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Laukia Naujų Vokiečių-Italų Užsimojimų Europoje
Roma, Sausio 24. — Ita- Vokietiios vidujinė padė-i
lijos laikraščiai rašo kad tis verčia Hitlerį ką nors
Hitleris ir Mussolini su.ta-Taryti, Šešių
šešių metų nolitišpolitišIR DARBININKŲ ŽINIOS
re kartu paskelbti Europai i kas ekonomiškas ir fin^nj savo naujus reikalavimus i siškas įtempimas atsiliepė
'iš Berlino Sausio 30 d.
i Vokietijos gyventojus.
KASYKLOJE ŽUVO
LAIKRAŠČIU
Iš Londono ir Paryžiaus Jei Hitleris nepraveš sa-1
92 DARBININKAI pranešimai tikrina kad Vo vo programo greituoju pakietija ir Italija, paskelbu 1 traukti i savo įtaka šalis
PANEVĖŽYJE
iškilmingai
Tokio, Japonija. — An sios savo reikalavimus, sa- tarp Baltijos ir Juodųjų ju-i
minėta Lietuvos I artilerijos
glies kasykloje prie Tuku- vo žygius vykdys vienu rų, kurių medega ir rinkos!
pulko šventė ir
i 20 metų Lieoka Sausio 23 d. užmušta kautu, gal būt Kovo mėne- Vokietijai labai reikalin
tuvos nepriklausomybės sukak
92 darbininkai,
gos, kas nors turės atsitik
si..
tuvės. Į iškilmėse atvyko ir
ti pačioje Vokietijoje ir
Vokiečiai gal būt
pulko dalys nuolat esančios Ku
Hitlerio planai turės griū I
BAUDŽIA. Maskva. — i Rumunijos pusę,
piškyje ir Ukmergėje. Iškil
Įvedus griežtą darbo dis Ukrainos. Rumanija gavo ti.
mės Įvyko Panevėžio katedro
Vokietija isaKė šaukti į
cipliną, tarp Gruodžio 28 po karo 3,500.000 Transylje, kur vyskupauja Paltarokas.
ir Sausio 21 Rusijos dirb vanijos ir Vengrijos gyven kariškus manevrus visus
Šio pulko vadas yra Pulk. A.
savo galinčius ginklą
tuvėse iš darbų išvaryta tojų.
Šklėrius.
Italija pasiryžus reika dvti vyrus.
1500 darbininkų. Apie du
•
T&
šimtai įvairių dirbtuvių už lauti, mažiausia, autonomi
KLAIPĖDOJE Vokiečiai at
vaizdų, už nespaudiraą dar jos 95.000 Italų Tunisijoje; Į Vyksta i Maskva. Vokie
sisakė duoti patalpas Respu
bininkų ir pačiu savo vi laisvo posto Djibouti, nu I čiu prekybos delegacija iš
blikos Pedagoginiam Institu
sokį nesilaikymą griežtu ginklavimo Korsikos, ir da- ĮI važiavo i Maskva, bet spė
tui pradėti naują mokslo me
darbo suvaržymu prašalin lyvumo Suezo kanalo val jama kad ta delegacija yra
tą. Sutartis su Klaipėdos di
ta iš vietų arba paskirta j dyme,
rektorija dėl tos vietos buvo
! daugiau politiška negu ko
Hitleris, sako, tiki pada mercinė. Vokiečiai tiki kad
žemesnes vietas.
sudaryta iki 1945 metų, betryti sutarimą su Londonu, atsitikime Europinio karo
Vokiečiai “dėl svarbių priežas
kad
Vokietija pasiliks ne- Sovietai pasiliks neutraličBAIGĖSI streikas
čių” sutarti pildyti atsisakė.
Kauno miesto vaizdas ži °mą, žiūrint nuo Vytauto Kalno.
VDV.
Sioux City, Ia. — Po 119 utrališka kada Prancūzija ki.
dienu pasibaigė Swift & «u Italija susikibtų, jeigu
KAUNE, Vasario 1—3 die«
*
Co. skerdyklos darbininku Britanija darys tą pati.. • ITALIJA pašaukė karo
nomis Įvyks Baltijos santarvės
streikas. Kompanija suti Vokiečiai nenori karo, ii
konferencija. Dalyvaus Latvi
ko tuoj priimti i darbus vi tuo budu sako Italų-Pran- tarnybon 60,000 rezervistų
jos
ir Estijos atstovai. Lietu
sus išskyrus 65. kurie bu cuzų susipešimas paliktu iš 1901 metų, kas esą lyg
vos
delegacijai pirmininkaus
cik jų reikalas. Vokiečiai persergė jimas Prancūzija i
vo streiko pradėtoj ai.
užsieniu
reikalu ministras Ur
žino kad ir Britanija neno kad nesiimtų gelbėti Ispa
bšys.
Konferencijai teikiama
niios kairiesiems.
vis VARŽOSI. Detroit ri karo.
daug reikšmės, nes ji Įvyksta
Hendaye, Sausio 26. —■ Sukilėlių lėktuvai mėtė į
Mich.
Automobilių dar Berlino ir Romos diplo
pasikeitusiose tarptautinėse ap
bininkų unijos, kuri taip matai smarkiai dirba: jie Paryžius, Sausio 25. — ! Ispanijos sukilėliai apsupu miestą atsišaukimus žmo
linkybėse ir Baltijos santarsmarkiai išdygo, vadų eilė bėga iš vienos sostinės į ki Prancūzijos karo štabas kairiųjų sostinę Barceloną, nėms pasiduoti, kurie nėra Santjago, Čile, (P. Ame- tarvės neutralumo ženkle.
•
se tebesitęsia vaidai vien' tą, sudarydami draugingu pradėjo padvigubintu grei šaudymai atsibuna miesto kriminalistai neturi ko bi- rika). — Sausio 24 d. įvykušlame
žemes
drebėjime
po kitu. Tos unijos pirmi mo ryšius. Taikosi su Ju tumu mobilizuoti sali, tik pakraščių gatvėse. Miestas joti, nebus baudžiami.
NUO NAUJŲ METŲ Lietu
[
ninkas Martin. veikiančios goslavija, Vengrija, Lenki- slu būti pasiruošus kokiam gali būti paimtas bent va Karieji miesto vadai pa sunaikinta du miestai su jų vos žemės Ūkio Rūmai pradė
netikėtam priešų puolimui. landą, jei nebus kokių ne siryžo gintis iki paskutinos, apielinkėmis: Chillane žu jo leisti naują dvisavaitini lai
tarybos nariu nnbalsavinumatytų kliūčių. Barce- net moterims išdalino šau vo apie 5.000 žmonių, Con- kraštį ūkininkams. Jis skiria
mu. pašalintas iš uniios or
lona
turi virš du milijonu tuvus.
ception apie 3,000. Nuos mas specialiai smulkioms ūkio
gano redagavimo.
PREZIDENTAS SIŪ KOVOJA UŽ 875 MI
.y.
y
gyventojų.
toliai tikrai nežinomi.
Martin suspendavo tos
šakoms nagrinėti.
LO
VALSTYBINI
LIJONUS
VIEŠIEMS
i
Barceloną
paėmus,
Gen.
Manseroj,
kairiųjų
tribu

•
tarybos 15 nariu, kurie yra
SVEIKATOS
DARBAMS
Franco perkels ten laikinos nolas nusmelkė 200 gyven
jam priešingi. Martin saKAUNAS gavo dikčiai snietautinės, vyriausybes sosti tojų sušaudymui, išgriovė LĖKTUVO NELAIMĖ go Nauju metų laiku. Iš Kauko šaukia uniios visuotinų
PLANĄ
Washington,
Sausio
25.
—
nę. Kairiųjų valdžia pasi- bažnyčią, nužudė kunigus
konvencija Clevelande Ko
no sniegą vežė 200 vežikų ir
Prez.
Roosevelto
priešinin

! šalino.
I ir vienuoles.
j Nevv York. Sausio 23.— prie kasimo dirbo šimtas su
va 20 d., kur gali ivykti Washington. Sausio 23.—
Pasažieriniu lėktuvu skri virs darbininkų. Vežikai per
Prez. Roosevelt kreipėsi i kai deda visas pastangas
pačios unijos skilimas.
Kongresą siūlydamas pra sutramdvti administracijos BRITANIJA ORGANI KINU-JAPONU KA do 13 žmonių, iškaitant ir dieną uždirbo po 10-—12 litų.
'lakūnus. Amerikiečiai i šil Sniegas iš Kauno lengva išvež
SUTARĖ STREIKUOTI. vesti $850,000,000 sveikatos užsibrėžima skirti $875,ZUOJA VYRUS
RO EIGA
tą salą Bermudų, Atlantike. ti, tik nuveža į Nemuno ir Ne
New York. — Apie 95 nuo programą, kuris ineitų ga- 000.000 viešiems darbams.
Jie sutinka duoti $725,000,i
šimčiai radi o artistų nuta lion po 10 metų.
Londonas. — Britanijos! šanghai, Sausio 25 d. — Lėktuvas sugedo ir t.urėio ries upių santaką ir verčia.
rė streikuoti reikalaudami Tas planas apima teiki 000. Jeigu Kongresas pri- vyriausybė paskelbė suda- Kinijos užimtose dalyse isi- leistis i vandeni. Nusilei•
mą
šalies
gyventojams
vaiims
ta
sumažintą,
sumą
tai
|
dęs
jis
pradėjo
skęsti.
Padidesnio atlyginimo už sa
GRUDŲ EKSPORTAS. Per
| rymą ‘industrinės armijos’ veikė Kinų gaujos, kurios
diškos medicinos pagalbos. viešn darbų darbininkų ei- ‘iš virš šešių milijonų vyrų įvairiais budais kovoja ir i sažieriai ėmė gelbėtis, bet Klaipėdos uostą 1938 metais i
vo patarnavimą.
Streiką paremti nutarė Žmonėms kurie neturės iš lės turės būti sumažinta • tarp 18 ir 64 metų amžiaus, persekioja Japonus. Japo- tris žmonės nuskendo. Ki- užsienius išsiųsta apie 60,000
Chicagos Los Angeles ir ko o r nenorės kreiptis i nuo Habartinių 3,000,000 iki kad jie butu gatavi pasta- nai turi su jais bėdos, ruo iti liko pluduriuoti ant van tonų tų metų grudų derliaus.
dens. Prišaukta į pagalbą Išsiųsta apie 32,000 tonų ru
San Francisco radio stočių privatini n ą gydytojus bus 1050,000 anie Birželio 30. !tyti į amunicijos, apsigyni šiasi prieš juos kovoti.
laivas,
kuris 10 žmonių iš- gių, apie 10.000 tonų avižų,
teikiama pagalb? iš val
artistai.
mo ir viešos tarnybos in Japonai negali užimti ir
i
gelbėio.
Radio artistų streikas džios.
apie 8,000 tonų miežių, apie
valdyti tuos plačius plotus
1200 IŠMESTI Iš ŪKIŲ dustrijas.
bus ne prieš kompanijos Tas planas turėtų veikti Amerika nėra, tokia gra Britanija numato kylan Kinų žemių kuriuos užka
10,000 tonų kviečių.
kurių produktai per radio panašiai kaip bedarbės an- ži kaip ją kas įsivaizduoja. tį naują įtempimą Europo riavo. iie laikosi tiktai pa
garsinami, bet prieš. skel draudą. Valstijos reikalau Štai Missouri valstijoje iš je, kuris galės išsiplėsti lyginamai mažuose plotuo BIJO HITLERIO-STALIATPLAUKĖ PIGUS APELNO SĄJUNGOS
bimų agentūras, kurios iš jamos skirti savo sumas i ūkių išmesta 1200 kampi-'- kaip greit Ispanijos suki se prie upių, miestų ir ge
SINAI. Kauniečiai vėl pralinkompanijų surenka pinigus sveikatos fondą, prie tų ką ninku ar pusininkų ūkinin lėliai nugalės kairiuosius. ležinkelių. Taigi kitur Ki Amerikos rašytojas no- ksmėjo: per Klaipėdą atvežta
jų produktams garsinti, o gautu iš federalės valdžios. kų, kurie neturi kur pasi I Italijos ir Vokietijos re- nai yra laisvi, jie renkasi velistas Louis Blomfield. i Lietuvą 11,000 dėžių apelsinų
pačios samdo artistus pro
dėti: su savo prastais bal ! miamų sukilėlių laimėjimu į burins ir puldinėja Japo kuris ilgus metus gyveno ir greipfrutų, išviso per 3 mi
gramas išpildyti. Tam tos FLORIDOJ Sausio 31 d. dais, menkais gyvulėliais, bandys pasinaudoti Italija nus. Tokiu kodu Kinų vei kitose šalvse, pranašauja lijonus štukų. Jų daugiausia
skelbimų firmos, tarpinin prasideda iškilmingas mi apiplyšusia žmona ir išbly j ir Vokietija prieš Prancu- kia keli šimtai tūkstančių. kad galinti Įvykti sąjunga teks Kaunui, kv.r visi pralinks
kai, daro sau pelnus, mo nėjimas 400 metų nuo to škusiais vaikais iie apsibu zįi ą.
tarp Stalino k* Hitlerio, ku mėjo, nes tuos vaisius mėgsta.
kėdami artistams ir radio kai DeSnto, Ispanas užka vę pakelėse, apie 100 mylių Prancūzija pasiryžus užri butu Europai katastro ■
stotims. Artistus samdo pi riautojas. atvvko užiminė plote ir laukia pagalbos, ! imti salą Minorca Vidur- Kimios generalisimo Kai finga.
JIEŠKO ŽYDAMS VIETOS.
giausia. kad joms dauaiau ti Amerikos plotus.
žeminėje juroje, jeigu Ita Seko žmona skelbia taikos
Užsienių spauda skelbia žinią
nežinia iš kur.
liktu pelno.
lija atsisakys ištraukti .sa su Japonija išlygas: Japo i ITALIJA pakėlė didelio kad Baltijos kraštuose lankosi
vo kareivius iš Ispanijos nai turi palikti Kinijos že ! džiaugsmo kuomet pernai Amerikos žydų delegacija, ku
HITLERIS
atstatė
valsmes čielybėje, Kinai turi i apsireiškė gimimų padau ri tariasi su Baltijos valstybė
PLIENO darbai pereitą
13,000 LĖKTUVŲ, Pre- I sukilėliams laimėjus.
savaite visoje šalyje ben- lybės banko pirmininką Dr. zidentas Roosevelt patiekė
turėti pirmenybę ir lygy- gėjimas. 1938 m. gimimu mis, prašydama leisti laikinai
arai imant sumažėjo 1.5 Schachtą, kas reiškia vyk Kongresui prašymą skirti!| UŽDRAUSTA iš. A merk ‘bę. Nesutinka leisti jokiai buvo 1.038,000. Mirė per apsigyventi iš Vokietijos iš
punktu ir dirbo 51.2 nuos. stančias kokias nors dide šalies .gynimo reikalams
r--1—1...... ! kos parduoti Japonijai ka- trečiai šaliai tarpininkauti inai 606,000 asmenų.
tremiamiems žydams, kol jie
les permainas pačioje na- $522,000,000, iš kurių anie iro reikmenis.
ii malio.
”
’ . 1938 m. Ja | taikymo tarybose.
busią kolonizuoti užjūrių kolo
Pastaromis Hienomis ap zių ekonominėje ir valiuti $200.000,000 butų sunaudo ponija tų reikmenų nunir
Į VOKIEČIAI nori greitu nijose.
sireiškė padaugėjimas plie nėje sistemoje.
ta 1940 fiskaliais metais, i to už 9 milijonus dolariu.
•
1938 METAIS automobi i laiku išspręsti Žydų klauno ir geležies užsakymu ir
Aviacijos žinovai sako, ši i Amerika uždraudė parduo lių ir brokų šioje šalyje pa I simą, gaudami kitų šalių VILNIAUS Lietuvių švieti
tikima pakilsiant darbams. ŪKININKAI visoje ša šabs gali greitu laiku tu ti karo reikmenis toms ša- daryta 2,659,881. Tai pir 'pagalbą išgabenti juos ki- mo “Kultūros” draugijos val
lyje 1938 metais turėjo in- rėti 12,000 karo lėktuvų ir įjims kurios karo laiku už- mą kartą nuo 1933 metų jtu.r per keletą metų. Vo- dyba nutarė suorganizuoti sa
Nusišovė. Bristol. Tenn. eigų $7,632,000.000, arba 11 tokiu kudu paimtų pirme ' puola orlaiviais miestus ir tiek mažai padaryta. Tais ikiečiams rupi kad butų at vo nariams ir apskritai kaimo
Čia nusišovė chemikas H. nuoš, mažiau negu 1937 m. nybę ore.
i žudo nekaltus žmones.
metais buvo padaryta tik imta kad ir neoficialis ki Lietuviams liaudies universiWatkins, kuri e netiksliai 1937 m, gavo $8.574,000,Amerikos dirbtuvės sa- Kinija šiomi s dienomis 1,985,909.
tu šalių boikotas Vokiškų!tetą. Vilniaus storastija šiam
sudaryta formula 19^7 m. ■ 000. 1936 m. — $7.944,000,- I koma gali pastatydinti po užsisakė Amerikoj 200 ka 1937 metais buvo pada I prekių dėl jų žiauraus an- universitetui steigti nedarė jonusinuodijo 67 žmonės,
‘000.
5.500 lėktuvų metuose.
riškų lėktuvų.
ku kliūčių.
ryta 5,016.437.
siejimo su Žydais.
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Tautininkams Viena Išeitis - Organizuotis
Tik Suvienytomis Pastangomis Atsieksime Savo Tikrų Užsibrežimų
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MIRĖ AMERIK

i U VIAI

Nuo 1926 metų, kuomet tau tuviams butų aišku ką Ameri
ŽOLININKAITĖ (vardas ne- TABERIENĖ Katrė (Valčaustininkų frontas tapo suardy kos Lietuviai yra išeivijoje nu
pažymėta), 58 metų, mirė kaitė), mirė Sausio 8, Stocktas, per ištisą 12 metų rimtes veikę, bet kad ir patiems Ame
Pittsburgho distrike depre ni tautininkai laikas nuo laiko rikonams butų žinoma kas tie
DAINUOS ALEKSAN
Sausio mėn., Kanadoje.
port, N. Y. Buvo viena iš
ŽINIOS
I
sijos laiku užsidarė 24 bankai, kėlė klausimą kaip sukonsoli- Lietuviai yra ir kiek jie prisi
pirmutinių
ateivių iš Lietu
VAIKŠNORA
Juozas,
mirė
DRAS VASILIAUS kuriuose liko daug milijonų duoti visus tautininkus kad bu dėjo prie šios šalies progreso.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
vos,
Amerikoje
išgyveno 60
Sausio m., Shenandoah, Pa.
depozitorių pinigų. Iki šiol, tų galima atsispirti prieš aiš Ar manote kad šituos dar
KAS
metų.
DUDONIS Kazys, mirė Sau
gręsiantį pavojų visiems bus planuoja atlikti tie kurie
143,192 depozitoriai atgavo tų kiai
KNISTAUTA Antanas, 72 metautiniams darbams. Aš ma per 20 Lietuvos nepriklauso CHICAGO, III. — Dariaussio m., Maizeville, Pa.
Lietuvių Vaizbos Butas ren uždarytų pinigų 51 nuošimtį, niau kad kuomet nors tie ku mybės metų skelbė “Lietuvai
Girėno Amerikos Legijono MERKELIS Vladas, pusamžis,
tų, palaidotas Sausio 2, Cigia k"
. .ą pasižymėjusiam bendrai imant, nors vieni tų rie tiksliai ir užsispyrusiai ne nei cento”? Mums tautinin Postas 271, nupirko du sklypu
cero,
III.
mirė Sausio 3, Chicagoje.—
dainininkui, Aleksandrui Va bankų jau išmokėjo virš 50 prileido visuomenės prie susi kams tenka tais reikalais ru- žemės ir pavasarį rengiasi staTAUTIS
Kazys, 60 metų, pri
Rozalimo p., Plaučiškių k.
tarimo, kartą jie susipras ir pintis bet mes esame neorga-Jt tj moderniška namai su šalę.
siliauskui iš Brooklyn, N. Y. nuoš., kiti dar ne.
gėrė
Sausio
mėn., Baltimoliausis kaišioję pagaikščius į mzuoti. liesa, pas mus orga- i
Amerikoj išgyveno 31 m.
Koncertas bus sekmadienio va rflie ^bankai bendrai turėjo tautinio gyvenimo vežimo ra nizacijų nestoka, bet nėra vie-įį Namas kainuos
$20,000.
I
re,
Md.
. .........
DAR.GVAINIS Aleksandras,
kare, Vasario 5, nuo 8 vai., $28,776,608 žmonių sudėtų pi tus, bet veltui laukimas. Viso ningumo.
—Sausio 22 d. įvyko dien- pusamžis, mirė Sausio 5 d., KARPIUS Pranas, 20 mėtų,
nigų.
Išmokėjo
jau
$14,762,kį siūlymai kad gryžtų prie
L. P. Salėje, 1723 Jane Street,
Man patinka padarytos išva raščio Draugo jubilejinis konsudegė chemikalų dirbtuvėj
vienintelės užsilikusios tauti dos p. Vyt. Gražulio Vienybės certas, paminėjimui 30 metų i Chicagoje. — Amerikoj iš Sausio 1, W.stville, 111.
191.
South Side.
Tik du bankai iš tų visų iš nės organizacijos Sandaros ir nr. 7 š. m., neliesti musų or nuo pradėjimo eiti to laikraš gyveno 32 metus.
A. Vasiliauskas pirmą kartą
VINCKUS Juozas, 67 metų,
bendrai tartųsi, kas reikalinga ganizacijų principų, jos atlie
KIZIS Juozas, 55 metų, mirė
dainuos musų mieste, nors pro mokėjo pilnai.
mirė Sausio 9, Chicagoje..—
papildytų, kas atgyveno savo ka gerus darbus: Sandara lai čio.
Sausio 9, Pittsburgh, Pa.
dienas, pakeistų ir naujus dirba politinėj stiryje, TMD.
čia keletą kartų pravažiavo į
Raseinių ap., Kvėdarnos p.
—Į Pietų Ameriką iš Chica- TAMOŠAITIENĖ Eugenija, 60
RASTAS KALTU. Philadel- principus įrašytų savo darbų kultūrinėj dirvoj, Dariaus-Gi
kitas kolonijas vykdamas, kaip
Amerikoje
išgyveno 40 m.
metų, mirė Sausio 1, New JONAITIENĖ Ona (Ribinailė)
Buvęs apskrities programan; prašalintų tokius rėno postai savo darbą dirba gos išvyksta šie kunigai: A.
Clevelandą, Detroitą ir tt. Ne- phia, Pa.
Britain, Conn.
piincipų nepiisi- kokį turi užsibrėžę, gimnasti Andriulis, K. Vengras ir J. J.
kurie Pittsburghiečiai tačiau jį kalėjimo viršininkas, Craven, žmones
pusamžė, mirė Sausio 7, Chi
loiilzn o kuiie
naororvrn
laiko,
pastatytų TrUniTe*
tokius dar kos klubai ir sporto rateliai lai Jakaitis.
KUKURAVIČIENĖ
Ona,
73
girdėjo dainuojant Scrantone, teismo rastas kaltu už nukan-i buotojus kurie patys susidis- lavinasi savo srityje; daininin
cagoje. — Telšių ap., Luokės
metų, mirė Sausio 9, New p., Rapalių k.
kinimą karščiu keturių kalinių ciplinuotų ir kitiems neleistų kų chorai lai stiprina savo jie-, —Pirmyn Choro 30 metų Julaike SLA. seimo,
Britain, Conn.
MASKELIŪNAS Karolis, 69
Vietos ir apielinkės Lietu pereitą Rugpjūčio 19-22. Jis pakrypti nuo priimto programo gas; futbolininkai, basketboli- bilejinis koncertas įvyko Sau
pagrindinių princijų.
ninkai, beisbolininkai, skautai sio 22 d. Lietuvių auditorijoje. GIEDRAITIS Antanas, 28 m. metų, mirė Gruodžio 13 /L,
viai prašomi prisiminti šį kon iš vietos atstatytas ir nubaus ir Bet
pasirodė bergždžias lau- ir kiti tegul lavinasi savo sri
mirė Sausio 11, New Yorke.
Athens, III. — Amerikoje iš
certą ir išgirsti Vasiliauską, tas iki 18 mėnesių kalėjimo. ' kimas. Visuomet atsirado to tyje; vakarinių mokyklų sky Choras susitvėrė 1909 metais.
Palaidotas So. Boston, Mass.
gyveno 45 mietus, paėjo iš
kuris yra geriausias daininin
kių kurie pataikė suardyti vi- riai lai lavinasi pagal savo pro: sus planus kur tik kokie pasi- gramus. Bet visų tautiniai —F. Bastis apdovanotas Lie- UžDAVIENĖ Marė, mirė Sau-j Seirijų par., . Pasernikų k.
kas kokis tarp Lietuvių Ame
šio 4, Rockford, III.
! rodė.
nusistačiusių draugijų, centra- tuvos Savanorio Ordinu, Bas.JONAITIENĖ Ona. po pirmu
rikoje randasi.
1934 m. ne juokais Brook- linių organizacijų ir kuopų pri tis pasiliuosavęs iš Suv,. Val- VALIUKEVIČIENĖ Jieva, 60 vyru Budrienėj po tėvais RiIvne buvo atlaikyta keletas su valo būti vienas centras. To- stijų kariuomenės įstojo į Lie- metų, mirė Sausio 7, Brook
;
MOTUZŲ LIETUVOS
binskaitė, mirė sulaukus pu
sirinkimų kad sukonsolidavus kis centras kaip tik yra sukur tuvos kariuomenę drauge su lyn, N. Y.
PAVEIKSLAI
sės amžiaus, sausio 7 d. Pa
tautininkų pakrikusias jiegas, tas tautinėje konferencijoje, Steponu Darium, kur ištarna
KUKAITĖ Anelė, mirė Sausio
•> Dar viena gana svarbi žinia
buvo sumanyta sutverti Ame buvusioj pereitą vasarą Scranlaidota
Sausio 12, Chicagoje,
SVARBUS PRANEŠIMAS
m., Rockdale, Mass.
Pittsburgho ir apielinkės Lie
rikos Lietuvių Tautinė Tary ton, Pa. Išrinkta cen.tralinė vo virš metų laiko.
—
Telšių
ap., Luokės parap.,
tuviams tai brolių Motuzų at Pranešame Daytono ir apie- bą, Bet čion pat ant vietos ir valdyba iš visuomenei gerai ži • DETROIT, Mich. — šv. Pet RASIMAVIČIENĖ Ona, mirė Rapalių k. Amerikoje išgy
Sausio 6, Gardner, Mass. —
silankymas parodyti gražiau linkės Lietuviams kad pagarsė- to darbo ardytojų nestokavo; nomų asmenų: Teisėjas Wm.
veno virš 30 metų. Paliko
ro Lietuvių parapijos meti Kilus nuo Panevėžio.
dar nepradėjus to svarbaus F,
~ Laukaitis — pirmininkas;
sias spalvuotas Lietuvos fil- ję filmininkai broliai Motuzai' darbo,
3
dukteris, 1 sūnų, 2 sese
jau buvo suardytas.
A. S. Trečiokas — vice pirm.; niame susirinkime išduota at ILGUNAITIENĖ Elzbieta, mi
mas, kurias pereitą metą jie- rodys čia savo gražias spalvųomusų
rašyDabar
kai
kurie
K.
S,
Karpius
—
iždininkas
;
ris ir brolį Lietuvoje.
skaita parodė kad yra kasoje
du Lietuvoje pagamino. Ka- tas Lietuvos filmas ketvirta- tojai, visuomenės veikejai ir P. Jurgėla — sekretorius; B. 11 pūkštančių dolarių. Retai rė Sausio 3, Ashley, Pa. —
Amerikoj išgyveno 30 m.
dangi praeiti metai buvo Lie dieni. Vasario 2, vakare, Bar- vėl pradėjo kelti mintį kad F. Schegaus. ii; P. Gribienė — kurioje parapijoje iždas yra
Kur
nev
Community
salėje,
’
“
geriausia
dirbti
Sandaroje
”
.
kontrolieriai,
■
A.
B.
Strimaitis
KATKAUSKAS
Pranas, 75 me DIDELĖ LIETUVIŠKA
tuvos Jubilejiniai metai ir įvy
be skylės.
>
kaip
antai
Dr.
A.
Zimontas,
V.
—
generalinis
organizatorius,
savo
tik
broliai
Motuzai
rodo
tų,
mirė
Sausio
9, Pittston,
ko- pirmutinė Lietuvos Tautinė
Sirvydas ir kiti.
Parinkta organizacijų centrui
salės
paveikslus
visur
būna
Olimpiada tų visų prietikių fil
Tos nuomonės aš per ilgus vardas:
Amerikos
Lietuvių • SO. BOSTON, Mass. — Su Pa.
mas Motuzai turi parvežė ir publikos perpildytos, ir visi i metus laukiausi kad Sąndaro- Tautine Taryba.
organizuota Lietuvos Jauni ŠOKOČIENĖ Jieva, mirė Sau
Amerikos Lietuvių veikėjai, mo Ratelis. Gruodžio 3 d. su sio 10, W. Pittston, Pa.
C. Pakeltis Pharmacy
rodo Amerikoje. Jie pakvies- mačiusieji negali atsigerėti. ! j e yra pakankamai vietos vi__ ___! sirinkime dalyvaujant 23 jau ŠMITAS Kazys, mirė Sausio
.parodyti savo filmas ir pas Tat ir mes visi lankykimes ir' siems tautininkams, kurie su- šiuomi esat kviečiami darban
1117 East 79th Street
raginkime lankytis savo Lietu. spietę ir darbais ^pasidalinę, Visur po musų Lietuviškas ko nuoliams sutverta jaunimo or 2, Shenandoah, Pa.
mus Pittsburghe.
(Kampas Pulaski Avė.)
višką jaunimą. Visi busim pa galėtų sėkmingai darbuoti vi lonijas tverkite ALTT skyrius. ganizacija, kurios tikslas jun VARKALA Jonas, mirė Sau
;■ Tėmykit, rodymas bus du
sose
gyvenimo
srityse
:
politi

Sušaukit
visų
tautinių
organi

Užlaiko visokias namines ir ■
tenkinti pamatę gražią Lietu kos, sporto, meno, švietimo ir zacijų ir kuopų bei kitokių ra gti į bendrą veikimą atvyku sio mėn., Dayton, Ohio.
vakarus, dviejose vietose:
importuotas gyduoles nuo vi
vą ir jos padarytą visokiario- bendrai visos kultūros darbuo telių atstovų susirinkimus, pa sius iš Lietuvos jaunuolius ir PLAUŠINIENĖ Barbora (Me sokių ligų, kaip tai nuo aš
Vasario 10 d., nuo 8 vai. roBet deja, pats gyvenimas darykit sąrašus ir priduokit
kytė), 30 metų, mirė Sau triojo užsisenėj usio Reuma
dys- L. M. D. salėje, 142 Qrr pą pažangą. Nei vienas nepra se.
ir laikas parodė kad veltui lau kiek kuri organizacija turi na Amerikoje gimusius.
leiskite
progos,
visi
stengkites
sio .26, Montreal, Kanadoj. tizmo, nuo visokių žaizdų,
street.
dedervinių, nevirškinimo vi-,
atsilankyti ir pasigerėti tokiais kti tos žvaigždės užtekant, rių, ir organizacijų atstovau • BUENOS AIRES, ArgentiMirė laike gimdymo.
/• Vasario 12 d. rodys L. P.
nors per tą 12 metų laikotarpi jančių asmenų adresus. ALTT
užkietėjimo vidurių,
na. — Išvažiavo Į Suv. Ame MISEVIČIUS Frank A. (Ma-j durių,
kosulio, kataro, lytiškų nu
Salėje, 1723 Jane street, South puikiais paveikslais, kokius ro tautininkai nesusitardami jau centras gavęs jūsų pranešimus
do broliai Motuzai.
nustojo pozicijų veik visose gy suteiks reikalingus patarimus rikos valstijas p-lė Elena Mi son), pusamžis, mirė Sausio I silpnėjimų, visokių lytiškų
Side, nuo 7:30 vai.
venimo srityse. Tokiame SLA., 1 ir blankas bei taisykles kokios kalauskaitė, iš profesijos slau 5, Chicagoje. — Kėdainių ligų, nerviškumo, nemigęs ir
«Taigi bus proga pamatyti
PARAPIJOS PRAMOGA
į kurį tautininkai per 50 metų tvarkos jūsų skyrius privalo gė. Išplaukė laivu iš Buenos
ap., Grinkiikės p., Geručių visokių kitokių ligų.
Šias puikias filmas ne tik vie Lietuvių šv. Kryžiaus para i auklėjo, gynė nuo visokių pa- laikytis.
Aires
i
New
Yorką.
k. Amerikoj išgyveno 32 m.
tiniams bet ir iš aplinkinių ko pijos metinė vakarienė įvykš : vojų; jo darbuotojai supuvuC. Pakeltis Vaistine
Tautininkams viena išeitis
AUKŠTUOLIENĖ
Elena, mirė 1117 E. 79 St. Cleveland, O.
!
siais
kiaušiniais
ir
akmenimis
tai
organizuotis
ir
dirbti.
Tu

lonijų atvažiuoti.
šeštadienį, Vasario 4, bažnyti
mėtomi, biznieriai boiko- rėdami organizacijų centrą Ta Ir jūsų giminės Lietuvoje ir
Sausio 6, Frackville, Pa. — Telef. ENd. 8433 ENd. 8534
nėje salėje, vakare. Prie to i; buvo
kitur mėgs “Dirvą” — tik ištuojami, “šliuptarniais”, “be- rybą greičiau galėsim sūkon- rašykit
į UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Amerikoj išgyveno .13 m. Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
ja jiems: $3 metam®
bus įvairių linksmų pamargi- I dieviais ir kitokiais vardais soliduoti musų išsimėčiusias
„Dar vienas parengimas —
j įžeidinėjami, bet jie dirbo idė jiegas po visas Amerikos Lie
tai SLA. 40-tos kuopos blynų nimų.
jos darbą ir išauklėjo organi tuvių kolonijas visose musų
I
vakarienė, Užgavėnių vakare, KARVELIŲ PROTINGUMAS zaciją iki to laipsnio kad šią gyve_nimo
srityse. Taryba pa
ag
Antanas Pažėra pereitą ru dien jau kiekvienas ant žut- gelbės politiniams klubams su
L.- M. D. salėje, Vasario 21 d.
Blynu bus žemaitiškų, Dzūkiš deni išvežė automobiliu savo ! būt stengiasi įsiskverbti i jos siburti visoj Amerikoj į vieną
stiprią organizaciją. Skautams
kų ir ’
’į. šokiai bus visą šešis karvelius Į Rochester, ; centrą ir kontroliuoti jį.
žino,
Tautininkai
tą
visą
ir
ir
sporto draugijoms iš pakri
vakr-i;.
P. Virbickas. N. Y., ir ten paleido juos. Po
kad neorganizuoti jokiu budu kusių jiegų pagelbės sudaryti
trijų savaičių laiko, du karve negali apsiginti nuo kairiųjų. centralines stiprias organizaci
--GINČAS DĖL PIENO KAI liai sugryžo atgal, vienas pir- Rodos visi supranta kad Ame jas.
NUS. Pittsburgho gyventojai miau., antras diena vėliau. Ke- rikos tautininkų pozicijas už
Tautinės Tarybos reikalais
yeda kovą dėl pieno kainos — turi dar nėra gryžę, bet Anta- ima saujelė tokio elemento ku kreipkitės žemiau nurodytu
yra aiškiai nusistatęs prieš organizatoriaus adresu:
iki šiol moka 13c už kvortą pie nas tiki kad dar du jo karve- s ris
Lietuvos ir Lietuvių reikalus.
A. B. STRIMAITIS
no. Per penkis mėnesius tę liai sugryš.
D. Rep. Net tokioje organizacijoj kaip
G. P. O. Box 127
sėsi protestai Valstijos Pieno
i SLA., kuri per daugelį metų
New York Citv.
Kontrolės komisijai, kuri pa
i tiek daug Lietuvai suteikė mo1939 metams išsirašykit sau didelį, 8 puslapių, paveiksluotą laikrašti
•: ralir.ės ir medeginės paramos,
galiau sutiko paskirti Sausio 23
: praeitame seime jau susilaukdieną svarstymui pieno kainos
i ta stačiai Lietuvą smerkiančios
klausimo.
į rezoliucijos. Už tokį apsileiPittsburghiečiai tikrina kad
* dimą gėda mums, tautininpas juos pieno kaina branges VINCUI STULPINUI ĮTEIK i kams, prieš visuomenę ir prieš
i musų brolius Lietuvoje.
nė negu kur kitur Šalyje, ne
TA ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖ
;
Ką Sandara laimėjo per tą
DIDELĖ PRAMOGA
skaitant New Yorką.
Vincui Stulpinui pagerbt bu i 12 metų ? Ar suorganizavo viSekmadienį, Sausio 29.
. JIEŠKOJIMAS. Aš Alfon vo suruoštas pokilis Sausio 18 i sus tautiškai nusiteikusius LieSiųsdami prenumeratą už Dirvą, įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metu) ir acfresuokit
i
tuvius,
pritraukė
prie
savęs?
tos
Lietuvių šv. Jurgio Dr-jos
sas Škarnulis, tik ką atvažia d., kame buvo įteikta jam Lie
Ką
laimėjo
tie
tautininkai
ku

salėje, nuo 7 vai. vakare, įvyks
vęs iš Lietuvos, paeinantis iš tuvos šaulių Sąjungos žvaig
DIRVA
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
rie kaišiojo baslius į ratus? Ar didelis programas, kurį rengia
Punsko par., Palelių k., apsi
iiiimmiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiimumiiimimimnmiiiimmiiHinHiHmiiiimHmiiimimmmmnsnmiimmimuniiim
stojau Akrone pas savo krikš ždė. Susirinkus skaitlingai pu sudarė kokią nors organizaci New Jersey Lietuvių Vaizbos
to motiną p. Muckienę. Jieš- blikai, vakaras praėjo gražioje ją, kuri butų užėmus Sandaros Butas tikslu garbingai užbaig
kau savo tetos Katrės Pečiu nuotaikoje. Po vakarienės, po- vietą ?
lytės, po vyru pavardės neži kilio vedėjas p. Balanda pasa Tas 12 metų laikotarpis ne ti tą gražų Amerikos pasiryži
davė jokių konkrečių davinių: mą dovanoti pirmus Sparnus
nau. Ji gyveno Clevelande. La
bai prašau jos arba apie ją ži kęs įvedamą kalbą, perstatė esame lygiai toje pat vietoje Lietuvos Šauliams, šio suma
kur ir prieš 12 metų buvome,
kalbėtojus.
nančių atsiliepti.
Kalbėjo A d v. F. Bradchulis, su ta išimtimi kad palikome nymo iniciatoriais buvo Da
Al. škarnulis
586 Spicer Av.
Akroii, Ohio Arkiv. Geniotis, Ambrose, p. pastumdėliais tų kurie musų riaus-Girėno Aero Klubas, ku
j darbus ardė, o šiądien jie mu- rio žymus lakūnas, Povilas
JIEšKAU brolį Juozą Vil Zolpienė, J. Petrauskas, Kun. ; sų vaisiais naudojasi. Tuo tar Šaltenis pereitą vąsarą lėktu
džiūną, Troškūnų par. Gyveno Liūtas, p. Berčerienė, p. Vai nu tautininkai neša atsakomy vą į Lietuvą nuvežė ir jau pa
Wheeling, W. Vą-t dabar apie dotas ir kiti. Visi kalbėjo gy bę už visus tautinius darbus dovanojo tai organizacijai ku
Pittsburghą. Prašau greitai vai ir širdingai, linkėdami p. i ir iš musų laukia Lietuva momilinės ir materialinės para- riai ta dovana' skirta.
atsiliepti.
(3)
Stulpinui toliau darbuotis Lie ,: mo
;.
Pi’ogramą išpildys Lyriečiai.j
Alena Vildžiūnaitė
Štai šymet, begalė darbų pas solistas teroras A. Vasiliaus
555 E. 106 St. Cleveland, O. tuvystės reikalais.
Po tų kalbų ir linkėjimų, p. mus: pasaulinė paroda, reika
Balanda
perstatė kalbėti Lie las sušaukti Pasaulio Lietuvių kas, Baltosios Lelijos Badijo
J. A. Urbonas
Antrąjį Kongresą, reikia pasi Vyrų Choras, juokdariai K. B.:
“Dirvos” Agentas Daytone tuvos Konsulą P. Daužvąrdį. tikti Lietuvos V, D. Universi Kraučiunas ir V. Bukšnaitis,
534 Michigan Av. Daytoa, O Jis. ilgiau kalbėjęs, apibudinęs teto chorą, Lietuvos Operos tė kalbės... pats.. „lakūnas Povilas
Lietuvos šaulių žvaigždės rei vą Kiprą Petrauską, Lietuvos
kšmę, prisegė ją Vincui Stul karklininkus, šokikus; reikia Šaltenis ir Antanas Alekna,
J. Žemantauskas
pinui ant krutinės, Po to kai- suruošti Lietuvių Diena Pasau lėktuvo pirkimo fondo vajaus
N O T ARAS
Rep.
linėje Parodoje . New- Yorke, vedėjas.
bą pasakė pats p. Stulpinas.
“Dirvos” Agentas”
surinkti ir išleisti Angliškoje
Po* kalbų, buvo gražus pro- kalboje Amerikos Lietuvių is Kas platina Dirvą — tas
130 Congress Avenue
VAŽIUOK GATVEKARIU AR MOTOR KOČU
gramėlis.
Šiaulių Ona. toriją, kad ne tik Lietuvos LieWaterbury, Conn.
platina apšvietą.
i
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Nusibodo Jums kiti laikraščiai?

CHICAGO, ILL.

NEWARK, N. 1

DIRVA
Gerb.

MiMMB

3

gelbėjimo ir užtarimo už
Lietuvą, — sako jis.
— Keisti iš jūsų paukš
čiai: vieną kartą Lietuvą
ir jos valdžią smerkiat ir
pražūties jai linki t, o apsi
sukę vėl norit “gelbėt”. Iš
kur jums tokia “meilė” už
ėjo? — sakau aš.
— Matai, drauge, Lietu
Valio, Kanados Lietuviai! Štai jums smagi nau-r'
vai yra pavojus iš Hitlerio
jiena — pasinaudokite šia trumpa proga:
I pusės, taigi mes turim ją
I užtarti ir prieš tą fašizmo
Tiktai per Vasario mėnesį — visiems Kanados
diktatorių protestuoti, —
Lietuviams Dirva bus duodama už nupigintą kainą:
sako jis.
$2.00 visam metui. $1 pusei metų.
— Stepai, aš skaičiau jū
Skubėkit užsirašyti. Gaukit Amerikoniškus do-.
sų viename laikraštyje kad
larius,
jeigu galima, įdėkit į laišką su aiškiu savo ant--' '
jus ir Prezidento Smetonos
rašų ir prisiųskit. Dirva jums eis per 12 mėnesių nuo \\
valdžią jau remiat. Kame
DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI
užsirašymo
dienos. (Po Vasario 28 d. prenumeradalykas? Kai pereitą ru
extra parinktini, extra ilgai-branta
vėl
bua
$2
50.)
denį Smetona buvo išrink
dinti tabakai duoda extra turtingą
tas Prezidentu, jūsų laik
Kure iau premimeruo4at. galit išrašyti ją savo R
skonj . . . extra Cellophane už
raščiai skelbė kur jam pa
draugams. Tėmykit: užsirašant Dirvą šia sumažinta •
valktis užtikrina extra šviežumą.
statytos kartuvės, o dabar
kaina jokių dovanų nebus duodama.
LIETUVĄ
jau užtariat? — sakau aš.
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
— Mums patiko kad jis
Tas spaudos išradimas
Amerikoje visam metui ........................ $2.00
ištikro yra didelė dovana greitai suvaldė Voldemorininkus,
kurie
norėjo
Lietu

Lietuvon ir j kitas šalis ........................ $3.00
civilizuotam žmogui. Štai
DVIGUBAI-ŠVELNIUS
I
A
va popieros žinotas, ant jo vą prijungti prie VokietiPusei metu — pusė kainos.
VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai ap
užspausdinta juodi ženklu- ios, — sako jis.
saugoti dviem užvalkčiais Cello
— O kas daugiau jums
kai, o iš tų ženklukų žmo
phane. VIR5UTIN1S užvalktis atsi
daro APAČIOJ pakelio.
gus žiūrėdamas išžiūri ir patiko? ■— sakau aš.
6820 Superior Avė.
Cleveland. Ohio
— Kas daugiau? Aš ne
sužinai kur kas dedasi.
UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ĄRTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių
Copyright, 1939. byP.LorinardCo., Ine.
Skaitydamas vieną rai-I žinau. Mums rupi kad Lie
vakarais, Columbia Network.
vvietė i,nos i vidų išgerti kar- nuolatinai Buvo atsilankė ki
tuvą
Hitleris
nepasigrobdėmis prispausdintą lapą,;
xtos k°vng r»es rvtas buvo vė- ti žmonės kurie žiurėjo to būTi,
—
sako
jis.
Bruklyno naujienose žiu-!
Už keliu irmutų mes bu- •'o
— Jums taip pat rupi
riu ir matau:
•TovA gatavi išvažiuoti, vyrai iš
Kadangi jau gryžom į Kau-’’
nešė musų valizas į m^šma, vą ir turėjom kiek liuoso. lai
“Komunistai su socialis kad Lietuvą pasigrobtų
atsisveikinom su savo šei ko, nutarėm eiti apsitaisyti
tais buvo sudarę ‘bendrą Stalinas, ar ne tiesa? —
mininkais,
padėkojom už jų niaukus baliui kuris įvyksta
sakau
aš.
frontą’ kovai neva už de
ANTRA DIENA IŠKILMIŲ ši maloni ir vaišinga Jankų šei tė mus vėl atsilankyti. Taip svetingumą, ir žadėdamos už TZl°inėdoie rvtoj. Išėjusios iš
— Drauge, mes žinom
mokratijos atsteigimą Lie
RAMBYNE
ma ištikro viską atlieka pla pasibaigė kita pilna diena — kpliu dienų sugryžti, išvažia niauku taisymo ištaigos, pir
kad
po sovietų globa Lie
tuvoje. šiomis dienomis tas
čiu
mastu, o brangi panelė El diena kurios mes neužmiršim vom.
mutini asmenį ka mes sutikom
Sekmadienis, Birelio 19. —
M^sn k'T'YiTjanim l>uvo smagi, K”vo B^rbor0 D°rlvs o kA ji
‘frontas4 turėjo savo susi tuvai bus geriau, — sako Po pietų saulė pradėjo rodytis zė yra tokia gracinga ir žavė- iki gyvos busim.
kad nėra žodžių tam iš
Pribuvom į Juodkazių na ir mes vėl nradėiom gėrėtis ’vns narnate ko nenargriuvo, ji
rinkimą Bruklyne ir jame jis.
ir pasidarė pusėtinai šilta. Ši janti
reikšti.
Jų
yra
trys
seserys
ir
mus
saulei nusileidus, nuvar ta diena iš pat ankstyvo ry- t°ip stebėjosi. Sako. “Aš ma
— Taigi, jūsų “gerašir programo dalis pasibaigė apie
pasireiškė visiškas nesuta
sūnūs.
Jos
seserys
turi
tokius
gusios
kiek tik galima nuvar *0. Užmiršom apie savo nuo niau judvi esat Klaipėdoj, ką
rimas tarp socialistų ir ko dystė” Lietuvai pasirodė 2 vai. Kita dalis atsibuvo sce nepaprastus vardus kad aš ne gti, bet pilnos gražių atsimini vargi ir buvom pilnos entuziaz ins veikiat čia Kaune?” Tada
priešakyje altoriaus kal galėjau jų nei perimti, šiuo
munistų. Socialistai drau tik tuo laiku kai Lenkija noje
mų ir neišdilstamų įspūdžių. mo, laukdamos ką ši nauja die mudvi paaiškinom visą dalyką
nelyje.
Publikai susirinkti į
ge su ‘sklokininkais’ pasi Hitlerio įgąsdinta puolėsi tą programą ėmė apie pusva se namuose galėjo būti tarp Kuomet lipom iš automobilio, na atneš. Rytas buvo nykus ir pasakėm kad rvtoj rytą vėl
ir 100 svečių, ir kiekvienam poni Juodkazienė pastebėjo ir ir išrodė kad gali lyti, bet mes išvažiuojam į Klaipėdą.
’
šalino iš susirinkimo ir pa atgal prie Rusijos, kas at landį laiko. Tuo tarpu mudvi 50
individualiai panelė Elzė ir jos pasakė kaip gražiai Bronės ko nenaisėm, autombilis buvo di
Mes
buvom
iš
Kauno
išvysitiko
kaip
tik
tuo
laiku
pakvietė užsikąsti kartu su vi viena sesuo pajiegė savo dėme
reiškė išstosią iš ‘fronto’.
jos saule įdegusios, nes jai iš delis ir patogus, Amerikoniš kusios tik pora dieną, bet iš
“N e b e s iseka komiunis- kada Lietuva baigė susi sais svarbiaisiais iškilmių sve sio duoti. Viena jų seserų ne rodė kad ji nedėvėjo kojinių; ko išdirbinio, ir mes važiavom rodė lyg savaitė; vėl jautėmės;
Po medžiais buvo išdė
stams su savo planais ir tarti su Lenkija. Jus tas čiais.
ji taipgi buvo suvilta musų ko namatyti šios Lietuvos dalies. linksmos patekusios ant Lais-:
ta ilgi stalai, nukrauti įvairių sirado namie.
faktas
taip
pradžiugino
Nuėjom
į
vidų
pasidėti
savo
jinių plonumu. Tai jau antras
Mums keliai buvo du, vienas vės Alėjos. Eidamos gatve su
maskavimusi demokratijos
užkandžių, alaus ir jų garsių
vardais. Socialistai nuro kad jus nesmerkė t Lietuvos selterų ir mineralinių vande ploščius ir skrybėles ir pasi atsitikimas ką mudvi turėjom Nemuno pakraščiu, bet vyrai sitikom musų draugą n. Rim
Paskiau mus pakvietė iš priežasties plonų Ameriko s^kė kad tas kelias nepergeras, kų ir jo draugą. Dr. Račkaus^
dę kad pirma reikia reika nei už artinimąsi su Len-į nų. Komiteto nariai ir kiti žy taisyti.
prie
užkandžio
ir mes tiesiog niškų kojinių.
taigi mes važiavom kitu, ilges ka, kurie užsikvietė mus pietų
mus
žmonės
dalyvavo
šiame
lauti demokratijos Rusijo kija, ką seniau darėt, ir la
nustebom pamačiusios. Bro
Aš buvau taip pilna įspūdžių niu bet geresniu, per Tauragę su jais. Kuomet sugryžom į
užkandyje
:
Klaipėdos
Guber

je, o po to tik kitose vals bai nudžiugtumet jeigu ta natorius, Vidaus Reikalų Mi nės akys tiesiog iššoko, ji taip jog norėdama viską atsiminti, ir Raseinius. Tauragėje susto savo butą apie 6 vai. vakare,
tybėse. Visi žinome kokia pati Lenkija pagrobtų Lie nistras, karininkiai, Martynas buvo nustebinta, taipgi ir aš; stengiausi užsirašyti, taigi vos jom gasolino, ir čia bebūnant p. Zaborskis paskambino man
‘demokratija’ siaučia Rusi tuvą ir atiduotų sovietams. Jankus ir p-lė lankytė, svečiai Mes tik ėjom aplink stalą iš tik inėjus į namus prisėdau nradėjo lyti. Kelias buvo ge apie reikalų susimetimą taip
Ar ne tiesa, Stepai? — sa iš Tilžės, p. Gugedienė, p. R. nustabos negalėdamos nei kal prie p. Juodkazio rašomojo sta ras, ir mes važiuodami daina kad p. Atelson turi tuojau
joje.”
Skipitis ir daug kitų. Buvo bėti. Paskiau pradėjom pasa lo ir norėjau pasinaudoti jo rą vom Lietuviškas dainas. Vai- važiuoti į Ukmergę. Jis labai
Taigi, misliu sau, Bruk kau aš.
malonus
pokilis po atviru dan koti viena kitai apie tą nuosta žomąją mašinėle, bet kai pra ^d?i buvo puikus, lietus padarė apgailavo ir buvo susimaišęs
— Jeigu Lenkija artina
lyne ne tik tautininkai tarp
gum, tikru Lietuvišku papro biai menišką paruošima, kurį dėjau rašyti patėmijau kad ši viską gražesniu ir šviežiu. Mu tokiu nuotikiu; man buvo di
savęs pešasi, bet antru kar si prie Rusijos tai ko Lie čiu, šiltai saulei šviečiant ant turėjom mes ir kiti svečiai su lietuviška mašinėlė neturi ‘w’ dvi su Brone turėjom puikiau- džiausias smūgis kad negalė
valgyti. Maistas! Maistas yra raidės (užsirašymus atlikau I šia kelione ir mums buvo tik sim gryžti rytoj į Klaipėdą.
tu socialistai su komunis tuva negali? Po Rusijos musų visų.
tai tas ką mes valgom ir pri Angliškai), taigi, negalėjau to
nuostabu kuomet kelyje su Po viso to sąmišio anie musų
globa
Lietuva
bus
apsaugo

Po užkandžio nuėjom į sė imam tai kaipo būtinybę, bet liau rašyti. Tačiau p. Juodka rai
tais susiėdė ir skiriasi..
sitikdavom ūkininką važiuo- rubus, raktus, praleidimo trau
Teisybę vienas tautinin ta nuo Hitlerio, — sako ji. dynes mums paskirtas prieša kuomet pamatai valgį sutaisy zis pagelbėjo man pasižymėti iaht, o šalę kumelės bėgo ir kinio, išbėginio greitai iš Pa
— Kaip tik priešingai, kyje estrados, ir _ programas ta tokiu artistišku bodu rodos dienos nuotikius ir suteikė pa- knmeliukas. Tiesiog nuostabu gėgių, dabar mes apsivylusius
kas galvočius Skrantono
prasidėjo su Klaipėdos guber
tautininkų susiėjime pasa Stepai: Rusija labai nu natoriaus kalba. Jis paaiški kad tik angelai turėtų teisę į Mkinimu. Kadangi mes visi kiek daug taip matėm, čia vi- likom Kaune lvg pasimetusios.
^turėti ir naudoti Aš osu ’•••vnpi užimti šias dvi dienas, cm neprasta kumeliukui sekti Rpf tokie dalvkai neišvengia
kė: “Palaukim, komunistai džiugo kad per Lenkiją ir no šių iškilmių reikšmę, kaip tai
likusia V3- šeškui motiną. Ji nradėjo net mi. t^igi pnėmėm taip kaip tu
morp-><=Į
dano- o-ražini neruoštų ' to-i
ir socialistai nuo dabar Lietuvą ji gauna užstojimą tusu, prabočiai čia susirinkda stalu su Įvairiais valgiais, ir 1-^ro dnlim.7" pasikalbėti daugiau ^kaityti juos, paskui sumanė rėjo
būti ir užtikrinom n. Zapradės peštis ir skaldytis, nuo Vokiečių. Dėl to Ru vo per šimtmečius pagarbinti . Amerikoje mes moterys lanky su Juodkaziais, ir prasėdėjom k?d norėtu apie tuziną jų par borski knd bus gerai ir taip.
sija taip džiaugsmingai pa savo dievus ir kaip ši tradici- damos maisto parodas matom Rti vidurnakčio, kuomet paga sigabenti Amerikon. Mano ypa
Apie 7-tą vakare atsilankė
nes turės už ką peštis.”
j ja buvo palaikoma iki šių dieTokia brolystė, kaip jų griebė Lenkų ištiestą ran i nų. Buvo keletas kitų kalbė stalus Įvairiai puikiai ištaisy limi nutarėm eiti gulti. Mes tinga silpnybė Lietuvoje yra n. Rimkus, kuris padėjo mu
Bet čia Lietuvoje to kaip visi buvom pilniausia nuvargę. ♦m aukštos pušys, kurios mane dviem užmiršti musų nesmabuvo, tai buvo tiktai pas ką, nors nesenai su Len tojų, visi buvo įdomus. Musų tus.
tain žavėio kad kartais net mumą, nusivesdamas mus į
tai nesit’ki Kaip visada, žukais
dar
pjovėsi.
O
kaslink
geras draugas p. Skipitis kal , vis ir silkės, paskiau kitoki ^ETIKeTA KELIONĖ AT- naskesdavau jų grožyje ir gra- T^nr>rndo kavine, kur radom p.
tangos vienas kitą greičiau
Lietuvos, tai Lietuvai butų bėjo už Amerikos svečius, ir nžkand*iąi, salotai,
apmauti.
GAL Į KAUNĄ
Valaiti ir Obuolevičiu ir prisišviežios
ziri trume.
jautėmės lygiai kaip mes daržoves, tomatos, ridikėliai,
dėjom prie ju stalo. Prie muBet pažiūrėkit kas daro pavojingiau jeigu ji glaus mes
Pirmad
’
eris,
Birželio
20.
Kuomet
pasiekėm
Raseinius,
patys butume tai pasakę, taip
si didžiųjų jų vadų galvo tųsi prie Rusijos: tada Vo jis gerai išreiškė musų jaus viskas išdirbta gražiais pavida pvse sept'ntos ryto mus pri- užsukom i šauliu Klubą užsi su prisidėjo Petras Aižis ir lu
lais. mėsos, šviežios ir rukvtos. ‘'adiro telefonas. Tai buvo p. kasti. Ponas Zaborskis tikrai tos dvi panelės ir mes turėjom
se, pasigirdus žiniai apie kiečiai turėtų priežastį la mus.
gausybė dešrų, šviežių ir rūky 7-borsk.is, kuris skambino iš žino ka dalyti ir kada. Su juo gera laika klausydami muzikos
“fronto” skilimą: “inžinie biau į ją kabintis. Dabar
Choras sudainavo keletą la tu, kepta vištiena, kumpiai, “’lmpėdos. Jis su draugu va- būnant niekad nereikia pačiam ir pasakodami savo nuotikius.
rius” Grigaitis gatavas pa gi Lietuva pasiskelbė savo bai puikių dalykų ir skambino Įvairus pyragaičiai, gera .mo i ’oia mitomobilin į Kauną biz- apie save rūpintis. Jis įsakė
(Bus daugiau)
kilti paukščio sparnais ir nei vienai nei kitai nepatai- Kanklių orkestras, prie to buvo da duon^ ir pyragas ir nuoste- io reikalais ir klausia ar mu patarnautojai nuvesti mus į
tie gražus Lietuviški šokiai, ■ blausi skaniausi tortai, kokius dvi norėtume važiuoti kartu ir moterišką kambarį ir paliepė
skristi i Bruklyną “frontą” kavimo politiką, ir tik taip kuriuos
atliko tautiniais rū
kada mačius. Kas juos pa pamatyti tą dalį Lietuvos iš gauti švarius rankšluosčius ir ARBATA KRŪTINEI
cementuoti. Tas. pats ir galės būti ramesnė. Tavo bais pasirėdę vaikinai ir pane aš
gamino?
P'anelė Jankytė yra automobilio. Mums buvo ge
Kuomet apsitaisėm ir
MOUNTAIN TEA
su žebroku Pruseika, kuris noras artinti Lietuvą su lės. Programas buvo tikrai pati šio darbo menininkė, su ma proga kokios gal nepasitai muilo.
apsišvarinom,
sugryžus į val
(IMPORTUOTA)
Rusija
yra
tik
stūmimas
didingas
ir
rengėjai
matyt
pa

tik ką sugryžo iš vakarų,
eik savo gabių padėjėju, ku kys.
gomą kambarį radom valgį ga
dėjo
daug
darbo
paruošti
tokį
Šis
garsus
EUROPINIS vaistas
Lietuvos
į
pavojų,
—
sakau
rios paruošė šią puota, ir ištik
“Na tai kaip bus dėl to mu- tavai ant stalo.
kur žebravojo savo laikraš
rekomenduojamas ypač tiems ku
nuoseklų
palinksminimą.
Kal

ro tai buvo puota; kaip žmo S’1 rūpesčio apie rubus ir tą
aš.
Kauną pasiekėm apie 1:30
čiui paramos.
išrodė lyg jura galvų ir gus gali susihikvti rmo pagun ^kilmingą balių rytoj?” Pa- vai. po pietų. Pargryžusios pa- rie serga ŠALČIU, aštriu KOSU- .
— Aš su tavim, fašistu, nelis
Pažiūrėsim ką pavasario
spalvų, buvo tikrai spektaklis dos tik paragauti visko, ypa- ’ i'u.mau aš jo. “O, tas nieko, tyrėm kad tas butas kur mudvi LIU ir DUSULIU (Asthma).
Kaina $1.00
Reikalaukit iš:
negaliu susikalbėt. Gud- matyti tuos tūkstančius žmo tmgai
vėjai atpus daugiau.
kad tik tam ir padėta, ■es sugryšim į Klaipėdą rytoj buvom priimtos gyventi išsi
nių nuo jaunų vaikų iki sene taigi mudvi su Brone nirm to vakare ir nueisim į tą balių”, nuomoja, nes Abaravičiai apsiMrs. Margaret Leskovar
Man po baltą popierį iš bai, — sako jis.
lių
susirinkusius
paminėti
“
Jo—
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pasimatymo,
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sa
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“
gyvenam
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,
lieka A. Panemunėje gyventi
raidžių žodžius sudarant ir
nies”.
valgymui
”
.
Visi
šie
dalykai
°š
atsakiau,
“
mudvi
važiuo

kau
aš.
žinias besirenkant, girdžiu
Muzikalis programas tęsėsi buvo jų pačiu ūkės produktai. sim”. Ponas Zaborskis pasa
į duris kas barškina.
apie pusę valandos, po to kito Taigi kuomet prisivalgėm, mes kė kad paims mus septintą vaNueinu prie durų, atida
je vietoje prasidėjo sporto žai baidam aprašanti visus tortus. r'ndą. Jaučiausi galėčiau atidimai. Mus panelė Jankytė
rau, ugi žiuriu, draugas
Po tokio “ir'k°n^žio” mes iš- 1 oti savo karalystę kad tik
pasikvietė į savo namus užsi ėiom 1 darželi pasilsėti ir pasi ■"avus ilgiau pamiegoti šį ry
Stepas.
kąsti. Juodkazis pavežė savo kalbėti su kitais svečiais, čia ta po tokių įtemptų dienų ir
— Sveikas gyvas, Stepai.
automobiliu mus ir kitas mo buvo įvairus viršininkai ir pa iškilmių, bet proga pasitaiko
Kaip tu nebijai pas mane
teris musų draugijoje į Jankų žymus svečiai, ir p. Skipitis tik vieną kartą, taigi mudvi
atsilankyt? — sakau aš.
namus. Truko tik kelias mi pradėjo vesti dainas ir pasi su Brone buvom sutarusios ne
Jus kebausit greitai ir patogiai populiariais laivais
nutes keliu per pušyną, ir tuoj linksminimą. Viskas tas buvo praleisti nieko, todėl tuoj ir
— Drauge, aš atėjau su
BREMEN
•
EUROPA A
mes buvome garsiame visoje neapsakomai malonu, bet vos nradėjom rengtis.
svarbiu reikalu, — sako jis.
COLUMBUS
la
Lietuvoje kaime Bitėnuose. Aš apsižiūrėjom kaip nekurie sve
Juodkaziai jautėsi labai apsi— Na o kokiu? •— sakau
NEW
YORK
•
HAMBURG
čia esu buvus dešimts metų čiai pradėjo išvažinėti į na vylę kad mes taip greit juos
aš.
HANSA • DEUTSCHLAND M
atgal, bet dabar privažiuojant mus, kurie gyvena toli nuo šios apleidžiam, neturėjom kada
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen
— Ar negalėtumei jus
artyn rodėsi kaž kas kitaip. žavėiančios pasakiškos vietos, v ei pasisvečiuoti ir labiau su
ar Hamburg
||||&h
Gyvenamas jų namas buvo tas Jankų ūkės. Juodkaziai ir Jan sipažinti su jais, bet mudvi
tautininkai prisidėt prie
Specialiai
žemos
ekskursijų
kainos
važiuojant
iš
pats kaip jį atsimenu, bet per kai gyvena artimoje kaimyny prižadėjom dar sugryžti nors
musų rengiamo protesto
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir
dešimts metų daug galima per stėje, taigi mes pasilikom čia, vienai dienai. Maloni p. Juod
nuo Birželio 26 iki Liepos 23. Amerikoje leimOs I
mitingo prieš Hitlerį ir fa
tvarkyti aplinkui jį. Tada čia kuomet kiti svečiai išvyko. kazienė, būdama taip išvargus
džiama būti keturias savaites.
Hgsjy I
šizmą? — sako jis.
buvo gražu, bet dabar išrodė Kada jau buvo laikas ir mums dabar gelbėjo mums išsiruoš
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
lyg pasakų žemėje, gėlėse vis išvažiuoti panelė Jankytė vėl ti, pagamino pusryčius, ir da
— Kaip tai, Stepai: .tu
1430
Euclid Avė.
Cleveland, Ohio
I
kas
skęsta.
Sodelis
su
jaunais
pasikvietė mus į vidų kavai ir rė viską geriausio. Ir tikrai,
visai nesenai mane fašismeddžiais,
ir
takai
pasivaikš

tuoj
po
septintos
valandos
p.
tortams apvalgyti.
tavai ir smerkei, o dabar
į Wbambubg-american ube® I
čiojimui po aukštais medžiais,
Kuomet -»an
paraudo Zaborskis ir jo draugas, šve
SKAITYKIT!
tautininku vadini ir nori
| ĮgjKOBTH GEBMAN
■j|
o prie tvorų visur žydi gėles navo ir nradeio leistis žemyn diškas Lietuvis (ši kombinaciišvien dirbti? — sakau aš.
“VIEN YBĖ”,
ir krūmai.
mes atsisveikinom su savo ma ia ir man buvo nauja), inžinie
— Mes rengiam protestą
“MARGUTIS”,
Nustebau iš daugybės sve loniais ir vaišingais šeiminin rius p. Atelson, atvažiavo prie
čių kurie. Čia buvo susirinkę. kais, kurie atsisveikndami kvie durų. Poni Juodkazienė užsi“AMERIKOS LIETUVIS”
prieš Hitlerį dėl Klaipėdos
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VOKIEČIAI BIJO NETIKĖTO KARO KAS KĄ RAŠO
'VOKIETIJOJE viduje apsireiškia didesnis ir didesnis
* įtempimas. Sąmisis eina pačios valuzios viršūnėse,
be eilė metų jau viešpataujančio trukumo valgomų pro
duktų, kadangi Hitleris, šeši metai atgal paėmęs Vokie
tiją valdyti, vietoje rimtai valstybę vadovauti, vietoje
žiūrėti kad žmonės butų pavalgę ir patenkinti, ėmė gin
kluotis. Kada nepasitenkinimai didėjo, jis žadėjo jiems
geroves jeigu pagrobs kaimyninių šalių žemes, jeigu at
gaus kolonijas, jeigu išnaikins Žydus, nuslopins katali
kus.... Vietoj gerinti su kaimynais santikius ir su
jais varyti biznį, jis krovė kanuoles, kurios rudyja. Per
eilę metų jų panaudoti negalėjo, kuomet iš tos pačios
medegos pagamintos mašinos, padargai lengvai butų bu
vę parduoti kaimyninėse šalyse ir butų Vokietija eko
nominiai sustiprėjus.
Savo geru įsiginklavimu, tiesa, Vokiečiai išgąsdino
savo kaimynus, pasigrobė Saarą, prisijungė Austriją,
atsiplėšė dalį Čekoslovakijos. Bet kas iš to? Berlino
valdžia turi rūpintis tų užimtų teritorijų žmonių maiti
nimu, jie patys neišminta. Ar tik ne dėl to ir Klaipė
dos kraštą susilaikė nuo Lietuvos atplėšęs? Taip. Dir
voje buvo sakyta kad nuo Lietuvos atsimetęs Klaipėdos
kraštas turėtų badauti, ypač Klaipėdos mieste Lietuviš
kai komercijai sustojus ten viskas apmirtų.
Norint kitaip priversti Lietuvą su Klaipėdos uostu
biznį daryti, reikėtų užimti visą Lietuvą. Bet tai jau
kita istorija.
Pačioje Vokietijoje, slegiami ir persekiojami darbi
ninkai pradėjo nuilsti, produkcija ėmė mažėti, neramu
mai padidėjo.
Hitleris, pasiruošęs minėti savo šešių metų valdy
mo sukaktį (Sausio 30), vietoje naujų plėšimų pradėjo
baimintis kad Vokietija nebūtų įvelta į karą su kaimy
nais, kas išeitų į blogą. Namie taipgi tikisi negerovių
iš pusės savo aukštų valdžios galvų. Pats Hitleris jau
senai be sargybos niekur nesirodo, ir bendrai jis mažai
kur viešumoje matosi. Dabar tapo apstatytas didele
sargyba-palydovais jo pirma ranka, Maršalas Goering.
Jis jau ir savo dvare negali be sargybos viešėti.
Vokietijos žymiosios industrijos gamyboje nupuo
lė 20 nuoš. Sumažėjo darbininkų skaičiai ir darbo va
landos.
Blogumai kokie pradėjo Vokietijoje apsireikšti la
biau silpnins ją iš vidaus, o tas reikš daugiau ramybes
kaimynėms šalims. Tačiau toli gražu nereikia džiaug
tis kad Hitleris jau liausis savo šokinėjimais prie vienų
ir kitų. Jis puolėsi į Ukrainą, ten išbandė, pakilo riks
mas iš sovietų ir Lenkų pusės. Dabar jis tariasi su
Lenkais, ir eina gandai jog tarsis net su pačiu Stalinu!
Su Lietuva, kaip matome, susitarė Klaipėdos klausimu.
Tiesa, Lietuva turėjo padaryti nuolaidų, tačiau iš Hit
lerio pusės yra tiek nuolaidų kad Klaipėdos kraštas ir
uostas lieka Lietuvos teritorija, kurią jis galėjo atplėš
ti jeigu butų to norėjęs.

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt Sirvydas.
APIE “GERĄ
ATSINEŠIMĄ”

I

Dirva nurodė kad “rūpestis”
kurį Lietuvos reikalais musų
komunistai dabar rodo, tėra
jų “desperatiškos pastangos
prisimušti prie platesnės Ame
rikos Lietuvių visuomenės”.
Bolševikų Vilnis su tuo ne
sutinka ir tvirtina ji turinti
‘šimteriopai” daugiau pritari
mo visuomenėje. Įdomus tas
“šimteriopumas”! Per 29 me
tų bolševikų spauda, kiek drū
ta, kovojo prieš Lietuvos ne
priklausomybę ir tautininkus
bei katalikus, kurie tą nepri
klausomybę statė ir gynė. O
šiądien? šiądien ta pati “įta
kinga” bolševikų spauda iš vi
sų užkabarių, kiek drūta, žo
džiais stoja už Lietuvos nepri
klausomybę ! Kuri, tat, spau
da “šimteriopai įtakingesnė”
— tautinė, kuri teisingai at
spėjo Lietuvių liaudies troški
mus ir net Lietuvių liaudies
priešus privertė šiems troški
mams nusilenkti, ar bolševikų,
kurią tautinė spauda privertė
(nors žodžiais) garbinti tauti
nį idealą — Lietuvos nepri
klausomybę?
Vilnis mano kad tautinė
spauda turėtų džiaugtis maty
dama šitą jų “gerą atsinešimą”
link Lietuvos, kurią “šimterio
pai įtakingesnė” bolševikiška
spauda pradėjo rodyti. Bet,
vyručiai, tautinė spauda nie
kados nenorėjo brolių Lietuvių
prigaudinėti. Jie gynė ii’ gins
tikruosius Lietuvių liaudies
reikalus. Todėl, vilką avies
kailyje matydama, ji ir sako
kad čia vilkas, ne avis.

DRAUGO 30 METŲ SUKAKTIS
Sausio 22 d. Čhicagos katalikiškas dienraštis Drau
gas minėjo savo 30 metų gyvavimo sukaktį. Sausio 21
d. Draugo numeris išėjo padidintas, tai sukakčiai atžy
mėti.
Smagu matyti musų išeivijoje sunkiose sąlygose ei
nančius ir tokius ilgus metus gyvuojančius musų laik
raščius. Draugas pirmiausia pradėjo eiti savaitraščiu.
Dabartinis jo redaktorius yra Leonardas Šimutis,
TURKS A. prezidentas.
___
UKRAINIEČIAI JIEŠKO
NEPRIKLAUSOMYBES
Amerikos gyvenanti _ jš' eiviai Ukrainiečiai pradėjo
pana ujintomis pastango
mis dirbti už savo tautos
nepriklausomybę ir valsty
bės atsteigimą. Juos prie
to paskatino Vokiečių pa
sinio,jimas atplėšti nuo Ru
suos ir Lenkijos valdomas
Ukrainos žemes ir sukurti
Ukrainiečių valstybę.
Amerikoje skaitoma apie
4.500000 Ukrainiečių,. ku
rie pastaromis dienomis iš
leido atsišaukimą į visą ci
vilizuotą pasaulį prašyda
mi remti jų kovą už nepri
klausomybę.

TYRINĖTOJAI salm jog
Amerikos kontinente žmo
gaus pėdsakai galima su
sekti nuo 300,000 metų at
gal.
RUSIJOJE auginama 25
nuoš. viso pasaulio bulvių,
V okietij o j e užauga apie 21
nuoš.
ITALIJA šymet baigia
statydinti 20 naujų submarlnų. Tokiu budu ji .turės
125 submarinus, kurių 47
galės plaukioti tolimose ju
rose.

HULL, S. Valstijų . Sek
retorius, buvęs pirmininkas
Amerikos delegacijos Pie
tų Amerikoje, pareiškė jog
Suv. Valstijos pripažysta
KURIS CHORAS VAŽIUOS “atviru durų” politiką vi
AMERIKON? Sąryšyje -su Pa soms šalims Pietų Ameri
sauline Paroda New Yorke, iš kon, bet visos turi stengtis
Lietuvos ryžtasi važiuoti Ame žiūrėt teisingo prekiavimo,
rikon pavienių žmonių ir nori o ne bandyti stumti kitas
atvykti net keli žymus Lietu laukan iš ten.
Vokiečiai tuo tarpu deda
vos chorai. Aišku kad vienu
kartu keli chorai vykdami su visas pastangas ten įsigalė
darytų sunkumą ir Lietuvai ir ti, pasiimti savo kontrolėn
Amerikos Lietuviams. Taigi Pietų Amerikos valstybes.
Kaune svarstoma kuris ■Poras
— ij Ten Vokiečiai parduoda
į Ameriką leisti. Prieita iš-1
daugiaui. savo prevados kad tinkamiausias cho-p/įy, vĮsaĮ nupiginę jas, ne-i
ras keliauti į Ameriką bus Vy- žiūrint kad pirkėjai ir BOtauto Didžiojo Universiteto retu gauti Amerikoniškų,
choras.
prekių.

1

Pirmiausia, tautinė spauda
gerbia ir myli Lietuvių kalbą,
todėl pramoko nevartoti žargo
no ir barbarizmų. Lietuvos
kaimiečiui “atsinešti” reiškia
atsinešti ko: šieno, avižų mai
šą, ir tam panašiai. Sakinys
“atsinešimas link Lietuvos”
tikram Lietuviui nesupranta
mas ir ne Lietuviškas. Reikė
tų čia vartoti “nuotaika Lietu
vai”, arba “pąžiuros Lietuvai”.
Tai viena.
Antra, iš ko tas “geras atsi
nešimas”, kurį bolševikai da
bar, lyg maišą neša, sudary
tas? Iš fakto kad musų bolše

Mironas - L Tautininkų Sąjungos Pirmininkas

vikai, gyvendami Amerikoje,
nori valdyti už keturių tūks
tančių mylių esančią Lietuvą
ir davinėti įsakymus trims mi
lijonams Lietuvos gyventojii!

Tautininkų šeima visame Krašte Didėja. — Išrinkta nauja Vyriausioji Sąjungos
Vadovybė. — Suvažiavime iškelta daug svarbių Valstybinių. Kultūrinių ir
Visuomeninių Klausimų. — Tautininkai Glaudžioje Santarvėje su savo
Vaddais ir toliau pasiryžę Nenuilstamai dirbti savo Tėvynės labui.

Jie liepia Lietuvos gyvento
(LIETUVOS AIDAS — Kaunas, Sausio 5)
jams smurtu nuversti jų teisė
tą vyriausybę, paleisti iš kalė
Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas
Susirinkime dalyvavusieji darbininku at
jimo Lietuvos įstatymais nu J. Tūbelis
iš sąjungos pirmininko pareigų atsi stovai visai pagrystai nusiskundė kai kurių įmo
baustus nusikaltėlius, ir pa statydino. Sena tradicija ir nusistovėjusio tvar- nių vadovybėmis ir vyresniuoju personalu, ku
duoti Lietuvos valstybę Stali j ka Valstybės Prezidentas Antanas Smetona Lie- ris ne tik kad neskatina darbo žmones organi
no valdomai Rusijos globai. : tuvių Tautininkų Sąjungos pirmininku paskyrė zuotis, dėtis į tautines organizacijas, bet, an
traip, visokiais budais trukdo.
Ar ne sveikesnės pažiūros ministrą pirmininką VI. Mironą.
Vienas atstovas kėlė sumanymą įvesti pri
Generalinis Tautininkų Sąjungos sekreto
tautinės spaudos, kuri ragina
valomą
darbo tarnybą visiems krašto gyvento
rius
Dr.
S.
Janavičius
taip
pat
atsistatydino.
Į
pripažinti Lietuvos gyvento jo vietą paskirtas švietimo Ministerijos pradžios jams, kad
kiekvienas, vyras ar moteris/ sulau
jams pilną politinę nepriklau mokslo departamento direktorius Mečius Kvik kęs tam tikro savo amžiaus laiko, nors po vie
ną mėnesį padirbėtų valstybei, dirbtų paprastą
somybę tvarkyti savo vidaus lys.
darbą, kurio Lietuvoje neparastai daug yra.
reikalus kaip nori; kuri ragina
Juozas Tūbelis išrinktas garbės nariu.
Tokia darbo tarnyba keltų darbo vertę, garbę,
Lietuvos vidaus politikos kovas
o kartu valstybei butų atliekami dideli darbai,
SUVAŽIAVIMO EIGA
palikti patiems Lietuvos vals
kurie
Lietuvių Tautininkų Sąjungos metinis ap kilimo.labai prisidėtų prie bendros kultūros pa
tybės piliečiams, o ne Ameri
skričių ir apylinkių atstovų susirinkimas, visą
Atstovai iškėlė konkrečių sumanymų dėl
kos Lietuviams; kuri stoja už laiką
vakar (Sausio 5 d.) vykęs labai gyvai ir inteligentinio
prieauglio tautiniame darbe. ‘ Kai
griežtą Lietuvos nepriklauso nuotaikingai, baigėsi po 18 vai.
kuriuose
rajonuose
dar pasitaiką iš paaugusių
mybę ir nesusidėjimą su jokio
Tautos Vadas Valstybės Prezidentas A. žmonių neraštingų ar mažai raštingų. Tuose
mis didžiomis valstybėmis (rei Smetona, baigęs savo kalbą, iš susirinkimo iš rajonuose prie pradžios mokyklų esą reikia at
škia, už griežtą neutralumą, ėjo palydėtas ilgų, gyvų ovacijų.
gaivinti suaugusiems kursus ir suaugusių iki
Tęsiant suvažiavimą, LTS pirmininkas VI. tam tikrų metų mokymą laisvomis nuo darbo
kurio sveikumą pripažino ne
Mironas perdavė Tautos Vado pareikštą padėką
tik susivažiavę Lietuvos diplo buvusiam LTS generaliniam sekretoriui Dr. Ja valandomis padaryti privalomą, prieš pradedant
metus patikrinti visų "mokyklų mokinių
matai, bet Latvijos ir Estijos navičiui ir susirinkimui pristatė naująjį gene mokslo
sveikatą; nemiškinguose rajonuose paremti ply
valstybių vadai bei politikos ralinį sekretorių Mečį Kviklį. Susirinkimas jį tinių statybą. Pasisakė atstovai ir dei tauti
nuoširdžiai sutiko ilgais plojimais.
vyrai) ?
nių mažumų, dėl miestų Lietuvinimo ir kitais
Naujasis gen. sekretorius Kviklys padarė klausimais.
Musų bolševikai gerai pada
pranešimą apie sąjungos ir padalinių veiklą per
rytų jei savo “gerą atsineši eitais metais. Nurodė.... kiek jos nariai lan
REZOLIUCIJA
mą link Lietuvos” nuneštų ir kėsi provincijoje.... kaip pernai augo sąjun
pranešimų susirinkimas priėmė šio tu
paskandintų kaip nereikalingą gos narių ir kandidatų skaičius. Naujų narių rinioPorezoliuciją
:
į
sąjungą
priimta
apie
1,500
ir
apie
tiek
pat
katę, o nusipirkę Dr. Starkaus
Iš paskelbtų skaičių susidaro vaiz
Visuotinis Lietuvių Tautininkų Sąjungos
Lietuvių kalbos gramatiką pra kandidatų.
das kad visame krašte tautininkų eilės gausėja. apylinkių atstovų susirinkimas, įvykęs 1939 m.
dėtų mokytis savo liaudies tik Toliau savo pranešime Kviklys suminėjo kai ku
Sausio 5 d. Kaune, išklausęs vyriausybės ir są
rosios kalbos.
riuos numatomus darbus ateityje, nors jie, kaip jungos vadovybės pranešimų bei apsvarstęs ak
sako Kviklys, ir taip aiškus, nes ateities darbų tualiuosius tautinius reikalus, nutarė:
gaires yra nurodęs Tautos Vadas savo ankstes
1) pareikšti savo nuoširdžiausi pritarimą
® TIKĖKIT arba ne. žmo nėje ir šiame susirinkime pasakytoje kalboje. vyriausybes vedamai užsienio ir vidaus politi
gus kuris sveria 150 svarų, sa
kai, stiprinant krašto tarptautinę ir vidaus eko
NAUJA LTS VYRIAUSIOJI VADOVYBĖ
nominę bei kultūrinę būklę, ir padėkoti už tas
vo kūne turi 100 svarų van
Į Vyriausiąją LTS Vadovybę slaptu balsa dideles pastangas kurias ji deda pasunkėjusiu
dens.
vimu išrinkti: finansų ministras Julius Indri- musų valstybei momentu, gindama ir saugoda
1 šiunas, teisingumo ministras Jonas Gudauskis, ma tautos ir valstybės gyvybingus reikalus;
Seimo antrasis sekretorius Bronius Gudavičius,
2) kuogriežčiausia pasmerkti visas tas gru
advokatas Juozas Baltrušis, Valstybės Tarybos pes ir asmenis kurie sunkiu valstybės metu ne
; narys Dr. Jonas Navakas, Seimo antrasis vice prisidėjo prie bendrų tautos ir jos vadovybės
■ pirmininkas agr. Alfas Gilvydis ir Seimo narys pastangų siekiant patikrinti krašto saugumą ir
jJonas Viliušis. Kandidatais: žemės Ūkio Ru- jo vieningumą ir kurie, žiūrėdami siaurų srovi
; mų direktorius Seimo narys agr. Stasys Jaku nių interesų, savo veikla bandė ne tik sukelti
bauskas, Savivaldybių Departamento direktorius tautoje nerimą ir nepasitenkinimą valdžia, bet
Seimo narys Pranas Barkauskas ir Teisingumo ir netiesioginiai patarnauti svetimiems reika
j Ministerijos juriskonsultas adv. Juozas Bataitis. lams: juos smerkdami prašom vyriausybę griež
; Be to, į Vyriausiąją Valdybą sprendžiamuoju čiau sudrausti įvairius nerimo ir netvarkos kė
: balsu ineis Jaunalietuvių vadas Kaulėnas, jąu- lėjus, kenkiančius musų tautos stiprėjimui ir
; nųjų ūkininkų vadovas Tiškus, Lietuvių moky krašto rimčiai;
tojų sąjungos pirmininkas vice ministras Masi
3) su džiaugsmu priimti Tautos Vado para
liūnas ir Neolithuanų filistrų sąjungos pirminin ginimą sąjungai atsijauninti savo veikloje ir su
kas vice ministras Drevinskas.
nauja energija, sustiprinta drausme ir pasiry
Po pietų pertraukos buvo išklausyta prane žimu stoti į talką krašto vadovybei musų tau
Užgimusi laisvė ant žemės,
šimų iš vietų. Jų buvo gana daug ir daugu pos ir valstybes bendrai gerovei;
mas labai turiningi. Pranešimuose iškelta įvai
Ją tautai suprast nesunku;
4) prašyti sąjungos vadovybę dėti visas
rių sumanymų ir pastabų tiek organizaciniais pastangas įkūnyti kuoplačiausią tautinę konso
Pasaulis iš knygų ją semias,
■ grynai tautininkų reikalais, tiek ir visos valsty- lidaciją,. pertvarkant ir vienon vadovybėn su
Bet ją įgyvendint vargu.
; bes ir tautos reikalais. Pvzd.:
jungiant visas tautiškąsias organizacijas ir kuoNes laisvę pavergt esam pratę,
Klaipėdos krašto tautininkų atstovai prašė glaudžiausia derinant jų darbą:
Ir džiūgaut kaip plėšrus ereliai,
! derinti visų Klaipėdos krašto Lietuviškųjų or5) pareikšti nuoširdžiausią padėką pasi
S ganizacijų veiklą ir ją glausti į vieną vadovybę. traukiančiam ilgamečiui sąjungos pirmininkui
O darbus, kūrybą išmetę,
Sustiprinti ugniagesy bos organizavimą, su- 7:mzui Tabeliui, savo atsidavimu ir dideliu dar
Naudojamės laisve ikvaliai....
■
drausminimą
ir pagerinti jos vadovavimą.
bu išugdžiusiam ir sustiprinusiam tautiškąją
Įgimtas pasauliui tas jausmas
Nusiskundžiama gydytojų stoka provinci- veiklų, ir kartu pareikšti nuoširdų nasitikčiimą
Kad vestų valdovai, tvarkytų;
į joje. Prisimenama ir vyriausybei dėkojama už mujajam sąjungos pirmininkui Ekscelencijai
Ir žemei ir dangui ne džiaugsmas
Į steigiamus sveikatos punktus, bet jų prašoma Ministrui Pirmininkui Vladislovui Mironui, mu
įsteigti kiekviename valsčiuje.
sų tautinio sąjūdžio veteranui, ir tvirtą vilti
Jei laisvę be vado įgytų’.... .
Pripažystamas reikalas apskričiuose turė kad jo vadovybėje sąjunga dar labiau sustiprės
Taip, nužengė žemėn Tvėrėjas
ti didesnes ligonines, bet taip pat siūloma stei ir sukonsoliduos musų visuomenės pajiegas sėk
Parodyti tiesą, dorybę,
gti ir rajonines ligonines, kurias esą galėtų pa mingam tautiniam ir valstybiniam darbui.
Bet mes jau pralenkėme jas
statyti keli valsčiai susidėję.
6) padėkoti už vyriausybės nusistatymą
Su nauiojo mokslo daugybe....
stiprinti Lietuvybę mastuose ir Lietuvių pozici
DARBININKŲ REIKALAI
jas versluose ir prašyti kad Lietuvių pastangos
Nebesu vai dysim mes gamtą,
Daug
atstovų
pasisakė
dėl
darbininkų
rei

šioje
srityje butų dar daugiau remiamos.”
Ir nebesuprasim dangaus;
kalų. Kai kuriose Suvalkijos vietose ir pagal
Baigiant
suvažiavimą LTS pirmininkas ir
Kas laisvę teisingai supras tą,
Latvijos sieną jau kuris laikas esanti didelė že Ministras Pirmininkas VI. Mironas pareiškė kad
Tas laimę ir žemėje gaus’....
mės ūkio darbininkų stoka. Kai kur darbinin atstovų pareikštos mintys ir pageidavimai bus
Viki. Tatarėlis.
kai stengiasi patekti į miestus, o kiti, ypač gy respektuojami. Į didesnę čia pareikštų pagei
veną prie miškų, užuot ėję pas ūkininkus dirbti, davimu dalį jau. esą atsakyta vyriausybės de
gaminą naminę degtinę ir nuodiją apylinkės klaracijoje. Pagaliau daug kas iš iškeltų pa
; jaunuomenę. Neretai pasitaiką kad pačios dar- geidavimų jau yra daroma. “Teisybė, mums
ŽIEMOS TAKU
bvrnetės metu darbininkas paliekąs ūkininką, dar daug ko trūksta”, sako VI. Mironas, “bet
Kas pavys ši džiaugsmą,
tuo padarydamas didelių nuostolių. Reikią iš ir negali netrukti, nes esame jauna valstybė.
leisti naują lauko darbininkų samdos įstatymą, Tačiau jau turime išsiauginę įvairioms darbo
Kas, o kas pavys?
kuriame butų uždedama samdiniui pareiga išbū sritims jiegų, iškilo įvairus reikalai ir reikala
Kas uždraus praverti
ti sutartą laiką. Į priverčiamojo darbo įstaigą vimai. Tuos reikalavimus turime derinti su tuPasakos duris?
esą rė'ikėtų siųsti _be aiškaus užsiėmimo asme- į rimomis jiegomis”.
Vienas iškeliauju
j ris, kurie apylinkės gyventojams savo nesąžiToliau suminėjo kad vyriausybė pirmoje
Tėviškės taku,
, ningūmu kenkia, daro nuostolių, demoralizuoja eilėje laiko reikalinga konsoliduoti tas organi
į jaunuomenę. Tokie žmonės turėtų prievarta zacijas kurios stovi ant valstybinio, tautinio pa
Ir žieduotą laimę
! dirbti valstybei, kad išmoktų branginti duotą grindo. Vyriausybė konsolidavimo darbą dhr
Čia pavyt ketu.
Į žodį, vykdytų sutartis ir išmoktų sąžiningu toliau plėšianti, stengiantis patraukti į kuria
Stiepias aukštos pušys
darbu pelnytis duoną. Prie plentų tiesimo ir mąjį darbą visus geros valios žmones. Nenori
Ir beržai balti.
kitų viešų darbų esą reikėtų siųsti kriminali ma atstumti nei vieno galinčio dirbti, nes darbo
Deimanto vualiuos
nius nusikaltėlius, kad jie už valstybės iždo duo musu tėvynėje begalo daug.
dama išlaikymą atsiteistų darbu ir kad už nu
Reikia dėti pastangų kad gyventojų priePasaka graži.
sikaltimą
sunkiai dirbtų ir išmoktų gyventi iš 1 auglis butų paruošiamas toms darbo sritims kur
Dar, dar vis keliaučiau
sąžiningo darbo.
darbininkų stinga.
Pasakos taku,
Susirinkimo
dalyviai
daug
gražiu
žodžių
Padėkojęs už suvažiavime atliktus darbus,
Pasakoj žvaigždėtoj —
pasakė apie sąžiningus darbininkus, nušvietė jų na,linkėjęs kad tie., nutarimai ir pareikštos min
Vienas tarp beržų.
būklę, siūlė kai kurių priemonių jų būklei pa tys duotų gražių ir kilnių vaisių musų tautai,
J, N.
Baivs Buinauskas,
gerinti.
paskelbė susirinkimą baigtą„
I
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KAS LAIKRAŠČIŲ NESKAITO

(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)
(Tęsinys iš pereito nr.)

XXIX.
KĘSTUČIO PINKLĖSE

klės mėgėjas, išjojo į tolimas girias pamedžioti
ir pamatė didelę bandą bėgančių taurų ir Stum
brių.
— Ką, broliai, ar tik ne Vokiečiai į vaišes
atitraukia! — tarė žilabarzdis kunigaikštis, lip
damas nuo vokietinio arklio, paimto kitados į
nelaisvę.
Kunigaikščiui įsakius padumti ragą, skar
dus rago aidai sušaukė visus medžiotojus.
Keli žmonės, įsilipę į medžių viršūnes, tolu
moje pastebėjo durnus. Kęstutis žvalgus išsiun
tė žvalgybos, o visą buri — buvo apie pusantro
šimto vyrų — išskirstė mažais būreliais.
Rytmetį žvalgai sugryžę pranešė kad Vo
kiečiai nebetoli ir kad jų dvigubai ar trigubai
daugiau esą kaip medžiotojų; tat patvirtino ir
keli spėję pasprukti Lietuviai.
Kunigaikštis nemėgdavo atsitraukti. Jis
tik nusivožė kapurę ir pagalvojęs perbraukė
kelis kartus ranka per savo aukštą kaktą bei
nuplikusią galvą ir paklausė:
— O vėjas iš kurios pusės pučia?
Vėjas ant Vokiečių putė. Kęstutis nusišypsojo.
— Ką gi, vyrų nėra kada šaukti.... Jie
žones demgina, paspirginkim ir mes juos vieną
kartą.
Vokiečiai netrukus turėjo Įžengti į pušy
ną, kuris aukštumoje tarp balų lyg salą darė.
Kęstučiui įsakius, tarp pušų buvo sukrauti
milžiniški laužai. Palikęs kelis vyrus laužų pa
degti, būrys, vedamas išsigelbėjusių Lietuvių,
nukurė Vokiečiams už nugaros ir pasislėpė, o
Vokiečiai nei manyti nemanė pateksią į sląstus.
Toje vietoje kuria Vokiečiai bebūtų galėję
atsitraukti, medžiotojai pakirto medžius ir, su
lindę į krumus, laukė Vokiečių.
Neilgai teko jų laukti. Vėjas Įpūtė laužus,
ir liepsna šnypšdama šoko Į medžių viršūnes;
bematant suliepsnojo smalingos pušys ir eglės.
Pastebėję priešakyje ugnį, Vokiečiai šoko
į dešinę, bet pirmieji tuoj Įklimpo į balą; liku
sieji, kiek beiškerta arkliai, šoko atgal. Vie
nas po kito gožėsi raiteliai nuo arklių, o Įkan
din ėjo degdama ugnis, todėl nuo arklių nukritušieji nepaspruko.
Iš ugninės juros sklido aimanavimai ir riksmaij kuriuos laikas nuo laiko nustelbė džiugtelėdami medžiai.
Lengvi kaip paukščiai, Lybiai šveitė visų
priešakyje; apsikaustę sunkiais šarvais riteriai
vos spėjo paskui. Arkliai neraginami uždusę
lėkė, bet ir ugnis neatsilikdama tvatėjo ir laižė
juos liepsnos liežuviais.
Rudolfas, pajutęs kad jo šarvai kaista, at
sisuko ir čia pat užpakalyje pamatė liepsną,
bet ir siaurutis, atviras vėjo pagairei miškas
jau baigėsi. Priešakiniai raiteliai jau, rodos,
pasieks nebepavojingos vietos, tik štai pasigir
do lyg kirvių kirčiai: atrodė lyg kas greit nore jo pakirsti medžius.
Milžiniškos pušys tik susvyravo ir džiugtelėjo ant bėgančiųjų, Kiti, išgąstingai šaukdami, šoko Į šalį, bet ir čia klėbininkių pušų lie
mens susiglaudė iš abiejų pusių, net žemė su
drebėjo.

Gryžęs po nenusisekusio žygio į Vendeną,
Rudolfas rustus kaip debesis, niaurus kaip nak
tis, užsidarė savo bokšte, beveik nei kojos neiškeldamas lauk. Jis tik be saiko gėrė vyną,
lyg jame norėdamas paskandinti savo širdgėlą.
Brolis Henrichas ir dar vienas-kitas rite
ris aplankydavo jį, bet senas didvyris buvo ne
kalbus; tiktai retkarčiais rtesudundėdavo jo
griausmingas atsakymas. Jo veide, išpurpusiame nuo vyno ir nemiegotų naktų, niekada nebesušvisdavo šypsą. Jis apie nieką daugiau ne
galvojo kaip tik apie kerštą, toki baisų kerštą,
jog stabmeldžių ir vaikų vaikai jį atsiminę dre
bėtų. Visos baisiosios bausmės kurias tik var
todavo Vokiečiai, vaizdavosi jam. Rudolfui kai
kada atrodydavo kad jis jau kaip viesulas einąs
per Lietuvą, skandindamas ją kraujuose ir,
džiaugsmingai surikęs, trenkdavo savo svariu
kumščiu Į stalą, kad net taurės ir kiti indai pa
šokdavo aukštyn, o pasiliejęs vynas, židinio ug
nies apšviestas, atrodydavo kaip kraujas.
Bet ėjo tik Balandžio mėnuo. Išsiliejusios
upės, upeliai, upytės geriau kaip akmeninės pi
lys saugojo Lietuvą nuo priešų.
Kai tik kiek pradžiuvo, Rudolfas nuėjo pas
komandorių prašyti kad darytų žygį į Lietuvą.
Komandorius nesutiko su Rudolfo užgaida.
— Taip, taip.... — bylojo jis, atsidėjęs
klausydamasis Rudolfo kalbos. Jo veidas, apžė
lęs juosva barzda, atrodė lyg kaukėtas, be jo
kios išraiškos. — Sakai, reikia visai išnaikinti
stabmeldžiai. Taip.... Na, gerai, išnaikinom,
sakysim, šiądien mes visus stabmeldžius, ką gi
rytoj beveiksim. ... a?
Rudolfas jo nesuprato.
Komandorius plekštelėjo jam per šlaunį sa
kydamas :
— Bičiuli, ar žinai kuriam tikslui ordinas
yra įsteigtas ?.... Kovoti su Šv. Kryžiaus ne
prieteliais; o kai išnaikinsim mes juos, kam ta
da patys bebusime reikalingi? Juk taip?
— Taip.... — murmtęlėjo Rudolfas, vis
dar nenumanydamas į kurią ptisę kreipia savo
kalbą komandorius.
— Taigi mat.. . . Juk stabmeldžių tik ir
bėra Lietuvoje, šventoji žemė pertoli, bet ir
nebedaroma ten žygiuočių, o svarbiausia, kad
jau įsigyvenome ir apsipratome čia. Mes tu
rime panašiai elgtis kaip geri bitininkai kad
daro: juk jie ne visą medų išima, Šiek-tiek ir
bitelėms dar jo palieka. Reikia, pagaliau, ir
ateitimi susirūpinti.
Sužaižaravo pykčiu mažutės Rudolfo akys;
pastūmęs smarkiai kėdę, pašoko.
— štai ką šią gadynę riteriai galvoja!
Net salė sudrebėjo jam surikus.
— Tai verčiau, metę kalaviją į kerčią, ei
kime stabmeldžiams kiaulių ganyti, tada jie dar
ilgiau išsilaikys, prakeiktieji. Ne iš piršto, ma
tyt, išlaukdamas Rygos arkivyskupas rašo po
piežiui kad mes tik stabmeldystę, o ne kryžių
palaikome!
ramiai atsakė koman— Tegul rašo....
dorius. — Ir mes turime raštininkų ir pergamento. Kad tik pinigų turėtume, tai ir popiežiaus malonė ne kam bebūtų reikalinga.
Komandorius gryną tiesą pasakė: auksu
tais laikais buvo galima net nuodėmių atleidi
mas nusipirkti.*
— Tai taip ir nedarysime žygio Į Lietuvą?
— Kolei kas ne. . . .
— Bus žygis! — sukriokė Rudolfas. — Aš
vyksiu. Vienas vyksiu, jei niekas su manim
neis!
PREZIDENTO
Įtūžęs didvyris, pentinais žvangėdamas, nu PRIESAIKA
žingsniavo i savo bokštą.
Riterių drausmė tais laikais ėmė žlugti, .j Respublikos Prezi
Ordino įžadai tik bebuvo pergamentuose vykdo-ji dento Antano Sme
j tonos priesaika Gr
mi.
lodei, sužinojęs kad T." lolfas renka sava : 12 d. Seimo rumuo
norius puolimui į Lietuvą, km.iahdorius dėjosi i se. Viršuje dešinė
je: Prez. Ant. Sme
nieko nežinąs.
tona
skaito priesai
Vieną gražią dieną būrelis riterių ir apie
pora šimtų mėgstančiųjų pasiplėšti Lybių išny kos tekstą. Greta I
stovi Prezidentą
ko iš Vendeno.
Sunkus žygis teko Rudolfo būriui. Lietu prisaikdinąs Kaune
vos pelkių uodai ko nepapjovė jų. Bet ir Lie metropolitas Arkiv.
tuva nesitikėjo tokiu neįprastu laiku svečių su Juozas Skvireckas
Kairėje — Respub
silaukti.
likos
Prezidentą iš
Riteriai lėbaudami ir leliodami traukė per
rinkę tautos atsto
Lietuvą. Apie tai kaip jie elgėsi su moterimis
vai. Apačioje: Sei
ii* vaikais, verčiau nutylėsim. Pasakysim tik
mo pirmininkas K..
tiek kad vieni degimai ir išmaros belikdavo ten
Šakenis ir Ministrų
kur žengdavo pentinuota koja.
Tarybos nariai.
Rudolfas keršijo kuolabiausia, grieždamas
VDV.
apmaudą už Albrechtą. Gal dar ilgai jis butų ij
keršijęs kad likimas nebūtų netikėtai suvedęs
jo su geniališku, visų žemaičių mylimu kuni
gaikščiu Kęstučiu.
Kunigaikštis, būdamas nepaprastas medžio-

šiltuose Amerikos, Afrikos
ir Australijos kraštuose yra
daug puslaukinių*ir visai lau
kinių žmonių, Jie labai vargingai gyvena. Jie neturi nieko: vaikščioja visai nuogi, gy
vena žemėje padarytuose ur
vuose arba būdose iš šakų, gu
li ant žolių ir samanų. Jie ne
moka žemės dirbti: medžioja
miškuose, žūklauja upėse ir
ežeruose, kai kur net meškerių
nemoka Įsitaisyti; valgo laukinių žolių šaknis, grudus, žiogus, vabalus. Jie neturi pinigų, vengia susieitii su apšviestais žmonėmis. Jie nemoka
rašto, nemoka nei skaityti, nei
rašyti. Todėl laukiniai žmo
nės neskaito jokių knygų, jo
kių laikraščių — jiems tie dai
ktai nereikalingi. Todėl laukiniai žmonės nieko neišmano
ir yra skriaudžiami kitų.
Mes esame daug laiminges
ni. Ko laukiniai žmonės netu
ri, mes turime. Ko laukiniai
žmonės nemoka, mes mokame.
Mes gyvename namuose, dėvi
me įvairiais drabužiais, turime
pinigų, mokame dirbti žemę,
maitinamės gardžiu maistu.
Mes turime mokyklų, kuriose
išmokstame skaityti ir rašyti.
Mokėdami rašto, mes daug su
žinome iš kitų kraštų gyveni
mo, ypač iš Lietuvos; pasiskai
tome įvairių pasakojimų. Tai
gi mums gyventi yra daugdaug geriau ne kaip tiems lau
kiniams, nes mes esam daug
laimingesni.
Jus, žmonės, kurie skaitote
Dirvą, ir toliau ją skaitysite.
Bet yra daug žmonių kuriems
draugai neišrašo Dirvos, arba
neprikalbina juos išsirašyti, ir
jie todėl neskaito jokių laik
raščių. Tokie žmonės kurie
neskaito jokių raštų yra labai
nelaimingi. Jie kaip tie lauki
niai, nežino kas kur dedasi, už
siima tuščiomis kalbomis, ma
ža ką supranta. Labai gaila
tokių žmonių.
Bes mes turime . rūpintis ir
nelaimingaisiais. -.Mes, . kurie
skaitome laikraščius, turime

džiaugsmo, daug smagumo. O
kurie neskaito — ką jie turi,
ką jie gera veikia? Jei lauki
niai žmonės mokėtų skaityti,
jie, be abejo, skaitytų knygas
ir laikraščius. O musų žmonės
ir moka skaityti ir turi turtų,
bet dalis nieko neskaito. Tik
rai nesmagu apie tai galvoti.
Jus, Dirvos skaitytojai, tu
rite tokiems nelaimingiems pa
dėti. Nueikite pas savo kai
mynus, draugus ir papasakoki
te jiems apie laikraštį Dirvą,
ir paraginkite juos užsisakyti
dorą laikraštį. Tegul tyčia pa
bando, ir paskui džiaugsis ir
jums dėkos už paraginimą.
Du dolariai tai visai maži pi
nigai, bet Dirva lankys jusų
namą kiekvieną savaitę, Tik
reikia supratimo, reikia gero
noro.
Taigi, visi Dirvos skaityto
jai, Į didelį darbą — savo kai
mynus ir draugus kalbinti už
sisakyti Dirvą ateinantiems
metams.
J. L. P. Jr.

Motuzų Filmos
PASKUTINI KARTĄ

PER

TVORj£

PASIŽVALGIUS

JIE TRAUKIA ATGAL Į
RYTINES VALSTIJAS

Po dviejų mėnesių darbo su
judamais paveikslais po Chica
gą ir .aplinkines kolonijas, bro
liai Motuzai pabaigoje Sausio
mėnesio palieka Chicagą ir lei
džiasi rytų link po New Yorką
ir Naująją Angliją, pakeliui
sustodami artimose mums ko
lonijose :
VASARIO 2 — Dayton, O.,

Barney Community salėje, nuo
7:30 vai., bus rodoma pirma
dalis.
VASARIO 3 ir 4, Clevelande,

Lietuvių salėje, 8 vai. vak.,
bus rodoma antra dalis.
VASARIO 5 ir 6, Detroite,

GERB. PLAUŠINIS

Lietuvių salėje, Vernor High
štai Kaip:
ir 25th st., 12:30 vai. po pietų,
Lietuvoje politinės partijos
rodoma pirma dalis.
Vasario 6., Detroit, toje pat siunčia aplikacijas vyriausybei
salėje, 8 vai., antra dalis.
kad ir jų lyderius priimtų į
VASARIO 10,
Pitsburghe, valdžią. To paties plauko Ame
Lietuvių Piliečių salėje, Jane
rikoje esą politikieriai anuos
st., 7:30 vak., pirma dalis.
Vasario 12, Pittsburghe, L. rekomenduoja. Reiškia, toks
M. D. salėje, Orr st., antra tokį — kaip sako senas Lietu
dalis.
viškas posakis.
VASARIO 16, Washingtone,

ruošia Lietuvos Atstovybė.
• VAŽINĖJA

P IE T UOSE.

VASARIO

17,

Baltimore je,

Lietuvių salėje, 7:30 vak., pir
Tautininkas J. J. Bachunas su ma dalis.
žmona, Tabor Farm savinin
Vasario 18, Baltimorėje, toj
kai, atostogas praleisti išva pat salėj, 7:30 vak., antra da
žiavo Į pietines valstijas: per lis.
VASARIO 19, Philadelphivažiavo New Orleans, Baton
joje, Lietuvių Tautinėje salė
Rouge, Jackson, Memphis, iš je, E. Moyamensing av., 7:30
kur gryžta į Chicagą.
vai., bus rodoma antra dalis.
Tai paskutinė proga pama
tyti brolių Motuzų filmas, nes
daugiau jie nebegryš su jokiais
VILKAI, Gruodžio pabaigo- kitais.
je iš Raseinių apskrities atvyLIETUVOJE steigiama Lie
kęs Į Kauną vienas žmogus
tuvos
Ūkio Taryba, kurios tik
užėjus
šalčiams
pasakojo kad
slas
tirti
ir svarstyti tautos
vilkai pradėjo bastytis ne tik
po kaimus bet net sutinkami ugdymo klausimus, rengti ūki
ir keliuose. Prieš tūlą laiką nių, finansinių ir socialinių Įs
iš Pasaudraužių kaimo (Šilu tatymų projektus, daryti pa
vos v.) į Breckius ėjęs 13 me siūlymus tautos ūkio klausi
tų vaikas kelyje, susitikęs di mais. Tarybą sudarys Minis
delį vilką, tat pasukęs į šoną, trų Tarybos pakviesti finansų,
nes žvėris nuo kelio nesitrau žemės ūkio ir susisiekimo mi
kęs. Netoliese, žaiginio miš nisterijų, darbo rūmų, preky
kuose, šymet pamiškių gyven bos ir pramonės rūmų, Kainų
tojai vilkus mato gana dažnai. Tavarkytojo įstaigos ir kitųPer Kalėdų šventes vienas mi vadybų atstovai. Tarybos pir
nėtų apielinkių ūkininkas taip mininką skirs Respublikos pre
pat susitiko du vilkus ant kelio. zidentas.

Riksmai ir prislėgtųjų dejavimai nustelbė
visus kitus garsus.
Keli juodi šešėliai blaškėsi durnuose ir din
go, o ugnis tik šnypštė ir tvatėjo.
Perdalytas Į dvi dalis Kęstučio būrys pasto
jo bėgantiems Vokiečiams kelią, bet, neiškęsda
mi karščio, ir Vokiečiai ir Lietuviai susimaišė,
laikas nuo laiko apsimainydami smūgiais ir pa
likdami besivejančiai ugniai naujų aukų.
Rudolfas, atsilikęs nuo saviškių, ragino
kaip Įmanydamas savo uždususį arklį, nes jam
grėsė didelis pavojus: kūną negailestingai degi
no įkaitę šarvai: barzda ir ūsai buvo apsvilę.
Įsibėgęs arklys suklupo bešokdamas per išvir
tusią pušį, ir Rudolfas kulvertiniu nulėkė per
arklio galvą ir Įkrito į žalių šakų krūvą.

Geri, valstybės darbams tin
kami vyrai niekada esisiulo:
juos valstybė randa
kitame
pasaulio krašte ir r
^ečia į
darb&. Pav. B. K. J vtis, Pr.
Purvis, P. Norkus,
Gedmi
nas — juos pasišaukė pati val
stybė.
Na o kiek tokių yra kurie
peršasi arba kitus perša? Skai
čiuojant nuo “glauniausio” ge
nerolo Grigaičio iki kokio ten
“dažiurnos” bus nemažas nu
meris. Bet kad rasti kvalifi
kuotą valstybės darbui nors
darbui nors vieną — tai ir die
nos metu su žvake persunku
butų tikslą atsiekti.

Nors Lietuvos valstybė jau
nutė, betgi jos darbams baekinės kultūros auklėtiniai netin
ka: Lietuva tai ne Rusija.

Niekad pirmiau neturėjot:
tokio kiekio “galvočių”, įsigei
dusių valstybę “gelbėti” kaip
dabar. Jie giriasi kad patekę
į valdžią, “aha-ha ką padary
tų” !... . šalį sustiprintų, kar
Po valandėlės jau ir čia ugnis tvatėjo, kur
vės pieno daugiau duotų, Len
suklupo senojo didvyrio žirgas.
kai Vilnių grąžintų, Hitleris
Tiktai keli Lybiai begryžo namon, o rite- pamatęs tokius “stiprius” vy
riai visi paklojo savo galvas Lietuvos giriose.
rus iš baimės skl« pe pasislėp
tų!
^Popiežiai, norėdami papildyti savo iždą,
Jeigu dabartinės vyriausybės
leido pardavinėti indulgencijas, t. y. tokius raš
vyrai
to trikampio
yžiaus
telius, kuriais buvo galima net išanksto gauti
(krikdemų-social-kom
;
;
“lakš
nuodėmių atleidimas. Kartais atsitikdavo kad
tingalos
”
balsui
patikėjus
juos
riteris ar šiaip koks valkata, nusipirkęs sau bu
Įsileistų
tai
didesnio
pažemini

simų nuodėmių atleidimą, palaukdavo pamiškė
mo
sau
ir
šaliai
nereiktų
lau

je riebų vienuoli, rojaus bilietų pardavinėtoją,
kti.
jį nudobęs, pinigėlius pasiglemždavo, visai są
žinės negraužiamas.
Dirva dabar yra pigiausias
(Bus daugiau)

darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

v

DIRVA
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vakaru Clevelande
I

iktadieni ir šeštadieni

Skautų Dalis

Matykit Lietuvą Naturalese Spalvose

Antra Serija Brolių Motuzų Puikiausių Lietuvos Paveikslų!

Lietuvių Salėje

1 asario- Feb. 3 ir 4 d.

Paveikslai visai nauji.

Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. Jurgelis

Rodymas prasidės 8 vai.
Įžanga 35c. Vaikams 15c.

“Lietuviais esame mes gimę, Lietuviais turime ir būt.”
v
v
»

J Svarbią Skyriaus
Sueigą
šį sekmadienį, Sausio 29 d.,
2 vai. po pietų, pas Skautų Rė
mėją Ant.. Zdanį, 6822 Supe
rior avė. (viršuje) įvyks labai
svarbi Clevelando Skautų Sky
riaus sueiga.
Visus skautus ir skautes, be
to ir norinčius įstoti, prašau
punktualiai susirinkti.
Be to brolius ir seseris tu
rinčius reikalų su Skyriaus Iž
dininku prašau tą dieną atsi
skaityti.

gražių dainų, jų tarpe juokin
gą “Tado Klumpės” ir Drulia
apie Clevelando Lietuvius.
APDOVANOJO CLEVELAN
DO SKAUTUS

Sausio 21 d. gautas iš Lietu
vos Kariuomenės štabo Spau
dos ir švietimo skyriaus raš
tas nr. 23, iš Sausio 3 d., pa
gal kurį Clevelando Skautai ap
dovanoti dviem Kario 1939 m.
kalendoriais ir kariuomenės
laikraščiu Karys visiems me
tams.
Gautame rašte pasirašė vi
Skyriaus Adjutantas.
siems mums žinomas karinin
kas, -buvęs Clevelande pereitų
metų
svečias, Mjr. Narušis, ir
SKAUTAI PRISIDEDA PRIE
ir Lietuvos Skautų viršininNEPRIKLAUSOMYBĖS
kas. Pulk, šarauskas.________
PAMINĖJIMO
Vilniui Vaduoti Sąj-gos Cle SCENOS KOSTIUMAI
velando skyriui ruošiant šiais Užlaikom didžiausią gausybę kos
metais Vasario 12 d. Lietuvos tiumų tarp New Yorko ir Chica
visokių periodų: Romėnų,
Nepriklausomybės 21 metų su gos,
Saracėnų, Rococo, etc. Vi
kakties paminėjimą, prie pro- žydų,
sokių šalių kariškų uniformų, ir
gramo paruošimo prisidėjo ir pasiuvame' tokias kurių pas mus
(3)
Clevelando Skautų Skyrius — nesiranda.
skautai ir skautės, — kuris
K R A U S E
statys scenoje naujai parašytą THEATRICAL COSTUMES
K. S. Karpiaus veikalą, “Sava
1025 Chester Avenue, viršuje
norio Sapnas” ir sudainuos
CLEVELAND, OHIO

jiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniigiiiiiiiiuiimiiĮ:

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.
E

=

Ę
E

=
Cukrinių runkelių valymas ir pristatymas fa-*brikan.
GRAŽIAI PAVYKO
JPPPODROMĮ]
■'"autinė Skaučių-Skautų stovykla prie Nemu Tabako laukas.
Moterų
Labdarybės
Draugi

no.
Jaunimas dainuoja (“Motulė mane barė” ir
jos kortavimo vakaras Sausio “Jesse James” Palieka
Vilniečiai sportininkai atvyksta.
“Aš pasėjau kanapėlę”).
14 d. šerkšnų namuose gražiai
“
SukJaunimas
šoka
(
“
Kubilą
”
,
“
Kepurinę
”
,
'"autinė Olimpiada.
pavyko.
Tai pasidarbavimas
tuką”, “Kalvelį” ir “Blezdingėlę”).
Kitai Savaitei
.akuno Šaltenio atvykimas.
naujos valdybos, kuri iš pat
Sodai
rudenį.
r. Charles Laukaitis Kaune.
pradžios metų parodo gerą Romantingiausias plėšikas Ame
Kariuomenės sugryžimas iš manevrų.
rikos istorijoje, desperado kuris at
darbštumą.
Žemaitijos žemės Ūkio paroda.
Ir daug kitų.
žymėjo savo laikus praeitame šimt
Draugijos valdyba 1939 m.: metyje, kuris išrado bankų plėšimą
' "autos šventė Rugsėjo 8 d.
ŽIEMOS MALONUMAI
pirm. Amilė Garnienė; vice-p. ir įvedė traukinių užpuolimus —
iooperacijos šventė (Rokiškyje per Matauatvaizduojamas filmoje var
Laukai po sniego uždangalu (šerkšnas, pauk.’S- Stella Markelionienė; nutarimų puikiai
šo atlaidus).
‘‘JESSE JAMES”, kuri rodoma
raštininkė — Barbora Jackie- du
teliai).
Hippodrome Theatre dar vieną sa
nė; finansų rašt. — Agota Na vaitę
ilgiau, nes publika parodė di
žuklavimas po ledu.
DALIS II
vickienė ; iždininkė — Marė delio susidomėjimo tam veikalui.
Medžioklė (zuikiai, stirnos, lapė).
Špokienė; iždo globėjos: Marė Jame vaidina Tyrone Power, Hen
RUDENS GERYBĖS
Arklių lenktynės Dusetose.
Fondą, Nancy Keli y ir Randolph
Ročkienė ir Ona Vaišnorienė. ry
■'Avižos daina’ (dainuoja Jonuškaitė-Zaunie- Sidabrinių lapių farma.
Šcott vadovaujamose rolėse, prie jų
Atstovės
į
Darželio
Sąjungą:
nė).
Miško kirtimas.
daugybė kitų. Filmą yra
Matrė Magilienė ir Pranė Vai dalyvauja
aukai rudeni.
tuo gražesnė kadangi spalvuota.
Užgavėnės.
čiūnienė.
Jesse James veikia su savo lygiai
Sidabrinių lapių farma.
žiemos galas. Ir daug kitų.
pragarsėjusiu broliu plėšiku (Hen
Koresp. Agota Navickienė. ry Fondą), kurie pradėjo savo, plė
dėsni nuošimtį.
šikišką gyvenimą tuoj po to kai bu
i Lietuviu Banko Šeri- vietose.
vo nužudyta jų motina. Jie atker
Iš finansų sekretoriaus at Konstitucijos pataisymas bu
šijo žudikui, tuo laiku ten vedamo
ninkų Susirinkimo
skaitos paaiškėjo kad pareitais vo taip sakant tik pritaikymas
[01/01/MAN TAIP
geležinkelio viršininkui, ir nuo to
J 'SKAUDA
metais bendra Įstaigos finansi prie Ohio valstijos Taupymo ir
. PEČIŲ
prasidėjo jų gaudymas, o jie pra
l«
MUSKULUS,
Paskolos
draugijų
įstatymo.
mažai pasikeitė nuo
dėjo savo kriminališką karjerą.
\ l$AD NET
.lietuvių Taupymo ir Pasko- nė padėtis1937
Dabar jų ukėje yra pastatytas
Prie užbaigos, daug buvo
m. 1938 m. de1< Dr-jos šėrininkų susirįnki- buvusios
NEGALIU.
jam paminklas. Jį gerbiantieji kal
kalbama
kaip
ir
kokį
būdą
pa

pozitoriams
taipgi
mokėta
3%
n Sausio 19 d. išrinkta ketu ir šėrininkai gavo po $2 divi naudoti išaiškinimui musų bro Taip, brangus draugai. Jei jus kanfina siausmas ir susti* tina laikus, o ne jį ir jo broli už
rimas jūsų muskulų, kaipo pcfseka oratroukio perpūtimo,
jų papildytus darbus.
ri irektoriai ir buvo išduota dendų. Atsargoje lieka apie liams Lietuviams kokia nauda nuovargio
or pers»dirbimo( nekentekite šių skausmų berei
į e eitų metų atskaita, dapildy- $10,000.
Naudokite linimentą, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai
ir klausimas, ko yra remti savo Lietuvišką įs kalingai.
naudojo nuo 1867 metų. ♦ Paklauskite savo draugų kaip
ta konstitucija, ir apkalbėta dėl didiejičiabankai,
“Dirvai” išsirašyti nereikia
taigą.
Susipratę
Lietuviai
tai
kurie
savo
Ir kuomet jie naudoja Pain-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
' a iko reikalai. Direktoriais iš- sąskaitas milijonais skaito ir daro, ir tikima kad kiti taip pirkite bonkutę Pain-Expctlerio artimiausioje jums vaisti laukti
pradžios metų—įdėkit
nėje.
Reikalaukite
Pain-ĖxpeHerio
su
Inkaru
ont
kiekvienos
..žr.ivti šie: J. Urbšaitis, J. Zau- neišgali mokėti 3%? Matomai pat paseks jų pavyzdį. šis
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
dėžutės,
<iis, J. Bindokas ir N. A. Wiljus ištisą metą.
paliečia ne tik šią įs
kelis, šis yra naujas, vietoj ve- gali, tik nenori, ir taip pasida klausimas
taigą,
bet
ir
visus
biznierius
ir
ro
sau
daugiau
pelno.
Kaip
erano išbuvusio direktorium
taip pat ir ki
irš 10 metų, Jurgio Kuzo, ku- ten nebūtų, mums reikia susi profesijonalus.
Lietuviškas įstaigas. Jei
i is tarnavo įvairiose valdybos prasti ir liauti davus save me- tas
deginiai išnaudoti. Kurie dar mes visais reikalais vieni su
to nepadarėm, pradėkim banki kitais kooperuotume, išnyktų
nius reikalus turėti su savo įs iš musų visi tie aimanavimai
taiga, kurioje padėti pinigai kad mes esam daugel vietų
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
C
A
F
E
šėrininkas.
taip pat valdiškai apdrausti, skriaudžiami.
IR BALSAMUOTOJAS
tik skirtumas kad jūsų taupo
• Night Club •
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
mi pinigai atneš dvigubai diGAISRAS. Jono Brazio na
me, 6905-7 Superior avė., per
4058 ST. CLAIR AVĖ.
P E R R Y’ S
eitą penktadienio naktį ištiko
(Atdara iki 2:30 ryto)
gaisras. Apdegė viršutinė da
šeštadieniais Vištienos
lis ir stogas. Padaryta kele
vakarienė
35c.
to šimtų dolarių nuostolių.

II DALIS

---------------------------- e

PAKENTĖK TRUPUIj IKI AS W

V1XRWI IR PAKANKAMAI iSĮJJN- ■

Vmssitiesti

SIU SKAUDAMI VIETĄ £ v
SU PAIN-EIPEELE RIU
PAMATYSI, KAIP <
ŪMAI SKAUSMAS L/

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žiedus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

Atsakantiems žmonėms duodame iš*
simokėjimu ilgesniam laikui.

I. SAMAS
J E W E L E R
6704 Superior Avenue

Palengvinkit Savo
Vaikams
Namines Pamokas

’

PALENGVĖS

Nikodemas A. VVilkelis I

BLACK CAT

I

WINE HOUSE

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

s

PYTHIAl
A F E

'lietuviška

užeiga

231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

7205 VVade Park Avė.
ENdicott 9276

ANSEE

VYNO IŠPARDAVIMAS
Kiekvieną šeštadienį.
Turim

Taipgi
—$1.65

C A F E
1066 Ansel Road

net 22 rūšių California
Vyno — 20%.

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

STIPRAUS ALAUS —
deže.
6 bonkos 49c.—

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai

•

Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

•

------

Trys parduotuvės ------

7205 Wade Park Avė.
4934 Payne Avenue
2315 E. 4th Street

ROAD

Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

i

I
O

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.
N. A. WILKELIS
Sa rininkas

ENdicott 2343
JURGIS

ARBUCKAS
Vedėjas

ANGLIS IR MALKOS

K. STONIS

Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti

RESTAURANT

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros
Blue Diamond gera anglis fumasui arba pečiui _____

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

duoda daug šilumos, tik bušelis peleni] iš tono-------------

7,25
K O M E R
Wood & Coal Company
(Lietuvis)

WEST VIRGINIA Lump

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

ECOMONY Lump

9.25
8.25
8.25
6.75

I
■
Ar jūsų vaikas nemėgsta dirbti naminių užduočių?

Temykite!
LIETUVIŲ BANKE
Moka ant Depozitų

J. Verbyla ir A. Čiutelė

savininkai.

i
I

• Svarbiausia tai kad Lietuvių Banke
kiekvienas depozitas apdraustas
iki $5,000.00.

Jis bus geresnis mokinis, jus patirsit, kuomet jis
turės nuosavą Sight-Saving Studijavimo Lempą.
Sight-Saving Studijavimo Lempa palengvina studi

gerai matyti savo atliekamą darbą be akių įtempi

mo — nes akių įtempimas daro studentą miegūstu
ir TANKIAI SUGADINA JO AKIS IR SVEIKATĄ.
Sight-Saving Lempos yra moksliškai pritaikytos

teikti pakankamai šviesos, tinkamai išsklaidytos be
žėrėjimo.

6712 Superior Avenue

Jos yra geresnės lempos, betgi nekaš

tuoja nei kiek daugiau.

•

THE LITHUANIAN
SAVINOS & LOAN ASS’N

Su jos pagalba vaikas arba mergaitė gali

javimą.

Pamatykit gražius 1939 modelius parduotuvėse
DABAR.

Kainos prasideda nuo žemai.

TH E «.E LECTRICAL

LEAGUE

1STH FLOOR • MIDLAND BUILDING • PROSPECT 5522

SIGHT

IS

PRICEIESS- IIGHT

IS

CHEAP
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TRAVELING IN
OUR LITHUANIA

węakness viewing the pine trees.
When we got to Raseiniai \ve
stopped at the Šaulių Club for a
snack. That Mr. Zaborskis certainly knows what to do and when to
:do it. With him you certainly have
(Continued from page 8)
nothing to worry about. He orderpointed that we were leaving so ed the waitress to show us to the
soon, we really had no chance to ręst rooni, and made her get us
visit and get acųuainted, būt we cleąn towels and soap. While we
promised to be back for at least freshened up and by the time we
another day. Deai* Mrs. Juodkazis, retdrned to the dinning room oui’
as tįred as she was she was busy lunch was all ready on the table.
with us helping us get ready, and We ate and continued on our way,
prepa.ing our breakfast. and doing arriving in Kaunas about 1:30. VVe
everything she could to make us learned that our apartment was
comiortabie.
gur.e enough shortly for rent, because the Abaravičius’
after seven Mr. Zaborskis and his decidcd to live permanently in Pa
friend, a Swedish Lithuanian (this nemune. Thero were some people
is a new combination to me too), here looking at the rooms.
an engineer Mr. Atelson, were at
As long as we were back in Kau
the door.
Mrs. Juodkazis invited nas and had some spare time we
them in for some hot coffee, for decided to go to the beauty shoppe
the early morning was chilly. In to have our liair attended to i n prepjust a few minutes we were. ready aration for the bąli tomorrow. As
to depart, the men paekėd our suit- we camc out of the beauty shoppe
cases into the car and said good the. first person we met was Bar
bye, thanking our geniai friends bara Darlys, and whęn she saw us
for their hispitality and with a big. she nearly dropped, she was so
promise to retųin, we departed.
šurprisęd.
She said, “I thought
Out company was charming and you two ,wsre in Klaipėda, and what
entertaining, and we were again be- are you doirig here?” So we exginning to enjoy the day from ear plained.
ly morning. We forgot about beWe had only been away from
ing tired and were full of enthu- Kaunas two days būt it seemed
siasm in anticipation of vvhat this likę a week; it was such a grand
•’ , new day will offer. It was a dūli feeling to be back on Laisves Alė
morning and threatened to rain, ja. As we walked down the street,
būt we didn’t care a bit, our auto- we met our old friend Mr. Rimkus
mobile was big and comfortable, of and a friend of his a Dr. RačkauAmeričan make, and we were on kas. and they invited us to lunch
our way to .see this part of Lith- with them. We tame back to our
uania.
apartment about 6 o’ciock and Mr
There was a choice of two roads, Zaborskis phoned us that complicaone led along the Nemunas river tions arose in their business doal nebūt th.e inen informecl us it was a cessitating the immediate departure
poor road, so we took the other of Mr. Atelson for Ukmerge. Mr.
even though it was a Iittle longer, Zaborskis was genuinely sorry and
it ran through Taurage and Rasei unset about the whole raatter; the
niai. At Tauragė we stopped for biggest blow came to me when he
gas, and \vhile here it started to expiained that we vvould be unable
rain. The. road was good and we to return to Klaipėda the next dav.
were singing Lithuanian songs as After all that excitement about our
we rodė along'.
The scenery was clothes, the keys, missing the !train,
beautiful, the rain made everything dashing away from Pagėgiai, now
look greener and fresh.
Bernice \ve were so dissappointed and felt
had a grąnd time and thrilled with stranded here in Kaunas,
Būt
delight every time we passed a far- such things are uaavoidable and
mer with his horse and wągon be we just accented the matter, ascause there was a baby cold along suring Mr. Zaborskis that we didn’t
with the mare. It was remarkable really mind.
how many we saw. She \vatched
At about seven i n the evening
the horses and I indulged in my Mr. Rimkus came over and helped
us forget our dissappointment, by
taking us to Konrad’s where we
found Mr. Valaitis and Mr. Obuo. Jevicius, and we joined them at
50ę už vieną kartą
their table. Then two other gi ris
tris kartus už $1.00
and ,Peter Aižąs joined us and we
Priduokit gatavai parašę “Dir- had a good time at Konrad’s ilstenįng to the music and telling stoties.
vos” Administracijai.
(Continued)

SAVANORIAMS ŠEL
PTI IŠLEISTA 17
MILIJONŲ LITŲ
KAUNAS. — Savanoriams
kurie kariavo už nepriklauso
mybę 1918-19 metais, .aprūpin
ti Lietuvos valdžia išleido jau
per 17 milijonų litų. Gruodžio
pabaigoje Seimas svarstė Lie
tuvos valstybės ordinų, meda
lių ir pasižymėjimo ženklų Įs
tatymo pakeitimo projektą, šis
pakeitimas nieko neliečia ordi
nų ir kitų pasižymėjimo ženk
lų reikalo, o išimtinai kalba
apie savanorių medalius ir
jiems gauti teises, šiuo pa
keitimu visų pirma esą siekia
ma kad nebūtų pamiršti kai
kurie 1918-1920 metais buvę
kariai, kurie savanoriais stojo
Į kariuomenę, bet nėra pripa
žinti savanoriais, Šiuo budu
padidėtų apie 1,890 savanorių
ir jiems šelpti reikėtų apie 6
milijonų litų.
LA.

LIŪDNAS LOŠIKŲ
GALAS

i

1

i

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Jie yra ilgamečiai Dirvos skai
tytojai, patys per save išmo
ko skaityti, mokyklų nelankė.
Kavaliauskų artimi draugai,
P. Barauskienė, Lėvulieriė, M.
50 METŲ JUBILEJINĖS
Antanavičius, E. Yarašius ir
M.
Sebestinienė, kaip jubileVESTUVĖS
SEPTYNI NAUJI
Gen. Konsulato New
jaus
rengimo komisija, sukvie
šeštadienio
vakare,
Sausio
21
ĮSTATYMAI
tė
Akrono
paminėti
Yorke Aukų Pakvi
d., Įvyko iškilmingas 50 metų jų 50 metų Lietuvius
® KAUNAS, Sausio 20. — Val
vedybinio gyveni
vedybinio
gyvenimo
jubilejus
tavimas
mo sukaktuves, kas įvyko Šv.
stybės Prezidento aktu Sei
plačiai žinomų Akrono Lietu t Petro
salėje. Kaip 7
mo nepaprastosios sesijos dar
vių, Jono ir Marcelės Kava 7 vai. parapijos
Nr. 1.
vakare,
Kun.
Angelaitis
liauskų. Jie apsivedė Lietuvo
botvarkė papildyta septyniais
atliko
_tam
tikras
pamaldas
ir
New Britain, VVS skyrius per je 1889 m., šliubą davė Kun. suteikė palaiminimą bažnyčio
Įstatymų projektais.
Ant.
Katilius,
šventažerio
pa

Janušonytę skurstan tiems rapijos klebonas. Kavaliaus je. Tų apeigų pamatyti prisi
KLAIPĖDOS KRAŠTE
Vilniečiams šelpti
$11.00 kas, sūnūs Jurgio, ir Marcelė, rinko pilna bažnyčia, o po to
PLEČIAMAS NAZIZMAS
prisipildė pilna salė. Buvo suRochester, N. Y., VVS. sky duktė Augusto ir Marės Luko i teikta vakarienė ir prie Eddy
® KLAIPĖDA, Sausio 20.
poroje išgyveno 50 m.
rius per Pr. Svetiką Apsi ševičių,
Kavaliauskas gimė 1866 m. Rudžio muzikos visi gražiai pa
Šiomis dienomis 50 Vokieti15.78 Sausio 10 d., dabar suėjo 73 silinksmino, taipgi pasidainavo.
ninku smogikų išvyko į Vokie- gynimo Fondui
Paeina iš Lazdijų p., Senelis Kavaliauskas pats p.atiją pasimokyti nazių kovos ir Amsterdam, N. Y., VVS. sky metus.
Gelbetės k. Jo žmona gimė grieže smuiką keletą senoviškų
propagandos metodų.
rius per J. Bablirską aukojo Sausio 5, 1867 m., Buteliunų k. Lietuviškų šokių, mat jo butą
Gyvulių daktaras Neumann
$74, iš kurių Apsigynimo Šventažerio par., Seinų apsk., muzikanto.
Tarpe vietinių svečių matė
darbininkų susirinkime pareiš Fondui $50, ir Lietuvos bei dabar eina 73 metus.
si ir iš toliau, iš Chicagos jų
Išgyveno
Lietuvoje
vedę
12
kė kad Kulturver'bandas per Vilniaus spaudos prenumera
metų, sulaukė keturis vaikus, duktė Morkūnienė, nuo farmų
ims funkcijas, kurios Vokieti vimui $24.00
74.00 ir visa šeima išvažiavo j Ame K. Puišis ir P. Sideris, biznie
joje yra atliekamos nazių. Jo
riką, Į Baltimore, Md., pas se riai J. Lukoševičius ir Garijopartijos smogikai plėšią kraš Waterbury, Conn., VVS. sky- serį ir švogerį Juozą Mockevi nai.
rius per. A. Aleksį, paauka čių. Po metų laiko išvažiavo Į
Tai pirmos tokios jubilejite nazizmą.
vo $80.47, iš kurių Vilnie Greenfield, Mass., iš ten persi ręs iškilmes tarp Akrono Lie
čiams šelpti $29.59, Apsigy kėlė Į Gardner, Mass., išgyve tuvių. Svečiai linkėjo sene
SUDAROMA TAUTIŠKŲ
sulaukti 75 metų vedybi
nimo Fondui $50.88
80.47 no 9 metus. Į Akroną atvažia liams
ORGANAZACIJŲ SĄJUNGA
nio gyvenimo sukaktuvių.
vo
1909
m.,
dirbo
gumų
dirbtu

Viso
$181.25
Kavaliauskai dėkoja komisi® KAUNAS, Sausio 20. — Lie
vėse ir kitur.
iai
už surengimą, svečiams už
tuvos tautiškos organizacijos
Amerikoje susilaukė dar 5
dalyvavimą,
ir Dirvai už pra
vaikų,
taigi
viso
išaugino
de

sudarys sąjungų sąjungą, ku
© SENESNIAIS laikais, ganešimą
apie
jų jubilejų.
rios vyriausiem vadybon ineis solinas buvo išvežamas i juras vynis, kurie visi suaugę ir ap
Pora dienu prieš ši. pokili o.
sivedę.
Mirė
trys
jų
vaikai.
tų organizacijų vadai.
ir išpilamas kaip nereikalinga
Abu jubiliatai atrodo links Kavaliauskienė gavo liūdną lai
išmata
nuo
kerosino.
mi, malonaus budo, draugiški. šką iš Kansas City, kad ten
® KAUNAS. — Lietuvoje gy
mirė jos brolis, P. Lukoševi
venančių Amerikečių Drau <1111111111918111891 liiiiiiiii iiisimiiiiiiiii miiiiiimiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniims imui*’; čius, kuris rengėsi dalyvauti
sesers jubilejuje Akrone. Ji
gija ruošia pirmą Lietuvoje
negalėjo
nuvažiuoti Į brolio lai
Į
esančių Amerikos Lietuvių su
dotuves
dėl
šio parengimo.
važiavimą Sausio 24 dieną.
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
Iš New Yorko lankėsi .Akro
Sausio 15 d. Įvairios orga g tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- £ ne pas savo tėvus Adelė Valatnizacijos Kaune ir provincijo s šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = kiutė. Ji čia kitados mokyto~ iavo, mokino Lietuvių vaikus
je suruošė iškilmingus Klaipė H miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
Lietuviškai.
dos prisijungimo prie Lietuvos
Susirgo K. Norkus, gydosi
minėjimus.
g
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= namie.
Linkėtina greitai paKalnas.
i
ir Apdraudos Agentūra
E sveikti.
ČARNECKIS Į KAUNĄ.

ŠIR VINTAI.
Prieš kiek
’aiko Širvintų policija gavo pra
nešimą kad Lapkričio 26 d. iš
ėjo iš namų ir negryžo to val
sčiaus Kiemelių kaimo gyven
tojas Justas Dogėla, apie 27
m. amžiaus. Policija tyrinėjo,
bet negalėjo susekti kur dingo
Degėla ir daugelis manė kad
jis bus kur nors išėjęs uždar
biauti arba kortomis lošti, nes
Skelbimai “Dirvoje
jis tą amatą mėgo,
. Po dviejų savaičių po dingi
mo, ats. Pulk. Variakojis Šir
vintų policijai telefonu prane
=
šė kad ties jo dvaro lauku, ® KAUNAS, Sausio 20. — Lie
miške, rastas žmogaus lavo tuvos pasiuntinys ir įgalio
nas. Nuvykus policija su Uk tas Ministras Italijai p. čarmergės apygardos kriminali- j neckis perkeliamas į Užsienių
nės policijos valdininkais nu Reikalų Ministeriją Kaune.
Iki šiol buvęs Užsienių Rei
statė kad lavonas yra dingusio
DIDELIS KAINŲ NUPIGINIMAS!
Justo Degelos. Prie lavono kalų Ministerijos Teisių Admi
rasta užrašų knygelė, kurios nistracijos Departamento di U
Vyrų šilti Union Šuits apatiniai ,/.. .. •...... 89c
pirmutiniame puslapyje Len rektorius Kazys Bizauskas pa
kiškai- parašyta: ‘‘Mane užmu skirtas Lietuvos Nepaprastu
Vyrų geros ir gražios Rayori kojiries- . ....... 14c
šė ; žibalas Viktoras ir iš Mai Pasiuntiniu ir Įgaliotu Minis
Vyrų gražus išeiginiai Marškiniai ...... ■■■ $1.00
šelių Antanuk”, o kiek toliau tru Latvijai.
Vyrų Užsimaunami šilti Sveteriai . . . .
$1.19
K. Bizauskas nuo 1923 metų
nuo lavono rastas revolveris.
Vyrų $1.50 vertės geros Pirštinės . . . .
$1.00
Lapkričio
24 iki 1927 m. Rug
Policija tyrinėdama įvykį iš
V yry $1.00 vertės šilti Kaldiniai .......
59<sėjo
1
buvo
Lietuvos Atstovu
aiškino kad nužudytasis Degė
Vyrų 79 c vertės Kepurės ........... ■
59c
la Lapkričio 26 d. lošė kortomis Washįgtorie.
šešuolėlių kaime su žinomais
Vyrų 79 c ir 55c vertes šilkiniai Kaklaraiščiai . . 48c
® KAUNAS.
Sausio 10 d.
$10
vertės
Odiniai
žaketai
....................
$7.95
lošikais
Viktoru Zibalų ir An
Vyrų
Italijos
radio
stotys
transliavo
tanu Pranskėnu. Sulaikytieji
Vyrų Flanelinės Pažanios ....................... $1.00
Valstybės
Radijofono
Lietuviš
Žibalas ir Pranškenąs prisipa
Vyrų Megstiniai Marškiniai ar Kelnaitės . . •••• 69c
kos
muzikos
koncertą.
žino kad su Daugėla lošė ir
Vyrų $25 vertės VILNONIAI SIUTAI .... $15,00
kad Žibalas jam. pralošė revol
Parsiduoda
veri, kurį jis prieš kiek laiko
VAIKAMS
VAIKAMS ’
buvo
pavogęs
iš
eigulio
Lebec133 AKRU FARMA
Gūdi' Kojiriė& ....... . 19c
Trumpos Kelnaitės '79c
ko ir laikė be leidimo, bet nu Nauji budinkai, elektra, moder
Geri Marškiniai . . . 17c
Sveteriai .............. 89c
žudęs neprisipažysta. Sulaiky niškai Įrengta; 6 kambariai su mau
Hcckey kepurės . . . 15c
Skalbiami Rukai . .. 97c
gyvenimui; naujas tvartas, 2
tasis Žibalas jau vieną kartą dyne
mašinų garažius ir įrankių sandėlis;
V,Z [Z Ą J Eagle Stamps su kožnu pirkiniu. TAV/ ĮZ.4 J yra pasikėsinęs šauti ir sužei-.> vištinė, kortui sandėlis, mileli house.
pirkinis už cash. Mainysimi
I 1\/ 1 i
].() cenĮy jr ankščiau
* i V2 1t dęs vieną Juodelių kaimo mar-;į■ Tikras
Į išmokėtą 2 šeimų namą arba lota
i rytiniame Clcvelando šone. — Atvagaitę.
Pas mus galit, iškeisti savo Štampu knygeles Į prekes.
pažiūrėti: Rt 6 iki Chardon,
Apskrities daktaras nustatė iii žinokit
’-^smui iki Hamden. 1 maile j piekad nužudytasis po pėršovimo ‘! tus nuo Hathr.en prie Rt 608. (6)
MIKE VALENTĄ
dar gyveno apie 4 valandas,'
R 1
CHARDON, O.
tat ir raštelį apie savo užimi-:
7002 Superior
Kampas Gidclinąs Rd. šėjus galėjo parašyti, nes prie;
Dvi Kaimyniškos
jo rastas paišelis ir rankraštis
atitinka, todėl spėjama kad
Dogėlą galėjo nužudyti tie jo
4
a
*
*
.1 pažymėti lošikai.
t
809 Society for Sa^ ings B!dg.;
PARDUOTUVES
T
'Iklefoiias: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740AV
šis Įvykis sukėlė didelį pasi
piktinimą visais lošikais, na Jusų kreditas pas mus
d'
Norėdami pigiai pirkti namus mieste., ar priemiesčiuose, kreipki4
tęs, Į mane, gausit už pigia kainą. Taipgi gausit patarnavimą
minės degtinės gamintojais bei geras. Galit imti išsimo
J
įvairios apdfaūdos-insdrahce reikaluose.
vartotojais, nes tie lošikai, daž kė j imu, nereikia pinigais
X
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
nai
susirinkę lošti gerdavo pas mokėti perkant. Visokia
d*
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreipapielinkėje
žinomą degtindarį. mėsa, dešros, groseriai,
-į<
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
LA.
paukštiena, rūkyta mėsa

| APDRAUDOS REIKALE
i

Tiktai VYRAMS

i

Gj
r
i

P. P. MUPIOPIS

6606 Superior Avė.

Į

HEnderson 6729

Cleveland

E

IJMLJ -

DEELA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota

Laidotuvių

k

Direktore)

Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
ž1 rviri'b ■ r

T7rirw

Skaitykit “Marguti”, komp.
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu Į mėnesi. Kaina metams
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašai:

•MARGUTIS”

ENdicott 176?

6621 EDNA AVENUE

MARGUTIS

e ji

Chicago. UI

Pinigus Taupąs Patogu

mas

su GASO

šiluma

į

D

I

MAISTO

p

i

ir’ viskas valgomų daly
kų eilėje pas mus parsi
duoda prieinamomis kai
nomis.

Valgykit tik
(

PR. KUNCA1TIS
S a vi n i n kas ir Kepė j a s
$i ®

023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Feod & Meat Markei
7100 Wade Park Avė.
6612 Wade Park Avė.
f
f

*
f
*

Kepa. skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, Šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

g •
gg

VISADA . PRAŠYKIT

’ NEW DEAL DUONOS |

..... PfiMatom tiesiog Į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

liiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^

♦

® Yra gasinių pečiukų didumo
ir tipo kokie pritinka kožnam
tikslui. Yra daug vietų kurio
se jie tinka pastatyti ir patar
naus ekonomiškai ir patogiai.
Šie radiant gaso pečiukai iš
dirbami puikių artistiškų pa
vidalų, bet nežiūrint jų išvąizdos yra visi stiprus, ir veikia
atsakančiai.
Cirkuliuoj ančio tipo peciukai, didesnio apšildymo „reikale, dabar apima žėrėjimo ir cirkuliavimo principą. Jie gaunami apšildymui vieno kamoario,
arba keleto, .jeigu kambariai
yra tame pat aukšte, ir jų su
taikymas padaro šį apšildymo
būdą praktišku. Musų šilumos
inžinieriai visada suteiks jums
reikalingų patarimų.
Dar didesniam komerciniam
ir industriniam Šildymui, yra
pritaikyti viršuje kabinami šil
dyto jai. Vienas ar daugiau jų
atliks veik visokį šildymo dar
bą tinkamai, ekonomiškai.
Koks jūsų šildymo sutvarky
mo reikalas nebūtų, mes noriai
patarsime jums kur ir kokio
tipo ir didumo šildytojas vuri
būti pritaikytas.

• •

Dry Cleaning

ik-

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir y
s u taiso m.

EVA PETRAITIS
6792 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Į

i

4 dideliems

darbams

virimui ® Vandens šildymui
Šaldytuvui ® Namo šildymui

8

D

I

R

V

Youth’s Forum

Į CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS !
?______________________________________________ į
*

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

*

A

6820 SUPERIOR AVĖ.

PHONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania

Motuzai rodys Puikias naujas Filmas
Liet. Saleje Vasario 3 ir 4
* ————

i

Jie Aplanko Clevelandą taigi Clevelandiečiai kurie ne
atsilankys į šį rodymą labai
daug nustos.
Paskutinį Kartą
Atsilankyti kviečiami ir ap
Broliai Motuzai, kurie paro linkinių miestų Lietuviai, nes
dė Clevelandiečiams tikrai pui ten Motuzai nuvykti negali, jie
kias Lietuvos filmas pereitą tuoj išvažiuoja į rytines vals
rudenį ir žadėjo gryždami iš tijas.
Dar štai ką broliai Motuzai
Chicagos parodyti antrą dalį
ir dar puikesnių filmų, tą savo praneša: jie rodys jau pasku
tinį kartą išviso ir daugiau nepažadą išlaiko —
Jie gryžta į Clevelandą ir čia beatvažiuos į Clevelandą su jo
rodys du vakaru pačias geriau kiomis Lietuvos filmomis. Kas
sias ir gražiausias savo darbo dabar jų nematys, negaus dau
filmas penktadienį ir šeštadie giau progos matyti jų paveik
ni, Vasario-Feb. 3 ir 4 dd. Abu slų.
Plačiau apie filmų turinį ra
vakaru pradžia nuo 8 vai.
Rodymas bus Lietuvių Sa site ant 6-to puslapio.
lėje.
Kurie atsilankys filmų paKaip iš Chicagos spaudos i matyti penktadienio vakare,
pranešimų matyti, visiems Mo tie po rodymo spės dalyvauti
tuzų filmų antroji dalis labiau ir Lietuvių Klubo vakaruškose
dar patinka negu pirmoji — apatinėje salėje.

MIRIMAI

ELZBIETA ŽELVIENĖ

Elzbieta Želvienė, 44 metų,
po ilgos ligos mirė antradienio
rytą, Sausio 24 d. Pašarvota
^Vilkelis funeral home, laidoja
ma penktadienį, 2 vai. po pie
tų. Pažystami ir draugai užkviečiarr.i dalyvauti.
Velionė paėjo iš Lietuvos iš
Suvalkijos; Amerikoje išgyve
no apie 25 metus. Liko duktė,
Ona, žinoma smuikininkė.
ELENA GREVIŠKIS

Elena Greviškis, Marės ir
Juozo Greviškių duktė, 13 m.
amžiaus, nuo 1565 E. 26 St.,
mirė Sausio 20, palaidota 23 d.
Liko nuliūdę tėvai, brolis ir se
suo. Pamaldos atsibuvo St.
Columbkįll bažnyčioje, palaido
SALĖS BENDROVĖS SLA. 14 Kuopa Steigia ta Kalvarijos kapinėse.
Laidotuvėse pasitarnavo lai
Mokyklą Vaikams
NAUJA VALDYBA
dotuvių direktorė, Della Jakubs.
SLA. 14-ta kuopa išrinko ko
Lietuvių Draugijų Salės Bvės šėrininkų susirinkime iš misiją įsteigti Clevelande Lie
rinkta šie direktoriai 1939 me tuvišką mokyklą vaikams. Mo
Seniems Įžanga bus
kykla tuoj pradės veikti, jau
tams:
priima vaikus užsiregistravi
Chester G. Zuris,
Nemokamai
mui. Gali lankyti nuo jaunų
Vladas Malinauskas,
metų, kurie tik galės į mokyk Alekas Banys, VVS. skyriaus
Jonas Debesis,
lą pribūti.
Vladas židžiunas,
šių metų Lietu
ŠLA. 14-tos kuopos susirin pirmininkas,
Feliksas Baranauskas,
vos nepriklausomybės minėji
kimas
bus
trečiadienį,
Vasario
Vincas Gudinąs,
mo iškilmėms rengiantis, skel
1, nuo 7:30 vai. vakare, Lietu bia
Stasys Mežanskas,
vių salėje. Priduokit savo vai 1) sekantį:
Jurgis Brazaitis jaunasis,
Visi vietos Lietuvis 60 ir
kų vardus susirinkime, nariai daugiau
ir Ažusenis.
metų amžiaus, į salę
Pirmi keturi yra buvę direk ir ne-nariai, nes į mokyklą bus bus leidžiami nemokamai.
priimami
visi
vaikai.
toriais iš pereito meto.
2) Jaunos šiais metais apsiTaipgi vaikų vardus galima vedusios
Lietuvių poros, jeigu
Apkalbėta salės reikalai, ir palikti
Dirvos
administracijoje.
pravesta tarimas kad į direk Numatyta vaikus mokint ra abu Lietuviai, bus įleisti ne
torius butų renkami tik susi šybos, skaitymo, istorijos, dai mokamai.
3) Vaikai su tėvai atėję,
rinkime esantieji, ne draugijų nų
ir Lietuviškų žaislų.
įleidžiami
nemokamai.
atsiunčiami (tokių yra tik po
Komisija.
Publikai įžanga bus 25c.
ra), kurie kartais atsiunčiami
Paminėjimas bus sekmadieneatsakanti tokiam darbui. Su
savo šėrų balsais tų draugijų LANKĖSI JANKUS
,nį, Vasario 12 d., Lietuvių sa
atstovai gali balsuoti susirin Sausio 21 d. važiuodamas lėje.
per Clevelandą sustojo pasi Programo pradžia lygiai 6
kime už tinkamą savo narį.
matyti
pažystamais Vincas vai. Bus gerų kalbėtojų ir
Sausio 16 atsibuvusiam nau Jankus, su žymus
Sandariečių statoma scenoje naujas gražus
jų direktorių susirinkime val veikėjas, iš So. Bostono.
Jis veikalas, “SAVANORIO SAP
dyba išrinkta šitaip:
gryžta
į
rytines
valstijas
Pirmininkas — C. G. Zuris, Chicagos, kur dalyvavo Sandaiš NAS”.
Vice pirm. — Jonas Debesis, ros sukaktuvių bankete.
Nutarimų raštininkas — F.
Jankus gavo progą pamaty PATAISA
Baranauskas,
ti
Clevelando Lietuvių Dar . Pereitame numeryje, rašiny
Salės biznio vedėjas — V. želį,ir kur
jį nuvežė A. M. Praš je “česnulio graudus verks
Gudinąs.
kevičius. Apie Darželį svečias mai”, kur buvo minima apie
Pastaru laiku pirmininkas daug žino, bet dar nebuvo ma vietos Universiteto Klubo pa
Zuris sumanė salėje įdėti dau tęs.
siėmimą rūpintis Maironio pa
minklu Lietuvių Darželiui bu
giau paveikslų, tarplangėse ant
sienų pakabinti piešinius kurie moterį; klubo
vo netiksliai nusakyta apie to
klubo pirmininką ir tt.
vaizduos įvairias. Lietuvos da VEIKIMAS
lis: Suvalkiją, Dzūkiją, Žemai Reguliaris mėnesinis drau N. A. AVilkelis išrinktas klu
bo pirmininku šymet; pernai
tiją, Aukštaitiją ir tt.
giškas Lietuvių Moterų Klubo buvo
A. Montville, kuris
Įvyko Onos Norick namuose, buvo Adv.
paskyręs
paminklo rūpi
Sausio 10 d.
nimosi
komisijon
Dr. Vitkų ir
PREZIDENTO VAR
Buvo įvesdinta klubo valdy Wilkelį. Jiedu norėjo
ba 1939 m.: ponios Ona Mihe- ar kokia kita grupė dar patirti
DO BALIUS
nepalichienė, pirmininkė; L. PriPirmadienį, Sausio • 30, mili mosch, 1 vice pirm.; O. Myh- siėmus Maironio biustu rūpin
jonai Amerikos žmonių atiduos ling, 2 vice pirm.; Marge Zu tis, ir Wilkelis atėjo pas mane
pagarbą Prezidentui Roosevelt ris, sekretorė; W. A. Krause, specialiai tuo reikalu pasitei
dalyvaudami savo mieste ren iždininkė; G. Brazaitienė ir rauti, kad neištiktų kokio be
giamuose baliuose. Tai yra A. Wilkelienė, globėjos; Ona reikalingo susidūrimo su kita
K.S.K.
paminėjimas Roosevelto gim Karpius ir C. Degutis, kores organizacija.
tadienio, ir tų balių pelnas ski pondentės.
riamas kovai su infantile paraJIEŠKAU pusbrolius, Kazį
Apkalbėta planai Onos Kasližium, kuriam tikslui visa ša kas, Metropolitan operos daini ir Juozą Garijonus, iš Kre
lis kelia pinigus.
ninkės, koncerto, kuris jai ren tingos par. Taipgi Petrą . ir
žymiausias balius Clevelan giamas Balandžio 21 d., Little Anastaziją Liškus, jie paeina
de tą dieną bus Arenoj, 3737 Theatre, miesto auditorijoje, iš Liepojaus. Prie to, Juozą
Euclid avenue., kur bus gražus Lietuvių Darželio naudai. Tą Jurčiukonį, iš Suvalkijos. Jų
programas ir šokis. Progra koncertą rengia Lietuvių Mote visų prašau atsiliepti.
(3)
mą sudarys Lannv Ross, žy rų Klubas ir Universiteto' Klu
Albina Melinienė
mus radio artistas iš New Yor bas.
6829 Superior av. Cleveland. O.
ko. ir eilė vietos radio stočių
artistų.

TEM YKIT
M. S. 36 KUOPOS
KORTAVIMO VAKARAS

DARBAS tiesioginai Jums.

Pamokos pradiniam pramokti kal
bėti, skaityti ir rašyti Angliš
kai.
Taipgi aukštesnės Angliš
kos pamokps:
Privatinis moky
mas.
(9)

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas
Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas . ir Novocain

Dr. Silver

FRANCES ZVERINA

301 Citizens Bldg. CH. 4050

D E N TI S T A S
i

I

7042-Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenville 1950

•

KARPIUS

:

CLEVELAND, OHIO

GRIDIRON

By Comma Dee

•

/

i “live to eat.”
All this food vvas
Obviously, riding a motorcycle up bing” a twenty-five dollar prize in
produced and raised right on this and dovvn the streets and alleys of the Cleveland poster contest. That’s
farm. So after we ate our fili vve Cleveland is the chief hobby of Mr. doing very well for yourself, Miss
SECOND DAY ACTIVITIES ON just continued to nibble on the de- Joseph Skodis, former gas-station Kulbickas; keep up your good work
THE RAMBYNAS
licious- torts.
attendant.
Oh! Oh! We’ll vvager — perhaps some of us vvill profit
(Sunday, June 19)
After these “refreshments” vve that the little “heart’s desire” feels by your fine cxamplc.
By this time the sun came out! went out into the gardens to ręst, very thrilled in observing her gal
Another local celebrity, Miss Ann
and it became nice and vvarm. This and visit vvith the guests. All of iant knight come gracefully prancpart of the program was over at the officials and notable guests vvere ing dovvn the street and up to her Watkins, formerly knorvn as Neithere,
and
Mr.
Skipitis
led
in
the
door aštride his mechanical steed. lie ___ , has received c-redit for
about 2 o’clock. The next part of
meritorioięs work.
Ann has been
the program took place on the stage singing and entertainment. It vvas Ahhh! What a pieture!
advanced to a responsible position
facing the ąltar on the hill.
It all too glorious, and before vve knevv
Anthony
Jenulavich,
a
sincere
lad
on the staff of the John Hay Ledtook about a half hour for the mas- it the guests started to depart for
ses of people to g-ather and the pro their homes — so far from this who vigorously denounces altruism, ger, her school paper. She has been
gram began. In the meantime vve charming fairyland, the Jankus’ love does little or nothing, apparently, awarded recognition by one of our
vvere invited to have lunch v/ith all ly homestead. The Juodkaziai and to justify his beliefs. His sole con- leading local nervspapėrs too.
these important people. .Long tab- the Jankus’ livre in elose neighborli- cern it seems, is converting all his
ies vvere snread under the vrees, ness, so vve just lingered on vvhile high-ideal friends into what he vvould
Dr. Thomas, our honorable Lith
“When they uanian dentist rvho grąduated from
and vvere ladened vvith goodies of ' most of the guests departed. Then term “reg’lar fellas”
speak
of
ideals
they
’
re
being
hypoj
vvhen
it
vvas
finally
time
for
us
to
all sorts, including beer and their
St. Ignatius Loyola Ūniversity in
farnous mineral vvateis.
The of- depart again Miss Jankytė invited < crites,” barks Ton v vvhen asked Chicago, reveals that he had a
about
his
vievvs.
He
follovvs
his
ficials and all the notables vvere us in for some coffee and torts,
hard life in school, being compelled
assertion vvith, “Essentiallv, virtue to study far into the wee hours of
here at lunch: the Govenor of Klai Į before vve left.
is
not
a
characteristic
human
trait.
”
pėda, the Minister of Interior, i.he į Just as the sun vvas turning red
the night — oi- would you eall it
Officers, Mr. Jankus and Miss Jan- į and began to sink lower in the sky Be that as it may, the paradoxical morning? — in order to complete
______ and generous thing about the matter is that his studies on time.
kytė, the visitors from Tilžė, Mr. '. vve bade our charming
Now he is
Januškevičius, Mrs. Gudeliene, Mr.. host and hostesses goodby.
\. So an Tony, himself, seems to “radiate” giad he persevered then. When a
Skipitis and many others. It vvas" other fulį day vvas at an end, a day virtue and modesty vvhenever a fe- nropective customėr cnters Doctor
a charming party under the open that vve vvill never forget as long mininn acųuaintance smiles encour- Thomas’ office he is able to disagingly to him.
Tony’s “hench- cern an exprcssion of happiness and
-,ky in true Lithuanian fashion, vvith as vve live.
< Big Chief) contentment on Dr. Thomas’ face
the cheery vvarm sunshine beamWe arrived at the Juodkazis resi men”, Mr. Leland
ing dovyti over all.
dence just after the sun had sėt, Grubb and Mr. “Samuelio” Guido, as he. prepares — vvith evident relAfter lunch vve found seats in tired as could be būt full of beauti consider Tony a great teacher and ish to extract the defective “’clickfront of the stage and the program ful memories and losting impres- hope to become educated in the in- crs.”
Why don’t
started vvith vvords of greeting and sions. A s vve vvere getting out of tricącies of folk-lore.
vvelcome by the Governor of Klai- I the automobile Mrs. Juodkazis no- you provide the bovs vvith a nice,
“My dignity feels terribly vvoundnėda. He explained the significance tieed and remarked about the lovely new. red-covered edition of Aesop’s ed,” vvas the voicing of Albert Gra
of this occasion, hovv our forefath- tan Bernice had on her legs, she Fables, Tony ?
žulis,' local heart-vvarmer. vvhen a
ers gathered here thru centuries just took for granted that she had
Breasting severe competition, Miss į certain Miss refused to skate vvith
past to vvorship and hovv this tra- no stockings on: she too vvas de- Lily Kulbickas, a student of Jane | him. “And —er—er— I asked her
ditions is continued dovvn thru this ce’ved by the thinness of our hose. Addams Vocational Junior High j tvvice!” he choked.
Hmm!
Was
time.
There vvere sėveral other This vvas the second experience vve School, recently succeeded in “nab-1 your face red, Al ?
speakers and they vvere all very had about our thin American hose.
interesting.
Our good friend Mr.
I vvas so full of impressions and
Skipitis špoke on behalf of the A- I vvas so anxious to be sure to re
LITHUANIAN YOUTH OUTL1NĖS L1FE
merican visitors, and it made us feel member every moment by vvriting
as if that vvas exactly vvhųt vve jt dovvn, that as soon as vve entered
IN LITHUANIA
vvould have said. so vvėil did he he house I sat dovvn at Mr. Juod
exnress our feelings.
kazis’ desk to take advantage of
There vvere several maghificent his typevvriteij, būt as I started to
a promoter of scieritifič, technical,
By Jos. S. Dereska
chorai numbers and a Kanklių or- I write I discovercd that these Lithand commercial knorvledge.
“Only
chestra, and of course those beauti- nanian typevvriters had no “w’s” so
VINCENT KLIKNA, a youth vvho
fui folk dances by girls and boys I could not continue. Howovei’ Mr recently arrived in Cleveland from the best ųualified studehts manage
i n costume. It vvas indeed a vvon- Juodkazis helped me vvith notos Lithuania vvhere he has lived since to live up to the stiff standards of
derful program and they certainly and a fevv details. As vve had all 1929, has many interesting things the ‘Gymnasium’.”
A s for the comparative degree
vvorked hard and put a lot of ef- been so busy these tvvo days vve to disclose about Lithuania.
Vinfort into it to make it so peifect took advantage of these fevv mo- cent vvas born in Detroit. He lived of standards for American and
and entertaining. The hillside vvas ments and visited until about mid- there until he vvas eleven, then Lithuanian schools — Vincent bethe European standards su
a sea of heads and color, it vvas a night, vvhen vve finally decided to moved ;o Lithuania.
I lieves
perior to ours. Mr. Klikna points
spectacle to see those thousands of retire. We all confessed we were
The first thing of importance out that the courses offered to him
people from young children to old completely vvorn out.
Vincent learned -vvas that Lithuania, by our own Cleveland College, svhere
folks all there to celebrate “JonMONDAY — .TUNE 20
simi'ar to the United Statės, pos- he has applied for enrollment since
nines.”
This musical program lasted just
At six-thirty in the morning vve sessed a system of compulsory edu- his arrival, are rather akin to those
about a half hour and then the vvere avvakened by the telephone. cation. Ile vvas placed in the class he has complcted in the secondary
“In fact,”
sports began again on the other It vvas Mr. Zaborskis calling fropn vvith the youngest children vvhere, schools of Lithuania.
field: We vvere hovvever invited by Klaipėda.
He and a friend vvere he insists, he found the “sledding” he statės, “your college courses are
Miss Jankytė to the Jankus home driving to Kaunas on business and difficult. In the second grade, eur- somevvhat inferior to the courses, I
foi- refreshments.
Mr. Juodkazis vvould vve likę to go along and see ioutJy enough Vincent got along . received in secondary school.”
drove us and the ladies in our this part of the country from an better than he had in the first. As j
(To be Continued next issue)
party dovvn. there. It only took a automobile. It’s an opportunity to Vincent bccame more proficient in
fevv minutes, this short drive thru see this part of Lithuania and per the Lithuanian tongue, he found his
the vvoods, and soon vve vvere in haps this šame opportunity vvill not studies becoming easier to master. I
LITHUANIAN A. C
kaimas Bitėnai, vvhich is kpovvn all happen again.
_ That education is greatly empha- |
over Lithuania as the home of Mar
“Hovv about the fuss about our sized in Lithuania, is not nevv for
NEWŠ
tynas Jankus. I had been here ten clothes and that grand bąli tomor- Vincent who attended the schools
years before, and novv as vve drove rovv?” I asked him.
“Oh, that’s there for about ten years. “The
in somehovv it looked so different. alright, vve vvill be back in Klai educational requirements of the Lith
Lašt Sunday, the cage team trekThe cottage of our host vvas the pėda tomorrovv evening and vvill go uanian schools are far more difšame as i had remembered, būt I to the bąli, too,” he assured me. fieult to meet than those of the ked to Dubois, Pennsylvania, to
suppose in ten years a lot of rear- “Fine,” I replied, “vve vvill go,” and United Statės”, says Mr. Klikna. try to snovv the. strong Dubois Litts
raging can be done in a yard. It so he told me they vvould pick us The Lithuanian school system has a fevv tiicks in 'the basketball game
vvas lovely then būt novv, it vvas up about seven o’clock. I felt likę three distinet divisions or clasšifi- būt returned home sadly in need of
likę a fairyland, vvith flovyers, flovv- I vvould give my kingdom to sleep cations, being similar in that re- comfort. Dubois vvhipped the Cleers everyvvhere. The orchard vvith a vvhile longer this morning after spect to that of the United Statės. velanders, 41 — 27, vvith superior
young trees and paths for a de- such a trenuous vveekend, but op They have a primary school vvhich reserve strength. Dubois is build
lightful stroll under the taller trees portunity knocks just once, and corresponds to our elementary school ing for the future and have a team
vvith shrubs and bushes in blossom Bernice and I had agreed not to and a-ūniversity vvhich is the equi- composed of tvvo teams, one the
seniors and one made up of young
along the fence.
miss a thing, so vve immediątely valent of our college.
lads just out of high school. These
I vvas amazed at the nųmber of started to pack and get ready. M r.
Under Lithuania’s former school
guests here. This kind .and
.............
hospit- and Mrs. Juodkaziai vvere dissap- system, a student vvas compelled to kids can really play basketball. It
vvas thru the psvchological insertion
able Jankus family certainly do
(Continued on, page 7)
attend primary school for four of these youngsters that they won
things in a big. vvay, and dear Miss
years, after vvhic-h, he could option- the game. The game began vvith (
Elza is so gracious and charming
ally attend secondary school for neither squad having much advan
vvords fail me.
There are three
Cultural Club News
four years more. Universities sup- tage. The Clevelanders playing mi
daughters and a son. The sisters
plies the education for those de- nus the services of three stars, Dr.
have such odd narnės, I’m sorry I
siring an advanced learning. The V. Kubilus, Bill Obraitis and John
don’t remember them. There mušt
“DR1ET - IN” the affair that is
have been betvveen fifty and a hun something new — something dif- term of the universities vvas a mi- ny Malokas vvho vvere unable to
make the trip, trailed at the end
dred guests, and every one of us ferent is being held this Saturday, nimum of four years.
Lithuania’s school system has been of the first period, 9 to 6.
had individual attention from either January 28, 1939. The place is Mr.
The
Elza or her sister. We vvent into and Mrs. Frank Gailiunas residence, slightly changed since 1920.
The big city lads pulled up to
the house to put avvay our coats 3802 East 116th St. Take either term for the primary schools has a 12 — 12 tie in. the middle of the
and hats and make ourselves com- 55th or 105th Stroet car to Union been expanded to six years. Secon second puarter bur Dubois put on
fortable. Then vve vvere invited for Avė., then Union 131st Street Car dary school terms lašt būt three a spurt and led at the half, 21
The cost of education in 12. A little rested, the club team
refreshments and my heavens, I to Corlett Avenue, opposite John years.
Lithuania is far less than the cost came back vvith a great rally and
vvish you could see or just imagine Adams High School.
for the šame education in the Unit the third ąuarter ended vvith Dubois
vvhat vve found. My dear Bernice’s
There ‘vvill be c’ards, dancing, ed Statės. There is no charge for leading only by a score of 31 — 27.
eyes vvere popping out, she vvas as
overvvhelmed as vvas I. We just games, refreshments — all for the primary schools other than the pub From there on it vvas too bad, our
lic tax. A fee of twenty-five dol- boys tired and couldn’t cope vvith
vvalked along the tables and looked slight donation of 25 cents.
Transportation may be had, for lars per year is charged by the the fresh Dubois players. To conon in breathless silence. Then we
The advanced sole our boys and i'ooters, the Du
began to tell each other to look those who have no way of getting secondary schools.
here, and there at the magnificent there, by being at the Lithuanian courses cost a bit more per year bois people tried to outdo eac'n othmasterpieces of art that vvere there Hall, 6835 Superior Avė., before than the secondary schools — about er in shovving the Clevelanders a
for us and the guests to ėonsume. 8:30 p.m. Volunteers vvho are wil- fifteen dollars more.
good time.
Food!
Food is something to eat ling to take someone out are also
In
addition
to
attending
secondary
We won’t dwell much on these
and vve take it for granted, būt. asked to be there.
schools, many Lithuanian youths and activities as words cannot describe
vvhen you see it laid out in such
Come early — stay late!
Let’s lasses are members of a system cal- the kindness and favors our boys
an artistic manner it seems to be all turn out for a good old fashion- led “Gymnasium” vvhich is incor- were showered with. Nothing was
come something that only angels ed party. Bring your friends and porated vvith the secondary school too good for our people. It made
have a right to look at and partake show them a good time.
serving as an adjunet in developing the team think they werę home and
of. I have seen many elaborate tabThe Committee.
sočiai and cultural traits as vvell as not 200 miles a\vay. The Lithuan
le settings of fancy foods, and many
ian A.C., the basketball team and
of us vvomen in America have gone
those who accompanied the team
to Food Shows vvhere everything is
•express their heartiėst thanks and
laid out fancy and beautiful just
appreciation, with a sincere vvish
to look at and admire. Būt here
for good luck and happiness to the
in Lithuania somehovv you just
Dubois Lithuanians. Everyone vvho
don’t expect it. As alvvays, fish and
made the trip will never forget it
herring. then salads covered vvith
and the friends they made.
We
6815 SUPERIOR AVENUE
rich yellovv mayonnaise, frėsh vegewish we can do the šame for Dubois
tables, tomatoes, radishes, all done
vvhen they come here in April for
up in fancy shapes, meats, fresh
the Second Annual National Lith
and smoked, a variety of sausages,
uanian Basketball Tournament.
fresh and smoked, fried chicken,
The club’s Inter-Lodge eage team
baked hams, fancy cookies, plent
drew a bye lašt Wednesday, Jan.
Apie Vasario-Feb. 1, 1939
of good black and vvhite bread, and
18th, and lašt- Sunday the bawling
the most beautiful, gorgeous, array
of torts that I ever savv. Who had
league posponed its games, so we
have no news on these fronts. Būt
made them ? Miss Jankytė herself
we’ll have plenty of real news next
is the master of this art, and vvith
VISKAS NAUJAI ĮRENGTA
her crevv of able assistants they
vveek a s the Litts battle the po^verful Serbians for first place mainprepared this feast, and indeed it
12 Alėjų, Edės, Dykai Rūbų Padėjimas, Užraktai.
vvas a feast; how can one resists
tenance.
6 G Alus, Saldus Gėrimai ir Sandvičiai
the temptation just to tasto it, esThe Community Ccnter “A” team
pecially vvhen it is there for that
Švarus Moterims ir Vyrams Pasilsio Kambariai
met and defeated the Old Venice
purpose, and Bernice and I had
Cafe’s — 43 to 22, lašt Thursday,
agreed long before this that vve
in their only game of the week.
This game brings the boys standing
JIEŠKAU DARBO UKĖJE
Savininkai—Jos. Marcey, Art Loew, Clarence Olsen
to 3 wins and 2 defeats, a hair’s
Patyręs ūkio darbininkas,
breadth from the leaders. The Cafe
Allev Mgr.—Johnny Olszewski
fellorvs started the game rvith an
noriu darbo Lietuvio tikėję;
early 12 te 2 advantage būt rvhen
galiu dirbti traktorium.
(3)
Temykit Dirvoj Atidarymo Dienos Pranešimą.
the club team got dorvn to business
Stepas Saldauskas
they nearly srhašhed their opponents
239 Water St.
Rossoffd, O.
out of the gynrt.

(Continued from

lašt week)

ATIDARYMAS

VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

ANGLŲ KALBOS
PAMOKOS

ANNA

Omarlo Recreation

Danty Laboratorijos

Moterų Sąjungos 36 kp. ren
gia kortavimo vakarą šį šešta
dienį, Sausio 28, p. Petrauskų
namuose, 17414 Neff rd., ana
me šone Lake Shore bulvaro
nuo naujos parapijos. Laike
kortavimo bus duodami skanus
užkandžiai, ir prie kožno stalo
duosis dovanos. Įžanga 25č.,
bet už tą mažą kainą linksmai
praleisit vakarą.
Kviečia M. S. 36 kp. ir
Rengimo Komisija.
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