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Amerika Parduos Prancūzijai Lėktuvus
*

BRITAI IR PRANCŪ

DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SIŪLO TAISYTI WAGNER’O AKTĄ. Miami. —
Čia posėdžiausa Amerikos
Darbo Federacijos Taryba,
kuri paruošė ir patiekė S.
V. Kongresui Wagner’o
Darbo Santikių Įstatymo
pataisas. Am. Darbo Fe
deracijos vadai rūpinasi ką
tuo klausimu žada daryti
šalies Įstatymų gamintojai.

ZAI DĖL TO NU

DŽIUGO

VOKIEČIAI ROOSE-

L IETUVOS PAJŪRYJE

VELTĄ VADINA

“KURSTYTOJU”

IŠ LIETUVOS

Washington, Vasario 2.
— Senate pakilo reikalavi
mas kad šalies apsigynimo
klausimas butų svarstomas
atvirai, ne slaptai, kaip bu
vo padaryta Prez. Roosevelto sušauktame Senato
Karo Reikalų Komiteto po
sėdyje.

Berlinas, Vasario 1. —
LAIKRAŠČIU
Vokiečių spauda Preziden
to Roosevelto posėdį su Se
ATLEIDŽIA MOTERIS. Mi
nistrų taryba Sausio 10 d. nu
nato Karo Reikalų Komitarė pavesti visiems minis
aetu apšaukė “pasielgimu
trams patikrinti vykdymą nu
kokio nebuvo nuo Didžiojo
Karo dienų”. Roosevelto
tarimo atleisti iš tarnybų mo
teris, kurių vyrai turi tarny
pasakymą kad Amerika tu
bas. Pagal tą nutarimą, jei
ri remti demokratijas prieš
vienas
iš vedusių Kaune gauna
diktatūras
ginklais
Vokie

Washington, Sausio 31.
čiai
vadina
“
provokatoriš

600
litų,
o provincijoje 450 lt.
Prez. Roosevelto sutikimas
(jei yra vaikų tai ši norma
ka
”
ir
“
kurstančia
prie
ka

leisti parduoti Amerikoje
abiejose zonose už kiekvieną
PLIENO darbai Cleve- gaminamus karo lėktuvus ro neapikanta”.
vaiką
didinama po 50 litų), tai
Vokiečiai
barasi
kad
Wa-|
lando-Loraino srityje per Prancūzijai parodo Ameri
vienas
iš jų, vyras arba mote
shingtono
vyriausybė
len

eitą savaitę pakilo iki 61 kos palinkimą gelbėti Eu
ris,
turi
būti atleidžiamas iš
nuoš. Youngstowno srity ropos demokratinėms ša da j Europos reikalus ir i
tarnybos. Tas taikoma ne tik
je dirba su 47 nuoš. nor- lims ginkluotis prieš dikta “kursto žmones daryti biz-'
nį”.
Valstybinėms bet ir savivaldyr
malio. Metai laiko atgal tūrinių šalių grasinimus.
binėms Įstaigoms, o taip pat
Vienas
Vokiečių
sakinis'
tos dirbtuvės dirbo tik su
Nors šis prezidento pla skamba šitaip: “Kadangi
verslamonėms
kur valstybė da
26 nuoš. normalio.
nas buvo slaptas, tačiau mes nesutinkam nusilenkti
Baltijos bangos i krantą išmeta daug juros žolių, kurias žvejai naudoja savo smiltin
lyvauja savo kapitalu. Tuomi
jis labai greitai paplito, po
goms dirvoms tręšti, čia matome žveją, berenkant} juros žoles. Tėmykit koks gra
bus parūpinta daugiau vietų
STREIKAS. New Yor slapto Senato komiteto mi- Žydams, rūpinamės gintis
žus, lėkštus yra Lietuvos Baltijos pakraštis, koki labai mėgia vasarotojai.
(VDV.)
tiems kurie neturi užsiėmimų.
savo
pajiegomis
ir
bandom
ke, rubsiu vykių distrikte, litariško posėdžio.
•
sustreikavo 4,000 keltuvų Tačiau pardavimas lėk susilyginti su kitomis val
KAIRIEJI
TARIASI
DR.
BISTRAS
PALIUOSUOoperatorių, taip kad darbi tuvų bus daroma grynai už stybėmis e k o n o m iniame
TAS.
Dr.
L.
Bistras,
krikde
gyvenime, Roosevelt Žydii
TĘSTI KARĄ
ninkai atvykę į savo dar pinigus, ir bent tuo tarpu vardan
mų vadas, kuris Kaune buvo
nori ginkluoti ir
bus turėjo lipti net po 20 tikrina kad Amerika netu
suimtas ir išsiųstas į Alytų,
paversti
Prancūziją
ir
An

Figueras,
Ispanija,
Vas.
Po Hitlerio kalbos,^se
aukštų pėksti.
ri jokio užsibrėžimo remti gliją karo lauku”.
NEUŽSIMINĖ APIE
kaip kaltininkas įvykių Kau
1.
—
Ispanijos
kairiųjų
sei

bent kokią Europinę vals
kančią dieną nazių spauda
ne, dabar nuo likusios bausmės
KLAIPĖDĄ IR
tybę
ginklų
pajiega.
pradėjo kelti reikalavimus mas, išvytas iš Barcelonos, dalies atleistas. Jis patiekė
DETROITE, iš priežas
atlaikė savo slaptą posėdį
DANZIGĄ
grąžinti kolonijas.
ties sniego pūgos šios sa Prancūzija nori užsaky „ČILĖJ ŽUVO APIE
Vidaus reikalų minis
Tėmytojai tikrina kad ši kokiame tai miestelyje už prašymą
vaitės pradžioje, nekurios ti Suv. Valstijose 600 karo
30,000 ŽMONIŲ
trui,
kuris
jam bausmę dova
Berlinas, Sausio 30 d. •— Hitlerio kalba gali prives mūšio linijos ir išnešė ap
automobilių dirbtuvės turė lėktuvų.
nojo.
sisprendimą tęsti karą su
Hitleris, savo šešių metų
jo dienai-kitai sulaikyt dar Pernai Prancūzija pirko
•
Santjago, Čile. — Prezi Vokietijos valdymo sukak ti prie Vokiečių-Anglų tai sukilėliais toliau.
kos pasaulinės prekybos
iš Amerikos lėktuvų ir jų dentas Cerda kreipėsi į sa
SAUSIO
15
d. Lietuvoje iš
bus.
Vieta ir laikas šio posė
dalių už apie milijoną do vo valstybės kongresą pra tuvėse, Reichstage sakė sa atžvilgiu.
kilmingai
švęsta
Didžiosios ir
džio buvo slepiama kad su
rių. Kitos šalys bendrai šydamas skirti 125 milijo vo ilgą, virš dviejų valandų
Mažosios
Lietuvos
susiartini
SUSITAIKe. Cleveland. nupirko lėktuvų ir jų daliu
tarptautinės politikos pla PRAŠO ĮRODYTI GE kilėlių lėktuvai nesutruk- mo šventė. Tai buvo sąryšyje
nus dolariii šelpimui ir at nus ir vidaus reikalų tvar
— Penkios nepriklausomos už $68,000,000.
dytij.'
statymui pereitą savaitę kymą.
RUS NORUS
stiklo kompanijos atnauji
Gen. Franco kariuomenė su Klaipėdos prie Lietuvos pri
tęsia Katalonijos užkaria jungimo sukaktuvėmis.
no sutarti su savo darbi Chicago. — Hoover, bu žemės drebėjimo išgriautų
Nors
pasaulis
tikėjosi
ko
Čilės miestų ir ūkių. Ta
Londonas, Sausio 31. —
žygiuoja artyn Pran VILNIAUS “oVARPO” CHO
ninkų unijomis.
vęs S. V. prezidentas, sa me drebėjime žuvusių skai tokio šiurpaus iš jo šios Po Hitlerio kalbos, Brita vimą,
cūzijos sienos, kur jau bai RO dirigentas, kompozitorius
kalbos, to Hitleris neparo
ko kad Roosevelto plėti
BAIGĖSI STREIKAS. mas užsienio politikos tuo čius pasiekė 30,000 žmonių dė, kad ir vietomis pagrū nijos premjeras Chamber giasi Katalonija ir Ispanų J. Sinius, gryždamas i Vilnių
Detroit. — Pasibaigė strei įkastu kaip dabar daroma, ir sunaikinta daugybė tur mojo vieniems ir kitiems. lain pareiškė: Jeigu Hitle žemės. Užėmė kelis mies paliko Kaune savo kompozici
ris ir Mussolini kalba buk telius tarp Barcelonos ir
kas bravorų alaus išvežio yra žingsnis prie įsivėlimo to.
jas, kad jomis ir Lietuvoje pa
Sugriautų miestų liku Iš jo tos kalbos diploma jiems rupi Europos taika, Prancūzijos sienos.
to jų, kurie buvo sustoję į karą.
sinaudotų.
Choras praleido
tai
išsiaiškina
jog
Europai
čius nuspręsta sudeginti,
jie privalo tą įrodyti kon Prancūzija sulaukė daug Lietuvoje
*
*
*
dirbti Sausio 18 d.
porą
savaičių, gryžo
yra
geros
viltys
ramumui
prašalinus gyventojus, ir
krečiai.
netikėtų
svečių
—
Ispani

į
Vilnių
Sausio
11
d.
ir taikai — kad savo naujų
Londonas. — Prez. Roo
SUTAIKĖ STREIKĄ. sevelto sutikimas gelbėti ir pradėti atsistatyti naujai. siekimų Vokiečiai nesiryž Jų įrodymas butų suti jos kairiųjų pabėgėlių ir
•
kimas mažinti arba apri kareivių, kurie nenori pa R. SKIPITIS, DULR. pirmi
Kansas City, Kan. — For remti Prancūziją ir Brita
ta daryti karo keliu.
boti ginklavimąsi.
siduoti sukilėlių nelaisvėn
RUOŠIA
KITĄ
PENK

do automobilių dirbtuvėje niją sutiktas tose šalyse
Jis tačiau prižadėjo pil Iki to nepadarys, Cham ir bėga per sieną į Prancū ninkas, praleidęs Pietų Ameri
koje apie pusę metų laiko,
sutaikyta streikas 2,500 dideliu pasitenkinimu.
METĮ
ną pagalbą Italijai jeigu ji berlain sako negalima bus zija.
gryžta
Lietuvon. Kaune bus
darbininkų, kuriems tarpi
Maskva. — Sovietų va turėtų išeiti į karą, saky daryti toms šalims jokių
Prancūzija
ten
išstatė
Vasario 8 d.
ninkavo Martin, automobi
dai pasigamino sau kitą damas kad “Italija ir Vo koncesijų.
savo kariuomenę sulaikyti
SIŪLO TAKSUOTI
•
lių unijos 'prezidentas.
penkmečio planą, kuris sa kietija yra gana galingos
tolesnį
pabėgėlių
veržimą

NERAMUMAI
BRANGIAI
Streikas tęsės 16 mėne VALDIŠKUS TAR
ko bus didžiausias šalies apsaugoti save nuo bent CHICAGĄ APSNIGO si.
KAŠTAVO.
Apskaičiuota
kad
sių.
NAUTOJUS
statymo programas pasau keno užpuolimų”.
Klaipėda turėjo nuostolių pra
lio istorijoje. Tas planas
Kalbėdamas apie didini
dedant Lapkričio 1, kada buvo
Chicago, Sausio 30. ■— Iš
SAKO. DIRBA SMAR Iki šiol Suv. Valstijose apima 1937 iki 1942 m.
PRANCŪZIJOS atstovų panaikintas karo stovis, iki
mą Vokietijos prekybos su šiaurvakarių
atužus snie butas Sausio 27 d. užgyrė
KIAU. Maskva. — Val veikia tokia tvarka: FedeŠį planą premjeras Molo Pietų Amerika, pagrūmojo go pūga užklupo
Chicagą, premjero Daladier’o milita- šių metų pradžios, 50 milijonų
džiai įvedus griežtą reika ralės valdžios tarnautojai tov pasiruošęs patiekti 18- Suv. Valstijoms nesikišti į
suparaližiuodama
susisie riško praplėtimo progra litų. Iš bankų išimta 30 mili
lavimą darbininkams dirb moka tik federalei valdžiai tam komunistu partijos tai.
jonų litų, maždaug 20 milijonų
ti daugiau ir sunkiau, sa taksus, bet nemoka valsti kongresui, kuris prasidės
Vėl iškėlė reikalavimą kimą. Miestą užvertė gi mą, kuriuo taikoma ginti krito turtų vertė. Be to, per
sniegas.
ko pasirodė didesnis gyvu jai taksų nuo savo ineigų. Kovo 10 d.
Prancūzijos kolonijas ir
kolonijų, pasakydamas jog lusPorai
dienų praėjus, iš neleisti Italijai įsigalėti Is tą laiką savivaldybės ir kitos
mas. Žmonės smarkiau ir Valstijos įstaigų tarnauto Diduma to plano punktų “Vokietija neturi kitokių
krašto Įstaigos gavo
vaikščioja gatvėse. Kartais jai ir valdininkai yra lais apima pakėlimą įvairių ga teritorinių reikalavimų iš sikasė iš sniego Bet pra panijoje. Tam programui Klaipėdos
pajamų
2,500,000
litų mažiau.
sako matyti vyrus ir mo vi nuo mokėjimo federalei mybų, reiškia didesnį dar Anglijos ir Prancūzijos, nešimai sako kad ateina priešinosi komunistai ir Bedarbių skaičius padidėjo iki
teris valdininko uniformo valdžiai taksu, nors valsti- bininkų spaudimą.
socialistai, kurie pyksta už 700.
kaip tik grąžinimo musų kita didelė pūga.
Pirmoji
pūga
prašlavė
į
je gatvėje net tekinus le ja gali juos aptaksuoti.
neleidimą laisvo ginklų ga
kolonijų”.
rytus,
kur
taipgi
paliko
sa

benimo Ispanijos kairie PRISIEKAS DARYS KLAI
Taipgi yra laisvi nuo apkiančius.
Nepaminėjo nieko apie
Nauja tvarka, asmuo ku taksavimo valstybės, vals MASKVA LAUKIA Italijos reikalavimą Pran vo žymes.
siems gelbėti.
PĖDOS KRAŠTUI. Klaipėdos
ris pavėluos į darbą ketu tijų ir miestų bondsų turė HITLERIO RANKOS cūzijos grąžinti kolonijas.
krašto seimelio nariai parengė
ris kartus bėgyje dviejų tojai, kuomet privatinių
Nieko nesakė apie Uk MIRĖ POETAS. Pran Iš TARYBŲ SU LENKI naują seimelio narių priesai
mėnesių gali būti išvary korporacijų bondsai aptak Maskva, Vasario 1 d. — rainą, Klaipėdos Kraštą ir cūzijoje mirė žymus Airis
kos tekstą. Seimelio nariai
JA NIEKO NEIŠĖJO
poetas, W. B. Yeats, 73 m.
suoti ir jų turėtojai moka Sovietų laikraštis Izvestia Danzigą.
tas iš darbo.
prisieks ištikimybę Klaipėdos
kalba apie galimas įvykti Šiame reichstago posėdy Jis 1923 m. buvo laimėjęs Varšava. — Atsilankius kraštui, ne Lietuvai.
Darbininkai pradėjo sau keliariopus taksus.
goti ir savo viršininkus kad
Šituo budu, šalis ir vals ar jau vykstančias politi je pirmą kartą dalyvavo Nobelio dovaną už savo ei čia Vokietijos užsienių rei
•
kalų ministrui, sutarta ne Iš MASKVOS pranešė kad
jie nevėluotų. Vienas už tijos neša milžiniškus nuo nes permainas Sovietų Ru Austrijos ir Sudetijos at lių kurinį.
vaizdą patrauktas teisman stolius.
susipratimus tarp abiejų Sovietų Rusijos vyriausybė nu
sijoje, ypatingai taikymąsi stovai, kaipo vienos valsty
ŠEŠI
SUDEGĖ.
Netoli
šių
valstybių spręsti tary tarė likviduoti savo karo ata
už tai kad jis pats vėluoda Dabar Kongreso komite su Vokietija. “Jeigu Vo bės nariai.
Newtown,
O.,
namų
gaisre
vo i darbą ir užstojo vieną tas rimtai pradėjo svarsty kietija išties mums ranką,
bų keliu.
šė Pabaltijo valstybėse ir Įs
UŽMUŠTA 7,000 JAPO sudegė šeima iš šešių as Kas dei atnaujinimo Vo teigti vieną bendrą karinę at
darbininką kuris dėl girtu ti Prez. Roosevelto pasiū Sovietų vyriausybė greitai
kietij os-Lenkijos nepuolimo stovybę visai Pabaltei.
lymą kad visos ineigos ir ją priims”, sako Izvestia. NŲ. šanghai. — Iš Kinų menų.
mo pavėluodavo.
sutarties, galutinų pasek
•
Keturiolika kitų dirbtu algos bei invenstmentai vi Sovietų carai taipgi kal šaltinių praneša kad lais
KAUNO uoste žiemoja apie
vių vedėjų patraukti teis sų šalies gyventojų butų ba apie panaikinimą parti vų Kinų kariautojų būriai ŽUDYSTĖ. Cincinnati, O. mių negauta.
Lenkija atsisako dėtis į 100 laivų ir baidokų. Tai di
mo atsakomybėn dėl savo lygiai taksuojami.
jos “valymo” žudymais, iš pereitą savaitę per 10 die Harry A. Menke nužudė
nų
šansi
provincijoje
išžu

Vokiečių
prieš-komunistinį džiausias skaičius kiek yra busavo
žmoną
ir
pats
nusi

nerangumų ir nežiūrėjimo Tais taksais tikima gau to sako jokios naudos ne
buvę paskiros žiemos metu.
dė apie 7,000 Japonų.
ti kasmet po $300,000,000. buvo.
žudė.
bloką.
griežtos tvarkos.

Hitlerio Kalba be Grasinimų
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PENNSYLVANIJOJE

Dėl Lietuvių Dienos N. Y. Parodoje
Pasiruošimas Eina Visu Smarkumu, bet Reikalinga Jūsų Parama
________

PITTSBURGH

St

MIRIME1

MIRĖ AMERIKOS LIETU

PITTSBURGHE ŽMO

Amerikos Lietuvius, o ypa jų tęsės, atsišaukiantiems pa
UŽDAVINIENĖ
MIRĖ 3100 LIETU
tingai musų biznierius, turi su siųsiu šitą Vyties ženklą tik už
Sausio mėn.,
įdominti Pasaulinės Parodos vieną dolarį; atvaizdo dydis:
VIU
METŲ TRUM
reikalai. Daugiausia tai musų 18x28 colių.
Lietuvos Jaunimas
VILČINSKAS y ^0, 68 me
Didžiojo New Yorko ir New
LIETUVIŠKŲ
ŠOKIŲ
PA

Brooklyno
ir
apielinkės
biz

Su šiuo numeriu, mirusiųjų tų, mirė Sausio mėn., Ndrth
PIAU
Darbuojasi
Jersey visuomenei reikia pri nieriams pasižadu tuos vaizdus
SISEKIMAS
Lietuvių vardj šiame skyriuje Brookfield, N. Y.
sidėti kuo kas gali prie tinka į namus arba jų įstaigas pri
Pittsburghe sakoma gyven mo prisirengimo parodai.
Jau esu rašęs kad į Pittsstatyti gatavai rėmuose, po
Sausio 7 ir 8 Lietuvių šokių skaičius pasiekia 3100, nuo GIEDRAITIS Antanas, 27 me
Lietuva Pasaulinėje Parodo stiklu, už $2.50. šios apielin šokėjų grupė turėjo labai dide šio skyriaus įvedimo (Vasario tų, mirė Sausio 7 Brooklyn,
burghą yra suvažiavęs gražus tojai miršta 10 metų greičiau
kaip žinoma, dalyvauja, tu kės biznieriai, pas kuriuos lan
m. 1937 m.).
buris Lietuvoje augusio jauni negu kituose Amerikos mies je,
N. Y.
rės
savo paviljoną. Taipgi yra kysis iš visur į parodą pribu lį pasisekimą tarutautiniame
tuose.
Dėl
to
ir
miesto
val

mo, kurie čia Amerikoje gimę,
šokių
festivalyje
Albert
Hali,
rengiama Lietuvių Diena Rug vę Lietuviai, turėtų atžymėti
NAZUTYTĖ Antanina, 6 me
bet Lietuvon maži išvežti ir džioje iškilo ginčas su sveika sėjo 10. Iš Lietuvos atvažiuos savo įstaigas Lietuvišku ženk Londone. Lietuviai buvo vie BARISIENĖ Petronėle, mirė
tų, mirė Sausio 7, Brooklyn,
ten užaugę, gryžo atgal čia gy tos direktorium, kurio reikalų apie tūkstantis asmenų, ren lu, taip kad kiekvienam koją nintelė šokėjų grupe, kuriai Gruodžio m., Paterson, N. J.
N. Y.
venti. Jie sugryžę į šią šalį, vedimui miesto valdžia mažina giasi atvykti Vytauto Didžiojo Įkėlusiam į įstaigą butų aišku šokius užbaigus publika sukė STAČKUNIENĖ Ona (MaliauUniversiteto studentų choras jog tai Lietuviška, patriotin/
nors ir ne lengvose sąlygose lėšas.
lė ypatingai trukšmingas ova skaitė), 43 metų, mirė Sau STITILIS Povilas, 60 metų, mi
iš
60
dainininkų,
bus
moderni

ga
Lietuvių
užlaikoma
įstaiga.
rė Sausio 8. Brooklyn, N. Y.
Dėl sveikatos departamento zuotas Lietuvių Kanklių Or
pradėjo gyventi, nes su darbo
Vyties pardavimo pelnas eis cijas. Festivalio rengėjų ko sio 16, Chicago, III. — Tel
gavimu yra sunku, bet nei vie direktoriaus pakelto riksmo dėl kestras , tikrų Lietuviškų šo komiteto reikalams. Surinkti miteto pirmininkė ponia Amp- šių ap., Plungės par., Surbnas neprapuola, vis randa šio- lėšų mažinimo, vienas miesto kių baletas, lankysis Lietuvos parodos reikalams pinigai, jei hill, į kurios ložę buvo pakvie lių kaimo.
Operos tėvas, Kipras Petraus paliktų kiek nuo parodos, bus sti visų festivalyje dalyvavu
kį-tokį užsiėmimą ir gyvena, ir tarybos narys pasakė:
MATUKONIS Benediktas, mi
kas, atvyks šiaip aukštų valdi paskirti Vilniaus Lietuvių rei
“
Jeigu
sakoma
kad
čia
žmo

dar sugeba dirbti Lietuvišką
sių
valstybių
ministrai,
širdin

rė Sausio 10, Crescent, Pa.
ninkų.
kalams. šis Parodos Komite
kulturinį darbą. Jie pastaru nės gyvena 10 metų trumpiau,
gai dėkojo ministrui Balučiui — Miroslavo p., Monkunų k.
Mes
Amerikos
Lietuviai
ne

to
darbas
neliečia
jokios
gru

laiku suorganizavo savo drau su didesniu biudžetu, tai reik galim pasilikti užpakalyje, dėl pės reikalų, tiesiog yra grynai už tokį gražų Lietuvių šokėjų ORENTIENĖ Marė, mirė Sau
giją, Jaunieji Lietuviai Pitts- tų tikėti kad sumažinus svei to jau nuo praeito rudens kom- tautos reikalas. Dėl to visi pasirodymą, nesigailėdama pa sio 6, Hart, Mich.
burghe. Jos pirmininkas yra katos biudžetą, musų piliečiai . pozitorius J. Žilevičius rengia tautiniai nusiteikę Lietuviai gyrimų musų šokėjams. Pa
URBONIENĖ Magdalena, mi
A. Žilinskas, sekr. K. Pūkas, turės gatvėse kristi negyvi.” j sutraukti visos Amerikos cho- privalo jį remti.
i rus ir sudaryti vieną grandio Reikalaudami Lietuvos Vy gyrimų nesišykštėjo ir kiti
rė Sausio 9, Detroit, Mich.
ižd. S. Aleliunas.
zišką chorą bent iš 3,000 dai ties ženklo kreipkitės prie Pa garbės nariai.
BRAZAITIENĖ Antosė (DarSausio 22 d. ta jaunuolių or
PALAIDOJO PELENUS
Londono Times koresponden gužiutė), 38 metų, mirė Sau
nininkų. Organizuojamas čia rodos Komiteto propagandos
gimusis
jaunimas
grynai
Lie

ganizacija turėjo L. P. salėje
tas,
rašydamas apie festivalį,
komisijos žemiau pasirašiusio
PITTSBURGH. — Apskri
sio 18, Chicagoje. — Pane
savo pirmą parengimą, pasta ties lavoninės vedėjai su pa tuviškiems šokiams išpildyti— pirmininko antrašu:
taip pat labai gražai atsiliepė
vėžio aps., Troskavos par.,
bus
baletas
tautiškuose
kostiu

A. B. Strimaitis,
tydami tris komedijėles. Saąo prastomis ceremonijomis palai muose; rengiamasi išleisti kny
apie Lietuvius šokėjus. Pana Užvermenių k. Amerikoje
vaidinimu jie gana prijuokino dojo pelenus 366 asmenų, ku gą nušviečiant Amerikos Lie G.P.O. Box 127,
New York, N. Y. šiai atsiliepė ir kiti laikraš išgyveno 25 metus.
publiką, kurios buvo pilna sa rių kūnai buvo sudeginti, o pe tuvių darbuotę ir patiekiant
čiai.
LA. KUBILIENĖ Veronika, mirė
lė. Vaidino visi iš Lietuvos lenai laikyti per porą metų, gi nemaža statistinių žinių apie
Sausio 13, Cambridge, Mass.
atvykusieji, išskyrus p-lę Jur- minių atsiradimui. Dauguma Lietuvą ir Lietuvius.
ŽILINSKAS
Juozas, mirė Sau
Lietuvių Die
koniutę. Vaidino: Jonas Ci- tų sudegintų žmonių buvo ne nai,Prisirengimui
NAUGATUCK, Conn.
priėmimui- svečių, vedimui
sio
5,
Coalwood,
W. Va., nuo
ŽINIOS
gelis, J. Žilinskas, S. Rupšlau- žinomi, o nekurie buvo žino propagandos Lietuvių ir Ame
sužeidimo. — Marijampolės
kis, Pr. Zelionis, Jane Pukai- mi, bet jų niekas neatsišaukė. rikos spaudoje, registravimui
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Sausio 21 d. buvo surengta ap., Garliavos par., Jugineštė, Ona Brazaitytė, Ona Šal- Visi pelenai, nors supilti į pa svečiams apsistoti vietų, ren
gražus paminėjimas Juozo ir kių k. Amerikoje išgyveno
tuonytė, Veronika Šaltuonytė, skirus rišulius, buvo sudėti į inui priėmimų ir išlaikymui
Domicėlės Stanaičių 50 metų
33 metus.
specialio
informacijų
biuro,
Stebuklingos gyduolės, kurios pa
ir Adelė Jurkoniutė. Po pro- vieną duobę Highwdod kapinė New Yorko ir New Jersey Lie ©CHICAGO, III. — šv. Kazi vedybinio gyvenimo sukaktu REDAMSKIENĖ Marė, 37 m. naikina
žilimą, plauką slinkimą ir
miero Akademija pradėjo vių. Svečiai susirinko į Lie
pleiskanas.
šias gyduoles privalo
gramo buvo šokiai.
se, ir Liuteronui dvasiškiui at tuviai yra sudarę komitetą iš
mirė
Gruodžio
26,
Buenos
turėti kiekvienas kuriam žyla, slen
L. P. Draugija savo salę da likus tam tikras pamaldas, už centralinių organizacijų atsto leisti mėnesinį žurnalą, “šv. tuvių salę, kur atsibuvo vaka Aires, Argentinoj. — Gimus ka
arba pleiskanuoja plaukai. Jos
vų, taip kad visos Amerikos Kazimiero Akademijos Aidai”.
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet
vė jaunimui dykai, kad leng kasti.
rienė,
kalbos
ir
šokiai.
Jubinetoli
Šiaulių.
Argentinoje
Lietuviai, per savo atstovybes, Redaguoja A. Vaitukytė.
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
viau jiems butų pradėti savo
lijatai į salę atlydėti dviem išgyveno virš 10 metų.
resnio iki šiol išrasta.
Specialiai
šiame darbe dalyvauja, šito
supažindinimui pasiūlome dideli $2
veikimas Lietuviškoje dirvoje.
kios organizacijos pageidavo ir •—Antanas Valašimas Sausio mergaitėm nešant kašę gėlių. VITKAUSKAS Pranas, mirė pakeli
už $1.00. Užsisakyk šiądien
RAGINA VYKDYT
Lietuvos vyriausybė, dėl to šis 10 d. apleido Chicagą ir išva Sueinant į salę, muzika grie Sausio mėn., Mahanoy City, ir sutaupyk dolarį. Jeigu nebusite
LAUKIA VASILIAUSKO IR
Lietuvių komitetas yra pripa žiavo apsigyventi į Detroit, žė vestuvių maršą. Paskui vi Pa.
pilnai patenkintas, jums pinigai bus
DUJŲ ĮSTATYMĄ
sugrąžinti. Reikalaujam agentų.
MOTUZŲ
žintas New Yorko Pasaulinės
VITKIENĖ Magdalena, 45 me Valortone Herb Co., Dept. 9
Parodos Vyriausio Komiteto, Mich. Valašimas yra tautinės si pasišoko.
Pittsburgho Lietuviai laukia
spaudos
geras
rėmėjas.
Apie
10
vai.
vakare,
F.
J.
tų, mirė 11 Sausio, Brook .. P. O. Box 54 Danville, III.
HARRISBURG,
Pa.
—
Spekaip
to
komiteto
dalis
Lietu

atvažiuojant žymaus Amerikos
vių
skyriui
tvarkyti.
Vilkas
svečių
paprašė
kad
vi

cialė
kasyklų
tyrinėjimo
komi

lyn,
N. Y.
Lietuvių dainininko Aleksandro
j šis komitetas rūpinasi kad o SHENANDOAH, Pa. — V. si p asi j ieškotų sau poras, ir KEPČINSKAS Pranas, 47 me
sija
patiekė
Pennsylvanijos
gu

Vasiliausko, kuris dainuos L.
Masaitis, 39 metų, apkaltin
į jo darbas butų našus, sekminP. salėje, South Side, Vasario bernatoriui savo raportą, ku ; gas ir garbingas, kad svetimų- tas žmogžudyste. Masaitis nu maršą grojant, paskui jubili- tų, mirė Sausio 14, Brook
lyn, N. Y.
5 dieną, sekmadienio vakare. riame ragina griežtai imtis Į jų akyse Lietuva galėtų įsigy šovė R. Jonės, už tai buk pas jatus visi ėjo į žemutinę salę,
vakarienei. Ties Stanaičiais RIBINSKIENĖ Agota, mirė
vykdymo kasyklų dujų vėdi ti aukštą kultūringos tautos tarasis paviliojo jo žmoną.
Taipgi visi susiįdomavę lau nimo įstatymo visose kasyklo vardą.
PAUDOS darbai yra
buvo padėtas didelis tortas su
Sausio 12, Plymouth, Pa.
kia brolių Motuzų su Lietuvos se. Ta komisija buvo paskir Tie darbai reikalauja dide ® AMSTERDAM, N. Y. — pora geltonų žvakių, reiškia
Dirvos Spaustuvės
KUŽMICKIENĖ (vardas nepa
specialybė. Atlieka:
puikiomis spalvuotomis filmo- ta pereitą vasarą, po to kai lių pastangų, o ypatingai pini
Vilniui Vaduoti Sąjungos auksinių vestuvių paminėji žymėta), mirė Sausio 12 d.,
gų. Kiekvienas Lietuvis kumis. Jie rodys du vakaru:
• PLAKATUS
prie Dupont ištikusioje anglia . ris priklauso bent kokiai orga skyrius Gruodžio mėn. susirin mas. Laike vakarienės grojo
Lake Silvan, Pa.
• LAIŠKUS
Vasario 10 d., L. P. salėje, kasy klos eksplozijoje buvo žu- nizacijai yra dalyviu šio darbo kime nutarė pasiųsti $50 Lie orkestras Lietuviškus dalykus. ŠAKOČIENĖ Jieva, 75 metų,
• VOKUS
nuo 7:30 avi. vakare.
per savo atstovus, todėl priva tuvos Ginklų Fondui ir $32 Vakaro vedėjas P. Brastauskas
mušta 10 darbininkų.
mirė Sausio 10, Pittston, Pa.
• KONSTITUCIJAS
Vasario 12 d. rodys L.M..D.
® BILIETUS
Nors nekurios kasyklos esą lo kuo nors prisidėti prie dar laikraščiams: Trimitui, Musų paaiškino svečiams vakaro tik — Marijampolės ap., Prienų
ir kitokius.
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. pripažintos nedujingos, tačiau bo. Raginti savo draugijas pa Rytojui ir Musų Vilniui.
slą,
pažymėdamas
kad
musų
par.
Amerikoje
išgyveno
26
aukoti iš iždo pagal savo išga
Visoje Amerikoje kas tiktai yra klaidinga palikti jas nevė lę ; surengti tam tikslui pra • NAUGATUCK, Conn.— Vie kolonijoje tarp Lietuvių yra ?netus.
Draugijos, biznieriai, or
matė Motuzų filmas gerėjasi, dinamas, visose privalo būti mogas, kurių pelnas turi būti
pirmas toks atsitikimas. Po BENIULIS Kazys, 50 metų,
ganizacijos, pavieniai —
tos
Lietuviai
rimtai
rengiasi
ir Pittsburghiečiai bus labai lygiai vykdoma dujų vėdinimo skiriamas Lietuvių Programo ateinančią vasarą surengti pik to perstatė P. Krugalį, kuris
mirė Sausio 14, Brobklyn,
paveskite savo spaudos
reikalams. Pavieniai taip pat
patenkinti kurie tik atsilankys įstatymas, komisija sako.
plačiau
kalbėjo
apie
Stanai

darbus mums.
N.
Y.
prašomi prisidėti sulyg- savo iš niką dienraščio Vienybės nau
tų Lietuvos paveikslų pamaty
čius.
Po
jo
buvo
daugiau
kal

VALAITIS
Feliksas;
27
metų,
Klauskit musų kainų —
galės.
dai. Girtinas sumanymas.
ti.
bų ir linkėjimų. Pagaliau kal nužudytas 19 d. Gruodžio,
atsakymą gausit greitai.
Aš turiu labai apribotą skai
čių iš Lietuvos parvežęs Lie • PITTSBURGH, Pa. — Nela bėjo Stanaičių duktė, Dr. žel būrio niekdarių užpultas,
• Darba Atliekam •
NEPRIKLAUSOMYBĖS MI Darbai ir Algos Padide tuvos Vyties atvaizdų, Lietu
bai senai buvo rastas lavo vio žmona, iš Baltimorės, ku Glasgow, Škotijoje.
G ERAI
jo Gruodžio Mėnesį
NĖJIMAS VASARIO 19
vos švietimo Ministerijos pri nas Mildos P'atkušienės, 28 m. ri dėkojo svečiams už skait LEMEŽIS Zigmas, buvęs S. V.
G R A ž I A I
pažintų
oficialiu
Herbu.
Kol
Pittsburgho Lietuvių drau
amžiaus. Kūnas buvo peiliu lingą atsilankymą į jos tėve kareivis, mirė Fort Sheridan.
G R E I T A I
gijos rengia bendrai paminėji PHILADELPHIA, Pa.— Su
subadytas. Policija jieško jos lių iškilmę.
TAUTKUS
Petras,
40
metų,
©
mą Lietuvos Nepriklausomy rinktos statistikos rodo kad
žudytojo.
mirė Sausio 13, Chicago j e.—
Stanaičiai yra ramaus budo
per
ruodžio
mėnesį
Pennsylvabės 21 metų sukakties, sekma
Šiaulių aps., Papilės parap.,
D I R V A
® LOWELL, Mass. — D. L. K. žmonės, laisvų pažiūrų, su vi
dienį, Vasario 19 d., L. M. D. nijoje darbai pakilo virš Lap-■
Kroklių kaimo. Amerikoje
sais
gražiai
sugyvena.
Čia
iš

6820 Superior Avė.
kričio
mėnesio,
ir
darbinin

Vytauto
Klubas
įsigijo
nuo

salėje. Programas bus vaka
Cleveland,
Ohio
LIETUVOS NEPRIKLAU
savą namą, ir Sausio 14 d. bu- gyveno jau 46 metus, skaito išgyveno 26 metus.
re. Kalbės įžymesni kalbėto kams išmokėta algų daugiau,
AUCIUVIENĖ
Ona,
mirė
29
Dirvą.
Paeina
nuo
Naujamies
SOMYBĖS
MINĖJIMAS
. vo to namo taip sakant atida
nors tą mėnesį paprastai pra
jai ir bus muzikalė dalis.
F. J. Vilkas.' Gruodžio, Paterson, N. J.
VASARIO 18
rymas. Visi vietos Lietuviai čio.
sideda
sezoninis
darbų
mažę-i
Juozas Virbickas.
A
krone
turime
sekančias
or

stengėsi dalyvauti, svečių bu
jimo periodas.
Darbų pagerėjimas ypač pa ganizacijas: SLA. 198 ir 354 vo daug, net vietos pritruko,
sirodė audimo ir avalų išdir- kp., LDS. 73 kp., LRKSA. 178 j • MAHANOY CITY, Pa. — S.
bystėse, taipgi dirbtuvėse ku kp., LSS. 20 kp., ALDLD. 59 i Gegužis, buvęs ilgus metus
rios gamina plieno ir geležies kp., ALP klubą ir A. L. kon SLA. prezidentas, sunkiai su
produktus ir transportacijai greso skyrių.
Santikiai tarp tų organiza sirgo. Sveikata eina geryn.
e VIENYBĖ — seniausias ir reikmenis.
geriausias Lietuvių laikraš
cijų geri. Dabartiniu laiku • CHICAGO, III. — A. L. T.
tis Amerikoje, einantis 52 me
Sandaros 25 metų gyvavimo
PENNSYLVANIJOS žemės visos draugijos rengiasi ben
tus ir antrus metus populiariu
dienraščiu. Leidžia Lietuvių Ūkio Paroda atsibuvo Harris- drai paminėti Lietuvos Nepri sukaktuvių banketas įvyko 15
burge, Pa., Sausio 16-20. Pa klausomybės 21 metų sukak d. Sausio, Midway Masonic
Spaudos Bendrovė.
tuves, kas. buvo rengta sekm., Temple. Dalyvavo virš 400
Prenumerata metams užsie rodai yra didžiausias pasaulyje
Vasario 19 d. Užkviesta kal publikos.
tos
rūšies
pastatas,
su
900
niuose $7.00, pusei metų $3.75,
kambarių ir 15,000 sėdynių bėtojai iš Clevelando: P. J. • AKRON, O.— Eleonora Lar3 mėnesiams $2.
Su v. Valstijose ir Kanadoje žmonėms. Namas plieno, ce žuris, K. S. Karpius, Mažeika,
kienė, 21 metų, išėjo iš na
1939 metams išsirašykit sau didelį, 8 puslapių, paveiksluotą laikraštį
metams $500; pusei m. $2.75. mento ir plytų. Yra vienas iš Jaras, Adv. česnulis, vietiniai mų ir negryžo. Juozas Dar
Kun.
Angelaitis,
V.
T.
NeveAdresuokite:
moderniškiausių namų, viskas
kius kreipėsi į policiją prašy
po vienu stogu kas lytisi ūkės. rauskas ir S. Rodavičius.
VIENYBE
Kada kalbėtojai buvo už damas padėti su j ieškoti jo
J. J. N.
193 Grand Street
kviesti, iš Clevelando pranešė žmoną.
Brooklyn, N. Y.
Ir jūsų giminės Lietuvoje ir j kad SLA. kuopos ten rengia
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš savo bendrą programą Vasario
Parsiduoda
rašyki t ja iiems: $3 motam®
19 d., kame dalyvaus Tėvynės 133 AKRŲ FARMA
Skaitykit “Margutį”, komp.
redaktorius
Kl. Jurgelionis.
J. Žemantauskas
Nauji budinkai, elektra, moder
Siųsdami prenumeratą už Dirvą, įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metų) ir adresuokit
A. Vanagaičio leidžiamą mu
niškai Įrengta; 6 kambariai su mau
Aksono
komitetas
numato
NOTARAS
dyne gyvenimui; naujas tvartas, 2
zikos žurnalą. Eina du kar
kad gal bus galima gauti ir Kl. mašinų garažius ir įrankių sandėlis; Dirvos kaina metams: Amerikoje — $2.00; Kanadoje — $2.50; Lietuvoje — $3.00
tu- į mėnesį. Kaina metams
“Dirvos” Agentas”
Jurgelionį į Akroną, Vasario vištidė, kornų sandėlis, mileli house.
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
130 Congress Avenue
pirkinis už cash. Mainysim
PRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ
®
ženkleliais, gausit vieną nu
18 vakare, taigi savo rengiamą jTikras
Waterbury. Conn.
išmokėtą 2 šeimų namą arba lotą ®
merį pamatymui. Antrašas:
paminėjimą perkelia į Vasario rytiniame Clevelando šone. — Atva
žiuokit pažiūrėti: Rt 6 iki Chardon,
NAUJI SKAITYTOJAI, PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.
J. A. Urbonas
18. Apie tai bus pranešta pla pasmui
iki Hamden, 1 mailė į pie
"MARGUTIS”
(6)
“Dirvos” Agentas Daytone čiau.
V. T. Neverauskas, tus nuo Hadmen prie Rt 608.
6812 So. Western Avė.
DIRVA
0820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
MIKE VALENTĄ
534
Michigan
Av.
Dayton,
O
Komiteto
koresp.
Chicago, I1L
R 1
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LONDONAS

NĖS GYVENA 10

NEBŪK
ŽILAS

TRUMPO5

S

AKRON, OHIO

SKAITYKIT
VIENYBĘ

Nusibodo Jums kiti laikraščiai?

MARGUTIS..

DIRVA

Kl

Gerb.

lonu ir gyvenimas butų ne
“Swing-artistsa” . . . ARTIE SHAW
nuobodus. Be to, ten ir
sistema kitokia, tautiška,
ne tokia kaip demokratiš
kose šalyse, kur gavęs ko
kią tarnybą, uždirbai 59c
ir eik sau. O ten jei tar
nybą gauni tai be rūpesčio
gali sėdėti, arbatėlę gerti
■»7
ir preferancą lošti, rytojus
nerupi, nes žinai kad tau
Valio, Kanados Lietuviai! Štai jums smagi nau
niekas nepasakys “eik na
jiena — pasinaudokite šia trumpa proga:
mo”.
Tiktai per Vasario mėnesį — visiems Kanados
Butų labai geras daiktas
Lietuviams
Dirva bus duodama už nupigintą kainą:
ten kaip nors įsigauti, bet
$2.00
visam
metui. $1 pusei metų.
kaip? Paprašęs “darbo”
nieko nelaimėsi, kada atsi
Skubėkit užsirašyti. Gaukit Amerikoniškus dolarius,
jeigu galima, įdėkit į laišką, su aiškiu savo ant
duodi “demokratija”. Nie
rašu ir prisiųskit. Dirva jums eis per 12 mėnesių nuo
kas tavęs nepakęs. Ot, kad
užsirašymo dienos. (Po Vasario 28 d. prenumera
taip visus tautininkus pra
ta vėl bus $2.50.)
šalinus ir jų vietas pave
dus savo demokratams, tai
Kurie jau ’prenumeruojat, galit išrašyti ją savo
GERE. SPRAGILUI GRO- kas kita! Tada butų viso
draugams. Tėmykit: užsirašant Dirvą šia sumažinta
MATA Iš ČICAGOS
kių vietų ir darbų visokių.
kaina jokių dovanų nebus duodama.
Tada butų galima sutilpti
apie:
ne tik patiems bet musų
Išbandykite
BLOGAI IR NEGERAI giminėms ir kasdieniniams
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
Buvo laikai kada mes draugams, Tai butų gedrąsiai giedojome “Our fa- riausia.
Bet kaip tai padaryti ?
ther is rich” arba “Musų
VISADA ŠVIEŽI!
Tautininkus
iš užimamų
Dvigubai apsaugoti dviem už
tėvas labai turtingas”. Ta
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
da mes gyvenom “auksinę vietų gražumu neišprašyNIS užvalktis atsidaro APAČIOJ
Extra
subrandinti
Tabakai
duoda
Extra
Skonį!
prievarta,
si.
Reikia
juos
pakelio.
gadynę”. Tai buvo $$ ga
dynė ir mes turėjom teisę kad ir ne demokratiškomis
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių
vadintis dolariniais patrio priemonėmis, išguiti. Rei
vakarais, Columbia Network.
$2.00
Amerikoje visam metui
tais. Užtai mes kiekvieną kia sukelti revoliuciją, iš
$3.00
Lietuvon ir į kitas šalis
savo piktumą nuvarydavo veržti jiems valdžią, viso
je
šalyje
paskelbti
demo

pusė
kainos
Pusei
metų
—
me ant Rusijos caro; už
mažiausį nepasisekimą tam kratišką tvarką. Ar iš to
Pr. Brassie, iš Tutsy, Kanados,
NAUJI SKAITYTOJAI
carui mes grumodavom, jį kam butų naudos ar ne tai
nesvarbu,
bi
tik
mums
bu

išsirašė Dirvą sau ir savo
keikėm, liežuvius ir špygas
Šie plačios Amerikos Lietu broliui Jonui Brakšiui Lie
(Tęsinys iš pereito nr.)
Neužilgo atėjo laikas eiti gelsvai ir baltai, žaliai ir rau
tų
nauda.
Demokratijos
jam rodydavom! A! tai
ir kaip tik išėjom į donai ar kitokiomis spalvų viai išsirašė sau Dirvą, arba
dėsniai nereikalauja kad NAUJI PRIETIKIAI KAUNE. pietuoti,
tuvoje.
buvo auksinė gadynė....
Laisvės Alėją susitikom p. kombinacijomis a p v e d žiotos. išrašė savo giminėms:
valdomieji
turėtų
naudą,
M.
Yuškevičius, Dayton, O.
KELIONĖ Į KULAUTUVĄ.
Rimkų, kuris ėjo pas mus. Langai žėrėjo švarumu ir vis
Bet keičiasi viskas, pasi
reikalauja
tik
kad
nauda
BIRŽELIO 21, antradienis. Paskiau sutikom p. Zaborskį, kas išrodė viliojančiu ir jauku. F. Tamošiūnas, vietinis, išrašė Antanas Pažėra, Dayton, O.,
keitė ir gadynė; papūtė ki
plačios, žvyru nupiltos,
butų
valdantiems.
per J. A. Urboną.
savo giminiečiui, Pr. T’amoŠį
rytą vėl mudvi jautėmės ir jis pasikvietė p. Rimkų kar Gatvės
ti vėjai ir mes pradėjom
šaligatviai
nusodinti jaunais
tu
pietums.
Tai
buvo
lyg
ko

Taip.
Sukelti
revoliuci

Juozas
Jauga, Chicago, III.
lyg
pasimetusios.
Pradėjom
šiunui,
Lietuvoje.
gyventi gadynę 59c. Auk
kis pokilis, nes ten radosi p. medeliais, kurie aptverti gra
rūpintis
rasti
ką
įdomaus
da

ją,
užkariauti
tautininkus
Bronė
Trepkus,
Chicago, III.
Ella Mikelionis, vietinė, išrair švedų Amerikos Li žiomis tvorukėmis apsaugai.
sinę saulę uždengė rukai,
ryti. Mat, buvom suplanavu Valaitis
ir
į
jų
vietas
įsilysti
kaip
Ant.
Tupčius,
Chicago,
III.
nijos Kauno įstaigos vedėjas
šė savo motinai, Rose šeškuriuos mes diena iš die
Mes visi užėjome į vieną
sios praleisti tūlą laiką Klaipė p.
žvirbliams
į
kregždžių
liz

Podžius.
Musų
buvo
net
še

S.
Shrupps,
Detroit,
Mich.
tokas, Clevelande.
nos kvėpuodami užsikrėtė
doj ir apielinkėje, o štai stai ši. Ponas Atelson buvo išva vilą - valgyklą, kur užsigėrėm
¥
*
«
me demokratija ir virtom dus, tai gražiausia ir ge ga atsiradom Kaune, tuo pasi žiavęs biznio reikalais, bet jis kavos su pyragaičiais. Po to A. Kulbiskas, vietinis.
išėjom
į
pušyną
pasivaikščio

riausia.
Bet,
ar
tai
gali

metimo
jausmu.
Apie
9
vai.
KALENDORIAI DUODAMI
59-centiniais demokratais.
gryžti kada po pietų. ti, kas labai priminė man Pa Stan Doggert, vietinis.
ma? Jogailos broliai Lie atsikėlėm, ir neužilgo paskam žadėjo
Kurie paskubins išsirašyti
Ant.
Miknys,
vietinis.
Musų
kompanija
buvo
smagi,
Paskui mus prispaudė vi tuvoje kėlė revoliucijas, ką bino telefonas; tai buvo p. Za
nemunę. žemė minkšta nuklo
Dirvą dabar, visi gaus dovanų
ir
pietus
skanus,
gi
mudvi
su
N.
Steve
Shinkunas,
Camden,
sokį striukabizniai, depre- jie pelnė? Vieni turėjo borskis, kuris kvietė mudvi Brone buvom tikrai nustebin ta pušų spygliais, visomis pu
puikų 1939 metų kalendorių.
sėmis pušyne pristatyta suolų,
Jersey.
šinai, resyveriai, atačme- bėgti į Maskvą, kiti j Mo- kartu pietauti Metropolyje.
Bet reikia užsimokėti už visą
tos
kuomet
p.
Zaborskis
užsa

besitaisant sa kė ir patarnautojas atnešė ant kurių pasivaikščioję susė Juozas Milunaitis, iš Kearny, metą $2.00. Taip pat Kalen
nai ir kitos negerovės. zyrių, kiti kitur. Plečkai vo Besirengiant,
dom ir vėl klausėmės daugiau
dalykėlius (visada susidaro
Vaikščiojome garbindami tis kėlė revoliuciją bonko nosinėlių išsiskalbti, suknelių mums “Dėl Monte’s” konser juokų ir pasakojimų. Paskiau N. J., išrašė Dirvą savo gi dorius gauna seni skaitytojai,
vuotų vaisių prieskonį. Mums nuėjom į vietą kuri išrengta
minaičiui J. Bagdonui, Lie kurie atnaujina prenumeratą
demokratiją ir dejavome mis, ką jis pelnė? Turėjo susiprosyti), pas mus atsilan net
visam metui.
akys
iššoko
tai
pamačius,
kad neturime kur praleis tupėti Vokietijos klėtkoje kė svečias. Tai buvo p. Ma ir nežinojom ką sakyti tūlą va kaip parkas, su dideliu prudu, tuvoje.
(Seni skaitytojai iš kitų
panašiu
Į
ežerą,
kuriame
plau

ti laiką. Nuobodavome ir ir dabar jis Lenkams mėš kauskas, musų senas pažysta landėlę, nes tik prieš keletą kiojo keletas puikių gulbių. Joe Grigonis, Philadelphia, Pa. miestų prisiunčia 10c kalendo
mas, kuris lankėsi Amerikoje dienų kuomet mudvi vaikščio
Mike Mačiokas, Philadelphia. riaus persiuntimo kaštams.)
nuoboduliu vieni kitiems lus vežioja.
Sustojom pasižiūrėti į gulbes.
apie 14 metų atgal. Tuo laiku jom
alėja
dairydamosi'
į
lan

skundėmės, bet kaltinti ne Trockis buvo didelis mei jis buvo Lietuvos Seimo narys,
Bronė taip susižavėjo jų gra
gus buvom patėmijusios įvai žumu kad bandė vieną paglos musų laukė, padėkojom jiems tuvoje dešimts metų atgal ir
turėjom ką, nes Rusijos ca steris
ir
lankėsi
Amerikoje
savo
par

Rusijoje revoliuciją
rius iš Amerikos importuotus tyti, o ta vos nenukando jai už kompaniją, atsisveikinom, ir daug žino apie Kauną, jis dė
ro jau nebuvo, o jeigu ir sukelti, ką jis iš to pešė? tijos reikalais. Iš profesijos konservuitus
vaisius. Tada pa pirštą. Ten atsirado ir foto gryžom į Kauną; buvo jau jo pastangas įrodyti jai kad
butų buvęs tai mus Rusiš Skursta šiądien vargšas jis yra vaistininkas, Kaune stebėjom viena kitai apie la grafas,
su savo dviejų minutų apie 7 valanda vakaro. Važia jis. tikrai yra vietinis.
žinomas, ir turi vaisti bai aukštą “Dėl Monte’s“ vai
Iki užlipom ant kalno, mes
kai keiksnoti jau primiršę, Meksikoj ir dreba kad kas plačiai
greičio kamera, kokių randasi vom dainuodami Lietuviškas
nę skersai gatvę nuo Lietuvos
ne ką butume galėję pada nusitvėręs jį maiše nenusi- viešbučio. Buvodamos Kaune sių prieskonų kainas. Tik įsi ir musų parkuose, taigi mes dainas, betgi ir pasigedom sa visi jau buvom gerai susipaži
12 litų už vieną visi nusifotografavom. Iš čia vo gerų prietelių, kurie vaiši nę. Parke buvo pusėtinai tam
ryti. O čia priviso ir de vežtų į Maskvą “ant reko pirmiau mes keletą kartų pro vaizduokit:
skardinukę!
Tai musų pini nuėjom į dalį kuri sakė mums no mus visą dieną. Ponas Ro su, taigi vaikščiodami takais
mokratų n e s u s k aitomos lekcijų”. Toki revoliucijų tą vaistinę praėjom, buvom gais $2. Namie
tos skardinės
originalinė Kulautuvos džius atsiskyrė nuo musų Lai pradėjom dainuoti Lietuviškai.
daugybės. Kur tik eiti, kur meisteriai bendrai vadina užėjusios pasimatyti su p. Ma parsiduoda po apie 35c. Ne- buvo
dalis,
čia pasimatė didelis svės Alėjoje pirm pasiekimo Prie progos įmaišėm ir Ang
bet pasitaikė jo vis veltui mums akyis iššoko!
koja užkabinsi, vis demo mi išdavikais ir prie pir kauskui,
P.
skirtumas
tarp naujosios da musų buto. Kuomet mes pri lišką dainą, ir visi turėjom
nerasti. Vaistinės Kaune yra Zaborskis mat norėjo kad mes
lies.
Prie
Nemuno
kranto sto važiavom prie savo buto, išro smagų laiką.
kratas.
miausios progos už savo kaip ir visur kitur Europoje, jaustumes kaip namie, gal ma- vi senos bakūžės, bet
jos, dė dar peranksti eiti gulti, nes
(Bus daugiau)
Vasaros metu gatvėmis darbus atsako savo kailiu. visai ne tokios kaip Aerikoje. nė kad mes pasiilgusios Ameri nežiūrint savo senumo, irišrodė
buvo tik 9 vakaro, taigi Valai
Čia
vaistinės
laikomos
tik
vai

einame be kepurių ir pasi Taigi revoliucijas kelti kas
valgių, ir kad geriau švarios ir gerai apžiūrimos, tis ir Rimkus pakvietė eiti pa
parduoti. Jos yra kuo- koniškų
tikdami demokratus jiems ima tas negali tikėtis sau stams
dalykas nebus pergeras, gal būt prisitaikant čia atosto sivaikščioti Vytauto Parke ant
švariausios. ir tvarkios, lenty sias
PRANEŠKIT
taigi patiekė mums prieskonį gaujantiems žmonėms, kurie kalno. Kadangi mudvi gyve
linguojame prašydami al- portfelio.
nos pasieniais nustatytos vais patį
geriausi,
tai
buvo
Tikrai
nom
prie
galo
Laisvės
Alėjos,
Savo Antrašo Permainą
turi pro šalį vaikščioti einant
dermonų portfelio kad ir
Bet mes būdami demo tų bonkomis, ir visa vieta tu
kur randasi laiptai vedanti į
į upę maudytis.
PRANEŠKIT ADMINIS
už 59c.~ Gauname atsaky kratais apie tokių revoliu ri rimtumo išvaizdą, pritaiky pavaišinimas.
kalną, taigi mes buvom visai
Pirm negu spėjom pavalgyTokiu
šaltu
oru
nebuvo
di

ta
rimtam
bizniui
sutaisymo
TRACIJAI BŪTINAI
mą kad tuščių vietų tuom cijų sukūrimą ir nepriva
ti gryžo p. Atelson, taigi visi delio malonumo vaikščioti, o arti to parko.
vaistų
ir
receptų.
Patarnauto

Kuomet
rengiatės persikelti
syk nesiranda. Einame į lome manyti. Musų prin jai ir vaistininkai dėvi baltas vyrai nusprendė praleisti po Zaborskis ėmė rūpintis gryžti Einant link tų laiptų, nepa
kitur
gyventi,
praneškit sa
pietį
su
mumis,
pirm
gryžtant
fabriką prašyti “boso” de cipas reikalauja ne revoliu uniformas ir kalba tyliu balsu.
atgal į Klaipėdą prieš sutemą, ėjus porą minutų susitikom vo naują antrašą
Dirvos Ad
į
Klaipėdą
ir
namon.
Jie
nu.
nulipant
dvi
paneles,
kurias
bu

taigi mes visi gryžom į valgy
partamento, ten atsako kad cijų, tik “perversmų” de Negalima nei palyginti šitų
ministracijai,
ne
paštui,
nes
nusivežti mus į Kulautu klą, vyrai užsakė vakarienę. vom susipažinę pirmiau. Vie
striukabiznė. Ir kur tik mokratišku budu, be krau vaistinių su musų, kuriose par tarė
paštas
nesiūs
jums
Dirvos
į
vą,
vasarvietą
panašiai
kaip
na
buvo
Uršulė
Sardinskaitė,
iš
nebuvom alkani, nes išro
naują
vietą
jeigu
neprimopažiūrėsi visur aišku kad jo praliejimo, arba ir su duodama viskas nuo virtuvės A. Panemunė, pušyne prie Ne Nors
dė kad. visą dieną mes valgom, Waterbury, Conn., viešinti Lie
reikmenų iki baldų. Prie to
senoji musų gadynė jau ne- praliejimu. Bet kaip?
kranto, kur Kauniečiai tačiau užsikandom Lietuviškų tuvoje, o antra jos pusseserė, kėsit. Parašykit mums už
koks sumišimas ir bruzdėjimas muno
vyksta vasaroti ir pasilsėti. silkių, kurios paprastai duoda panelė Baronaitė, Kaunietė. lc atvirutę prieš persikėli
giliuoja. tai ką darytij
Sakysime kad pervers eina prie užverstų ir atsidus Kadangi
musų būryje buvo mos su valgiu ir gėrimais, ir Supažindinom savo palydovus mą į kitą vietą gyventi. —
Kur dabar dingti? Be už mus geriausia vykdyti ra dančių užkandžių stalų, kas
septyni,
ir
automobilis ne- kumpio, prie to karštos kavos, su jomis, ir p. Valaitis turėjo Adresuokit mums trumpai:
siėmimo gyventi labai nuo šyta agitacija, žmonėms viskas toli nepanašu kaip turė paveš visų, jų
jie pasamdė taksi!
DIRVA
tuomi baigėsi musų malonus daug šposų su Baronaite, er
bodu, o užsiėmimą gauti įkalbant kad jiems būtinai tų būti, kur tik vaistai žmo Mudvi bandėm sulaikyti juos ir
svečiavimasis su p. Zaborskiu zindamas ją lyg jis yra vieti
6820 Superior Avė.
nių
sveikatai
paruošiami.
negalima.
reikalinga demokratija.
Lietuvoje neisi į vaistinę nuo tokių kaštų, nes žinom ir Atelsonu. Jie palydėjo mus nis Lietuvis. Išsyk ji tikėjo
Cleveland, Ohio
Prisiminėme kad Lietu Pavyzdžiui, mes rašome jeigu prireikia telefonuoti, ar kaip brangiai taksi kaštuoja iki musų palikto taksi, kuris jam; kadangi jis gyveno LieNet nekurie musų
voje labai gerai. Ten visi rezoliucijas, memorialus, ir kada reikia laiškui ženklelio. Lietuvoje.
būrio
atsisakė
kad galė
ramiai gyvena ir visko tu siunčiam Lietuvos valdžiai Telefonai čia įtaisyti prie įvai tume sutilpti p.vykti,
Zaborskio
au
ri. Ir jų pinigas 100%, ir Lietuvos valdžiai, reikalau rių namų ir gatvių kampų, o tomobilyje. Bet jie būdami to
ženklelius galima pirkti rašo kie džentelmenai nenorėjo nei
valdininkai visi pasirėdę, dami kad ji pasitrauktų iš mų
daiktų ir knygų parduotu
sėdi ir nieko neveikia, tik vietos ir vietas užleistų vėse arba pašte. Taipgi per- girdėti apie tai, ir nei nepasikaip visi susėdom į tak
rašo, ir už tai gauna algas. “geriausioms tautos spė fiumai, veidui pudra, toiletiniai jutom.
si
ir
važiuojam
į Kulautuvą.
Deprešinų ten niekas neži koms”, kurios sudarytų ko reikmenys, muilai, šukos, gu Diena nebuvo perdaug graži,
no ir visi giriasi gyvenimo alicinę valdžią. Tai kas iš miniai dalykai, nagams piely- oras buvo vėsus, bet musų bu
ir kita daugybė reikme
buvo linksmas, p. Valaitis
smagumu. Ot, kad taip to? Valdininkai tuos mu čaitės
nų kurias mes perkam vaisti ris
mums ten apsigyventi ir sų raštus perskaitę meta į nėse, čia parduodama krautu ir p. Rimkus lenktyniavo kat
pasakys geresnių juokų ir
gauti užsiėmimą šalies val gurbą ir sako: “Tie 59-cen- vėse kurios tais dalykais spe ras
šposų.
dininko su portfeliu, arba tiniai demokratai tai kaip cializuojasi.
Ta kelionė apima apie tris
Buvo tikrai smagu pamatyti
nors ir be portfelio! Tai maži vaikai”.
dešimts
kilometrų, ir vėl mes
p. Makauskį, kuris buvo ne
butų vėl auksinis gyveni
gavom progos pamatyti ir pa
persimainęs
nei
kiek
nuo
mu

(Dar ne galas)
mas, butų 100% auksinė
sų paskutinio matymosi Kau sigerėti gražiais Lietuvos vai
ne dešimts metu atgal. Mudvi zdais. Pagaliau atvykom į Ku
gadynė!
priėmėm
jo užkvietimą vaka lautuvą, čia buvo visai tyku ir
Bet mėgink žmogus tai
rienei,
ketvirtadienio
vakare, ramu. Gal būt tas prastas
atsiekti, kad vieni tautinin
jų
namuose
ant
kalno,
ir po oras buvo priežastimi tokios
kai viską apglėbę, nieko ne • PASAULINIO KARO lai- trumpo pabuvimo jis išėjo. Vėl nuotaikos, gyventojai neturėjo
prisileidžia, ypatingai 59- ku vieno kareivio nužudymas pralinksmėjom ir užmiršom sa noro eiti į orą, nes buvo vėsu,
atsiėjo po 25 tūkstančius dola- vo pirmesnį pasimetėlių jaus o gal dar atostogų laikas ne
centinių demokratų.
SENASIS KAUNAS Nemuno ir Neries sutakoje. čia kai kurie pastatai statyti dar
Kuriam vienam įsigavus rių. To karo tiesioginiai kaš mą, nes Kaune visada yra viso buvo prasidėjęs.
kių
užsiėmimų,
ir
rodėsi
kad
Kulautuva
išrodo
lyg
naujas
tai
buvo
200
bilijonų
dolarių
Vytauto Didžiojo laikais, šioje grupėje yra keletas bažnyčių, kurių kryžiai matosi, o
visgi gyvenimas butų ne
visi kuriuos tik aš pažinojau miestelis. Vilos visos naujos
($200,000,000,000).
Nužudyta
dešinėje matomas aukštas bokštas ir bažnyčiai panašus pastatas yra Kauno Rotušė,
koks tarpe tautininkų. O
buvo tokie malonus, vaišingi ir modernistiškos, naujai nu
buvus Rusų cerkvė. Rotušė bus statoma nauja.
(Paveikslas iš VDV.)
įsigauti ten butų labai ma- išviso 8 milijonai vyrų.
ir noriai kvietė į svečius.
dažytos gražiomis spalvomis,

Kanados Lietuviams Dirva
už $2 visam metui!

SPRAGILAS

Naujoviškas
kaip Swing Muzika

1939 m. Dvigubai-Švelnius

DIRVA

Old Gold

*

DIRVOS VAJAUS EIGA

Copyright, 1939, by P. Lorillard Co., Ine.

—

Kelione po Musų Lietuvą

!

DIRVA

F

tokių rankas pakrato.
Tat kam raginti eiti “Rusi
jos keliu” brolius Lietuvius?

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS AUKŠTIEJI VADAI

Kad visus “šunimis” padaryti?

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio

BARCELONAI PUOLUS
DARCELONOS — didžiausio Ispanijos miesto, kuriame buvo susispietus kairiųjų vyriausybė, — pateki
mas į sukilėlių rankas, ir ten įsteigimas Gen. Franco
laikinos vyriausybės, jau kaip ir nulemia Ispanijos li
kimą. Ji turės likti sukilėlių-tautininkų valdžioje.
Bet karo krypimas artyn pabaigos suranda sukilė
lių vyriausybei nepaprastai daug ir stiprių draugų: Ita
lija, kuri gelbėjo ir gelbsti Gen. Franco kariuomenei sa
vo vyrais ir ginklais, gal mano ir pasilikti Ispanijoje
“ant kampo”. Vokiečiai, kurie gelbėjo taipgi gana dikčiai, nori ir savo Įtaką su Franco turėti.
Britanija, kaip pasirodė žinios, siūlanti Gen. Fran
co vyriausybei šimtą milijonų dolarių šalies sustiprini
mo reikalams, kaip tik karas baigsis.
Prancūzija, kuri yra artimiausia Ispanijos kaimy
nė, tik taip sakant per slenkstį, stovi kebliausioje padė
tyje. Jos vyriausybė, kuri buvo seniau “liaudies fron
to” ir simpatizavo kairiesiems, gelbėjo Madrido vy
riausybei, ir per Prancūziją plaukė-lindo Ispanijon Su
vienytų Valstijų ir kitų šalių komunistai, kurie vyko
“gelbėti Ispanijos demokratiją nuo fašizmo”.
Prancūzijai tokia didelė kaimynė kaip Ispanija, po
pat šonu, butų reikalingiausia, ir butų didelė pagalba
prieš Vokietiją ir Italiją, bet nelaimė: vietoj Prancū
zai gelbėti Ispanijos sukilėlius ir pasidaryti sau_ drau
gus, sukilėlių pusėje stojo Italija, kuri kaip tik kimba į
Prancūziją įvairiais savo reikalavimais, kuriuos nese
nai iškėlė ir net grąsina prievarta savo reikalavimų
siekti. Prancūzija šiuo atveju lieka “už durų”..
Prancūzija turi sau stiprų rėmėją Britaniją, kuri
yra labai suinteresuota ir Ispanija ir Viduržemine ju
ra, kur Italijos išgalėjimas butų Britams pavojingas..
Britanija ir nenorėdama šiuo atveju turi Prancūzijai
pataikauti ir su ja išvien dirbti prieš Italijos ir Vokieti
jos skverbimąsi į Ispaniją.
Italija, po sukilėlių užėmimo Barcelonos, pradėjo
dar drąsiau kelti reikalavimą savo kolonijų, kurias no
rėtu iš Prancūzijos atplėšti.
Taigi, Ispanija, sukilėlių laimėjimu, virto lyg grie
tine apkrekėjus puodynė, prie kurios daugelis valsty
bių, kaip musės, sukasi.
Ispanijai išeitų geriausia į naudą jeigu Gen.. Fran
co pajiegtų išlaikyti neužtrališkumą ir su. visomis, kai
mynėmis gražiai sugyvendama neduotų joms priežas
ties nei peštis nei kelti Europoje suirutę ir . kelti karo
baimę. Jeigu Gen. Franco neturi su Mussoliniu kokios
nors "pasirašytos slaptos sutarties, jis be abejo , bandys
pasilikti neutrališku, ypač dar jeigu galės gauti Brita
nijos siūlomą paskolą, kuri labai-labai reikalinga.

KAS KĄ RAŠO

Bolševikų Vilnis (Sausio 31)
(Spaudoje Pasidairius)
savo Apžvalgoje, bara Dirvą i
Rašo Vyt. Sirvydas.
kam ji pasakius kad kitos ša
KOKS GI TAS KELIAS?

“Eikime Rusijos keliu”, iš
didžiai aną dieną sušuko musų
bolševikų Laisvė, bet, deja, tuo
keliu ji eina užsirišus akis.
Pavyzdžiui, kairieji dažnai pri
kiša Lietuvai komunistų Įkali
nimą ir reikalauja jų išlaisvi
nimo, nes, esą, tai “geriausi
Lietuvos sūnus” ir “smarkiau
si kovotojai dėl Lietuvos ne
priklausomybės”.
Gerai, sutikime valandėlei su
šituo tvirtinimu ir pažiūrėkim
kur šaltas protas mus nuves.
Dr. St. Matulaitis, Viliunas,
žalpis (buvęs Amerikietis),
Daubare, Bučinskas, Krasaus
kas ir Juozas Šukys (buvęs
Amerikietis, seniau vadinamas
“socializmo tėvu”) visi geri
komunistai. Tiek geri kad jie
nuėjo Laisvės raginamu “Rusi
jos keliu” ir atsidūrė Stalino
diktatūros krašte — kalėji
muose!
Ar Laisvė ir Vilnis
kada, pakelia balsą prieš Stali
ną, išleisti šiuos “geriausius
Lietuvos sūnūs” ir “smarkiau
sia kovojusius už Lietuvos ne
priklausomybę” (taip musų
bolševikai vadina Lietuvoje
įkalintus komunistus) ? Ne.
Taigi įdomus tas “Rusijos
kelias”, kuriuo musų Laisvė
aklai ir išdidžiai eina. Kolei
Lietuvis komunistas Lietuvoje,
ten jis ir “geriausias Lietuvos
sūnūs” ir “kovotojas”, bet kaip
tik “Rusijos keliu” nueina tai
pavirsta “šnipu, išdaviku, pa
siutusiu šunim”, ir Laisvė nuo

TAUTINES TARYBOS VALDYBOS POSĖDIS
BALTIMORĖJE VASARIO 18-19
Tautinės Tarybos valdyba, numatydama svarbius
musų išeivijoje darbus, kurių šią vasarą atsiras, suma
nė sušaukti speciali savo posėdį Baltirnorėje, Vasario 18
ir 19 dienomis. Ten pat gyvęna Tarybos pirmininkas
Teisėjas Laukaitis. Ten suvažiuos Tarybos iždininkas
K. S?Karpius iš Clevelando, vice pirmininkas A. S. Tre
čiokas iš Newarko, sekretorius P. Jurgėla ir generali
nis organizatorius A. B. Strimaitis iš New Yorko. . .
Valdybos sutarimu, į šį posėdį kviečiami ir šiaip
veikėjai Naujos Anglijos, New Yorko, rytinės Pennsylvanijos ir Marylando, kuriems tik laikas leidžia atva
žiuoti. Svarbu" aptarti reikalus visiems, svarbu išgirs
ti visų mintis, ir tiems kurie dar nepersiima Tautines
Tarybos idėja, išsiaiškinti.
NABAGAI TIE MUSŲ
KOMUNISTAI
Vilnyje (Sausio 28), Ap
žvalgoje telpa ilga straips
nis, ‘Anti-Sovietinės Pro
pagandos Organas”, kuria
me Vilnies redaktorius ai
manuoja kad Grigaitis sa
vo laikraštyje bolševikuskomunistus be atodairos
vanoja. Štai viena ypatin
ga to rašinio dalis, kuria
me Vilnis išsipažysta ko
kiems tikslams musų bolše
vikai susimetė. į “bendrą
frontą” su socialistais:
“O kiek ‘Nauj.’ prirašo apie
Amerikos lietuvius bolševikus.
Su ‘Laisve’ ir ‘Vilnim’ jos daug
daugiau kovoja, negu su bile
kitu bile sroves laikraščiu. O
mes juk su ‘Naujienomis’ esa
me bendradarbiai kovoj už de
mokratijos atsteigimą Lietuvo
je, mes su jom talkininkai SLA
fronte. Bet savo talkininkus
jos puola daug pikčiau, negu
kitas griovęs. Kodėl taip yra?”

Net gaila pamanius apie
tuos musų komunistus: ar
aitvaras laiko jus “talki
ninkais” su Grigaičiu? Jus
ir Lietuvos “demokratijai”
atsteigti nieko nepadarėt,
ir Susivienijime tik kelias

komisijų vieteles gavot.,, o
viską turi ir naudojasi vie
nas Grigaitis.
Ši komunistų ir socialis
tų kombinacija primena se
ną mergą, kuri sutiko po
roje gyventi be šliubo su
girtuokliu. Jis ją ir muša,
ir engia, ir spardo, bet ji
puolus ant kelių, rankas su
ėmus .šaukia į jį, “Kam tu
mane kankini? ar nematai
kaip aš tave myliu? Aš.ir
mirsiu nuo tavęs nesišalinsiu!. ...”
Kodėl gi komunistai ne
gali pamesti Grigaičio ir
eiti savo keliais, arba nau
jų “talkininkų” jieškoti?
Aišku: be Grigaičio vie
ni jie lieka bespėkiai.. Nors
tuomi ir patį Grigaitį pa
liktų bespėkį, pliką kaip
pirštą, bet tos dvi priešgi
ningos srovelės (jų alkani
vadai) laikosi įsikibę vie
nas kitam į “bendrą frim
tą”, nes kitaip abi musų
Lietuviškame gyvenime tu
rėtų žlugti.
Kaip ilgai jie vienas ki
to laikysis, ir, spardomi,
spjaudomi, vis sakys, “Aš
tave myliu.... be tavęs
gyvent negaliu.... ” paro
dys gal netolima ateitis.

KEISTI MUSŲ KO
MUNISTŲ REIKA
LAVIMAI

*

lys nenori eiti į karą už sveti
mas bėdas, štai kaip:
“Matote, kokia mielaširdinga buvo Hitlerio valdžiai po- i
no Karpiaus ‘Dirva’. Tegul
Hitlerio valdžia plėšia silpnės-;
nius kaimynus ir tegul demo
kratinės valstybės tų silpnes
nių kaimynų negina”.
Kodėl musų komunistų re
daktoriai įsireižę rėkia kad de
mokratinės valstybės turi gin

ti Hitlerio skriaudžiamas kai
mynines šalis ? Kodėl visada
nutyli kai Dirva paklausia ko
diktatūrinės Rusijos caras Sta
linas sėdi kampe susitraukęs
ir neina ginti Hitlerio silpnes
nių kaimynu?
Jeigu musų komunistams ru
pi “Hitlerio skriaudžiami silp
nesni kaimynai”, tai kodėl jie
nerupi Stalinui ? Kurie tada
geresni komunistai: ar tie mu
sų rėksniai “užtarėjai”, ar tas
liulką čiulpiantis Stalinas?
Dar niekur neteko matyti to
kių neatsakingų už savo žo
džius žmonių kaip Lietuviški
komunistai:
Jie Sovietų Rusiją ir jos ca
rą Staliną aukština, giria kaip
mažųjų valtybių “užtarėją”,
bet kada tik reikia mažoms
valstybėms užtarimo, jie visa
gerkle rėkia reikalaudami de
mokratinių vasltybių eiti už
tarti, o į Staliną nei gu-gu ne
sikreipia !
Pakeiskit savo taktiką: jei
gu demokratinės valstybės jū
sų balso neklauso, imkit šauk
ti Staliną, gal jis išbus. .. .

LIETUVĄ PRISIMENANT
Oi tai gražią aš šalelę
Žinau užu okeano,
Mano tėvai ir seselė
Ilgą Taiką ten gyveno.
Toj šalelėj aš buvau,
Daugel laimės ten mačiau,
Kalba savo kalbėjau,
Ir su broliais dainavau.
Aš pamėgau žalią mišką
Vasarėlės žalume,
Ir tą mažą veversėlį
Čiulbant pievų gražume.
Tenai kryžiai šalę kelių
Rymo ilgus metelius,
Ir kapeliai ten supilti
Broliams žuvusiems už mus.
Tenai beržas šalę kapo
Vienų vienas sau svyruoja,
Ir papustas švelnaus vėjo
Gailiai, gailiai jis vaitoja.
O sutemus vakarėliui
Atskrenda giesli lakštutė,
Ji per naktį kareivėlio
Verkia kaip tikra sesutė.
Pamylėjau aš Lietuvą,
Žydrią jos dangaus mėlynę,
Ir tą brangų kareivėlį,
Kurs laisvės vartus atkėlė.
Vargo Klevas,

GELTONPLAUKĖS
(Maironis)
Už Raseinių ant Dubysos
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.
Po rasas kasas šukuoja,
Saulė jas džiovina,
Kai užgieda, uždainuoja
Širdį taip griaudina.
Aukštą dangų pamylėjo,
Blaivią jo skaistybę;
Sau akis užsižavėjo
Mėlyna gilybe.

KUN. VLADAS MIRONAS

Lietuvos Ministras Pirmininkas, Tautinin
kų Sąjungos suvažiavime Kaune Sausio 5
išrinktas sąjungos pirmininku, vietoje bu
vusio pirmininko Juozo Tūbelio, kuris iš
rinktas sąjungos garbės nariu. (Apie tai
plačiai buvo rašyta pereitame numeryje.)

VIRĖ SAVO VYRO KŪNĄ,
DAVĖ SVEČIAMS
Salonikoje, Graikijoje, buvo vienas žiau
riausių žmogžudysčių įvykių. Ta žudystė išėjo
aikštėn tik dėl to, kad žmona duodama sriubą
svečiams, kurioje buvo virta jos vyro mėsa, nenukošė ją ir vienas valgytojas sriuboje rado
auksinį dantį....
Buvo taip. Virš metų atgal, Graikui val
gyklos savininkui ..biznis ėjo taip gerai kad jis
pasisamdė Armėną patarnautoją. Laikui bė
gant, savininko žmona įsimylėjo į tą vaikiną.
Dėl jo tarp vyro ir žmonos ėjo barniai. Paga
liau vieną dieną vytas dingsta, žmona rapor
tuoja policijai ir prašo vyrą surasti. Ji paaiš
kino policijai buk vyras iš vakaro su ja susiba
ręs. ir pagrasinęs išvažiuojąs iš miesto. Įteikė
policijai net dvi vyro fotografijas.
Bet valgyklos ji neuždarė, vare biznį po
senovei, o tą patarnautoją padarė biznio pusi
ninku.
Vyro nesant, valgykloje gaunamo maisto
rūšis pablogėjo, dėl to žmonės pradėjo nuo tos
valgyklos šalintis. Bet vieną dieną inėjęs ton
valgyklon svetimas, visai naujas svečias, pa
prašė sriubos. Jis gavo tamsios, prastai atsi
duodančios sriubos lėkštę, ir dar labiau nuste
bo kai sėmes šaukštu sriuboje rado auksinį dan
tį. Jį sukratė baimė kai apsidairęs pamatė ant
sienos šeimininko fotografiją, kurioje jis juo
kiasi, ir aiškiai matyt auksinis dantys. Išbė
gęs susirado policiją ir paaiškino apie tą dantį.
Policija ėmė tyrnėti ir rado kad žmona su
tuo patarnautoju jos vyrą nužudė, supjaustė
kūną ir mėsą laikė ant ledų, norėdama palengva
jį sunaikinti išverdant, kad neliktų jokių žy
mių. Kaltininkai abu suimti.

MEČIUS KVIKLYS

Naujasis Tautininkų Sąjungos generalinis
sekretorius, toms pareigoms paskirtas nuo
Sausio 5 dienos suvažiavimo.. Mečius Kvik
lys yra Seimo sekretorius ir Lietuvos Pra
džios Mokyklų Direktorius. Jisai 1937 me
tais lankėsi Amerikoje su Lietuvos sporti
ninkais ir kitu Seimo nariu, A. Gilvydžiu.

DVI TĖVYNĖS
Senesnėj i ir jaunesnėj i karta Lietuvių gy
venančių Suvienytose Valstijose, privalo nepa
miršti kad pasaulyje randasi jų dvi tėvynės.
Ir ta miela jaunuomenė, kuri yra gimus Ame
rikoje, taipgi gali džiaugtis kad turi dvi tėvy
nes, taipgi dvi tėviškes!
Tai panašu į paukščius, kurie rudenį iš Lie
tuvos išskrenda į įvairius pasaulio kraštus, ta
čiau vos išaušus pavasariui, vėl gryžta atgal.
Mes dėkingi gerajai Suvienytų Valstijų val
džiai ir tiems širdingosios tautos vaikams kad
jie globoja musų brolius, sesutes, kada jiems
ten geriau yra, kada jų pirmoje tėvynėje šaltas
ruduo arba audringi gyvenimo sūkuriai....
Jie nepamiršta ir musų: jie siunčia mums
laiškus, pinigus; o kai kurie čia sugryžę visiš
kai apsigyvena. Ačiū jiems!
Brangus broli Walteri, kuris jau labai se
nai iškeliavai iš tėvynės ir dabar ten New Yorke dangoraižiuose pamylėjai savo antrąją tė
vynę, — parodyk ir paaiškink Lietuviui jau
nuoliui, kuris gal to nežino, kad ten toli-toli už
vandenyno randasi antroji jūsų tėvynė — Lie
tuva ! Gal iš septyniasdešimts penkto aukšto
pamatysite Lietuvišką vėliavą laivo stiebe Bal
tijos juroje.... Arba patiesk žemėlapį, jame
parodyk kad Europoje tarp 54 ir 56 laipsnių
šiaurės platumos ir 21 ir 26 laipsnių rytų ilgu
mos, randasi pirmoji ir tikriausia tėvynė ■—
Dear Lithuania!
*
Viki. Tatarėlis.
*.. '■'■■nT. t
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VABALAI IR ŽMONĖS

RŪKYTOJAMS ŽINOTI

Pasaulyje žmonių priskaitoma per 2 bilijo
nu, tuo tarpu tik vienų vabalų visokių rūšių —
tik jų rūšių — yra tarp 2,500,000—100,000,000,
kurių skaičiaus negalima nei nustatyti.
Iki šiol vabalų paskirais vardais suvardinta yra tik apie 700,000. Vabalai ant žemės gy
vena jau 50 milijonų metų, kuomet žmogaus
amžius nustatytas tik apie 500,000 metų.
Vabalai ant visos žemės skritulio nuolatos
gadina žmogaus darbą. Kas met javams ir dar
žams ir sodams vabalai padaro virš pusantro
bilijono dolarių nuostolių. Tačiau yra kiti va
balai kurie daro žmogui gero — jie padarą ge
ro už virš 2,500,000,000 dolarių kasmet.
Vabalai vieni yra naudingi, kiti kenksmin
gi. Gerieji minta ėsdami kenksminguosius —
tai yra gamtos būdas palaikymui lygsvaros.
Naudingi vabalai teikia šilką, vašką, medų,
šelaką ir dar kaip ką. Pats svarbiausias vaba
lų pasitarnavimas yra tai užveisimas vaisinių
žiedų, kuomet bitės ir kiti vabalai skraido nuo
vieno žiedo ant kito pernešdami ant jų vaisiui
užveisti dulkeles.
Kenksmingiausi vabalai yra tai žiogai, ku
rie išsiperi ir pakilę Į orą leidžiasi vienu kartu
į savo pražūtingą kelionę, naikindami viską kas
iš žemės auga.

Consumers Union aštuonis mėnesius tyrinė
jo kiek kokiuose cigaretuose yra nikotino. Duo
dame analizo išvadas:
EGIPTIŠKI
Murad ...................................... %1.1
Melachrino ...............................
1.3
Egypt Prettiėst ........................
1.3
Lord Salisbury ........................
1.4
Helmar ......................................
1.5

Atgimimas—keturių veiksmų šešių atidengimų, tra
gedija iš kovų už spaudą. 90 pusi. _____________ 50
Baudžiauninkė—melodrama keturių veiksmų iš bau
džiavos laikų.
72 pusi. _________________ _________ 50

AMERIKONIŠKI
Raleigh ......................................
Camel ........................................
Lucky Strike ...........................
Old Gold ...................................
Domino ................
Phillip Morris ...........................
Chesterfield .......................
Twentiyi Grand ..........................

1.8
1.8
2.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.5

COCA COLA IR KITOKIOS “COLOS”
Musų plačioji visuomenė nelabai domisi kas
yra sveika gerti. Tuo tarpu svarbu tai žinoti
kad bent vaikus apsaugojus, štai tos pačios
Consumers Union raportas parodo Coca eolą analizą. Kiekviena šešių uncijų Coca Cola bonka
turi nuo vieno iki dviejų granų (grains) kofei
no. Jei suaugusiam, nedaug geriant, tai ir ne
kenkia, bet vaikams suerzina dirksnius ir yra
kenksminga. Be to, perdidelis cukraus kiekis
užmuša vaiko apetitą.

D I R V A
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LIETUVOS DRAUGAMS
AMERIKOJE
ATLIK SAVO PAREIGĄ: BUK LIETUVOS
DRAUGAS
(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

PARAGINIMAS
“VASARIO 16-tos” proga minėdami Lietuvos 21-mas
v nepriklausomybės sukaktuves pasiūlykime Lietuvai
savo moralinę ir materijalinę pagalbą nuoširdžiai ir be
jokių rezervų, be pretenzijos mokyti Lietuvos žmones
ir jos vyriausybę. Tokia musų talka Lietuvai yra labai
reikalinga, ypatingai šiuo svarbiu Lietuvos istorijos
momentu kada Vilniaus ir Klaipėdos Krašto ateitis yra
pasidarius šios dienos klausimu.
Vilniui Vaduoti Sąjungos priverstas uždarymas ne
reiškia Lietuvių tautos išsižadėjimo Lietuviško krašto
ir Lietuvos istorinės sostinės Vilniaus.
Klaipėdos Krašto eilinio seimelio išrinkimas nazių
metodais nereiškia Klaipėdos Krašto praradimo.
Nepriklausomybės minėjimo susirinkimuose nutar
kime kad Vilniui Vaduoti Sąjungos kultūrinis tikslas
tarpe Amerikos Lietuvių nedingtų, bet stiprėtų, suda
rant čia Vilniečių Sąjungos centrą; nutarkime tuojau
atsišaukti į Vokietijos ir Lietuvos vyriausybes ir Klai
pėdos Direktoriją kad ugdytų dviejų kaimyniškų tautų
draugingumą, nes žinoma jog Klaipėdos Krašto atplėšimas nuo nepriklausomos Lietuvos reikštų mirtiną smū
gį geriems Lietuvių-Vokiečių santikiams. Tat bukime
Lietuvos ištikimi draugai.
Lietuvos Draugai.
Sausio 20, 193'9. U.S.A.

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIŲ
LIETUVOJE

KAIP BARCELONA PAIMTA

BAUDŽIAVA

F*

TVORA

PASIŽVALGIUS

Daugelis turit išrašę Dirvą
savo giminėms Lietuvoje, ži
not kaip jie. maloniai ją skaito
ir laukia kas savaitę jos. Bet
jų laukimas bus apviltas jeigu
jus nepaskubinsit atnaujinti
jų Dirvos prenumeratą.
Laikas nuo laiko mes para
giname jus užmokėti jų prenu
meratą vėl. Raginame jus,
kurie užrašėt, ne juos Lietu
voje. Jus padarot jiems ma
lonią dovaną užrašydami jiems
Dirvą. Tik trys dolariai me
tuose yra mažas pinigas, bet
suteikiat jiems malonumo išti
KUN. COUGHLIN mokino,
sam metui.
Taigi, nenorėdami atimti iš mokino Prez. Rooseveltą kaip
jų tą malonumą rūpinkitės at valdyt šią šalį, bet prez. nepa
klausė, tai kunigas supyko ir
naujinimu jų prenumeratos.
Kiti jau gavot paraginimą, liovėsi.
kiti tuoj gausit. Nuo jūsų pri Amerikos Lietuviški cicilikai
klauso tęsimas siuntinėjimo mokino Lietuvos valdžią kaip
šalį tvarkyti, ten niekas jų ne
jiems Dirvos.
Atnaujinti' galima ir pusei paklausė. Dabar Tėvynė pra
metų — $1.50. Prenumeratą dėjo mokint Amerikos valdžią
galima prisiųsti pašto ženkle kaip valdyt ir tvarkyt šalį....
liais 50c ir popierinį dolarį.
Jeigu tuos straipsnius siun
Administracija.
tinėja prezidentui ir lenda į
akis, tai tik pažemina Lietu
IŠRASTA TIKRAI vius. Prezidentas apsieis ir be
tų pamokinimų.

vaikučių; tarpduryje stovėjo margais drabu
žiais apsidarius moteris ir, delnu saugodama
akis nuo saulės, žiurėjo į gryžtantį svečius ve
diną vyrą. Didelis gaurotas šuo, iššokęs iš smė
XXX
lio duobės, puolė loti nepažystamųjų, šeiminin
GIRIŲ GYVENTOJAS
kas jį sudraudė, ir jis, uodegą nuleidęs, nudyreno
.niurzgėdamas į šalį ir atsigulė vaikams už
Albrechtas, pabudęs anksti rytą, įkopė į
nugaros.
pat viršūnę ąžuolo, kuriame nakvojo, ir ėmė
žvalgytis aplinkui. Kur tik jis žvelgė, visur
Pasakęs kelis žodžius savo žmonai, Lietu
matė žalias, ąžuolų ir liepų viršūnes. Toli-toli vis įsivedė svečius į trobą, kuri, apšviesta židi
šviesi žaluma beveik juoda pasikeitė: ten, ma nio ugnies, atrodė gana erdvi. Trobos sienos
tyt, niūksojo Žalgiris, į kurį, geriau įsižiūrėjęs, ir skliautai buvo iškirsti skiltainyje, todėl at
Albrechtas pastebėjo keliose vietose plonas ir rodė lyg nulyginti butų. Pasieniuose juodavo
balzganas sruogeles durnų. Gaisras, vadinasi, suolai; sienose buvo sukalti vagiai, ant kurių
geso, ir joks pavojus nebegrėsė.
kabėjo drabužiai, vaistažolių ir valgomų šakne
'Po kelių valandų keleiviai išėjo į rėtmę: lių ryšeliai; prie užpakalinės sienos stovėjo su
pro medžių liemenis žioravo palaukė. Pagreiti versta kailių šūsnis.
Troboje, be šeimininko, buvo dar dvi mer
nę žingsnius jie atsidūrė pievutėje, kuri atrodė
lyg žalio aksomo kilimas, išpuoštas įvairių-įvai- gelės — jo seserys. Jos tuoj įnešė du ąsočiu
riausiomis, gražių-gražiausiomis gėlėmis, tarp vandens ir, pasisveikinusios su svečiais, šoko
kurių skraidė įvairiaspalviai drugiai ir čirškė jiems kojų plauti.
Aliutė, būdama papratus prie to, nesiprie
žiogai.
šino,
bet Albrechtas kreišėsi ir nenorėjo duoti
Alutė, prisirinkus gėlių, nusipynė vainiką
ir juo pasipuošė. Albrechtas atsidėjęs jieškojo nuaunamas. Tik, kai Aliutė jam viską paaiš
vandens: buvo labai ištroškęs. Palikęs Aliutę kino, jis nusileido ir, dažnai dėkodamas, pasi
pievutėje, pasuko į krumus, bet greit ėmė ata- davė jaunų šeimininkių globai.
Lietuvis tuo tarpu plušėjo aplink stalą.
KALBANTI MA
bųlas trauktis. Aliutė pribėgo prie jo.
Bežiūrint
stale
radosi
midaus
ir
alaus
ąso

Mesto
gyventojai
Džiaugsmingai
Sutiko
Užka

— Kas tau?
ŠINA
— Žiūrėk.... sodybos.... — pašnibždo čių. Be mėsos, sudėtos ant lentelių, kurios bu
riautojus,
kurie
Atvežė
ir
Maisto
vo paklotos klevo lapais, buvo matyti ir šerniemis tarė Albrechtas, pamojęs į tą pusę.
Philadelphijoje, Franklin
nos dešrų, kurias Lietuviai ypač mėgdavo.
Aliutė atsargiai praskėtė šakas.
į
Valenciją
gryžti
nesirengia,
BARCELONA, Sausio 26. —
Instituto mokslininkai ga
Neturtingi šeimininkai vaišino savo svečius
Aikštėje traukėsi ilga eilė pastatų, pana
nes
sukilėliai
sekantį
žygį
da

Ispanijos
sukilėlių
vado
Gen.
vo
pasiūlymą iš Bell tele
šių į juodas palapines. Aplinkui nebuvo nei kuo galėdami.
Franco
kariuomenės
inėjo
į
fono
laboratorijų surasti
rys
tuos
miestus
imti.
Keleiviai senai bebuvo buvę troboje; jiems
gyvos dvasios.
|
Barceloną
šiądien
per
pietus,
Sukilėliai
jau
užėmę
tris
ket

praktišką
panaudojimą ma
visą kelionės laiką žemė buvo paklodė, dangus
Aliutė drąsiai išlindo pro krumUs.
virtadalius
Ispanijos.
tarp
plevėsuojančių
vėliavų
ir
šinai
vadinamai
Vodel, ku
— Visai ne namai, bet džiuogas, išvirtusių antklodė, todėl jie dabar taip pat stebėjosi šiuo
muzikos,
taip
užimdamos
Ispa

ri
kalba
žmogaus
balsu.,
medžių eilė, — tarė pusbalsiu ji. ■— Tai audros paprastu kambario apstumu, kaip butų stebė
PASIKEIS
KALINIAIS.
Lie

kriuksi
kaip
paršas,
arba
nijos
didžiausi
miestą,
po
pus

jęsi pakliuvę į žmogaus biustą laisvi miško pauk
darbas.
tuva
ir
Lenkija
tariasi
apie
pa

trečių
metų
kariavimo.
gali
padaryti
bent
kokį
ki
Pabėgėliai priėjo arčiau, ir Albrechtas pa ščiai.
sikeitimą
kaliniais.
Ypatingai
tokį
garsą
sulyg
reikalo.
Nei vienas vaišingųjų šeimininkų neklau Kairiųjų vyriausybininkų
matė kad Aliutės teisingai nuspręsta.
Kaip milžiniški juodi skydai, briaunomis at sė savo svečių nei kas jie esą, nei kur keliaują. miesto gynimas sugriuvo — Vilnijos kalėjimuose sėdi ne Ta išrasta mašina pana
Pagaliau keleiviai pakilo iš užustalės, pa jie miestą atidavė beveik be maža Lietuvių, nuteistų už kal ši senoviškiems vargonams
remti į žemę, po kelis sieksnius storio, gulėjo ei
tinimus Lietuviškame veikime. ir turi klevišius ir pedalus,
dėkojo už vaišes ir prašė šeimininką kad jis pasipriešinimo.
lė išvirtusių eglių.
Lietuvos
kalėjimuose yra Len kuriais operatorius sumai
Sukilėliams ineinant į mie
Išėję į antrą pusę, jie pamatė ir kamienus, juos nuvestų pas Kęstutį.
kų
nuteistų
už šnipinėjimą ir šo garsus taip kad gaunasi
Aliutė, atsisveikindama su moterimis, pa stą, gyventojai išbėgo į gat
ilga eile viena kryptimi išguldytus. Matyt, au
šiaip
priešvalstybinį
veikimą.
dra, neįveikdama gumbuotų, tūkstantmečių di dovanojo joms po gintaro karolėlį, nuvėrus nuo ves, ant stogų ir balkonų, ir Lenkai kaliniai iš Lietuvos ka visokiausi farsai. Mašina
^ali kalbėti visokiomis kal
savo karolių, ir, lydima gerų linkėjimų, smagi sveikino nugalėtojus, džiaugda
džių ąžuolų, atsigriebė Žalgiryje.
lėjimų
butų
paleisti
ir
išsiųsti
bomis ir vyrišku, moteriš
miesi kad galės atsikvėpti ir
Bejieškodami vandens, keleiviai vėl inėjo nusivijo Albrechtą ir keliavedį Lietuvį.
į
Lenk
ją.
Tą
pat
padarytų
ir
ku
ir vaikų balsais.
Gintaras buvo laikomas stebuklingu akme gaus valgyt. Per daug mėne
į .mišką. Drėgmė ir paparčių kvapas davė ži
Lenkų
valdžia
su
Lietuviais.
sių sukilėlių lėktuvai gąsdino
noti kad netoli esama vandens. Dar toliau pa nėliu nuo daugybės ligų.
SKAITY K I T!
Panašias derybas Lietuva da
ir
sėjo mirtį tame mieste.
ėję, jie pamatė nedidelį vingiuotą skardį, kurio
rė
ir
su
Sovietų
Rusija,
bet
iki
“VIENYBĖ”,
Sukilėliams laimėjus, gyven
smėlėtu dugnu, nužertu rausvais akmenėliais,
* Svečias ir keleivis buvo neliečiamas, ir
šiol
nepavyko
susitarti.
Sovie

“
MARGUTIS”.
tojai
visi
linksmi
ir
pasitenkir
gurgėjo mažutis upelis.
kiekvieno Lietuvio pareiga buvus jį priglausti,
tų
Rusija
labai
vengia
išleisti
“
AMERIKOS
LTETUVTS”
nę
juos
pasitiko.
Franco
lai

Nubėgę prie upelio, keleiviai godžiai gėrė pavalgydinti ir, reikale, ginti. Nuplovę svečiui
į
užsienius
savo
politiškus
ka

mėjimas reiškė jiems ramybę
šaltą tyrą vandenėlį.
kojas, jį kuogeriausia vaišindavę.
linius.
ir maistą.
ARBATA KRŪTINEI
— Ramybė jums! — tarė kaž kas Lietu
(Bus daugiau)
Kuomet kairiųjų kariuomenė KAUNO VIEŠI DARBAI.
viškai.
MOUNTAIN TEA
pasitraukė ir inėjo sukilėliai, 1939 metų Kauno miesto biud
- žmonių kalbą išgirdę, pabėgėliai net nutir
(IMPORTUOTA)
žmonės pradėjo plėšyt ir gat žete numatyta skirti net per šis garsus EUROPINIS vaistas
po iš baimės.
vėse mėtyt kairiųjų išspaus 1,800,000 litų viešiems dar rekomenduojamas ypač tiems ku
Albrechtas pašoko ir pasičiupo savo jietį.
serga ŠALČIU, aštriu KOSU
dintus ir žmonėms už viską bams. Apie Kauną upių pa rie
Ant skardžio krašto stovėjo nepažystamas žmo
LIU ir DUSULIU (Asthma).
gus, panašus į gaurotą žvėrį, nes buvo apsidaręs Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.0^ siūlytus ir prievarta įduotus kraščiais ir pačiame Kaune bus Kaina $1.00
Reikalaukit iš:
popierinius pinigus. Tie popie atlikta dideli gatvių taisymo ir
žvėrių kailiais. Jo galvą dengė pintinė skrybė
Mrs. Margaret Leskovar
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA riniai ženklukai neturi jokios grindimo darbai.
lė, kojos vyžom buvo apautos. Pasirėmęs ilgu
507 E. 73rd St. NEW YORK, N. Y.
kilpiniu, nepažystamasis atsidėjęs žiurėjo į ke VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini vertės, ypač sukilėlių valdomo
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny je Ispanijoje.
leivius.
gos
matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
Miestas buvo pusiau išbadė
— Ramybė ir tau! — atsakė Aliutė.
su
savo
baudžiauninkais Lietuviais — į sun jęs. Tą Gen. Franco žinojo,
— Jus, kaip matau, tolimi keleiviai esate,—
bylojo Lietuvis. — Mano namai čia pat. Ne kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo taigi paskui ineinančią laimė
pasididžiuokit, užeikit pasilsėti ir kojų nuplauti kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose tojų kariuomenę buvo vežama
šaudė, 6 jaunos mergaitės ir moterys dažnai į miestą duona ir kitokio mais
prie židinio ugnies,* — kalbino žmogus.
giliuose
vandenuose mirties jieškodavo, kad tik to.
— Dėkui, — tarė Aliutė ir, padėjus Al
patvirkusiems
ponams nepatektų, šiurpas net
Jus keliausi! greitai ir patogiai populiariais laivais
žmonės norėjo pamatyti ir
brechtui ant peties savo ranką, toliau su nepa
krato,
gaili
ašara
iš
aidės
ištryška
šią
knygą
BREMEN
•
EUROPA
patį
nugalėtojų
vadą,
taigi
lai

žystamu kalbėjosi.
beskaitant.
Pasakojimai
vieni
už
kitus
vaizdin

COLUMBUS
kas nuo laiko gatvėse buvo
— Mudu išklydova beeidami į Trakus: pa
NEVV YORK • HAMBURG
gesni.
šaukiama jo vardas, “Franco!
sakyk ar toli dar iki jų?
HANSA • DEUTSCHLAND
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
Franco!”
Lietuvis, labai nusistebėjęs, atsakė:
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen
Barcelona yra didžiausias Is
— O, iki Trakų dar toli.... O gal judviem
ar Hamburg
Reikalaukit “Dirvoje”
panijos miestas, turi apie du
kunigaikštis reikalingas ?
Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš
CGvoland Ob’ milijonu gyventojų. Gyvento
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir
— Taip.... — atsakė Aliutė. Ji nustebo, 6820 Sunerior Avė.
nuo Birželio 26 iki Liepos 23. Amerikoje lei
jams
pažadėta
darbas
ir
pra

jai atrodė kad nepažystamasis bus įspėjęs kas
džiama būti keturias savaites.
gyvenimas.
jie tokie ir kam jiems kunigaikštis reikalingas.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
Ispanijos pilietinis karas ki
— Kunigaikštis jau nebetoli: nebus nei
Cleveland, Ohio
1 1430 Euclid Avė.
lo 1936 metų Liepos 18 d. kuo
dviejų valandų kelio iki jo stovyklos, — aiškino
S^HAMBUBG-AMEBICAN linffi
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
met Ispaniškoje Morokkoj, Af
Lietuvis.
GEBMAH LLOYDl®
rikoj, tautiniai vadai sukilo
Aliutė i apsidžiaugė.
(KIŠENINĖ
DAINŲ
KNYGELĖ
—
be
gaidų)
prieš Madrido “bendro fronto”
— O gal tu mus ir nuves! ar bent kelią pa
vyriausybę. Pirmas sukilėlių
rodysi į kunigaikštį?
Tuoj įsigykit ją — tik 25c!
laimėjimas Ispanijos žemyne
Lietuvis sutiko juos nuvesti.
— Mano namai kaip tik pakelėje, — pri Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių buvo kuomet Rugp. 16 d. tą
dūrė jis. ■— Dabar pietų laikas, pirma eisime į populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų pat metą sumušė kairiųjų ka
Importuotos iš Lietuvos — Tikros
mano pastogę.
knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas riuomenę ir užėmė Badajoz,
Beeidamas jis jiems ir gaisro priežastį ap Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos šaulių Są prie Portugalijos sienos. Tada
sakė.
jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki prasidėjo jų žygiavimas pir
Ta žinia, kad visi Vokiečiai žuvę, sugniaužė šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų myn.
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)
Lapk. 6 d., 1936 m.,- kairiųjų
Albrechtui širdį.
mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
“Ar tik nebuvo ir dėdė tarp jų?....” — kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol vyriausybė išbėgo iš Madrido,
Įsigykit sau pakelį tuojau.
pamanė jis sau.
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai senos sostinės, ir apsibuvo VaSu užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
Miškas pasibaigė. Kaip ant delno tysojo nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu). leneijoje.
žalia lyguma, kuria vingiavosi upė.
1937 m. Spalių 28 d. vyriau
liai priimami mažiems užsakymams.
— Štai mes ir namie! — tarė Lietuvis.
sybininkai
perkėlė
savo
sosti

Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
nę į Barceloną.
Keleiviai apsidairė, bet jokio pastato ne
Kaina 25c. I kitus miestus 30c.
matė. Lietuvis ėmė leistis pakalniui, ir Al
Iš Barcelonos kairiųjų vy
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
brechtas nuo takelio atgrąžos atkalnėje paste
riausybė persikėlė tolyn KataDIRVOS KRAUTUVE
bėjo urvą, kurio angą dengė krūmai.
lonijon, kur Gen. Franco bai
GAUNAMOS DIRVOJE
6820 Superior Avė.
'
Cleveland, Ohio
Cleveland, O. gia užimti. Nei į Madridą nei
Šiltame smėlyje žaidė penketas pusnuogių 6820 Superior Avė.

(Tęsinys iš pereito nr.)

PER

LIETUVĄ

• DAINUOKIME •

TREJOS-DEVYNERIOS

GAVO SVEIKĄ DARBĄ

Įsikarščiavęs krikdemų vadar Dr. Karvelis, kuris buvo
vienas iš. tų ką norėjo Kaune
padaryti perversmą kai Klaipė
doje Vokietininkai buvo pakė
lę krizį, gavo sveiką darbą: jis
darbo stovykloje gavo labai
naudingą užsiėmimą: skaldy
ti malkas.
Kadangi malkų skaldytuvės
paprastai esti šaltos, taigi žie
mos'' metu to politikieriaus gal
va gaus progos atvėsti.

TENKA girdėti kad ir vie
nam musų karštam “profesijonalui” gali tekti malkos pa
skaidyti už jo darbelius. Bet
jis vistiek vilčių nenustoja ir
tuos darbelius varo toliau.
Prieis ožys liepto galą, sako
tie kurie žino.
VARNAS VARNUI Į AKĮ

Praėjo laikai kada giliavo
posakis, “Varnas varnui į akį
nekerta”, štai Draugas Pruseika kerta į akį seniui “inži
nieriui” Grigaičiui:
“Naujienų editorialinis ir
apžvalginis puslapis pasidarė
neskaity tinas. Poną redakto
rių apnyko psichopatologija ar
visiškas susenėjimas. Tas save
'šsieikvojęs žmogus vaduojasi
ūenatiniu tikslu: fašistiniu
:tužimu paškudint bolševikus.
Tis perėjo visas ribas. Laik
raštis pasidarė neskaitytinas.”
O kaip dar čia senai tiedu
^raugučiai glėbiavosi, bučiavo
si ir vienas kitą mokino visuo
menę išnaudoti!
“Inžinierius” Grigaitis gi ši
taip rėžia kitam “bendro fron
to” stulpui':
“Laisvė labai piktinasi kad
Francuzija ir Anglija nepade
da Ispanijos respublikai atsi
ginti nuo fašistų ir net nelei
džia jai gauti ginklų iš užsie
nio... . Bet kodėl čia smerkia
ma tik demokratija? Juk so
vietų diktatūra irgi neapgina
Ispanijos....”
Aš pora kartų skaičiau Dir
voje pastebėjimus komunis
tams kam jie reikalauja kad
Prancūzija ir Anglija gintų ir
gelbėtų Ispanijos kairiuosius,
kuomet Sovietų Rusija, kuri
nori komunizmo Ispanijoje, išsivėpus žiuri ir negelbsti Ispa
nijos kairiesiems.
Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savų.
AŠ PARDUODU DAUGIAU

1

PAIN-EXPEUERIO,NE6U Kirų

VAISTU.BESIKANKINANTIEMS
reumatzmo skausmais.
TOKIS PUIKUS VAISTAS.
KAD IR AŠ PATS JĮ
NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metif
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Du vakaru Clevelande

.... —'J'.','"1,.1

NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMUI
RUOŠIANTIS
Štai kaip Clevelando Lietu
viai minės Lietuvos Nepriklau
somybės 21 metų sukaktuves:
Paminėjimo programas ren
giamas sekmadienį, Vasario 12.
Tą dieną, nuo 10:30 vai. ry
to, Naujoje Parapijoje Kun. A.
M. Karužiškis laikys mišias už
žuvusius už Lietuvos nepriklau
somybę kareivius.
3 vai. po pietų, nuo Lietuvių
salės bus automobilių paradas
į Lietuvių Darželį, nuvežant
vainiką prie Dr. Basanavičiaus
paminklo, ir aplankymas Dar
želio.
Lietuvių salėje programas
bus vakare, lygiai 6 valandą.
Salė atdara nuo 5 vai.
Kalbės P. J.. žuris, Kun. A.
M. Karužiškis, ir kiti.
Bus suvaidinta veikalas ir
kitoki paįvairinimai programo.
Šventės delei, inėjimas į sa
lę publikai bus tik 25c. Sene
liams 60 ir virš metų, dykai, ir
jaunoms Lietuvių poroms ku
rios apsivedė šymet, dykai.

Piliečių Klubo 1939
Metams Valdyba

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS
SKANUS VYNAS
©Kas šeštadienį parduodam
puikų Claret vyną po 75c
galionas. Taipgi turim ska
nų Tokay, Muscątel, Sherry,
Blackberry ir kt. Visi po
20% stiprumo, po $1.50 gal.
AZET CO.
(9)
1172 East 79th St.

A N S E L' ROAD
CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.
Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
CAFE
• Night Club •

Lietuvių Amerikos Piliečių
Klubo valdyba 1939 metams,
susirinkime Sausio 24 d. buvo
išrinkta sekanti:
Pirm. — P. P'. Muliolis,
Vice pirm. — P. Škarnulis,
Sekr. — F. Saukevičius,
Fin. sekr. —• A. Škarnulis,
Ižd. —- Mikas čigas,
Maršalka — A. Litvinas.,
Klubo vidaus komisija: Ch.
G. Zuris, VI. židžiunas, Juozas
Stagniunas.
Išrinkta ir kitos reikalingos
komisijos.
šis klubas gerai veikia, dikčiai prisideda prie salės page
rinimo ir jos išlaikymo.
J. P.

Specialus Mitingas
Lietuviai Namų Savininkai
priėmė nutarimą kaslink per
organizavimo Mažų Namų Sa
vininkų organizacijos.
Mažų
namų sav. centras, kur niekad
nebuvo tvarkos, šiuo sykiu per
siorganizavo į Workers Alliance, kas musų reikalams nela
bai atitinka, nes užsiima ne sa
vo reikalais, tai pereitame su
sirinkime Lietuvių skyrius pri
ėjo išvados pasitraukti iš to
ir sudaryti naują centrą. Šia
me susirinkime bus apkalbėta
visi naujausi mus liečianti rei
kalai. Nepraleiskit šio susi
rinkimo nei vienas namų savi
ninkas, kuris priklauso ar ne
priklauso prie musų. Susirin
kimas įvyks Vasario 8, Lietu
vių salėje, nuo 7:30 vai.
K. štaupas, rašt.

4058 ST. CLAIR AVĖ.

P E R R Y’ S

(Atdara iki 2:30 ryto)

WINE HOUSE

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais
JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

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

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

J. Verbyla ir A. Čiutele

savininkai.

K? STONIS
RĘSTAURANT
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

7205 Wade Park Avė.
ENdicott 9276

VYNO IŠPARDAVIMAS
Kiekvieną šeštadienį.
. Turim

Lietuvių Salėje

CLEVELAND TRUST
NAUJAS DIREK
TORIUS

I. F. Freiberger

I. F. Freiberger, vice prezidentas
ir veikiančio komiteto narys Cleve
land Trust Co., tapo išrinktas ban
ko direktorium metiniame susirin
kime Sausio 18 d. Freiberger tar
navo šiam bankui trust departa
mente per 37 metus, taip kad jam
prisiėjo vadovauti vienų iš didžiau
sių trust fondų Suvienytose Valsti
jose.
Jis yra buvęs Chamber of
Commerce prezidentu ir direktorium
daugelio žymių korporacijų.
Greta
jo ir visi kiti direktoriai perrinkti
ir palikti jų vietose.
Padidėjęs trust biznis ir greitai
augantis naujų asmeninių paskolų
departamentas, kuris įvestas Gruo
džio 1, reikalauja daugiau padėjė
jų, sako kompanijos Prezidentas
Harris Creech.
Banko uždarbiai,
kaip ir daugelio kitų bankų 1938
metais, buvo mažesni negu pirmesniais metais, skelbia jis.
“Corporate Trust Department at
liko nepaprastai didelę apyvartų
1938 metais ir išlaikė savo uždar
bių pozicijų”, pareiškė p. Creech
savo raporte. Vidutiniai padaugėjo
depozitai ir kitoki šio banko veiki
mai.
Bendri banko pelnai pernai bu
vo $2,761,000, pirm priedų į pervir
šį, rezervų, etc. 1937 metais tokios
ineigos buvo $3,611,000.
Bendros
operavimo ineigos buvo $1,908,000,
prieš $2,345,000 1937 metais.
Bėgyje pereito meto, bankas at
mokėjo $201,000 kapitale notų ir
paskyrė dar $111,500 tolesniam atmokėjimui Vasario 1. Prie to per
vedė į perviršį $276,000 ir išmokė
jo $2 nuo šėro dividendų.
“Mes ir toliau turim didesnį re
zervų ant rankų negu reikalinga”,
sako p. Creech, “ir nuošimčiai už
paskolas ii’ investmentus vis. yra
visai žemi.
Mes dėsim ypatingas
pastangas praplėsti namams pasko
las naujai statybai ir pagerinimams,
ir toje linkmėje matosi gerų gali
mybių 1939 metais”.

GAUKIT SAVO
KALENDORIŲ

MOKINIAI JAU
RAŠOSI
SLA. 14 kuopai nutarus už
vesti Lietuvių vaikams skaity
mo, rašybos ir Lietuviškų žais
lų mokyklą, jau pradėjo regis
truotis mokiniai.
Tėvai kurie norit kad jūsų
vaikai pramoktų Lietuviškai,
užrašykit juos į SLA. mokyk
lą, kuri netrukus pradės veik
ti. Užrašyti galima SLA. 14
kuopos valdyboje, komisijoje,
ir Dirvos redakcijoje. Vardai
bus perduoti komisijai. Prisiųskit savo vaikų vardus, am
žių ir antrašus.
Mokytojas jau yra, iš Lietu
vos naujai atvykęs, kuris tam
darbui labai tinkamas.
Mokyklon bus primami vai
kai visų SLA. kuopų ir visi ki
ti, kad ir ne SLA. narių vaikai.

vėje buvo rastas su perskelta
galva 50 metų vyras, kuris li
goninėje mirė. Prie jo rasta
rūbuose įsiūta $2,656.

Prašo Prezidentą Nemažint Šelpimo
Pinigų
Cuyahoga County Cosmopolitan Democratic League savo
susirinkime Sausio 20 d., nuta
rė pasiųsti’ Prezidentui prašy
mą kad butų dedama pastan
gos pravesti Kongrese šelpimo
bilių, kuris reikalauja skirti
pinigus viešiems darbams sulyig Prezidento Roosevelto nu
matymo.
Ši Lyga jaučia kad neturėtų
būti mažinama pinigai kurie
reikalingi aprūpinimui žmonių
pragyvenimo reikalams.

GROTTO CIRCUS
Vasario 6 iki 18
Metinis Grotto Circus prasideda
Vasario 6 d. didžioje miesto audi
torijoje, kur cirko lankytojai bus
pavaišinti ir viena naujenybe — tai
dainavimu,
kurį
atliks
Florence
Tennyson, viena iš didžiausių sopra
no dainininkių šių dienų pasaulyje.
Jos vaidinimas apims gražų ba
letą. iš puikių panelių šokikių.
Florence Tennyson dainavo vado
vaujamose rolėse su Boston English
Opera Co., Chicago Civic Opera,
New Yorko Opera Comiąue ir daug
kitur.
Šis cirkas bus tai didžiausias Cle
velando žieminis nuotikis.
Cirke
dalyvauja virš 600 asmenų ir šim
tai gyvulių ir žvėrių.
Išviso bus
patiekta 100 aktų. Cirkas tęsis dvi

Lietuvių Banko
Valdyba

Sausio 28 d. atsibuvo specialis susirinkimas Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos
senų ir naujų direktorių. Šia
me susirinkime išrinkta 1939
metams banko valdyba ir ko
misijos sekančiai:
Dr. J. T. Vitkus — pirm.,
John T. DeRighter — sekr.,
Juozas Urbšaitis •— ižd.,
Kazys Obelieni^, Jonas Bra
zauskas ir Juozas Ditchman,
namų apkainavimo komisija.
UŽUOJAUTA
N. A. Wilkelis ir Jonas ŽauDr.
Vinco
Kudirkos Vyres
nis, skelbimų komisija.
niųjų
Skautų
Vyčių skyriaus
Frank O’Bell — advokatas.
Vadui Vyr. Skilt. Jonui Jur
geliui, jo sesutei skautei Ane
Schultzienei ir jų tėveliui
(JITY r£HEATEJ£ lei
Jonui Jurgeliui, mirus jų bro
liui ir sunui, Kęstučiui, Lietu
voje, jų didžio liūdesio valandą
“Professor Mamlock” reiškiame nuoširdžią užuojau
Plačiai diskusuota filmą, vaizduo tą.
Cleveland Dr. V. Kudirkos
janti Nazių terorizmą, “Professor
Mamlock”, kurią Ohio cenzoriai iš
būrelio skautai
syk nenorėjo praleisti, pagaliau pa
ir Živilės būrelio skautės.
velyta rodyti Ohio valstijoje, ir ji
pradedama rodyti City Theatre šį
penktadienį, Vasario 3.
Tai yra pirmutinė filmą atvirai
ir drąsiai pasmerkianti Nazius už
jų terorizavimą Žydų, vaizduoja Žy
dą profesorių, kurį, po Hitlerio įsi
galėjimo, Vokiečiai pašalina iš vie
tos ir įvairiai persekioja.
Filmą gaminta Rusijoje ir kalba
joje Rusiška, su Angliškais paaiš
kinimais.
Veikalas paremtas išvy
to iš Vokietijos rašytojo, Friedrich
Wolf. Vaidina Rusai artistai.

Į JIPPODROMp]

LORDO BADEN-POWELL
SVEIKINIMAS LIETUVOS
SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

KAUNAS. — Lietuvos skau
tų sąjunga, skautų brolija ir
skaučių seserija Naujų Metų
proga gavo sveikinimą iš skau
tų kūrėjo Lordo Baden~Powell
ir Olavo Baden-Powhll. Svei
kinimas Lietuvos skautams ir
skautėms, kuris parašytas po
paties Lordo Baden-Powell pie
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Šis veikalas, kuris pradedamas
rodyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Vasario 4, yra įdomi Warner
Bros. drama, kurioje ineina kumš
tynių vaizdai ir jame vaidina John
Garfield su “Dead End” Kids, prie
jų vaidina Claude Rains, Gloria
Dickson, May Robson ir Ann Sheridan.
Šiame veikale John Garfield vai
dina kumštininką, laimėjusį čampionatą, bet kitą rytą patiriantį iš
laikraščių pranešimų buk jis nužu
dęs laikraščio reporterį ir sudegi
nęs jį automobilio susimušime bė
gant iš miesto.
Jis prapuola iš savo apielinkės,
slaptai nukeliauja į tolimą Kalifor
niją, kur ukėje gauna darbą, ir vė
liau įsimyli į tos ūkės savininkes
giminietę.
Norėdamas toms mote
rims pinigiškai pagelbėti jis sutin
ka stoti kumštynių su tos apielin
kės drąsuoliu, kurio rėmėjai siūlo
$500 už kiekvieną raundą kurį jis
atsilaikys prieš tą stipruolį.
Čio
nai vienas nuožvalgus detektivas
įsitėmija tą vaikiną ir prisikabina,
po ko seka jaudri dramatiška pa
baiga.

tinka rengti
CLAM BAKES

ir privatiniams
Išvažiavimams

B

Elektros šviesa, vanduo, tt.

Antanas Ališauskas
Lietuvis savininkas

■

Visiems žinomoje, nuosavoje vietoje

■

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros
Blue Diamondgera anglis furnasui arba pečiui ---------

7.25
K O M E R
Wood & Coal Company

ECOMONY Lump

8.25
8.25
g.75

PIRK DABAR IR TAUPYK!
Musų visos ŽIEMINĖS prekės

Vyrams ir Vaikams Rūbai
ŽYMIAI NUMAŽINTOMIS KAINOMIS.
Prie musų žemų kainų dar duodame
TA W TZ Ą J

LJ I 1Y/11
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FORMAL CLEANERS INC
1194 East 79th Street

HEnderson 3050

Eagle Stamps su kožnu pirkiniu FNTZ
ug
centų ir aukščiau
L/ 1

Ą T
1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

7002 Superior Avė.
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Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk
snas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.
Atsakantiems žmonėms duodame iš
simokėjimu ilgesniam laikui.

I. SAMAS

|

JEWELER

|

6704 Superior Avenue

t
I Nikodemas A. Wilkelis

DARBAS GERIAUSIAS

• MUSŲ KAINOS
VISAI PRIEINAMOS •

MU 4285

m

■
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Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė.

HEnderson 9292

••
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JAU C1A PAT!

b

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono-------------

KAUNAS. — šyimet Liepos
viduryje Škotijoje prie Monzie pilies ruošiama III-čia pa
saulinė skautų vyčių stovykla.
Ta pačia proga Edinburge Lie
pos 26—28 dienomis įvyks de
šimta tarptautinė skautų va
dų konferencija.
Lietuvos skautų brolija ga
vo iš tarptautinio skautų biu
ro Londone kvietimą, kuriuo
Lietuvos skautai vyčiai kvie
čiami dalyvauti toje pasaulinė
je skautų vyčių stovykloje, o
skautų
vadai
tarptautinėje
skautų vadų konferencijoje.

^tiiiRiiiBSiuiniusiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaitiiiiiiii?

Greitas patarnavimas Vy
rams ir Moterims..
Paimam visą darbą patys
iš jūsų namų, ir atlikę atvežam atgal.

9.25

LIETUVOS SKAUTAI VY
ČIAI IR VADAI KVIEČIAMI
Į ŠKOTIJĄ

• PASKUTINES DIENOS

s3
V

1194 E. 79TH STREET

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas geriausia anglis kų galima gauti

TAISYMO, PERDIRBIMO
ir VALYMO IŠTAIGĄ

PI TS THE NE WNESŠ
BACK
IX YOUR CLOTHES

KAUNAS. — Lietuvos skau
čių seserija gavo kvietimą da
lyvauti pirmoje tarptautinėje
skaučių stovykloje, ši stovyk
la įvyks nuo Liepos 25 iki Rug
pjūčio 7 d., Godolyje (28 klm.
nuo Budapešto), Vengrijoje.
Į stovyklą iš Lietuvos kvie
čiama 120 skaučių, vyresnių
jų skaučių ir skautininkių. Ke
lionės maršrutas į stovyklą
bus sudaromas taip kad vyks
tančios turėtų progos pakely
je pamatyti Berliną, Vienną,
Prahą ir, žinoma, Budapeštą.

MCKENNA

1383 East 55 St.

■
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GRAND BLVD.
Wickliffe, Ohio.

PAKVIETĖ Į PIRMUTINĘ
VISO PASAULIO SKAUČIŲ
STOVYKLĄ

$1500—6 kambarių, maudynė, arti St. CIair-E. 67 St.
$2000—8 kam., modemiškas; maudynė, furnasas, skiepas, išbaig
tas atikas; 10% įmokėti, kiti išsimokėjimui. Euclid E. 59.
$2500—7 kamb., maudynė, skiepas, garažius; St. Clair-E. 60 St.
$2500'—8 kamb., 2 šeimom 4 viršuj ir apačioj; 2 maudynės, skie
pas, furnasas, gerame stovyje, garadžius; nuoma $38.00;
St. Clair-E. 74 St.
$2500—10 kam., 2 šeimom, 6 apačioje, 4 viršuje; nuoma $30.00.
St. Clair-E. 67 St.
2550—8 kamb., maudynė, skiepas, furnasas, slate stogas, atikas;
tinka light house-keeping; Hough-E. 55. 10% įmokėjimo.

atidarė jūsų kaimynystėje

Vyriškų-Moteriškų

Puiki Piknikams Vieta

Afrikoje”, skamba šitaip:
“Tegul būna Jūsų gyveni
mas ateinančiais metais be jo
kių audrų, o saulėtas ir links
mas kaip ir musų.”
LA.

PIGIAI PARSIDUODA NAMAI

“They Made Me A
Criminal”

STATĖ WINDOW SHADE

a

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

Jonas Jurgelis, šios dalies
vedėjas, ir Clevelando Lietu
vių Skautų skyriaus vadas, ga
vo liūdną žinią iš Lietuvos, kad
Kalvarijoje mirė jo jauniausis
brolis, Kęstutis. Jaunuolis bu
vo besiruošiąs vykti į Ameri
ką, pas savo tėvą ir brolį bei
seserį Clevelande, kai mirtis jį
pakirto.
Reiškiame užuojautą Jonui
Jurgeliui, jo sesutei p. Anelei
Schult ir jų tėvui šioje jų liūd
noje valandoje.
Redakcija.
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CAMP BY HECK

7205 Wade Park Avė.
4934 Payne Avenue
2355 E. 4th Street

(Lietuvis)

MIRĖ SKAUTŲ DALIES RE štu paveikslu, paimtu iš jo
knygos “Paukščiai ir žvėrys
DAKTORIAUS BROLIS

Juozas Bindokas ir Sūnūs

Trys parduotuvės ------

WEST VIRGINIA Lump

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

Jau paskutinės dienos kurio
mis užsimokėdami už Dirvos
prenumeratą galit gauti sau
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
1939 metams sieninį kalendo
rių.
visokius Užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo E
Skubėkit, atsilankykit į Ad •■j Išdirbam
pigiausios iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
ministraciją, atsilyginkit savo
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
prideramą mokestį už Dirvą,
ir pasirinkit kalendorių, iki dar 2 Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. E
jų turime.
E HEnd. 2149
•
1248 East 79th Street
• Cleveland E
• POLICIJA skelbia kad bė ^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį?
gyje 1938 metų Clevelande vi
X
sokiais apiplėšimais pagrobta
pinigais ir kitokiu turtu apie 8
$355,000. Tai yra 16 nuoš.
mažiau negu buvo pagrobta
a
1937 metais.
s

Taipgi
—$1.65

------

Paveikslai visai nauji.
Rodymas prasidės 8 vai.
Įžanga 35c. Vaikams 15c.

• MIRĖ VARGŠAS SU PI
NIGAIS. Pereitą savaitę gat

net 22 rusių California
Vyno — 20%.

STIPRAUS ALAUS —
dėžė.
6 bonkos 49c.—
•
Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.
•

Skautų Dalis

Matykit Lietuvą Naturalese Spalvose

Vasario-Feb. 3 ir 4 d.

Vienas iš žymiausių Ameri
kos 'Lietuvių kalbėtojų, daly
vaus Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo programe Lie
tuvių salėje Vasario 12 d.

DIRVA _________________________
"l"
..............
-

Antra Serija Brolių Motuzų Puikiausių Lietuvos Paveikslų!

Penktadienį ir šeštadienį

p. J. žuris

.

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.
N. A. MILKELIS
Savininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas
3^5
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NAUJI PERTVARKYMAI KLAIPĖDOS

ri stoti Į tarnybą, prašymus
paduoda gubernatoriui, kuris
su savo nuomone siunčia juos
tam ministrui kuris skiria tarnautoją.
Be to, nutarta paakinti centro valdžios įstaigas Klaipėdos
krašte laikytis oficialinių kalbų
lygybės. Iškabos, blankos ir
kt., kuo naudojasi publika,. tu
ri būti atpausdinta abiem ofi
ciali r ėm kalbom.
Centro valdžios įstaigų tar
nautojai, turį reikalų su publi
ka, turi mokėti abi krašto kal
bas ir atsakinėti publikai ta iš
tų dviejų kalbų kuria kreipia
si i juos interesantas. Dviejų
kalbų lygybės vykdymo bus
reikalaujama ir autonominių
įstaigų.
Klaipėdos krašto Direktori
jos išduodamų užsienio pasų
blankose įvedama dar ir Vo
kiečių. kalba.
Klaipėdos krašto gubernato
riui ministrui Gailiui pasiūlius,
Ministrų Taryba Gruodžio 29
d. nutarė saugumo policiją
Klaipėdos krašte panaikinti ir
pavedė vidaus reikalų minis
trui imtis atitinkamų žygių
šiam nutarimui įvykdyti.
Kiekvienas asmuo norįs gau
ti tarnybą kurioje nors Klai
pėdos krašte esančioje centro
valdžios įstaigoje, nuo šios pra
šymą turi paduoti ne įstaigos
viršininkui bet gubernatoriui.
Gubernaturoje tam reikalui
tvarkti įsteigta speciali referentura. Kandidatams į tarny
bas paruošti numatoma įsteig
ti tam tikri kursai, kurie grei
čiausia bus Kaune, kad kandi
datai galėtų susipažinti su cen
trais tų žinybų kuriose jiems
teks tarnauti.
Pirmenybės teikimas Klaipė
diškiams gauti tarnybas Klai
pėdos krašte esančiose centro
įstaigose bus vykdoma palaip
sniu, kad nebūtų pakenkta įs
taigų darbui ir nebūtų neteisė
tai nuskriausti iš kitų Lietuvos
vietų atkelti tarnautojai, ta
čiau bus stengiamasi kad tose
ribose Klaipėdiškių priėmimas
DIDELE LIETUVIŠKA į tarnybos vyktų kiek galima
greičiau.
VDV.

KAUNAS. — Lietuvos vy
riausybė pastairu laiku ėmėsi
eilės priemonių kad dar tiks
liau ir pilniau butų vykdomas
Klaipėdos' krašto statutas cen
tro valdžios. įstaigose, esančio
se tame krašte. To bus reika
laujama ir iš autonominių įs
taigų.
Kadangi ir Vokietijos vy
riausybė, paties kanclerio Hit
lerio lupomis, yra pareiškus
kad ji tenori tikslaus statuto
vykdymo, ir Klaipėdos Vokie
tininkai skelbia tuo tarpu tik
tai tokius pageidavimus, tai
svarbu yra neduoti pagrindo
bent kuriems šiuo atžvilgiu nu
siskundimams.
Lietuvos vyriausybė visą lait ką rūpinasi autonominių nuo
statų vykdymu, ir jai priekaiš
tų galima padaryti nebent dėl
mažmožių. Mažiau statuto pai
sė pačios krašto autonominės
įstaigos, esančios Vokietininkų
įtakoje. Nusiskundimai daž
niausia kildavo dėl nevienodo
tų pačių • statuto nuostatų aiš
kinimo. Dabar stengiamasi vi
sus šios srities nesusipratimus
prašalinti, ir čia vėl Lietuvos
vyriausybė parodo savo gerą
valią ir iniciativą.
Sakysim, daug kilo iš abiejų
pusių nesutarimų ir nusiskun
dimų clel abiejų oficialinių kal
bų vartojimo. Vokiečiai pri
kaišiojo kad centro valdžios
įstaigose nėra kalbų lygybės.
Praktiškai centro valdžios įs
taigose interesantai Vokiečiai
galėjo savo reikalus atlikti Vo
kiška kalbą, bet nebuvo abiejų
įkalbų tų įstaigų blankose, iš
kabose ir panašiai.
Dabar vyriausybė ir šitam
priekaištui atėmė pagrindą,
nes abiem kalbom suteikė vi
sišką lygybę ir cėntro valdžios
įstaigose, nors apie tai įsak
miai statute nekalbama.
Ministrų Taryba nutarė kad
į centro valdžios įstaigas Klai
pėdos krašte pirmiausia turi
būti imami Klaipėdos krašto
gyventojai. Asmenys kurie no-

VAISTINE

MAISTO

C. Pakeltis Pharmacy
1117 East 79th Street

PARDUOTUVES

(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų,
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių,
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų
ligų, nerviškumo, nemigės ir
visokių kitokių Ą ligų.

Jūsų kreditas pas mus
<reras. Galit imti išsimo
kėjimu, nereikia pinigais
mokėti perkant. Visokia
mėsa, dešros, groseriai,
paukštiena, rūkyta mėsa
ir viskas valgomų daly
kų eilėje pas mus parsi
duoda prieinamomis kai
nomis.

C. Pakeltis Vaistinė

Food & Meat Markei

1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telef. ENd.8433
Vaistinė

atdara

7

ENd. 8534

dienas

savaitėje

7400 Wade
Park Avė.
/

6612 Wade Park Avė.

❖<

P. J. KERŠI S

/

i
t

Ofiso MAin

1773

Namų

KEnmore 474’0-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

to forget the Spahgetti and Meat
LESČAUSKAS Rokas, prieš karą
Bali Supper the club is holding išvyko Amerikon, gyveno Chicagoj.
this month. It’s something nevv
MATUTIS Kazys, vadinosi Charthat is being put on.
Watch for les Jurich. Paskiausia gyveno Chi
further details.
cagoje, S504 S. Union avė.
NEKRAŠAS
(Nekratas) Simas,
miręs Minnesota valstijoje, paliko
PAJIEŠKOJIMAI
apie $4000. Jo įpėdiniai arba
• KAUNAS, Sausio 29. — Ati Lietuvos Konsulatas ' Chicagoje turto
jį pažinojusieji prašomi tuoj atsi
kreipti Į Konsulatą.
daryta bažnytinio meno^pa- pajieško sekančių asmenų:
NOREIKAI. Kazys ir Jokūbas, iš
roda su 570 eksponatų, kurią AVIŽONIS Pranas, kilęs iš Kau Kvėdarnos
apielinkės, atvykę prieš
no ap., A. Panemunės v., Šilėnų k.
globoja Valstybės Prezidentas Iš Lietuvos išvyko prieš karą, gy karą, gyvenę Įvairiuose miestuose.
Jiems priklauso brolio Liudviko pa
A. Smetona ir Arkivyskupas veno Chicagoje.
likimų
dal’s Lietuvoje.
Baganas,
Kazys,
BAKĄNAS ar
Skvireckas.
STANELIS Stasys, gyvenęs Chi
sūnūs Vinco, is Padsosnos viepk,
Vidžių v.. Zarasų ap. 1965 m. iš- cagoj, .odos miręs.
VEIKŠA Pranas, iš Užnėnų km.,
vyko Amerikcn. sakoma i Chicagą.
TRAVELING IN
Gyveno
BOLCEVIČIUS Stasys, apie 15 j Užvenčio v.. Šiaulių aps.
metų būdamas' 1902 m. išvyko iš I Waterville, Ind.
OUR LITHUANIA Lietuvos. Sakoma dirbo ir gyve- i Pajleškomieji arba apie juos ži
n.) Kanadoje.
1935 m. per Žcm. nantieji prašomi greičiau atsiliepti
Kalvarijos kleboną jieškojo savo
(Continued from page 8)
LIETUVOS KONSULATAS
giminių Lietuvoje. Kilęs iš Žarne į
100 E. Bellevue PI.
Chicago, III.
ian. songs on the return trip būt in lės k., Kalvarijos p., Telšių aps.
spite of it all vve missed our gra
cious . hosts, vvho had entertained
us so iavishly all day,
Alėja be- |
žios got out on Laisves
I
fore wė reached our home. WheirSS
we got out o f the eab i n froiit of
our home, vve felt it was i?, o aarly
to go to bed as it vvas only about
nine oclock, so Mr. Valaitis and
Mr. Rimkus suggested to take a
Amerikos Vaikams Lietuviekaš
v/alk up on the hill to "Vytauto S
Park.” As vve livod elose to the
end of Laisves Alėja, that led to
a stairvvay up to thė hill vve vvere
vight there.
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus.
As we started tovvards the stair
vvay vve did not vvalk tvvo minutes
vvhen vve mot tvvo girls whom vve
“Dirvos” knygynas gavo naujausių, aiškių
had mėt before, just coming dovn.
mažiems
vaikams Lietuviškai mokytis Ė.eOne vvas Miss Ursula Sardinskas,
from Waterbury, Conn., visiting :n
mentorių
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš
Lithuania, and the other vvas her
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai
eousin Miss Baronaite a rėsident of
Kaunas. After introduclhg the men,
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
Mr. Valaitis had a lot of fun vvith
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
Miss Baronaite, teasing her about
him being a local Lithuanian.
sluotas,
kiekvienas vaikas ir mergaitė norės
By the time vve got up to rhe
jį
vartyti,
skaityti ir mokytis.
top of the hill vve vvere all vvell
aerjuainted. It vvas dark and serene-like up .here, and as vve vvalked
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
along the pathvvays, vve began to
hum Lithuanian songs again. Soon
vve mixed an English song in and
had a lot of fun.
(Continued)

KAUNAS. — Sausio 7 d.
Ministrų Taryba priėmė 1939
metų viešų darbų planą, Jis NOTOS DĖL KONSULATŲ
apima 3,985,000 litų sumą.
STEIGIMO
Iš šios sumos paprastiems © KAUNAS, Sausio 26. •— Už
sienių reikalų ministras Ur
bedarbiams darbininkams bus
išmokėta apie 3,300,000 lt. Ki- bšys ir Lenkijos atstovas Lie
ta sumos dalis bus išleista me- tuvai Charwat pasikeitė noto
clegos transportui, priežiūrai ir mis dėl Lietuvos konsulato
steigimo Vilniuje ir Lenkijos
kitiems reikalams.
|
konsulato
Klaipėdoje.
Iš 3,300,000 litų sumos, skai
tant prie akordinių darbų vi © KAUNAS, Sausio 27. — Už
dutiniai uždirbant apie 4 iki
geriausią kurinį 1938 metais
4.50 lt. per dieną ir duodant valstybinę literatūros premiją
per nedarbo sezoną vienam be gavo poezijos rinkinio, ‘Diedarbiui apie 130—140 darbo medžiu žydėsiu”, autorė Salodienų, bus aprūpinta darbu a- i mėja. Neris.
pie 6,000 asmenų.
Priimtame viešų darbų pla
ne lėšos numatytos paskirsty- GINKLU REIKALA
ti šiaip: plentų, kelių ir tiltų
VO MEILES
statybai ir tvarkymui apie
KAUNAS. — Gyvenąs Rau
1,700,000 litų; kanalizacijos ir
vandentiekio pravedimo dar- dondvario vals., Romainių kai
bams — apie 400,000 litų: me ūkininkaitis, Jonas Masio
upių reguliavimui, krantinių nis, 26 metų amžiaus,’ įsimy
pylimui ir uostų tvarkymui — lėjo dvaro padienę darbininkę
apie 510,000 litų; mokyklų, li Novickaitę. Pradžioje gražiuo
goninių, plytinių ir šaulių na ju kalbino už jo tekėti ir jį my
mų statybai ir įrengimui — lėti, bet kai mergina nekreipė
apie 250,000 litų; inteligentiš dėmesio, jis pagrasino priverkiems bedarbiams — apie 140.- siąs jo prašymą išpildyti.
000 litų; žemės ūkio darbinin Spalių 4 rytą ją sutikęs lau
kų namų statybai ir žemės ūkio kuose, grasindamas brauningu
darbininkų transportui — a- reikalavo duoti sutikimą už jo
pie 80,000 litų, ir įvairiems ki- tekėti. Mergina atsisakė. Ta
tiems darbams apie 905,000 It. da jis į ją paleido porą šūvių,
Plentų ir kelių statybai ir bet nepataikė ir merginai pa
remontui gyventojai natūrali vyko pabėgti.
nės prievolės budu prisidės i Vakare jis atsisveikino su
apie 546,000 litų suma, savi savo namiškiais, jiems pasakė LITHUANIAN A. C
valdybės šiame pląne pažymė kad nušausiąs Novickaitę ir
NEWS
tiems darbams išleis savo lėšų pats nusišausiąs. Nuėjęs prie
dvaro
trobų
ir
vėl
puolė
mer

apie 2,530,000 litų.
The Serbians who were in second
Iš šių sumų bus atlikta šie giną. Mergina bijodama ga place prior to the. Lithuanian A.C.
game, Wed., Jan. 25th threw an
darbai: pastatyta apie 40 ki linčių pasikartoti šaudymų pa other
big shock into the Inter-Lodge
sakė
jog
sutinkanti
už
jo
te

lometrų plentų, o kitų 47 kilm..
League. The Litts werę upset by
Serbs to the tune of 41 to 29.
ruožte atlikta parengiamieji į kėti. Tačiau dabar Masionis theThis
defeat dropped the Litts
nepatikėjo
ir
ryžosi
piktą
su

darbai; 31 klm. vieškelių ir
into a first place tie with the Ser
bians and Pioneers as the first
tranzitinių gatvių miestuose ir manymą vykdyti iki galo. Jis half
of the season elosed. Not ofmerginą
atsekė
iki
gyvenamo
miesteliuose bus sustiprinta ir
fering an alibi, the Litts were just
plainly off and seemed tired. The
išgrysta, paruošiant tolimes namo if kai ji žengė pro slenk first
half proved to be a elose fight
stį,
jis
į
ją
paleido
kelis
šū

niems darbams; bus pravesta
ending in the. o.pposition’s favor,
vius.
viuš.
Mergina
buvo
atvežta
į
17 to 13, būt in the second half
naujų ir ištiesinta 66 klm. vieš
the club boys vvilted, allowing the
ligoninę
ir
mirė.
MaKauno
kelių; miestuose bus pastaty
Serbs to coast to vietory.
pabėgo,
bet
pats
nenusilionis
“Doc” Kubilus, one of the city’s
ta apie 10 klm. kanalizacijos
foremost stars, had just recovered
Suimtas
aiškinosi
jog
sišovė.
ir vandentiekio kanalų ir pa
an illness and had lošt weight.
pristigęs. Jis ^ teismo from,
However, he plaved a fine game,
daryta kitų tiems reikalams šovinių
nubaustas aštuoneriais ‘metais the other boys evidently have played
įrengimų.
in a lot of gantes recently and just
sunkių darbų kalėjimo.
LA. seemed
stale.
Be to, bus paremta 15 mo-!
kyklų, 5 ligoninių ir dviejų
FLAŠhT —“ŠerbTlefeatčdThe
šaulių namų statybos. Taip LENKAI DOMISI LIE Litts — 37—26, Wed., Feb. 1.
pat bus tęsiama Nemuno pyli
TUVOS SPORTU
The Club’s Community Center ■—
mų statyba Kauno mieste nuo
“A” team played only one game
week and wo'n it, thereby pullpotvinio apsaugos reikalams ir
KAUNAS. — Vienas Lenki lašt
ing up in the etandings to a point',
Nemuno vagos reguliavimas jos laikraštis Įdėjo platų strai one game behind the leaders. The
team vvas their opponent abKlaipėdos krašto ribose ir Kau psni vardu ‘Ištieskime rankas WPA
sorbing a 43 to 29 trouncing. Great
ne. Bus stiprinama ir stato Lietuviams sportininkams’, ku work by Gregg, Wise and Zebris
ma Klaipėdos uosto krantinės riame plačiai aprašoma spor sparked the club team’s vietory.
ir atliekama daug kitų naudin tas. Straipsnyje nagrinėjama © BOWLING
The Lithuanian A. C. Bovvling
gų darbų.
VDV. sportiškų santikių tarp •Lietu League
team s have ajl proeured
vos ir Lenkijos užmezgimas. backing and vvill henceforth be knovvn
JIEŠKAU pusbrolius, Kazį
as follovvs: Stan Halaburda’s team
ir Juozą Gari jonus, iš Kre Pastaru laiku dėl sportiškų vvill be knovvn as the Coventry ReCo., Al Samolis’ team vvill
tingos par. Taipgi Petrą ir santikių tarp Lietuvos ir Len creation
the Cleveland Lettering Co., BiĮl
Anastaziją Liškus, jie paeina kijos užmezgimo išsitarė ir ki- be
Norbert’s team as the Tony Grigai
iš Liepojaus. Prie to, Juozą ti Lenkijos laikraščiai.
tis Dry Cleaners; and Pete Vitonis’
Jurčiukonį, iš Suvalkijos. Jų
team as the Lithuanian A.C.’s
Lašt Sunday, at Coventry Recvisų prašau atsiliepti.
(3)
reation, the Tcny Grigaitis Dry
Albina Melinienė
Cleaners vvho lead the league by
METROPOLITAN
6820 Superior av. Cleveland. O.
5 games, failed to gain any more
ground as they took 2 of 3 games
OPERA
from the Coventry Recreations beSCENOS KOSTIUMAI
cause the Cleveland Letteri ng boys
Užlaikom didžiausią gausybę kos
tiumų tarp New Yorko ir Chicagos, visokių periodų: Romėnų,
Žydų, Saracėnų, Rococo, etc. Vi
sokių šalių kariškų uniformų, ir
pasiuvame tokias kurių pas mus
nesiranda.
(3)

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

LIETUVOS VIEŠU
DARBŲ PLANAS

KRAŠTO ĮSTAIGOSE

K R A U S E
THEATR1CAL COSTUMES

-4-

Į

1025 Chester Avenue, viršuje
CLEVELAND. OHIO

E

tikKkaniį Lietuvišką Duoną
NEW DEAL
B A K E RY

PR. KUNCAITIS

Šį pavasarį garsi Amerikos operų organizacija, Metropolitan Opera Association iš New Yorko, lankys Clevelandą savaitę laike nuo
Kovo 27 iki Balandžio 1. Tos operos atsilankymą Clevelande globo
ja Northcrn Ohio Opera Associa
tion.
Numatyta yra net dvidešimts sep
tynios didžiosios operos, kurios- siū
lomos šios srities oneros mylėto
jams pasirinkti. Kurios operos su
lauks didžiausio skaičiaus pageida
vimų tos bus parinktos statymui.
Pageidautojai
tam tikrų savo
mėgiamų operų gali siųsti raštiš
kus prašymus j Northern Ohio
Opera
Association,
721
Bulkley
Bldg., Cleveland.
Kaip per eilę pastarų metų pasi
rodė, Clevelande statomos Metro
politan operos sutraukia didžiausias
klausytojų minias, kaip niekur ki
tur pasaulyje vienos savaitės lai
ku nesutraukiama.

took 2 of 3 games from the Lith.
A.C.’s
Bill Rice, a 135 average
bowler took top honors bv walloping the pins for 180—179—240, a
rousihg 599 series. This is really
slapping those pins for a first-year
man.
The bovvlers, league and club take
this opportunity to sincerely thank
their backers.
Just a line reminding you not

MOKYKIT SAVO VAIKUS LIETUVIŠKAI Į
Trys Lietuviu Kalbos Kn/gcs už $1.00

ELEMENTORIUS

SPINDULĖLIS
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS
SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų.

Šioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė .gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu.
/

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIU
Šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Visos trys knygelės už $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė.

Į
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Cleveland, Ohio

APDRAUDOS REIKALE

1

P. P. MUDIODIS

=
-

Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

tt«<B
■

e

o

EVA’ S

4023 E. 141 ST.

Dry

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom
sutaisom.

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

NEVV DEAL DUONOS

Prįstatom tiesiog į-namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

giiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Cleaning

I

EVA PETRAITIS

J

6702 Superior Avė.

|

CLEVELAND, .OHIO

J

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
£

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių

Direktore)

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
8621 EDNA AVENUE

ENdicott 176

Vėl Likau Plikas

Aš PRADĖSIU DABAR TAU
PYTI VAŽINĖDAMAS J DAR
BĄ GATVEKARIU

Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

: VISADA PRAŠYKIT

7

rmnwrfnrwiii

Galit sutaupvl iki $20 per mė, nesį važinėjimo kaštų jeigu
naudositės patogiu važiavimu i
darbą gatvekarių arba motor
koču. Pradėkit šiądien ir pa
matysit kiek ekstra. pinigų at
liks kas menesi nuo dabar.

" VAŽIUOK GATVEKARIU AR
I

MOTOR KOČU

|
~
E

8

DIRVA

□5F?»

Motuzai rodo Puikias naujas Filmas
Liet. Saleje Vasario 3 ir 4
TEMYK1T: DU VAKARU, ŠĮ PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ
Abu vakaru pradžia 8 vai.

Suaugusiems 35c.

Vaikams I 5c.

Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486

6820 SUPERIOR

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

•

KARPIUS

and graveled and young trees along
the eurb were proteeted by attrac
tive fences.
TUESDAY — JUNE 21
We all went to one of the resThis mornir.g again we had that taurant “Vilias” vvhere vve had our
stranded feeling. We were wonder- after dinner coffee and small tasing if we would find things of in- ty cakes. Then we went out for
terest to dc. After we had planned a walk in the pinewoods where it
to spend some time in and around reminded me so much of Panemu
The ground was soft vvith
Klaipėda, we suddenly find our- nė.
selves back in Kaunas with that pine needles, there vvere benches
lošt feeling. We arose about nine all around and vve sat down for a
o’clock and shortly after the tele- while to listen again to more jokės
phone rang; it was Mr. Zaborskis and stories. Then we walked over
inviting us to lunch at the Metro- to a spot that was just likę a park,
with a large pond that looked likę
pole.
While we were busy getting In a lake, vvhere several beautiful and
to our clothes and fussing around graceful svvans were svvimming.
We stopped here to vvatch the
vvashing hankies and pressing our
clothes, we received a caller.
It swans and Bernice vvas so delightwas Mr. Makauskis, an old friend ed with their beauty, she tried to
who had visited in America about pet one, and it nearly bit her fingfourteen years ago. At that time er off. There vvas a photographer
he was a member of <the Lithuan vvith one of those tvvo minute camian parliament, and was in Ameri eras as we have in our parks, so
ca as his party’s representative. I we had our pietures taken. Then
Professionally he is a druggist, be- ' we vvalked over to what they told
ing well known in Kaunas ovvning us was the original part of town.
a large drug store right opposite This was a great contrast to what
the Hotel Lithuania.
During our we had just seen. There vvere just
stay in Kaunas we had passed this a few old shaeks aleng the river’s
place several times, in fact stopping edge, būt in spite of their aged apin, būt Mr. Makauskis was absent. pearance they appeared neat and
taken care of perhaps for the beneDrug stores in Kaunas as in the fit of the vacationists who mušt
ręst of Europe are nothing likę pass by here to get to the river to
Cukrinių runkelių valymas ir pristatymas fa-. they are in America. Here drug
II DALIS
bathe or go svvimming.
brikan.
stores are for drugs onlv. They
It vvas not such a great pleasure
Tautinė Skaučių-Skautų stovykla prie Nemu Tabako laukas.
are neat and immaculately clean, to walk around much beeause it
no.
Jaunimas dainuoja (“Motule mane barė” ir the shelvcs along the wall co.ntain vvas a cold day, and besides the
a neat array of medicine bottles, men were beginning to vvorry about
“Aš pasėjau kanapėlę”).
Vilniečiai sportininkai atvyksta.
and the whole place has an air of starting back to Klaipėda before
Jaunimas
šoka
(
“
Kubilą
”
,
“
Kepurinę
”
,
“
Suk'
refinement, for the serious busi- night fall, so vve all vvent back to
Tautinė Olimpiada.
tuką”, “Kalveli” ir “Blezdingėlę”).
ness of eoneoeting medicine and the restaurant vvhere the men orLakūno Šaltenio atvykimas.
prescriptions.
The attendants are dered supper, although vve vvere.
Sodai rudenį.
Mr. Charles Laukaitis Kaune.
dressed in white uniforms and all not at all hungry, it seemed vve
Kariuomenės sugryžimas iš manevrų.
speaking is in subdued tones. There had been eating all day already,
Žemaitijos žemės Ūkio paroda.
Ir daug kitų.
is no comparison to our drug stores, hovvever vve had a fevv bites of
Tautos šventė Rugsėjo 8 d.
where they sėli practically every- Lithuanian herring vvhich is usualŽIEMOS MALONUMAI
thing.
ly on the menu, to go vvith drinks
Kooperacijos šventė (Rokiškyje per Matau- Laukai po sniego uždangalu (šerkšnas, paukš In Lithuania a drug store is no and
some ham, and in a fevv minutes
place to go when you want a sand- our delightful visit in the company
šo atlaidus).
teliai).
wich, magazine, telephone call, or of Mr. Zaborskis and Mr. Atelson
žuklavimas po ledu.
postage stamp. The phone booths vvas ended. They took us back to
DALIS II
are at various corners on the ave vvhere vve had left our taxi. to vvait
Medžioklė (zuikiai, stirnos, lapė).
nue out doors, and stamps are pur- for us, and vve thanked them and
RUDENS GERYBES
Arklių lenktynės Dusetose.
chased at stationery and book- bid them goodby, continuing on our
“Avižos daina” (dainuoja Jonuškaitė-Zaunie- Sidabrinių lapių farma.
stores ot the post office.
Other vvay to Kaunas. We sang Lithuannė).
Miško kirtimas.
goods are purchased in specific
(Continued on page 7)
stores, handling just such items.
Užgavėnės.
Laukai rudeni.
It
wąs
nice
to
see
Mr.
Makauskis,
Sidabrinių lapių farma.
žiemos galas. Ir daug kitų.
and he had not changed since I FOR A. C. NEWS — SEE PAGE 7
saw him on my previous visit in
NEATSARGUMAS GATVĖJE YRA MIRČIŲ MATYKIT MOTUZŲ Kaunas ten years before. We accepted his kind invitation for sup(Continued from lašt week)

FILMAS PASKU-

PRIEŽASTIM

tinį

KARTĄ
Broliai Motuzai atvyko į Clevelandą parodyti savo puikias
Lietuvos filmas paskutinį kar
tą. Dabar jie rodo naujas, vi
sai dar nematytas filmas, ku
rių turinis paduodamas šiame
puslapyje.
Rodo šį vakarą ir rytoj va
kare — penktadienį ir šešta
dienį — Lietuvių salėje. Pro
gramas prasideda abu vakaru
nuo 8 vai.
Įnėjimas salėn suaugusiems
35c., vaikams 15c. Atveskit
savo jaunus vaikus supažindin
ti su Lietuva. Jie pamatę to
kius gražius vaizdus pamils
jūsų tėvynę, apie kurią dabar
supratimo neturi.
Penktadienio vakare po rody
mo visi dar spėsit .nueiti į apa
tinę salę dalyvauti penkinių
dalinime.
šeštadienio vakare bus pas
kutinis rodymas.
Kviečiami aplinkinių miestų
Lietuviai atsilankyti pamatyti
šias nuostabiai gražias, spal
vuotas Lietuvos filmas.

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

Trafiko nelaimių rekordai iš VYRU IR MOTERŲ
1938 metų parodo kad užmušta
RŪBŲ TAISYMAS
gatvėse 127 žmonės — iš jų
96 pekstieji, kurių 57 buvo
Juozas ■ Bindokas ir sūnūs,
virš 50 metų amžiaus.
operavę Formai Cleaners, Ine.,
Tas_ parodo kad suaugusieji rūbų taisymo, valymo ir per
žmones būtinai turi būti mo dirbimo Įstaigą prie Cedar Lee
kinami trafiko saugos.
Road. dabar persikėlė i nuosa
vą
dirbtuvę, 1194 E. 79th St.,
Asmuo kuris šiądien turi 50
metų amžiaus, gimė apie 1889 kur Juozas Bindokas operavo
metus. Jis lankė mokyklą tuo rūbų -siuvimo bizni per virš 20
laiku kai visoje šalyje buvo vos metų.
šioje savo įstaigoje jie pa
tik keturi automobiliai, vienas
“Ford”, vienas ‘Haynes”, vie tarnaus visiems geros rūšies
nas “Durea” ir imnortuotasi valymu, taisymu ir perdirbimu
vyrišku ir moteriškų rūbų. Jie
“Bentz”.
paims
jūsų darbą iš namų grei
Šiądien, kaip Washingtone
automobilių registracija paro tai. ir atlikę pristatys atgal be
do, vienas automobilis išpuola, jokio trukdymo.
Telefonas HE. 3050.
kožnam penktam asmeniui iš
visų 130 milijonų gyventojų.
Jeigu tais laikais kada dar
arkliais važinėta, ir buvo vai PADĖKA
Šiuomi išreiškiame savo nuo
kai mokinami apie atsargumą,
tas jau nepritinka šiems lai širdžią padėką visiems musų
kams. Kartu su senėjimu ma draugams, giminėms ir kaimy
žėja. ir žmogaus žvalumas ir nams už jų prielankumą, sim
matymas ir girdėjimas, todėl patijos pareiškimus ir gražias
tai senų žmonių dikčiai ir su- gėlės, taipgi ačiū p-lei Sofijai
© MOKYKLOSE
prasideda
Kane už jos giedomiją, Adv.
važinėjama gatvėse.
Šymet per Sausio mėnesį žu J. P. Keršiui už pasakytą kalbą antras semestras vakarinių
vo arti desėtkas žmonių tra- laidotuvėse, ir N. A. ^Vilkeliui pamokų. Lietuviai gali jomis
fike, kuomet pernai buvo žuvę už jo malonų patarnavimą lai pasinaudoti pagilinimui savo
tik šeši, šių laikų jauni žmo dojant brangią mano motiną. mokslo ir pasimokinimui įvai
Duktė ir giminės. rių amatų.
nės privalo daugiau pamokyti
savo senuosius šeimų narius
® VALSTIJOS atstovai suse
atsargumo gatvėse, nes tas
® CLEVELANDO Meno Mu- kė kad Clevelando miesto val
pasitarnaus ne tik apsaugoji zejuje šiuo laiku išstatyta pa dyboje buris žmonių per pen
mu tų kuriuos jus mylite, bet rodai Lietuvoje gimusio Pran ketą metų nuo 1933 metų, nu
bus išgelbėta ir žmogiška gy cūzo piešėjo, Chaim Soutine, suko miestui šimtus tūkstan
vybė.
moderniškų laikų meno kuri čių dolarių miesto Įstaigoms
anglies pirkimu.
Policijos departamentas pra- niai.
šo ;r ragina visus dėti atsar
gumo pastangas išėjus gatvėn,
saugotis einant per gatvę, ir
TEMYKIT
apsidairyti iš kur trafikas va
žiuoja.
Grupėms kurios nori moky
ti saugumo, policijos departa
mentas suteiks net nemokamai
programos. Kreipkitės telefo
REA S tiesioginai Jums.
nu F'olice Department, line 88.
.. A. Foley, Lieut.
AS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

ty Laboratorijos

PARSIDUODA ALINĖ
su D1-D2 licenses. 5 gyve
nami kambariai greta. Ge >
rai išdirbtas biznis. Savi
ninkas. 6998 Superior avė.

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

FRANCES ZVERINA

301 Citizens Bldg. CH. 4050

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas

Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver

I
I

D E N TI S T A S
7042 Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenville 1950

per Thursday evening, at his home
on the hill, and after a short visit
he departęd. We were happy again
and forgot our stranded feeling because in Kaunas there is always
plenty of activities, it seems everyone I knew was so kind and hospitable and anxious to entertain.
Soon it was time for our lunch
engagement and as we started out
on Laisves Alėja, we met Mr. Rim
kus on his way to visit us. Then
we met Mr. Zaborskis who promptly invited Mr. Rimkus to join us
for lunch.
It waą rnore likę a
party beeause there was M r. Va
laitis and the head of the Swedish
American Line office in Kaunas,
Mr. Podžius with us. There were six
of us. M r. Atelson of course was
out on business būt he was expected back some time in the afternoon. It was a gay party and a
delicious dinner, and Bernice and
I got the surprise of our lives vvhen
by Mr. Zaborskis’ order, the waiter
brought us “Dėl Monte” canned
fruit salad for dessert. We almost
swooned and our eyes popped out,
we were speechless for a moment,
beeause a few days before while
walking down the avenue we were
window shopping and noticed the
various imported American canned
goods.
We had remarked about
the high price of “Dėl Monte” fruit
salad. Imagine 12 lits for a can!
In our language that was $2.00.
At home this šame item ’ sėlis for
about 35c.
Mr. Zaborskis wanted
us to feel at home, he probably
thought we were lonesome for our
American food^ so the best was
none too good, and our dessert
should be the best. It was indeed
a treat, and delicious beyond any
words.
Before vve were through with our
dinner Mr. Atelson returned and
then the men decided to spend the
afternoon with us before they left
for Klaipėda and home. They de
cided to take us to Kulautuva, a
summer resort resembling A. Pa
nemunė, a pine woods along the
Nemunas river, where vacationists
go for a ręst. As there were seven in our party and their car would
not hold all of us, they hired a
taxi! We tried to do something to
keep them from going into so
much expense, in fact some of our
company declined to go so that vve
could go in their car.
Būt, being the kind of gentlemen
they are, they vvouldn’t hear of it
and without even insisting they
made us all get in and before we
knew it vve were on our way to
Kulautuva. It vvasn’t a very bright
day. and the air was cool, būt -mr
uarty yvas delightful, and Mr. Va
laitis and Mr. Rimkus competed for
honors in telling stories.
I think the trip was about thirty
kilometers. and again we enjoyed
thp beautiful countryside. We fin
ai Iv arrived, finding it very peaceful.
Perhans the dūli day added
to the ouiet look, as the residents l
had no desire to be out, on a chilly j
day. or perhans the vacation season |
had not yet begun.
Kulautuva anpeared likę a new
town. The “vilias” or as vve vvould
call them the cottages vvere new
and modernistic, freshly painted in
attractive colors, cream and vvhite^
trimmed with green and red and I
other good color combinations. The
windows AVere sparkling and clean
and indeed they looked inviting and
homey.
The Avenues were wide

G OSSIPER’ S

AVĖ.
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By Comma Dee

EAST Tech High School is Edward Parulis’ choice after attending
East High for a year. Eddy’s mom
believes a machine-shop course to
be the best possible course for Ed.
Būt, — Eddy specializes in chemistry.
Well?
Who’s to have the
lašt vvord, Eddy ?
WONDER vvhat’s become of Victor Cereska? Expert svvimmer that
he used to be, Victor, isn’t heard
from novv. Then — they say he’s
been serenading his beautiful “fraulein” vvith a harmonica during his
spare time. Yet strangely enough,
Vic’s name and address aren’t to
be found in our City Directory —
vvhy ?
FROM valet to elevator-operator
— that is the progress of Mr. Anthony Getts, modern Don Quixote.
Tony telis us he has a good oppor
tunity for becoming rich beeause he
has such good opportunities for contacting thp “big shots.” You seem
to be “gunning” for high stakes,
Tony.

MORE ambition! Leonard Žilins
kas, after readipg his lašt chapter
of Horatio Alger’s best novel, is
anxiously looking forVvard to a surgeon’s degree at Western Reserve
University vvhere he has applied for
entrance.
Lenny seems impassive
to pain and blood — if not to grammar and math.
Hc shrugs his
shoulders vvhen asked about it. •—
“Well, vve gotta have butehers. don’t
vve?” Butehers!! Fancy that! Hey,
Lenny, since vvhen has Horatio Alger taken to vvriting “Dracula?”
Lenny’s older brother,. Vitus, is a
“jitterbug” and has a “yen” for
svving music.

CLEVELAND, OHIO

-

•

avvards offered by the Cleveland
School of Art. Why, you old canvas-plasher, you; vve congratulate
you! Yup, vve knevv you could do
it!
APPEARANCES can be deceptive,
būt — could it have possibly been
Edvvard Prokop, brother of the famous ”Football Joe”, whom we
saw gliding smoothly over the ice
at Rockefeller Park with bis brawny arm entwined about his beloved
little “charmer?”
Man! What a
dream — just as though it was
taken out of the pages of “Alice
in Wonderland.”
Eddy’s younger
brother. Walter, observed the proceedings with rapt attention. Our
guess is Wally wants the real low(!own about such things beeause
his debut is rapidly approaching—
right, Wally?

,

EDWARD Pavilonis, post-graduate student at East Technical High,
was heard complaining about his
fate during a recent dance where
he admitted he was envious of a
certain local playboy for all the
dance-invitations the “sheik” was
receiving from the enchanting young
ladies.
My, oh, my! Say, Eddy,
have you heard. “Faint heart never
won fair lady?” Yes? Well, you
shouldn’t expect the fair ones to
ask you — that’s unfair.

SIMEON Kazlauskas, ambitious
youth, believes in “eramming” his
work. Employed by the Shopping
Nevvs as a proof-reader, Simrny, al
so clerks in a drug store on Payne
Avenue during his spare time. At
the šame time he also is fond of
roller-skating, and is often found
at the Euclid Roller Gardens swaySINCERITY and deliberation are ing in time to the lilting refrains
the outstanding features vvhich go of the eleetrie organ.
into making Albert (Fat) Matulis
a honeful candidate for the hand
REVIEVVTNG the sound-and-color
of his fair “eutie” vvho vvorks in pieture of modern Lithuania, I find
one of our local Five-and-Ten stores. the pieture vvorthy of commendation.
Mmm! A veritable movie romance It portrayed in detail modern life
brought dovvn. from the screen to in Lithuanian cities, farms, and
real life!
partly-rural distriets. Pop telis me
was inspired beeause the pieture
“BRUNETS,” proclaims Edward he
an exact representation of the
Brazaitis, employee of The National was
time when he lived there; the clovTelephone Supply Company, “get er,
mushrooms, horse-drawn sleighs,
my vote of approval in preference the large loaves of dark rye, etc.
to the blonds; novvadays a guy has I regret that so few people witto be skeptical about these blonds.
these wonderful pictiires, parY’can’t be too certain vvhether their nessed
ticularly so very few young folks.
hair actually resembles Lady Go-

Būt, you štili have an opportunity

diva’s, or whether some bleaching to see the artistic pietures of old
agent is the ansvver.” Could Eddy and new life in Lithuania, the birthhave possibly been “stung” by a place o f our ancestors this Friday
FOR YOU
blond ?
and Saturday, Feb. 3 and 4. What
WE knevv it! M r. Anthony Vaik- ever happens, please do not miss
Friday and Saturday, February snoras, recent aspirant for an art- these movies.
3rd and 4th you are invited to scholarship, has auspiciously seized
They will be shown at the Lith
movies produced especially for your one of the tvvo, two-hundred dollar uanian Hali, 8 p. m.
entertainment and education.
Not fietious photography of a fictious story. Not the filming of a
LITHUANIAN YOUTH OUTL1NES LIFE
nevvs-travelogue about Egypt or a
far distant isle — būt movies of
IN LITHUANIA
and about your parents homeland.
Scenes of beauty, pieture-stories
of the olympies, contrasting scenes
(Continued)
seem to be ashamed of their mothof old and nevv Lithuania. Come
erland,” say s Vincent indignantly.
and see a story of the birthplace
Vincent
has
attended
Vytautas
the
of your ancestors unfolded, you’ll Great University in Kaunas, Lith Perhaps Vincent is righteously innever believe or regret that such uania. At the university, Vincent dignant. We cannot deny, at any
“vvonderful” movies are being made vvas obliged to carry fifteen or six- rate, that there are Lithuanians —
of something elose to every Lith- teen subjects simultaneously, there- particularly the younger ones —
vvho go as far as to denounce the
uanian’s heart.
Mr.
C’mon you girls and fellas’ give by differing from the requirements country of their ancestors.
your old parents a treat — bring of Cleveland College vvhich requires Klikna intimidated that Vytautas the
them to the Lithuanian Hali, 6835 three for his particular course. Vin Great vvould be deeply hurt to see
Superior Avė., either Friday or Sat- cent, ’professing an interest in book- the infidelity of his sons and his
urday evening. The pietures com- keeping, majored in economics in daughters.
Vincent estimates the cost
mence at 8:00 p.m. — admission on- Europe.
The plan vvhich Vincent believes
of university education to
about vvould
ly 35c for adults and 15c for child- thirty-five dollars a year be
solve the problem of negi
n
Lithren.
uania. Compare that cost vvith the lect includes tvvo fundamentai re—
He believes that all elefive-hundred dollar tuition fee that quisites.
mentary-school student should be
is charged by Case, our engineer- taught
the Lithuanian language and
ing college!
AKRON
NEWS
that the history and literature of
Mr. Klikna has an exceptionally Lithuania be taught to the people
ATTENTION
pleasant personality; he is vvell of high-school age.
AKRON JITTERBUGS!
versed in courtesy and ethics, alIn vievv of Vincent’s criticism it
The R. S. W. Club, composed of ways tastefully attired, highly cul- might be misunderstood that he is
tured,
and
speaks
upon
any
subprejudiced against the United Statės.
girls vvho vvere members of the former Akron Lithuanian Sočiai ClubJ ject you care to name vvith absolute This, hovvever, is not correct. Neieonvietion.
Everything
about
him
ther is he pessimistically inclined;
vvill hold a Valentine party and
dance on Friday, February 10 at suggests a high degree of educa he, merely, is convinced of the
8:00 p.m. on the sixth floor of the tion. It is surprising to lear hovv truth of his argument and voices
__
much he knovvs about history, so- his opinions accordingly.
It is a
Y. W.
A.
For the jitterbugs the music vvill ciety, science, language\ (speaking pity that vve don’t have more youths
“give out” vvith plenty of “hot English, French, German, Latin, and possessing his initiative and cour
licks”; cards, ping pong, and other a fluent Lithuanian), government, tesy.
Imagine finding
A noteworthy incident vvhich surgames vvith prizes for vvinners vvill and philosophy.
our highest form of abstract knovv- prised Mr. Klikna upon his arrival
be furnished for the svving fans.
ledge
in
the
hands
of
a
mere
youth!
to this city vvas one vvhich concernNot only music that vvill put you
Vincent’s opinion about Cleveland ed his friend. Vincent’s friend had,
in the “groove”, and games that
vvill keep you from “collaring a LithUanians isn’t very favorable. ostensibly, courted a young lady
nod”, būt you vvill also be furnished He firmly believes that the Ameri vvith the serious intent of marrycan Lithuanians are unfair to their ing her. The said young lady, hovv
vvith refreshments.
So, don’t forget your “date” vvith mother country. His claim is that ever, had different ideas on the
these femmes to spend an enjoy- the people here have responded subject. She deserted Vincent’s pal
The
able evening. Fun vvill be had by very poorly to the need of Lithua in favor of a third party.
nia. “The Lithuanians living here disgust and shock vvas plainly visione and all.
ble on Vincent’s face as he related
II II
. ............................ ........ .................... .. ........................ III'
his story to me. Maybe he vvon’t
appear so surprised about such matters after he’s been here for a
short time.
The younger sėt of Lithuania
find various means of entertaining
each other.
They have, contrary
6815 SUPERIOR AVENUE
to the United Statės, every advantage of a morally sound nation.
They too. hold parties and gatherings. belong to chorai clubs, attend dances, go skating or motoring, and have many varieties of
Apie Vasario-Feb. 1, 1939
sočiai affairs.
Vincent left Lithuania on a small
vessel vvhich sailed to Svveden. ■—•
Here he vvas transfered to the Svvedish liner “Kungsholm” vvhich sail
VISKAS NAUJAI ĮRENGTA
ed for Nevv York. To Cleveland
12 Alėjų, Bolės, Dykai Rūbų Padėjimas, Užraktai.
the journey vvas made by rail: Arriving at Cleveland Mr. Klikna fil6*X Alus, Saldus Gėrimai ir Sandvičiai
ed an application for vvork vvith
Švarus Moterims ir Vyrams Pasilsio Kambariai
the May Company and the Unemployment Compensation Guild.
(The End)

MOVIES PRODUCED

1

Omarlo Recreation
ATIDARYMAS

Savininkai—Jos. Marcey,’Art Loew, Clarence Olsen
Alley Mgr.—Johnny Olszewski

Temykit Dirvoj Atidarymo Dienos Pranešimą.

JIEŠKAU DARBO UKĖJE

Patyręs ūkio darbininkas,
noriu darbo Lietuvio ukėje;
galiu dirbti traktorium.
(3)
Stepas Saldauskas
239 Water St.
Rossofrd, O.
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