
rims patariau įsteigti labdary
bės organizaciją, kuri yra bū
tinai reikalinga vykinimui kul
tūrinių darbų ir šelpimui ga
besnių studentų aukštesniems 
mokslams atsiekti.

Tokiai organizacijai įsteigti, 
A. L. Tautinė Taryba privalo 
eiti prie moterų ir jas kviesti 
ir paskatinti prie šito svar
baus, naudingo ir garbingo 
darbo, kuris moterims pasta
tytų amžiną istorini paminklą.

Šiame reikale aš daug ką tu
rėčiau pasakyti, bet tikiu kad 
ir iš šio trumpo pareiškimo 
daug numatote ir tikrai jau
čiate kad mums tokia organi
zacija būtinai yra reikalinga.

J. Smailis.

BALČAIJSKIUTĖ Elena, 23 
metų, mirė Liepos 20 d., Ca
lumet City, III. Buvo vedus 
su svetimtaučiu. Gimus ro
dos Plains, Pa. J-M.

ADOMAITIENĖ Antanina 
(Matikoniutė), 44 metų, mi
rė Rugpjūčio 8 d., Chicago
je. — Gimus Vilniuje. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

NAUJOKAITĖ Betty, 28 me
tų, užmušta traukinio nelai
mėje Rugpjūčio 13. Gimus 
Chicagoje.

MONKAUSKAS Antanas, 62 
metų, mirė Rugpjūčio 12 d., 
So. Boston, Mass. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

KIBURIS Osvaldas, mirė Rug
pjūčio 12, Brooklyn, N. Y.

SANONIS Bronius, 42 metų, 
mirė Rugpjūčio 13 d., Chi
cagoje. — Panevėžio apskr. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

MIKALAUSKAS Jonas, mirė 
Rugpjūčio 17 d., New Bri
tain, Conn.

PADLAVIČIUS Juozas, 50 m. 
mirė Rugpjūčio 9 d., Chica
goje. — Tauragės ap., Sar
tininkų par., Naujinikų kai
me. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

ČAPAS Juozas, pusamžis, mi
rė Rugpjūčio 14 d., Chica
goje. — Šiaulių ap., Joniškio 
par., Skilvainių k.

KILEVICIENĖ Emilija (La- 
vickaitė), 46 metų, mirė 15 
d. Rugpjūčio, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Judrėnų par., 
šakėnų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

KUČINSKAS Jonas, 23 metų, 
užmuštas automobiliu Rug
pjūčio 9 d., Chicagoje.

MAČERENSKAS Harrv, 48 
metų, mirė Rugpjūčio 8 d., 
Chicagojse. — Joniškio par.

GLEIZNIENĖ Elena (Graka- 
vinaitė), 31 metj, mirė Lie
pos 6 d., Rosario, Argenti
noj — Ukmergės apsk.

BARKAUSKIENĖ Katrė, mi
rė Liepos 12 d., viRugdėv 
rė Rugpjūčio 12 d., Law- 
rence, Mass.

NACEVIČIUS Jonas, viduram
žis, mirė Rugpjūčio mėn., 
Shenandoah, Pa.

TATEVIČIUS Antanas, mirė 
Rugpjūčio m., Shenandoah, 
Pa.

SINKEVIČIENĖ Elena, mirė 
Rugpjūčio mėnesį, Shenan
doah, Pa.

ZAGAR1NSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Rugpjūčio mėn., She
nandoah, Pa.

URBANAVIČIENĖ J., 60 me
tų, mirė Rugpjūčio mėnesį, 
Scranton, Pa.

MILINAVIČIUS Motiejus, 36

DAUGIRDIENĖ Malvina, mi
rė Liepos 28 d., New Ken- 
sington, Pa. — Šiaulių aps., 
Moniurčių k. Amerikoje iš
gyveno 31 metus.

SKINKIENĖ Ona (Zablackiu- 
tė), mirė Rugpjūčio 11 d., 
Coaldale, Pa. — P'rienų par., 
Asiuklės k.

LUBINSKIENė A., 31 metų, 
užmušta automobilio Rugp. 
mėn., Mt. Carmel, Pa.

KAZLAUSKAS Aleksandras, 
43 metų, mirė Rugpjūčio 15, 
Brooklyn, N. Y.

ALIŠAUSKAS Juozas, 45 me
tų, mirė Rugpjūčio 12, Lu- 
zerne, Pa.

DULINSKIENė Pranė (Urba
navičiūtė), mirė Rugp. 18, 
Mahanoy City, Pa. — Kal
varijos par., Anglikonių k. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

SAGINAW, MICH.

SLA. PIKNIKAS. Rugpjū
čio 6 d. vietos maža SLA. kuo
pa surengė pikniką. Kaip nau
ja gyventoja šio miesto, norė
dama susipažinti su Lietuviais 
nuvažiavau į pikniką kartu su 
savo vyru ir nusistebėjau pa
mačius pusėtinai dikčiai žmo
nių. Vaikštinėjam ir dairo
mės bandydami išgirsti neku
rtuos Lietuviškai kalbant, bet 
negirdėti. Paprašėm vieną da
lyvį parodyti mums p. Birbi
lą, kuris yra vietos kuopos sek
retorius. Nuėję pas jį susipa
žinom. Jis pasakė mums kad 
kuopos susirinkimas įvyks at
einantį sekmadienį ir užprašė 
mums atsilankyti.

Kiek paklausinėius patyrėm 
kad vietos SLA. kuopa turi 12 
narių — tiek jų liko po susi
skaldymo keli metai atgal su 
bolševikais. Bolševikai pasi
ėmė sau kuopos iždą, o kuopo
je liko tik ištikimieji nariai.

Ir šiame mieste Lietuviai 
pasidalinę j tris grupes — ko
munistus, katalikus, tautinin
kus; komunistų išrodo esama 
daugiausia.

Pasikalbėję su Birbilu pa- 
reiškėm nusistebėjimą kad at
silankė tiek daug Lietuvių, ta
čiau jis tuoj pakeitė musų pa- 
sidžiaugimą pareikšdamas jog 
ši publika susideda daugiausia 
iš maišytų tautų žmonių. Per 
kokią valandą vaikštinėjom 
norėdami išgirsti ką nors kal
bant Lietuviškai ir bandydami 
ar neišskirsim kokį Lietuviš
ką veidą, bet pagaliau turėjom 
nustoti vilties. Jautėmės kaip 
žuvys išimtos iš vandens.

metų, mirė Liepos 30, Bue-
■ nos Aires, Argentina.

Prieš porą savaičių suėjom 
vieną Lietuvių šeimą, kuri pa
sirodė yra Dzūkai.
______ SLA. Narė.

I
• MEDŽIOKLĖSE Suv. Val

stijose kas metą ima dalyvu-į 
mą apie 12 milijonų asmenų.I 
Apie šeši milijonai paprastai I 
išsiima tam reikalingus leidi- j 
mus, kiti medžioja be leidimų.!

PAJIEŠKAU savo tetą An
taniną Petrauskienę, turi dide- 

i lę šeimą, yra bažnytiniai žmo
nės. 10 metų atgal gyveno 
Chicagoje. Kas apie juos ži
no arba jie patys prašomi at
sišaukti. (35)

Antanina Yaselski
403 West 83rd Street

Los Angeles, Calif.

LIETUVIŲ DIENOS
SVEČIU SUTIKIMUI

PIKNIKAS
DFXTER PARKE Zl’11Av.

n oodhaven, L. I.
(Jamaica L vykstant, išlipt Elderts Fane)’

ŠEŠTADIENI.

RUGSĖJO 9 D.
1 9 3 9 m .

Graži Vieta Poilsiui ir Pasilinksminimui 
Informacijų Stalas, Svečiu Supažindinimas

Susirinkimas Organizacijų, Užkandžiai
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SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS
NORI REVOLIUCIJOS 

PRIEŠ STALINĄ
Aną vakarą, parsinešęs 

Dirvą, skaitau apie Euro
pos krizj, kurj sudarė Hit
leris su Stalinu, pasirašy
dami taiką. Žiuriu ateina 
draugas Stepas.

;— Na, kur tu, Stepai, 
užklydai? Tu pas mus nie
kad neateini, — sakau aš.

— Aš noriu pamatyt ką 
Dirva rašo apie Europos 
karo pavojų, — sako jis.

— Na tai žiūrėk, aiškiai 
ant pat pirmo puslapio pa
sakyta: “Ekstra! Stalinas 
priėmė Hitlerio kruviną 
ranką!” — sakau aš.

— Tai gal Dirvos teisy
bė pasakyta, ba ir aš, nors 
iki šiol tikėjau Į Rusiją, 
ale kaip matau, draugas 
Stalinas padarė kokį nors 
monkibiznį susidedamas su 
Hitleriu, — sako jis.

— Na matai, Stepai, at
sidarys ir tavo akys: iki 
šiol tikėjai kad Stalinas te
sirūpina darbininkų reika
lais, dabar pasirodo kad 
jam rupi tik palaikymas 
savęs Rusijos soste, o tą 
palaikymą gali užsitikrinti 
tik Hitleris, iki jam bus 
naudinga, — sakau aš.

— Ale kodėl jis negalėjo 
pasirašyt su Anglija ir 
Prancija, kaip mes visi ti
kėjomės? — sako jis.

— Mat, Stalinas išžudy- 
damas geriausius Rusijos 
vadus susilpnino šalį ir pa
sidarė sau daug priešų, ku
rie laukia progos jam at
keršyt. Jis bijojo kad pa
sirašius sutartį su Anglais 
ir Prancūzais gali prisieiti 
kariauti su Vokietija, o 
kai tik Rusija pasijudins 
kariauti, viduje gali prasi
dėt sukilimas ir Stalinui 
butų galas. Dabar, pasi
rašęs su Hitleriu taiką, jis 
duoda tam barbarui lais
vas rankas daryti su Len
kija ką nori, o pats turi 
Hitlerio pažadą kad gali 
sėdėti ramiai ir rūkyti 
pypkę be baimės, — sakau 
aš.

— Ale, drauge, ką Hitle
rio prižadai reišia, kiekvie
nas žioplys tą žino, — sako 
jis.

— Taigi, anot tavęs, Sta
linas dar žioplesnis už žio
plį. Gelbėdamas savo kailį 
įkiš visą Rusiją į pavojų. 
Paėmęs Lenkiją, Hitleris 
pareikalaus iš Stalino Uk
rainos ir dar ko daugiau, 
ir tada po Rusijos. Su 
Anglais ir Prancūzais su
sitarus, butų turėjęs ap
saugą ir nuo Hitlerio ir 
nuo Japonijos, o dabar pats 
pasikviečia Hitlerį į savo 
žemes, o Japonija dar la
biau pradės Rusiją knak- 
cyt, gal būt Anglijos pa
drąsinta, sulaikymui Rusi
ją nuo kišimosi į Europos 
reikalus, — sakau aš.

— Pas mus darbininkus 
iškilo tikra revoliucija: vi
si susimaišėm: nežinom nei 
ką mislyt nei sakyt. Vieni 
bijo prasižengt prieš Stali
ną, kiti jį smerkia, kiti no
ri' mest skaityt darbinin
kiškus laikraščius, ba jie 

užtaria Stalino darbą, — 
sako jis.

— Stepai, nieko negali 
būti niekingesnio kaip Sta
lino pasielgimas: visą laiką 
jis kalbėjo apie užtarimą 
demokratijos, visi darbi
ninkai tikėjo kad Rusija 
gali apsaugoti Europą nuo 
fašizmo ir nazizmo, o da
bar pats komunistų galva 
priėmė Hitlerio kruviną 
ranką ir pridavė jam drą
sos Europą draskyti kad ir 
tą pačią dieną pradedant, 
— sakau aš.

— Ale gal Rusijos darbi
ninkai nesutiks su tuo, gal 
jie neleis Hitleriui užimti 
Lenkiją ir kitas šalis, kaip 
jis nori, — sako jis.

— Kaip Vokietijos taip 
ir Rusijos ir Italijos darbi
ninkai yra tik savo dikta
torių pastumdėliai: jie da
ro ką nori prieš darbinin
kų valią, ir niekas negali 
jiems nieko padaryti. Sta
lino pasielgimas aš žinau 
yra smerkiamas žmonių 
mintyse visoje Rusijoje, o 
ką tas tam kraugeriui rei
škia? — sakau aš.

— Drauge, ir aš tau pa
sakau teisybę: jeigu tik 
kas norėtų sukelt revoliu
ciją prieš Staliną, ir aš 
prisidėčiau, duočiau kad ir 
šimtą dolarių. Aš negaliu 
dasileist kad jis butų Hit
leriui nusilenkęs ir priėmęs 
jo sutartį, — sako jis. '

— Žinai ką, Stepai, aš 
tau duosiu geresnį patari- 
pią, jeigu nori naudot sa
vo protą, — sakau aš.

— Aš visada naudoju sa
vo protą, drauge, — sako 
jis.

— Gaila sakyt, bet ne
naudojai. Jeigu butum sa
vo protu gyvenęs tau ne
rūpėtų Stalinas nei Rusi
ja. Juk tu esi Lietuvis, ar 
ne? — sakau aš.

— Žinoma kad Lietuvis, 
kas tu mislini? — sako jis.

— Taigi, numok ranka 
Rusijos sovietams ii’ viso
kiems darbininkų mulkini
mams ir buk tikras, geras 
Lietuvis. Vietoj rūpintis 
aukauti šimtinę Stalino nu
vertimui, aukok Lietuvos, 
savo tėvynės gynimui. Tu 
gimei Lietuviu ir niekas 
kitas negali būti kaip tik 
Lietuvis. Tavo tėvynė at
gavo laisvę tavo brolių ir 
giminių pasiaukojimu, rū
pinkis kad jos laisvė butu 
išsaugota. Palik Rusiją 
Rusams, o tu žiūrėk savo 
tėvynės, — sakau aš.

— Drauge, aš ir noriu 
Lietuvai laisvės, ale kad 
ne fašistai ją valdytų, — 
sako jis.

— Gaila, Stepai, kad tu 
buvai suklaidintas tų ku
rie moka iš tamsių darbi
ninkų naudotis. Tau jie 
įpiršo tolimą, nežinomą, 
nereikalingą Rusiją, ir tu 
apie ją svajodamas gyve
nai lyg sapne. Iš to'jūsų 
išnaudotojai sau gerą gy
venimą turi, nes nereikia 
jokių atskaitų išduoti. Kas 
dirba dėl Lietuvos, jie vis
ką atiduoda tam kam pini
gus renka, niekas nepasi
naudoja, nes visiems rupi 
savo tėvynė. Tavo išnau
dotojai išmokino tave ne
kęsti savo gimtinį kraštą, 
kuris tau mielas, apie kurį 
tu turi gražiausius prisi-

Draugas Stepas

Kelione
(Tęsinj’s iš pereito nr.)

Iš VILNIAUS ATGAL l 
KAUNĄ. — VAIŠĖS VIE

VIO STOTYJE
Kuomet pervažiavom sieną 

ir pasiekėm Vievį, pirmutine 
stotį Lietuvos pusėje, pama
tėm didelę minią žmonių susi
rinkusių nors pažiūrėti ištolo 
į Amerikonus, nes matyt pa
plito žinia kad mes čia susto
sim. Stotyje buvo gatavai pa
statyta bonkos gero Lietuviš
ko alaus, prie kurio mus visus 
ir pakvietė. Vėliau aš paty
riau kad tai buvo p. Stepona
vičiaus sumanymas turėti ga
tavai alaus kuomet mes sugry- 
šim. Vėl buvo pokilis, ir čia 
galima buvo jausti draugingu
mo atmosfera musų pačių že
mėje, kuomet anoje pusėje ju
tau kokį svetimumą, kuris bu
vo šaltas ir nedraugingas. Ne- 
kurie nedrąsesni kaimiečiai 
stovėjo toliau ir tėmijo j mus, 
gal būt galvodami ar mes esam 
žmonės ir ar mes suprantam 
Lietuviškai, ir esu tikra kad 
jų žingeidumas tuoj buvo pa
lengvintas, nes kiekvienas kal
bėjo Lietuviškai; tuoj pradėta 
įvairus užklausimai ir atsaki
nėjimai, ir visi pasinaudojo 
tuo alum.

Šiuo laiku jau buvo sutemę 
ir dauguma jaunųjų keleivių 
buvo nuvargę ir norėjo vykti 
namon, nes kaip sakiau pir
miau, tuo neliaujamu keliavi
mu jie buvo nuvarginti. Kai 
mes jau rengėmės lipti į trau
kinį buris žmonių sustoję žiu
rėjo į ką tokio nepaprasta. Ir 
tikrai buvo nepaprastas vaiz
das, nes viena musų merginų, 
ta kuri panaši į Greta Garbo, 
jos vardas yra Suzana Staly- 
ga, užsilipo ant bagažams su
dėti lentynos ir pasidarė sau 
iš jos lovą. Ji sakė yra taip 
nuvargus ir mieguista, kad no
ri turėti ramybę iki nuvažiuos 
į Kauną; visur kitur ji užkliu- 
doraa, pro šalį einančių arba 
judančių, o čia aukštai užsili
pus ant bagažų lentynos ji ga
lės ramiai miegoti! Nusiste
bėjusiam burini žmonių žiūrin
čių per langą ji pasakė kad ji 
taip papratus prie kelionės ne
patogumų jog jai vistiek bus, 
“ar ant slenksčio ar po slenk
sčio”. Tiesą pasakius ji jau 
yra miegojus ant slenksčio 
Kaune, nes kuomet vieną nak
tį sugryžo vėlai ir neturėjo 
rakto, negalėdama ineiti į vi
dų turėjo miegoti lauke, nes 
kaip aš sakiau pirmiau tuoj 
po musų atvykimo į Kauną, 
visi kiemų vartai ir durys Kau
ne užrakinėjama nuo dešimtos 
valandos. Narsi Suzana, vis
ką priėmė už gerą ir palaikė 
tą kaip vieną iš kelionės nepa
togumų, nes juk toli nuo namų 
ir visų jų patogumų.

Apie vienuoliktą vakare mes 
parvykom į Kauną ir nuvažia
vom į Pažangos restoraną už
valgyti, po ko skirstėmės na
mon.
OI.IMPIJADA, IR ŽURNALI
STŲ SUEIGA PAS BRUŽUS

LIEPOS 29, penktadienis. — 
Apie septingą valandą šį rytą 
mus prikėlė telefonas; tai bu
vo poni Bružienė, kuri kvietė 
mus šį vakarą pas save vaka
rienei. Ji yra žmona, vieno tų 
žurnalistų kurie lankėsi Ame-

minimus. Jeigu tu imsi sa
vo tėvynės reikalais rūpin
tis, tavo išnaudotojai turės 
badu dvėsti, dėlto jie dar
bininkus ir mulkina pasi
gavę j savo žabangus. Kas- 
link fašizmo: Lietuvoje jo
kio fašizmo nėra, tik yra 
patriotinis tautinis pasiry
žimas savo šalį ginti, lais
vę saugoti, patys save val
dytis, sau gyventi, ne sve
timiems. Jeigu Stalinui ne
turėjo reikšmės Hitlerio 
nazizmas, ir Mussolinio fa
šizmas, nes per Hitlerį jis 
susibroliaus ir su Mussoli- 
niu, tai ko tu turi dūsauti 
apie kokį ten Lietuvos fa
šizmą, ko ten visai nėra? 
— sakau aš.

— Gerai, drauge, aš pa- 
mislysiu, — sako jis.

— Na tai keliauk svei
kas, ir nesiduok daugiau 
save mulkint tiems kurie 
žino kad tu kišeniuje turi 
šimtą dolarių, kurie jiems 
labai reikalingi, — sakau 
aš.

po Musų
Rašo ONA KARPIUS.

rikoje 'keli mėtai atgal, o ma
no vyras buvo svečias jų na
muose 1935 metais. Mes bu
vom apsilankę pas ją prieš ke
letą dienų, ir ji pasakė kad no
ri mus užsikviesti pas save 
trumpu laiku.

Mudvi norėjom pamiegoti 
dar kiek ilgiau, bet netrukus 
vėl suskambėjo telefonas, tai 
buvo p. Babravičienė, kuri sa
kė šiądien bus mieste ir norė
jo praleisti laiką kartu. Mes 
vėliau susitikom ir kartu pie- 
tavom Pažangoje, kur Bronė 
gavo kopiją “Lietuvos Aido”, 
su aprašymu jos įspūdžių Lie
tuvoje, kuriuos ji papasakojo 
korespondentui prieš pora die
nų. Tai buvo gražus aprašy
mas, už kurį ji gavo daug kom
plimentų. čia vėl p. Stepona
vičius pasikvietė mudvi vykti 
su choru į Poligoną, kareivių 
stovyklą Kauno išlaukėje, kur 
atsibuno kariuomenės manev
rai. Po pietų mes nuvykom į 
Olimpijados stadijoną pamaty
ti krepšinio galutinį žaidimą, 
kuris buvo labai įdomus.

Vakare mudvi nuėjom pas 
Bružus, kur turėjom puikią 
vakarienę. Tai buvo žurnalis
tų susirinkimas, tarpe jų bu
vo svečiai, p. Valaitis ir Kruze 
iš Brooklyne, p. Gricius, “L. 
Aido” redaktoriaus padėjėjas, 
su žmona, ir ponios Bružienės 
švogeris p. Mikulskis, kuris 
yra labai gabus chorų direk
torius. Vėliau vakare dar ke
letas kitų Kauno žurnalistų 
pribuvo ir prisidėjo prie šio 
pokilio, kuris užsitęsė iki ank
styvo ryto valandos, po ko jų 
palydimos mudvi gryžom na
mon.

APSILANKYMAS KARIUO
MENĖS MANEVRŲ STO

VYKLOJE

LIEPOS 30, šeštadienis. — 
Šį rytą mudvi pasivijom mie
gu, ir dešimtą valandą buvom 
pasirengusios ir išėjom pasi
tikti chorą. Du dideli busai 
laukė musų ir tuoj išvažiavom 
į Poligoną. Diena buvo puiki 
saulėta, ir įvažiuojant į kiemą 
prie didžiosios patalpos toje 
stovykloje pamatėm didelį bū
rį karininkų laukiančių mus 
pasitikti. Jie sudarė tikrai 
gražų vaizdą, pasirėdę savo ge
romis uniformomis, su žiban
čiais knypkiais ir nušveistais 
batais. Jų akys žėvėjo ir vei
duose matėsi malonios šypse
nos, nes šiądien jie vąįšina 
Amerikos svečius. Pirmą kar
tą aš pamačiau tiek daug ka
rininkų vienoje vietoje; nuoša
liau po didelių medžių pavėsiu 
kariškas dūdų orkestras grie
žė jaudinančią muziką svečių 
pasitikimui. Čia aplinkui ma
tėsi gėlynų darželiai, pilni vi
sokių spalvų gėlių, gerai pri
žiūrėti, visame savo puikume 
dėl svečių. Išlipus iš busų, 
tvarka buvo sudaryta taip kad 
kiekvienas galėjo pasisveikin
ti su karininkais ir jie su sve
čiais, ir ištikro pradėjau ma
nyt kada pasibaigs tas sveiki- 
nimasi. Niekad savo gyveni
me neturėjau progos taip nuo
širdžiai ir daug sveikintis, nei 
buvau mačius tokio kilnaus 
kulnais taukšėjimo kaip atlie
ka šie karininkai. Tai buvo 
malonumas kokio mes gal nie
kad daugiau nepatirsim. Kiek
vieną kartą paduodant ranką 
buvo paskelbta vardas, bet nei 
bandyti jų atsiminti nėra gali
ma, net sunku butų bandyti 
prisiminti jų veidus, nes tose 
puošniose uniformose jie visi 
yra patogus.

Kai sveikinimąsi atlikom, 
visi mes buvom kaip viena lin
ksma šeima, ir tuoj nekurie 
drąsesnieji karininkai buvo 
matyti vaikščioją takais su 
gražiomis choristėmis po ran
ka, o lėtesnieji vaikščiojo gru
pėmis ir kalbėjo su svečiais. 
Pradėjom eiti apžiūrėti kariuo
menės stovyklą, ir kuomet da- 
ėjom į vietą kur takas per gi
rią susiaurėja, gudrus p. Ste
ponavičius patėmijo kad ne 
viskas yra kaip reikia, nes ne
kurie ėjo poromis, o kiti bu
vo grupėmis, taigi jis sustojo 
prie tako ir mandagiai visus 
kitus suporavo, iš ko. visi bu
vo patenkinti. Taip tai visos 
moteriškos turėjo partnerius, 
kitos net po du ir tris, ir tik
rai visi praleido dieną labai 
smagiai. Mano partneris bu
vo fotografavimo mėgėjas, jis 
laikas nuo laiko pradingdavo, 
pabėgdamas į šalį fotografuo
ti, bet visada sugryždavo at
gal eiti kartu.

Priėjom į vietą kur įrengta 
kareivių stovyklos. Čia musų 
atvykimą paskelbė keturi ka
reiviai trimitais, viena ranka

prie šlaunies, kita laikydami 
ilgus trimitus aukštai iškėlę, 
ir visa savo jiega pūsdami. 
Nuo kiekvieno trimito kabojo 
vėliava su Lietuvos emblema 
Vytim. Buvo tikrai žavėtina 
šitą matyti ir priminė man 
kaip krutamu filmų paveiks
luose trimitininkai paskelbia 
atėjimą didžiūnų.

šis visas plotas buvo kaip 
muzejus, ar dar geriau, lyg 
kokia pasakų žemė, nes karei
viai savo laisvu laiku viską iš
dirbo tikrai artistiškai. Visa
me plote išdirbta įvairiausi pa
vidalai iš akmenėlių ir smėlio, 
kiekvienas vaizdas apvedžiotas 
gražiomis tvorelėmis iš kark
lų ar akmenėlių. Kiekvienas tų 
vaizdų yra tiesiog meniškas 
padarinis. Matėsi Vyties em
blema, prezidento pavidalas, 
paukščiai, gyvūnai, ir Gedimi
no pilis, kurią mes tik prieš 
porą dienų matėm Vilniuje. Iš 
karklų ir rykščių turi išpynę 
fantastiškus pavidalus žvėrių, 
meškų ir paukščių žmogaus di
dumo ir didesnių.

Viso to įdomumas yra tas 
kad šitie artistai nėra pro
fesionalai, betgi su laiku ir 
kantrybe jie pagamina tokius 
meniškus dalykus kad net ne
kurie artistai jiems pavydėtų.

Apžiūrėjom nekuriu karei
vių palapinių viduje, kur jie 
miega, jos visos tvarkios ir 
švarios, ir ten matėsi artistiš
kas palytėjimas, žemė nuklo
ta lapais, kurie sudaro minkš
tą, švarų grendimą, kuris ki
taip butų iš smėlio ir dulkių, 
o prie to visko dasideda dar 
malonus pušų kvapsnio oras.

Nuėjom apžiūrėti sunkiosios 
artilerijos vežimus ir trokus 
ir kitokius karo padargus ku
rie naudojami manevruose ir 
pratimuose. Matėm dideles 
kanuoles žibančias ir žėrinčias 
saulėje. Po to nuėjom į tvar
tus apžiūrėti puikių, smarkių 
arklių, čia nekurioms mergi
noms pasiūlė pajodinėti ir jos 
tuo pasinaudojo, iš ko turėjo 
daug smagumo.

Po viso to apžiūrėjimo ir pa
sivaikščiojimo mus nuvedė at
gal prie namo kur mes pir
miausia atvažiavom, čia radom 
gatavai paruoštus musų lau
kiančius pietus. Po pietų nu
ėjom į pievą, kur buvo papras
tų lentų padaryta estrada apa
čioje mažo žemės pakilimo, kur 
kareiviai kartais turi savo ma
žus koncertus ir programus 
savo pasilinksminimui. čia 
choras davė privatinį koncer
tą musų šeimininkams ir vi
siems stovyklaujantiems ka
reiviams. Kad jus butumet 
matę kiek šimtų kareivių susi
rinko pamatyti ir išgirsti kon
certo. Jie visi sėdėjo ant auk
štesnės žemės, ir žinau kad jie 
gėrėjosi koncertu, nes plojo ir 
plojo prašydami daugiau ir 
daugiau dainuoti, o choras no
riai juos patenkino.

Po šito įdomaus, jaukaus 
vizito poligone, jau buvo vėlai 
po pietų kai mes išvažiavom, 
vėl paduodami rankas ir saky
dami sudiev. Keletas karinin
kų gryžo su mumis į Kauną, 
nes tai buvo jų laisvas laikas, 
ir mes dainavom visu keliu, šį 
vakarą mes eisim į Karininkų 
Ramovę ir vėl, nes ten rengia
ma Pirmyn Choro išleistuvių 
balius.

Gryždamos namon po aplei
dimo buso mes sustojom Kon
rado kavinėje užgerti ko vė
saus, ir ėjom namon rengtis 
į balių. (Bus daugiau)

PARVEŽA BILIŪNO KŪ
NĄ. Lietuvos Rašytojų Dr- 
jos valdyba nutarė rašytojo 
Jono Biliūno palaikus iškasti 
iš jo palaidojimo vietos Zako- 
panoje, Lenkijoje, Rugsėjo 8 
d. Kaunan tie palaikai bus 
parvežti Rugsėjo 9 d., o lai
dotuvės įvyks Rugsėjo 10 d., 
prie Anykščių, kur velionis 
dar prieš 30 metų mirdamas 
norėjo būti palaidotas. Ūkinin
kai Gražys ir Nemeikis Anyk
ščių piliakalnyje nemokafnai 
perleido žemę Jono Biliūno ka
pui.

•

RUGPJŪČIO 5 d. į Kauną 
buvo atplukdyta Neries upe, 
bandymo tikslams, pirmas miš
ko transportas iš Labanoro 
miškų. Sieliai iš Lakajos ir 
Žeimenos ūkių Neriu buvo 
plukdomi tranzitu per Vilniaus 
kraštą.

Lietuvą

ŠEIMŲ GARBĖS NARYS 
PIRMŲJŲ VIRGINIA

Pastaromis dienomis Angliš
kuose laikraščiuose pasirodė 
žinia kad musų tautietis, Juo
zas J. Bačiunas, iš Sodus, 
Mich., už savo sumanų veiklu
mą rezorto pramonėje, tapo 
pagerbtas Amerikiečių tarpe. 
Jį pagelbė reikšminga ir įtek
minga organizacija, Virginijos 
Pirmųjų šeimų Sąjunga (First 
Families of Virginia Associa- 
tion), apdovanodama Pulkinin
ko laipsniu.

Minima Sąjunga savo tvar
ka pravedė kvotimus pagerbi
mui užsitarnavusių žmonių, 
tam reikalui rekomenduojant 
po penkis kandidatus iš kiek
vienos valstijos. Taip susida
rė- sąrašas iš 240 kandidatų, iš 
kurių pripažinti veikliausiais 
ir numaniausiais, nuveikusiais 
daugiausia naudingo darbo, 
pripažystami vertais tos Są
jungos garbės laipsnio.

Iš Michigan valstijos penkių 
kandidatų, garbės vertu rastas 
musų tautietis, Juozas J. Ba
čiunas, kuriam už veiklumą ir 
sumanumą ir suteikta Pulki
ninko laipsnis.

Išduotame liudijime yra sa
koma:

“Virginia valstijoje žinotina 
visiems jog J. J. Bachunas 
šiuomi skiriamas Virginijos 
Pirmųjų Šeimų Sąjungos Gar
bės Pulkininku, už atsižymėji- 
mą visuomeniškuose darbuose, 
kurių vertė daro jį rodininku 
ir patarėju Sąjungos preziden
to ir jo štabo, šiuomi aš jį 
perstatau su Pulkininko titulu 
visam jo gyvenimui, ir su tam 
laipsniui priklausančia garbe. 
Visa tai tikrindamas leidžiu 
pridėti Sąjungos antspaudą. 
Išduota Virginia valstijos mie
ste Richmond, šią Liepos 11 
diena, musu Viešpaties metais 
1939;

Gordon V. Dabney, 
Registraras, 

Robert Winslow, 
Sekretorius.”

čia reikia suprasta kad šiuo 
budu skirtas Pulkininkas ski
riasi nuo tų pulkininkų kuriuos 
skiria valstijos gubernatorius. 
Su politiška karjera šie neturi Į 
nieko bendro. Tai yra tik gar-; 
bės laipsnis, kurį Virginijos 
Pirmųjų Šeimų Sąjunga sutei
kia naudingais Amerikai dar
bais atsižymėjusiems žmo
nėms.

J. J. Bačiunas Apdovano
tas Pulkininko Laipsniu

• *

Juozas J. Bačiunas

PULK. BAČIUNO 
ASMENYBĖ

Pulk. Juozas J. Bačiunas gi
mė Lietuvoje, mažu būdamas 
su tėvais atvyko Amerikon į 
Chicagą, kur paaugęs parodė 
daug gabumų pramonėje ir in- 
dustrijoj'e, be to darbavosi ir 
Lietuvių visuomeniškuose tau
tiniuose ir kulturiniuose dar
buose, kur be kitko buvo ir da
lininku bendrovės leidusios lai
kraštį Lietuvą.

1919 metais iš Chicagos per
sikėlęs į Michigan valstiją, ne
toli Benton Harbor miestelio, 
įsigijo vasararinį rezortą TA
BOR FARM, kurj nuolat ge
rindamas ir tobulindamas pa
darė garsiu visose Suvienytose 
Valstijose. Tabor Farm re
zortą dabar lanko daug svečių 
iš tolimų šios šalies valstijų, 

nekalbant apie kaimyniškas. 
Taipgi tame rezorte .lankosi ir 
svečiai iš svetimų valstybių, 
kaip tai iš Lietuvos, Anglijos, 
Prancūzijos, Kubos ir Škoti
jos.

Apsigyvenęs Tabor Farmoje 
Pulk. Bačiunas netrukus pra
garsėjo savo veklumu Michi
gan Viešbučių, Vakarinio Mi
chigan Turizmo ir Rezorto, 
American Greeters Sąjungose, 
ir St. Joseph, Benton Harbor 
ir Dowagiac Prekybos Bumuo
se. Atsižymėjo savo darbštu
mu organizuojant Sodus Civic 
klubą, kuriame veikė įvairiose 
komisijose. Jis buvo veiklus 
valstijos komisijoje kuri liuos- 
noriai keliavo į Floridą kad iš 
ten pakviest lankytojus į Mi
chigan valstiją atvykti pralei
sti čia vasaros atostogas; at
lankė 25 apskričius, kas davė 
pasekmes tokias jog Michigan 
valstija išgarsėjo kaip pato
giausia vasarvietė visiems ku
rie jieško poilsiui ir smagumui 
tinkamos vietos.

Pulk. Bačiunas nors išeivijo
je užaugo ir didesnę dalį savo 
gyvenimo praleido tarp Ame
rikiečių, su kuriais ir dabar 
gyvendamas turi su jais nuo
latinius reikalus, tačiau visada 

| pirmiausioje vietoje buvo, ir 
yra patriotas Lietuvis. Visur 
ir visada pasisako jog yra Lie
tuviu, vartoja taisyklišką Lie
tuvišką kalbą ir raštą, seka 
ir remia Lietuvių spaudą ir 
domisi savųjų gyvenimu išei
vijoje ir Lietuvoje.

Turėdamas daugybę darbo 
savo užsiėmime ir gyvendamas 
nuo Lietuvių nuošaliai, negali 
dalyvauti visuose Lietuvių vi
suomeniškuose darbuose, ta
čiau kaip tik ištrūksta nuo sa
vo darbų ir pareigų dalyvauja 
su Lietuviais, ir kiekvieną 
naudingą sumanymą jis remia 
finansiškai, iš ko tik būna nau
dos Lietuvybei.

Užtai ir Lietuvos valdžia 
tinkamai įvertinus jo nuovei- 
kius musų tautai, jį apdovano- 
no Gedimino ordinu. Tuo bo
du musų tautietis Bačiunas tu
ri du garbės laipsnius: Lietu
vos Didžio Kunigaikščio Gedi
mino Ordeno Kavaliečiaus, ir 
Virginijos Pirmųjų šeimų Są
jungos Pulkininko.

l LIETUVA
Keliaukit Vikingų laivais

Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimai:
Iš New York Iš Gothenburg
Rūgs. 8 GRIPSHOLM Rūgs. 19 
Rūgs. 16 KUNGSHOLM- Rūgs. 30 

----------- GRIPSHOLM Spalių 12 
DROTTNINGHOLM

Rūgs. 25 Lapk. 2
Rūgs. 30 GRIPSHOLM ------:-----
Spalių 24 GRIPSHOLM Lapk. 13

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip 
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas, arba

S1VEDISH AMERICAN LINE 
4 W.51st St. New York, N. Y.
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JJUROPOJE karo pavojus išsiblaškė, bent trumpu lai- 
' . ku jam kilti galimybių nėra. Pereitos savaitės bė
giu, po pasiūlymo Stalinui savo kruvinos rankos, Hit
lerio baisus išsižiojimas kąsti Lenkiją baigėsi tuščia jo 
viltimi: niekas jo neišsigando, Stalinas nepažadėjo Vo
kiečiams stoti į talką, ir Danzigas liko neatimtas ir Len
kija nesuplėšyta ir pine Reicho neprijungta.

Hitleris, Rusijai sutartį pasiūlęs, tikėjo tik tuo vie
nu viską laimėti ir sudaryti Europoje tokią padėtį kad 
jo valia butų visų pildoma. Tačiau šį sykį jis prasišo
ko. Jo klastingi žygiai vienas po kitam sulaikyti. Jei 
nori jis gali šokti į karą ir rizikuoti savo žlugimą.

Net Rusijos pasitraukimas iš Londono-Paryžaus 
bloko nei kiek nenugąsdino Britų ir Prancūzų, kurie, 
kartą Hitlerio apgauti, pasiryžo jį sulaikyti. Šios val
stybės pasirodė gana tvirtos atlaikyti visą Vokiečių ga
limą užsimojimą Europą nažaboti. be Rusijos pagalbos.

* •

O ŪSŲ komunistų spauda Amerikoje visu įkaitimu 
šoko teisinti Stalino pasielgimą — priėmimą Hit

lerio sutarties, nors visą laiką ir Rusija ir musų raudo
nieji skelbė Rusiją esant “užtarėja” ir “gynėja” demo
kratijos ir atkaklus priešas nazizmo ir fašizmo.

Keistą išvadą padarė musų komunistų spauda: anot 
jos, Vokietija pasijuto taip silpna kad turėjo pultis prie 
Rusijos . .. Išeina kad Rusija, — Stalinas, kuriam ru
pi savas kailis, — tik ir laukė progos kad tą Europos 
siaubą, Hitlerį ir jo valdomą šalį, sustiprinus ir paak- 
stinus grobstyti Europą, kelti terorą ir ruošti žmogžu
diškus karus Europai.... kad tik pačiam Stalinui butų 
duodama ramybė, kad nereikėti) stoti Lenkiją ar kurią 
kitą šalį ginti. Tą klaidą padarė Lenkai leisdami Vo
kiečiams suplėšyt Čekoslovakiją.

Jeigu tik tokius argumentus jie gali duoti, turėtų 
gėdytis ir darbininkų užtarėjais vadintis. Jie tiek atsi
davę Stalinui kad nelaukė kol Sovietų Sąjungos visuoti
nas seimas .užtvirtins Stalino-Hitlerio sutartį: musų ko
munistų spauda ją jau užtvirtino! Ši sutartis, tačiau, 
gali būti ir Stalinui paskutinis virvės galas: jisai nepa
sitaręs su savo žmonėmis priėmė Hitlero kruviną ranką.

Tie patys Lietuviški komunistų redaktoriai per vi
są vasarą drebėjo ir rėkė kad Lietuva nepatektų į Vo
kiečių nazių įtaką. — Jų baimė buvo bereikalinga. Lie- 

‘ tuva išvengė patekti, o Stalinas ėmė ir pavedė visą “dar
bininkišką tėvynę” Hitlerio įtakai.. -. »

Jie ragino Lietuvą pasiduot Rusijos globai, kad iš
bėgtų Hitlerio globos. Taigi, dabar Lietuvai teks geb 
bet Rusiją iš Hitlerio globos....

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Atstatymo B-vė Teisme
Amerikos Lietuvis plačiai ra

šo apie patraukimą teisman 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Valdybos. Skundėjas Jo
nas Dumčius reikalauja iš A. 
B. Strimaičio, A. S. Trečioko 
ir A. Mikalausko apyskaitos 
savo elgesio ir bendrovės tur
to. Byla sprendžiama New 
Yorko Superior teisme.

Gaila kad reikėjo šiuo klau
simu į teismą eiti. Visa ben
drovės gyvenimo istorija tai 
viena liūdna pamoka kaip mu
sų žmonės nemokėjo su dido
ku kapitalu pelningos apyvar
tos šėrininkams padaryti, 
ne tiek blogi norai kalti 
nesugebėjimas.

Gal 
kiek

Santikiai su Vatikanu
Katalikų savaitraštis Ame

rika ir kiti musų katalikiški 
laikraščiai apsidžiaugė santi- 
kių su Vatikanu sutvarkymu, 
kurį dabartinis Lietuvos minis
trų kabinetas padarė.

'VTF’V

Lenkų Susitarimas 
su Anglija

Pačiame įkarštyje Lenkijos 
ir Vokietijos ginčo, Londone 
pasirašyta sutartis tarp Len
kijos ii- Anglijos, kuri palie
čia Lietuvą. Vienas punktas 
numato kad jei Vokietija 
kas kitas) pultų Lietuvą, 
siu jos nepriklausomybę 
naikinti, tai Lenkija stotų

Lenkiją gintų

(ar 
tik- 
pa- 

Lie-

Juokdarys
Tėvynės redaktorius aną sa

vaitę paskelbė įdomų dalyką. 
Sako, vienas Lietuvis nuvykęs 
Prancuzijon su 10,000 litų, ku
riuos iškeitęs gavo 63,000 fran
kų. Už 30,000 frankų jis1 nu
sipirkęs automobilį, pagyvenęs 
kiek Paryžiuje ir likusius fran
kus vėl iškeitęs litais. Gavęs 
10,000 litų. Reiškia, Lietuvon 
gryžo su ta pačia suma su ko
kia išvažiavo, ir dar parsivežė 
automobilį.

Lietuva, jei tas tiesa, pri
valėtų siuntinėti savo piliečius 
Prancuzijon, kur jie gali dy
kai pragyventi, nusipirkti po 
automobilį ir sugryžti su tuo 
pačiu kapitalu su kokiu išva
žiavo.

Tokioms pasakoms gal tik 
Tėvynės redaktorius ir tiki: 
jis nežino kad iš Lietuvos ne
leidžiama piliečiams 
nei 500 litų.

išsivežti

Dvasia
Vilniaus 
Jaunimo 

joki per
krauto

SKAITYMAI

ANTANAS SMETONA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KŪRĖJAS

“Nelaukdami abejingos talkos iš 
kitur, turime rasti kuriamųjų pajiegų 
savyje: jos gludi tautos vienybėje. Ne 
skaidymasis, o būrimasis draugėn.” 

A. Smetona: “Pasakyta Parašyta”, 
(273 pusi.)

* * *

PREZ. A. SMETONA 65 METŲ AMŽIAUS 
TjIRMUTINIO ir dabartinio Lietuvos Respub- 
* likos Prezidento Antano Smetonos darbai 

ir žygiai neatskiriamai ir glaudžiai yra susiję 
su musų nepriklausomos Lietuvos atstatymu. 
Jo idėjos tiek svėrė musų valstybės kūrimo 
darbe, jis tiek realiai ir nesvyruojančiai mokė
jo pažiūrėti į Lietuvos ateitį dar tais sunkiais 
laikais kada Lietuvos laisvė tebuvo musų tau
tos tik graži svajonė, kada šiądien, , prisiminę 
anuos koyų laikus ir padėtas jo pastangas, drą
siai savo dabartini Respublikos Prezidentą An
taną Smetoną galime pavadinti Nepriklausomos 
Lietuvos kurėju.

Šiądien laimingi esamev galėdami jo 65 me
tų amžiaus sukakties proga pasidžiaugti bent 
keletu jo gyvenimo faktų ir idėjų, kurios yra 
padėjusios tvirtus pagrindus musų laisvai Lie
tuvai ir Lietuvių ta'utai naujai įkvėpusios am
žių apmarintą laisvės idealą.

Kada Lietuvoje dar teberuseno Didžiojo 
Karo įdegti gaisrai, A. Smetona iškėlė Lietuvių 
tautos laisvės šūkį; “Lietuva yra begalo daug 
prisikentus: padėjo kitiems šiokiu ar tokiu bu
du vilkti ant savo pečių karo sunkenybių naštą,

Jaunųjų Vilniečių
Jaunimui skirtas 

Lietuvių laikraštis 
Kelias prisimena kad
gyvenimai nepalaužę 
Lietuvių tautinės ir moralines 
dvasios. Bet to, esą, neužten
ka: Vilniaus Lietuviams (ypa
tingai jaunimui) reikia stoti į 
kitą didingą darbą; tai ■— už
kariauti savo krašte pilną eko
nominę galią. Sako, reikia pa
kelti kaimiečių ūkis, reikia pri
kurti prekybinių ir vartotojų 
kooperativų, reikia sutautinti 
(sulietuvinti) smulkią ir dide
lę prekybą miesteliuose.

Sako, reikia reikalauti žemės 
reformos (dvarų išdalinimo) 
Lietuviams mažažemiams ir be
žemiams. Tada Lietuviai jau
sis pilnai savarankus Vilniaus 
krašte.

Tai gražus ir sveiki sieki-1
niai, ir Amerikos Lietuviai čia; pavargo, nustojo begalės žmonių ir turto. Kas 

Vien tiktai 
laisvė.” (“Vienybės Gairėmis”, 300 psl.) 
Dar tada kada Lietuvos laisvė tebuvo gra- 
Lietuvių tautos sapnas, A. Smetona pasiųs- 
kartu su J. šauliu ir S. Kairiu į Lausanne

'T'AIP blogai ir taip negerai. Jeigu Europoje karas 
* neiškyla, Vokiečiai pasilieka tokie patys galingi 

kaip iki šiol buvo ir gali tęsti savo mažų kaimynių tau
tų kad ir ekonominį užkariavimą.

Jeigu butų kilęs karas ir Vokiečiai butų sumušti, 
Lenkai pasidarytų dideli ir tie neduotų Lietuvai ir ki
toms savo kaimynėms ramybės.

Ar vienaip ar kitam butų, vis nebus mažoms šalims 
geriau. Iki šiol dar Rusija piršosi mažoms šalims už
tarėja savo pašonėje, bet ji pasidavė įtakon to žmogaus 
kuris lyg siaubas visas nori praryti. Reiškia, jeigu kil
tų reikalas, Rusija galėtų sutikti pavesti mažas kaimy
nes šalis Hitlerio įtakai.

Žiūrėsim kaip dabartinė Chamberlaino politika bus 
pravesta iki galo. Jeigu butų gauta koks nors rimtas 
Hitlerio prižadas mažinti ginklavimąsi ir palaikyti Eu
ropoje taiką, su Lenkais susitaikius Danzigo ir korido
riaus klausimu, gal ir Europai ir mažoms valstybėms 
rytojus butų ramesnis ir šviesesnis.

Lietuvai šio konflikto laiku reikėjo išnaudoti proga 
pareikalauti iš Lenki) Vilniaus. Juk visa Lietuvių vil
tis ir buvo dedama Vilnių ir užgrobtą kraštą atgauti 
tik tada jeigu Lenkija atsidurtų kokiame nors konflik
te su kita kuria valstybe.

Lietuviai išdalies jaučia tam tikrą pasitenkinimą 
kad -Lenkija, kuri prieš metus laiko visu žiaurumu šo
ko praryti Lietuvą, dabar pati atsidūrė tokioje padėty
je kur jos didesnis kaimynas padarė visą žiauriausi pa
sikėsinimą ją suplėšyti ir praryti. Kažin ar Lenkija nuo 
šito pasimokys ką?

Gal ir Klaipėdos atplėšimas nuo Vokietijos dabar 
hutų galimas. Juk Klaipėdos krašto ir miesto gyven
tojai nepatenkinti Hitlerio jiems uždėta priespauda. Jie 
patys pagelbėtų atsimesti, jeigu tik matytų iš Lietuvių 
pusės tikrą norą prisijtmgirną pravesti. -

Lietuva susilau- 
globėjų, kurie 
nepriklausomy-

tuvą ginti, o
Anglija.

Tokiu budu, 
kė neprašytų 
patikrina jos
bę (kiek šiame netvirtame pa
saulyje ją galima patikrinti). |

turėtų padėti kuo gali.

PRIE KAUNO per Viliją 
Vilijampolę^manoma statyti ir 
antras didelis tiltas, nes Petro 
Vileišio tiltas, išstatytas apie 
9 metai atgal, užpildytas tra- 
fiku. Vilijampolė (Slabada) 
smarkiai auga, ten statomi fa- 
frikai ir išdirbystės.

i

gali jai atlyginti tuos nuostolius? 
jos Antanas Smetona

.. MERGAITEI
Veversėliui giedant,
Krentant nuo dangaus,
Tau skaisti jaunystė 
Pasakas nuaus.
Ir bus širdžiai džiaugsmo,
Miela sese, tau —
Kiek žiedų liepsnotų
Čia aš atradau.
Bet jieškosiu žiedo
Tokio kaip ir tu,
O, graži mergaite,
Angelo veidu....
Veversėliui giedant,
Krentant nuo dangaus,
Tau skaisti jaunystė
Pasakas nuaus....

Šiauliai. Balys Bninauskas.

žus 
tas 
pavergtų Rusijos tautų kongresą, pirmą kartą 
griežtai iškėlė Lietuvos nepriklausomybės prin
cipą.

Kiek vėliau, po didelių bendrų pastangų ir 
žygių, tais pačiais principais buvo paremtas 
Lietuvos Tarybos, kurios prezidiumo pirminin
kas, kaip visi gerai žinome, buvo dabartinis 
musų Respublikos Prezidentas A. Smetona, 1918 
metų Vasario 16 dienos istorinis aktas. Po šios 

| Nepriklausomos Lietuvos politinio atgimimo ne
pamirštamos dienos, kai buvo sudaryta pirmu
tinė Lietuvos vyriausybė, A. Smetona, tada 
Valstybės Tarybos pirmininkas, pasakė šiuos is
torines reikšmės žodžius:

“Lietuvai atėjo pati rimtoji valanda tapti 
vėl nepriklausoma, savarankiška šalimi, kokia 
ji yra kitados buvus. Kad mes jaučiamės esą 
visai arti tos senai visų Lietuvių trokštamos 
laisvės, tai reikia padėkoti prakilniems musų 
tėvynės sunams ir dukterims, savo vargingais 
darbais gaivinusiems apmirusią Lietuvos dva
sią. Jie vyko į tą laisvės idealą neapsakomai 
sunkiais keliais, įsižiūrėję į jį, kaip į šviesą, to
li ir aukštai žvilgančią žvaigždę. Būdami ten, 
jie ir galą gavo, bet, patys žudami, pramynė 
mums taką, šiądien jau vieškeliu virtusį. Gar
bė jiems, tiems musų tėvynainiams!” (“Pir
masis Nepriklausomos Lietuvos Dešimtmetis”, 
70 psl.). 
atsiliepti 
dento A.
taip:

“Lengva buvo tais sunkiais keliais žengti 
į laisvės idealą, savo priešakyje turint nesvy
ruojantį, pasišventusį, Lietuvai atsidavusį va
dą, Antaną Smetoną.”

ANTRAS LIETUVOS KURINIO ETAPAS 
IR TAUTOS VIENIJIMO DARBAI

Aukščiau paminėtų A. Smetonos ir jo ben
dradarbių žygių Lietuva buvo iškelta į nepri
klausomų valstybių eilę. Antrasis Nepriklau
somos Lietuvos kūrimo etapas buvo jaunos, di
džiojo karo nukamuotos, neturtingos, socialiai 
pakrikusios Lietuvos valstybės atstatymas. Šis | 
antrasis etapas buvo toks pat svarbus ir reikš
mingas, nes butų užtekę mažiausio nukrypimo 
nuo tikrųjų kelių vėl -sunkiai iškovotai laisvei 
prarasti.

Respublikos Prezidentas A. Smetona ir šio 
antrojo Nepriklausomos Lietuvos valstybės at
statymo etapo kūrimui paaukojo visas savo jie- 
gas, sugebėjimus ir pastangas. Jis gerai su
prato kad be tautos vienybės Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybe gali lengvai žlugti, įsigalėjęs 

I partiviškumas gali suskaldyti negausiais Lietu- 
į vių tautos jiegas, sukiršinti įvairius Lietuvos

Jei Lietuvių tauta tada butų galėjus 
j tuos istorinius Respublikos Prezi- 
Smetonos žodžius, ji butų atsakius ši-

VOKIEČIAI Amerikoje, nazių spaudos ir agentų su- V agituoti, kas mėnesį šimtais gryžta atgal į Vokieti
ją, kur sako yra daugybė darbo ir užmokestis gera.

Kurie Vokiečiai savo tautiečiams tikrina kad ten 
žmogus neturi laisvės, kad maisto stoka, kad reikia dir
bti ilgas valandas, tie užsidegėliai atsako: “Tai yra tik 
priešų propaganda ir melagystė”. Jie. prisisėmę pro
pagandos ir “gerų žinių” apie Vokietijos gerovę, bėga 
ten, kaip prieš keliolika metų, per kelis metus bėgo mu
sų įkaitę komunistai į “Sovietu rojų”. Kaip greit nubė
go taip greit stengėsi mesti “rojų” ir bėgti, ir net ko
munizmo išsižadėjo.-... Nabagams Vokiečiams bus blo
giau: jie negalės iš Vokietijos išbėgti....

JAPONAT senesniais laikais buvo čiepijami į nosį, vietoje 
( petį ar kur kitur, kaip daroma kitose šalyse.

VEDUSIOS moterys,'kaip apskaičiuota, turi didesnę progą 
išgyventi ilgesnį amžių negu našlės arba netekėjusios.

GIEDA GAIDELIAI
Liaudies Daina

Gieda gaideliai anksti rytelį, 
Kelkis, berneli, eik Į darbelį.
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, 
Dar nebudino mane mergelė.
Aš atsikėlęs anksti rytelį, 
Išėjau pjauti lankoj šienelio. 
Dar neišvariau nei pradalgėlio, 
Žiuriu ateina mano mergelė.
Eina mergelė viešu keleliu, 
Šviečia skarelė balta šilkinė. 
Maniau kad rytas, saulė tekėjo, 
Rūtų šakelė rankoj žydėjo.

•Sėskis, mergele, ant pradalgėlio, 
Tegul pailsi rankos, kojelės. 
Ačiū, berneli, už tą žodelį, 
Aš pasilsėjau pas motinėlę.

luomus ir pražudyti taip brangiai iškovotą tau
tos laisvę.

A. Smetona ir toliau nustatė musų valsty
bės stiprinimo kelius. Pirmiausia visą laiką jis 
skiepijo musų tautoje politinės taikos ir vieny
bės šūkį: “Valstybė yra didelė šeima, dėl to ir 
jai grasytų pavojus, kai nebūtų santarvės. Ar 
ne dėl jos nebuvimo suiro ir dingo musų senoji 
Lietuva? Visokių seimelių rietenos pražudė 
ją. šioji praeities klaida tegu bus mums įspė
jimas ateičiai.” “Labai nusideda tautai tas kas 
šiokiais ar tokiais sumetimais mėgina ardyti 
jos vienybę, kėsinasi silpninti suburtą jos jie- 
gą.” (“Pasakyta Parašyta”, 273 ir 293 psl.)

Šis jo visą laiką tautai skiepytas politinės 
vienybės šūkis padėjo musų jaunai valstybei 
suburti savo pajiegas, taip reikalingas įvairioms 
naujo valstybinio gyvenimo sritims organizuoti 
ir vystyti.

Vienybės idėja musų tautai sudarė tolimes
nio jos vidujinio stiprėjimo sąlygą. Tai buvo 
didelis musų jaunos valstybės gyvenimo laimė
jimas, stiprus idėjinis pagrindas jai toliau vys
tytis ir plėtotis.

Taigi, musų Respublikos Prezidentas An
tanas Smetona yra ne tik sukūręs Lietuvos ne
priklausomybę, ne tik kartu su kitais Lietuvos 
veikėjais iškovojęs Lietuvių tautai laisvę, bet ir 
padėjęs svarbiausius musų valstybinio gyveni
mo pagrindus ir nustatęs jos vidaus gyvenimo 
santikius Su dideliu džiaugsmu ir pasididžia
vimu Lietuvių tauta gali visada prisiminti kad 
tiek jo padėti valstybės gyvenimo vidaus san
tikiai yra paremti didele išmintimi, socialio gy
venimo pažinimu ir musų jaunos valstybės ir 
tautos uždavinių supratimu.

“L.A.” A. Baidotas.

I

• DRAMBLIAI (sloniai) sugyvena iki 150 
ir 200 metų amžiaus.

• KEISTI DUONOS PAVIDALAI. Boglias- 
co srityje, Italijoje, duona kepama įvairiuose 
pavidaluose: žuvies, paukščių, žalčių, vietoje 
reguliarių pailgų ar apvalių bakanų.

• JAPONIJOJE žemės drebėjimų išpuola 
kasdien po keturis. Suvienytose Valstijose vi
dutiniai tenka po vieną kas keturios dienos. Ir 
Amerikoje žemės drebėjimai esti palyginamai 
menkesni negu Japonijoje.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykag, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Į 6820 Superior Avė. _ ■__ Cleveland, Ohia
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Nuoširdžiai dėkojam Wor- 
cester, Mass., Lietuviams Gi- 
raieiams už suteiktą mums 
taip patogią vietą savo gra
žiame name ir visus kitus ma
lonumus atsilankius į Moterų 
Sąjungos seimą.

Dėkojame Pauliukoniams ir 
jų maloniai šeimai už jų pui
kias vaišes, pietus ir vakarie
nes ir visus nuoširdumus ko 
kilis mums teikė laike buvimo 
Worcesteryje.

Padėka priklauso žagarams 
’r JŲ gražiai šeimai; nors pir
ma pažintis bet jų vaišingu
mu jautėmės kaip prie arti
miausių savo draugų.

.Dėkui Liutkams ir jų malo
niai šeimai, su kuriais turėjom 
progos dalintis Maironio Par
ko vasarnamio įspūdžiais prie 
gerų vaišių ir muzikos.

Likit sveiki, Worcesteriečiai. 
Jūsų miesto gražios apielinkės, 
aukšti kalnai, gražus miškai 
patraukė musų dėmesį ir pasi
lieka atmintyje.

Važiuojant į seimą apsisto
jom nakvynei Staigvi’lų šeimo
je, Ravenna, N. Y., kur buvom 
nuoširdžiai priimti. Poni Staig- 
vilienė yra pažymėtinai links
mo budo ir gera šeimininkė, p. 
Staigvilas matyt iš budo ir 
savo ūkio sutvarkymo yra rim
tas ir darbštus šeimininkas.

Neatsiliko ir jų kaimynas p. 
Stankevičius nuo vaišių mums 
išleidžiant. Stankevičius turi 
ūke iš 180 akrų ir pieno biznį. 
Gerai įsigyvenęs ūkininkas.

Gr.vžtant iš VVorcesterio, su
stojom Amsterdam, N. Y.; čia 
mus priėmė ir vaišino artistas 
Juozas Olšauskas, Kerbeliai. 
Roseliai. Saldžiai. Radom čia

ir Detroitietes delegates gryž- 
tančias iš to paties seimo, p. 
Simonienę ir Ambrazienę, ir 
visi kartu praleidom laiką be
sisvečiuodami Saldžiaus įstai
goje, kuri patogiai įrengta, o 
jau šeimininkų vaišingumas 
nepaprastas.

Sekmadienio rytą atlankėm 
Lietuvių bažnyčią, kur klebo
nauja žymus Lietuvis patrio
tas Kun. Židanavičius, vargo- 
ninkauja muzikas Juozas Ol
šauskas. Bažnyčia gerai įren
gta, choras išlavintas, įspū
džius gavom gerus.

Detroitietes delegates paly
dėję į traukinį važiavom susi
pažinti su Amsterdamo įdo
mesnėmis apielinkėmis. Ap
lankėm katalikų branginamą 
vietą, kur Indi jonų laikais ka
talikų misijonieriai mokino ir 
krikštijo jų vaikus ir nuo In- 
dijonų nuožmios rankos patys 
žuvo. Toje vietoje įrengta 
vasarinė bažnyčia su keturiais 
dideliais altoriais pačiame vi
duryje, ir iš visų keturių pu
sių sustatyta vietų dėl penkių 
tūkstančių žmonių; tą vietą ti
kintieji gausiai lanko.

Pavakare nuvažiavom į pik
niką, surengtą Lietuvių su Uk
rainiečiais, Vilniaus vadavimo 
naudai. Žmonių buvo nedaug. 
Vieta patogi ir nuosava; gre
ta pikniko vietos yra ir nuo
savos kapinės. Iš to visko ma
tyt Amsterdamo Lietuviuose 
taikus sugyvenimas, ko mes ir 
linkime jiems.

Po poros linksmai praleistų 
dienų Amsterdame, vaišingoje 
kompanijoje, važiavom namų 
linkui, su neužmirštinu dėkin
gumu.

Clevelandiečiai 
Paulina Štaupienė, 

Julė ir Jurgis SalaseviČiai.
------- !----

• PRIE WPA darbų šią sa- 
savaitę CĮevelande ir Cuyaho- 
ga apskrityje paėmė tarp 500 
ir 600 asmenų į švariuosius 
darbus, nes ta kvota nebuvo 
užpildyta.

JACK’S FRUIT MARKET
Lietuvis savininkas ir operatorius.

Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias 
\ kainas. Atvežain nemokamai.

6601 Wade Park Avenue
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| NAMŲ TAISYMAS Į 

= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.

• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. ? 

Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui. B
HOME OWNERS SERVICE

= 6801 Whitnev Avė. Phone HE. 3812 |
Joseph Graff, Lietuvis'amatninkas. =

.. ............................................................................................................................... . 
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I ra STATĖ I 
g WIND0W SHADESvĮ

VISOKĮ LANGAMS ŲŽTRAUKALAI (Shades) į
■ Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo : 

pigiausiu iki aukščiausio? > ašies. Taipgi valom ir taisom. :
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.

HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • .1. Pečiulis, Sav, i
...... iiiiiĮiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiutmuiiiHiiiiiHiiinuiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiimiir 

.....................................................................................

DĖKLĄ C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—l.aisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojinmi leidžiama nauotis nemokamai. I 

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

.... virvei. ■ ■ ■ ■ ■'■>■■■■■ a ■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ re a ■ ■ ■ ■ 11A
«I&«**■■■■■
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AKRON, OHIO
Veronika Žintelienė su savo 

sunum Pranu ir duktere Elz
bieta lankėsi pas savo motiną 
ir patėvį Antaną Dumbraus- 
kius, Johnstotvn, Pa. Vaišes ir 
kelionę turėjo gerą. Tik, sa
ko. tie aukšti Pennsylvanijos 
kalnai tai keliautojus stebina 
ir nuvargina. Iš ten nuvažia
vo Chicagon pas savo pusse
serę Mikaliną Paulinek, su ku
ria per 32 metus buvo nesima
čiusios. Abi labai apsidžiaugė 
susiėjusios po tiek ilgų metų. 
Jų visa šeima nusifotografavo 
atminčiai, o pusseserė Mikali
na vięšnią apdovanojo Lietu
viška mėsa ir suriu, kuo su- 
gryžus į Akroną pavaišino 
savo draugus ir vyrą. Poni 
žintelienė yra Dirvos skaityto
ja.

Vincas Bulevičius, buvęs šv. 
Petro Lietuvių parapijos var
goninkas prie Kun. A. Janu
so, susirgo. Gydosi St. Tho- 
mas ligoninėje. Linkim jam 
greito pasveikimo.

Iš Clevelando pas J. Jonuš- 
kus lankėsi buvus Akronienė 
O. Bartkienė.

Buvusios Lietuvių šv. Pet
ro parapijos klebonas Kun. R. 
Burgeois laike pereitą savaitę 
atsibuvusios Ohio legijonierių 
buvusių kareivių konvencijos, 
tapo išrinktas legijono dvasios 
vadu kapeljonu. Tai žymus 
paaukštinimas jam.

Petras Ražukas su žmona ir 
sunum lankėsi Pittsburghe pas 
F. Radžiu, kuris yra pirminin
ku Lietuvių Piliečių Klube. Po 
vaišių ir pasikalbėjimų apie 
visokius Lietuviškus ir kito
kius reikalus gryžo namon pa
tenkinti.

šį šeštadienį, Rugsėjo 2 d., 
vakaro metu, Ražukai savo įs
taigoje, 1883 Manchester avė., 
rengia svečiams vakarienę, 
kaina visai maža, o alaus tai 
ne tik vietinio bet ir iš ketu
rių kitų valstijų galima bus 
gauti. Ražukų kaipo gabių 
biznierių įstaiga lankoma sve
čių iš plačių apiclinkių. Už at
silankymą Lietuviams jis per 
Dirvą dėkoja. Pasitiki kad ir 
šį šeštadienį Lietuviai atsilan
kys smagiai praleisti vakarą.

Valdžios viešuose WPA dar
buose dirbę darbininkai buvo 
pašaukti dirban, bet padirbus 
po keletą dienų tapo iš darbo 
paleisti. Sako gal už kelių mė
nesių jie gaus vėl padirbti.

Kas tų biednų darbininkų 
neskriaudžia. Daug ir Lietu
vių nukenčia netekę darbo.

Kurie dirba gumų dirbtuvėse 
tie dirba pilną laiką ir gerai 
uždirba. Kalnas.

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

HAN’S CAPT.
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schvveizer, Prop. 

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

ENdicott 8908

KELIOS PASTABOS IŠ MOTERŲ SĄJUN
GOS JUBILEJ1NIO SEIMO

WORCESTER, Mass. — Mo
terų Sąjungos seimo posėdžiai 
atsibuvo Rugpjūčio 7—11 d., 
Šv. Kazimiero Lietuvių para
pijoje. Ten klebonauja Kun. 
Aug. Petraitis, didelis patrio
tas.

Delegačių suvažiavo per virš 
80 ir daugybė svečių.

Worcesterietės seimo tvar
ką turėjo gerą, ir ypač dele
gačių vaišės, vakarienė, pusry
čiai ir pietus viešnioms delega
tėms patiko. Puošni seimo va
karienė visa tai pagražino, ir 
koncertas nesuvylė, tuo įdo
miau kad moterys bei mergi
nos didesnę programo dalį už
pildė ir visi savo pareigas at
liko gerai, išskiriant p. Marės 
čižauskienės anekdotus, kurie 
buvo maišomi viduryje kon
certo 
apie tą 
kurią ji nuo estrados siūlė De- 
troitietėms, daugiau negu juo
kinga. Po koncerto patėmi- 
jau čia naują Lietuvišką šokį, 
kuris man labai patiko. Geis
tina kad visose kolonijose jau
nimas jį praktikuotų.

Seimo eigos netaktą lai iš
riša pačios delegatės ir ateity
je lai išsirenka tokią vadovę 
kuris galės tvarką palaikyti. 
Mes prasėdėjom posėdžiauda- 
mos keturias ir pusę dienas ir 
konstitucijos punktų neužbai- 
gėm.

Seimo posėdžius gausiai lan
kė svečiai dvasininkai.

Apsidairius po Worcesterį, 
visur matosi vieningas Lietu
vių sugyvenimas; jų kilnus 
darbai už juos kalba. Turi čia 
dvi skaitlingas parapijas su 
gražiomis bažnyčiomis, moky
klomis ir salėmis; ypatingai 
patiko Aušros Vartų parapija. 
Joje klebonauja Kun/ K. Va
gys; bažnyčia įrengta taip mo
derniškai kokios kitur neteko 
matyti.

Worcesterio Lietuviai apart 
gražių bažnyčių turi ir kitokių 
viešų įstaigų, k. t. savaitraštį 
Amerikos Lietuvis, klubus; 
mieste klubo namas gana pa-

togiai įrengtas, ir turi kitą na
mą užmiestyje prie ežero, kur 
tiesiog vilioja visur lankytis. 
Turi Maironio Parką, kuriame 
draugijos laiko piknikus, o pa
vieniai praleidžia šiltus vasa
ros vakarus, vieni maudosi 
ežere, kiti prie stalų susėdę 
užkandžiauja, vaišinasi alum. 
Visa bendrai suglaudus mato
si Worcesterio Lietuviuose vie
nybės atspindis. Ir 
tuvių patarlė sako, 
nybė ten galybė”.

sena Lie- 
“Kur vie-

Delegatė.

J j IPPODROM p]

programo, labiausia gi 
“importuotą lazdą”,

“(N NAME ONLY”
Ši nauja filmą pradedama rodyti 

Hipnodrome Teatre šeštadienį, Rug
sėjo 2 d.

Tame veikale dalyvauja visa ei
le pažymių filmų artistų, kaip tai 
Carole Lombard. Cary Grant ir 
Kav Francis. Jie vaizduoja vedu
sių porą, Grant ir Francis yra ne
laimingai apsivedę, ji ištekėjus už 
jo kad galėtų turėti pinigų vesti 
savo aukštą gyvenimų. Kuomet į 
Grant gyvenimą ineina Lombard, 
jis ją visiškai pamyli. Ji yra ža- 
vėjanti jauna našlė, turinti penkių 
metų dukrelę. Bet kai ji įsimyli 
į Grant patiria kad jis yra vedęs.,

Prie jų vaidina kiti geri artistai: 
(‘baries Coburn. Helen Vinsnn, Jo- 
nastan Hale, Katherine Alexander 
ir Maurice Moscovich.
— ------------ L------------------

Tautinės Tarybos Konferencija
New Yorke Rūgs. 10

PASAULINĖS Parodos Lietuvių Dienos proga, Rug- 
1 sėjo 10 d., anksti rytą yra šaukiama A. L. Tautinės 
Tarybos plati konferencija, i kurią yra prašomi visi 
ALTT. Centro Valdybos nariai ir įvairių ALTT. skyrių 
Komisijų nariai.

Taip pat yra kviečiami imti dalyvumą ir visi musų 
Tautinės veiklos darbuotojai, ir moterys, nes šioje kon
ferencijoje bus svarstoma ir Lietuvių moterų organiza
cijų reikalai. Prašomi ir kviečiami dalyvauti jaunuo
liai, nes ir jaunimo organizavimo reikalai konferenci
jos programe ineina.

Konferencija bus Hotel New Yorker. kampas 34th 
St. ir 8th Avenue, New Yorko mieste, 9 vai. ryto. Ka
dangi ta vieta ir laikas rasta tinkamiausias, delegatai 
prašomi susirinkti nevėluodami, nes konferenciją tu
rėsim baigti pirm važiuosiant Į Pasaulinę Parodą Lietu
vių Dienos programą pamatyti.

Iš konferencijos vietos Į Pasaulinę Parodą iš Penn- 
svlvania stoties (Sth Avenue ir 32nd Street) nuvažiuoti 
trunka tik 10 minutų, taigi visi be jokių klaidžiojimų 
lengvai pasieksi! Parodos vietą.

Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba.

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

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas”
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury. Cann.

Lai švarus, AUTOMATINIS GASAS
Prašelina visokius Sunkumus 

iš tu 4 Dideliu Darbu

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

: tirtas Informacijas ii praktiškus patarimus reikale vi- Ę 
i šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- : 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė l’astovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
i 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 :
:.......mum.........

Edward A. Hiss
Pharmacist and Optometrist
Pabandykit musų Hay Fever 
apsaugos vaistus, 100 nuošim
čių veiksmingi. Pagelbsti net 
blogiausiais atvejais. Kainuo
ja tik $1.00. (41)

7102 St. Clair Avė.
ENdicott 8555 HEnd. 5092
Pritaikom akinius ir ištiriam 

akis per virš 30 metų.

„mum.......11111111......... .

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 j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 

;: įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

1
J.4
J

L tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 

•' " Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
•' mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
L kitės j mane telefonu arba asmeniškai.
; ’in i m 11 r i *11'

j

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

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

James E. Spagnola
F L O R IS T

COMPI.ETE FLOWER SERVICE 
FOR ALI. OCCASIONS

Novelty Vase Plants Rare Plants 
Cut Flowers (38)

Landscaping Rock Ponds
Pristatom į namus. EN. 2380

5818 Superior Avė.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
RŪGS. 1 IKI SPALIŲ 31
Pirkit sau ALŲ IR VYNĄ 

wholesale kainomis.
STIPRUS GERAS ALUS 

25 skirtingų rūšių -- $1.56 už dėžę 
6 bonkos — 49c.

•
VYNAS — 22 skirtingų rusių. 

$1 galionas ir aukščiau.
CANNED EEEF $2.15 už dėžę 

10c vienas.

PFRRY AVINE HOUSE 
7205 Wade Park A v. ENd. 9276

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy j 

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.) 

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

Formai Cleaners lnc-
Vyriškų

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•
Paimam visą darbą 

iš jusi, namų ir pri
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

VIRIMAS. Greitas karštis, daugiau ati- 
‘ tinkamų gazo degintojų, naujas automa- 
itiškas kontroliavimas sutaupys jums dik- 

čiai valandų per savaitę kurias dabar pra- 
leidžiat virtuvėje.

NAMŲ ŠILDYMAS. Švari, patogi ši
luma be valandėlės darbo ar rūpesčio iš
tisą žiemą. Taipgi pavasarį ir rudenį.

ŠALDYTUVAS. Gasinis šaldymas yra 
tylus, laisvas nuo gedimų, ir kaštuoja žy
miai mažiau negu kitas kuris moderniš
kas metodas.

VANDENS ŠILDYMAS Gasas duo
da progą turėti karšto vandens tiek kiek 
reikia ir kada tiktai reikia—tik už kelis 
centus į dieną.

Naudoki! GAS taupymui laiko ir pinigų. 
Bus lengvesnis ir patogesnis gyvenimas.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

GAS 4 dideliems 
darbams

Virimui • Vandens šildymui 
šaldytuvui • Namo šildymui

I Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms |
PR. KUNCAITIS |
Savininkas ir Kepčjas

• • ==

4023 E. 141 ST. |
Telefonas VVAshington 3227

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

VISADA PRAŠYT l.T NEW DEAL DUONOS |

NEW DEAL 
B A K E R Y

♦

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,

Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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RENGIA DARŽELIO 
SĄJUNGOS 10 ME

TU MINĖJIMĄ

Lietuvių Kultūrinio Darželio į 
Sąjunga rengia savo 10 metui 
gyvavimo sukaktuvių minėj i-J 
mą. Paskutiniame susirinki- j 
me nutarta rengti banketas i 
sukaktuvių mėnesį, apie pabai-, 
gą Spalių mėn.

Lietuvių Kultūrinio Darželio i 
Sąjunga per 10 metų beveik 
užbaigė savo milžinišką darbą. 
Lietuvių Darželis išstatytas ir ‘ 
pilnai įrengtas, trūksta dar tik 
vieno paminklo ir dar pusantro 
tūkstančio dolarių likusioms 
skoloms užmokėti.

Antras žymias iškilmes Cle
velande turėsim tai paminėjant ■ 
Dr. Vinco Kudirkos 40 metų 
mirties sukaktuves. Šį pami
nėjimą rengia Dr. Vinco Ku- Į 
dirkos Draugija Lapkričio 19 
d., Lietuvių salėje.

Delegatai Į Ekonominio 
Centro Suvažiavimą

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas savo susirinkime pasky
rė keturis delegatus dalyvauti 
Ekonominio Centro suvažiavi
me New Yorke Rugsėjo Ii d. 
Jie yra: K. S. Karpius, Jonas 
Brazauskas, Juozas Blaškevi- 
čius, N. A. Wilkelis.

Jie dalyvaus ir Sandaros bei 
Tautinės Tarybos konferenci
jose.

į Lietuvių Dieną New Yorke 
važiuoja ir daugiau Clevelan- 
diečių, tarp jų Ona Karpienė, 
Aldona Wilkelienė, Petronėlė 
Jonilienė su kompanija ir kiti, 
kurių vardų neteko sužinoti.

GRYŽO A. BANYS
Praleidę savaitę laiko pas 

savo brolį Niagara Falls, Ale- 
kas Banys, VVS. skyriaus pir
mininkas, gryžo į darbą. Iš 
Niagara Falls buvo nuvykęs į 
Rochester, N. Y,, dalyvavo Lie
tuvių piknike.

Parvežė Lietuvos reikalams 
aukų $6.25. ir išgavo dviejų 
Dirvos prenumeratų atnauji
nimą.

RUOŠIA SPALIŲ 9-TAI
Clevelando VVS skyrius ren

gia atitinkamą vakarą Spalių 
9-tos paminėjimui. Tuo reika
lu jau atsibuvo vienas susirin
kimas antradienį, Lietuvių sa
lėje.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiu savo širdin

gą padėką Kun. Bernardui Bar
tis už jo pasitarnavimą mirus 
mano žmonai, Domicėlei, taip
gi dėkoju Aušros Vartų Drau
gijai už jų narių parodytą pa
lankumą, ir visiems draugams 
bei pažystamiems kurie daly
vavo šermenyse ir laidotuvėse. 
Ačiū graboriui N. A. ^Vilkeliui 
už jo visą padėtą trusą laido
tuvių reikale.

Ignas Šimonis, 
10694 Eik Avė.

GRAŽUS TURTAS AKRONE
Parduosiu bučernę ir groser- 

nę su namu, 7 kambariu, gra
ži vieta, ilgus metus išdirbtas 
biznis, kurį dariau gerą; par
duodu iš priežasties ligos.

F. T. Martin (35)
692 Flora Avė. Kenmore 

Akron, Ohio.
SAVININKĖ PARDUODA

Labai patogus namas ant Vale 
avė., pavienis 6 kambarių, dvigu
bas garažius; arti mokyklų, bažny
čių ir gatvekarių; galima matyti 
popiečiais. (36)

Savininkė 10226 YALE AVĖ.

HENRY WIEBUSCH
Narni] Dekoratorius iš Vidaus 

ir iš Lauko.
Pirmos rūšies medega ir darbas. 

Specialės rudeninės kainos.

VVAsh. 0527 4371 E. 139 St.

MIRIMAI
DOMICĖLĖ ŠIMONIENĖ

Domicėlė Šimonienė, 55 m., 
po tėvais Dilunaitė, mirė Cle
velande Rugpjūčio 25 d. Pa
laidota Rugp. 28 d., pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčio
je.

Iš Lietuvos paėjo Pagelažių
k., Veprų parapijos. Ameri
kon atvyko 1912 metais. Li
ko vyras Clevelande, Lietuvoje 
gyvena jos du broliai ir dvi 
seserys. Laidotuvėse pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. ^Vilkelis.

SUSIRINKIMAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos susirinkimas bus laikomas 
Rugsėjo 7 d., Lietuvių salėje, 
paprastu laiku. Primenu tai 
dėl to kad daugelis narių yra 
užsivilkę su savo duoklėmis, 
kaip mėnesinėmis, taip ir po
mirtine, nepamirškit atsilygin
ti. A. M. Praškevičius,

Turto Rast.

RASTAS PASIKORĘS

Frank Dolezal, kuriam buvo 
priskiriama keletas žudysčių, 
įvykusių Clevelande pastarų 
trijų metų bėgiu, kurių lavo
nai rasta be galvų, laikomas 
kalėjime kaipo kaltininkas, pa
sikorė kameroje. Dėl jo pasi
korimo eina tyrinėjimai.

• SU CEREMONIJA pirma
dienį pradėta darbas statydin
ti naują Clevelando miesto ope
ruojamą elektros stotį, kurios 
visas įrengimas kaštuos apie 
$5,500,000. Ji statoma paeže- 
ryje, tarp E. 47 ir 53 st.

PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems 
giminėms ir draugams kurie 
dalyvavo vestuvėse musų sū
naus Boleslovo, kaip atsilan
kydami bažnyčioje taip ir už 
suteiktas jaunavedžiams taip 
gausias dovanas. Atsiprašome 
visus svečius jei per daugelį 
kame nors nebuvo kaip rei
kiant iš musų pusės pasitar
nauta.

Po vestuvių jaunieji išvažia
vo ‘“medaus mėnesiui” pasiva
žinėti.

Medastas ir Karalina 
Masilioniai.

SVEČIAI Iš MASS.

Dirvos redakcijoje lankėsi 
Dirvos skaitytojas Juozas Ku- 
liunas, su žmona ir šeima, iš 
tolimo Brighton, Mass. Jie 
atvažiavo automobiliu palan- 
kyti savo draugus F. Januške
vičius, Ketvirčius, Matulius ir 
kitus Clevelande. Taipgi lan
kėsi pas savo artimus draugus 
Akrone, kur seniau gyveno.

Aplankė ir apžiurėjo Cleve
lando Lietuvių Darželį.

Pas Igną Visockus svečiuo
jas p. Visockienės pussesere, 
Ona Phillips iš Gallion, Ohio. 
Šiomis dienomis atvyks jos vy
ras ir tada važiuos į Neiv Yor
ką pamatyti Parodos.

PIKNIKAS PAVYKO
Sekmadienį rengtas Kun. E. 

Šteigmano naudai piknikas pa
sisekė gana gerai, žmonių bu
vo daug, nes diena pasitaikė 
graži.

Dalyvavo pats Kun. šteig- 
manas ir keli svečiai kunigai. 
Pasakyta trumpos kalbos.

•PIENO kaina Clevelande, 
pradedant Rugsėjo 1 d., pake
liama lc kvortai. Kaina bus 
11c kvortai už pristatomą į 
namus, ir 10c kvortai perkant 
iš krautuvių.

t
T* 

•$**J**!»4»»I* •!»*!* 4

NAUJOS PARAPI
JOS PIKNIKAS

Naujos parapijos pirmas, šios 
vasaros piknikas įvyks šį sek
madienį, Rugsėjo 3 d., Polic- 
mono farmoje, prie Grand Blv. 
Ta vieta pasiekti lengva ir vi
siems gerai žinoma.

Parapija gavus naują kunigą 
pradėjo išnaujo darbuotis.

Patarkit Vaikams kaip 
Užsilaikyti Gatvėje

Pastarų dviejų dienų bėgy
je du mažamečiai vaikai už- 

j mušta automobiliais Clevelau- 
j do gatvėse. Vienas vaikas bu- 
i vo devynių metų amžiaus, an
tras dešimties. To amžiaus 
vaikučiai nesupranta pavojaus 
kuomet jie žaidžia gatvėje ir 
bėgiodami išeina j vidurgatvj, 
kur turi sutikti mirtį. Tėvai 
privalo nuolatai juos persergė
ti ir motoristai turi sulėtinti 
savo važiavimą matydami vai
kus bėgiojančius gatvėje.

Bureau of Public Relations 
Cleveland Police Dept.

PRIIMA VYRUS

Cleveland Navai Rercuiting 
District galės priimti 48 jau
nus vyrus Rugsėjo mėnesį. Jie 
bus pasiųsti į U. S. Navai 
Training Station, Newport, R.
I., dvylikos savaičių periodui, 
kur bus mokomi pagrindinių 
dėsnių karo laivyno gyvenimo, 
laivyno etiketos, jūrininkystės, 
asmeniškos hygienos, infarite- 
rijos ir artilerijos darbų. Ap- 
likantai turi būti nejaunesni 
18 ir nesenesni 25 metų. Ap
likacijas gali paduoti Room 
500, Federal Bldg., Clevelande, 
ir kitų miestų paštuose.

Čekai Rūpinasi Respu
blikos Atsteigimu

čekai ■> Clevelande,- kaip ir vi
soje Amerikoje, darbuojasi ir 
rengiasi kad butų gatavais at
ėjus progai gelbėti savo res
publikos, Čekoslovakijos at
laisvinimui. Praeitą sekmadie
nį Clevelande lankėsi Dr. Jan 
Papek, iš Chicagos, kalbėjo 
Čekų dideliame išvažiavime, 
kur dalyvavo apie 5,000 žmo
nių.

KLAIDOS PATAISA
Dirvoje buvo paminėta apie 

atsilankymą Clevelande Biru
tės Preidukės su jos tėvais ir 
Juozu Maksvičiu. Tikrumoje 
buvo, atvykę Birutė Preidukė, 
13 metų amžiaus, ir tik Juozas 
Maksvitis. Biruta yra gimus 
Jersey City, N. J., o ne Cleve
lande, tik Clevelande gyveno 
su tėvais apie 10 mėnesių.

Birutai dovaną Dirvą užra
šė Juozas Maksvitis.

• TRAFIKO nelaimėse Cle
velande per šeštadienį ir sek
madienį užmušta 5 asmenys.

• NUŽUDĖ. Rugp. '26 d., 
kaip rašo Cleveland Plain Dea- 
ler, Teklė Lažutkienė, 42 m., 
nušovė savo vyrą, Petrą, 44
m., prie savo namų, 12002 Pee- 
lor avė., Linndale. Jiedu bu
vo vedę tik keturios savaitės, 
žmona sako vyras parėjęs na
mon vakare girtas su kitais 
draugais, pradėjęs ją mušti.
FARMA PARSIDUODA AR MAI

NAIS Į NAMĄ MIESTE
140 akrų farma, netoli Orwell, 

O., parsiduoda arba mainysim į na
mų Clevelande. Pilnai įrengta, su 
gyvuliais, naujais padargais, ja
vais. (36)

ZIGMONT PISCHING 
8603 Force Av. off Turney Rd.

Cleveland, Ohio

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių namas, 3 akrai že

mės, Garfield Heights. Reikia įmo
kėti tik $1,000, likusius iįsimokėji- 
mui. Kreipkitės (37)

M. H. JENNINGS
MIch. 0238 14205 Dressler A v.

PHONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY ANKA KARPIUS

(Continued)
When vve prossed the .border and 

entered Vievis, the first station on 
Lithuanian soil, vve found a large 
number of people had gathered to 
get a glimpse of the Americans, 
for evidently the vvord vvas passed 
around that vve vvould stop here. 
A case of good Lithuanian beer vvas 
in the station to .vvhich we vvere 
all invited. Later 1 learned that 
it vvas Mr. Steponavičius idea to 
have the beer ready vvhen vve came 
back. It vvas likę a party again, 
and somehovv you could sense a 
vreleome atmosphere he.e on our 
own ground, vvhile on the other 
side I felt a strangeness, that vvas 
cool and unvvelcome. Some of the 
more tirnid villagers stood at a 
distance and eyed us, perhaps won- 
dering if we were people and ii 
vve understood Lithuanian, and 1 
am sure there vvonders v/ere soon 
dismissed, for everyone talked Lith
uanian; soon ųuestions vvere asked 
and ansvvered, and everyone shared 
i n the beer.

By this time it vvas dark and 
most of the young people vvere 
tired and anxious to get home, for 
as I mentioned before the pace 
they had been going vvas exhaust- 
ing. Novv as vve were preparing 
to board the train a crovvd vvas at 
one of the train vvindiovvs looking 
up at something unusual. Indeed 
it vvas an unusual sight, for one 
of the girls, the one that resembles 
Greta Garbo, her name is Susan 
Stalyga, had climbed up on the 
baggage vvrack and made a bed of 
it. She said she vvas so tired and 
sleepy she vvanted to have peace 
until she got t.o Kaunas, everywhere 
else she is disturbed, by someone 
passing by or moving around, and 
here perched high overhead on the 
baggage vvrack she vvas out of the 
vvay and could sleep in peace! To 
the astonished crovvd vvatehing her 
thru the vvindovv she vvas telling 
them she is so used to the incor.- 
veniences of travel, that she has 
decided that “on the doorstep or 
under the doorstep is all the šame 
to her”. In fact she already had 
slėpt on a doorstep in Kaunas, for 
vvhen she returned home one night 
she had no key, and no vvay of 
gettting in, for as I vvrote about 
it soon after our arrival in Kau
nas, all gates and doors in Kaunas 
are locked at ten o’clock. Brave 
Sue, hovvever took it all good na- 
turedly and accepted it as one of 
the inconvenience of travel and 
being avvay from the comforts of 
home.

By eleven o’clock vve vvere back 
in Kaunas and at Pažangos restau
rant for a bite to eat, after vvhich 
vve vvent home.
FRIDAY — JULY 29

About seven o’clock this morning 
vve vvere avvakened by the tele- 
'phone, it vvas Mrs. Bružas ipvitin® 
us to dinner jn the evening. She 
is the vvife of one of the journa- 
lists vvho .vvere in America a fevv 
years ago, and Mr. Karpius vvas 
a guest at their home in 1935. We 
had paid her a visit a fevv days 
before at vvhich time she told us 
to expect a n invitation in a fevv 
days. We vvould have liked to 
sleep a little longer, būt shortly 
the phone rang again, it vvas Mrs. 
Babravičius vvho said she vvould be 
in town and vvanted to be vvith us. 
We later met and had lunch to
gether, at Pažanga, vvhere Bernice 
got a copy of the “Lietuvos Aidas” 
vvith her im.pressions of Lithuania 
that she gavę to the intervievver 
tvvo days previous. It vvas a very 
nice vvriteup, for vvhich she receiv- 
ed many compliments. Here again 
Mr. Steponavičius extended us an 
invitation to join them in a visit 
to the “Poligonas,” the soldiers 
camp just outside of Kaunas vvhere 
the army maneuver and practice 
takos plaęe In the afternoon we 
vvent to the Olympie stadium to see 
the basketball finais, vvhich proved 
to be very exciting.

In the evening vve vvent to the 
Bružas home vvhere vve had a very 
elegant dinner. It vvas a gathering 
of journalists and among other 
guests vvere Mr. Valaitis and Kruze 
of Brooklyn, and Mr. and Mrs. 
Gricius, the assistant editor of the 
“Aidas”, and Mrs. Bružas’ brother- 
in-lavv, Mr. Mikulskis, vvho is a 
very fine chorus director. Later 
in the evening several other Kau
nas journalists dropped in and join
ed the party, vvhich lasted far into 
the morning hours, after vvhich vve 
vvere escorted to our home.

SATURDAY — JULY 30
This morning vve caught up on 

some of our sleep and at ten o’clock 
vve got ready and vvent out to meet 
the Chorus. Tvvo big busses vvere 
vvaiting and soon vve vvere on our 
vvay to the “Poligonas.” It vvas a 
beautiful sunny. warm day, and as 
vve drove into the drive that led to 
the main building of the camp there 
vvas a large crovvd of officers wait- 
inv to vvelcome us. They were 
indeed a grand sight, dressed in 
their best uniforms. vvith shinny 
buttons and polished boots. Their 
eyes Sparkeling and broad smiles 
of uvelcome on their faces, for to
day thev vvere entertaining Ameri
can visitors. It vvas the first time 
I saw r o many officers in a group; 
off to the side under the shade of 
big trees the military band vvas 
nlaving stirring music in vvelcome 
to the r.rriva! of the guests. There 
vvere srardens and bright flcvvers all 
around. vvell taken care of and in 
all t.heir glory for the visitors. As 
vve came. off the busses it vvas so 
arranged that each one shook hands 
vvith in turn visitors and officers. 
and indeed I wondered vvhen vve 

wonld come to the end of the hand- 
shaking. Never in my life did I 
shake so many hearty hands, nor 
had I ever seen such galiant heel 
clicking as that done by these of
ficers. It was a treat that per- 
haps we shall never experience 
again. Each time a hand vvas 
shook a name was pronounced, būt 
far be it from me to even try to 
remember them, besides I vouldn’t 
even try to remembei- the faces, 
for in these grand uniforms they 
are all so handsome.

After this was all over, we were 
all likę one happy family, and some 
of the bolder officers vvere soon 
strolling along the path with a 
charming maidęn on his arm, those 
vvho vvere more shy vvalked along 
in group.-: just talking to the many 
guests. We had started on a tour 
of inspec-ting the camp, vvhen vve 
came to a part of the path that 
narrpvved and led thru the vvoods, 
wise Mr. Steponavičius could see 
that all vvas not fair, for some 
vvere in couples vvhile others vvere 
i n groups, so he s'tood over the 
path, and politeiy paired off the 
ręst of the crovvd to the joy of 
everyone. So all of the ladies had 
paitners, some of them had two 
and three, and indeed it vvas a very 
grand day for all. My partner vvas 
a candid camerman, and once in a 
vvhile dissappearad to take a shot, 
būt he alvvays reappeared to ac- 
company me.

Soon vve came to the section of 
the grounds vvhere the camps are. 
Here our appearance vvas heralded 
by four soldier trumpeters, vvith 
one hand on the hip, the other 
holding the long trumpet high in 
the air as they blew vvith all their 
might. From each trumpet hung 
a flag vvith the Lithuanian emblem 
of the “Knight”. It vvas thrilling 
to see this and it reminded me of 
moving pictures vvhere the trumpet
ers herald the appearance of roy- 
alty.

This part of the grounds vvas likę 
a museum, or better štili, a virtual 
fairyland, for the soldiers in their 
spare time havė vvorked out pieces 
of art. On the ground in hlocks, 
there vvere pictures constructed ofy 
pebbles and sand, each picture vvas 
fenced in vvith fancy intricate lit
tle fences, of tvvigs or stones. Each 
one a maste rpiece of the artists. 
There vvas the emblem of the in- 
signia of a “Knight", the president’s 
likeness, birds, animals, and the 
Castle of Gedeminas, which vve had 
seen just tvvo days before, in Vi
nilus. Of branches and tvvigs they 
had vvoven grotesųue and fantastie 
figures of animals, bears and birds, 
as big and bigger than a man.

The beauty of all this is that 
none of the artists are piofessional, 
yet vvith time and patience they ac- 
complished such vvorkr of art as 
vvould be the envy of real artists. 
'•AWė ’lobked ’insidė some of their 
tents and sleeping ųuarters of the 
men, and found them neat and clean 
vvith touches of art here too. The 
ground is spread vvith leaves that 
makes a soft clean floor vvhich oth- 
ervvise vvould be of sand and dust, 
and to add to this the air is full 
of the delightful pine odor of the 
vvoods.

We vvent to see the heavy artillery 
vvaeons and trucks and other vvar 
eųuinments used in maneuvers and 
practice. We savr large cannons all 
shined up and gleaming in the sun. 
Then vve vvent to the barns to see 
the beautiful spirited horses. Here 
some of the girls vvere invited to 
take a ride vvhich they did, and had 
loads of fun.

After all this inspection and walk- 
ing vve vvere taken back to the build
ing vvhere vve first arrived, here 
vve found dinner vvas.. prepared and 
vvaiting for us. After dinner vve 
vvent to a field vvhere a rough vvood- 
en stage is built facing a .slight 
grade in the land, vvhere the soldiers 
sometimes have small concerts and 
rirograms for their entertainment. 
Here the chorus gavę a private con
cert for our hosts and all the sol
diers ir. the camp. I vvish you 
could see hovv many hundreds of 
soldiers gathered to see and hear 
the concert. They all sat on the 
ground on the hillside, and I know 
they enjoyed the concert, for they 
cheered and applauded for more 
and more vvhich the generous chorus 
so graciously entertained them vvith.

Aftei- this vvonderful, hospitable 
entertaihing visit at the “Poligonas” 
it vvas late afternoon vvhen vve de
parted, vvith more hand shaking and 
eheerful “Sudiev". Severai officers 
acecmpanied us back to Kaunas, for 
they had time off, and vve sang 
all the vvay back. This evening 
we are to goi to the Karininkų Ra
move again, for they are having 
a farevvcll bąli for ' the Pirmyn 
Chorus.

O n our vvay home after vve left 
the busses vve stopped at Kon- 
rad s for a cool drink, and then 
vvent home to dress for the bąli.

(To be continued)

PYTHIAS
C A F E

lietuviška užeiga
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

WEDDING BELLS YOUNGSTOWN, O.

PETRAITIS - PRĄNKAS <
Saturday, September second finds 

tvvo young couples being joined in 
the Sacrament of Matrimony. First 
is the vvedding of Miss Jean Pe
traitis and Miehael Prankas, being 
held oh Saturday morning, at nine 
o’clok, St. George’s Church. This 
young couple have planned together 
for a long time —- both.being faith- 
ful to one another until their great 
day.

Reception vvill be held for the 
close friends and relatives, after 
vvh.th the bride and her groom vvill 
take a trip thru the statę of New
York as a honeymoon.

•
LUCAS - MOG

At ten a.m. of the šame day
a similar vvedding ceremony wil! be 
performed by the Rev. Father Petrai
tis in Youngstovvn, Ohio. At this 
ceremony, Miss Helen Lucas of the 
city of Youngstovvn vvill be united 
to Kenneth J. Mog (K.J.M.) of 
C.levelapd, Ohioi

This young couple, Miss Lucas of 
Lithuanian parentage and Mr. Mog 
of German parents vvill be united in 
the Pariah of St. Francis, 923 Shehy 
St. Reception vvill be for intimate 
friends and close relatives. The 
hcneymoon vvill be into Canada and 
thru Nevv York.

Folks here in Cleveland and vve 
of the Youths Forum vvish both of 
these young couples the very most 
of Good Health, Good Luck and 
Good Fortune.

MEDICAL MESSAGE
CABINET BATHS — SHOWERS 
Scientific Body Building & Reducing 

Rheumatism. Arthritis 
and kindred ailments treated. 
Warts Moles, etc. Reinoved 

permanently. (36)
AVALON HEALTH STUDIO 

<8311 Euclid Avenue 
Room 206 RAnd. 4171

ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKES tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budvveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT 
C A F E 
• Night Club • 

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

•

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav. 1

CREDITOn

Dantų Laboratorija

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

you will be 
pleased when 

you come here.

Bridges, Fillings, Teeth Clcaned 
on easy terms.

TEETH EXTRACTED
Novoeain Gas

DR. SILVER Dentist
■ 7042 Superior Avė. HEnderson 3157

/ UetTS \

This is Youngstovvn, Ohio calling 
all eities! — calling all cities! — 
Cleveland, Akron, Alliance, Dayton, 
please report to the Hubbard Coun- 
try Club. for the very best time 
in your life. Folks, this reaily is 
going to be the time of your life. 
What are. vve takling about ? Why 
the Fifth Annual Lithuanian Day 
Pienie to be held this Sunda.v, Sept. 
Srd, at aforesaid Country Club.

All those of you vvho attended the 
lašt, affair vvill remember the fun 
and pleasure of lašt year’s pienie. 
Those vvho have never been there 
just take the day off of usual 
routine and come on out, you’ll see!

Just take route 422 out of Cleve
land and turn into route 304 vvhich 
vvill take you direetly to the grounds. 
From Akron, Niles, Sharon, Nevv 
Castle, vvill reach the pienie festiv- 
ities by taking route 62.

So, iust remember the date — 
KTTNn.iv, SEPT. Srd — HUBBARD 
COUNTRY CLUB. near Youngstovvn 
FIFTH ANNUAL LITHUANIAN 
DAY — Proceeds of the Pienie go
ing to the parish of St. Francis, 
in Youngstovvn, Ohio. Please at
tend this probably lašt outdoor out- 
ing of any great imįortance.

SKAITYKIT!
ir platinkit šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS
DIRVA

MARGUTIS
VIENYBĖ

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers

Mes apdengiam ir taisom viso
kius rakandus. Darom naujus 
sulyg užsakymo. 35 metų pa
tyrimo. Paimam ir pristatom 
į namus. ’ (37)

9803 Denison Avė.
Telef. WOodbine 9111

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

:: E VA’S |
Dry Cleaning f

• • 4 »
;; Senas Drapanas padarom ;; 
F kaip naujas, išvalom ir F 
F sutaisom. F
;; Paimam iš namų ir pristatom^ 
.. gatavus atgal.

F EVA PETRAITIS F
i 6702 Superior Avė. F 
i Telefonas: HEnderson 1919 i

Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!
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