DIRVA (THE F1ELD)

DIRVA (THE FIELD)

LITH UA N I AN WEEKLY

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Published every Priday in Cleveland by the

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lithuanian Puh'

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

6820 Superior Avė.

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose ______
Kanadoje ir Meksikoje ______
Lietuvoje ir kitose šalyse ______

MANAGING
Entered as Second-Class
ber 6th, 1915, at the Clei
under the Act of March 3, 1879.

No. 8

D

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
CLEVELAND. OHIO

KAINA 5c.

1

6820 Superior Avė.

R

V

$2.00
$2.50
$3.00

A
Cleveland, Ohio

24-ti metai (24-th Year)

VASARIO-FEB. 24, 1939

BRITANIJA SMARKIAI GINKLUOJASI; GELBĖS PRANCŪZIJAI
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRANAŠAUJA PA
GERĖJIMĄ
New York. — Amerikos

ekonomistai tikrina kad šį
pavasarį pasirodys pusėti
nas pakilimas biznių.
Pagerėjimas paeis svar
biausia nuo kėlimo gyve
namų namų statybos, auto
mobilių industrijos, Ameri
kos ginklavimosi progra
mo plėtimo.
Ekonomistai kurie šiuos
pranašavimus daro nenu
mato jokio didesnio Euro
pinio karo šymet.
44 MILIJONAI DIRBA.

New York. — Nacionalinė
Industrinės Konferencijos
Taryba skelbia kad šiuo
laiku Suv. Valstijose įvai
riuose darbuose dirba 44,306,000.
Bedarbių skaičiuoja apie
9,952,000, kurie galėtų dir
bti bet negauna.
Iš tų bedarbių, 3,398,000
yra dirbantieji viešuose
darbuose.
Per Gruodžio mėnesį be
darbių skaičius sumakėjo
77,000 darbininkų.
BAIGĖSI. Los Angeles,
Cal. — Čia baigėsi 300 dar
bininkų streikas Goodrich
gumų dirbtuvėje. Streikas
kilo Sausio 30, kai kompa
nija sumanė panaikinti 6
valandų darbo dienų ir su
grąžinti 8 vai. dienų.
Naugatuck, Conn. — Bu
vo sustreikavę apie 400 U.
S. Rubber Products darbi
ninkai, bet šiomis dienomis
streikas baigėsi.

PRANCŪZIJA UŽĖMĖ DALI AFRIKOS TE
RITORIJOS. TARP ITALU IR PRANCŪ
ZU PRASIDĖJO SUSIRĖMIMAI

Londonas, Vasario 21. —
Anglijos atstovų butas užgyrė Britanijos milžiniškų
ginklavimosi planą. Tuomi
Britanija stoja į tarptau
tines ginklavimosi lenkty
nes, kurias kelios valandos
pirm to premjeras Chamberlain pavadino “vedan
čias visas Europos šalis į
bankrutų”.
Tuo pat kartu apsigyni
mo ministerijos nariai iš
kėlė aikštėn kad Britanijos
ir Prancūzijos generaliniai
štabai dirba bendru planu
padarymui reikšmingu tų
šalių karo pajiegų, atsiti
kime kad jos abi butų įvel
tos Į karų.
Chamberlaino vyriausy
bė laimėjo atstovų buto už
tvirtinimą savo planų padvigubinimui savo teisių
užtraukti paskolas apsigy
nimo tikslui nuo 2 bilijonų
iki 4 bilijonų dolarių.
Tam planui priešinimąsi
kėlė darbiečių atstovai, bet
jų opozicija pralaimėjo.
Chamberlain pasdkė kad
Britanija neužsileis jokiai
valstybei ar valstybėms, ir
jei bus reikalas skolins ir
daugiau apsigynimo programui plėsti.
Britų valdžia pasiryžo
vinklavimąsi plėsti ne už
dedama žmonėms naujus
taksus, bet skolindama pi
nigus iš gyventoių.
Britanija susiartino ir
su Sovietu Rusija, sudary
dama prekybos sutartis.
TEISINA LĖKTUVU
PARDAVIMĄ

NORI UŽTIKRINT DAR
Washington.— Preziden
BO VALANDAS
to Roosevelto priešininkai
Washington. — Algų-va-

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS TARYBOS VALDYBA

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Paryžius, Vasario 22. —

Prancūzija padarė savo
pirmų svarbų žvgį ginče su
Italija už rytinę Afriką,
Vasario 17 d. užimdama
plotą Somalilando, kurį su-'
lyg sutarties su Italija 1935.
m. Prancūzija gavo, bet iki
šiol nebuvo užėmus.
Taipgi Prancūzija įsakė'
visiems savo kareiviams
Tunisijoje būti barakuose, į
kai pasiekė žinios apie Ita- į
lų-Prancuzų kareivių susi
rėmimus prie Tunisijos-Li- į
byjos sienos.
Nors žinios užginčija-:
mos, sako šiame susirėmi-j
me užmušta apie 80 Italui
kareivių ir 4 Prancūzai.
Italija pasiryžo pasiųsti;
dar 30 000 savo kariuome
nės Į Libyją, Afrikoje.
Jeigu Prancūzija butų j
nuolama, Britanija pasiry-l
žus siųsti jai visą karišką;
pagalbų.
FRANCO NESISKUBI
NA TAIKYTIS
—

ATLEIDŽIA NUO MOKES
ČIO Už MOKSLĄ. Darbo Rū

Sėdi: K. S. Karpius, Dirvos redaktorius, Sekretorius; Teisėjas Wm. F. Laukaitis, Pir
mininkas; A. S. Trečiokas, Iždininkas. Stovi: B. J. ščegauskas ir P. Grybienė, Iždo
Globėjai; P. gurgėta, Vice Pirmininkas; A. B. Strimaitis, Organizatorius, (žiur. 2 p.)

RUSIJA rAblRAŠE

EKSPORTAS 1938 M.

DEPORTAVO VIRŠ

PREKYBOS SUTAR

BUVO DIDELIS

18,000 SVETIM
ŠALIU

Londonas, Vas. 23. — Iš
TĮ SU LENKIJA
Ižsbono, Portugalijos, pra
neša kad Gen. Franco pa
Maskva, Vasario 20. —
ruošęs naują ofensivų ant
kairiųjų valdomos Valenci- Sovietų Rusija pasirašė su
jos, ką pradės Vasario 25. Lenkija artimos kaimynys
<f-
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Paryžius, Vasario 21. —

Ispanijos sukilėlių vadas ir
kairiųjų nugalėtojas Gen.
Franco pasiryžo gauti kai
riųjų sutikimą pasiduoti be
jokių išlygų, kitaip karą
tęs toliau.
Prancūzijos siūlymas jo
vyriausybei pripažinimo ir
paskyrimo ambasadoriaus
taip pat nepaskubina Gen.
Franco baigti karą.
Prezidentas Azana, kai
riųjų vyriausybės galva,
prikalbėjo Katalonijos ir
Madrido kairiuosius prašy
ti paliaubų su nugalėto
jais. Viskas ko jie nori tai
kad nebūtų baudžiami, ki
tokių sąlygų nestato.

tės prekybos sutartį.
Maskva pastarų kelių sa
vaičių bėgiu atnaujino pre
kybos sutartis su Prancū
zija, Latvija, Estonija ir
Lietuva.

POPIEŽIAUS RIN
KIMAI PRASIDĖS

KOVO 1
Vatikano Miestas, Vasa

ėmė jį puldinėti dėl sutiki
rio 21. — Atvyksta pasku
mo parduoti Prancūzijai
tinis Amerikos kardinolas
Amerikoje gaminamus ka
O’Connell iš Bostono, tai
ro lėktuvus. Vieni sako,
gi visi 62 kardinolai bus į
gali pritrukti pačiai Ame
Vatikaną susirinkę Vasa
rikai kai prireiks. Kiti įro
rio 28 d. ir Kovo 1 pradės
do tuomi laužymų neutra
balsavimus už naują popie
lumo ir kiršinimų Europos.
žių.
Roosevelt tikrina kad tų
lėktuvų pardavimas pilnai SUV. VALSTIJOS 1938
AMERIKOS Darbo Fe pateisinamas.
PAVOJINGA SĄ
metais eksportavo įvairios
deracijos vadai savo suva
Atstovų butas priėmė ša amunicijos į kitas šalis du
JUNGA
žiavime Miami, Fla., nuta lies gynimo programo vy- syk tiek kiek 1937 metais.
rė uždėti savo nariams ek kinimui bilių, skiriantį šim Ginklai buvo vengiama iš
New York. — Europoje
stra mokestį, iš kurio su tus milijonu įvairiems ap vežti ten kur žinota kad
plinta
gandai kad tuoj kaip
kels $400,000 savo naujam siginklavimo reikalams.
bus
parduodami
Ispanijai,
tik
baigsis
Ispanų pilieti
darbininkų
organizavimo
Karo lėktuvų skaičius nors lojalistams teko dalis nis karas, Romoje įvyks
vajui. Tame vajuje ineina nutarta didint iki 6,000.
tų ginklų, nelegaliai išga pasitarimas tarp Mussoliir užsimojimas paveržti iš
Bus apginkluota salos benamų.
nio, Hitlerio ir Gen. Fran
CIO organizacijos narius. Pacifike ir atlikta kiti pa
co.
Jeigu tai teisingos ži
Bus dedama pastangos siruošimai prieš užpuoli
KARAS tarp Kinų ir Ja nios, ios labai surūpina An
organizuoti automobilių ir kus.
ponų tęsiasi, šiomis dieno glus ir Prancūzus, nes tų
anglies industrijų darbinin
Iš Washingtono eina ži mis prie Lanchow abi pu trijų valstybių sąjunga bu
kus kurie prisiglaudę prie nios kad Roosevelto admi
sės giriasi laimėjimais, Ja tų labai pavojinga Euro
CIO.
nistracija ruošia naujų di ponai sako nušovę 36 Rusi pai.
SUMAŽĖJO užmušimai. delį pinigų leidimo progra jos darbo kariškus lėktu
Ispanija yra raktas į Vi
Amerikos geležinkeliai ra mą.
vus, Kinai nušovę aštuonis duržemio juras, kurios la
portuoja kad per pirmus
Japonų lėktuvus.
bai svarbios Prancūzijai ir
SUV. VALSTIJŲ kariš
10 mėnesių 1938 m. buvo
Britanijai. Jos deda pas
2,669 traukinių užlėkimai kas lėktuvas Vasario 11
NAZIŲ spauda visoj Vo tangas neprileisti Generolą
ant skerskeliais važiavusių perskrido nuo Atlantiko iki kietijoj ištisai pradėjo rėk Franco i tą sąjungą.
auto ir vežimų, gi 1937 m. Pacifiko darydamas po 400 ti prieš Prez. Roosevelta,
Gen. Franco.yra pasakęs
per tiek pat laiko buvo mvliu valandai. Kelionę at užkabina ir jo žmonų, kal jog neleis jokiai svetimai
3,585 nelaimingi atsitiki liko į 7 valandas. Nusileis tindama Roosevelta taikos valstybei naudotis juo ir io
damas lėktuvą sudaužė.
mai.
ardymu. Prikiša iam pla šalimi, bet ar jis pajiegs
1938 m. tose nelaimėse
Tuo greitumu, Amerikos tinimą karo baimės Euro išlaikyti spaudimą Mussoužmušta 1,159 žmonės; gi lėktuvai pasiektų Europa į poje, tikslu pagerinti Ame linio ir Hitlerio, kurie jam
9 valandas.
1937 m. — 1,519 žmonės.
rikos ginklų industriją.
daug ko prižadės?

landų adminisratorius iš
leido patvarkymų kad in
dustrijų vadai kurie nori
gauti dalini paliuosavimų
nuo mokėjimo darb'ninkams viršlaikio, garantuo
tų nemažiau 2,000 darbo
valandų metuose.

1938 metais Suv. Valsti
jų bizniai pardavė užsie
niams savo gaminių dau
giau už $1,133,567,000 negu
įvežė iš užsienių.
1938 metais eksportuota
už $3,094,095,000, įvežta už
$1,960,528,000.
Visokiii rūšių žemdirby
stės padargų parduota ki
toms šalims daugiau negu
1937 metais. Eksportuota
kviečių daugiau pirmą kar
tą nuo 1930 m.; kornų pir
mą kartą daugiau nuo 1922
metų; tabako daugiau nuo
1931 metų. Apelsinų dau
giausia negu kada istori
joje.

Pereitų visa metų iš Su
vienytų Valstijų buvo išdeportuota į savas gimti
nes šalis 18,553 svetimša
liai, kurie buvo arba slap
tai įsigavę arba tam tik
rais kitais sumetimais pa
tekę po deportavimo įsta
tymu.

mų liaudies universiteto suren
gtų bendro lavinimosi pradžios
ir vidurinių mokyklų kursų
lankytojai darbininkai, kurie
negali sumokėti paskirti už
mokslą mokesnio, padavę pra
šymą būna nuo mokesčio atlei
džiami. Bet privalo gerai mo
kytis ir uoliai lankyti kursus.
•
LENKAI JAU PERKA. Iš
Lenkijos j Kauną sugryžo pra
monininkas Gudinskas, kurisr
su Lenkais tariasi dėl bituko
plytų (gatvių grindimui) par
davimo. Varšavos ir Vilniaus
miestų gatvių grindimui užpir
kta 2 milijonai bituko plytelių.
•
LIETUVOJE pernai žemės
Tvarkymo Departamento ži
niomis, išskirstyta viensėdžiais
475 kaimai, 85,539 ha ploto.
1937 m. buvo išskirstyta 512
kaimų, 100,535 ha ploto.
•
ATSISAKO NUO ŠUNDAK
TARIŲ. Įsteigus provincijose

daug sveikatos punktų, kaimo
gyventojai veja lauk iš savo
apielinkių šundaktarius. Svei
katos punktų akušerės už pa
tarnavimą gimdyvėms mote
rims ima tik po 10 litų, o iš
neturtingųjų visai nieko. Taip
pat gydytojai teikia medicinos
pagalbą už visai žemą kainą
arba ir visai dovanai.
Kaimo gyventojai yra labai
dėkingi tautinei vyriausybei
kad rūpinasi jų sveikatingumu.
•
ŠIŲ METŲ pradžioje Lietu
voje veikė 7,835 draugijos,
draugijų sąjungos ir jų sky
riai. Draugijų kurios turi sky
rius veikė 73 ir neturinčių jo
kių skyrių, 698. Išviso veikė
772 centrinės draugijos.
•

KINAI tęsia savo žudy
mų Japonų viršininkų už
imtose srityse. Daug žūs
ta pačių Kinų kurie buvo
Japonų paskirti Kinus val
dyti. Per pusantrų metų
išžudyta apie 80 Japonų ir
Kinų valdininkų, tarnavu
sių Japonijai. Dėl to Ja
NEW YORKE, Vasario
ponija pradėjo keisti tvar LIETUVOJE jau vykdoma
21 d., Vokiečių “bundas” kų tose dalyse ir labiau per draudimas nuo nelaimingų at
turėjo savo masinį mitingų. sekioti teroritus.
sitikimų žemės ūkiuose dirban
Laike kalbų, scenon užbė
čių darbininkų. Tokių darbi
go vienas Žydas, kuomet
ninkų
esama apie 1,250,000.
AMERIKOS darbo karo
kalbėtojas niekino Žydus,
•
MIŠKO VALYMUI Lietuvos
ir norėjo kalbėtojų apmuš lėktuvai, kurie gabenami į
ti. Ten buvę daugiau Vo Prancūziją, labai saugoja Miškų Urėdija duoda dalgius.
mi nuo pasalingų priešų Iki šiol miškų urėdijos jau tu
kiečių tų Žydą sumušė.
pakenkimo, sugadinimo, ar ri 630 dalgių. Dabar užsaky
sudeginimo kur sandėliuo ta dar 60 dalgių miškų valy
ROMOJE Vasario 15 d. se bestovint.
mui.
iš proto ligų ligoninės pa
•
leistas vyras kėsinosi nu 18,000 ŪKININKŲ nori su LIETUVOJE eina, be Klai
šauti Mussolinį, peršovė jo kultūrinti savo blogas pievas, pėdos krašto, 157 periodiniai
sargybinį, šovikas suim ganyklas ir nusausintas pelkes, leidiniai, iš jų 15 dienraščių,
tas. Tai yra jau kelintas kad tuomi galėtų daryti spar 43 savaitraščiai, 27 dvisavaitpasikėsinimas prieš jį.
tesnę pažangą pieno ūkyje. raščiai. 43 mėnesiniai ir 29 ki

Geriau gyvulius šeriant, sako toki. Lietuvių kalba eina 129
AMERIKON atvyko bu pernai butų galėję eksportuoti laikraščiai. Vokiečių — 1; Ru
vęs Čekoslovakijos prezi 20 milijonų kilogramų sviesto sų 5, Lenkų — 4, Prancūzų —
dentas Beneš. Prieš porų vietoje 17 mil. klg.
2, žydų kalba — 13 laikraščių.

savaičių atvyko Masaryk,
pirmutinio Čekoslovakijos LIETUYOJE traukinių ju ŠUNADVOKAČIAI Lietuvo
prezidento sūnūs. Jie duo dėjimas žymiai pagerėjo. 1920 je pradėjo nykti. Mat, pradė
da paskaitas apie Europos metais paveizdan traukiniai ei jus kovoti prieš šunadvokačius
davo vos apie 40 kilometrų per įvairiomis a d m i nistracinėmis
padėtį.
•

SUKĖLĖ MILIJONĄ

New York. — Prez. Roo
sevelto gimtadienio minė
jimo komitetas skelbia kad
iki šiol Prezidento vardu
vių iškilmėmis sukelta jau
$1,480.000 kovai su infantile paralyžium.

valandą. Dabar eina 120 km.
Pradžioje, iš Vokiečių nuomoti
traukiniai buvo pasenusio tipo
ir garvežiai malkomis kūrina
mi. Dabar Lietuvos geležinke
liuose keleivių važiavimo sąly
gos nei kiek neblogesnės, o kai
kur ir geresnės, negu Vakarų
Europos geležinkeliuose.

bausmėmis, teismuose jie nedrysta rodytis.
•
LIETUVOJE keliama suma
nymas prie mokyklų steigti
pirtis, kas prisidės prie prati
nimo ir įauginimo mokiniuose
iš mažens supratimo apie as
menišką sšarumą.

*'
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NORI PRIVATINĖS
DEGTINES PRE-

KYBOS
'

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

prieš Musų Komunistus Išnaudotojus

KETURAKIS Simas, 58 metų, LUKOŠEVIČIUS Povilas, mirė

Baltimore, Md. — Vasa
rio 18 ir 19 d. čia įvykusio
je Amerikos Lietuvių Tau
IŠMOKĖJO 71 MILIJONĄ
HARRISBURG, Pa. — Per į tinės Tarybos valdybos ir
1938 metus Pennsylvanijoje iš I veikėjų konferencijoje pa
bedarbės apdraudos fondo iš daryta keletas svarbių vi
mokėta valstijos darbininkams suomeninių tautiniais rei
bedarbės atlyginimų sumoje kalais tarimų.

$71,555,000. Ta suma apima
Tarp kitko persiformavo
tik tuos bedarbius kurie ineina
Tarybos centralinė vady
į bedarbės atlyginimų įstaty
ba, pasikeičiant vietomis
mo ribas.

25,000 Jaunuolių Pa
gelbėta
Allegheny apskrityje perei
tų trijų metų bėgiu federalės
v aidžios jaunuolių rūpinimosi
administracija pastūmėjo pir
myn gyvenimo keliu apie 25
tūkstančius jaunuolių, vaikinų
ir merginų. Tam tikslui išleixta $2,309,503. Apie 15,500
tų jaunuolių buvo baigę aukš
tesnę mokyklą (high school).
Jie buvo pastatyti į įvairias
įstaigas pramokti atitinkamų
užsiėmimų ir profesijų. Apie
10,000 jaunuolių gavo darbus
pragyvenimo užsidirbimui.

mis tarp trijų vadybos na
riu, ir vadyba susideda seNESUSITAIKO. Tarp Penn
j
kančiai:
sylvanijos valdžios ir federalės
valdžios neprieinama susitari
mo kam turės priklausyti ta
žemė ant kurios bus įrengti federaliais pinigais potvinių kon
troliavimo tvenkiniai ir kitokie
įrengimai.
Federalė valdžia
duodama pinigus nori būti ir
tų plotų savininkė, bet Penn
sylvanijos viršininkai su tuo
nesutinka. Eina tarybos.
Pittsburghe esanti federaliai inžinieriai, kurių žinioje
yra vakarinės Pennsylvanijos
potvinių kontroliavimas, jau
imasi darbo. Jų projektas ap
ima 21 milijono dolarių sumą.

Pirmininkas — Teisėjas
Wm. F. Laukaitis,
Vice pirmininkas — P.
Jurgėla (buvo sekretoriaus

vietoje),

JACK GANSON GRYŽO I IMTIKUS

CUNARD WHITE STAR
Ohio Lith. Pub. Co.—Dirva
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Paul Molis
1730—24th Street
Detroit, Mich.

Sekretorius — K. S. Kar atstoves ir kitaip plėsti)
pius (buvo kasininko vie musų moterų tautišką ju
dėjimą.
toje),
Nutarė imtis greitų prie
Kasininkas — A. S. Tre
čiokas (buvo vice pirminin monių gelbėti Kanados iš
eivius Lietuvius nuo ko
ko vietoje),
A. B. Strimaitis — orga munistinio ir kitokių parti
jų demoralizavimo.
nizatorius,
Nutarė skelbti tautinės
P. Grybienė ir B. J. ščespaudos
platinimo vajų.
gauskas — kasos globėjai.
Nutarė ir įgaliojo Tary
Vadyba nustatė nekurias bos sekretorių Karpių ir
savo darbų vykdymui rei kasos globėją P. Grybienę
kalingas komisijas, į ku susitarus su Chicagos ir
rias kvies Scrantono Tau apielinkės tautiniais veikė
tinės Konferencijos daly jais sušaukti Tautinę Kon
vius ir šiaip tautinius vei ferenciją Chicagoje Kovo
kėjus.
mėnesį.
Nutarė kviesti Į Tarybą
(Daugiau apie tai bus, BARTAŠIUS Jonas, 47 metų
mirė Sausio 29, Chicagoje.—
Amerikos Lietuvių moterų pranešta vėliau).

TRUMPOS
ŽINIOS

• CHICAGO, III. — Vasario 5
įvyko Tėvų Marijonų Rėmė
jų seimelis. Chicagos Lietu
viai katalikai rimtai darbuoja
si savo įstaigų palaikymui. —
Aukų sudėta $1,300.

ALLEGHENY apskritis tu
ri $11,493,830 pinigų, kuriuos
negali gauti. Tai yra nuo 1927
iki 1938 metų šios apskrities
gyventojų nesumokėti taksai.
Neužmokamų taksų suma
nuo 1927 metų, kuomet buvo
užsivilkę tik $87,635, augo kas
met didyn, štai 1938 metais
neužmokėtų taksų liko $2,188,432.

Į LIETUVĄ

mirė Sausio 28 d., Reading,
Pa. — Garlevos p., Kalinavo d v. Amerikoje išgyveno
40 metų. Paliko žmona, Elz
bieta, sūnūs Kazys, ir trys
dukterys: Agnieška, Albina
ir Bronė. Palaidota iš šv.
Antano Lietuvių bažnyčios,
Lenkų kapinėse.
ŠLAPIKIENĖ Marė, mirė 24
Sausio. Palaidota Sausio 27,
su bažnytinėmis apeigomis,
Reading, Pa. Paliko tris sū
nūs, du iš jų policininkai. —
Paėjo iš Prienų par., Pasau
lio k. Po tėvais buvo Raškiniutė. Amerikoje išgyveno
44 metus.
E. Keturakienė.

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Lietuvis imtikas Jack Ganson (Karabinas), per tris me
tus buvęs pasitraukęs. iš aktiviškų imtynių, praneša kad vėl
gryžo į tą sportą ir pirmas sa
vo imtynes turi Pittsburghe,
Vasario 23 d. Ten jis supo
ruotas su “Wee tVillie” Davis,
265 svarų vyru, iš Virginia.
i Gansonas sako nebuvo pameį tęs imtiko profesiją, bet buvo
Darbininkai Gaus Ato
■ perdaug užimtas įvairiais im
NELAIMĖS 1939
stogas su Užmokesniu
tynių rengimais, taigi pats ne
turėjo laiko' imtis. Jis yra 38
PITTSBURGH, Pa. -i AĮuMETAIS
| metų amžiaus, per kelioliką
minum Co.* of America vado
praeitų metų buvo žinomas vi
vybė praneša kad šymet savo
1938 metais Suvienytose Val soje Amerikoje sunkaus svorio
darbininkams, kurių turi apie
18,000, duos apmokamas ato stijose mirčių nuo nelaimingų imtikas. Sveria 230 svarų.
Dabartiniu laiku Amerikoje
stogas, sulyg tam tikro išdir atsitikimų buvo suvirs 100,000.
bto plano.
Apie 35,000 tų nelaimingų Lietuvių imtikų kaip ir negir
dėti, todėl Gansonas pasiryžo
Ta kompanija turi dirbtuves mirčių įvyko namuose.
pats stoti atgal į imtynes ir
Nęw Kensingtone, Arnold ir
Nelaimės įvyksta kuomet ne nešti Lietuvių vardą to sporto
Logan’s Ferry, Pittsburgho te
ritorijoje, kur dirba apie šeši apsigalvojus panaudojama su mylėtojų publikai.
Gansonas pasirodys Pittspama kėdė vietoje kopėčių.
tūkstančiai darbininkų.
Ta kompanija turi 15 dirb
Nuo vaikų paliekamų žaislų i burghe ir kituose miestuose
! dažniau. Atsiminkit jo vardą
tuvių nuo Atlantiko iki Paci- ant trepu.
ir isitėmykit atvaizdą, pažinsit
fiko.
Nupuolimais namuose užsi jį kuomet jis kur atsilankys
muša trečdalis visų namie žūs imtis.
Su juo susirašyti galima: 45
tančių asmenų.
Gubernatorius James
Labai pavojinga atidarinėti Erie Št„ Buffalo, N. Y.
T ardomas
vaisių skardines su paprastu
HARRISBURG, Pa. — Nau peiliu.
IT ALU-LIETUVIU
jai išrinktas Pennsylvanijos
Niekad nereikia kišti pirštų
gubernatorius James, pašauk prie elektros lempos užsukiKULTŪRINIS BEN
tas į Chicagą, prieš Amerikos mui at atsukimui šviesos kuo
Advokatų Draugiją pasiteisin
DRADARBIAVI
ti už savo netaktišką pasielgi met esi maudynėje.
MAS
Gatvėse ir keliuose 1938 me
mą. Jis būdamas valstijos
aukščiausiojo teismo teisėjo tais suvažinėta apie 8,000 pėkKĄUNAS (VDV). — Kau
vietoje, pereitą rudenį varė sa ščiųjų, kurie mirė bereikalin
vo rinkimų kampaniją, kas ne gai, dėl savo kaltės: jie bandė no radiofono surengtas Italijai
sutinka su advokatų draugijos eiti skersai kelią ar gatvę ne I muzikos ir dainų koncertas,
taisyklėmis. Jis turėjo rezig apsidairydami važiuojančių au | kurį transliavo daugumas Ita
nuoti iš teisėjo vietos kuomet tomobilių. Kiti užmušti einant
lijos radio stočių, sutiko labai
dirbo už savo gubernatoriaus vieškeliu.
Iš apie 32,000 automobilių plataus ir palankaus atgarsio
kandidatūrą.
nelaimėse žuvusių žmonių, vi Italijoje. Spauda labai plačiai
sas ketvirtadalis žūsta iš kal
tės pačių pėkščiųjų, kurie ne apie jį rašė, ta proga pabrėž
PENNSYLVANIJOJE išnau- prisilaiko šešių paprastų tai dama tokio kultūrinio bendra
jo keliama klausimas paliuosa- syklių apsižiurėjimo gatvėse ir darbiavimo svarbą Lietuvosvimo iš viešų mokyklų tekėju vieškeliuose.
Italijos santikiams.
Kiti suvažinėjami neišvengsias moteris. Per visą valsti
Italijos ministras Lietuvai
ją tokių ištekėjusių mokytojų tinai, o likusi dalis iš tų 32,- į Baronas di Giura apie koncer
000 yra užsimušę automobilis
yra tūkstančiai.
tą telegrafavo Mus,Solinio as
tai.
meniniam sekretoriui Sebastini, kuris pranešė Mussoliniui ir
iš jo gavo įsakymą padėkoti
Lietuviams už surengtą kon
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu
certą. Atsakymo telegrame
QUEEN MARY
Baronui di Giurai Mussolinio
Ekspresiniai plaukiniai per Cherbourgą
QUEEN MARY ....... Kovo 10. Kovo u vardu dėkojama radiofono va
AQUITANIA ............. Balandžio 1, 15, 29 dovybei už draugiškumo ma
Specialia Velykine Kelione
nifestaciją ir gražią meninių
r QtJEEN~MARY KOVO žFDIĖNĄ
I ryšių užuomazgą.
Parsivežkite savo iri minės! Reikalaukit
Sausio 22 d. Lietuvos radio
dykai knygelių: “Kaip parsivežti savo
stotys
transliavo iš Turino Ita
gimines iš Europos”.
DicnHS Dėl daugiau informacijų kreipkitės j lu muzikos ir dainų koncertą.
Ta proga žurnalistas Foscini
Lietuvos radiofone skaitė Ita
liškai paskaitą apie Lietuvą.

•

MIRIMAI

Skelbiama Tautinės Spaudos Vajus, Kviečiama Moterų Organizacijos j
Tarybą. — Bus Teikiama Pagalba Kanados Lietuviams Jų Kovoje

1938 metais Pittsburghe liko Amerikos piliečiais 3450 ateiviai, tarp jų keli desėtkai
Lietuvių.

---------

Pennsylvanijoje norima at
imti iš valstijos alkoholinių gė
rimų biznį ir pervesti j paski
rų privatinių prekiautojų ran
kas. Daugelis valstijų pasi
ėmė degtinės prekiavimą į sa
vo kontrolę, kitose valstijose
degtinę pardavinėja privatiniai
biznieriai.
Valstija iš degtinės biznio
šelpia bedarbius ir padengia
nekuriuos kitus valstijos kašt iš. Degtinės bizniui perėjus
i privatines rankas, tas sumas
gautų už išduodamus leidimus
ir specialius taksus ant degti
nės.

naujų piliečių

Svarblis Tautinas Tarybos Darbu Pianai

•

• AUTOMOBILIS važiuojan
tis po 60 mylių į valandą iš
tisai, sunaudoja tepamo alie
jaus 10 kartų daugiau negu
važiuojant po 30 mylių į va*
landą/

—S. P. Evaldo mirties prie
žastį tyrinėja Chicagos polici
ja. Jis buvo Kęstučio Bendro
vės sekretorius, kurį atrado
negyvą. Spėja kad jis pats ga
lėjo nusižudyti.
• PHILADELPHIA, Pa— Čia

atsidarė ligonių priėmimo
ofisą naujas Lietuvis gydyto
jas, Dr. A. B. Ramanauskas.
Antrašas: 2657 Allegheny av.
• DETROIT. VI ich. — Gražiai

paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė suvaidi
nant operetę “Į Tėvynę”. Pu
blika parengimu likos sužavė
ta.
• CHICAGO, III. — “Dėdei” B.

Raseinių aps., Stulgių par.,
Kerpenų k. Amerikoje iš
BALTIMORE, MD.
gyveno 32 metus.
JEMĖNAS Antanas, 24 metų,
mirė Sausio 31, Chicagoje.
Gimęs Pt Washington, Wis.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
POCIUS Bruno, 20 metų, mi
MYBĖS MINĖJIMAS
rė Sausio 27, Toronto, Ont.,
Baltimorės Lietuviai šymet,
kaip jau kelintas metas pagreKanadoj. Gimęs Kaltinėnų
tu, minėjo Lietuvos Nepriklau
par. Kanadoje išgyveno 8
somybės sukaktį Vasario 16 d.,
metus.
kuri diena yra visos Maryland
KEPURAITIS Vytautas, mirė
valstijos legalė šventė.
Sausio 26, Worcester, Mass.
Maryland Valstijoje Vasario
16-ta paskelbta tos valstijos SEPAVIčIUS Kazys, 52 metų,
legale švente Gegužės 17, 1935
mirė Sausio 31, Worcester,
metais. Šymet jau ketvirtą
Mass. Amerikoje išgyveno
kartą Baltimorės mieste ir val
35 metus.
stijoje bendrai daugybėje vie
tų plevėsavo Amerikoniškos PAUKŠTYS Vincas, mirė Va
vėliavos.
sario 1, Chicagoje, pusamžis.
Lietuvių salėje buvo sureng
— Mažeikių aps., Laižuvos
ta du programai musų nepri
klausomybės paminėjimui: vie-l par., Pakliavupės k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.
nas 5 vai. vakare, kur atsibu
vo prakalbos, kalbėjo vietiniai BACVINKA Stasys, 63 metų,
žymesni veikėjai. Kelias dai
mirė Sausio 18 d., Detroit,
nas atliko Dainos Choras.
Mich. — Igliaukos par., PaVakare, didžiojoj auditori
žerėnų k. Amerikoje išgy
joj atsibuvo banketas. Šiame
veno 38 metus.
bankete dalyvavo ir keletas
svetimtaučiu Lietuvių draugų. VAIČIULIENĖ Elzbieta (KiLietuviškai kalbėjo Dirvos
linskaitė), mirė sulaukus se
redaktorius K. S. Karpius iš
natvės, Vasario 2, Chicago
Clevelando; Angliškai — vie
je. — Tauragės a., Kvdėartos miesto trafiko vyriausias
nos par., Ganatų k. Ameri
teisėjas, Wm. F. Laukaitis.
koje išgyveno 39 metus.
Kaip žinoma, Teisėjo Lau
kaičio pasidarbavimu ir įvesta URBIENĖ Beatrica, 41 metų,
šioje valstijoje Vasario 16-ta
mirė Vasario 1, Mahanoy
kaip legalė šventė.
City, Pa. Amerikoje išgy
Programe dainavo Klemen
veno
23 metus.
tas Andrekus, jam akompana
VAITEKUNIENĖ Joanna, 91
vo jo žmona.
Po programo tęsėsi šokiai ir
metų, mirė Sausio 15, Phi
vaišės iki vėlumai nakties.
ladelphia, Pa. -r- Šiaulių ap.,
Joniškio miestelio.

Vaitekūnui pagerbti buvo
suruoštas pokilis Vasario 12 d.
Vaitekūnas yra pasižymėjęs
scenos artistas, per kelis desėtkus metų vaidinęs Chicago
je ir apielinkės Lietuvių kolo
TAUTINĖS TARYBOS VAL
nijose.
DYBOS POSĖDIS
Kadangi j Vasario 16-tos iš
—18-tos Gatvės apielinkėje, kilmę Baltimorėje galėjo pri
Chicagoje, susiorganizavo Lie būti iš Clevelando K. S. Kar
tuvių skautų grupė. Sumany pius, Tautinės Tarybos valdy- i
mą įvykdė LRKSA., kuris rū bos narys, tai ta proga panau
atlaikyti ir Tarybos vai- )
pinasi skautų organizavimo dota
dybos svarbus pasitarimas, nes
reikalais tarp katalikų.
čia gyvena Tarybos pirminin-I
kas, Teisėjas Laukaitis, ir ga
—Lietuvos konsulo p. Dauž- lėjo pribūti kiti valdybos na- j
vardžio buvo sukviestas susi riai nuo New Yorko, kuriems i
rinkimas suorganizavimui ko yra palyginamai arti į BaltiRep.
miteto Lietuvių Dienai remti) morę atvažiuoti.
Pasaulinėje Parodoje. Komi-,
tetas susideda iš šių: garbės
pirmininkas Konsulas P. DaužDAYTON.OHJO
vardis, pirmininkas K. Stepo
navičius, vice pirm. Bette Baldwin ir J. Brazaitis, užrašų raš
NEPAMINĖTA, šymet nie-j
tininkas A. Vaivada, turto raš
kas čia nepasistengė surengti
tininkas Irena Pakeltytė, iždi Lietuvos nepriklausomybės 21
ninkas Bronė Pužauskienė.
metų sukakties paminėjimo.
Bet buvo malonų išgirsti la
bai puikų paminėjimo progra
mą Vasario 19 d., iš Chicagos
radio stoties WCFL. Tai bu
AKRON, ORIO
vo programas kurį davė biznie
rius Juozas F. Budrikas. Oro
bangomis nuskambėjo Lietu
A. Skurvydas paskutinį me vos Himnas, Konsulo P. Daužtą mokinasi Ąkrono Universi vardis pasakė patriotingą kal
tete. Jis tikisi šį pavasarį bai bą. Už tokį prograbą esu dė
gti mokslą. Yra gabus ir dar kingas J. F. Budrikui.
bštus jaunuolis. Gyvena su
J. A. Urbonas.
savo tėvais p. Noreikais Medi
na, Ohio, -18 mailių Akrono, iš
LIKO DAUG PINIGŲ, čia
kur kasdien pribuna į mokyk kuomet gyvavo TMD. moterų
lą.
8-ta kuopa, Daytono Lietuviai
Pranas Paulauskas ir J. Sa ją labai rėmė finansiškai. Da
vickas šiomis dienomis gavo bar kuopa kaip ir numirus,
Amerikos pilietybę, taigi Ak- niekas apie ją nei nekalba.
ronas dviem piliečiais padau
Kada narės likvidavo tą kuo
gėjo.
pą, pas kuopos iždininką liko
Susirgo B. Versiackas, gy apie $700. Dabar butų gera
dosi namuose. Linkėtina jam proga paaukoti nors $100 Lie-1
greitai pasitaisyti.
tuvių Dienos Komitetui Pasau
Vasario 18 d. Akrono Lietu linėje Parodoje New Yorke, ir j
viai surengė bendrą Lietuvos kitiems svarbiems tautiniams[
nepriklausomybės paminėjimą. reikalams.
Buvo keletas kalbėtojų. Apie
Kas su tais pinigais daroma
tai bus pranešta vėliau.
dabar, kitos buvusios narės ne
Kalinis. žino.
TMD. šulas.

Sausio mėn., Leavenworth,
Kan. — Seinų ap., šventažerio par., Berteliunų k.
DEVEIKIS B., 35 metų, mirė
Sausio m., Waterbury, Conn.
Mirė 3200 Lietuvių
EVALDAS Jonas P., 51 metų,
mirė Vasario, 6 Chicagoje.
— Biržų ap., Eilučių k.
GUDMAN Veronika (Pocailė)
31 metų, mirė Vasario 7 d.,
Chicagoje. — Panevėžio ap.,
Ramygalos par., Uliūnų k.
Amerikoje išgyveno 25 m.
RAUBA Vincas, 58 metų, mi
rė Sausio 24, Chicagoje. —
Tauragės ap., Gaurės par.,
Balandžių k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.
DAGILIUS Jurgis, mirė Sau
sio mėn., Shenandoah, Pa.
JUODYS Edvardas, mirė Sau
sio mėn., Tamaųua, Pa.
KLEIZIENĖ Antosė, 57 metų,
mirė Clevelande, Vasario 14
dieną.
MULARIS Jonas, 54 metų,
mirė Vasario 2 d., Clevelan
de.
JUSEVIČ1US Mikolas, mirė 3
Vasario, Cicero, III. — Vil
niaus ap., Nemajūnų parap.,
Vaitiškės k. Amerikoje iš
gyveno 29 metus.
JAKONIS Juozas, pusamžis,
mirė Vasario 6, Chicagoje.—
Panevėžio ap., Subačiaus p.,
Tiltagalio k. Amerikoje iš
gyveno 42 metus.
ŠLIKAS Motiejus, 34 metų,
mirė Vasario 6, Chicagoje.
Čia buvo ir gimęs.
SAVAGE Michael (gal Savic
kas), 62 metų, mirė Vasario
5, Brooklyn, N. Y.
DAUKINTAS Juozas, pusam
žis, mirė Vasario 5, Chicago
je. — Telšių ap., Plungės p..
Nugarų k. Amerikoj išgy
veno 25 metus.
BIELSKIENĖ Elzbieta, mirė
Vasario mėn., Mahanoy City,
Pa.
KRIŠČIŪNAS (vardas nepažy
mėta) mirė Sausio mėn., To
ronto, Kanadoj. Mirė nuo
sužeidimo automobiliu.
STOČKUS Stasys, 29 m., mi
rė Sausio 28, Chicagoje. —
Raseinių ap., Tytavėnų par..
Kibučių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

11/MAN TAIP PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ
SKAUDA
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
’EČI Ų
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ
SU PAIN-EKPELLERIU
PAMATYSI, KAIP
ŪMAI SKAUSMAS.
negaliu.j
PALENGVĖS

NET
IŠSITIESTI

_ <_______ __

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metą

DIDELE EKSKURSIJA
Dcl informacijų kreipkitės į:
J. <S B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Nevvark, N. J.

JOHN SEKYS
904 Broad St., Harfiord, Conn.
VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.* Brockton, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio
A. VARASIUS
2316 Sarah St., Pittsburgh, Pa.

J. P. VVASILAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn.
DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III,

t lietuvi;
Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nctv Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939
e
Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną
ir Klaipėdą

BAMBCBG-AMERICAB LINEj®
gęjNORTH german liotdS
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DIRVA

Gerb.

S

pasibaigia kalnai ir ten ke
liauji lygia žeme.
v
Pravažiuoji Vašingtoną,
C
• V•
kur Amerikos politikieriai
Jean Parker pražydi kaip Hollylaiko savo konferencijas,
wood naujausia spindulinė mergaitė. Tėmykite ją HalRoach’o veikale''It’$ Spring
palieki juos užpakalyje ir
Again”,
nudundi i Baltimorę, kur
bus svarbesnė konferenci
ja Lietuvių tautiniais rei
naujausia
kalais.
Judžiu Žvaigždė
•
Valio, Kanados Lietuviai! štai jums smagi nau
Važiuojant per kalnus,
jiena — pasinaudokite šia trumpa proga:
su ponu Redaktorium pa
Tiktai per Vasario mėnesį — visiems Kanados
sikalbėjom musų svarbiais
Lietuviams Dirva bus duodama už nupigintą kainą:
Lietuviškais reikalais ir
$2.00 visam metui. $1 pusei metų.
politikomis.
— Ką ponas Redaktorius '
Skubėkit užsirašyti. Gaukit Amerikoniškus domanai apie Lietuvos krik
larius, jeigu galima, įdėkit i laišką su aiškiu savo antdemų, valstiečių liaudinin
: rašų ir prisiųskit. Dirva jums eis per 12 mėnesių nuo
Išban
kų ir socialdemokratų da- i
užsirašvmo dienos. (Po Vasario 28 d. prenumeradykite
romą bendrą frontą Lietu-1
} ta vėl bus $2.50.)
voje? — sakau aš.
Kurie jau prenumeruojat, galit išrašyti ją savo
GERK. SPRAGILAS SVE — Jų rėkimas koalicijos
m
draugams.
Tėmykit: užsirašant Dirvą šia sumažinta
ČIUOSE BALTIMOyra tai jų gražiai padeng
Dvigubai-Švelnius
kaina
jokių dovanų nebus duodama.
RĖJE
ta veidmainystė Įsiveržus į
Aną dieną ponui Redak Lietuvos valdžią stumti Į
toriui nežinant aš sužino šalį visus kitus ir patiems
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
jau kad jis važiuoja į šlau griebti valdžią, — sako jis. [
Extra subrandinti
— Tas žodis “koalicija”
nų miestą Baltimorę arba
Tabakai duoda ExBaltą Marę, kaip kiti vadi juk ne Lietuviškas? — sa
kiame name ant kalno netoli} nepaprastai nudžiugom jį patra Skonį
Kūno Kultūros Rūmų.
mačiusios, ir papasakojom apie
na. O aš kaip tik tuo lai kau aš.
savo
patyrimus ir pergyveni
Juo
ilgiau
mes
Kaune
gyve

— Suprantama, ne. Tai
ku buvau paleistas iš KoI!
mus, besivaikščiojant po liepo
nom
tuo
daugiau
matėm
ir
pa

Copyiight, 1039, by P. Lorillard Co., Ina.
reiškia
taip
sakant
“
visi
į
Dvigubai
apsaugoti
dviem
už

linwudo karšapių, tai sutyrėm ir viskas buvo įdomu. mis. Neužilgo vėl susitikom
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
BFNOTLEy'7/aRTIE
"’?• Jfadness" •“ ROBERTO
mislinau ir sudūmojau pa turi sutilpti viename puo- i
Iki šiol, mes patėmijom kad musų draugą p. Rimkų, kuris
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ
Coiumbia N«work?
k“kV‘e°» S'kraadi'"> ’aka'«pakelio.
daryt ponui Redaktoriui de”, — sako jis.
jie čia nenaudoja patiesalų ant prisidėjo prie musų, na o juo
— Tai butų tikras Ame- į
grindų, o šiuose namuose ypa ilgiau čia vaikščioji juo dau
supraizą.
tingai mudvi negalėjom atsige giau susitinki, taigi netrukus
rikoniškas
“
čap-su
”
,
jeigu
— O kur tu dabar ren
rėti
puikiomis medaus spalvos musų pasidarė jau šeši bevaikgiesi? — anksti rytą pama į vieną puodą ir liaudinin-}
gerai nužibintomis “parketo” čiojanti į vieną ir kitą galą
grindimis. Naujesniuose na alėjos. Vaikštinėjom gana il
čius mane skubinant sako kai, ir krikdemai, ir sočiai- į
demokratai ir kitokį ratai, Į
muose grindys visur yra labai gokai, nes šis vakaras buvo
mano gerb. Šonkaulis.
gražios. Ant sienų paprastai kaip tik tinkamas pasivaikš
(Tęsinys iš pereito nr.)
atidarė radio kabinetą, kuriame ten važiuosim į Palangą, norė būna nukabinta parinktų au čiojimui, o kuomet nusprendėm
— Svarbiais tautos rei — sakau aš.
—
Tas
jau
buvo:
atsime-l
buvo pridėta įvairių stiklelių damos ten patekti pirmomis dinių, importuotų, gal orien- kad bus gana vaikščioti, kad
kalais, važiuoju Į Baltimo
ir lėkščių. Neužilgo patyrėm Liepos dienomis.
j'nam kaip jie elgėsi prieš}
talių, patraukiančių spalvų ir jau pavargom, vyrai pasikvie
rę, — sakau aš.
VAIŠĖS PAS KAUNIETI
kad kiekvienas šio kambario
trylika metų, kada politi
Eidamos į Pažangą pietums marginių, arba,vietos Lietuvo tė mus į Konrado kavinę at
— O kam tu ten reika kieriai turėjo laisvas ran
VIENGUNGĮ
rakandas buvo kamoflažuotas Laisvės Alėjoje susitikom Ma je austų savo tipiškais margi gaivinti kava, ir tada jau bu
ir talpino įvairių namams rei jorą Narušį su ponia. Susto niais. ' Visur kur tik teko ko vo laikas vykti į savo bufk
lingas? Apsieis ir be ta-Į kas. Tik peštynė, tąsynė ii’
BIRŽELIO 25, šeštadienis.
kmenų. Iš tos nekaltos kny jom pasikalbėti su jais ir - pa kiuose namuose būti, matėm nakvynei, nes ryte mes aplei
vęs, — sako ji.
Nežiūrint
dideles
vakar
dienos,
ergeliai, daugiau nieko, —
goms spintos jis atnešė didelę sakėm kad apleidžiam Kauną įvairių gėlių laikomų puoduose, džiam Kauną ir keliaujam Į
šį
rytą
jautėmės
labai
gerai,
— Tai mat kad neapsi sako jis.
stiklinę lėkštę tų skanių dide keletui savaičių, taipgi užsimi- paparčių, gurno augalų ir kito Telšius, kurie vadinami “že
eis, ir todėl aš turiu va-1I — O gal kartais dabar ir apie dešimtą valandą ėjom lių braškių, nuplautų ir nu nėm
kad mes netenkam savo kių su įvairiais žiedais. Daž maičių Sostine”. Gryždamos
Konrado kavinėje
žinoti. Ten šaukiama svar jie sutiktų išvien valdžioje pusryčių.
buto ir nežinom kur gyvensim niausia tai būna didelis mede namon užsukom į taksi stotį
susitikom Barborą Darlys, ir valytų gatavų valgymui.
bi tautinė konferencija, ir darbuotis, gal daugiau ne atėjo p. Rimkus. Apkalbėjom
Ponas Masiliauskas yra ge kai sugryšim atgal. Jie abu lio pavidalo augalas, ir tik vie užsisakyti taksi atvykti ir pa
imti mus ir musų bagažą 5 v.
vakarykštę dieną, o p. Rimkus riausias plaukų kirpikas Kau prakalbėjo sakydami nesirū nas ar du.
aš negaliu aplenkti joje ne sipeštų? — sakau aš.
ryto.
pinti,
nes
jų
namai
yra
atviri
ne,
turi
savo
kirpyklą
Laisvės
Poni
Galaunienė
parodė
sa

pasakė
mums
kad
šį
vakarą
dalyvavęs, — sakau aš.
— Kur bus du paskirų esam užkviestos į svečius pas Alėjoje. Jis yra šviesiaplau mums ir kvietė apsigyventi pas vo turimus ypatingus rankų
(Bus daugiau)
— O kas tau kelionę už partijų vadai ten be pešty jo draugą, p. Masiliauską, jis kis ir patogus, pats labai puo juos kuomet sugryšim. Mes darbo megstus langams užtie
mokės? Juk toli, brangiai nių neapsieis. Taigi iš ko atvyks mus paimti apie 8 va šnus, ir jo gyvenamas butas užtikrinom kad gryšim į Kau salus kurie kitados priklausė
kaštuoja nuvažiavimas, — alicijos tikėti ko gero yra kare. Dieną praleidom rašy kalba už save. Mums tikrai ną apie Liepos 15-tą, nes no Rusijos carui, taipgi turi ke
laiškus, pasivaikščioda- buvo smagu su juo susipažinti rim dalyvauti atidaryme Tau letą puikių tapesterijų ir kelio
sako ji.
tuščia svajonė.. Koalicijos damos
lika tikrų Persiškų skarų, ku
mos alėjoje, keletą valandų ir pasidžiaugti jo vaišingumu. tinės Olimpiados.
— Mes neturim žiūrėti ir jie patys nenorės, kaip pietaudamos su Barbora (pie Užsigėrėm vynįį ir gėrėjomės Mudvi pradžiugom tokiu pa rių viena kabo ant sienos, čia
kas užmokės: atėjo reika parodė Įvairiais atvejais tums paprastai susieidavom tomis uogomis. Ponas Gai- kvietimu ir nežinojom kaip bebūnant, Bronė ir Barbora
— seniausias ir
las ir važiuojam. Mes tai kur tik buvo su jais kalba Pažangoje), penktą valandą džiunas paskaitė mums savo jiem atsidėkoti. Dabar pasida padainavo duetą, p. Galaunie • VIENYBĖ
geriausias Lietuvių laikraš
ir neužilgo mes sušukom rė smagiau ir praėjo rūpestis, nė jom akompanavo pianu, o
ne SLA. ponai, ar Tautos masi kaip su lygiais. Štai nuvykom į Konradą pasiklau eilių,
muzikos, pasėdėti ir atsi grindų patiesalą ir prie radio nes ištikro yra sunku rasti bu aš pasigerėjau tuo privatiniu tis Amerikoje, einantis 52 me
Fondo globotojai. Reikia Kaune buvo Pirmas Pasau syti
tus ir antrus metus populiariu
peikėti.
x muzikos pašokom. Apie vi tas Kaune, prie to jie yra la koncertu.
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
pasidarbuoti savo idėjai, lio Lietuvių Kongresas, kur
Išėjusios
iš
p.
Galaunienės
durnaktį
musų
šeimininkas
te

bai
brangus.
Namon gryžom apie septin
Spaudos
Bendrovė.
lefonu
užsakė
iš
valgomų
daik

namų
mes
sugryžom
Laisvės
ne nuolat tik užmokesnio suvažiavę klerikalai koku- tą, persirengti vykti i svečius.
Pietaujant susiėjom savo
kur visai netikėtai suPrenumerata metams užsie
jieškoti, — sakau aš.
savo, tarėsi, ir pastatė sa Apie 8 vai. p. Rimkus pribuvo tų ; parduotuvės užkandžių ir pirmesni draugą, Petrą Aižį, Alėjon,
mudvi pagelbėjom jam paren
jis pasisakė kad vyks į Pa sidurėm su senu pažystamu. niuose $7.00, pusei metų $3.75,
— Tai tu nei nesiklausi vo reikalavimą kad jiems su kitu draugu, Baliu Gaidžiu- gti stalą vidurnakčio užkan ir
langą mėnesio pradžioje, čia Tai buvo Juozas Lingis, tas 3 mėnesiams $2.
nu,
žurnalistu
iš
“
Ūkininko
manęs ar leisiu važiuot ar butų pavesta didesnė pusė Patarėjo” štabo. Labai pui džiui. Rūbų spintoje radom taip pat susipažinom paskiau jaunas vaikinas studentas, ku
Suv. Valstijose ir Kanadoje
prezidiumo ir paskiau Pa kus jaunas vaikinas, geras pa gražių baltų stalui užtiesalų sius atvykėlius iš Amerikos, ris taip gražiai rūpinosi ir vai metams
ne, — sako ji.
$500; pusei m, $2.75.
ir
šluostukų;
ir
nepamačiau
iš
šino
mus
Stockholme,
Švedijo

saulio
Lietuvių
Sąjungoje
Praną Lubiną su žmona, iš Ka
triotas ir atsidavęs savo šaliai.
— Nejaugi tu norėtum
Adresuokite:
kurio
kampo
jis
atnešė
buvusį
je.
Jis
lanko
Stockholmo
Uni

man tokią trumpą kelionę valdyboje vietų. Jie visur Pa tyrėm kad jis yra ir poetas, paslėptą elektrišką1 kavai per- lifornijos.
daug eilių yra tilpę ir Dir
Pranas Lubinas yra aukštas versitetą, dabar sugryžo atgal
užgint, kai aš tave net Į ir visada giriasi kad jie su jo
kolatorių. Taigi, mes turėjom laibas
VIENYBĖ
voje.
vyras, apie septynių pė į Lietuvą atostogoms ir tik šią
Lietuvą leidau? — sakau daro didumą, kur tik juos Apsirengėm ir vykom į sve rūkyto ungurio, šviežių raugy- dų aukščio; į Lietuvą atvyko dieną pribuvo į Kauną. Jo
193 Grand Street
prisileidžia.
Kokia butų čius pas tokius kurių dar ne- tų agurkų, tomatų, šaltos viš pakviestas Kūno Kultūros Rū tėviškė yra provincijoje. Mes
Brooklyn, N. Y.
aš.
juodos duonos ir svies mų būti krepšinio lošimo in
Mano gerb. Šonkaulio Į koalicija jeigu kožna par pažinojom. Musų šeimininkas tienos,
to. Ko daugiau gali norėti?
Vieni Aukštųjų Naujų Kauno Namų
širdis suminkštėjo ir suti tija tiki kad ji didesnė už gyvena puikiame naujame mo- Viskas tikrai buvo puiku. Po struktorium ir dalyvauti Tau
Olimpijadoje. Jo žmo
dernistiškame
baltame
stucco
ko leist mane j Baltimorę. j kitas ir sau valdomos vir name, bet man darėsi net ne nas Masiliauskas tikrai buvo tinėje
taip pat yra aukšta laiba,
šenybės reikalauja? — sa smagu kad toks puikus namas sumanus vaišintojas, taip kad na
maloni jauna moteris, ir nors
Nusiskubinu Į autobusų ko jis.
pastatytas taip toli nuo gatvės mes turėjom smagų vakarą ir nėra Lietuvė, ji jau išmoko
stoti, atsisėdu prie to ku — Na tai gal su tais ku ir beveik paslėptas nuo žmo buvom viskuo patenkintos. Tik keletą Lietuviškų žodžių per
liūdnas prietikis pasili
kelias dienas buvimo Lie
ris eis į Baltimorę, ir lau rie pripažvsta demokrati nių akių. Prieiti reikėjo per vienas
ko manyje, man pasitaikė nu tas
užpakalinę
alėją.
Gaila
kad
tuvoje. Jai labai patinka gy
kiu. Neužilgo atvažiuoja ją ir. už ją kovoja, su val
ir sumušti tą puikią venimas Lietuvoje ir yra pasi
taip be tvarkos stato stumti
su taksi ponas Redakto stiečiais liaudininkais ar Kaunas
pjaustyto stiklo lėkštę kurio ryžus išmokti šio krašto kal
si nekuriose dalyse. Aš tą ir je
buvo braškės, ji nukrito ant bą kaip greit galint. Jie pasi
rius, ir pamatęs mane iš ba socialdemokratais gali pirmiau esu minėjus, taip pui
grindų
susimušė į daugybę ryžę gyventi čia mažiausia me
tempia akis.
ma butų padaryti koalicija kių namų daugybė yra pasta šmotelių.ir Tikrai
tragedi ja, nes
— Na, gerb. Spragile, ir laikytis prieš anuos? — tyti atokiose vietose, net pa aš patėmijau kaip tie dalykai tus, o gal ir daugiau.
slėpti.
Po pietų mes nuėjom į Vy
kas čia: ar darbą gavau} sakau aš.
yra brangus Kaune. Man tik
Radom
p.
Masiliauską
lau

tauto
Muzejų išklausyti kon
šioje stotyje? Bet ko sėdi?
— Ir tie tokie patys: ar kiantį musų ir jis pasisakė bi rai buvo gaila, bet malonus p. certo, surengto
sąryšyje su di
Masiliauskas
užtikrino
mane
— sako jis.
atmeni ką padarė musų so jojęs gal mes neateisim. Jis
dele šaulių iškilme (šaulių Są
kad
tai
tik
mažniekis.
— Ne darbą gavau, aš cialistai su Susivienijimo turi vieną kambarį1 šiame na
jungos švente), kuri prasidės
Nepasijutom kaip vėl pra rytoj- Mums pasakė jog tai
važiuoju Į Baltimorę. Į tau valdymu, kaip greit prie jo me, pusėtinai didelį, labai sko švito
ir buvo laikas atsisvei
tinę konferenciją, taigi va valdovybės dasigavo: ar ningai įrengtą ir gana jaukų. kinti ir padėkoti p. Masilaus- bus viena iš didžiųjų šios va
saros iškilmių, į Kauną suva
Kaip
mums
paaiškėjo,
čia
bu

žiuosim kartu, — sakau aš. jie pripažysta kitiems ko vo viengungio butas. Stovi kui už tokį malonų vakarą!
žiuos žmonių iš visos Lietuvos.
— Į konferenciją? La kias nors teises? O eina spinta knygų, radio, rūbams
Gaila kad mudvi buvom pasi
bai gerai, turėsiu kelionės gandai kad “inžinierius” spinta, dvi supamos kėdės, že PASKUTINĖ DIENA KAU dariusios planus apleisti Kau
NE, IKI VĖL GRYŠIM
ną, ir nusprendėm nekeisti jų,
draugą, nebus nuobodu, — Grigaitis tuoj bėgtų į Lie mas modernistiškas apvalus
stiklo
viršum
stalas
viduryje,
nes čia ir taip perilgai išbutuvą,
kad
ir
oru
skristų,
ir
sako jis.
BIRŽELIO 26, Sekmadienis. vom. Pradėjom bijot kad pra
ir įvairus kiti reikalingi baldai.
Sniegą, pusto, šala, mu skverbtųsi užimti kokią Tikrai tai patogiai įrengtas Sekmadienis yra “pasilsio die eis
vasara ir mes nematysim
du su ponu Redaktorium nors vietą valdžioje, jeigu butas, ir mudvi stebėjomės jo na”, o munfs pasilsio tikrai Lietuvos, o mes norėjom ma
taigi miegojom kiek tyti kiek daugiausia galima.
važiuojam tautos reikalais ten butų leista arba koali švarumu ir tvarkingumu. Ant reikėjo,
galėjom. Tačiau apie 11 va
stalo
stovėjo
lėkštė
Lietuviškų
Koncertas buvo labai iškil
cijos
valdžia
arba
tautinės
i Baltimorę.
ir tuoj atsirado bon- landą paskambino telefonas, mingas, dalyvavo šimtai žmo
Dėl sniego, važiavimas vyriausybės priešininkai ją saldainių,
tai
buvo
Barbora,
kuri
primi

ka vyno. Jis ėjo atnešti stik
nių, bet visi negalėjo sutilpti
autobusu lėtas, prastas, tai išverstų, — sako jis.
lelių ir mes nusistebėjom kai nė mums kad šiądien po pietų į muzejaus salę, ten buvo lei
Muzejuje
bus'
koncertas,
sąry

davažiavę iki Picburko nu — Kalbant apie jų at
džiami tik tie kurie turėjo bi
su šaulių švente, ir mes lietus,
kiti liko lauke, kur bu
tarėm mesti busą ir sėst Į kaklią kovą prieš dabarti su savo draugų Amerikoje šyje
susitarėm susitikti pietums.
traukini. Traukiniai dau nę tautinę vyriausybę, ku finansine pagalba deda vi Musų planai buvo padaryti vo įrengta garsiakalbiai, taip
jie girdėjo koncertą ir kal
giau patikėtinesni ir tokia rios priešai nepaiso kokio sas pastangas tautinę vy apleisti Kauną rytoj rytą vyk ir
bas. čia mudvi vėl susitikom
mis
priemonėmis
kovoja
me ore vistiek nuveža dau
riausybę išstumti tai yra stant lankyti mano gimines, savo pažystamus, Generolas ir
norėdami ją išversti, ar nsginčijamas faktas, — sa kurie nekantriai visą mėnesį ponia Nagevičiai sėdėjo visai
giau laiku.
musų laukė, o mes buvom už netoli musų, poni Galaunienė,
Ir prasidėjo važiavimas tautinė vyriausybė neturė ko jis.
imtos gerais laikais Kaune. buvus Lietuvos operos daini
i Baltimorę per kalnų kal ti! daugiau atsižiūrėti j tai
— BALTIMORĘ! — su Aš
buvau parašius p. Gedmi ninkė, dabar muzikos kritikas
irapsisaugoti?
—
sakau
riko konduktorius, ir mes nui Telšiuose ir buvau pažadė ir mokytoja, ir Barboros arti
nus, kurie debesis parėmę
griebčm už savo bagažų ir jus ten nuvykti pereitą savai ma draugė, sėdėjo su mumis
laiko, per klonius paupiais aš.
tę, taigi musų pirmas sustoji per koncertą.
kur tik žmogaus rankos — Nežinau kokių prie šokom iš vagono.
bus Telšiai, nors turim
Po koncerto ji užsikvietė
(Kitame num. papasako mas
pajiecė ištiesti geležinke monių imasi apsisaugoji
pravažiuoti Kuršėnus. Turė mus į savo namus kavai, kur
mui
ir
atsargai,
bet
kad
siu ką Baltimorėje mačiau sim gryžti kiek atgal palanky- be kavos mus pavaišino braš Pažangos Rūmai Kaune. Juose išleidžiamas Lietuvos Ai
liui bėgius.
das, telpa Tautininkų Sąjungos centras, ir Tautininkų Klu
Tik netoli Vašingtono, kairieji ir dešinieji tenai, ir girdėjau.)
ti mano gimines, o paskui iš kėmis ir tortu. Ji gyvena pui
bas su valgykla.
(Vaizdas iš VDV.)
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likams susirūpinti — yra aps
čiai darbo ir savuose nėmuose,
nekaltinant kitų.

KATALIKAI ČIA IR
LIETUVOJE
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Katalikų Amerika lygina Amerikos katalikų viešą gyveni
mą su tokiu pat gyvenimu Lie
tuvoje ir sako: “Amerikonai
(Spaudoje Pasidairius) katalikai laisvai nevaržomi tu
A MERIKA jau nėra tuo kuo buvo 25 metai atgal. Ši
ri savo mokyklas, savo orga
Rašo Vyt. Sirvydas.
didele respublika šymet mini 150 metų nuo to kai
nizacijos, studentų sąjungas; LIETUVA GAVO ITALO PARAS YTOS OPEROS APIE LIETUVĄ
Jurgis Washington užėmė pirmutinio prezidento vietą.
.L
jų susirinkimams nereikia poli
Šiai sukakčiai pažymėti ir rengiama New Yorke Pasau
KOMPOZICIJĄ
cijos leidimų; organizacijos ga
linė Paroda, kadangi Jurgis Washington buvo inaugu
li jungtis į centrus, Katalikai
AI VEIKIA?
ruotas prezidentu Nevv Yorko mieste 1789 metais.
leidžia savo spaudą, kurią niešiuo momentu Lietuvoje išnaujo šios operos
Prieš kelias savaites įvyko dalykas, kuris
Iš mažos keliolikos valstijų naujos respublikos ši ša
ūsų katalikų spauda daž- kas iš šalies neprižiūri.”
itin maloniai nuteikė visą Lietuvos visuomenę: pastatymas keliama. Iš muzikos pusės čia jo
lis išaugo Į milžiną, prasiplėtė nuo Atlantiko iki Pači
Lietuvos vyriausybę kalti
Tas viskas tiesa, bet Ameri- Italijos pasiuntinys Kaune, di Giura įteikė Lie kių kliūčių nėra; ne perdidelis jos sceningumas
fiko. Pasididino įsigydama nekurias salas Pacifike
na kam ji neturinti konkorda ka ne Lietuva. Čia Amerikotuvos Valstybės teatrui partitūrą ir visą orkes butų lengvai prašalinamas kai kuriais pakeiti
nusipirkdama iš Rusijos Alaską.
to su šv. Sostu. Tokio kon nai katalikai nesiveržia kata
Kaip valstybė ji augti-didėti liovėsi po Alaskos teri kordato, kaip žinoma, neturi likiškų partijų priedanga į val tro, choro ir solistų partijų medegą Italo kom mais. šiokių-tokių sunkumų sukelia jos turi
pozitoriaus A. Ponchielli operą “I Lituani” (Lie nys. Libretistas Chiianzoni laisvai pasielgė su
torijos Įgijimo, tačiau viduje, industriališkai ir ūkiškai nei Amerikos vyriausybė.
džią, ir nesiekia visam kraštui tuviai). Yra tai žygis rodąs Italijos palanku Mickevičiaus kuriniu, pritaikydamas jį publi
augo beveik iki Didžiojo Karo.
Eiliniam (ir net neeiliniam) užmesti savo pažiūrų, čia val
Kaip Amerika — tikriau sakant Suvienytos Valsti- skaitytojui nevisai aišku ką stybė griežtai nuo bažnyčios mą ir simpatiją musų menui ir išviso musų kos skoniui ir nelabai gilindamasis į istoriją.
kultūrai. Lietuva šiuri j šį įvykį kaip pradžią Kadangi turinys nėra ypatingai surištas su tau
jos, kurimns priskirta visos Amerikos vardas, — stovi
! daš ir^ Dabar ši respublika turi apie 130,000,000 gy- konkordatas Lietuvos katali atskirta, o Lietuvoje Bažnyčią platesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ita tiniu koloritu, tai net perkėlimas veikslo i Mal-'
kams duotų, ko jie dabar netu norima padaryti tokia sudėtine lijos. Italija Užima ryškią vietą pasaulio muzi burgo pilies į kokią kitą aplinkumą neįneštų di
j vgnt^jų (su teritorijomis). Iš pačios kontinentalės šari? Ar Lietuvos vyriausybė valstybės dalimi, kad kunigams
gyventojų dabar apie ketvirtadalis žmonių gyvena draudžia Lietuvos kunigams algos iš valstybės iždo moka kos, judėjime; jau pokariniais laikais čia iškilo sonanso ar vieningumo į į veikalą.
Šiaip ar taip, nugalėjus visas kliūtis, butų
' is valdiškų, valstijinių ir miestų pašalpų. Apie 10 mili mišias laikyti? Ar draudžia mos ir jie rašo valstybei gi meno rūšis kuri anksčiau nebuvo Italijos spe
jonų darbininkų nedirba pilnai arba laikinai, prie ku Lietuvos kunigams vaikus ka mimo, mirimo ir apsivedimų cialybe; anksčiau buvus pirmoje vietoje operos įdomu šį veikalą išvystyti musų scenoje. ■ Da
riu reikia pridėti dar jų šeimų narius, kas ir sudaro ar tekizmo ir tikybos mokyti? Ar metrikus. Čia niekas katali šalimi dabar Italija yra pirmaeilių simfoninių bar, gavus visą tam darbui reikalingą medegą,
L.A.
ti 25 milijonus iš pašalpų gyvenančių šios “aukso šalies” draudžia Lietuvos vyskupams kiškų organizacijų ir spaudos orkestrų ir didelių dirigentų (operinių simfoni šis tikslas gali būti lengvai įvykdytas.
nių)
kraštas.
Vardai
kaip
Toscanini,
de
Sažmonių.
Bažnyčios reikalus tvarkyti pa nevaržo, nes nevaržoma visos
Nors šalis turėjo savo sunkumus ir praeityje, ta gal kanonų ir tiesų? Tokių organizacijos ir spauda. Lie bato, Malinari aidi po visą pasaulį kaip tikrų
čiau ji savo augimu turėjo darbo visiems. Prieš karą, draudimų regis negirdėti Lie tuva randasi Europoje, kurios dirigavimo galiūnų simboliai.
KADA PIRMAS GARLAIVIS
Kas gi toks yra A. Ponchielli ir kodėl jis
kas tik atvažiavo Amerikon ir norėjo dirbti, buvo nu tuvoje. Ministrų pirmininkas, milžiniška valstybių dauguma
pasirinko
savo
operai
Lietuvišką
siužetą?
Pon

vedamas Į darbą, ir prasidėjo jam “Amerika”.
PERPLAUKĖ ATLANTIKĄ
Kunigas Mironas, net pareiškė spaudą bei organizacijas var
Dabar tos pačios Amerikos žmonės turi eiti Į šelpi kad Lietuvos vyriausybė sten žo. Ir buvusios krikščionių chielli gimė 1834 metais Paderno Fosolare, ne
toli Kremonos. Mokėsi Milano Konservatorijomo punktus jieškoti pagalbos.
Pirmutinis garlaivis, vardu Savannah, prigsis sudaryti tokias sąlygas demokratų vyriausybės šiuos
Dabar reikalinga jau ir bedarbės apdrauda, ir se kad pastoracijos, (tikybos mo dalykus varžė. Tai Europos j e. Pirmutinė jo opera buvo “I Promessi Spo- kjaūsęs Amerikos firmai, su garo varomu moto
si”, pastatyta 1856 metais Kremonoje. šiaip ru ir irkliniais ratais, perplaukė Atlantiką 1819
natvės pensijos ir kitokia socialinė globa, kuri padaro kymo) darbas vyktų. Tai ką paprotis.
žmogų priklausomu nuo kitų. Pats darbininkas nepa konkordatas galėtų duoti ko Kiek Amerikos Lietuviui ma- yra parašęs desėtką operų, iš kurių pasaulinio metais. Laivas buvo taip padarytas kad jo va
jėgia savo darbu užsitikrinti sau ateitį, nes darbas ne dabar Lietuvos katalikai netu tytina, Lietuvoje niekas nek vardo pasiekė tik viena, “GIOCONDA”.
romi ratai buvo iškeliami iš vandens kada jų
Pagal savo stilių Ponchielli yra artimas nereikėjo. Kelionę per Atlantiką laivas Savan
užtikrintas.
ri? Butų įdomu iš katalikų liudo katalikų taip vadinamam
garsiam Italui operų kūrėjui Verdi. Italijoje nah padarė per 26 dienas, beveik visą kelionę
Suvienytų Valstijų statymosi-vystymosi laikai pra spaudos vedėjų patirti.
pastOrarijos darbui: skelbti
ėjo. Dabar kas tik šioje šalyje daroma, daroma paten Kad Lietuvos kunigai nevi katalikų tikybą, laikyti mišias, Ponchielli buvo labai mėgiamas ir net vadina naudojęsis vėju ir sieliais, tat vargu galima sa
mas “Verdi’o įpėdiniu”, nors mirė daug anks kyti kd jis perplaukė okeaną su garo pajiega.
kinimui tiktai kasdieninių reikalavimų.
sai savo pastoracijos darbui eiti į kunigus, mokyti katekiz
Tuos reikalavimus patenkinti išvystyta tokie tech yra atsidavę, patyrė Telšių mo, lankyti atlaidus, dalyvauti čiau už jį, 1886 metais.
Pirmas tikras garlaivis, atlikęs tą kelionę
Jo pasirinkimas Lietuviško siužeto tai laiš su garo motorų pagalva, buvo “Sirius”, išplau
niški pagerinimai kad viską padaroma trumpu laiku, ir Vyskupas Staugaitis, kuris, procesijose, statyti ir už lai
kais Vargu ar galėjo išeiti iš kokių nors nacio kęs iš Cork uosto, Airijoje, 1838 metais Balan
gaminį baigus daryti darbininkas paleidžiamas.
pasąk Draugo, išleido net gra kyti bažnyčias. Varžymai pra
Seniau, darbininkas dirbo ištisą metą, ir dar ilges žų ganytojišką laišką kuni sideda tada, kada norima ši nalinių sumetimų (opera “I Lituani” pirmą kar džio 4 d. Jiš pasiekė New Yorką balandžio 28
nes valandas. Uždirbo nedaug, bet nežinojo ar gali bū gams, kuriame primena reika tas katalikiškos pastoracijos tą pastatyta 1874 metais). Greičiausia auto d. Po trijų dienų iš Bristolio (Anglijoje) iš
rius jieškojo iš viso nežinomų, ekzotinių temų plaukė kitas garlaivis, “Great Western”, ir at
ti toks dalykas kaip bedarbė.
lą “labiau susirūpinti didesniu darbas pavartoti politiniam tik
Ekonomistai šių metų pradžioje, kaltu su šalies pre uolumu kunigiškose pareigo slui: reiškia, pagelbėti krikš ir netyčia susipažino su Mickevičiaus ‘‘Konradu vyko į New Yorką tą pat dieną kaip ir “Sirius”,
zidentu, pradėjo skelbti kad 1939 metai turėtų būti 80 se”. 'Ypatingai vyskupas pa čionių demokratų partijos žmo Valenrodu”, iš kurio jam garsus libretistas Chi- tik keliomis valandomis vėliau. Tai ir buvo
bilijonų dolarių ineigos metai, jeigu šalis nori pasikel brėžia “gyvos dvasios reikalą”, nėms vėl įsigali® vyriausybėm lanzoni padarė libretą, gan laisvai perdirbda pirmutiniai du garlaiviai perplaukę Atlantiką.
ti iš ekonominio slogučio. Tos ineigos apimtų irieigas be ko parapijos gyvenimas ne Ar šie varžymai tautai ir val mas tą Mickevičiaus kurini. Todėl ir netenka Abu tie laivai buvo padirbdinti Britanijoje. Pir
visų šalies žmonių kurie kuo nors verčiasi — nuo pa klesti ir nesireiškia gyvais stybei naudingi, paliekame kalbėti apie bent kokį tautinį pradą šios operos mas garsios Cunard laivų linijos garlaivis “Brimuzikoje; jeigu ir butų autorius bandęs jo jieš- tannia” perplaukė Atlantiką Liepos mėn. 1840
prasto darbininko iki paties prezidento, inimant ir biz darbais.
spręsti Lietuvos gyventojams,
nius, komerciją, ukininkystę, .valstybės, valstijų ir mies Iš to ganytojiško laiško ma ne mums, nes jie geriau savo koti tai anais laikais butų greičiau įpuolęs į. .. . metais.
i Rusiškumą. Nes atminkime kad tais laikais
tų iždus, ir tt.
tyti kad ir be konkordatų yra gyvenimo sąlygas žino, negu
Lietuviškas atgimimo judėjimas nebuvo dar nei
Ar tas pasiekti pavyks niekas užtikrinti negali. Ži ko Lietuvos kunigams ir kata- mes.
prasidėjęs.
noma tik tiek kad viršpaminėti skaičiai žmonių pasilai
KAIP AUKŠTAI PAUKŠČIAI SKRAIDO
Taigi, Rusiško ekzotizavimo lyg ir galima
ko iš valdiškų pašalpų, ir kad užtikrinimui rytojaus ga
Suv. Valstijų Biologijos Tyrinėjimų Biu
pastebėti kai kur šioje operoje; šiaip jos muzi
minami visoki dirbtiniai budai.
ras
darė
tyrinėjimus kaip aukštai ir kaip grei
¥
*
¥
ka eina įprastais Italų “Verdiškų” opbrų keliais,
tai
nekurie
paukščiai skrenda kuomet jie per
susidėdama iš dėkingų arijų, duetų, choro an
Įskaitant visus žmones kurie šiais laikais iš valsikelia
iš
šiaurės
į Pietus, ir priešingai. Tyri
samblių ir panašiai. Savo verte ji nors n'epriIžios pasilaiko arba pašalpas gauna — apimant viešų
nėjant jų perėjimo vietas, skridimo kelius ir
lygsta
“
Gibcondai
”
,
geriausiam
Ponc.hiėllio
vei

larbų darbininkus, veteranus, kariuomenės, laivyno vykalui, tačiau yra skoninga, melodinga ir, kaip greitį, tyrinėtojai patyrė kad dauguma paukš
•us, senelius, jaunuolių stovyklų narius, — apie 12 miliįprastai būna Italų operose, labai patogi dai čių neskrenda taip aukštai kaip paprastai tiki
onų asmenų,
J? prie kurių neįskaityta jų šeimų nariai.
nuoti.
1884 m., šią operą autorius perdirbo ir ma juos skrendant.
Bet šiais laikais valdžiai tiesioginius taksus moka
AR ATSIMENI, RAMUS ARTOJAU?
Tyrinėtojai tvirtina kad labai retai kuris
ji buvo pastatyta Milane vardu “Aldona”. Tuo
tiktai apie 3,000,000 asmenų. Taigi ir ši nelygybė pri
Ar atsimeni, ramus artojau,
paukštis
pasikelia iki 5,000 pėdų aukštumon.
budu “Aldona” yra paskutinis Ponchiellio kūri
sideda prie padėties apsunkinimo.
Kai pašaukė tave nuo žagrės?
Maža
dalis
paukščių keliauja 3,000 pėdų aukš
nys.
Koks ūkanotas buvo rytojus
tume.
Dauguma
plunksnuotų gyvūnėlių kurie
Tas faktas kad Italų kompozitorius parašė
Kai likai vagą neužaręs.
LENKAI IR HITLERIS
operą Lietuvišku siužetu jau ne kartą buvo at skraido į pietus ir šiaurę šiuo vakarų pasauliu
Ar atsimeni, tylus artojau,
kreipęs Lietuvių muzikų dėmesį. 1917 m. Pet atlieka savo skraidymus žemiau 1,000 pėdų.
Keistas Lenkų diplomatų apsiėjimas su Hitleriu,
Kaip apverkė tave sena motė,
rapilyje A. Kačenauskas buvo net įsigijęs šios Aukščiausias skraidymas atsibuna kalnynų sri
jam pataikavimas po senovei ir lankstymasis matosi
Kaip gailiai tave sesės apraudojo,
operos partitūrą ir projektavo ją pastatyti tyse, kur reika perskristi per viršūnes aukštų
daugeliu atžvilgių. Nors Hitleris pasiryžęs _ Lenkiją
Kaip tėvui tu prisiekei kovoti?
drauge su tuo laiku Petrapilio konservatorijoje kalnų čiukurų. Ereliai ir vanagai turi aukš
apkarpyti atplėšimu Ukrainos, kam pasiruošimą Jau
Ar atsimeni, ramus Lietuvi,
studijuojančiais Lietuviais dainininkais. Bį su to skraidymo rekordus šioje šalyje.
galima sakyt pradėjo, bet kaip tik Hitleris pamoja juos
Kai tu alkanas, basas, nuplyšęs,
manymą sutrukdė Rusų revoliucija.
savo pirštu į save. Lenkai vėl bėga prie jo.
Kovojai už laisvę, savo būvį,
Vėliau, 1925 metais Italijoje bestudijuojąs
• JAPONIJA įvedė penkių metų vajų prieš
Toks keistas Lenkų bėgimas ir klausymas Hitlerio
Už smuikelius ir juostas Įniršęs?
Petras
Oleka irgi buvo atkreipęs /savo dėmesį džiovą tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Džiova
apsireiškia Lenku troškime, ar net reikalavime, sau ko
Ar atsimeni, ramus Lietuvi,
į šią operą ir įsigijęs jos klaviturą.
labai paplitus tarp jaunųjų, dėl skurdo.
lonijų. Vokiečiai jieško atgauti savo per karą netek

KAS IŠ AMERIKOS LIKO

KAS KĄ RAŠO

SKAITYMAI

(

tas kolonijas — Hitleris skelbia kad jis nieko svetimo
iš Anglijos ir Prancūzijos nereikalauja kaip tik savo ko
lonijų. Bet Hitleris įkalba Lenkams — didesniam riks
mui kelti — kad ir Lenkiją galinti reikalauti kolonijų,
ir Lenkai Įsitikina ir kelia tokius pageidavimus ■ ■ • • _ .
Tas parodo Lenkų godumą daugiau žemių turėti,
ir jie tą savo godumą kelia nepagalvodami kaip ir kas
gali jiems kolonijas duoti: ar Anglija ir Prancūzija, ar
kuri kita valstybė geruoju sutiks atkirsti savo žemių
plotą ir pavesti Lenkams? Tokio nuotikio šiais laikais
niekas negalėtų tikėti tiktai Lenkai. Jeigu Prancūzija
ir Anglija nesutinka atiduoti Vokiečiams tas kolonijas
kurios tikrai jiems prieš karą priklausė, ko gi Lenkai
tikisi?...__________

ATVYKO (U,895
ATEIVIAI
Per fiskalį metą, iki Lie
pos 1 d. 1938 m., Į Suvie
nytas Valstijas atvyko 67,895 svetimšaliai imigran
tai. Iš jų apie 20,000 buvo
Žydų iš Įvairių šalių.
Įš visų pasaulio šalių į
Suv. Valstijas, nustatyta
kvota, įvažiuoti gali 153,774 Us metai, bet dėl spe-

otelių varžymų ir tiek neĮvažiuoja.
Svetimšaliu šioje šalyje
skaitoma 3,850,000. Amerikos piliečiais per fiskali
metą tapo 162,078 svetimšaliai.

PERU respublikoje. Pie
tų Amerikoje, Vasario 20
d. buvo darytas sukilimas
prieš esamą valdžią. SukilimeJliYo peniu žmones. ~

Kiek tavo brolių namon negrvžo?
Juos priglaudė kapai šaltieji;
Dabar ten eilės medinių kryžių....
Atminki širvintus, Giedraičius,
Nors priešas buvo labai galingas,
Ir dešimts kartų didesnis skaičium,
Bet prieš tave jis kaip durnas dingo.

' J. K.

PRIE DR. JONO BASANAVIČIAUS KAPO VILNIUJE

A. Venys.
SUGRYŽKIT

Aš beldžiuosi Į platų Okeaną,
Ras brolius-sesutes savus,
O kaip butų malonu, gera
Kad vėl jie sugryžtų pas mus.
Kur užgimė, užaugo,
Pradėjo vargti vargelius —Dabar laikas vėl sUgryžti
Į gimtinius savo namelius.
Sugryžkit, broleliai, sesutės,
Seni tėveliai akis pražiūrėjo,
Kurie jus augino, vystė ir nešiojo,
Dabar nors prieš mirti nori pamatyt.
Čia sodžius gimtinis ir ariamos žemės,
Kur jus mažučius maitino,
Nereikia užmiršti tėvynės gimtinės.
Ji visur išeivius pas save vadina.
J. Almonaitis.

Lietuvos Nepriklausomybes
sukakties dienoj, Vasario 16,
1927 iri., pasimirė Lietuvių
Tautos Patriarkas Dr. Jonas
Basanavičius, Aukšros kūrė
jas, mokslininkas, tautos at
gaivintojas.
1936 m. Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden, iš Čhicagos,
lankydamasis Lietuvoje, ap-

lankė ir Lietuvos sostinę Vil
nių. Ta proga pagerbė Dr.
Basanavičiaus atmint; padė
damas prie jo kapo vainiką,
kaip šiame Atvaizde matosi.
Pagerbime dalyvavo skait
lingas buris Vilniaus krašto
Lietuvių. Dešinėje pusėje
prie vainiko stovi Adv. Jo
nas Bagdžiunas^Borden, kai
rėje stovi Kastantas Sta-

sys, Vilniaus krašto Lietuviu
j autinio komiteto pirminin
kas, ilgai Lenkų persekiotas
uz ,;o Lietuvišką veikimą
Butų gražu kad kiekvienas
Amerikos Lietuvis, lankyda
masis Lietuvoje, nuvyktų i
Vilnių ir pagerbtu musu tau
tos didvyrių atmintis užde
damas ant jų kapų pagarbos
vainikus.

DIRVA

\AIN1KA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI

(Tęsinys iš pereito nr.)

VERTE PRANAS ŠILEIKA)

— Ateina?
— Taip, ateina. Tu dar nejauti? Romu
vos ir šventieji miškai tuštauja, nes jis jau ar
DU KELEIVIAI
ti. Kur-ne-kur jau yra įkurdintos jo būstinės
— Labą dieną! — prabilo pirmas keleivis,
— bažnyčios. Jo vardas—Kristus.
prisigretinęs prie sėdėjusio ir grynai Lietuviškai
Neregys nuleido galvą ir patylėjęs prabilo:
tardamas.
—
Jo vardą aš jau esu girdėjęs. Bet to ■
Išgirdus gimtosios kalbos žodžius, neregio
Dievo
aš
nepažįstu, tik žinau, kur jis žengia,
laukiant susiraukęs veidas, tarsi, išsilygino.
visur jį amžinoji mirtis palydi.
— Dėkui ... — atsakė jis. — Ir jums
Jis pagriebė greta sėdėjusio vienuolio ran-i
laimingos kelionės. Judu, rodos, dviese?
ką
ir
kratydamas ją tarė:
Vienuoliai pasisuko iš kelio ir priėjo arčiau.
—
Žiūrėk, čia buvo dievų buklos ir žyniai;
— Tu neregys? — paklausė jaunesnysis
su užuojauta. Jo lupų kertelės, pamačius tuos į šventes čia tūkstančiai žmonių iš visur su-I
plaukdavo, o dabar, pažvelk — vien akmenų
šiurpius randus, skausmingai sutrukčiojo.
krūvos
beriokso! Regintieji nemato, o aš jau
— Kaip gi tau šitaip atsitiko?
čiu
Lietuvą
mirštant!
— Veidu j žarijas įvirtau ... — atsakė
—
Tu
nori
pasakyti, kad senasis tikėjimas
neregys: — su Vokiečiais besigrumdamas.
miršta?
— Seniai?
— Tikėjimas — Lietuvos siela. Ji dyla
— Septynios žiemos prabėgo . . .
Aukštesnysis vienuolis atsisėdo netoli kal nuo žemės, šitas miškas tebešlama, kaip šla
bančiųjų; jo bičiulis ir susirangė greta neregio. mėjęs, bet jis jau nebe tas, ir jo byla jau kita
— Taip! Daug vargo pasaulyj! — tarė ir žmonės kiti. Lietuva miršta!
jaunesnysis vienuolis. — Kiek nelaimių tie am
Vienuolis pabrėždamas jam tarė:
— Keliasi! žiemą ir žemė sustingsta, o
žini karai benešą! — Ir kiek patylėjęs pridūrė:
— O kaip, iki Vilniaus ar toli?
dabar pavasaris, ir ji pabunda. Girdi, jau čiur
— Ne: gal tik keturi varstai, čia stovint lena upeliai? Taip ir Lietuva.
— Kraujo ir ašarų upeliai čiurlena — ki
Tauro kalnas ir Gedimino pilis jau turėtų būt
matyti!
1 h'tjl tokių negirdžiu! . . — atšovė neregys. Dar
Vienuolis, delnu nuo saulės akis prisidengęs norėjo kažką sakyti, bet nuščiuvo ir ėmė klausy
pažvelgė j priekį.
tis.
Vienuolis guviai atsigręžė ir pamatė iš
Per lanksčiai išsivingiavusių kalvų viršū
nes toli miglose dunksojo aukštas juosvas kal miško išjojančius raitelius. Priekyj kemsotu
nas. Jo viršuje buvo matyti kažkokie pilki sarčiu greita risčia jojo kažkoks stambus, pe
taškai, nelygiai pro vienas kitą prasistiebią. tingas vyras. Jis vilkėjo pilką apsiaustą ir
Tai pilies sienos ir bokštai, vainiku apjuosę kal dėvėjo smailią veltinę mauktę. Prie krutinės
no viršūnę.
žėrėjo stora aukso grandinė — tauros kilmės
— Taip, matau ... — tarė vienuolis. — ženklas. Visi raiteliai buvo apsišarvavę ietimis
ir kilpiniais; vieniems prie šonų žvangėjo kar
O kaip tu pats vienas taip toli ateini?
— Įpratau. Turėjau vieną vaikelį va dai, o kitiems kederavo svariomis buožėmis
dovą, bet jis pametė mane: nusibodo. Juk jau brūkliai.
šešios žiemos, kaip šitais keliais krutu!
Būrį sudarė trys šimtai raitelių.
Priekinis raitelis, susigretinęs su sėdinčiais,
Vienuolis nusigręžė, gyvenamų namų jieškodamas, bet už jo nugaros tik šimtamečiai sustabdė arklį, tempdamas pavadžius. Jo ma
žytės akys, niūriai žibėjusios iš po gilių antakių,
ąžuolai galinga siena debesis rėmė.
Neregys lyg įspėjo kalbėjusiojo mintį ir degdamos neapykanta praslinko per vienuolius i
prabilo:
ir neregio veide sustingo.
— Labą dieną! — prabilo jaunesnysis vie
— Sodybų čia nėra ... Tai šventasai miš
nuolis.
kas!
Raitelis net galvos jam nelinkterėjo.
O jo bičiulis tylėdamas valandėlę žiurėjo į
— Sveikas, Liubartai! — skambiu balsu
penkių vyrų neapkabinamų medžių liemenis.
— Tai čia romuva, melstis tu į ją ateini? — pasveikino jis.
Neregys tuojau atsistojo.
pasiteiravo jis, akylai tyrinėdamas neregio vei
— Gyvuok, kunige! žemai tau lenkiuosi!
dą.
— paliesdamas pirštų galais žemę Liubartas
Neregys palingavo galvą.
— Ne . . . nuo to laiko, kai tas prakeiktas atsakė.
— Vis tebeklajoji?—tęsė kunigu paVadin-Į
Vokiečių tikėjimas musų šalį užplūdo — romutas raitelis. — Giesmes tebegiedi?
vos tuštauja!
— Giedu.
Kas tat man veikti?
Kam
Aukštesniojo vienuolio akyse dvilktelėjo
žvarbios neapykantos šešėlis. Jis jau buvo be daugiau aš betikęs? — karčiai atsakė neregys.
— Giesmė — dievų dovana! — tradydamas j
praveriąs burną plūsti tą atkaklų stabmeldį, bet
antrasis kilsterėjo ranką: aukštesnysis vienuo herimstantį žirgą, pasakė kunigas. — Mes kar
lis žodžio neištaręs nutilo ir tik savo žibančias du giname tėvų šalį, tu gaivini mus savo gies
me. Vienas antrą paremiame!
akis įsmeigė į neregį.
Raiteliai apsupo juos ratu ir atsidėję klau
— Tu nekenti jos, bet ar tu ją pažįsti? —
sėsi jų uturiavimo. žirgai prunkštė ir pasago
švelniai paklausė jaunesnysis.
— Ne! — atšovė sujaudintas neregys. — mis kapstė smėlį. Oras dvelkė jų prakaitu.
— Dabar jau aš pritrukau giesmių.... •—
Aš ir nenoriu jos pažinti! Aš žinau, kad ji
pelenais pavertė mano namus ir sudegino mano atsiliepė neregys: — siela nebeteikia . . . nėra
šeimą. Žinau, kad dėl jos dabar aš klajoju že kas į giesmę dėti!
— O Kęstutis kur, Vilniuje? — klausė ku
mėje, valkata, niekam nereikalingas, aklas! Vo
kiečiai plėšia Lietuvą ir degina Lietuvių sody nigas, nukreipdamas kalbą į kitą pusę.
— Ne, jau seniai iškilęs. Guduose jis da
bas, nes taip jų tikėjimas jiems liepiąs. Jų
Krivių Krivaitis kas metai tūkstančių tūkstan bar.
— Tai pasilik sveikas . . . Vilniuje pasi
čius karių į Lietuvą siunčia mums naikinti: jų
akyse mes ir šuns vietos neverti! Bet šunės — matysim !
Kunigas jau pasigręžė joti, bet dar sker
jie! O Perkuhe! — karštai sušuko neregys,
sudėjęs rankas: — išklausyk musų maldų — sas dirstelėjo į vienuolius ir pridūrė:
— Tik kam tu su šitais niekanaudžiais su-,
išnaikink tą jų giminę ir tą tikėjimą!
— Patys žmonės tėra kalti, padarę piktus sidedi? Gera iš jų nematysi!
—Su kuriais niekanaudžiais? — nustebęs
darbus, — atsakė jaunesnysis vienuolis: —
apie tikėjimą šitaip nekalbėk! Nei Perkūnas paklausė neregys.
Bet kunigas jau toli kėliu jojo. Ir, užuot
nei Vokiečių Dievas pikta žmonėms nenori.
__ Perkūnas — taip, bet ar jis ir Vokiečių išgirdęs atsakymą, jis begirdėjo tik žirgų pa
sagų dunksėjimą ir šarvų žvangsėjimą.
Dievas tas pat ?
Neregys išsitempė visu savo didvyrišku lie
— Jei nori — taip!
Musų skaistusis Dievas yra ugnies ir gy meniu ir, veidu kreipdamasis čia į vieną, čia į
vybės Dievas! — tęsė neregys, vis labiau karš ahtrą vienuolį, rūsčiai paklausė:
— Kas jus?
tėdamas ir degdamas neapykanta. — 'Koks jų
Raiteliai jau buvo toli nujoję.
Dievas, jeigu musų salį skandina kraujo kla
—
Meš — vienuoliai, — atsakė jaunesny
nuose ir gaisru pašvaistėmis nušviečia? Gal
važudys Dievas, savo kunu Vokiečius maitinąs? sis.
— Kas per vienuoliai?
O tu ar Lietuvis? Kas tu?
— Dievo tarnai.
_ Tavo brolis aš, — atsakė vienuolis. — Tu
— Krikščionys jus?!
nepažįsti Vokiečių tikėjimo, o aš pažįstu. Jų
— Taip.
Dievas liepė jiems žmones mylėti, kaip pats
Neregys atatupstas atšoko atgal ir tik tik
save, bet daugelis tai yra užmiršę. Jų Dievas
nepervirto
per kauburį.
ne keršija, bet atleidžia. Jų Dievas ne kardu it
—
Eikite!
— tarė jis, blaškydamas ran
ugnimi, o meile žmones valdo, ir jei žmonės
kitaip daro, tai daro jie patys iš savo valios, kom. — Eikite! Aš nenoriu jūsų pažibti!
— Taip, mums laikas keliauti! — švelniai
0 ne Dievo liepiami.
pasakė
jaunesnysis, pažvelgęs į saulę. — Bet
Neregys atsidėjęs klausėsi.
mano
žodžiai
apie Dievą pasiliks tavyj. Pa
__ Nekerštingas? — pakartojo jis.
Gy
vasis negali nekeršyti. — Toks Dievas tai pra- galvok. Kai kitą kartą susitiksime, vėl pasi
kalbėsim.
simanymas!
_ Eikite! — atbulas besitraukdamas visi
_ jis yra ir jau ateina čia • . •
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kartojo neregys. Jo veidą dar giliau išraižė
pasibjaurėjimo raukšlės.
— Nepyk taip. Nieko pikto mes nepadarėm. Lik sveikas!
Abu vienuoliai pasuko į miestą. Jaunesny
sis dar kelis kartus buvo atsigręžęs ir matė,
kad neregys vis tebestovėjo, kaip statula, ir
palenkęs ausį sekė jų tolstančius žingsnius.
— Pranciškau, reikėjo tą neregį išplūsti!

— neiškentęs galų gale aukštesnysis vienuolis
prabilo. — Tik griausmu gali tuos žmones pri
versti tikėti!
—- Ar tu pats save plūsti, broli Martynai?
— tyliai atsakė jam Pranciškus. — Išganytojas
liepė mums artimą mylėti, kaip pats save.
Aukštesnysis tylėdamas žingsniavo šalia
bičiulio.
(Bus daugiau)

Kaip butų Geriau?
DAUGYBĖ ĮDOMIU ATSILIEPIMU
Laikraščių skaitytojai protauja, sprendžia vi
suomeninius klausimus. Tą parodo daugybė atsilie
pimų Į Dirvos Redakcijos paklausimą “KAIP BU
TŲ GERIAU?” Tie skaitytojų pasireiškimai pra
dės tilpti sekančiame Dirvos numeryje.
Kurie dar neparašėt savo nuomonės, galit tą
padaryti prisilaikant pereituose poroje numerių nu
rodytų taisyklių. Siųskit Dirvos Redakcijai.
Kitame numęryje pradėsime skaityti Įdomias
Amerikos Lietuvių nuomones apie tai kaip Lietu
vai butų geriau: su Rusija, Lenkija, Vokietija ar
kaip kitaip.

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIUI TĖVUI

IR MOTINAI
Jus esate geras, susipratęs
Lietuvis. Ir turbut trokštate
kad j Ūsų sunus-duktė taip pat
ištikimais Lietuvybei pasilik
tų.
Jus daly vau j at įvairiose Lie
tuvių organizacijose ir viešoje
veikloje. Neabejoju kad norė
tumėt ir savo sunų-dukterį į
tas jūsų draugijas, organizaci
jas stojantį matyti. Norite,
juk, kad jis ar ji pasiėmę ak
tyvią rolę tęstų juSų pradėtą
darbą.
Jus daugiausia kalbate Lie
tuviškai; Angliškai jums nėra
prigimta. Bet ar jūsų sunusduktė kalba daug Lietuviškai?
Jiems, matykite, Angliška kal
ba yra prigimta.
Jus apie Lietuvių išeivijos
bei tėvynės Lietuvos reikalus
skaitote Lietuviškus laikraš
čius. Ar jūsų simus-duktė taip
pat skaito su jumis Lietuviškus
laikraščius? Jei taip, ragin
kite juos ir toliau neapleisti
jų. Bet, jei sunus-duktė Lie
tuviškų laikraščių neskaito dėl
to kad, esą, Lietuviškai skaity
ti jiems Sunkoka, ar jau jie
taip ir lieka be žinių apie Lie
tu viją bei Lietuvą?
Tokiame atvejyje laikraštis
“Jaunimas” ateina jums pagal
bon. “Jaunimas” yra Angliš
kai. du kartu į mėnesį išeinan
tis
bepartiviai
Lietuviškos
minties laikraštis. Jame jūsų
sunus-duktė galės sau Angliš
kai sekti visos Amerikos Lietuvijos, jos jaunimo ir Lietu
vos gyvenimą.
“Jaunimą” prirašo ir išlei
džia patys jaunuoliai, toki kaip
jūsų sunus-duktė. Po geres
nės pažinties su “Jaunimu”,
neabejoju kad ir jūsų sunusduktė pradės jam rašinėti,- ja
me bendradarbiauti.

Mes norėtume matyti jus už
rašant “Jaunimą” savo sunuidukterei. Jis metams kainuo
ja tik du dolariai, o pirmu kar
tu užsirašantiems pasiūlome
septynių mėnesių susipažinimo
prenumeratą už vieną dolarį.
Jei manote kad jums yra
verta išleisti vienas dolaris su
vedimui savo jaunųjų šeimos
narių į artimesnius santikius
su Lietuvišku gyvenimu, pra
šau įdėti į laišką dolarį (galite
siųsti cash, čekius arba money
orderius išrašytus “Jaunimo”
vardu) ir pasiųsti “Jaunimui”
su savo vardu ir antrašu.
Laukiu jūsų atsakymo.
.Juozas Poška,
“Jaunimo” leidėjų vardu.
2201 West Germak Rd.
Chicago, Illinois.

REMS DIDELES LIE
TUVIŠKAS ŠEIMAS
KAUNAS (VDV). — Neuž
ilgo busiąs parengtas įstaty
mas pagal kurį gausingoms
Lietuvių šeimoms Lietuvoje
bus teikiama iš valstybės iždo
parama. Gal būt šiam reika
lui btjs įsteigtas specialus fon
das.
Vėl keliama sumanymai ap
dėti senbernius ir bevaikęs šei
mas mokesčiais, kurie bus pa
naudojami gausingų ir betur
čių šeimų šelpimui.

J.z A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Av. Dayton, O

PER TVORjV
PASIŽVALGIUS

KELIONIŲ SVAJO

NĖ PAVASARI
Baigiantis žiemai, užsienyje
gimę šios šalies gyventojai kas
dieną svajoja apie praleidimą
pavasario savo tėvynėje. Kū
dikystės atminimai, draugai ir
giminės nematyti kelioliką me
tų stojasi jų akyse. Amerikos
Lietuviai perpildyti svajonė
mis praleisti Velykas, pačią
gražiausią pavasario šventę,
GRIGAIČIO VERGAI?
savo gimtoje tėvynėje.
Lietuviški komunistai nety
šio pavasario svajonės bus
lengvai įgyvendinamos keliau čiomis pradėjo iškelti aikštėn
tojui kuris nutars važiuoti su kad jie yra Grigaičio vergai ir
viena iš Velykinių ekskursijų
Hapag-Lloyd. Lloyd ekskursi kad patys iš jo vergijos nega
nis laivas BREMEN išplauks li išsigelbėti — tas priklauso
Kovo 29 diena, o Hapag laivas Į nuo Grigaičio1 malonės....
DEUTSCHLAND išvyks Kovo
šitą paslaptį išduoda Vilnis
30 dieną. Abu laivai pasieks (Sausio 30) Apžvalgoje, savo
Europos uostus laiku, kad kiek
vienam keleiviui liks laiko pa ginče su Vyt. širvydu dėl Gri
siekti kelionės galą prieš Ve gaičio. Vilnis sako:
lykas.
“Sirvydas tvirtina kad Gri
Kas kartą keliavo Hapag- gaičio politika ‘ne visuomeninio
Lloyd linijos laivais, tas ir ki turinio’. Jeigu ne visuomeni
tą kartą pasirinks jų laivus nio, tai asmeninio. O jeigu as
gryžtant ar važiuojant į Eu meninio, tai tokia politika nė
ropą. Pavyzdžiui 1938 metais j ra pastovi. Asmeninė politiku
viso 136,247 keleiviai keliavo
per Atlantiką ar juros kelio- Į daro visokius zizgagus, mėtosi
nėms Hapag-Lloyd laivais. Dėl į tai šian, tai ten, jieško visokių
ko ši linija tokia populiari, j kombinacijų.
jums paaiškės kada kitą kartą
“Jeigu šis antras Sirvydo
jus keliausite Hapag-Lloyd.
tvirtinimas butų teisingas tai
Kadangi daugelis užsieniečių j neteisingas pirmas jo tvirtini
interesuojasi New Yorko ir mas, kad Grigaitis taip pašto*
San Francisco parodomis, dau vus (taip neapkenčia tautinin
gelis Amerikos Lietuvių pasi kų) kad jis bendradarbiaus su
kvies savo gimines ar draugus
aplankyti juos, praleisti savo komunistais Amerikos Lietu
atostogas čia ir pamatyti Nau vių Kongrese ‘iki pragaras le
ją Pasaulį. Kad paskatinti du užšals'.
vykt į Ameriką, Hapag-Lloyd
“Iš tų prieštaravimų V. Sir
sumažino mokestį už kelionę į
vydą
gali išgelbėt tik pats Gri
abu galu iš Europos važiuojan
tiems. Kelionės mokestis j abi gaitis.” •
pusi kainuos tik U/2 kelionės
Tuomi Vilnies redaktorius
kainos į Europą, reiškia nema
pasako kad tik Grigaitis gali
žas sutaupymas.
Atvažiavimo ir buvimo lai paliuosuot juos (komunistus)^
kas tokiems svečiams apribo iš “bendro fronto”, kuris rei
tas iki 28 dienų, išskaitant at kalingas jo asmeninei, mėtyvažiavimo ir išvažiavimo die
nas iš New Yorko. Tų ketu- mosi, jieškojimo visokių kom
riu savaičių svečiavimosi laikui binacijų politikai.
galima paruošti programą kas
Komunistai puikiai žino Gri
verta Amerikoje matyti.
gaičio politiką, kuri yra nie
Dar vieną pakeitimą skelbia
Hapag-Lloyd, kas liečia laivus kas daugiau kaip laikyti komu
“Berlin” ir “St. Louis”. Šių nistus už kudlų ir pliekti, kaip
laivų turistinė klasė bus pa tas girtuoklis daro su savo pa
vesta trečiosios klasės kelei čia, bet jie atsisako nuo Gri
viams.
gaičio bėgti — pagalbos neVisokias, informacijas malo
niai suteiks laivakorčių agen jieško, ir laukia iki Grigaitis
tai ar Hapag-Lloyd agentūros. “susimylės” ir išspirs juos iš
“bendro fronto” per duris...«

SKAITYKIT!
ir platinkit šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS
DIRVA
MARGUTIS
SANDARA
VIENYBĖ

MANO DRAUGAS Jonas su

akulioriais pradėjo užtardinėti
kitą sau lygų mekliorių. Gal
ir pats jaučia kad gali atsidurt
ten kur atsidūrė tas mekliorius.
l

DIDŽIOJI AUKA UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ

GERB. PUSTAPĖDIS Mar-

gutyje šitaip:
“Laikraščiai praneša kad naziai Klaipėdoje išmetė iš mo
kyklų Lietuvos Vytį ir Sme
tonos paveikslą.
Pasikabina
svastiką ir Hitlerio paveikslą.
O musų komunistai sako: žiū
rėkit ką Lietuva daro?! Už
tai daro kad demokratijos nė
ra!
“Bet štai žiūrėkit, komunis
tai iš salių kuriose savo mi
tingus laiko, taip pat išmetė
Vytį, o pasikabino Staliną....
“O koks demokratas Stali
nas? Kaip Muravjovas....”

J. Žemantauskas
NOTARAS
“Dirvos” Agentas”
130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

ARBATA KRŪTINEI
MOUNTAIN TEA

Pirmutinio Lietuvos kariuomenės karininko Antano Juozapavičiaus mirtis ant Alytaus
tilto Vasario 13, 1919 metais. Tiltas dabar išstatytas naujas, bet toje žuvimo vietoje
padėta pažymėjimo ženklas, šis vaizdas y fa nuotrauka iš piešto paveikslo, laikomo
Karo Muzejuje Kaune. Lietuvių kovos su bolševikais vaizdas.
VDV.

(IMPORTUOTA)
šis garsus EUROPINIS vaistas
rekomenduojamas ypač tiems ku
rie serga ŠALČIU, aštriu KOSU
LIU ir DUSULIU (Asthrna).
Kaina S1.00
Reikalaukit iš:

Mrs. Margaret I.eskovar
507 E. 73rd St. N EW YORK, N. Y.
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DIRVA

NUSIŠOVĖ KATED
ROJE

žmona. Bet giminės atsisakė
tai padaryti.
Jis buvo Lenkas. Buvo vie
šų darbų darbininkas, ir mėgo
gembleriauti savo mažu uždar
biu. tikėdamas išlošti pinigų.
Dėl to su žmona nesutiko, nuo
lat vaidijosi. Kuomet ji atsi
sakė su juo gyventi jis nušo
vęs ją pasišalino.
Nusišovė 8:30 vai. ryto, tuoj
kaip vienas kunigas baigęs lai
kyti mišias gryžo zakristijon.
Mirė jis nuo vienos kulkos, ku
rią suvarė sau į burną. Kai
prie jo subėgo žmonės, jis bu
vo negyvas, iš burnos ir gal
vos sriuveno kraujas.

Tūlas Benedikt A. Jendrzc/ak, 38 metų, nesutikdamas
su savo žmona, Vasario 15 d.
namuose ją nušovė ir pabėgęs
slapstėsi. Vasario 16 d., šv.
Jono katedroje, žmonėms ra
miai besimeldžiant, pasigirdo
šūvis, ir kai prieita prie įvykio
vietos, rasta nusišovęs žmo
gus. Vėliau paaiškėjo kad tai
buvo tas jieškomas Jendrzczak. PWe jo rasta laiškelis
prašantis palaidoti jį kartu su DARŽELIO

METINIS
BAZARAS

PARSIDUODA
CAFE IR RESTAURANTAS

Per porą praeitų metų Liesu D-l ir D-3 license inc. Dar
8 mėnesiai laiko. Geri įrengi tuvių Kultūrinio Darželio Sąmai. Kaina $4,000, išsimokėji- junga rengė bazarus Darželio
mu.
ENd. 9863_______ (9) naudai, šymet taip pat bazaras rengiamas ir atsibus per
dvi dienas — Kovo 11 ir 12,
KAMBARIS PAVIENIUI
vyrui arba moteriškai, Lietu Lietuvių salėje.
viškoje šeimoje (be valgio) su
Pirmą dieną, šeštadienį, bašiluma, nebrangus. Kreiptis zaras prasidės 7 vai. vakare,
6313 Dibble Avė.
(8)
o sekmadienį pradžia bus 3 v.
po pietų.
PAJIEŠKAU BURDO
Bus daug gražių dalykų lai
(Lietuvių centro srityje)
mėjimui.
Reikalinga kambaris gyve
Taipgi, jei kas turi kokių
nimui, sū valgiu ir skalbimu. dalykų dovanoti Darželio bazaArba jei turit 2-3 kambarius rui, prašome juos priduoti į
išnuomoti praneškit
_ (9) Dirvos administraciją.
Dirvos Administracijai.
Į bazarą inėjimas visiems
nemokamai, tik visi kurie at
REIKALINGA DARBININKĖ eis į bazarą prašomi nusipirk
dėl kišenių darymo vyriš ti du bilietus prie durų; jie
kiems drabužiams. Turi bū bus geri suvartoti bazare.
ti patyrus. Kreiptis tuoj:
Per šias dvi dienas, mote
BRAZIS BROS. Inc.
rims nereikės rūpintis valgio
6905 Superior Avė.
gaminimu namuose, bus gali
ma gauti skanių bulvinių deš
UK1UI DARBININKAS
rų ir kitokių užkandžių ir gė
Reikalingas farmoj darbinin rimų
bazare.
kas mokantis melžti karves,
Laikykit
dvi dienas sa
dirbti su arkliais. Kreipkitės vo mintyje šias
ir ateikit į bazarą.
> laišku:
Jūsų atsilankymas ir parama
B. Šukys
R. F. D.
yra reikalinga Darželio nau
East Orwell, Ohio.
dai.
J. K. Venslovas.

PARSIDUODA BIZNIS
GROSERNĖ IR MĖSINĖ
$500 savaitinė apivarta, _ sena
įstaiga. Parduoda iš priežas
ties ligos. Duos išbandymui.
Lietuvių kaimynystėje.
(8)
Kreipkitės: į WAGNER
327 Old Arcade
MAin 5837

PAJIEŠKAU Lietuvę mergi
ną arba našlę be vaikų už šei
mininkę, arba apsivesti, ne
jaunesnę 35 metų. Daugiau
aprašysiu laišku.
(8)
Box 428, R 1 Warren, Mich.

SHINGLING
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MŲ DEBESYJE
LIETUVIŲ Taupymo

‘Gunga Din’ Pratęstas
Rudyard Kipling’o garsi po
ema “Gunga Din“ tapo įgyven
ta filmoje, ir jos rodymas pra
tęsiamas dar savaitei laiko, dėl
jo didelio pasisekimo. Rody
mas tęsiamas Hippodrome te
atre mieste.
Veikale vadovaujamas roles
užima Cary Grant, Victor
McLaglen ir Douglas Fairbanks, Jr. Dalykas einasi apie
Britų dideles pastangas užval
dyti Indijos žmones, kurie nepripažysta jokių įstatymų ir
su nieko nesiskaito. Veikalas
prasideda nuo Thuggų sukili
mo, kurie yra Indijos smaugikų kulto palaikytojai. Svar
biausias roles vaidina virš pa
minėti vyrai, Anglijos karinin
kai, kurie pergyvena įvairius
prietikius su tais smaugikais.
Veikale ineina tik viena mo
teriška, Jaon Fontaine, kuri
įneša romanso.
“Gunga Din” bus rodomas
Hippodrome Theatre visą sa
vaitę pradedant Vasario 25.

Pakeitimai įsirašymui l
Reguliarę Armijos
Tarnybą
Pastaru laiku padaryta pa
keitimai įsirašantiems į regu
liarę armijos tarnybą buvu
siems reguliarės armijos karei
viams kurie tarnavo nemažiau
metą laiko, o dar nėra 36 me
tų amžiaus, vedę arba pavie
niai, nežiūrint kiek laiko pra
ėjo nuo jų pasitraukimo iš ka
riuomenės.
Pirm šio pakeitimo armijos
reguliacijų, vedusių vyrų pri
ėmimas, arba tokių kurie buvo
išėję iš tarnybos daugiau ne
gu tris metus, buvo uždrausta.
Norintieji gryžti į tarnybą
vyrai gali gauti visas informa
cijas iš U. S. Army Recruiting
Office, Old Postoffice Bldg.,
Public Sųuare, Cleveland.

• KOMUNISTAI bandė pra
plėsti savo propagandą mokyk
lose tarp jaunimo. Dabartiniu
Darbas greitas, pigus, geras. laiku, kaip mokyklų vadovybės
patyrimai rodo, komunizmas
Kreipkitės tuoj:
mokyklose nyksta. Jis negali
prigyti. Ir taip jis tebuvo ži
Vyt. Žilinskas
nomas tarp saujelių studentų
1449 East 66th Street
aukštesnėse mokyklose.
Phone HEnd. 4591
• PWA viešų darbų virši
ninkai pradėjo tardyti ir tyri
nėti ar visiems viešuose dar
buose dirbantiems reikalinga
RESTAURANT WPA pagalba. Ištyrus 4,890
bedarbių, paaiškėjo kad 527 iš
gali apsieiti be WPA ir juos
Lietuviška ir Rusiška jų
paleido. Bus paleista ir dau
giau kurie gali gauti senatvės,
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis ar bedarbės pašalpas, arba tu
ri šiaip pasilaikymo šaltinius.
Pietums laike švenčių
Prie viešų darbų Cuyahoga
Vieta kur sustoja kitų miestų
apskrityje dirba 68,800 žmo
pravažiuojanti Lietuviai.
nių. šis skaičius bus palaiko
mas beveik iki Liepos mėnesio.

Dengiu ir Apkalu Stogus ir
Namus.

K. STONIS

6824 Superior Avė.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

jįippodromjt;

HAN’S CAFE

P E R R Y’ S

WINE HOUSE

PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų

Nors Amerikoje priimta va
dinti Pittsburghą “dūmų mies
tu”, bet pasirodo kad Clevelandas yra suodinesnis už tą
savo kaimynišką didmiestį.
Tyrinėjimai parodo kad Clevelandas per metus laiku išaiškoja arti $9,000,000 netin
kamu šildymo budu, kuris iš
varo į orą juodus durnus ir suo
džius, dengiančius miestą per
mėnesį laiko po apie 50 tonų
kiekvienai ketvirtainei myliai.
Mieste yra 1,736 aukštų fa
brikų ir didžiųjų namų kami
nų, kurių 43 nuošimtis nesu
tvarkyti ir rūksta ir leidžia du
rnus ir suodžius nors miesto
taisyklės draudžia.
Kaip Clevelandas paskendęs
durnuose galima puikiai matyti
užvažiavus bent kurią dieną į
Terminai bokštą pasižvalgyti į
miestą iš viršaus. Durnuose^ ir
suodžiuose prie žemės vaikščio
dami jų nei nematom. Bet jie
labai gražiai matosi iš aukš
tumos, ir matosi kur praside
da tyras oras.

NAMU PARODA
Pradedant Vasario 25 iki
Kovo 4, per savaitę laiko Cen
trai Armory patalpose atsibus
įdomi The Cleveland National
Home Show (Namų Paroda),
kame kiekvienas galės susipa
žinti su namų statyba, taisy
mu ir tt.
Paroda kasdien atsibus nuo
2 vai. po pietų iki 10:30 vaka
re, išskyrus atidarymo dieną,
kada prasidės 7:30 vakare.
Dalyvaus valstijos, šalies ir
vietiniai pažymus asmenys ati
darymo ceremonijose.
šioje
parodoje privalo atsilankyti vi
si kas tik turi nuosavą namą
ar rūpinasi turėti, nes galės
susipažinti su įrengimais ir vi
sokiais aptaisymo budais. Bus
išstatyta namams medega, pla
nai, statybos ir finansavimo
metodai, apšildymas, ventilia
cija, oro tvarkymas, ir įrengi
mai.

ARENA
Talun su Ted Cox pir
madienį Vasario 27
PromoteriS Walter A. Taylor prikalbinę Lenką Vladą Ta
lun dar kartą stoti į imtynes
su Ted Cox (numaskuotu imtiku), kurį Talun nugalėjo sa
vaitė laiko atgal. Šios imty
nės įvyks pirmadienio vakare,
Vasario 27, Arenoj, ir bus iki
pergalės.
Prie jų bus kitos poros ge
rų imtikų.
Moterys įleidžiamos už pusę
kainos atėjusios su vyrais, ku
rie pirks rezervuotas vietas,
nuo $1.10 ir aukščiau.

• NEDUOS RŪBŲ. Viešų
darbų darbininkams, kurie ima
algą iš WPA, nebus duodama
ENdicott 9276
dykai rūbai. Rūbus duos tik
•
biedniems,
kurie negali dirbti.
SUPERIOR
AVENUE
1066 Ansel Road
5325-27
VYNO IŠPARDAVIMAS
Prie to, vėl pradėta sekioti to
St.
55th
Prie
E.
(14)
Kiekvieną
šeštadienį.
SMAGI LIETUVIŠKA
kius kurie turi pinigų ir ima
ENdicott 8908
UŽEIGA
pašalpas.
Turim net 22 rūšių California
Vyno — 20%.
Degtinė — Alus — Vynai
• MIESTO TARYBA svars
SKANUS VYNAS
Valgiai
Taipgi STIPRAUS ALAUS —
to klausimą įvedimo 5 dienų
6 bonkos 49c.—
—$1.65 dėžė.
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
• Kas šeštadienį parduodam 40 valandų darbo savaitės vi
Muzika Penkta, ir šeštadienį.
Atsilankykit pamatyti musų pre
puikų Claret vyną po 75c siems desėtkui tūkstančių mie
kes ir patirkit žemas kainas.
galionas. Taipgi turim ska sto valdybos žinioje darbinin
Budweiser, Duąesne, Porter Alus
•
nų Tokay, Muscatel, Sherry, kų ir miesto įstaigų tarnauto
duodamas tiesiog iš bačkų.
----- Trys parduotuvės ----Blackberry ir kt. Visi po jų. Kalbama kad pirmiausia
K. Nekrošius, Savininkas.
20% stiprumo, po $1.60 gal. gal bus įvesta tas planas tarp
7205 Wade Park Avė.
1,000 miesto raštinių tarnau
4934 Payne Avenue
AZET CO.
(9) tojų.
2355 E. 4th Street
1172 East 79th St.
• CLEVELANDE kas metą
■
■Julium,
po virš 80,000 žmonių gauna
CAFE
nemokamą gydytojų patarnavi
mą, kaip surinktos pereitų me
• Night CIub •
tų iš daktarų statistikos paro
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
4058 ST. CLAIR AVĖ.
do. Dalis gydytojų atsakė kad
(Atdara iki 2:30 ryto)
Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
jiems nepasitaikė nei vieno to
kio ligonio kuris nebūtų galė
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
šeštadieniais Vištienos
jęs užsimokėti už patarnavimą.
vakarienė
35c.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

ANSEL ROAD

CAFE

7205 Wade Park Avė.

I

DELLA C. JAKUBS

t

■

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais
JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav. S-r

PYTUIAS
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. čiutelė

savininkai.

S

PASKOLOS
PATAISYMUI
NAMU

11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ » 111 ■ ■ i m n ū iTi~

•A

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas geriausia anglis kų galima gauti
duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono_______
Standard Pocahontas visai mažai dūmų, daug kaitros
Blue Diamondgera anglis furnasui arba pečiui ..........

7,25
K O M E R '

WEST VIRGINIA Lump

Wood & Coal Company
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

ECOMONY Lump

9.25

8,25
8.25
6,75

Visokį Langams Užtraukalai (Shades)

ĮtHAnii

™

:
:

Išdirbant visokius Užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinda, nuo
pigiausios iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.

:
:

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė.

1248 East 79th Street

•

• Pavasario laikas yra geras
laikas taisymui arba page
rinimui savo namo. Tvarkin
gai sutaisytas namas yra ma
lonesnis pačiam gyventi, ir
nuomojant gauti geresnius
nuomininkus ir daugiau nuo
mos.

Ę

Cleveland :

Juozas Bindokas ir Sūnūs
<

atidarė justj kaimynystėje

• LIETUVIŲ BANKE galima
gauti paskolos nuo $50 iki
keliolikos šimtų dolarių patai
symams, arba pirkimui namų.
Taigi jei manot daryti ką to
je linkmėje, ir yra reikalas,
ateikit pasiteirauti į šią Lie
tuvių įstaigą. Patarimai ne
mokamai.
• ši įstaiga yra po Federal
Insurance iki $5,000 kiekvie
na taupymo sąskaitos knygu
tė. čia moka 3% ant depo
zitų.

Vyriškų-Moteriškų
Rūbų
TAISYMO,

■

PERDIRBIMO

ir VALYMO ĮSTAIGĄ

1194 E. 79™ STREET
PI TS THE NEWNESS
I
BACK
IN YOIII CLOTHES DARBAS GERIAUSIAS

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

Greitas patarnavimas Vy
rami ir Moterims.
Paimam visą darbą patys
iš jūsų namų, ir atlikę at
vežant atgal.

6712 Superior Avė.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

■

• MUSŲ KAINOS
VISAI PRIEINAMOS •

GAVO

FORMAL CLEANERS 1NC

’inigus Lietuvoje, siųstus per “Dirvą” šios
ypatos:
O. Trinkienė ...
K. Barkauskienė ...
A. Pečiulis ..............
O. Želvienė .............
M. Žukas .................
J. Žukas .................
G. Logies .................
A. Hagedorn ............
O. Polterytė . ..........
J. Šimkus .................
A. Leimonienė ....
J. Gurskis ...............
K. Šlapkauskienė . ..
Elz. Dukauskienė . .
Vincas Dereška ....
Tofilė Stankevičienė
J. Pervažas ..........-..
J. želenekas ..........
A. Zoromskaitė ....
St. Saveikis ..........
M. žemantauskaitė
Domininkas Smičius
Petras Ruseckas ..
Ona Garnienė ..........
Petronė Miliauskienė
Pranė Abeciunienė

•

=
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7................... į,,.,.,..,...
................................. . ......... -3

1194 East 79th Street

$20.00
$10.00
$15.00
$5.00
$25.00
$25.00
$10.50
$5.00
$5.00
$3.60
$10.00
$5.00
$5.00
$10.00
$10.00
$50.00
$15.00
$10.00
$5.00
$25.00
$10.00
$10.00
$15.00
$10.00
$10.00
$25.40

HEnderson 3050

*

Kreipkitės vėl:

Moters

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

.

AKINIAI
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
1155 East 79th St.

ANGLŲ KALBOS
PAMOKOS

■ '

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

.

1939 METŲ AKIS

LEMPAS!

Jos suteiks toną ir naują grožį jūsų
kambariams, šios 1939 Akis Saugan
čios Lempos! Žymiausi šalies lempu
stilių gamintojai suteikė joms naujas
išvaizdas, kas padarė jas gražiomis.
Pamatykit jas—rasit tokių stilių ku
rie tiks jūsų vidaus išpuošalų temai.
Bet akis Saugančios Lempos turi dau
giau negu stilių ir grožį jų užrekomendavimui. Jos yra geresnės lem
pos. Jos yra moksliškai ištobulintos
davimui pakankamai šviesos, tinka
mai išplėstos, artimam darbui, kaip
skaitymui, siuvimui, etc. Jos teikia
apsaugą nuo akių įtempimo visai šei
mai.

FRANCES ZVERINA

310 Citizens Bldg.

.

matykit

SAUGANČIAS

galima gauti pas

CH. 4050

• AKORDIONAI •
Padaromi sulyg Užsakymo
ir Taisomi.

Pamatykit puikias 1939 Akis Saugančias
Lempas krautuvėje DABAR. Jų kainos
prasideda nuo žemai

Naujų stilių, geriausios
medegos. 20 metų pa
tyręs.
‘ (14)
JOHN MIKUS
6607 Edna Avė.
HE. 3899

18TH FLOOR • MIDLAND BUILDING . RROSPECT 5522

ENdicott 176?
rr

'ii?
A'l

Ė HEnd. 2119
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6621 EDNA AVENUE

OSTATE WINDOW SHADE

jįh
tA

ir Paskolos Draugija

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

BLACK CAT

z!

Lietuvis Laikrodininkas

Every member of the fomily needs a Sight-Saving lamp

Taisymas mano speciališkumas.
t i &

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk
snas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

' S

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

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

Atsakantiems žmonėms duodame išsimokėjimu ilgesniam laikui.

I. SAMUS

P. P. M I LIOLIS

J E W E L E R
6704 Superior Avenue

ic

•

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvišką Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson fi72Q

-
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DIRVA

Lietuvos Vidaus Gyvieji
Reikalai

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Ministro Pirmininko VI. Mirono Pareiškimai
KAUNAS. — Lietuvos Ai
das Sausio 30 d. rašo:
“Paskutiniame pareiškime
spaudos atstovams Ministras
Pirmininkas VI. Mironas palie
tė tris dalykus: dabartinę Klai
pėdos krašto padėtį, spaudos
pristatymo į kaimą patobulini
mo reikalą ir musų spaudos sa
vitarpio santikius.
“Kalbėdamas pirmuoju klau
simu, Ministras Pirmininkas
tarp kitko nurodė kad šiuo
metu dar tebevykstąs autono
minės valdžios persitvarkymas
ir kad todėl tenka palaukti kol
išsispręs visa eilė klausimų,
kad jie nebebūtų nesusiprati
mų priežastimi. Lietuvos vi
suomenė per visą nepriklauso
mybės laikotarpį ir ypač pas
kutiniuoju laiku kreipė daug
dėmesio į savo pajūrio reikalus
ir, be abejo, nori kad visi, ry
šium su autonominės valdžios
persitvarkymu, iškilusieji rei
kalai taip butų sutvarkyti kad
tai butų naudinga bendriems
valstybės interesams.
“Ministras Pirmininkas su
pasitenkinimu pabrėžė naujo
sios Direktorijos pirmininko
žodžius, kad Direktorija atėjus
ne griauti, o kurti. Šiuos žo
džius suprantant tiesiogine jų
prasme ir nuoširdžiai vykdant
gyvenime, gali susidaryti vi
siškai palanki aplinka sėkmin
gai bendradarbiauti vyriausy
bei ir autonominiams orga
nams. Juo labiau kad vyriau
sybė, kaip toliau pažymėjo Mi
nistras Pirmininkas, atkreipda
ma dėmesio į šiądien Klaipėdos
krašte vadovaujančių sluogsnių nusistatymą ir į Vokietijos
L susiinteresavimą šiuo klausi
mu, nemananti varžyti autono
minių organų reiškiamo noro
tvarkytis, vadovaujantis nacio-

nalsocialistinės ideologijos pa
grindais.
Vyriausybė mano
kad toks tvarkymasis yra gali
mas be būtino susikirtimo su
Lietuvos valstybės ir Lietuvių
tautos esminiais interesais ir
tiki kad autonominiai organai,
laikydamiesi statuto dvasios,
tokių susikirtimų vengs.
“Iš Ministro Pirmininko pareiškimo aiškiai matyti kad vyriausybė statuto dvasioje yra
nusistačius iš savo pusės suda
ryti kopalankiausias bendra
darbiavimo sąlygas. Pripažin
dama ir įvertindama po Seime
lio rinkimų susidariusias nau
jas Klaipėdos krašte nuotai
kas, vyriausybė nemano vieno
kiu ar kitokiu budu joms ken
ki, bet tik nori kad jos butų
suderintos su viso krašto gy
vybiniais interesais ir jiems
nepakenktų.
“Toliau Ministras Pirmininkas palietė spaudos i kaimą
pristatymo patobulinimo klau
simą. Susisiekimo Ministeri
ja šiuo reikalu jau yra paruo
šus ir atitinkamą įstatymo pro
jektą. .,.
“Kalbėdamas bendrai apie
musų spaudą, Ministras Pirmi
ninkas pabrėžė kad spauda,
kokių spalvų ji bebūtų, tega
linti turėti vieną tikslą: ‘Stip
rinti musų valstybės ir tautos
reikalus’. Ir todėl ‘reikia la
biau jieškoti bendrumo, jieškoti kelių kurie vienija, o kuo
mažiau plėsti tas mintis kurios
mus tarpusavyje naikina ir
griauna bendrumą.’ Ministras
Pirmininkas ypač pasisakė
prieš rustų toną spaudoje.
“Rustus tonas, be abejo, la
bai kenkia musų spaudos savi
tarpio santikiams. Juk spau
doje pasireiškęs pyktis paskum
pereina ir į visuomenę. Bet
taip pat lygiai kenksmingos
DIDELĖ LIETUVIŠKA yra ir spaudoje pasireiškian
čios blogos intencijos, kurios
klaidina viešąją nuomonę ir
C. Pakeltis Pharmacy duoda jai tokią linkmę kuri
prieštarauja valstybės ir tau
1117 East 79th Street
tos reikalams. ‘Spaudai reikia
(Kampas Pulaski Avė.)
būti vyriausybės bendradarbe.
Užlaiko visokias namines ir Visų ■ spalvų spauda glaudžiai
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš ir darniai turi dirbti naudingą
triojo užsisenėjusio Reuma darbą musų kraštui, ji turi
tizmo, nuo visokių žaizdų, kelti kūrybingumą ir vengti
dedervinių, nevirškinimo vi erzinančio elemento. Kad ir
durių, užkietėjimo vidurių, skirtingos nuomonės, tačiau
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų vis dėl to jos turi reikštis gra
ligų, nerviškumo, nemigės ir žia forma.’ šie Ministro Pir
visokių kitokių ligų.
mininko žodžiai yra įsidėmėti
ni visiems musų spaudos dar»
C. Pakeltis Vaistinė bininkams,
kuriems tikrai rupi
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
musų spaudos kulturingumas
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje. ir jos etika”.

POPIEŽIAUS MIRTIES
GEDULAS LIETUVOJE

KARDINOLO PACELLI
PADĖKA

• KAUNAS, Vasario 14 d.
Mirus Popiežius Valstybės
Prezidentas Antanas Smetona
ir Užsienių Reikalų Ministras
Urbšys pasikeitė su kardinolu
Pacelli užuojautos telegramais.
Lietuvoje paskelbtas gedulas.
Prie namų buvo iškabintos tris
dienas gedulos vėliavos.

• KAUNAS, Vasario 15 d. —
Kardinolas Pacelli per Nun
ciatūrą ryšyje su' pareikšta
užuojauta atsiuntė tokį tele
gramą: “Kilnios Lietuvių tau
tos spontaniškas jausmų pasi
reiškimas gyvai įvertintas vi
sos šventosios Kolegijos, kuri
reiškia sujaudintą pasigerėji
mą.”

JUBILIEJINIAI PAŠTO
ŽENKLAI

• KAUNAS, Vasario 14 d. —
Šiomis dienomis išleisti 20
metų Nepriklausomybei pami
nėti jubiliejiniai pašto ženklai
su Dr. J. Basanavičiaus ir A.
Smetonos atvaizdais.
LITAS IR TOLIAU
BUS PASTOVUS

UŽDARYTA NEPAPRASTA
SEIMO SESIJA

• KAUNAS, Vasario 15 d. •—
Ministras Pirmininkas Miro
nas uždarė Seimo nepaprastą
ją ir atidarė pavasario sesiją.
IŠKILMINGA PAMINĖTA
NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTIS

1

NAUJI VĖJAI VIL
NIUJE
KAUNAS. — Atvykusieji iš
Vilniaus pasakoja įdomių da
lykų apie Vilnijos nuotaikas.
Anksčiau lojalus Lenkai veng
davo artimiau sugyventi su
Lietuviais, nenorėdami užsi
traukti tam tikros administra
cinės rūstybės. Dabar tos nuo
taikos Vilniuje iš pagrindų pa
sikeitė ir jaučiama visai nau
ja atmosfera. Lojalieji Len
kai jau nieko nesivaržydami
bendrauja su Lietuviais, šiektiek trynimosi dar jaučiama
periferijose, bet yra vilties
kad ir ten pradės pusti nauji
vėjai.
Vilniaus Storastija leidžia
Lietuvių Mokslo Mylėtojų dr- ,
jai veikti tik su sąlyga kad bu
tų išbrauktas iš įstatų straip
snis apie skyrius ir kad drau
gija savo veikimą apribotų Vil
niaus Vaivadija, nes dabar įs
tatuose nurodyta jog draugijos
veikimo plotas — visa Lenkija.

• KAUNAS, Vasario 11 d. — • KAUNAS, Vasario 16 d. —
Lietuvos Banko Valdytojas J.
Lietuvos Nepriklausomybės
Tūbelis akcininkų susirinkime i 21 metų sukaktis iškilmingai
plačiai apibudino ekonominius paminėta Kaune ir provincijos.
ir finansinius reikalus. Nežiū Ta proga Valstybės Prezidentą
rint pelnai buvusių politinių sveikino telegramais Amerikos
įtempimų, Lietuvoje daugelyje Valstybių, Estijos, Latvijos, Puiki Piknikams Vieta
ūkio šakų padaryta žymi pa Čekoslovakijos ir Turkijos prezi
tinka rengti
žanga, lito pastovumas pati dentai.
CLAM BAKES
krintas.
ir privatiniams

Vilniaus miesto storastija
buvo
konfiskavus
Lietuvių
Mokslo Draugijos išleistą kny
gą “Vilnius ir jo Apielinkės”.

Vilniaus apigardos teismas šį
konfiskatą panaikino ir nuta
rė knygą grąžinti jos savinin
kams.
Skm.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA KAUNE

CAMP BY HECK

ĮTEIKTOS LITERATŪROS
PREMIJOS

• KAUNAS, Vasario 13 d. —
Valstybės Teatre dalyvaujant
Švietimo Ministrui Tonkūnui,
Lietuvių, Estų ir Latvių rašy
tojams, buvo iškilmingai įteik
tos literatūros premijos, kurias
gavo Salomėja Neris, Krėvė
Mickevičius,* vaikų literatūros
autorius Pranas Mašiotas, Antanas Miškinis, Jonas Marcinkevičius, Petras Cvirka ir Kazys Boruta.
LENKAI NETVIRTINA
LIETUVIŲ SENIŪNŲ

• VILNIUS, Vasario 17 d. —Praėjusį mėnesį Vilniaus kra
šte seniūnais daugomoje iš
rinkti Lietuviai, bet jų Lenkų
valdžios organai pareigose netvirtiną.

SANTIKIAI SU KUBA

Išvažiavimams

• HAVANA, Cuba. Lietuvos Elektros šviesa, vanduo, tt.
Generalinio Konsulato New
Yorke pastangomis, Kuboje su
Antanas Ališauskas
GRAND BLVD.
keltas susidomėjimas Lietuva.
Wickliffe, Ohio.
Havanos Prekybos Rūmai ir
kelios stambios firmos tiria ga
■f
limybes užmegsti su Lietuva 1 •
prekybinius santykius.
Jau
nustatyta kokias prekes nori
ma iš Lietuvos importuoti.
Dry Cleaning
Vasario 16 d. proga, visa Ku
Senas
Drapanas padarom
bos spauda, kaip tai: “Diario '
.kaip
naujas,
išvalom ir
de la Marina,” “EI Pais,” “EI
sutaisom.
Mundo,” “The Havana Post”’
paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę net pirmame
EVA PETRAITIS
puslapyje, nesigailėdami jai
6702 Superior Avė.
komplimentų.
CLEVELAND, OHIO

EVA’S

t

Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia, baigiama statyti Žalia
kalnyje. Jos statyba remiama visos tautos aukomis, įam
žinti Lietuvos nepriklausomo gyvenimo prisikėlimui. Baž
nyčia bus baigta įrengti 1940 metais.
VDV.
M',

r į

I Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

HEnderson 9292

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

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

ŪKIAMS TRŪKSTA
DARBININKŲ

NAUJA PREKYBOS SUTARLIETUVOS ŪKININKAI nu-j
TIS SU SOVIETŲ RUSIJA
siskundžia kad trūksta lauko

Vasario 14 d. darbininkų. Kada tas truku
• KAUNAS.
pasirašyta nauja prekybos mas buvo tik vietomis, jį pra
sutartis su Sovietų Rusija.
šalinti buvo galima perkėlimu
lauko darbininkų iš vienų vie
PONTIFIKAL1NĖS MIŠIOS
tų į kitas. Dabar visur lauko
Už POPIEŽIŲ
darbininkų trukumas jaučia
• KAUNAS. — Vasario 15 d., mas. Vyriausybė ėmė rūpin
dalyvaujant Valstybės Prezi tis to reikalo pertvarkymu.
dentui, Vyriausybei, kariuome
Lietuvoje negali būti truku
nės vadovybei ir diplomatams, mo darbininkų, nes kas met po
arkivyskupas Skvireckas atlai 26-28 tūkstančius žmonių pri
kė pontifikalines mišias už Po auga. Išeivybės visai nėra.
piežių.
Prieš keletą metų dar po 8—10
tūkstančių darbininkų išvyk
■
davo į Latviją uždarbiauti.
a
toks kad pastebi
ĮGALIOJIMAI maDalykas
didelis darbininkų verži
■
reikalingi Lietuvoje pirki
masis j miestus. Nors mies
mui, pardavimui, valdymui
tuose daugeliui darbininkų ne
žemių ir kitokio turto.
pavyksta susirasti nuolatinio, i
pastovaus darbo, bet juos į
K. S. KARPIUS
miestus traukia linksmesnis,
Registruotas Lietuvos
įvairesnis
gyvenimas. Tuo bu
•i
809 Society for Savings Bldg.
Konsulate Notaras.
■
du
tenka
rūpintis pirmiausia
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
■
■
sulaikyti darbininkų bėgimą iš
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Rašykit laiškais arba atsi
sodžių į miestus.
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
lankykit asmeniškai.
Vyriausybė nuo pernai me
1 »
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
tų pradėjo mokėti premijas
i Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
6820 Superior Avė.
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
ūkininkams kurie stato darbi
Cleveland, Ohio
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
ninkams gyvenamus namus. Ir
Hv
f ■ w t ■ iri ■ i ■ ■ rįrri
patys ūkininkai stengiasi ge
iiiua rinti savo samdomiems darbi
=ĮĮI|||||||||||||||||||lllillllllllllllllllllillllllllllHHIIIlilllll
ninkams sąlygas. Nuo šių me
tų pradžios pradedama drausti
darbininkus nuo nelaimingų
atsitikimų, Dar lieka apsirupinti lauko darbininkų kulturiniais reikalais, ir bendrai dar
lauko darbininkų būklė tebėra
žymiai blogesnė negu pramo
Savininkas ir Kepėjas
nės darbininkų.
VDV.

VAISTINE

Dabar yra pats laikas
Pradėt Taupyt Laiką ir Pinigus

su patogiu NAUJU GASO PEČIUM

P. J. KERSIS

Į
į
j
I

į __

i

Lietuvišką Duoną

NEW DEAL

bakery

PR. KUNCAIT1S

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną karta
tris kartus už $1.00

Smulkųs skelbimai ‘Dirvoje’,
=
kaip tai namų pardavimas, iš
|| nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieškojimai, padėkos laiškai, gali
VISADA PRAŠYKIT
ma patalpinti šia kaina:
=
Pristatom tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
Priduokit gatavai parašę “Dir-1
...................................................................................... 1111111111111................ 111111111............... ..................................................... .......................... 1111111111111111.......................................... .................................................................. *
vos” Administracijai.

■
"
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę
Duoną,, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, PyVestuvėms Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
ragus \--------- .

NEW DEAL DUONOS |

511

Kadangi šiuos naujus gasinius pečius suplanamo šeimininkts dirbdamos su inžinieriais, jie sutaupys jums valandas laiko. Staigus karštis, be laukimo—ir staigus perkeitimas karščio viršu'tiniuose degintojuose bent kokiai reikalingai virimo
temperatūrai kada tik reikia, automatiškas vidaus pečiaus kar
ščio reguliatorius, laiko kontroliuotojas prie to visko.

Nauji spirgintojai kaitina greitai, su didesniu spirginimo
ploto. Nauji greiti viršutiniai degintojai naudoja mažiau gaso,
bet dėl jų moksliško ištobulinimo tikrai verda greičiau. Insuliuoti pečiai palaiko viduje naują žemą temperatūrą iš 250 F.
geresniam kepimui, ir jis gali Įkaitinti iki aukštos spirginan
čios temperatūros greičiau negu kitados.

Jeigu norit pradėti taupyti laiką ir pinigus dabar, lengvai,
smagai ir patogiai, pamatykit šiuos naujus geso pečius.
ji £^4 dideliems
darbams

Virimui • Vandens šildymui
Šaldytuvui • Namo šildymui

THE EAST OHIO GAS CO

fe
fe

R

DIRVA
4*4*4‘4*4*4-

•«f»4*4*«^4*4»'

Youth’s

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
•j**!* *5*•?♦*5*

4* 4*•?♦*?• 4*4*4*4*4*4* 4*

PASIUNČIAMA

$100

GINKLU FONDUI

MIRIMAI
ANTANINA KLEIZA

DAINUOS METRO
POLITAN OPERŲ
PROGRAME

PHONE: ENdicott 448G

6820 SUPERIOR AVĖ.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS
(Continued from lašt vveek)

Forum

it vvas Barbara, and she reminded

GOSSIPER’S
•

GRIDIRON

By Comma Dee

VVHOLESALE flirting is, evident-

CLEVELAND, OHIO

-

•

COULD Johnny Andrulis be in-

us that there would be a concert ly, the sole occupation of Albin
Alekas Banys, VVS. skyriaus
at the Museum this afternoon, in (Bush) ----- , jitterbug champion, duced to discloąp the identity of his
Vasario 14 d. mirė Antani
Perhaps not, būt
pirmininkas, praneša kad iš na Kleizienė, 57 metu amžiaus,
SATURDAY — JUNE 25th
connection vvith the "šaulių Šventė”, who vociferates he has only one heart’s desire?
we do knovv that he has every right
and vve also made a date to meet "sensible” girl-friend
Lietuvos Nepriklausomybės pa nuo 3402 Ralph avė. Palaido
In spite of the big day before, her at Junch.
despite the to be proud of is sportu uctivities.
minėjimo parengimo Vasario ta Vasario 16 d. Pamaldos at
fact he is constantly
we felt very vvell this morning, and
Our plans vvere made to leave ing two — and I do found escort- His svvimming, in particular, has
12, su aukomis ir to vakaro sibuvo ŠV. Jurgio bažnyčioje.
about ten o’clock vvent out for our Kaunas tomorrovv morning on our
mean two -— been highly praised by those who
breakfast.
At Konrad’s vve met vvay to yisit my relatives, vvho have brunette vvall-flovvers to the local have seen him.
Maybe Johnny'a
pelnu, Lietuvos Ginklų Fondui
Liko vyras, Jurgis, ir du sudances. Well! Well! Could it be heart interest vvill be conducive to
Barbara
Darlys,
and
Mr.
Rimkus
been patiently vvaiting all month
pasidaro $50.
______ ” one’s appre- Johnny’s future fame — vvho can
came in. We talked about the day for us vvhile vve vvere busy having fear of the “sensible
nai, Jurgis ir Juozas.
Taipgi, dar iš Spalių 9-tos
before and Mr. Rimkus told us that a good time in Kaunas. 1 had hension vvhich causes your bushy tell ? Do you John?
Laidojime pasitarnavo laido
tonight vve are invited to visit a vvritten to Mr. Gedminas in Tel hair to stand, Albin?
minėjimo pasilikę $50, ir tie tuvių direktorius Della Jakulis.
friend of his, a. Mr. Maziliauskas, šiai and had promised to be there
visi pinigai, pilna šimtinė, pa
WILLIAM Yatruska, Chicago res- LITHUANIAN A. C
he vvould call for us at 8 o’clock. lašt vveek, so our first stop vvill be
siunčiama Lietuvon per Gen.
We spent the day by vvriting a fevv Telšiai, in spite of the fact that ident, encloses a clipping from the
Konsulą Joną Budrj, New Yor GRAŽIAI PAVYKO
letters, taking a vvalk on the avenue, vve mušt pass Kuršėnai. We vvill Herald Examiner vvhich clearly deWell, the Lithuanian A. C. Inke.
a fevv hours at lunch vvith Bar them vve vvere leaving Kaunas for piets his vievvpoint of the eminent
Moterų Sąjungos 36 kuopos
bara (vve usually met for lunch at and then after our visit vvith my artist, Miguel Covarrubias: "Seems ter-Lodge League team finally broke
Spalių 9-tos paminėjime ne
loose
vvith something likę their real
Pažanga), at five o’clock vvent to relatives vve go on to Palanga to they’re vvilling to hang almost Anybuvo surinkta pilna $50 suma, kortavimo vakaras, laikytas p.
thing painted by Miguel — the form to nip the Zumberaks, 38 to
Konrad
’
s
to
listep
to
the
good
mu

be there for the first days of July. Dionne ųuints tearing the leaves 36, lašt Monday. In the first half,
taigi p. Banys pasidarbavo tą Salasevičių namuose Vasario
sic, and just šit and relax.
We vvere on our vvay to Pažanga
We got home about seven o’clock for lunch vvhen vve met Major and out of the birth control book, Jean the LittR shovved no signs of emsumą užpildyti. Kadangi tuoj 18 d., labai gražiai pavyko. At
Harlovv telling Dr. Freud the sec- erging from their slump būt vvith
silankė
suvirš
70
svečių,
taigi
to
get
dressed
and
vvashed
up
for
pradėta rengtis prie Vasario
Mrs. Narušis on Laisvės Alėja.
the evening visit. At 8 o’clock Mr. We stopped to talk to them telling ret of her success, Shirley Temple, about four minutes to go and the
16-tos minėjimo, nutarta pa kuopai liks gražaus pelno.
Rimkus came over vvith another thtm vve vvere leaving Kaunas for educating Madame Secretary Per- score in the Croatians favor, 17—6
Kaip iš dalyvavusių buvo i
laukti ir abi sumas sudėjus
friend, Balys Gaidžiunas, a jouma- a few vveeks, and also mentioned kins, Professor Piccard svvapping something hit the team and they
girdėti, jie niekur kitur taip
list on the staff of “Ūkininko Pa that vve are losing our apartment yarns vvith William Beebe, Sally started to tear into the Zumberaks
pasiųsti kartu.
nepasilinksmina
kaip
dalyvau

tarėjas.” A very fine young man, and don’t knovv vvhere vve vvill live Rand’s chinning vvith the pale pure vvith real fervor.
čia dar reikia papildyti Va jant M. S. 36-tos kuopos kor
The half ended, 20—12 in the opvery patriotic and devoted to his vvhen vve get back. They both im- Martha Grabam, Joe Louis showsario 12 dieną įvykusį progra tavimo vakarėliuose.
country. And vve also learned he mediately špoke up and told us ing Haile Selassie hovv to vvallup ponents favor. The second hąlf bemą. Buvo praleista nepažymė
is quite a poet, in fact many of j not to vvorry because their home at least ONE Italian — and a score gan vvith a vastly different, confišiame vakarėlyje darbavosi
Hasn’t he forgotten dent Litt team. Playing likę derhis poems have apneared in ihe is open to us and vve should come of others.”
ta kad kalbėjo ir Kun. A. M. komisija
iš šių: p. Cicėnienė,
vishes and led by Pele Miller, they
Charlie McCarlhy, Bill?
"Dirva.’'
Karužiškis, naujos parapijos
to live vvith theln, vvhen vve get
shaved the lead to five points at
We got ready and vvere on our back.
Mačionienė ir Šalasevičienė, jų
We told them vve vvould
GIVING
vent
to
panegyries
vvhen
klebonas.
the
of the third penod. The
padėjėjos p. štaupienė, Miliau Blondė ir graži, Helen Jepson vvay to visit someone vve had not sūrely be back in Kaunas on the esked vvhy he has returnod to schoo’ club elose
team kept pecking avvay and,
yet met. Our host lives in a beau 15th of July because vve vvant to
Taip pat buvo nepažymėta skienė, Miliauskaitė ir kuopos
after a brief period of vvork, Paul finally, vvith a minute to go and
šiądien yra viena iš pirmaeilių dai tiful nevv modernistic vvhite stucco
dainininkės Autose Zarembie- pirmininkė P. Šukienė.
nininkių Metropolitan Operoje, ku house, būt to me it is such a dis- be here for the opening of the Vitonis, Cathedral Latin student. the crovvd going erazy, Pete Miller
Olympic
games.
replies, “Education is priceless.” took a beautiful pass from “Doc”
nė ir Ona Dovidenkaitė.
Kuopa dėkoja komisijai už ri vos keli metai atgal giedojo baž sappointment to find such a love We vvere overjoyed at this invi- Paul
possesses a seemingly great Kubilus and planted the vvinning
Iš siunčiamo Į Lietuvą liku toki pelninga pasidarbavimą; nytiniame chore Akrone, Ohio, ir ly home built so far from the tation
and didn’t know hovv to be- prosperity for sports and hopes to į basket in the meshes.
nesapnavo apie tas aukštybes street and almokt hidden from vievv.
sio šio vakaro pelno ir aukų p. Jakubauskienei už paskolini- įnetkurias
jos balsas ją įkėlė. Visą We had to vvalk avvay back thru gin thanking them. We vvere light distjnguish himself as has his pre- j The Lithuanian rooters really be(aukų surinkta apie $10, dėl I mą kėdžių ir p. Salasevičiams savo lavinimąsi
ji atliko Amerikoje. sort of an alley. It is too bad hearted and happy to be free of decesior, Joe Prokop.
gan to raiše vvhoopee then. Miller
to kad programas ilgai užsi už jų namus šiam vakarui. Pa Jai tenka garbė atidaryti dvylik that Kaunas is laid out in such a vvorry because it is indeed a probMARITAL bliss beckons to Miss j and Johnny Malokas led the club
lem
to
find
apartments
in
Kaunas,
tęsė), matyt kad Clevelandie- dėka priklauso ir gausiai atsi tą Metropolitan Operų sezoną Cle dizzy way in certain sections. I besides they are very expensive.
Mary Špokas as she anticipates the ; team’s scorers vvith 12 and 8 points
miesto auditorijoje, kurios mentioned this before, so many
The vietory enabled
čiai prijaučia savo Tėvynei ir lankiusiems svečiams.
termination of her ideal romance ' respectively.
A.S.L. velande,
At
lunch
vve
met
our
first
friend,
prasidės Kovo 27 d. ir tęsis iki Ba lovely homes are built in such se- Peter Aižąs, and he told us he vvith John Krupp sometimes this ; the Litts to remain in second place
gausiai dalyvauja jos laisvės
landžio 1.
a game behind the Pioneers vvhom
cluded spots, and are hidden.
Another good man [ they
vvill be in Palanga too about the year. Gosh!
atkovojimo paminėjimo šven
play this Wed., March 1, at
Ji dainuoja su veteranu Giovanni
We found Mr. Mazilauskas vvait first of the month. Here Vve also is destined to hit the dust.
|
8:30 o’clock. A vietory vvill mean
tėje.
Martinelli
ir
pasižymėjusiu
Lavvfor us and he confessed that met recent arrivals from Ameriea,
Darželio Naudai Korta rence Tibbett, kurie pirmadienio va ing
BERNARD Kundrut, self-styled a tie for first place for the club
he vvas afraid vve vvould not come.
Kaip jau žinoma, tą dieną
kare, Kovo 27, statys Verdi’s dra He had one room in this house, Mr. and Mrs. Lubinas from Caii- man-of-the-family, doesn’t seem to i team vvhich vovvs they’ll do it. The
vimo Vakaras
fornia.
naujos parapijos klebonas at
matišką operą "Otelio”, kurią pir quite a large room, very tastefully
i Litts defeated the Pioneers early
M r. Lubin is a big strapping fel- practice on his violin as he former in the season būt they have been
laikė pamaldas už žuvusius už
mą kartą stato Metropolitan Ope furnished, and quite attractive. And
ly used to — vvhat’s vvrong, Bernie?
Lietuvių Kultūrinio Darželio ra
lovv
about
seven
feet
tall,
and
came
Clevelande.
going great in late games. The
nepriklausomybę kovotojus.
from vvhat vve observed they vvere
Sąjunga rengia kortavimo va Toliau
I10MEWARD bound from a suc- club team eloses ils regular season,
savaitės bėgiu ji dainuos bachelors quarters. There vvas a to Lithuania on an invitation of
Po pietų, Lietuvių Darželyje karą, šeštadienį, Vasario 25, kitoje
the Physical Culture organization cessful little party, Hovvard Cenuris Wed., March 8th, at 7:45 P.M.,
vadovaujamoje rolėje opero bookease, a radio, a vvardrobe, tvvo to
take on the duties of instructor vvas found in a street car elinging facing the Socas. The team alprie Dr. Basanavičiaus pamin N. A. Wilkelio namuose. Pra je “Thais”. Tai bus ketvirtadienio chairs, a rocker, and a low moder
basketball, also to participate to the farc box, indicating he vvant- ready has elinched a playoff berth.
vakare.
klo padėta vainikas. Vainikas džia 7:30 vai.
nistic glass top round Table in the of
Kitos svarbios operos kurias no-, center. It vvas indeed a comfort in the Olympic games. His vvife ed to get off the car vvhen the
buvo nuo VVS vietinio sky
The Community Center A team
Kadangi jau atėjo gavėnios rėsit išgirsti bus skelbiamos Dirvo
is also a tall slim lovely young
able living room, and vve vvere very vvoman, and even though she is eonduetor asked for his fare. — stubbed their toes in their first
riaus, kurio kaštus padengė p. laikas, sumažėjo išėjimai, tai je
"What
say?
”
asked
the
inebriated
kituose numeriuose.
game lašt vveek and dropped into
impressed by the neatneša and the
Alekas Banys. Darželyje bu kiekvienas turėtų atsilankti į
Bilietai dabar jau parduodami ir cleanliness. There vvas a dish of not Lithuanian she had already ac- one. The eonduetor repeated, "Fare a three vvay tie for first place vvith
some Lithuanian vvords in nloase."
“Huh ? Oh. sure,” said the Zieskie Services and Murrayvo susirinkus graži publika. šį parengimą gražiai praleisti galit pasirinkti geriausias vietas Lithuanian chocolate candies on the ųuired
the fevv days they had been here.
Trumpas kalbas prie Basana vakarą, ir tuo paremti musų savo pasiskirtoms operoms.
table, and soon a bottle of vvine ap- She vvas very enthused about liv- Hovvard, “vvhere'U I put it?” “In Ohios. lt vvas a tough game to
the fare box”, returned the condy. lose for the club team vvho led all
peared.
He
vvent
for
the
glasses
vičiaus paminklo sakė Banys Darželį, kuriam pinigiška pa
ing in Lithuania and had determmand vve vvėre so surprised vvhen he ed to leaį'n the language as soon Keening a strangle hold on the the vvay būt in the lašt minute and
ir Karpius. Po tp visi užėjo rama dar reikalinga. Prie kožartiele
under question, Hovvie in- half of the game, the Zieskie Ser
opened the radio cąbinet, for there us possible. They expect to live
j viršutinę dalį Darželi# ir prie no stalo bus dovanos, bus sko Birutės Bendrovės
vvas a neit array of glasses and here at least a year. and perhaps dignantly bavvled, “What fare box?” vices broke loose for 7 points to
Dr. Kudirkos paminklo kalbą nių užkandžių. Įžanga tik 25
dishes. And before long vve dis- longer.
“JOE Berzinskas and Joe --------- vvin 43—40. Elmer Mažeika led
Susirinkimas
sakė Dr. S. T. Tamošaitis.
covered that every piece of furnjIn the afternoon vve vvent to the are unfair to the girls!” That is the team in scoring vvith ten points.
centai. Visi kviečiami atsi
the
room
vvas
a
camouflage
Thursday, the team, led by El
in
Vytautas Museum to hear the con the latest hue and cry of milady
Birutės Bendrovės šėrininkų ture
lankyti.
mer Mažeika vvho again fired ten
for hidden household eųuipment.
. _
cert,
that
vvas
given
in
connection
as
she
protests
against
the
repugmetinis susirinkimas bus laiko From the innccent looking bookthe big “Šaulių Sąjungos Šven nant bashfulness evhibited by these pointers, led all the vvay to trounce
SLA. Kuopų Vakaras
mas Lietuvių salėje, antradie case he brought out a lovely eut- vvith
tė” celebration that vvas to com- tvvo Romeos. on the dance floor. the St. Patricks, 31 to 28. The
ni, Vasario 28, nuo 8:00 vai. glass bovvl of luscious giant stravv mence tomorrovv. We vvere told Perk un, boys, some of the young score does not really shovv the suPraeitą sekmadienį Cleve ŠALTA-ŠILTA-ŠALTA
all vvashed up and stem- that this vvill be one of the big ladies desire to meet you.
periority of the Litts over their opvakare. Visi šėrininkai prašo berries,
lande lankėsi SLA. organo re
ponents. The Litts have three more
med to be eaten.
Oras Clevelande per kelias mi atsilankyti.
events of the season, and people
Valdyba
Mr.
Mazilauskas
is
the
finest
SWTNG music mušt possess a games in the second half and bardaktorius ir Vajaus vedėjas, praeitas dienas tikrai buvo
vvould come to Kaunas from every
barber in Kaunas, and operetes his corner of Lithuania. Too bad for definite appeal for Frank Kazei ring mishaps should end in a tie
p. Kl. Jurgelionis. Ta proga keistas: buvo šiltas, staiga at
own shop on Laisves Alėja.
He us because vve had made our plans vvho is rumored to have requested or vvin the second half ehampionsurengta jam priėmimo pietus, šalo, ėmė snigti, prisnigo, pa
is blond and goodlooking and very
leave Kaunas, and vve vvere de- a change from a slovv fox trot to ship. This team should be lauded
kur dalyvavo keli desėtkai vie sidarė tikra žiema, o už poros MASARYK KALBĖS neat himself, and his living quar- to
termined not to change them be a livelier tune during a recent dance for their consistently brilliant play
ters špoke for themselves. We on- cause vve had stayed here too long to vvhich Frankie brought his latest ing.
Even in defeat, they look
tos Lietuvių. Apsilankė Lie dienų sniegas nuvarytas, atši
KOVO 12
joyed the vvine and stravvberries. already. We vvere afraid the sum bevvitcher. Our claim is that svving good and at the present moment
tuvių Darželyje, o vakare Lie lo, supavasarėjo. Bet už kitų
Mr.
Gaidžiunas
entertained
us
vvith
are
the
talked of and feared
is
on
the
retreat;
jam-and-jive
sesJan Masaryk, buvęs Čekoslo lines of his poetry and it vvas not mer vvould slip by and vve vvould sions are rapidly approaching the team in most
tuvių salėje įvyko kalbos, dai dviejų dienų vėl atšalo, prisni
the league. They’re donot
have
seen
Lithuania,
as
vve
did
vakijos
atstovas
Londone,
tos
nos ir balius.
long before vve rolled up the lug vvant to see as much of it as vve end. Have your fun vvhile you may, ing our club’s and Lithuanians name
go ir virto žiema.
vietos netekęs po Čekoslovaki and danced to the music of the ra- could.
Kaip kalbėtoju, p. Jurgelio
up proud.
Frankie.
jos suplėšymo, šiomis dieno dio. About midnight our host tele- The concert vvas a very grand
niu visi labai apsivylė, nes jis
• B O W L I N G
phoned
to
a
delicatessen
and
vvithin
JIMMY
Chernis,
local
mechauic,
dėl savo nesveikatos labai ty Clevelandiečiai Sukčių mis atvyko į Ameriką. Jis va-, a half hour vve vvere busy helping affair, there vvere hundreds of pa- displays his talents as high-presLašt Sunday marked the passing
trons
there,
būt
alas
they
all
could
žinėja
su
paskaitomis.
Cleve

liai tegalėjo kalbėti ir todėl jo
to sėt the table for a midnight re- not fit into the museum, and only sure salesman remarkably vvell. of the two-thirds mark of league
lande kalbės keleto tautų ren past. There vvas a crisp vvhite those vvho had tickets vvere admit- Jimmy, it is said, has attempted play in the Lithuanian A.C. Bovvlkalbą mažai kas girdėjo, ma
Labai Išnaudojami
giamame masiniame mitinge linen tableeloth and napkins in the
žai kas klausėsi, visi tarp sa
the others vvere outside, vvhere to “drum un” business by solicit- ing League, at Coventry Recreation.
Patirta kad Clevelande vei Kovo 12 d., miesto auditori vvardrobe eloset, and I can’t re- ted,
loud speakers vvere installed, so ing his friends to induce prosDective The Grigaitis Cleaners savv their
vęs salėje kalbėjosi, taip kad
member from vvhich hidden corner they could hear just the šame. — customers to come to him for body four game first place lead shaved
jo atsilankymas naudos Cleve kia 25 gaujos organizuotų suk joje.
he brought out an eleetrie coffee Here vve again met many people repair work on cars. Swell snirit. to a lone game over the Cleveland
čių, kurie priedanga “labdary
lande nepadarė.
percolator. Anyvvay vve had smoked vve knevv, General and Mrs. Nagevi Jimmy. Henrv Ford vvas obliged Lettering Co. The Coventry Recbės” išvilioja iš gyventojų kas
eel, fresh dili cucumber, sliced to- čius vvere sitting a short distance to start at the bottom, too. you reations took 3 games from the
Nežinia kam, buvo primai met
šimtus tūkstančių dolarių.
matoes, cold friea chicken, black from us, and Mrs. Galaunienė, n know.
Cleaners. the lašt in a hair raising
šytas prie to vakaro ir neva
RENGIA NAUJU
finish tbat savv the Rec’s vvin out
bi-ead and butter. What more could former Lithuanian Opera star, at
“maskaradų balius”, kas tarp Vieną tokią gaują policija su
we ask? It vvas all just grand. Mr. present a music critic and teacher you walk the more you meet, and by 2 pins. Meanvvhile the Letter
TAKSU BALSA
Lietuvių išėję iš mados ir prie gavus patyrė iš jos kaip tos
Mazilauskas certainly vvas a perfecl and Barbara’s
very elose friend, soon there were about six of us ing outfit vvas taking 3 games from
host.
and it vvas a very p’easant sat vvith us during the concert.
the Lithuanian A.C. team.
prakalbų ir koncerto netiko. gaujos veikia.
vvalking back and forth.
VIMUS
evening, and enioyed so much. On
Frank Samolis, Letterer lead-off
Girdėjęs.
After the concert she invited us
We did this for some time. as
valdyba paskyrė Ko ly one sad incident remains in my to her home for coffee, vvhere be- it vvas a lovely cool evening, vvhen man, led his team and the league
• TARP Clevelando miesto vo Miesto
heart,
I
had
the
misfortune
of
for
the day, compiling 182—293—•
to
sides coffee vve vvere treated
vve decided vve were tired, the men
22 d. specialių taksų balsa
• TRAFIKO reikalų žinovai Tarybos ir geležinkelių kom vimui. Mokyklų taryba nori bumping the lovely cutglass bovvl stravvberries and torts. She has took us in to Konrad’s to revive us 189, a 574 series. This Sunday’s
contained the stravvberr’es nnd a lovely home on the hill near the vvith coffee and it vvas time to go feature mateh brings together the
tikrina kad apie pora nuoš. vi panijos eina varžytinės kam gauti mokyklų statybos pro that
fell to the floor and broke into Physical Culture Building.
home to bed for in the morning Letterers and the Cleaners.
sų automobilistų mato gerai tikrumoje turi priklausyti že gramų! $5,000,000 bondsų pa it
a hundred pieces. A tragedy, for
longer vve stayed in Kaunas we are leaving for Telšiai, the
tik viena akim, kita neprimato mė supilta j ežerą už geležinke skolą, ir ji nori daryti specia I noticed hovv expensive those šori theThemore
MEETING — Friday, March 3rd
vve learned and savv and
that is knovvn as "žemaičių
mažiau ar daugiau. Taipgi, sa lio bėgių. Per eilę metų mies lius balsavimus, bet Kovo 7 d. of things are here in Kaunąs. I it vvas indeed interesting. So far, town
vvill see the making of important
Sostinė."
On
our
vvay
home
vve
vvas sincerely sorry, būt gracious
ko, apie 20 ar daugiau nuošim tas išpylė daug ežero pakraščio
noticed that here tbev do not stopped at the Taxi station and plans for the coming tournaments.
Turėtų rors abu balsavimu Mr. Mazilauskas reassured me it vve
ūse rūgs and carpets on the floors, ordered a taxi to come for us nnd Other important matters vvill also
čių automobilistų kurie pras už geležinkelių bėgių, seniau sutaikyti tą pačią dieną.
vvas a mere trifle.
and in this home especially vve our baggage at five o’clock in the be discussed, everyone is invited to
tai mato abiem akim. Neku- geležinkeliai ėjo visai arti eže
Before we knevv it, again tne could not help admiring the beauti morning.
attend.
This meeting vvill take
rios.e valstijose jau pradėjo ro. Dabar geležinkelių kom
davvn had broken and it vvas time ful honey colored highly polished
place at the Lithuanian Hali, up(Continued)
stairs.
tirti automobilistų akis, saugu panijos nori prisisavinti tuos
for us to say goodbve and thanks “parųuet” floors.
In the newer
Šymet Žuvo 16
for a lovely evening, Mr. Mazilaus homes the floors are all very beau
mo delei.
plotus.
kas!
tiful.
There
are
usually
hangings
Šių metu trafiko nelaimėse
on the vvalls, either exquisite imClevelande, iki šios savaitės SUNDAY — JUNE 26th
norted rūgs, perhaps oriental, or
pradžios, žuvo jau 16 asmenų.
Sunday is the dav of “ręst” and of striking color and design. or
TEMYKIT
Pernai iki tam pat laikui bu vve sūrely needed it, so vve slėpt domestic Lithuanian vvoven fabric
vo žuvę 15.
as long as vve could. Hovvever nt 'n typical designs. So far every

Šeštadienį

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas

Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver

I) ENT I S T A S
7042 Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenville 1950

GRYŽO Iš KELIONĖS

Dirvos redaktorius Karpius
gryžo iš Baltimorės pirmadie
nio rytą. Ten Vasario 16 d.
dalyvavo Baltimorės Lietuvių
surengtame Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjime. Va
sario 17 d. atsilankė Lietuvęs
Pasiuntinybėje pas Ministrą ir
ponią Žadeikius. Tą pat Sie
ną gryžo Baltimorėn.
Vasario 18 ir 19 d. atlaikė
Tautinės Tarybos valdybos pa
sitarimus su iš New Yorko at
vykusiais Tarybos nariais ir
Tarybos pirmininku Baltimorės
Vyriausiu Trafiko Teisėju Wm.
F. Laukaičiu.
Karpius išrinktas Tarybos
generaliniu sekretorium. Pirm
to buvo kasininku.

about 11 o’clock the telepone rang, home vve have been in contained
PASKUTINE DIENA MUSŲ VISUOTINO
some kind of notted plants, ferns,
rubber plants or othervvise.
GERI PIRKIMAI
Mrs. Galaunienė shovved us some
very evouisite hand-made lace eurNAMŲ
tains that had formerly belonged to
the Czar of Russia, and she also
su mažu įmokėj imu has some elegant tapestries and
several Persian shavvlr. one of vvhich
Likusieji Rendomis
hung on the vvall. While vve vvere
Dabar jums laikas apsipirkti ir sutaupyti
here Bernice and Barbara sang a
$5,700.—2 namai po dvi šeimas; duet vvhile our hostess accompanied
didelis lotas. Ant Whitney. them.
SAVO DOLARIUS!
$4,900—2 šeimų namas, po 5 kam
V/hen vve left Mrs. Galaunienė’s
barius: garo šiluma. Ant E. home
vve vvent back to Laisvės Alė66th Street.
vvhere vve mirt unexpectedly TAV TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu JAV/ TZ Ą T
$3,500—2 šeimų namas po 5 kam- ja.
an old ncqnain*ance. It vvas LJ I IY/A 1
už 10 centy ir aukšėiau
U I I\ A l
barius, 3 garažai; ant Hark- met
Mr. Joseph Lingio, the young stuness avė.
dent
who
entertained
us
so
delightPas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles j prekes.
$2,200—2 šeimų namas, ant E. 66th fully in Stockholm, Svveden.
He
Street.
attends
the
Stockholm
University
$4,500—2 šeimų namas, po 6 kam and now came home to Lithuania
barius, ant E. 60 st.
THE KRAMER & REICH 00
for the vacation neriod, and had
just arrived in Kaunas this very
P. P. Muliolis
day. His home is in the country.
As vve vvalked under the linden
LAISNUOTAS REAL ESTATE ir
Kampas Giddings Rd
trees along the promonade we met 7002 Superior Avė.
APDRAUDOS AGENTAS
another friend, Mr. Rimkus, who
6606 Superior Avė.
joined us, and of course the longer

Išpardavimo!

