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24-ti metai (24-th Year)

Dėl Danzigo Nekariaus,
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PREZ. ROOSEVELT pa
sirašė bilių kuris praple
čia Socialės Apdraudos įs
tatymą, sumažindamas mi
lijonus dolarių taksų naš
tos. Tas aktas apima pa
šalpas ir milijonų našlių, ir
našlaičių, kuriems bus ga
lima gauti šioks-toks atly
ginimas atsitikime mirties
jų duondavio, nesulaukus
ir 65 metų amžiaus.
Nauju patvarkymu se
natvės atlyginimas pradės
mokėtis nuo Sausio 1 d.
ateinančių metų.
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VOKIEČIAI NUŠOVĖ VIENĄ LENKĄ KAREI
VĮ - LENKAI SUĖMĖ APIE 100 JAUNU
VOKIEČIU NAZIŲ ŠNIPU LENKIJOJE

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Varšuva, Rugpj. 17. — BRITANIJA GAL UŽ
Lenkijos vyriausybė pra
DANZIGO vyskupas, pasiša
neša apie suėmimus apie TARS IR LIETUVĄ
linęs
iš Danzigo, nesenai atvy
100 Jaunų Vokiečių orga
kęs
Lietuvon,
nutarė Lietuvo
Londonas,
Rugp.
17.
—
nizacijos narių Katowicų
je
apsigyventi
ir daro žygius
Britanija
pradėjo
siūlyti
apskrityje, kurie veikė kė
kad
jam
leistų
veikti Lietuvos
limui Lenkijoje riaušių ir Lenkijai platesni užstojimo
katalikų
bažnyčios
labui.
šnipinėjo Vokiečių naudai. programą, nori garantuoti
9
apsaugą nuo agresorių pa
n*
LIETUVOS
Laikraštininkai
stangų ekonomiškai pasi
Danzigas, Rugpj. 16. —■ vergti.
lankėsi Lenkijoje nuo Liepos
Danzigo pasienio sargyba
7 iki 20, dalyvavo dvylika laik
Toje sutartyje siūloma
nušovė Lenkų kareivį prie užstojimas ir kitų Lenkijos
raštininkų. Lietuviai visur bu
Danzigo sienos. Tai yra kaimynių, ir nors los kai
vo draugiškai sutikti, vaišinti.
jau trečias rimtas inciden mynės neivardinama, tiki
Aplankė Vilnių, Varšavą, Kro
tas pastarų savaičių laiku, ma kad užstojimas nuo už
kuvą, Zakopanę, Katovicus,
kai iš vienos ir iš kitos pu
siams. Atvykę ugniagesiai gaiDIRBA. Middletown, O. sės nušaunamas kareivis, puolikų apima ir Lietuvą,
daug pakeliui mažų miestų.
-— American Rolling Mill besitęsiant Lenkų-Vokiečių o gal ir Vengriją.
Tu laiku kai Lietuvos laik
Co. pranešė kad po mėne ginčams už Danzigą.
raštininkai viešėjo Lenkijoje,
zų;O jiems karo kelti ne
sio stovėjimo jos East ištūli Lenkų laikraščiai ėmė ra
Vokiečiai sako kad Len verta.
DAR NESENAI ŽAGRĖMIS arė, šiądien Lietuvoje turi ir vartoja traktorius dirvonams
dirbystė pradėjo dirbti — kas kareivis buvo apie 300
šyti užpuolančias Lietuvą ži
darbai buvo sulaikyti pa- sieksnių Danzigo teritori Oslo, N orvegij a, Rugpj. plėšti. Vienas teks traktorius iškarto apverčia dviejų metrų pločio velėną, žemės Ūkio nias neva dėl Lenkų “perse
Rūmai traktorius ūkininkams skolina nemokamai.
Elta.
sigerinimams.
kiojimų” Lietuvoje.
joje kai jam buvo įsakyta 15 d. — Suv. Valstijų At
e
sustoti, o jis nepaklausė stovų Rūmų užsienių rei PAGREITINO PADE- NELAIMINGAS SEK GAISRAS IŠ ŽVA
LIETUVOJE
lankėsi Anglas
turės užsidaryti komandos ir buvo nušau kalų komisijos narys HaKĖS
PRIE
KARSTO
KOS
ŠVENTĘ
MADIENIS
-DAUG
atsargos
Brig.
Generolas Alf.
Elyria, O. — Gal būt kad tas. Lenkai sako, tas ka milton Fish, apsilankęs ir
Burt.
Jis
yra
Lietuvos
ir ki
American Lace Co. mezgi reivis buvo patamse pakly kalbėjęs su. Vokietijos val
ŽUVO
KAUNAS/—■ Šančiuose, Lie tų Baltijos kraštų draugas, tas
Prez.
Roosevelt,
savo
jū

nių išdirbystė, gyvuojanti dęs ir buvo tik 15 sieksnių džios nariais, numato kad
pos 29 d., dviejų aukštų medi šalis aplanko jau ^kelintu kar
nuo 1907 metų, kuriai dir įsukęs i Danzigo ribas.
įkaitimas Europoj, dęl Dan rinėje kelionėje. Ųigp. 14
Rugpjūčio
13
diena,
sek

niame name labai nepaprasto tu. Jis matė Lietuvą 20 metų
Šaudymą atliko Danzigo zigo yra toks jog gali kil išleido patvarkymą kad šių madienis, buvo labai nelai mis
ba 250 darbininkų, turės
aplinkybėmis kilo gaisras. atgal, kada ji buvo nuteriota,
užsidaryti, nes Amerikai nazių suorganizuota “ap ti karas kelių dienų bėgiu metų Padėkos Diena, kuri minga keleiviams:
Viename
to namo bute buvo dabar džiaugiasi matydamas
praplėtus prekybos sutar sigynimo” policija, kuri pa jei ramiu budu nebus pa išpuola Lapkričio 30 d.,
23
žuvo
sudaužius
Southpašarvotas
miręs žmogus. Prie jos daromą didelę pažangą.
butų švenčiama visa savai
tį su Prancūzija iš ten at siruošus kariauti su Len- > siekta susitarimo.
ern
Pacific
greitąjį
trau

jo
karsto
degė
žvakė. Namiš
e
eina pigių ir gražių mez kais ir veikia sulyg Berli“Žmonės ištikro nori tai te anksčiau, Lapkr. 23. To kinį Nevadoje. 60 kitų su kiai buvo išėję į bažnyčią pa
LENKŲ
RAŠYTOJŲ
buris
tikslas
yra
pagerinti
biz
ginių. Čia jau neapsimo no įsakymų.
kos, bet dabar kalbėti apie
žeista.
simelsti.
iš
30
asmenų,
Lietuvoje
viešė

niams,
nes
šiaip
Padėkos
Vokietija uždarė Silezi taiką reiškia prisipažinti
ka dirbti.
14
užmušta
Pan-Amerižvakei
baigus
degti,
jos
liep

jęs
ir
plačiai
apvažinėjęs,
iš
jos rubežių prieš Lenkijos nugalėtu”. Ponas Fish siū šventė butų perarti Kalė kos lėktuvo nelaimėje prie
sna pasiekė patį .karstą ir už
lo kad Europos valstybės dų, kuomet vėl prasideda Rio de Janeiro, Brazilijoj. degė lavono drabužius, pagal važiavo Lenkijon Rugpjūčio 1
PLIENO ir geležies dar Rybnik distriktą.
d. Rugpjūčio 2 d. atvyko į
Lenkai taipgi . praneša sutartų padaryti 30 dienų šventės bizniai.
bai šiomis dienomis pakilo
15 užmušta, 100 sužeis vę ir popierinius karsto papuo Lietuvą Lenkijos telegramų
iki gana. aukšto laipsnio. kad uždarė sieną iš Len paliaubas tuojau ir šauktų
ta traukinio, nelaimėje Ru- šalus. Ugnis persiemtė ir Į agentūros direktorius ir keli
Cleveland-Loraino distrik- kijos išeiti, kad neišbėgtų keturių valstybių konferen VOKIEČIAI paneša iš manijoje.
sienų apmušalus. Gaisrą pa kiti agentūros redaktoriai.
te pasiekė 81 nuoš. norma- iš Lenkijos į Vokietiją na- ciją aptarimui pavojingos radę kiaušinio pavaduotoją
Daug žuvo šiaip vieške stebėjo kitų butų gyventojai, P>e to, Kaune viešėjo apie 50
iš pieno ir žuvies, kad ne lių nelaimėse su automobi
lio. Bendrai imant visoje zių šnipai, kurie veikia po padėties.
kurie skubiai pranešė ugniage- Lenkijos kooperatyvų sąjun
reikėtų iš kitų šalių impor liais.
vardu
“
Jaunų
Vokiečių
”
šalyje dirba su 62.1 nuoš.
Poznanę,. Gniezną, Gdynią ir gos narių.
partija. Lenkai juos areš PRADĖTA smarkus ty tuoti tiek daug kiaušinių.
normalio.
srą greit užgesino, tačiau ap Rugpjūčio 5 d. į Kauną at
tuoja.
rinėjimas ir jieškojimas
300 ŽUVO. Pranešimas degė velionio rankos ir veidas. važiavo Vilniaus Lietuvių mo
*
v
PARYŽIŲ staiga aplei iš Hongkong sako kad Ja Šis gaisras, kilęs iš žvakės
kaltininkų kurie sugadino
ERIE, Pa. — CIO agen
do ir išvažiavo į Vokietiją ponų laivas vežantis dau prie velionio karsto yra pir kytoj ų eksk ursiej a.
geležinkelio
bėgius
per
til

Bėdinas,
Rugpj.
15.
—
tams sukėlus streiką Grif
Berlino ambasadorius, po
fin dirbtuvėje, 350 darbi Tarp Lenkijos ir Vokieti tą prie Reno, Nevadoj, ir, to kai Prancūzija atsisakė giau kariuomenės į Kiniją mutinis musų ugniagesybos is SKULPTORIUS P. Rimša
buvo
priežastimi
susidau-'
jos santikiai dėl Danzigo
užėjo ant minos ir sprogi torijoje.
L.A. Berline susitarė su keliomis
ninkų liko be darbo.visiškai įsitempė. Pereitos. žymo greitojo traukinio ir leisti sugryžti į Prancūzi me žuvo 300 kareivių.
•
firmomis atliedinti iš bronzos
pasitarimai Itali mirties 23 keleivių. Toje ją nazių agentui, Otto ATURKIJOS pirkliai atvyksta jo kurinį “Lietuvos Mokykla”,'
CIO. ir ADF. vadams savaitės
jos užsienių reikalų minis-' nelaimėje žuvo ir Lietuvai betz.
PREZ. ROOSEVELTAS į Lietuvą supirkinėti arklius kuri atliedinus bus pasiųsta į
Senato darbo komiteto na tro Ciano ir Vokietijos už tė, Betty Naujokas, iš Chiišvyko
atostogų laivu po eksportui į Turkiją.
Lietuvių Kambarį Pittsburgho
rys įteikė atsišaukimus ra sienių reikalų ministro v. cakos.
JAPONŲ užimtoje Ki juras. Jis sako, Kongreso
Universitete.
gindamas vienai ir kitai Ribbentropo nustatė Berlinijoje pradėjo apsireikšti specialį posėdį šauks tiktai NAUJA AUDRA. Liepos
•
šioms darbininkų organiza no-Romos ašies laikyseną
MIRĖ. Maniloje, Filipi maisto stoka, daugelį vie jeigu kiltų pasaulinis kri- 27 naktį audra-perkunija su ISPANIJOS pasiuntiniu Lie
cijoms nesitąsvti, gyventi Europos politikos žvilgs nų salose, buvo gimus mer tų palietė sausra, ir prasi zis, jei apsireikštų karo pa smarkiu lietum ir dideliu vėju
tuvai paskirtas Don Louis de
ir leisti kitiems gyventi.
niu.
Nors
tas pasitarimas gaitė, kurios širdis radosi deda apsireikšti badas. Ki • vojus Europoje ar Azijoje. perėjo per Kulautuvos, Čekiš Olivare Cande de Artazes, jis
Vietos šioje šalyje yra buvo Italijos persergėji iš lauko, ant krutinės. Ji nai ima kelti riaušes rei
kės, Vilkijos, Raseinių apielin- Rugpjūčio pradžioje atvyko į
užtektinai visiems, sako to mas kad Vokietija dėl Dan .po kelių dienų mirė.
kalaudami maisto.
BRITAI pasiuntė dvi sa kes. Audra padarė toms apie- Kauną įteikti savo skiriamuo
atsišaukimo autorius. Jei zigo neįsiveltų į karą, ta
vo kareivių kuopas į Kinų linkėms. nuostolių, perkūnija sius raštus. Jis nuolatinai re
CIO. ir ADF. vadai Lewis
JAPONAI tuo tarpu at -SUV. VALSTIJOS už Hongkong, kur Japonai padegė ūkininkų trobas.
čiau
Vokiečiai
nemano
ka

ziduos Rygoje.
ir Green elgsis protingai, riauti: jie tiki kad Danzi sisakė dėtis su Vokietija ir
prisiartinę užėmė Šumčun Liepos 27 d. perkūnija, au
e
ima
pirmą
vietą
chemijoje
jie galės išlaikyti kokius gą jie turi atgauti, ir eina Italija į militarišką sąjundra
ir
lietus
palietė
ir
Vilnių.
ir iškėlė savo
KIAUŠINIŲ išvežimas į už
laimėjimus pasiekė, kitaip prie atgavimo savo taikiu , gą, o darbuosis savo pra- visame pasaulyje. Tą vie priemiestį
vėliavą. Japonai pasiryžę Prie gaisrų, kitokių nuostolių, sieni smarkiai pakilęs: per sa
tą
laike
karo
ir
dar
po
ka

suardys tik pačių durinin bet gerai suplanuotu keliu. I dėtu planu Azijoje.
užtvindinta skiepai, ir per vaitę prieš Liepos 27, iš Lietu
ro laikė Vokietija, kuri da užblokuoti ir Hongkong.
kų vienybę.
atdarą langą žaibas trenkė į vos išvežta. 2,315,160 štukų
Visi ženklai įrodo kad
bar atsidūrė trečioje vie
NEW YORKO valstijoje toje, Britanija stovi antro DU LAKŪNAI išskrido Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. kiaušinių. Pernai tą pačią sa
naziai pasiryžę Danzigo
BRITANIJOJE turi ge prisijungimą pravest grei streikuoja pieno ūkininkai,
•
Rusija ir Japonija da iš Amerikos Airiją, bet jų
vaitę buvo išvežta 1,881,000
rą pasisekimą Amerikoje tu ir staigiu keliu, ir prie nori gauti daugiau mokės- je.,
GAILIUS,
buvęs
Klaipėdos štukų.
likimas
nežinomas,
gal
bus
ro
didelę
pažangą.
daromi avalai ir jų pirki to ruošiasi.
krašto gubernatorius, likvi
žuvę juroje.
ties už pieną. Streikeriai
®
mas pastarų dviejų metų
duoja savo turtą Klaipėdoje ir
Pradėjo veikti ir Tautų trukdo pieno pristatymą į
IŠLEIDUS Pavardžių keiti
bėgyje žymiai pakilo.
Lygos, komisaras Danzigui, New .Yorką, keliuose už Iš VOKIETIJOS prane 2,000 ŽYDŲ išplaukė iš mano apsigyventi Kaune.
mo Įstatymą, per penkių mėne
Prof. Burckhardt, bet gali puola vežančius pieną ir ša jog ten atrasta nauji ge Graikijos uosto į Palestiną
sių laiką jau atitaisyta apie
ležies rudies sluogsniai, iš ir pasiryžę ten išsėsti, nors
VARIO pardavimas Eu būti kad jis nespės atlikti išlieja, sunaikina.
ir pakeista 150 pavar
jų geležies užteks šimtui Britai uždraudė daugiau SUV. VALSTIJŲ karo 2,000
ropai pastaru laiku yra la pasitarimų su Londonu iki
džių. Anksčiau per metus te
manevrai
atsibuna
sostinės
metų. Iki šiol Vokietijoje Žydų į Palestiną įleisti. Jie
bai didelis. Liepos mėnesį Danzigas pateks Vokiečių
TURI 20,000 NARIŲ
Washingtono apielinkėse. būdavo pakeičiama vos keletas
iš Amerikos išgabenta va globon.
LVashington. — Ameri geležies rudos . buvo men yra pagėbėliai iš Čekoslo Prie Fort Kndx, karei pavardžių. Daugiausia atitai
rio 67,236 tonai.
vakijos.
Vokiečiai sako kad Len kos nazių vadas Kųhn liu kai.
viams radus šovini, pasi so ir keičia savo pavardes jau
kų užsienių reikalų minis dija kad Vokiečių Bundas
ėmus nešti ištiko sprogi nimas. Pavardės keičiamos į
VOKIETIJOJ darbinin- tras Bėck jau žino kokiu čionai turi mažiausia 20,- VISAME pasaulyje gy NUŽUDĖ. South Nyack, mas, užmušta 6 kareiviai. kitas tokios kaip: Parševičius,
ninkų algos mažėja, o pra planu naziai Danzigą pasi 000 narių kurie moka savo ventojų 1937 metų pabai N. Y. — Pamišęs, Ralph
Oro nelaimėse šių ma Kiaulevičius ir kt., ir tokios
gyvenimo kainos kyla auk ims ir valdys, ir žino ką duokles. Jo įsakymu buvo goje buvo skaitliuojama a- Raymond, 58 metų, telefo nevrų laiku nukrito du lėk kurios paeina iš svetimų kil
štyn, nežiūrint valdžios pa Vokiečiai siūlo Lenkijai už sunaikinta bundo narystės pie 2,134,000,000, arba 18 no inžinierius, užmušė sa tuvai, žuvo 11 kareivių.
mių. Atitaisomos tikros Lie
stangų kovoti su kainų ki ramų to miesto atidavimą. rekordai kai pajuto kad milijonų daugiau negu me vo žmoną, sudaužė dukte Manevruose dalyvauja į tuviškos kurioj turi pridėtas
limu.
Vokiečiai sako, dėl Dan- valdžia imsis tyrinėjimo? tai pirmiau.
galūnes, ičius, inskas ir tt.
rį, ir pats pasipjovė.
70,000 kariuomenės.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

LIETUVIŲ SPORTI
NINKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Tautines Visuomenes Suvažiavimai
Jaunimas Raginamas Imti Pareigas į Savo Rankas — Darbo yra Daug

MIRIMAI

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

ir reikiamai LIETUVOS PAVIL KIAULĖNAS Arbertas, mirė KARAITIENĖ Zuzana, 60 me
sutvarkytus reikalus, kurie nu
JONO VAIZDAI
Liepos 12, Spencer, Mass.
tų, mirė Liepos 24 d., Monmatomi suvažiavimuose svars
treal, Canada.
New
Yorko
Pasaulinėje
Pa

MORTUNAS Dominikos, 47
tyti. Tik tokiu atveju suva
IŠKILMĖS PRANrodoje Lietuvių Dienos proga žiavę veikėjai galės sėkmingai
New Yorko .Pasaulinėje Pa metų, užmuštas automobilio SIKORA Viktoras, mirė Rug
CIŠKIEČIŲ VIE
DU BOIS, Pa. ■— Rugpjūčio visa eilė tautinės visuomenės Į aptarti ir išspręsti suvažiavi rodoje, Lietuvos Paviljonas tu
Liepos 16, Worcester, Mass.
pjūčio 8, Chicagoje.
19 ir 20 d. čia įvyks Ameri organizacijų ruošia savo suva mams skiriamus klausimus.
ri
išleidęs
pardavimui
meniš

NUOLYNE
Paėjo
iš
Rutnios
par.
/
llRUKTENIENĖ Domicėlė, po
kos Lietuvių sportininkų su žiavimus. Kiek iki šiol žino
kai padirbtas atvirutes, kurių
JAUNIMO REIKALE
MORKŪNIENĖ
Magdalena,
50
tėvais Eglenaitė1, sulaukus
važiavimas — čia atsibus svie ma tai įvyks suvažiavimai šių
seriją sudaro šeši vaizdeliai.
Rugpjūčio 13 d. Šv. Pran dinio (softball) rytinių vals tautinių organizacij ų:
metų,
mirė
Liepos
19,
Worsenatvės mirė Rugpjūčio 3,
Mums ypatingai rupi kad
Jie vaizduoja nekurias Lie
ciškaus Lietuvaičių Vienuoly tijų žaidimo turnamentas. Šis
Amerikos Lietuvių Tautinio tuvos Paviljono svarbiausias
cester, Mass.
Chicagoje. — Tauragės ap.,
Amerikos
Lietuvių
Tautinio
ne atsibuvo iškilmingos apden suvažiavimas suinteresavo vi Jaunimo Sąjungos,
Jaunimo Sąjungos suvažiavi dalis.
Žvingių par., Bikavėnų k.
KLIMAS Antanas, mirė Lie
gimas dalies mergaičių moki sus Amerikos Lietuvius spor Amerikos Lietuvių Tautinės mas butų pilnai tokiu kokio ti
Pirmame
vaizdelyje
matome
Amerikoje išgyveno 24 m.
pos mėn., Philadelphia, Pa.
nių baltais velionąis. Jos pa to mėgėjus.
kisi musų jaunieji veikėjai ir Lietuvos Paviljono išlaukė —
darė pirmus savo įžadus vie Turnamento varžybose da Sandaros,
Amerikos Lietuvių Tautinės visa tautinė visuomenė. Lai ant aukšto stiebo plevėsuoja ŠAULYS Kazys, mirė Liepos JASEVIČIENĖ Jozepata, pus
nuolės gyvenimui.
lyvaus maždaug dvylika svie Tarybos,
kas Amerikos Lietuvių tauti Lietuvos vėliava, ant sienos
amžė, mirė Rugpjūčio 5 d.,
28, Ozone Park,. N. Y.
Iškilmėse dalyvavo daug sve dinio komandų iš keleto ryti
niam jaunimui pasirodyti pil matosi didelėmis atsikišusio DAUNORAS Kazys, 23 metų,
Vilniui
Vaduoti
Sąjungos
Chicagoje. — Tauragės ap.,
čių iš kitų miestų, kurie tik nių Amerikos miestų bei mie skyrių.
nai pribrendusiems siekti mu mis raidėmis žodis ‘'LĮTHUASkaudvilės par. Amerikoje
turi giminių mergaičių studi stelių.
užmuštas važiuojant motorsų gyvenimo vadovybės, kuri NIA”, ir kiek žemiau dešinėn
Pastaroji
organizacija
yra
juojančių šiame vienuolyne.
šio turnamento laimėtojai
visiems Amerikos Lie neužilgo turės pereiti išimtinai Vytauto Didžiojo ženklas Vy cikliu Liepos mėn., Philadel išgyveno 12 metų.
vėliau suvažiuos ir turės rung bendra
BEKIS Jonas, pusamžis, mirė
phia, Pa.
tuviams,
kaipo besirūpinanti į jų rankas. Musų tautinis tis. ‘Prie ineigos, lauke ant
tynes su vakarinių valstijų visos Lietuvių
gyvenimas laukia stipresnio ir aukšto pastovo matosi figūra BARVIČIUS Kazys, pusamžis, j Rugp. 3, Chicagoje. — Ame
tautos
bendru
Lietuvių sviedinio laimėtojais. ir svarbiu reikalu — Vilniaus skaitlingesnio jaunosios kar
Organizuos Statybos
mirė Liepos 2.5, Chicagoje.— rikoje išgyveno 35 metus..
Atvykti pasižadėjo sviedinio ir viso Okupuotos Lietuvos tos prisidėjimo prie musų Lie moteries, dailininko Mikėno
Darbininkus į CIO.
darbo.
Panevėžio ap. Amerikoje iš KOVECKAITĖ Juzė (Lafaykomandos iš Pittsburgho, Cle- krašto Lietuvių šelpimu ir jų tuviškų darbų palaikymo ir
Antras vaizdelis parodo jau
gyveno 30 metų.
PITTSBURGHE ir vakarinė velando, Detroito, Toledo ir ki tautinės veiklos palaikymu.
jų plėtimo. Reikia pasakyti vidų,
ette), 34 metų, mirė Rugp.
kur stovi didelė statula
je Pennsylvanijos dalyje CIO tų kolonijų bei vietinė.
kad ikšiol musų jaunoji karta Vytauto Didžiojo.
KAMINSKIENĖ
Marė
(šakaBe
to,
tautinei
visuomenei
ne
3, Chicagoje, kur buvo ir
Aplinkui
agentai pradėip darbą sutrau Svečių sutikimui pasirengę svetima ir Amerikos Lietuvių nepakankamai Lietuv i ši kais ją ant sienų Lietuvos istoriškų
liutė),
seno
amžiaus,
mirė
gimus.
kti po savo globa visus staty visi DuBois Lietuviai, paren Ekonominio Centro veikla.
darbais domėjosi ir permaža
Liepos 28, Chicagoje. — Vil
gimo reikalą remia 200 Lietu Ekonominis klausimas Ame jiems savo jaunų jiegų ir ga periodų žemėlapiai, iš šalių jų
bos industrijos darbininkus.
vių šeimų, paruošę planus vi rikos Lietuvių išeivijai kas bumų teikė. Amerikos Lietu piešti sienose atvaizdai-murakaviškio aps., Šunskų par.,
sus svečius kuogražiausia pri dien darosi vis opesniu ir svar vių jaunosios kartos eilėse jau lai.
Paršelių k. Amerikoje iš
Trečias vaizdelis — vieno tų
AšTUONI ŽUVO.
Greens- imti ir pavaišinti.
yra priaugusių rimtų, sumanių muralų,
gyveno 25 metus.
besniu.
Todėl
sveikintinas
Avaizduojąs Vytautą
Skaitykit “Margutį”, komp.
l; irg, Pa. — Prie statybos di Po žaidimų, Lietuvių salėje merikos Lietuvių Vaizbos Bu ir gabių inteligentiškų jiegų.
BAKUTIS
Jurgis, 51 m., mi A. Vanagaičio leidžiamą mu
Didyjį
paliuosuojant
nekuriuos
džiojo Pennsylvanijos vieške atsibus svečių priėmimo ir pa tų vadovybės — Ekonominio Tokių jiegų musų jaunoji kar
zikos žurnalą. Eina du kar
li), kur darbas tęsiasi dar vi gerbimo programas. Po vis Centro — žygis sušaukti ir ta turi daug daugiau negu Kryžiuočius imtinius po Žalgi rė Liepos 28, Chicagoje.
tu į mėnesį. Kaina metams
sai trumpas laikas, iki šiol žu ko bus šokiai ir kitos įvairia- Lietuvių verslininkų - biznierių mes ateiviai iš Lietuvos bent rio mūšio 1410 metais.
GARBANAUSKAS Antanas,
Ketvirtas: kultūros salėje
Vietinis.
vo prie darbo jau astuoni dar nybės.
54 metų, mirė Liepos 2 d., $2.00. Pri siųski t 10c pašto
i suvažiavimą, kad aptarus ir kuomet turėjome.
muralas vaizduojąs Lietuvos
ženkleliais, gausit vieną nu
bininkai. Tas vieškelis bus
Grand Rapids, Mich. — Ute merį
Ekonominius Amerikos Lietu Todėl, tautiškasai Amerikos progresą moksle ir kultūroje
pamatymui. Antrašas:
tiesiai per kalnus nuvarytas iš
Lietuvių jaunime, neapvilkite padarytą per 21 nepriklauso nos vai. Amerikoje išgyve
vių
išeivijos
klausimus.
DEGA
KASYKLA.
Patton,
Pittsburgho į Pennsylvanijos
proga reikia tik palinkė savęs ir visos tautinės visuo mo gyvenimo metą. Matosi ne“MARGUTIS”
no 25 metus.
valstijos sostinę Harrisburg. Pa. — šiame mažame Cambria ti Šia
kad visų tautinės visuome menės šiuo suvažiavimu. Ruoš kurie rankų darbai eksponatai, RIMDžIUS Julius, puses am
6812 So. Western Avė.
apskrities kasyklų kaimelyje
visi gyventojai deda savo pa nės ir jai artimų organizacijų kitės kuoskaitlingiausia šiame ir Lietuvos Mokykla — moti žiaus, mirė Liepos 30, Chi
Chicago, I1L
suvažiavimai butų skaitlingi suvažiavime dalyvauti ir suda na prie ratelio, mokinanti vai
stangas
kovoti
prieš
nuolat
di

Paėmė į Darbus 6815 dėjantį pavojų — anglies ka ir sėkmingi. O jie bus sėk rykite stiprią ir vieningą Ame kutį skaityti.
cagoje. — Žagarės par., Rucrikos
Lietuvių
jaunosios
kar

PIRKIT GERĄ ŪKĮ
mingi
ir
skaitlingi
jei
aukš
kų kaimo. Amerikoje išgy
syklos gaisrą.
Penktas: Sienoje po stiklu
Iš Viešų Darbų
Ta kasykla, iš kurios žmo čiau paminėtų organizacijų tos vadovybę po Amerikos ištaisytų lėlių tautiniais rūbais,
veno
30
metų.
Kam laikyti pinigus banke:
Pennsylvanijoje per praei nės darė sau pragyvenimą, veikėjai tinkamai pasiruoš su Lietuvių Tautinio Jaunimo Są atvaizdavimas Lietuviškų ves
investuokit
į gerg 33 akrų vai
SKINDERIENĖ
Ona
(Savictus. keturis ir pusę mėnesius į dega jau kelintas metas, bet važiavimams. Ruoštis reikia jungos vėliava. Visa Ameri tuvių. Vaizde inenina ir kai
sių
farmą,
duoda
50 tonų vyn
kiutė), mirė Liepos 28 d.,
privatinius darbus pašaukta tik nuo 1936 metų ugnis pa ' išanksto, nelaukiant paskuti- kos Lietuvių tautinė visuome miški pastatai.
uogių
;
sena
našlė
parduo
8615 vyrai ir moterys, tuo bu siekė grąsinančių proporcijų, ' nių dienų prieš suvažiavimus. nė šito iš jus laukia ir linki
Chicagoje. Gimus Kaune. ti. Prie vieškelio,turivakaruose
šeštas: šitame vaizdelyje
riu iš šelpiamųjų eilių išimta žmonės kurių namukai stovė Reikalinga turėti gerai paruo jums geriausio pasisekimo!
telpa keturios Lietuvaitės, Pa AMBROSE Antanas, 49 metų, nuo miesto, 10 mailių į mies
26,294 asmenų, skaitant su jų jo virš tos kasyklos, turėjo iš
viljono patarnautojos, pasipuo mirė Rugp. 1 d., Chicagoje. tą. Duokit savo Simui darbą
šeimų nariais.
• KENIIAVORTH, N. J. — šusios tautiniais rūbais.
sikelti kitur, nes per žemę
Jos
su ateitimi. Kreipkitės
(33)
Liepos 30 d. New Jersey paviljono lankytojus pasitin — Raseinių aps., Kražių p.. 24464 Detroit road.
sunkiasi dujos juos apgaubia
Ambroziškių
kaimo.
Lietuvių Chorų Sąjunga turė ka, suteikia paaiškinimus, ir
AUTO NELAIMĖSE Pitts ir apsvaigina.
jo
išvažiavimą-gegužinę Petri- parduoda kas ten yra pardavi MAŽEIKA Simanas. mirė Lie REIKALINGAS VIŠTŲ UŠE1
ŽINIOS
Nesenai
įgriuvo
dalis
vieš

burgho srityje pereitą sekma kelio, ir iš žemės išsiveržė lie
lows
Grove.
pos 26, Newark, N. J.
DARBININKAS
mui.
dienį užmušta du asmenys ir psnos aukštai į orą.
(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Tie
vaizdeliai-atvirutės
par

JUREVIČIUS
Ričardas,
4
me

Nusimanantis
apie medžio darbą,
• CHICAGO, III. — Čia lankė
11 kitų sužeista.
WPA žada duoti pagalbą
duodama paviljone, jas atsilan tų, sūnūs Praho ir Jievos, galintis maliavot kada reikia ir dir
si
komp.
J.
Žilevičius
paruoš

Du Pittsburghiečiai ir North gaisrui
bet miestelis
Side užsimušė prie Zelienople, pats turinukovoti,
vietos chorus manan kiusieji perkasi atminčiai Ir
mirė Liepos 29, Pittston, Pa. bti prie vištų. Tarp 22 ir 42 m. am
nuo savęs pridėti nu • CHICAGO, III. — Rugp. 9 damas
siunčia
saviškiams
paštu.
žiaus, nevartojantis svaigalų. Ge
kur ant aukšto kranto siaura matytą
čius
vykti
ir
dalyvauti
Lietu
d. Chicagos Lietuvių VaizSARAČINSKAS Stasys, 30 m. ram darbininkui darbas pastovus,
$3,000 sumą.
me kelyje norėjo apsisukti ir
j bos Butas turėjo susipažinimo vių Dienos programe Rugsėjo
mirė Liepos mėn., Pleasant- užmokestis $30 mėnesiui pradžioje
nukrito žemyn.
vakarienę su Lietuvos Versli 10 .d. Nevy Yorke.
ville, N. J.
ir pragyvenimas; tinkamas darbi
ninkų Sąjungos atstovais: re —Rugsėjo 4 d. Vytauto dar
DAYTON, OHIO
GRIGALIAUSK1ENĖ
Marė, 50 ninkas gaus iki $40. Kasydami pa
SHELTON,
CONN.
daktorium
Briedžiu,
Dr.
Kau

že, Chicagoje, rengiamas dien
REPUBLIKONŲ IR DEMO
metų, mirė Liepos 26, Phi duokit savo adresą ir pas ką dirbot
keliu ir Valentukoniu. Daly raščio Draugo 30 metų sukak
KRATŲ kandidatų nominaci
ir kaip ilgai; savo amžių ir kitas
MOTERŲ
DRAUGIJOS
SI

vavo
įvairių
svečių
apie
70.
Iš
ladelphia, Pa.
tuvių piknikas.
jos į Allegheny apskrities ir
SMULKIOS ŽINUTĖS
informacijas.
Chicagos šiuos Lietuvos sve
DABRINIS JUBILEJUS. Pir GRUZDIS Petras, 60 metų,
Pittsburgho miesto valdinin
Jonas Stevenson
• SCRANTON, Pa. — J. Ur mutinio čia buvusio klebono
čius
savo
automobiliu
išgabe

Pas
mus
darbai
eina
visai
kus Demokratai gavo 377,568
mirė Liepos 25, Philadei- 298 High Street Randolph, Mass.
banavičiene,
60
metų
amž.,
no
į
Pittsburghą
biznierius
D.
po
valiai.
Nekurtos
dirbtuvės
Kun.
Juozo
Griciaus
iniciatibalsus, Republikonai — ,314,
eidama per siaurą tiltą staiga va, Rugpjūčio 14 d. 1914 me phia, Pa.
dirba po 5 dienas savaitėje, o Kuraitis.
802. Viso balsavo 692,370.
apsvaigo
ir nukritus žemyn už tais liko suorganizuota Mote BABARSKIENĖ Rozalija, mi PAJIEŠKAU savo tetą An
. šiais balsavimais Republi- kitos po dvi dienas.
Petrauskienę, turi dicle•
NEVY
YORK,
N.
Y.
—
Pro
f.
simušė.
Oras pas mus šiuo tarpu
rų pašalpinė draugija, vardu
rė Rugp. 6, Mahanoy City, taniną
konų balsai padaugėjo 41,475,
lę_
šeimą,
yra bažnytiniai žmo
Stasys
Ušinskas
Čia
rodė
sa

“Po Globa Motinos švenčiau Pa.
Demokratų sumažėjo 7616 ly šiltas, dušnas, gal visur tas vo ištobulintą marionečių fil • CHICAGO, III. — Harry Ma- sios
nes. 10 metų atgal gyveno
”
.
vasaros
laiku.
pats
ginant su kitų metų balsavi
48 metų, pasiko
ŽAGARINSKIENĖ Elzbieta,
Chicagoje. Kas apie juos ži
Antanas ir Alena Krugeliai mą Preview Teatre. Filmą rė čerenskas,
mais.
Rugpjūčio
8 d., namo skie Šymet sukako 25 metai šios
no arba jie patys prašomi at
mirė
Liepos
mėn.,
Shenan

Rugpjūčio 6 d. turėjo paminė vėliau bus rodoma ir Lietu pe, kur gyveno.
draugijos gyvavimo. Jos tur
sišaukti.
(35)
jimą savo 22 metų vedybinio viams. Jo tos filmos proce
tas siekia $1,500; narių pri doah, Pa.
sas
yra
užpatentuotas.
Antanina
Yaselski
—Rugp. 3 d. Elena Songai klauso 46. Pirmininkauja Iza GREIČIUS Pranas, mirė Lie
PITTSBURGHUI jau dasi- gyvenimo sukaktuvių, kuriose
403 West 83rd Street
edė ilgas taisymas ir laikymas turėjo savo artimų draugų ir
D. Rep.
—Rugp. 11 d. iš Lietuvos la, 48 metų amžiaus, pasikorė bele Latovienė.
pos 30, Brooklyn, N. Y.
Los Angeles, Gali f.
uždarytų Liberty tunelių. Pa giminių ir visus gražiai vaiši gryžo švedų Amerikos Linijos savo namų skiepe. Priežastis
no.
Krugeliai
turi
gražiai
iš

galiau paskelbta kad tie tune
atstovas VI. Mučinskas, kuris — finansiniai /rūpesčiai.
liai bus tikrai atidaryti Rug auklėtą šeimą, dvi dukteris buvo palydėjęs Lietuvių eks —Louise Galainiene, 38 m.,
kaip liepas ir tris sūnūs kaip kursiją Liepos pradžioje.
pjūčio 28 d.
išvažiavo atlankyti savo gimi
ąžuolus. Linkiu jiems dar gy
nes į Wauconda, Wis., bet ke
o
BALTIMORE,
Md.
—
Baltiventi ilgiausius metus.
PASIKORĖ.
Ralph LukeŠiuomi dar noriu pridėti sa moriečių Lietuvių tautinin lionėje pražuvo. Galainis pra
hart, 45 metų, nuo Filbert st., vo padėką poniai Karpienei už kų grupė rengiasi važiuoti į nešė policijai.
savo žmonos buvo apskųstas jos tokį grąžų aprašymą savo Vienybės dienraščio pikniką, • DETROIT, Mich. — Stasys
policijai už jos mušimą. Jis kelionės po Lietuvą ir apie Lie kuris įvyks Rugpjūčio 20 d.
Daugelis važiuodamas auto
buvo areštuotas. Po trijų va tuvą. Aš negaliu atsidžiaug Mikolaičių sode, Eddington, Pa. mobiliu įvažiavo į grabę, ap
landų po sugryžimo iš polici ti beskaitydamas, skaitau po Baltimoriečiai deda pastangas virto ir užsimušė.
i paremti tą tautišką dienraštį.
jos nuovados jis rastas savo kelis kartus.
—• Liepos 30 d. Mykolas
namuose diržu pasikorė.
Lazdijų Dzūkas. | o BROOKLYN, N. Y. — ApGrusnis prigėrė besimaudyda
r
; rupinimui kitų kolonijų sve- mas negiliame vandenyje.
i čių suvažiuojančių Į New Yor
ko Pasaulinės Parodos Lietu; vių Dienos iškilmes, Vienybė
1 dienraštis pradėjo rūpintis suNUKENTĖJUSIŲ D A U G . Vokiečiai Ohio Valstijoje
registravimu Lietuvių namuo Ukmergės apskrities komisija Vokiečiai pionieriai perlipo AppaSVEČIU SUTIKIMUI
se laisvų kambarių. (Kreip iki Rugp. 1 d. yra gavus 68 lachių Kalnynus pirmutine proga..
Pirmieji Vokiečiai pasiekę Ohio
kitės su paklausimu: Vienybė,
COURTESy-THE
08L CO.
193 Grand Street, Brooklyn. nuo audrų nukentėjusių ūki žemes buvo pasižymėję savo dar
ninkų
prašymus
pašalpų.
Pra

N. Y.)
bais tarpe Indijonų, Conrad Weiser
Pirmutinis Vokiškas laikraštis va
Ta grupė nusipirko 5500 akrų že
ir Christian Frederick Post. Jie rū karuose nuo Allegheny kalnų, lei mes Tuscaravas apskrityje
ėjusiais
metais
Ukmergės
ap

Vis
• THOMPSON, Conn. — čia
IWXTER P4RCT
džiamas
Pennsylvanijos
Dučmanų,
kas buvo visų bendra nuosavybė.
pinosi ne apsigyvenimu naujoje že
skrityje
nuo
audrų
nukentėjo
)
pasirodė
1807
metais
New
Lancas

laukiama atvykstant iš Ro
Ta draugija pasiliko čielybėje iki
mėje, bet grynai misijonieriškais ter miestelyje.
(Jamaica L vykstant, išlipt Elderts Lane)
1898 metu, kuomet tarp narių buvo
mos Kun. L. Draugelio, Mari 125 ūkininkai.
darbais tarp Indijonų.
Steubenville, pramintas vardu Ge išsidalinta apie $2,500,000 vertės
jonų brolijos nario. Jis apsi
Pirmutinei Vokiečių sodyba buvo nerolo Steuben, ir New Philadelphia nuosavybės.
“Karaliaus
Rūmai”,
gyvens prie Marianapolio Ko
ŠEŠTADIENI.
Columhiana kaimelyje, kuris dabar miesteliai Įsteigti 1797 metais.
Bineler’o namas, dabar yra Ohio
PRANEŠKIT
legijos. Kun. Draugelis seniau
yra dalimi Cincinnati miesto.
Ji
Tikros Vokiečių kolonizacijos se Valstijos Istorinės Draugijos glo
važinėjo po Ameriką su misi Savo Antrašo Permainą buvo Įsteigta (1788 m.) Majoro kė po pasekmingų karų prieš Indi- boje ii- yra vieša lankytojams.
Benjamin Steitz, Revoliucinio karo jonus, kuriuos pravedė Generolas
Znar gėlynų daržas taip pat pa
jomis ir poroje parapijų klebo
karininko.
Apie 1792 metus tas Anthony Wayne. Šiądien Vokiškas stebimas.
navo.
PRANEŠKIT ADMINIS
1 9 3 9 m .
kaimas turėjo 1100 gyventojų.
miestelis galima rasti beveik kiek
Pirmutinis Cincinnati
mayoras,
j
Kita ankstyva Vokiečių kolonija vienoje Ohio apskrityje. Miesteliai ■)avid Ziegier, buvo Vokietis.
TRACIJAI BŪTINAI
Jo
• WASHINGTON. D. C. —
buvo įsteigta pakraštyje Mažosios su bibliškais vardais— Bethlehem. "žygiai prieš Indi jonus padarė jį diRugp. 6 d. įvyko Baltijos- Kuomet rengiatės persikelti Miami upės, 1795 metais, ten apsi Salėm, Nazareth, Goshen, ir Canaan ęelih žmogum ankstyvųjų gyvento
Graži Vieta Poilsiui ir Pasilivks^inirrvP
Amerikos Draugijos atstovų kitur gyventi, praneškit sa gyveno Christian Waldsehrnidt, ta buvo svarbiausią apgyventi Vokiš jų ak-yso. Vienas iš valstijos pre
Informacijų Stalas, Svečiu Supažindinimas.
suvažiavimas ir bendri pietus, vo naują antrašą Dirvos Ad vieta buvo arti dabartinės Milford kais Moravais, Dunkeriais ir Ami- kybinių galiūnų buvo Martin Baum,
stoties.
šais.
Vokiečiai apsigyveno Cleve- įairgi Vokietis.
1810 metais jis
Susirinkimas Organizacijų, Užkandžiai
i Dalyvavo vietos Lietuviai na ministracijai, ne paštui, nes pašto
Prie Aukštutinės Muskingum. iš lande kuomet buvo . pravestas Ohio Įsteigė pirmutine geležies liejyklą
riai ir iš Baltimorės Ant. Mi- paštas nesiūs jums Dirvos i Pennsylvanijos
atsikėlęs Vokietis, Kanalas. Vokiečiai išaugino mies vakaruose, pastatė pirmutini Ohio
Dainos
naują vietą jeigu neprimo- Ebenezar Žane (Zahn) Įsteigė Za- telius
ceika ir Chas. Laukaitis.
Canton. Massillon, Alliance cukraus fabriką ir įsteigė audimo ir
Šokiai
kėsit. Parašykit mums už nesvillę. .Užmokėjimui už savo že ir Minerva. Jie pavertė žemę į ge kitokias dirbtuves.
•
HINSDALE,
Iii.
—
Rugp.
9
Aplankykite Lietuvos
lc atvirutę prieš persikėli mes jis sutarė prakirsti arkliams rus ukius. Jų gabumai ir darbštu Metodistų kunigas Vokietis HeinMuzika
d. čia buvo surengta išleis mą į kitą vietą gyventi. — 'raitiems) kelią nuo Wheeling iki mas pagre'tino industrijos vysty rich Bohm. gimęs Pennsylvanijoje
Pavilijoną Pasaulinėje Parodoje!
Chillicothe ir Maysville, Ky. Paš mąsi.
tuvės Kun. Dr. J. Vaitkevičiui, Adresuokit mums trumpai:
1775 metais, pradėjo po visą Ohio
tas tuo Žane Taku pirmą kartą bu
Viena iš pažymiausių Ohio Vo skelbti tikybą Vokiškai; buvo pir
kuris
išvažiuoja
į
Roma
užim

Dėl platesnių informacijų rašykit
vo gabentas 1797 m. Tą patį me kiečių sodyba buvo Zoar, kurią Įs - i mą kartą girdėtas Cincinnati. Jis
DIRVA
ti sekretoriaus vietą Marijonų
Vienybę, Pre-Lithuanian Day Committee
tą Žane atidarė naują vietą mieste teigė 225 . Vokiečiai Separatistai tada rašė: “šis kaimelis matyt augs
6820
Superior
Avė.
vienuolijos
generolo
Vysk.
Pr.
193 Grand St.. Brooklyn, N.Y.
liui New Lancaster (dabar Lancas- 1817 metais vadovaujant Joseph Bi- smarkiai. Jau dabar turi 2000 gy
Cleveland, Ohio
Bučio raštinėje.
tėr).
neler.
. /
ventojų.”
(VIENYBĖS

EDITORLALAS) štas dienotvarkes

MARGUTIS

TRUMPOS

WTS EKPLORE

LIETUVIU DU?

PIKNIKAS

RUGSĖJO 9 D.
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DIRVA
Andriuliai
PER TVORĄ musų
ne tik bijo savo
PASIŽVALGIUS

ir Pruseikos
tėvynę atlan
kyti ir savo akim pamatyti kas
joje dedasi, bet bijo padaryti
nors trumpą, Liuda-Girišką ap
silankymą, jų garbinamon Mas
(Tęsinys iš pereito nr.)
kvon! Kitais žodžiais tariant,
zuikiai nori Hutus mokyti kaip
KELIONĖ Į VILNIŲ — PER
gyventi!”

LIETUVA RŪPINASI
CEMENTU

Draugas PRUSEIKA Vilnyje
šitaip:
“Girdėti kad Juozas Tysliava pradės leisti naują žurna
lą. Išrodo kad jis šiek-tiek
atvėso ir surimtėjo. Pažiūrė
sime kokį produktą jis pagim
dys. Ar jam pasiseks apga
lėti kapinių atmosferą? Kiek
buvo pas Lietuvius žurnalų
tiek kapų. Tik mūsiškė ‘švie
sa’ tebešviečia”.
Kam dar ir spėti: pirm Tysliavos kiti, su geresniais kišeniais ir geresniais, laikais kė
sinosi leisti Amerikos Lietuviems žurnalus.
Iš jų eina tik Margutis, du
kart mėnesinis, sunkiu kompo
zitoriaus Vanagaičio trusu pa
laikomas. Kiti visi baigė dienas
labai trumpai gyvenę.
Dėl ko komunistų “šviesa”
“žybsi” lengva suprasti: jie iš
kur tai vis gauna “aliejaus”.
Ar ne lengviau butų p. Tysliavai butų savo rašytojo ga
bumus rodyti žmonėms kokia
me nors esančiame laikrašty
je, kuris turi gatavus skaity
tojus? Iš to skaitytojams bus
dviguba nauda: ir galės paskai
tyti Tysliavos raštus ir nerei
kės išleisti poros dolarių dau
giau už žurnalą kurio ėjimo
niekas negali garantuoti.

KAUNAS. — Molynės-Skirsnemunės rajone abiejose Ne
muno pusėse rasta apie 47 ha
tinkamos cemento gamybai
kreidos. Tų išteklių bus gana
net šimtui metų, pagaminant
kasmet po 60,000 tonų cecento. Naudojantis tik patogiau
prieinamus klodus dešiniame
Nemuno krante, kurių yra apie
35 ha, tokios pačios metinės
gamybos fakrikui užtektų ne
mažiau 60 metų.
60,000 tonų cemento paten
kintų jau pusę dabartinio ce
mento sureikalavimo.
Dabar Lietuvoje kalbama
apie statymą cemento fabrikų
kurie gamintų per metus bent
100 iki 120 tūkstančių tonų.
Tiek cemento Lietuvai reikia
jau dabar, o ateityje reikės
dar dvigubai.
ALYTUJE yra užsilikęs dar
bininkų tarpe paprotis kad pir
madieniais reikia švęsti., šio
papročio griežtai laikosi mūri
ninkai, o juos paseka ir kai ku
rie kiti darbininkai, švenčia
ne tam kad švęstų, bet kad
karčiamoje sėdėtų, gertų ir
kitiems galvas daužytų. Vadi
nasi, šeštadienį gavę už darbą
užmokestį, jau iš vakaro pra
deda girtuokliauti. Geria iki
pirmadienio, ir tada iš pat ry
to matyti daug girtų gatvėse,
žmonos ir vaikai slankioja pa
skui vyrus, tėvus ir verkšlena.

LIETUVOJE daugiau pra
deda rūpintis mokyti mergai
tes ir kitokių amatų negu tik
mezgimo, siuvimo, nes siuvi
Iš VATIKANO praneša ir mo amatas nebus pakankama
Amerikos Lietuvių laikraščiai mergaitėms specialybė. Ber
niukams yra pristeigta įvai
paskelbė jog —
rių
amatų mokyklų gana daug.
“Šventojo Sosto diplomati
niai santykiai su Lietuva va
kar atgaivinti po septynerių
PAJIEŠKOJIMAI
metų pertraukos. Popiežius
Pijus XII nuncijum Lietuvai
paskyrė arkiv. Giovanni Val- Lietuvos Generalinio Konsulato
asmenys:
lega. Lietuva gi atstovu šv. pajieškomi
Anusevičius Mykolas, sūnūs An
Sostui siunčia St. Girdvainį.” tano, kilęs iš Ukmergės aps., Žel
v., Karališkių k. Iki 1935 m.
Na ir viskas tvarkoje. Ar vos
gyveno Brooklyne.
musų įkaitę politikieriai rėka Baginskas Jonas, iki 1936 metų
gyvenęs Cambridge, Mass., vėliau
vo ar butų nerėkavę vistiek išvykęs
Į Brooklyną.
laikui atėjus Lietuva su Vati Bausis Povilas, iki 1937 m. gyve
kanu susitaikė, o jie už savo no Shenandoah, Pa., dabar nežino
ma kur.
rėkavimus negaus iš Vatikano Bernatavičius Martynas, s. Mar
tyno, gyvenęs Shenandoah, Pa., ir
nei ačiū.
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Draugas ANDRIULIS Vilny-

j e ve kaip:
“Lietuvoj, kiek galima spręs
ti iš jos spaudos, eina smarki
propaganda už ‘munichizmą’,
būtent, už pasidavimą agreso
riam. Hitlerio agentai, ‘elegan
tiški ponaičiai’, kalba apie bai
sias karo pasekmes ir apie Vo
kietijos malones, jei Lietuva
nesipriešintų tapti Čekoslovaki
ja”.
Na tai vėl teks draugui Stali
nui imti Lietuvą “gelbėti”: juk
jau daug kartų iš jo “malonės”
Lietuva išliko “nepagrobta”. ...
Kitaip, kam Andriulis ir Vilnis
į Stalino abrozus meldžiasi!
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VYT. SIRVYDAS

' Vienybėje

šiaip:

“Pasirodo kad Lietuvos Lie
tuviai ne tik geriau savo tarpe
sugyvena politiniai, bet ir drą
sesni už Amerikiečius, kurie
kasdien moko Kauną kaip rei
kia Lietuvą valdyti. Vilnis, pa
vyzdžiui, pagiria Majorą Narušį, kuris ‘nebijojęs’ parašyti
Lietuvos laikraščiuose kad ap
lankęs ir Vilnies redaktorius,
Andriulį ir Pruseiką.
“Taip, Majoras Narušis nebi
jojo atlankyti Amerikos Lietu
vio, nors ir Lietuvos priešo, bet

buk miręs apie 1919 m.
Beržanskis Kazys, kilęs iš Žemai
tijos, Rietavo apielinkės. Ameriko
je gyvendamas gydėsi džiovininkų
sanatorijoje, New Jersey valst.
Braslauskai,. Antanas ir Kazys,
iki 1937-38 m. gyvenę Osage, W.
Va.
Turimomis žiniomis Antanas
esąs miręs.
Bružinskas Pranas, kilęs iš Ša
kių ap., Bublelių v., Slabadą k. ir
gyvenęs New Britain, Conn.
Burinskaite Elzbieta, Amerikon
išvykus 1912 m. ir gyvenus pas dė
dę Joną Kalėdą Conn. valstijoje
(East Windres?)
Daiginis Antanas, ilgą laiką gy
venęs Brooklyne, o vėliau išvykęs
į anglies kasyklas.
Dočkai, Jurgis ir Kazys, kilę iš
Panevėžio ap., Smilgių v., Manarto
k., Amerikon išvykę 1910 metais ir
apsigyvenę Philadelphia, Pa.
Grakauskas - Grachauskas Vincas,
sūnūs Stasio, į Ameriką išvykęs
1914 metais ir apsigyvenęs Boston,
Mass.
Gricienė- Vilčinskaitė Mįarč, dar
1937 m. gyvenus Nanticoke, Pa.
Jančiauskienė Viktorija, gyvenus
Brooklyn, N. Y.
Jankevičius Juozas, Jurgenų k.,
Pumpėnų v., Panevėžio apsk., išvy
kęs prieš 30 metų ir dabar gali tu
rėti apie 65 metus amžiaus.
Jaskutis Ignas, 1929 m gyvenęs
Wilkes-Barre, Pa., bet vėliau savo
gyvenimo vietą pakeitęs.
Kalnis Zigfridas, prieš karą gy
venęs Rygoje ir 1913 m. išvykęs į
Ameriką.
Kasperavičius Adolfas, sūnūs An
tano, dar žinomas pavarde Kasper.
Jis atvyko 1923 m. ir gyveno Philadelphijoje. Jo tėvai taip pat esą
gyvi ir dar nesenai gyveno Phila
delphia, Pa.
Kai kuriems iš jieškomųjų pri
klauso turtas bei palikimai, kurie
negali būti greit sutvarkyti neatsilienus teisėtiems įpėdiniams.
Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi rašyti:

LIETUVOS GENERALINIS
KONSULATAS
16 W. 75th St.
New York City

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

širdųs ir svetingi kad net pra kapčiaus. tiesiog per vidurį to
lenkė Kauną savo sutiktuvė ploto nužyminčio baltais akmemis. Kiekvienas turėjo buke- nais kareivių kapus, ir išveda
tus gėlių, kuriuos jie dalino į geležinius vartus kurie ap-.
RUBEŽIŲ VIEVIO STOTY visiems musų būryje. Buvo supę kapines.
lyg gelių lietus, kas mane gi Kaip tik išėjom iš kapinių
JE. — PRIE DR. BASA
liai sujaudino jaučiant tokį ant šaligatvio radom du busus
NAVIČIAUS KAPO. —
karštą draugišką priėmimą iš laukiančius vežti mus į mies
AUŠROS VARTAI.
pusės tų su kuriais mes turim tą. Vėl tas palietė man širdį,
Atėjo tarptautinis traukinis tautiško kraujo ryšius.
nes gerai mes žinom kad tie
ir už kelių minutų mes sulipom
Mus nuvedė į stoties resto Vilniečiai Lietuviai yra biedni,
į jį ir pasiruošėm kelionei ku raną ir pavaišino šaltais gai Lenkai daro jiems visokius ap
ri truks apie keturias valandas. vinančiais gėrimais, kurie bu sunkinimus po ultimatumo, o
Visi musų būryje buvo gerame vo tikrai reikalingi tokią šil štai jie priima šią Amerikiečių
upe ir sužadinti tokia nauja tą dieną, po tokios karštos ke ekskursiją atviromis širdimis,
kelione, nes ši buvo pirmutinė lionės traukiniu. Čia aš susi net pasamdė busus jų patogu
Amerikos Lietuvių ekskursija tikau su Mare Budrevičiute, mui..
į Vilnių.
Musų pirmas sustojimas bu
kurios vardą man davė jos
Buvo įdomu pamatyti tą da vaikinas, kuris buvo Kaune su vo, prieitų garsių “Aušros Var
lį Lietuvos per kurią važia Vilniaus sportininkų ekskur tų’’. apie ką aš taip daug gir
vom, o kai artėjom Lietuvos- sija. Perdaviau jai jo linkė- dėjau ir skaičiau. Tai yra
Lenkijos sienos, matėm kad jums; ji pasirodė tikrai puiki, aukšta baltai tinkuota siena,
žemė čia prasta ir smiltėta, ir maloni mergaitė. Jos tėvas o viršuje aukštos arkos kuri
joje daugiausia teauginama taipgi yra laikraštininkas, re eina, per tą siaurą gatvę, ma
grikiai, kuriems kaip patyriau daktorius, taip kad tarp mu tosi Lenkų emblema, Erelis;
nereikalinga derlingos žemės. sų buvo kas bendro, mano vy bet mums papasakojo kad po
Kelionės laiku nekurie choro ras yra toje pačioje profesijo juo dar tebėra Lietuvos Vytis,
nariai pasinaudojo proga šio je, mudvi susidraugavom ir ji nes jis nebuvo išimtas. Mes
mis keliomis valandomis pra buvo mano kompanijoje visą perėjom per tą arką, į siaurą
gatvę, kur matėm keletą mo
migti; aš ištikro gailėjausi jų, dieną.
nes jie tikrai buvo nuvargę
Po atsigaivinimo, mes visi terų klūpančių ir meldžiančiuskubėdami po Lietuvą su kon ėjom siauromis gatvėmis šia si priešais puošnų altorių, kur
certais ir vizitais.
Vilniaus dalimi į istoriškas Ra per šešėlius matosi Marijos
Tačiau, kuomet traukinis su sų kapines. Jose yra palaido Panelės atvaizdas, aukštai to
stojo Vievyje,1 paskutinėje sto ti nekurie įžymiausi Lietuvos je arkoje, kur įtaisytas alto
Gatvėje sklido švelni
tyje Lietuvos pusėje pirm įva sūnus. Buvo žingeidu pama rius.
vargonų
muzika.
tyti
šias
senas
Europines
ka

žiuojant per rubežių, visi suki
(Bus
daugiau)
lo pilniausia susiįdomaudami pines, nusidriekusias ant kal
nuotos
žemės^
kur
aplink
kiek

kas dedasi aplinkui. Pirm ne
gu traukinis sustojo nugirdau vieną kapą apvesta tvorelė. Ir jūsų giminės Lietuvoje ir
nekuriuos vaikinus įsakant vie Didelis skirtumas lyginant su kitur mėgs “Dirvą” — tik išnas kitam kalbėti tik Lietuviš musų kapais Amerikoje, kur rašykit ją jiems: $3 metams
kai su Lenkais parubežio in žolė gražiai trumpai nukirsta,
vargiai matyti ženklą kur ka
spektoriais.
Vievio geležinkelio stotis la pas pasibaigia, išskyrus ką pa
bai apleista ir reikalinga tai žymi gale galvos stovintis ak
symų, taigi buvo atliekama jos muo ir gėlės arba vijoklės. čia
aptaisymo darbai; mat, per nežiūrint gėlių ir antkapinių
arti dvidešimts metų ji nebu akmenų, žolė peraugus, ir dar Vienatinis Geležinkelis
vo naudojama, per visą tą lai tvorelė atskiria kiekvieną ka
ką kai Lietuva buvo nutraukus pą. Pasigedau tvarkumo ir Turintis Stotį Pačios
su Lenkija visus diplomatinius, gražumo kapinių kokių esu
Parodos Plote
ekonomiškus ir prekybinius mačius.
santikius, po Lenkijos užgro Mus nuvedė tiesiog prie ka
bimo Vilniaus 1920 metais. Vi po Dr. Jono Basanavičiaus,
si geležinkelio bėgiai buvo su Lietuvių tautos laisvės tėvo,
Faktas kad Pennsylvania
rūdiję ir apaugę žolėmis, o da kuris nenuilstamai dirbo už geležinkelis yra tiesioginis ke
bar po ultimatumo Kovo mė Lietuvos nepriklausomybę ir, lias į Parodos vietą, • turintis
nesį šį kelią vėl atidarė, ir pir ironiškai, mirė Vilniuje Vasa savo stotį pačioje parodos plot
mutinis traukinis praėjo pro rio 16 d., 1927 m., devynių me mėje, yra pakankama priežas
čia tik prieš keletą savaičių. tų sukaktuvėse nuo Lietuvos tis važiuoti į New Yorko Pa
Bėgyje to trumpo sustoji nepriklausomybės phskelbimo. saulinę Parodą Pennsylvania
mo čionai, mes susidraugavom Jis buvo pirmutinis pasirašęs geležinkelio linija. New Yorsu stoties darbininkais, kurie ant Lietuvos Nepriklausomy kas yra didelis ir painus mie
sakė lauks musų sugryžtanl bės paskelbimo. Čia mes ati stas. Jeigu niekad ten nesat
vakare, ir vėl traukinis pradė davėm savo pagarbą, ir cho buvę, tiesioginis Pennsylvania
jo lėtai važiuoti, ir mes perva ro nariai sugiedojo “Lietuva, geležinkelio patarnavimas yra
žiavom rubežių tarp Lietuvos Tėvyne Musų” ir “Lietuviais patogus, laisvas nuo* painiavų
ir okupuoto Vilniaus krašto. Esame Mes Gimę”, pagarbai tuo laiku kai šimtai tūkstančių
Už apie trijų minutų mes pa šio didžio Lietuvos patrioto.
svečių suplaukia į New Yorką.
siekėm Zawia.sus, pirmutinį
Nuo Čia ėjom per visas ka Pennsylvania Stotis, New
Lenkų valdomą miestelį kito pines, kur matėm daug Lietu Yorke, yra tikrenybėje “VAR
je pusėje.
vių vardų, tarpe jų tokių gar TAI Į NEW YORKO PASAU
Kaip tik traukinis sustojo, sių, kaip Kastanto Čiurlionies, LINĘ PARODĄ”. Long IsĮlipo inspektoriai ir paprašė muziko, kompozitoriaus ir pie land geležinkelis operuojąs iš
musų pasportų. Mes nei vie šėjo fantastiškų paveikslų, ku Pennsylvania geležinkelio sto
nas jų neturėjom, ir bandėm rio vardu Kaune yra įsteigta ties New Yorke, yra strategiš
sakyti jiems kad pasportus tu ir meno galerija. Matėm di koje vietoje miesto centre ir
ri p. Steponavičius; taipgi pa delę kapų koplyčią inžinieriaus turi specialę stotį prie pat
klausė apie pinigus, bet mums Petro Vileišio, kito žymaus ineigos į Pasaulinės Parodos
buvo pasakyta jų nesi vežti, tki Lietuvių veikėjo ir Dr. Jono plotmę, kur veikia greiti elek
mes nei vienas jų neturėjom. Basanavičiaus bendradarbio.
triški traukiniai, einanti kas
Man pasirodė keista kad nors
Mums parodė kapą Gabrie dešimts minutų, ir kaštuoja
inspektorius nudavė nesupran liaus Landsbergio, kuris para tik 10c nuvažiavimas. Tai yra
tąs, jis nei nebandė suprasti, šė “Birutę”, apysaką kuria pa geriausias, greičiausias ir pa
bet tęsė savo bumbėjimą Len siremdamas Mikas Petrauskas togiausias nuvažiavimas į Pa
kiškai. Musų vaikinai gi lai parašė muziką operai “Biru rodą.
kėsi savo apsisprendimo ir kal tė”. Ten radosi ir daug kitų
Pasažieriai atvykę į Pėnnbėjo tik Lietuviškai arba An vardų kuriuos pažinau, bet ne sylvania Stotį, Nęw Y orke,
gliškai, nuo ko inspektorius turėjau gana laiko visus užsi Pennsylvania geležinkeliu, pa
įpyko; man net pradėjo rody rašyti. Tas viskas buvo labai eina kelis žingsnius iki plat
tis kad gali kilti kokių nesma .domu.
formos Long Island geležinke
gumų, bet tuo tarpu p. Stepo Išeinant iš kapinių užėjom į lio ir iš ten už dešimts minutų
navičius atėjo iš kito vagono puikią vietą, kuri panešėjo į būna Parodoje.
ir padavė jam pasportus ir nu darželį, su eilių eilėmis mažų
Prie to yra daug kitų ypaty
ėjo kartu į stotį aprūpinti ki antkapių prie Lenkų kareivių bių Pennsylvania geležinkelio
tais dalykais. Mums tuo tar kapų; čia pačiame centre ant patarnavime kurios kviečia jus
pu buvo įsakyta pasilikti savo mažo žalio kapčiaus yra kapas pasvarstyti. Iš Pietų, Tolimų
sėdynėse ir nevaikštinėti, iki kuriame Generolo Pilsudskio Vakarų ir Vidurinių Vakarų
bus atlikta formalumai. Mums širdis palaidota. Du unifor kelionė į New Yorką gali būti
nebuvo leista nei pereiti iš vie muoti kareiviai stovi su šautu ilga, karšta. Bet važiuojant
no vagono į kitą.
vais amžinai garbės sargybai. Pennsylvania linijos greitai
Truko apie dvidešimts minu Akmeninis takelis nueina nuo siais traukiniais, kuriuose ir
tų patikrinimui pasažierių, ba to gėlėmis ir vainikais nudėto oras vėdinamas ir yra visi ki
gažo ir kitų mormalumų kokie
ti patogumai, turėsit smagų ir
reikalingi pereinant rubežių.
ramų važiavimą.
Mums padalino mažas brošiū Keliaukite Vikingų Laivais
Visi Pennsylvania geležinke
rėles kuriose reklamuojama įlio linijos traukiniai tarp Hardomesnės Lenkijos .vietos, ir
risburg, Pa., ir New Yorko ir
mes vėl pradėjom važiuoti.
Washingtono yra elektrifikuo
Per Gotheriburgą, Švediją.
Kadangi dalis musų grupės
ti. Jokis kitas geležinkelis pa
buvo kitame vagone mes visi
saulyje neoperuoja tiek daug
perėjom tenai pažiūrėti kaip
mylių elektrifikuoto patarnavi
jiems einasi, ir čia Steponavi
mo kaip Pennsylvania linija.
čių kompanijoje radom du vy
Kainos šia linija važinėjant
rus, Vilniaus gyventojus Lie
yra palyginamai žemos.
tuvius, kurie buvo atvykę prie
Apsilankius arba telefonu
rubežiaus pasitikti ir palydėti
paskambinus į jūsų artimą
musų ekskursiją į Vilnių. Jie
Pennsylvania geležinkelio sto
buvo du žurnalistai, Motiejus Laivų išplaukimai iš New Yorko: tį, gausit pilnas informacijas
Kraužlys, “Lietuviško Baro” S.S. DROTTNINGHOLM Rugp. 29 apie kelionę į New Yorko Pa
redaktorius, ir Silvestras Ur M.S. GRIPSHOLM .... Rugsėjo 8 saulinę Parodą.
bonavičius, “Vilniaus Aido” MS. GUNGSHOLM .. Rugsėjo 61 Z'
- - - .........redakcijos narys. Jie abu bu
LIETUVOS 35
jaunuoliai
vo draugingi ir įdomus. Ne
studijuoja
jūrininkystės
mok
Jūsų
kelionei
niekas
nepatar

užilgo ir mes įvažiavom į sto
naus geriau prisirengti kaip
slus
Latvijoje,
Italijoje,
Suo
tį Vilniuje.
Jūsų vietinis laivakorčių agen
Čia mes radom didelį būrį tas, arba
mijoje, Prancūzijoje ir Švedi
Vilniaus Lietuvių laukiančių
joje. 32 jų yra palaikomi val
musų, kurie pradėjo sveikinti SWEDISH AMERICAN LINE džios kaštais, o trys mokasi
New York, N. Y.
ir sukauti mums išlipant iš 4 W.51st St.
savo lėšomis.
i
traukinio. Jie buvo taip nuo-

Daug nusipelniusios LWIravių tautai Vileišių šeimos ko
plytėlė Vilniaus Rasų Kapinėse.
VDV.

Pennsylvania Gelžkelis yra tiesiausias į Paroda

Į LIETUVA
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PENNSYLVANIA STATION /
NEW YORK CITY

TISIOGINIS KELIAS. Kai jū 
sų traukinis palenda po Iludson Upe ir pasiekia Pennsyl
vania Stotį, New Yorke, jums
tereikia Įžengti i laukianti elektrišką traukinį kuris tuoj nuveš
j puikią naują geležinkelio stoti Parodos Plotmėje ... važiavimas trumpas ... 10 minutų, 10 centų!

VYKIT ‘TIESIU KELIU’
. , Stotis Parodos Plotmėje!
Joks kitas gelžkelis į New
Yorką neturi šio tiesiog’ į
Parodą patogumo! Tat va
žiuokit Pennsylvania! Ap
silenksi! susigrūdimo, tir
što trafiko, laiko gaišimo.
30 ir 60-dienų tikietai geri per
"VVashington, D. C., ir jei vyk
si į vieną pusę per Washington, gali gryžti per Niagara
Falls be primokėjimo. Praleisk
dieną Philadelphijoje_ matyk
Liberty Bell— Valley Forge.
Šaliniai apsilankymai Į Atlantic City, $2 kočuose, $3 Pullmans, plūs Pullman mokestis.

Papigintos Kainos
I Abi Pus/
Ekskursijos
Kočuose
i New York

KOŽNĄ

SEKMA
DIENĮ

(Eastern Standard Time)
Palieką Cleveland penktadieni
6:10 vakare arba 8.15 vakare
Euclid Avė------ 6:18 vak. arba
8:25 vak. Gryžta, New York
(Penna Sta.) 8:05 vak. arba
11:40 vak. sekmadienį po nu
pirkimo dienos.
Pasiteirauk apie pratęstą lai
ką Labor Day šventės proga.
30-DIENŲ ABIPUSĖ KELIO
NĖ Į NEW YORK, kasdien._
$21.75.
New York 60-dienų
Į abi pusi kelionės bilietai, ge
ri Pullmane.. atsieina $28.95
plūs numažintą viršutinės lo
vos kaina.

PENNSYLVANIA RAILROAD
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. STATION ON FAIR GROUNDS
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Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė.
N. A. WILKELIS
Savininkas

—

ENdicott 2343
JURGIS

%

ARBUCKAS
Vedėjas

B®

i

■
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D I R V A

Naujienos pavadino tai juo
ku, bet Vilnis nurodo kad juo
ko čia maža, nes eina apie S.
L. A. narių pinigus, sudėtus į
buvusį Vienybės namą Brook
lyne.
Pildomoji Taryba buvo ap
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio
skaičiavus jį atremontuoti už
$20,000, bet apsiriko, nes pri
reikė apie $40,000, ir tai du
viršutiniai to namo aukšta pa
ri^ERB. Jonas Budrys, Lietuvos Generalinis Konsulas,
kaip buvę netaisyti.
pakviestas kalbėti Lietuvių Vyčių Sąjungos seime (Spaudoje Pasidairius) likoNėra'
abejojimo, Pildomoji
Newark, N. J., tarp kitko pasakė:
Rašo Vyt. Sirvydas.
Taryba viską savo laiku SLA.
nariams paaiškins, ir nieko KURTUVĖNAI IR JŲ GRAŽIOS berželiai. Tai buvusieji grafų Pliaterių palo
Viena pamatinių silpnybių visų Lietuviškų organizacijų
Amerikoje kad jos tautišką darbą mato tik siaurai savo orga
blogo nariai čia neras, bet nečiau kuriuose šiądien tik klaikus vejai švilpau
APIELINKĖS
nizacijos ribose. Jei tautiniam Lietuviškam darbe kooperuo Mažiau Amerikiečių
pasidžiaugs savo organo reja.
Gražieji dvaro rūmai žuvo Vokiečių okupa
tų tarp savęs visos organizacijos, žymiai sustiprėtų tautinis
Lietuvos
žmonės
šymet
pa

daktoriaus
elgesiu.
cijos metu. Juos sudegino Vokiečiai šio dvaro
susipratimas ir pakiltų svoris Lietuvių Amerikoje; nuo to iš
NIUO Šiaulių iki Bubių plentas tiesus ir lygus valdytojai.
(Sekm.—Buraččlis.)
loštų ir pavienios organizacijos. Paimkime tik vieną, pavyz stebi žymų sumažėjimą Ame
di: pavienėms organizacijoms, o ypač jų skyriams ir kuo rikos Lietuvių kurie Lietuvą
- kaip įtempta styga. Prie Bubių kelią per
poms, neįmanoma sukurti knygyne arba jis susidės, iš poros lanko. Sako, turbut karo bijo, Lietuviškos Mokyklos
kerta kalnuotos Dubysos srauni vaga. Už Du
dešimčių knygų; bet visos organizacijos drauge sukurtų kiek ar gal New Yorko Pasaulinė
bysos
kraštas visai skirtingas. Čia prasideda ARKIV. SKVIRECKO DVEJOS
Draugas
praneša
kad
seniau

vienoje kiek didesnėje kolonijoje, visai padorų knygyną. O Paroda patraukia.
sioje
Chicagos
Lietuvių
para

gražios Žemaitijos kalvos. Pradedant Kurtu
ar be to įmanomas kultūriniai tautinis darbas? Ar ne tas
SUKAKTUVĖS
Vienas Lietuvis iš Illinois, pijoje (Šv. Jurgio) šį rudenį vėnų apielinke, prasideda žemaitiška kalba ir
pats su mokyklomis, Lietuvių kalbos kursais? O jei Demo
kratų. ar Republikonų partijoje įmanomas bendras Lietuvio kuris savo automobiliu iš Ham pradės veikti įkurta Jligh mo- žemaičių kraštas.
šią vasarą paminėta dviguba sukaktis Kau
(nežiūrint jo plauko) darbas, tai kodėl toks bendradarbiavi burgo Lietuvon nuvyko, pasa kykla (gimnazija), kur mokyKurtuvėnų apielinkės savo grožiu labai pa no bazilikos' Metropolito Arkivyskupo Juozapo
mas neįmanomas tautiškame darb.e? Visas Lietuvių gyveni kojo Naujienų korespondentui tojaus Kazimierietės seselės,
našios į kalnuotą Zarasų kraštą. Čia lygumų Skvirecko: dvidešimts metų jo vyskupavimo
mas ir veikimas įgytų kitą reikšmę jei butų vėl atnaujinta
kad
Lietuva,
ramiausias
krašKitoje
katalikų
aukštojoje
movisai nėra, kur tik pažvelgi kalnai, kalneliai, pa (1919-39) ir 40 metų kunigystės (1899-1939).
Amerikoje Tautos Tąrvba, kurios irieitų, bent stambesnių,
tas.
'Čia
mažiau
uniformuotų
kykloje
(St.
Rita
’
s)
įvedama
-organizacijų atstovai bendram tautiniai-kulturiniam veikimui
kalnės kiek tik akys matyti gali. TarpkalniuoLietuvos katalikams malonu prisiminti ir
gairėms nustatyti — tuomet ir rytojus atrodys šviesesnis vyrų matyti negu Vokietijoje Lietuvių kalbos kursai, Ten se tvyska veidrodiniai ežerėliai, vingiuoja srau pasidžiaugti kad aukštojo sukaktuvininko asme
ar Lenkijoje, Danzigo Kari- lanko pora šimtų Lietuvių vai- nus upeliai ir siauri smiltėti keliukai žaliuoja nybėje yra turėję rimto ir dievobaimingo ku
Tie žodžiai yra labai,teisingi: pas mus Amerikoje dorium važiuojant,
jam Lenkų kų. Tokiu budu, Lietuvių kal apaugę kvapiais pušynėliais. Pamiškėse mirga nigo pavyzdį, kad jame, 38 metų bėgyje, yra tu
Lietuvių susiskaldymas apgailėtinas: kas vyras ar mo kareiviai išrodė geresni negu
ba užkariauja dar dvi mokyk smulkios Žemaičių sodybos. ’ Pro žalius pušy-1 rėję busimųjų kunigų stropų auklėtoją ir pro
teris tas nori būti “veikėjas” ir “vadas”. Kas vadas Vokiečių. Lenkai daug pini las
Amerikoje.
nelips kyšo balti Kurtuvėnų bažnyčios bokštai. fesorių, pirma, žemaičių seminarijoje, o paskui
tai grupė, ir jie savo veikimą taip apsiriboję, taip apsta gų savo kariškiams duoda ir
Sako, Kurtuvėnų bažnyčia matosi nuo visų auk (1922-38) Vytauto Didžiojo Universitete.
i
tę neprieinamomis sienomis, kad dėl to net patys apžli šie, sakoma, pasirengę mirti
štųjų Žemaitijos kalnų: nuo Šatrijos, Medvėga
Visi mes galime džiaugtis kad Lietuvos Ba
bo. Jei kuris turi kelis pasekėjus, draudžia jiems su bet nepasiduoti. Gal todėl Vo Trumpai—
žnyčios
hierarchų aukščiausioje vietoje turime
lio,
Pavandenio
ir
kitų.
kito vado sekėjais net susieiti; jei reikia kur koks visuo- kiečiai ir atsargiau su Lenkija
tikrai
didelio
patyrimo vadą ir Administratorių.
Jaunas
Lietuvis,
Walter
Ku

Trys
kilometrai
nuo
Kurtuvėnų
bažnytkai

suomeniškas darbas nudirbti, toks vadas pirmiausia kė elgiasi negu su Čekoslovakija,
bilius,
parašė
trijų
veiksmų
Jo
Ekscelencija
Juozapas Skvireckas 1926
mio į šiaurę kyšo per miškų viršų aukštas Gir
sinasi tą darbą pats pagrobti į savo rankas ir pravary Lietuvos jaunimas, sako,
dramą,
“
Lietuva
”
,
kurią
už
metais
žengdamas
į
Arkivyskupo - Metropolito
nikų piliakalnis, savo išorės išvaizda panašus
ti ji ne kaip visuomenei reikia, bet kaip jam patinka. taip pat pasiryžęs pigiai nepa
sostą
jau
atsinešė
gražų
administracinį patyri
Jeigu nepasiseka pagrobti i savo rankas, tada deda vi siduoti ir visi tapę šauliais, $25 nupirko kairiųjų Lietuvių į alkvietę arba tikybinių apeigų vietovę, nes jis
meno sąjunga.
neturi pylimų ir kitų apsigynimui pritaikytų mą, kurį buvo įsigijęs 1919-26 metais kaipo vys
sas pastangas kitų tą patį daromą darbą ardyti, ir tt. mokosi kariško muštro.
kupas, sufraganas ir generalvikaras didžiulėje
įrengimų.
Jaunas
Paterson
(N.
J.)
Išvien gi dirbant, visiems užtektų — arba dvigubai
▼▼V
žemaičių Vyskupijoje. Jo tas prityrimas yra
Apie
Girnikų
piliakalnį
žmonėse
girdėti
Lietuvis, Juozas F. Balis, lai
ir trigubai pasidaugintų rėmėjų skaičius. Žmonės tu
mėjo Burnham stipdendiją ar daug gražių padavimų. Įdomu kad visi pada tikrai palaimingas dalykas ne tik Kauno Arki
rėtų malonumo vieni su kitais susieiti ir kartu laiką Cenzūra, ar Kas?
praleisti, to ambicingo vado darbais pasigerėti. Dabar Tėvynės redaktorius panoro chitektams, reiškia gaus $3,000 vimai milžinus mini, štai vienas tokių padavi vyskupijai bet ir visai Lietuvos Bažnyčiai. Juk
greta valdymo savo arkivyskupijos, tenka
gi, tokio daug norinčio vado darbai daug kartų lieka ži įdėti Kontrolės Komisijos ra ir du metu studijuoti Romoje mu pasakoja, apie Girnikų kalno atsiradimą ir jam,
rūpintis dar bendraisiais visų Lietuvos katali
architektūrą.
Kurtuvėnų bažnytkaimio vardo kilmę.
nioje tik keleto jo sekėjų....
portą, kuriame Pildomai Tary Sandarietis J. J. Smailys ra
kų reikalais ir vadovauti juos sprendžiant Lie
Milžinų
gadynėje,
kada
nebuvo
aukštojo
Net bendriems visuomeniniams musų darbams nėra bai raportuoja apie pataisymą
vyskupų konferencijose. . Jam reikės va
Lietuvių, tik katalikai, cic-ilikai, laisvamaniai, bolševi buvusio Vienybės Spaudos B- gina sandariečius sumesti pus Girnikų kalno nei Kurtuvėnų miestelio, — pasa tuvos
dovauti
ir besiartinančiame, jau ruošiamame vi
trečio tūkstančio dolarių ir koja senas Girnikų gyventojas, — atėjo, atbri
kai, bedieviai, fašistai ir tt.
vės namo Brooklyne. Rapor nupirkti Lietuvos šauliams lėk- do per gilius smėlynus milžinas nuo Kuršėnų. sos Lietuvos bažnytiniame sinode.
tas buvo skirtas Tarybai, ne tuvą Sandaros vardu.
Arkiv. Skvireckas yra plataus masto visuo
Per smėlynus beeinant prisisėmę smėlio pilnos
nariams,
todėl
SLA.
Centro
jo medinės klumpės. Milžinas nusiavė savo menininkas ir kultūros srityje darbuotojas.
Q KAITĖME pranešimus iš Vokietijos kad ten išrasta
sekretorius
ir
Kontrolės
komi

L.A.
klumpes ir iškratė iš jų smėlį ant kalvos kur
jau ir kiaušinio pavaduotojas: koks nors mišinys iš sijos pirmininkas įsakė redak
MASKVOJE
su
važiavus
dabar
yra
Girnikų
kalnas.
Ten
už
Ventos-Dupieno ir žuvies. Skaitėme kad Vokiečiai vietoje tikro toriui raporto nedėti.
tabako verčiami rūkyti kokį nors “'išradimą”, sudėtą iš Šis apsimetė vaiku ir išleido Britų ir Prancūzų kariš bysos perkaso, dabartinio Kurtuvėnų miestelio
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kiems pasiuntiniams tary vietoje, milžinas kūrendavo ugnį, nuo to ir ta
lapų ir kitokių niekų. Vietoje tikro sviesto jie verčia Tėvynę apytušte skiltimi,
bos su Rusijos generaliniu vieta buvo pavadinta Kurtuvėnai.
mi valgyti margariną, ir tt.
KRONOLOGIJOS
mane •‘cenzūruoja”.
štabu
prasidėjo. *
Yra žinių jog Kurtuvėnai savo pavadinimą
Viename pranešime iš Lietuvos skaitėme kad buris
gavo nuo Kurtu vos upelio, kuris pro šį bažnyt 1386—I). K. Jogėla su Lenkijos didikais ir kujaunų, sveikų, tvirtų Vokiečių norėjo pereiti iš Vokieti
kaimį teka. Kaipo bažnytkaimis Kurtuvėnai
nigais pradėjo krikštyt Lietuvą.
jos į Lietuvių pusę ir nueiti į Tauragę dalyvauti laido
raštuose minima jau nuo 15-to šimtmečio.
1387— Jogėla Lietuvos vyriausią valdžią ątidatuvėse neva Žydų nužudytos mergaitės, ko visai nebuvo.
Po Žemaičių krikšto Kurtuvėnai ilgą laiką
ve savo broliui Skirgėlai.
Sudėjus tas žinias į vieną gauni išvadą tokią kaip
savos bažnyčios neturėjo; o visos kitos bažny 1388— Kunigaikštis Vytautas gryžęs Lietuvon
Dirva jau seniau rašė: Vokietija neturi gaspadoriaus
čios anuomet Buvo toli. Pagaliau 1495 metais
apsigyveno Lucke.
kuris galėtų šalį tvarkyti kaip reikia tvarkyti:
Mikalojaus
Jogelavičiaus
rūpesčiu
Kurtuvėnuo

1390
—
Vytautas
vengdamas karaliaus Jogėlos
Vietoje kurstymo gaujų jaunų sveikų vaikinų vaik
se
buvo
pastatyta
pirmutinė
katalikų
bažnyčia.
keršto
persikėlė
pas Kryžiuočius.
ščioti kaimynų patvoriais uostinėti kur kas ką padarė,
Vėliąu,
1783
metais,
dvarininkų
Nagrodzkių
pa

1391— Pirmosios kovos Vytauto su Jogėla.
geras gaspadorius tuos visus padaužas varytų į darbą:
stangomis buvo pastatyta dabartinė Kurtuvėnų 1391—Vytautas kariaudamas Jogelą, apgulė Vil
sodinti tabaką, bulves, auginti kiaules, karves, vištas,
muro bažnyčia. Bažnyčios statymui buvo varo
nių.
gaminti sviestą, kiaušinius, ir tt;
mi, visos plačios apielinkės kaimų baudžiaunin 1392— Karalius Jogėla susitaikė su Vytautu ir
Senovės amžiais laukiniai barbarai (tų pačių Ger
M YL I U !
kai, todėl didelė ir puošni bažnyčia pastatyta be
leido jam gryžti į Lietuvą.
manų prabočiai) bastėsi po Europą, užpuldinėdavo sa
didelių
išlaidų.
•
Tokias
dideles
ir
gražias,
bažny

1392
—
Kryžiuočiai
užkariavo Lietuvių pilį Medvo kaimynus, plėšdavo, grobdavo jų mantą tik todėl kad
Jei mergelė miela, mylimi draugai,
čias
turi
tik
didesnieji
miestan
Bažnyčia
ba

valakę;
žuvo
7,000 Lietuvių.
patys nemokėdavo ar nenorėdavo pasigaminti.
Ir tave, tėvyne, myliu širdingai!
roko
stiliaus,
aukšta,
dviem
bokštais.
Vidus
1393
—
Vytautas
inėjo
į Vilnių ir vainikavosi
Kaip toli šių dienų Vokiečiai nuprogresavo nuo sa
Jeigu meilė/tyra dėl brangių žmonių,
dailiai išpuoštas, yra keletas vertingų meno pa
Lietuvos
Didžiu
Kunigaikščiu.
vo bočių galit nuspėti kiekvienas.
Myliu ir tėvynę tarpe mylimų!
veikslų. Didžiojo karo metu bažnyčia buvo di 1394— Skirgela mėgino paveržt iš Vytauto vyAš nesigailėčiau brangių dovanų,
deliame pavojuje, nes šioje apielinkėje tarp Ru
riausią valdžią; nepavyko.
A/OKIETIJA, kultūringa šalis, kuri vedė pasaulį įvaiMylimai mergelei tūkstančio dainų;
sų ir Vokiečių ėjo smarkios kovos. Tačiau nuo 1395—Vytauto naminis karas su Severo kiuiiriais savo išdirbimais ir pagerinimais, negali nu
Ir geriems draugužiams daug ką pažadėč’,
stabiu budu išliko nesugriauta. Nudegė tik sto
gaikščiu Kaributu.
galėti gamtos: valgyt reikia, ir Vokiečiai kaip ir seno
Daug ką atiduočiau, ką tiktai galeč’.
gas.
1395— Vytauto naminis karas
vės laikų Germanai barbarai, griebia šian, griebia ten.
Antroje pusėje kelio priešais bažnyčią gra
nigaikšči u Karij otų.
Meilei dėl tėvynės nerandu ribų,
Nors techniškai išsivysčius, pramonę išauginus, nenu
žus
Kurtuvėnų
dvaro
sodas,
kuriame
yra
kele

1396— Vytauto naminis karas su kunigaikščiu
Čia aš daug patyriau, čia aš gyvenu.
gali alkio, turi jieškoti kur gaus duonos, sviesto, lašinių.
tas
retesnių
pietų
kraštų
medžių.
-Dvaro
sode
Svidrigėla.
Todėl už tėvynę, už laisvę tautos
Kur negali senu barbarišku budu pulti ir užgrobti,
riogso
apleisti
griuvėsiai
lyg
kokia
senovės
pi

1397
—
Lietuviai
Dono paupiuose nugalėjo tris
Aš nesigailėsiu didžiausios aukos!
ten taikosi prie kaimynų, ir jiems siūlo viską ką jie
lis. Ant aukštų griuvėsių sienų auga storoki'
Totorių kanus
&

KASKĄRAŠO

pagamina, ka tik tos šalys duotų jiems maisto....
Tai lyg tas senas kromelninkas, kuris visko turi
savo krome, bet turi stengtis išmainyti į duona.

^VOKIETIJOJE varoma labai stipri propaganda prieš
* Hitlerįjš vidaus. Spausdinta nedega prieš tą Eu
ropos ir pačių Vokiečių terorizuotoją plinta milijonais.
Ji slaptai gaminama Vokietijoje, ir pasiekia Vokietiją
įvairiais budais iš kitų saliu. Londono, Paryžiaus ir ki
tų šalių patys Vokiečiai Hitlerio priešininkai, ne tik ko
munistai ir socialistai, dirba jo valdžios išgriovimui.
a
i
ATŽYMĖJIMŲI New Yorko Pasaulinės'Parodos, tos paro
dos žemės plote gilumoje bus įkasta metalinis cilindras 7 pėdu
ilgio, kuriu bus sudėta įvairus šiais laikais naudojami dalykai,
kaip mikroskopiškos knygos, tūli maži dalykėliai ir filmus, kas
taikoma tūkstančiams metų ateityje, kad 5,000 metų nuo dabar
gyvenantieji žmonės kasinėdami toje vietoje užtikrų ir galėtų
gauti supratimo kaip mes gyvenome.
Išviso svečių Parodoje tikima apie 60,000,000, skaitant kad
daug tų pačių žmonių ineis į parodą daugiau negu vieną .kartą.
Inėjimo bilietų bus parduota prie visų ineigų vartų už 33 mili
jonus dolarių.
APSKAIČIUOTA jog visame pasaulyje yra apie 6000 rusių
arbatos, ir ekspertai gali atskirti ją vieną nuo kitos paragavimu.

SKAITYMAI

Ir kur negyvenčiau laikinai, visvien
Aš tėvynę myliu, atmenu kasdien!
Žodžiu, darbu, ginklu visad dėl tavęs
Ištikimi sūnus budi ir budės!
Vikt. Tatarlėis.

SUGRYŽIMAS
(H. Lingg)
Gryžtu į senąją gimtinę,
Čia, kaip seniau, ta pat gamta,
Ta pat giria, ta mėlynė,
Taip pat skaisti, taip nekalta.
Tat pats upelis vis tekėjo,
Šlamėjo medžiai dar seni,
Varpų garsai toli aidėjo,
Kalnai liūliavo vandenyj.
Bet štai prieš namą; kur mus mokė
Kada tai motina maldų, ■
Gyvena žmonės jau kitokie, .
Vai, kaip paliko man skaudu!
Man tartum šaukė vandens, vėjai:
Skubėk, skubėk jau iš čionai!
Nes tie visi kuriuos mylėjai
Iš čia išvykę amžinai....
Išv» K. Piv Inčiura.

Rytmecio atspindžiai Lietuvos kariuomenės vasaros kareiviniu rajone.

DIRVA
____________ 1_____________ I ■ pašalpų, nes dauguma jų yra
MAŽINA WPA AL kaip nors fiziškai netikę dirb
ti privatinėse industrijose.
GAS IR DARBUS
WPA viešų darbų adminis
tratorius iš Washingtono Įsa PASKUTINIAI POP
kė nukapoti viešų darbų dar
KONCERTAI
bininkams nuo algų po $2.60
iki $7.80 mėnesiui, žiūrint kiek
jie dabar gauna mokėti. Al Paskutiniai šio sezono koncertai
duoda Cleveland Suminei
gų sumažinimas, palies didumą kuriuos
Orchestra miesto auditorijoje bus
iš 41,000 Cuyahoga apskrityje paįvairinti
tuo kad publika galės
dirbančių WPA darbininkų.
paprašyti pagriežti nekuriuos savo
Sumažinimas viešų darbų mėgiamiausius dalykus iš bent ku
darbininku skaičiaus ir dabar rio buvusio programo. Kondukto
Rudolph Ringvvall pažada iš
mažinimas likusiųjų algų pa rius
pildyti tų programų publikos pa
didins miestui šelpimo naštą. tenkinimui kiek tik bus galima.
Iš viešų darbų šios savaitės Penktadienio programe, Rugpjū
pradžioje paleista dar 1,500, o čio 18, solistė yra Jean Tennyson.
Norvegė soprano, blondinė ir
Prez. Roosevelt užtvirtino pa garsi
padainuos eilę Braziliškų dai
skolą $3,582,000 sumokė sta- graži,
nų kurias atsivežė Į šių šalį Burle
tymui dar dviej ų gyvenamų Marx, žymus Brazilas konduktorius,
namų projektų CĮevelande. Jų kuris diriguos šiam programui.
vienas bus apie Goodrich Hou- Tiems kurie atsilankys koncerte
se, Lietuviams žinomoje teri- šeštadienio vakare, bus gražus ir
Įvairus programas kaip jau minėta,
torijoje.
su smuikininku solistu Felix Eyle
Apie 75,000 asmenų Cleve- ir su Hrubv Broliais, pasižymėju
landė jau nuolat turi priklau siais trumpetieriais.
syti nuo miesto ir apskrities- Auditorijoje yra 5,000 vietų po
25c., taip kad kiekvienas mėgstan
tis gerų muzikų gali pajiegti iš
klausyti šių koncertų. Jie baigsis
šį šeštadienį.
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ATRADO BROLĮ AKRONE

Marė Shields-Versiackaitė iš
Chicagos pa j ieškojo savo tėvo
ir brolio, kurie gyveno Clevelande kuomet ji maža su mo
tina iš Clevelando išvažiavo.
Tas pajieškojimas tilpo Dirvo
je. Pasitaikė kad jos jieškomas brolis ir tėvas Versiackai,
dabar gyvena Akrone. Brolis
atsiliepė į sesers pajieškojimą,
parašė jai laišką, ir štai jie
po 19 metų vienas kitą suėjo.
Mare atskrido orlaiviu į Clevelandą, kur Jonas ją pasitiko
ir parsivežė į Akroną.
Jonas yra 23 metų amžiaus,
Marė 24 metų.
Kai motina paliko tėvą ir
išvažiavo iš Clevelando, išsi
veždama Marę ir kitus porą
vaikų su savim, tėvui paliko
du kitu vaiku. Tėvas vėliau
persikėlė gyventi Akronan ir
vaikus užsiaugino.
Marė, iš mažens prisiminda
ma kad turėjo daugiau brolių
ir seserų, pasiryžo dabar juos
ir tėvą susirasti. Ji Chicagoje
. Kep.
gyvena jau ištekėjus.

Farmeris Pr. Ridikas atlankė
sergantį Pr. Voverį.
Lygiai 70 metų atgal šio Spalių
Inžinierius Pranas Rokus su
16 d., James Gordon Bermett išta
rė šiuos žodžius gabiam leporteriui, savo sesere atostogas praleido
Henry M. Stanley. Tai buvo pats Michigan
valstijoje: žuvavo,
paskirtas turėjo gerus laikus.
negalimiausias ' darbas
Gryždabent kokiam žurnalistui. Tas
__ __
Afmi
namon
sustojo
Detroite,
ap
rikes tyrinėtojas buvo žuvęs* ir jokis su protu žmogus nebūtų drysęs žiurėjo miesto įdomybes, For
vykti Į nežinomų tyrynų šalį jieš- do dirbtuves ir Kun. Coughlikoti žuvusio žmogaus. Bet Stanley no bažnyčią. Gryžo namon pa
iškeliavo jo jieškoti, ir kaip už je tenkinti.
pastangas kiti .laikraščiai pavadino
A. Bartkus su šeima atsikė
ji “didžiausiu savo amžiaus melągium” atvaizduoja ši nauja 20th lęs gyventi Akronan gavo čia
Century Fox filmą, vardu “Stan darbą, kas dabar yra didele
ley and Livingstone”. Ji pradeda naujiena. Jis tuo džiaugdama
ma rodyti Hippodrome Theatre ši
sis Liepos 13 d. savo namuose
ketvirtadienį, Rugp. 17 d.
įsikūrimo pokiliuką.
Spencer Tracy, du kartu Akade surengė
mijos Dovanų laimėtojas, vaizduoja Dalyvavo buris jo draugų ir
Stanley. Nancy Kelly ir eile kitų visi smagiai praleido laiką na
pažymių artistų vaidina su jais.
muose ir sode aplink namus.
Prospaliauskas su savo šei
• ŠYMET per pirmus šešis ma lankėsi pas Lukošius Mamėnesius CĮevelande gimė 7611 I ryland valstijoje. Vaišes turė
kūdikiai. Pernai per tą patį jo geras.
Kalnas.
pusmetį gimusių buvo 7,772.
Skelbimai uDirvoje”

“Find Livingstone”

Neturėsit
Parkinimo
Rūpesčio

• POLICIJOS automobiliuose

lys
naudositės
gatvekariais

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:
Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

SKAITYKIT!
ir platinki! šiuos laikraščius:

• AMERIKOS
D I R
M A R G
V I E N

ANSEL

LIETUVIS
V A
UTIS
Y B Ė

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

AKINIAI

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)
1155 East 79th St.

DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

B lllll B
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motor
kočais

50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

įtaisymas radio pasikalbėjimų
į automobilius ir stotį, suma
žino CĮevelande kriminališkų
nusižengimų skaičių taip žy
miai kad pasiekė 30 ar dau
giau metų rekordą: niekad nė
ra buvę tiek mažai prasižen
gimų ir vagysčių bėgyje pas
tarų 30 metų kaip šymet.

ll

Budweiser, Dugesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.
X

BLACK CAT

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki a
mui, pardavimui, valdymui >
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

TTB
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PYTHIAS
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| APDRAUDOS REIKALE j

I

K. STONIS

Ralph A. Scherz? M.D

RESTAUPANT

Valandos 2 iki 4, 7 iki 8 vak.
Tol. MElrose 0858

6824 Superior Avė.

J. J. MATULIS

BII I*

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

JACK’S FRUIT MARKET

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

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

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė

savininkai

6601 Wade Park Avenue

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

❖

t
❖

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-W

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

|
4
J

4

6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Rišami Siūlai reikalingi
krautuvėms, ir tt.
S AM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

žemos kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c

Dažo Namus iš Vidaus ir
iŠ Lauko.
Darbas Greitas ir Geras.
Klauskit apkainavimų.
7536 St.ar Avenue
HEnd. 6292
(32)

■j.
t
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6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

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

~

®

1248 East 79th Street

•

Cleveland E
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D ELE A C JAKUBS
, Vežimai ligoniams pervežimui j Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

EVA PETRAITIS

rt

E
g

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

iš namų ir pristatom
gatavus atgal.

£

ir aukščiau. Venetian^Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.
HEnd. 2149

t
Dry Cleaning
f Senas Drapanas padarom
4. kaip naujas, išvalom ir
J šutaisom.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

•&
t

ENdicott 176?

6621 EDNA AVENUE
j

T1

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers
Mes apdengtam ir taisėm visoDarom naujus
kius rakandus.
siilyg užsakymo. 35 metų patyrimo.
Paimam ir pristatom
Į namus.

NEW DEAL
BAKERY I

Telef. WOodbino &.111

P. J. KERSIS

Sutaupysit Pinigus Dabar užsisakydami |
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
|

EV A ’S

9803 Den’son Avė.

ROSEDALE PAPEI) CO.

STATĖ WĮNDOWSHADE|

8819 Lorain Avenue

t Paimam

į

P. P. MUKIOMIS

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

POPIERIUOTOJAS

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
r

WINE HOUSE

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.,

Muzika Penktadienio ir šeštadien’o
vakarais

sūnūs Jėzus Kristus. Pirma
Jėzaus Kristaus atėjimo Dievas
reikalavo tokios aukos už žmo
nijos nuodėmes. Drauge ma
loningas Dievas dėl Jėzaus
Kristaus atpirkimo nuopelnų
atleidžia tikintiesiems nuodė
mę tik Dievo malone. Taigi
žmogui nevalia girtis buk mes
laimėjome išganymą per mir
tingą žmogų, nes kaip Adome
visi miršta taipos ir visi Kris
tuje bus gyvi padaryti. 1 Cor.
15: 21-22 e. (Jž nuodėmes atmokestis yra mirtis. Biblijos
studentai tą skelbia: pasaulių
sunaikinimą. Dievo keršto die
ną. Eikite Dievo pusžje, bran
gus draugai. Skelbia S. B.. S.
D., Cleveland, O. 1150 E. 76
street. W. F. S. K. (Skelb.)

HAN’S CAFE

4058 ST. CLAIR AVE.

/

Nevadinkite Save Tė
vais ant Žemės — Vie
nas Tėvas yra Dan
guje

9

KAUNAS, Rugp. 3. — šio kariuomenės, iš karinio laivy
mis dienomis Respublikos Pre no ar iš kitokios karinės tar
zidentas paskelbė Lietuvos pi nybos; jei įstoja civilinėn sve
lietybės įstatymą. Pagal šį įs timos valstybės tarnybon, tai
tatymą pilietybę įgyja šeimy valstybei esant karo padėtyje
niniu ryšiu: ne Lietuvos pilie su Lietuvai, arba, tokiai padė
tė, susituokdama su Lietuvos čiai atsiradus, neišstoja iš anos
piliečiu; priimto Lietuvos pi valstybės civilinės tarnybos
liečiu žiūroną, jei ji pareiškia arba padaro kokį veiksmą prieš
norą, tą pilietybę Įgyti; priini- valstybes saugumą ir už tai
to Lietuvos piliečiu vaikai, ne teismo nusmerkiamas kalėti
Biblijos studentai nesisukakę 18 metų amžiaus, jei sunkiųjų darbų kalėjime.
gėdini
šventą Evange- LUCKY LEAF CAFE
jie yra priimtojo tėviškoje val Lietuvoje apsigyvenus mote Ii ją apieskelbti
Karalystę. Evangeli- Pirmos klesos užeiga ir val
džioje ir jei priimtasis pareiš ris, susituokdama netekus Lie ja iš Graikiško reiškia linksma
gykla. Vynas, alus, degtinė,
kia norįs kad jie tą pilietybę tuvos pilietybės gali ją atgau žinia, vieno Dievo galybė išga užkandžiai, ir tt.
(33)
ti jei yra našlė ar perskirta, nymui kiekvieno tikinčio žmo
įgytų.
gaus į Dievą. Pasaulis pamai
Lucky Leaf Cafe
Lietuvos pilietybę atgavu- arba jos santuoka yra pripa- nė
nemirtingo Dievo garbę į
žinf.a
netikra.
Elta.
sios moters vaikai, nesukakę
mirtingo žmogaus: ėmė gar . 1099 East 79th Street
Stan. Jablonskį, prop.
18 metų amžiaus, jeigu jie yra
binti paveikslus, savo rankom
LIETUVOJE sparčiai dau- padarytus stabus; kurie tokių
atgavusios tėviškoje valdžioje
ir jeigu atgavusioj! pareiškia gėja dviračių naudojimas, Jų dalykų daro viešpats sako yra LEHMAN & LEIGH
mirties. Rom. 1: p. 21norinti kad jie tą pilietybę įgy įvežimas taipgi daugėja: 1986 verti
22-23 e. Jų kojos greitos krau
ARTIFICIAL LIMB
tų ; ne Lietuvos pilietės vaikas, m. parduota dviračių maždaug jo išlieti; jie pasaulio vadai ir
SPEC1ALISTS
kuris įteisinamas iki 18 metų už 200,000 litų; 1938 m. — už mokytiniai, nepažysta ramy
amžiaus, jei jo tėvas Lietuvos 2,100,000 litų, o 1929 metais bės kelio, nėra baimės Dievo Patrukusiems reikmenys ir
per pusmetį dviračių jau įvež akyse, ir kad visas pasaulis visoki priedai neturintiems
pilietis.
pasiduotų Dievui, tikras tei kojų, rankų; taipgi visi gy
Ne Lietuvos piliečio vaikas, ta už 2,200,000 lt. Taigi kelia sumo laimėjimas tikėjimu į dymo reikmenys.
(34)
sukakęs 18 metų amžiaus, per ma sumanymai kad Lietuvoje Jėzų Kristų apie jo liudija įs
1426 West 3rd Street
vienerius metus nuo sukakime butų įsteigtas savas dviračių, tatymuose pranašai. Tą Dievo
Cleveland, Ohio
teisybę
ir
mes
Biblijos
studen

/
gali įgyti Lietuvos pilietybę fabrikas.
Phone MAin 0745.
tai
šiądien
liūdi
j
am,
kad
Kris

•
optavimu, jei jis, iki sukakda
MAŽEIKIŲ mieste ir vals tus bus Karalius Dangaus ir
mas 18 m. amž., apsigyvena
žemės.. Ar jus manot kad Die
Lietuvoje su savo motina, at čiuje yra 13 gausių Šeimų — vas yra žydų, bet ir pagonų
gavusia Lietuvišką pilietybę ir viena šeima turi 17 vaikų, trys yra tik vienas Dievas ir Jo
PARANKI UŽEIGA
turinčia jam tėvišką valdžią. po 14, keturios po 13, penkios
Užkandžiai — Alus iš Kranų
Lietuvos pilietis, priėmęs, po 12 ir šešios po 10 vaikų.
šešios Bowling Alleys
P E R R Y’ S
svetimos valstybės pilietybe, Kai kurios tų šeimų gavo po
John Schweizer, Prop.
Vidaus Reikalų ministro leidi 100 litų dovanų.
5325-27
SUPERIOR AVENUE
mu gali pasilikti Lietuvos pi Mažeikiuose dar gyvena po .. PENKTADIENIO SPECIALS
Prie
E.
55th St.
(14)
103 metų senumo žmonių, o FISH FRY IR DIDELIS UZBONAS
lietybę.
ENdicott
8908
ALAUS — 35 Centai.
Lietuvos pilietis gali būti kaimuose dar yra po 109-111
ŠEŠTADIENI — mėsos kotletai ir
metų
amžiaus
senelių.
pripažintas netekusiu Lietuvos
uzbonas alaus — 35c.
pilietybės jeigu jis bent dve NETOLI PUNIOS, Stanevos HIGH P0WER BEER $1.55 cese
ELYRIA
AUTO
jus metus negyvena Lietuvo- kaime, Ant. Mocevičiaus dur
6 bottles — 45c.
REPAIR
•
je ir nutraukia ryšius su Lie pyne, šaltinyje, rado kaž ko
MES TAIPGI
6815-31 Superior Avė.
tuvos ' gyvenimu.
alų senovišku budu prie
kio gyvulio kiaušą. Kiaušas duodam
MOTORŲ SUTAISYMAS
Nutraukusiu ryšius su Lie didelis, pailgas, dantys nepa stalų uzbonais arba išsinešti —
2% sv. už 25c. Svoris tikras.
musų specialiŠkumas.
tuvos gyvenimu laikomas pilie prastai dideli. Kiaušas ir dan
Visokių rūšių CALIFORNIA vyAtliekam
: visokį darbą prie
tis jei jis: gyvena užsienyje tys labai gerai išsilaikę. Prie nuo 20% stiprumo nuo 95c gal.
auto
taisymo,
turim ignition
ir
brangiau.
(33)
be užsienio paso arba su nu kiaušo rasta dar ir kitų kaulų.
ir visokias dalis, batarejas,
stojusiu galios užsieniniu pa Šis radinys perduotas Dzūkų 7205 Wade Park Av.
ENd. 9276 gumas, diržus ir kt. Apkai4934 Pavne Avė.
ENd. 8762
su, arba, būdamas priimtas Muzejui Alytuje.
navima suteikiam.
556 East 105th Street
ENdicott 9361
(33)
Lietuvos piliečiu išgyvena sa
vo kiltojoje valstybėje bent
Už EKSPORTUOTUS iš Lie ^mminmiimmmimEmmmnmHinmiisiiimiimiiiiinimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiir.3
dvejus metus be pertraukos. tuvos žvėrių kailius nuo 1935
.Lietuvos pilietybe gali būti iki 1938 metų gauta 3,641,000
atimta jei pilietis: tarnauja litų pajamų. Tai yra įvairių S
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S
ar yra tarnavęs be nustatyto žvėrelių brangesnieji kailiukai. | tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
įstatymais leidimo svetimos Vidutiniai kailių kasmet eks 5 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E
valstybės kariuomenėje, kari portuojama už 200 iki 250 tūk = miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
niame laivyne arba kitoje ka stančių litų.
|
rinėje ar karinio pobūdžio or
E
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
S
ganizacijoje; jei gyvendamas
=
ir Apdraudos Agentūra
=
GYDYTOJAS
užsienyje, pašauktas nestoja
= 66(16 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 E
Turiu didžiausį patyrimą
atlikti karinės prievolės; jei
15 metų praktikavęs žy
pabėga į užsienį iš Lietuvos
miausiose U. S. ligoninėse.

• Night Club •

p■
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Lietuvos Piliety
bes įstatymas

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

(Atdara iki 2:30 ryto)

Rašykit laiškais arba atsilankykit asmeniškai.

i i BM B I B I

CAFE

5

esama

FLORIST

Novelty Vase Plants Rare Plants
(38)
Čut Flowers
Rock Ponds
Landscaping
EN. 2380
Pristatom į namus.

5818 Superior Avė.

Savininkas ir Kepėjas
•

e

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

James E. Spagnola
COMPLETE FLOWER SERVICE
4
FOR ALL GCCASIONS

PR. KUNCAITIS

™
==

Į
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Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pvragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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DIRVA
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Youth’s Forum

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

CHORAS Į LIETUViv DIENA NE
VAŽIUOS
Kaip tik pradėta organizuo
ti New Yorko Parodoje Lietu
viu Dienos programas ir New
Yorko Lietuvių komitetas pa
ragino kolonijų grupes ruoštis
Į tą programą, Clevelande bu
vo manyta kad pasiseks suda
ryti gerą dainininkų ir šokikų
grupę atstovauti musų koloni
ją Lietuvių Dienoje.
Bet kaip pačiame New Yorko
komitete nekurie ėmė • politikauti taip ir Clevelande pasi
elgė: šv. Jurgio parapijos va
dai pasiryžo patys vieni Clevelandą atstovauti, niekam kitam
nei gero.
Tačiau taip daug įsisvajojus
padaryti, viskas išėjo niekais:
parapijos choras bevilčiai su
iro. Negalėjo čia sustoti nei
p-lė Baronaitė pamokinti • Lie
tuviškų šokių, ir neatsilankė
vyriausias chorų vadas komp.
Žilevičius, kuris turėjo būti
Clevelande Rugpjūčio 1.4 d. pa
ruošti parapijos chorą ben
dram dainavimui.
Gaila kad musų visuomeniš
ki vadai nemoka dirbti bendrų
darbų išvien, ir tuomi pažemi
na savo koloniją.*
Į Lietuvių Dieną iš Clevelando ruošiasi važiuoti paski
ros lankytojų grupės.

PARAPIJOS PIKNI
KAS
Šv. Jurgio parapija rengia
antrą savo šios vasaros pikni
ką, kuris įvyks šį sekmadienį,
Rugpjūčio 20 d., Rastas Grove, toje pačioje vietoje kur bu
vo pirmutinis piknikas.
šiame piknike bus viena nau
jenybė — tai atvaizdavimas
senų Lietuviškų vestuvių su
visomis jų ceremonijomis ir
jaunikiais. Jaunavedžių roles
atliks’ Vladas Prischmont su
p-le Elena Bacevičiūte; svotai
ir svočios bus: Kazlauskas, J.
Brazaitis, Skodžiai, Bacevičiai
ir Greičių šeima.

NESKUBĖKIT EITI
PER GATVĘ
Norėjimas skubiai perbėgti
per gatvę s.utaupymui kelių se
kundų yra išstatymas pavojum
savo gyvasties arba piršimasis
keletui mėnesių į ligoninę.
Trafiko šviesos yra įrengtos
apsaugai pėkščiųjų kaip ir mo
toristų, ir trunka tik keletas
sekundų palaukti iki šviesos
pasikeičia ir ateina jums pro
ga eiti per gatvę.
Suvirs pusė žmonių šymet
užmuštų Clevelande buvo tie
kurie norėjo pereiti per gat
ve viduryje bloko arba nesi
laikė trafiko signalų.
Bureau of Public Relations
Cleveland Police Dept.

SPORTININKAI VA
ŽIUOJA I DU BOIS
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metų amžiaus Anton Fritz, ne
sugyvendamas su savo žmona,
to pat amžiaus, savaitė laiko
atgal ją pasmaugė ir paslėpė
skiepe. Pats gi nusižudė pa
sikardamas. Juos surado gi
minės, norėdami su jais pasi
matyti.
O DEMOKRATŲ p a r t i jos
kandidatūrą į miesto mayorus.
kaip paskiausios žinios sako,
sutinka palaikyti miesto tary
bos narys Wiliam C. Reed. Jo
kampanijai reikalinga sukelti
$25,000.
• OHIO • Stale Universiteto
vadovybe pasiryžo suvaržyti
veikimą Marksistu klubo, ku
rį prie ■ to universiteto turi įs
teigę grupelė kairiųjų ir va
dovauja keli Clevelandiečiai.
• ARTĖJANT miesto mayoro rinkimams, Clevelande vėl
keliama reikalavimas kad bu
tų nutarta įvesti mayoro rin
kimus keturių- metų terminui,
vietoje dabar esamu dviejų
metų. Tas butų kenksminga,
nes du metus tarnaudami mayorai kartais pridaro daug ža
los, kas bus kai jie bus išrink
ti keturiems metams.

ENdicott 4486

VERTAS VISU PA
RAMOS
Kaip jau daugeliui žinoma,
Kun.į E. šteigmanas randasi
St. Alexis ligoninėje, kur tu
rėjo dvi skaudžias operacijas:
jam nupjovė dešinę koją auk
ščiau kelio, na ir dabar turės
pritaikyti dirbtinę koją, kad
galėtų vaikščioti. Tas, žinoma,
daug kaštuos. Todėl tai Cleyelando Lietuviai Kun. šteigmano draugai rengia jo naudai
pikniką sekmadienį, Rugpjūčio
27 d., Mačiutos ūkė j e, prie
Green road.
Piknike dalyvaus ir pats
Kun. šteigmanas. Jis yra ži
nomas kaip geras patriotas ir
prakalbininkas, jo draugai už
prašomi atsilankyti į pikniką
ir paremti.
'Komisija.

TAKSŲ MOKĖTOJAI,
TĖMYKIT
, Apie metas laiko atgal Cuyahoga Tax League ragino mie
sto tarybos narius įvesti nuobėgii ' sunaikinimo sistemos įrengimo (sewer disposal system) taksus 331-3 nuoš. vie
toje 50 nuoš. kaip buvo reko
menduota miesto administra
cijos. Miesto taryba nepriėmė
Tax League pasiūlymo, bet
įvedė 40 nuoš. kainą, kas bu
vo peraukšta, ką dabar pripažysta pats viešų reikmenų di
rektorius.
The Cuyahoga. Tax League
ragina visus miesto gvventojus telefonuoti arba rašyti sa
vo miesto tarybos nariams ir
reikalauti šių trijų dalykų:
1. Sumažinti sewage dispo
sal tax nuo 40 nuoš. iki 33 1-3
nuoš.
2. Reikalauti kad tuoj pri
verstų priemiesčius prisidėti
su savo teisinga dalimi prie to
išmatų sunaikinimo operavimo.
3. Numažinti vandens nuo
mas kartu su numažinimu kaš
tų už išmatų sistemos išlaiky
mą.
šiuomi dėkojame visiems sa
vo draugams ir giminėms ku
rie dalyvavo šermenyse ir lai
dotuvėse musų sumaus, Vinco
Seliaus. mirusio Liepos 31 d.
Vincas buvo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, kurios
atsibuvo šv. Juozapo bažnyčio
je.
Motina Zosė ir patėvis
Juozas Vasiliauskai.
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(Continued)

Clevelando Lietuvių Sporto
klubo sviedinio komanda vyks
ta į DuBois, Pa., dalyvauti ry
tinių valstijų Lietuvių sviedi
nio (softball) turnirą, kuris
įvyks šešt. Rugp. 19, o spor
tininkų vaišės sekmadienį.
Su sportininkais važiuoja ir
daug šiaip Clevelandiečių.
DuBois Lietuviai pasiruošę
svečius gražiai priimti.
Pereitą šeštadienį p. Onos
Pečkaitienes darželyje atsibu
vo Sporto klubo kortavirr.o va
kar; s sukėlimui pinigų sporti
ninkų kelionei į DuBois. Da
lyvavo gražus būrelis svečių,
vakaras buvo gražus, poni Pečkaitienė su savo dukrele Elena
savo puikiame darželyje sve
čius maloniai priėmė.

PADĖKA

• ŠEIMOS TRAGEDIJA.

RUDENINIŲ RŪBŲ
PARDAVIMAS

PHONE:

Lietuviška rūbų išdirbyslė, A TRJP l'O VILNUŠ —
Brazis Bros., šį šeštadienį pra
deda išpardavimą vyriškų ru The international train arrived
in d few minutes \ve v,'ere on
deninių lengvų ir sunkesnių and
board and settled for the trip
žieminių paltų. Kaina 12.95 which would take about four hours.
ir 15.95. Taipgi siuva sulyg Evervone of the crowd was in a
užsakymo ploščius ir visokius good mood and excited a t this new
adventure, for this was the first
vyrams ir vaikinams rubus.
American Lithuanian excursion to
Apsirengk.it rudeniui ir ap Vilnius.
rūpinki! . prieinamomis kaino It was interesting to see this
mis rūbais savo suaugusius : part of the country as we spedvaikus.
along, and as we neared the LithBrazis Bros. turi Clevelande dar.ian-Polish border we could see
the soil was quite sandy and
tris rūbų pardavimo krautu that
poor, and most of the land was
ves: 6905 Superior avė., 6122 growing maize, which I learned does
St. Clair avė., ir 404 E. 156 st. not reųuire fertile soil.
In the meantime some of the
chorus members had taken advantSVEČIAVIMAIS1
age of these few hours of travel
ing by napping; I really felt sorry
Clevelande vieši pas savo te for
them, for they certainly vvere
tą ir dėdę Cicėnus Kun. širvai- j tired rushing around Lithuania with
lis, atvykęs iš Lietuvos pama-I ccneerts and visiting, and it was
tyti Ameriką ir aplankyti savo easy to understand they vvere all
gimines. Prabus porą mėne worn out.
vvhen the train stopped
sių. Svečias yra jaunosios at Hovvever,
Vievis the lašt station in Lith
gentkarlės auklėtinis, malonus uania before crossing the border,
ir inteligentiškas kunigas. Jis everybody was up and full of intęsia dvasiško mokslo studi terest at vvhat vvas goir.g cn. Be
jas Belgijoje. Clevelande vie fore the train stopped I heard some
the boys telling’ each other to
šėdamas pasinaudoja proga, of
talk onlv Lithuanian to the Polish
apsipažinti su Ohio nekurtomis customs inspectors.
kolonijomis, aplanko Lietuviš The Vievis railroad station was
kas įstaigas, ir lankėsi Dirvos j badly in need of the repairs which
vvere under way, for after ali it
redakcijoje.
had not been used for almost 20
Keletas Clevelandiečių sek- 1 years,
during the time Lithuania
madienį lankėsi Pittsburghe, eut off all relations vvith Poland,
kur dalyvavo šv. Pranciškaus after they seized Vilnius in 1920.
mergaičių vienuolyno nekuriu The railroad traeks were rūsty and
with weeds,
and now
mergaičių save giminiečių ap- overgroyvn
since the ultimatum in March, they
sidengimo baltais velionais ap have opened this road,with the
eigose. šia proga keturios ar first train passing through here
penkios Clevelando Lietuvaitės just a few weeks before.
During the' short stop here, xve
studijuojančios tame vienuoly made
vvith the station emne atliko tas įžangines apeigas. ployees,friends
who said they vvould wait
Iš Worcester, Mass., Moterų for our return in the evening, and
Sąjungos seimo gryžo delega-, again the train began to movė
tės Julė Salasevičienė ir Pau-1 slowly. ds we crossed the border
and the occupied
liną štaupieriė, ir jas vežusis betvveen Lithuania
In about three minutes
Jurgis Salasevičius. Kelione territory.
we vvere in Zavviasy the first Po
turėjo smagią. Gryždami su lish town on the other side of the
stojo pasisvečiuoti pas savo border. As soon as the train stop
gerą draugą artistą Juozą Al- ped the inspectors came in and
for passports.
Of course
šauską Amsterdam, N. Y., kur I askod
nona of us had them and vve tried
praleido visą sekmadienį.
to toli them that Mr. Steponavičius
Dr. J. J. Simas, Detroitietis had them, they also ąsked about
money, būt as vve vvere instructed
(seniau gyvenęs Clevelande), not
to take along, naturally no one
grvždamas iš New Yorko Pa- į had
any.
It seemed odd to me
saulinės Parodos apsilankė Dir- Į that even. though the inspector prevos redakcijoje. Daktaras ap tended not to understand^ he didn’t
lankė savo senesnes vietas —-į even try to, būt continued to mumin Polish. Būt our boys stuck
Wilkes-Barre ir kitas, kur pra-1 ble
their de-eision and špoke only
leidos ankstyvas savo dienas to
Lithuanian or English, to which the
ir mokinosi atvykęs Amerikon. inspector became angrv, and for a
Jis ketina dar kartą važiuoti į minute' I was afraid there vvould be
Nevv Yorką ir dalyvauti Lietu trouble, būt just then Mr. Stepo
shovved up from another
vių Dienos programe, jei lai navičius
car, and gavę him the passports
kas leis.
and vvent out vvith him to the sta
Pas J. G. Polterius viešėjo tion to take care of the formalities.
Victor Rose (Rūkas) su žmo In the meantime- vve vvere all in
to keep our seats and not
na iš Pittsburgho. Apžiurėjo structed
movė around, until the inspections
Lietuvių Darželį ir kitas Cle vvere
over. Wc vvere not permitted
velando Įdomybes. Pas Polte to even go from one car to another.
rius buvo pasilikus paviešėti It took about twcnty minutes for
jų duktė Birutė, kurią išsive the inspection of passengers bagand other formalities that acžė atgal, kartu pasiėmė į Pitts- gage
comuany crossings of international
burghą Polterių dukterį Fran borders.
Small folders vvere pasce.
sed around advertising the points of
Kitas žinomas Pittsburghie- of interest in Poland, and again vve
on our vvay.
tis, Juozas Virbickas su žmo vvere
As sonie of our group vvas in
na, Rozalija, vėl apsilankė pas another car vve vvent over to see
savo giminiečius ir draugus hovv everything vvas, and here in
Clevelande. Apsilankę Lietu the company of the Steponavičius’
viu salėje ir klube, taipgi at vve found two men, Lithuanian Vil
residents who had come to
vežę Dirvai viena naują pre-1 nius
the border to meet and eseort our
numeratorių iš Pittsburgho. ! excursion
to Vilnius.
They vvere
Virbickai kas sykis, atsilan tvzo journalists, Motiejus Kraužlys,
ko Lietuvių Darželyje.
editor of “Lietuviškas Baras”, and
Kazys Plačenis, iš Toledo, O., Silvestras Urbonavičius, a member
the Vilniaus “Aidas”. They vvere
grvždamas su draugais iš Pa of
friendly and intęrested.
It
saulinės Parodos, sustojęs Cle both
vvas not long before we rolled into
velande apsilankė Dirvoje, nu the station in Vilnius.
Here vve found a large crowd of
sipirko keletą knygų.
Vilnius Lithuanians vvaiting for us
all excited and cheering a s we got
PARSIDUODA. ŪKĖ
off the train.
They vvere most
Chagrin Falls, O., 9% akrai cordial
vvith their vvelcome and rižemės, $5500. Turi HOLC pa valed Kaunas vvith ‘ their reception.
skolą $2500., 7 kambarių na Everyone had boųuets of flovvers
they gavę to every one of
mas ir tvartas. Kreiptis: John which
our group. It vvas virtually. a shovvMules, 445 Solon road.
(33) er of flovvers. and it touched m e
deeplv to feel this vvarm friendly
PARSIDUODA BALDAI
vvelcome from those vvith vvhorn vve
4 kambarių baldai, gerame sto have the mutual ties of national
vyje. parsiduoda prieinamai. blood.
We vvere taken into the station
Kreipkitės 3435 Superior Park restaurant
vvhere vve vvere treated
Drive, Cedar ir Tailor road to cool refreshing drinks, whieh
netoli Washington blvd. Telef. vvere so vvelcome on this very vvarm
after the hot trip on the
FA. 0167.
(35) day
train. Here I met Maria Budrevičiute. vvhose name’ vvas given to
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
me by her fiance, Augustinas Bu
3119 CIark avė., 39 motų išdirb rokas. vvho vvas in Kaunas vvith
ta saldainių parduotuvė, $90 savai the Vilnius excursion and sportsmen. I extended to her bis greettinio pelno užtikrinta.
Taipgi geležinių daiktų parduo ings and found her to be a very
tuvė su 7 kambariais gyvenimui. charming giri.
Her father is a jourNamas parsiduo pigiai. Kreipkitės
5320 STATĖ ROAD, tarp 10 iki 11
rytais tiktai.

KARPIUS

nalist and editor, and having this
much in common, my husband being of the šame profession, vve become good friends, and she kept
me company during the day.
After vve vvere refreshed, vve all
vvalked tnru the narruvv streets in
this part of Vilnius to the historic
Rasų cemeterv.
Here are buried
some of the most famous sons oi
Lithuania.
It vvas interesting to
see this old' Euripean cemetery, sel
on hilly ground, vvith a short fence
usually of iron around every grave.
lt vvas quite a contrast to our
cemeteries in America, vvhere the
grass is eut shoit and velvety and
smooth, and there is hardly a sign
of vvhere the grave ends except
for the headstones and flovvers, or
creeping vines. Here in spite of
the flovvers, and headstones the
grass is overgrovvn, and the fence
murks each separate grave. 1 did
miss the neatness and beauty of
the cemeteries I have seen.
We vvere taken direetly to the
grave of Dr. Jonas Basanavičius,
the father of Lithuania's liberty
vvho so untiringly vvorked for her
independente and vvelfare, and ironicaily died in Vilnius on Feb. 16.
1927, the ninth anniversary of Lithuania’s independence. He vvas the
first signer of the Proclamation of
Independence.
Here vve all paid
our respect, and the chorus sang
“Lietuva Tėvyne Musų,” and “Lie
tuviais Esame Mes Gimę”, in honor
of this great Lithuanian patriot, '
From here vve vvent thru the ręst
of the cemetery, vvhere vve found
many Lithuanian narnės, among
them famous narnės such ’ as, Kas
tantas Čiurlionis, the musician, composer and artist painter of beautiful fantastic pietures, in vvhose
name there is an art gallery in the
museum in Kaunas, vve savv the
massive tomb of Petras Vileišis,
another great Lithuanian Dinector
and eo-vvorker of Dr. Jonas Basa
navičius.
The grave of Gabriel
Landsbergis vvas pointed out, for
he vvas the author of “Birute”, the
story to vvhich Mikas Petrauskas
composed the opera ‘Birutė’. There
vvere many other narnės I recognized, būt couldn’t take time to
vvrite dovvn. It vvas all very inter
esting.
As vve vvere leavirg* the cemetery
vve carne to a heautiful plot that
resembles a garden, v/ith rovvs and
rovvs of small headstones on the
graves of Polish soldiers; here in
the center on a small green mound
is the grave vvhere General Pilsuaski’s heart is buried. Tvvo uniformed soldiers vvith rifles stand as an
eternal guard of honor. A stone
path goes dovvn from this flovver
and vvreath bedecked mound, straight
thru the center of this plot vvith
vvhite stone markers of the soldiers
graves, and on to the iron gate
that encloses the cemetery.
As vve came out to the sidevvalk
vve found tvvo busses vvaiting to
take us to tovvn. Again my heart
vvas touched, for vvell I knevv these
Vilnius Lithuanians vvere poor people, for the Poles vvere making it
difficult for them after the Ulti
matum, yet here they vvere, receiving this American excursion vvith
open hearts, even hiring busses
for their comfort.
Our first stop vvas the famous
“Aušros Vartai’, that I had heard
and read so much about, it is a
high vvhite plastered wall, and above
the high areli that leads thru into
the narrovv street, there is the Po
lish emblem, the Eagle, būt vve
vvere .told ihat under it the Lith
uanian Knight is štili there, for
it vvas not removed. We vvent thru
the areli nito the narrovv street,
vvhere we savv Severai vvomen knee1ing in praver, facing a beautii'ul
altar vvith the image of the Virgin
Mary gleaming thru the shadovvs,
high over the arch vvhere the altar
is sėt.
Soft organ muric drifted
thru the street.
t To be Continued)

PARISH PICNIC
Ilelen Bacėvich vvill vved Walter
Priehmont on August 20 at the
second annual St. George’s parish
pienie at Basta’s Grove in a mock,
Lithuanian vvedding ceremony. The
tradįtional Lithuanian comedy entailed in such affairs vvill be provided by Mr. Kazlauskas, senior:
Mr. Brazaitis, senior; M. and Mrs.
Skodis, senior; and Greičius family.
All are invited to attend.

• NUŠOVĖ. Carl iL. Lechler, 49 m., nesu gyvendamas su
savo .žmona, kuri turėjo vietą
miesto rotušėje, pasitikęs ją
einančią iš darbo Rugp. 11 d,
po susitarimo peršovė. Ji su
DIDELĖ LIETUVIŠKA
gavo mayoro Burtono šoferis.
Moteris mirė ligoninėje.
• G AT VE KARIŲ kompanija
kreipėsi į miesto valdybą pra
C. Pakeltis Pharmacy
šydama leisti skirti $1,200,000
suma naujiems busams ir gat1117 East 79th Street
vekarių modernizavimui.
(Kampas Pulaski Avė.)
• MIESTO valdyba paskelbė
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
kad priims aplikacijas civili
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėnės tarnybos kvotimams į 600
vietų miesto administracijos
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
darbuose. Į kvotimus miesto
MEDICAL MESSAGE žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
stadiume susirinko apie 9,000
aplikantų, vyrų ir moterų, vi GRAŽUS TURTAS AKRONE CĄBINET BATUS — SHOWERS taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
Parduosiu bučernę ir groser- Scientific Rody Building & Reducing kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
sokių spalvų.
rsę su na'mu, 7 kambariu, gra
Rheumatism, Arthritis
migos ir kitokių.
• FISHER BODY dirbtuvėje ži vieta, ilgus metus išdirbtas
and kindred ailments treated.
susidarė nauja unija iš perei biznis, kurį dariau gerą; par
PARSIDUODA NAMAS
Warts Moles, etc. Removed
C. Pakeltis Vaistinė
permanently.
(36)
2 šeinių, 2 garažiai; geras na tame streike nedalyvavusiųjų. duodu- iš priežasties ligos.
1117
E. 79 St. Cleveland, O.
F. T. Martin
(35)
mas; 4 kamb. viršuje, 5 apa Jie išeina prieš CIO. Tai vis
AVALON HEALTH STUDIO
Telefonas ENd. 8533
Kenmore
darbininkų skaldymas, ne ko 692 Flora Avė.
čioje. Karšto oro furnasas.
8311 Euclid Avenue
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
Akron, Ohio.
Room 206
RAnd. 4171
Kreipkitės 1381 E. 66 St. kio gero darymas.

VAISTINE

AVĖ.

SUPERIOR

TRANSFUSION
Rudely aroused from my peaceful
slumber one 2 a.m. lašt February,
I found a youthful policeman cooly
surveying me betvveen clipped, terse
sentences: “\Vake up, son! Wake
up?’
Noticir.g my semi-aroused condition he continued, “Get up; this is
an emergency.”
Emergency! The vvord struck me.
I shuddered causing an involuntary,
subconscious chill to eerily course
my innards. I realized the significance of the vvord, and that vvas the
cause of my fear. It vvas mom!
Yes, that’s vvhat it mušt be, and I
shuddered again, invvardly terrified,
as I reealled the parting vvords of
the physician in charge of my mother as I had avvaited the results of
the blood typing the evening before,
in the emergency vvard of the Mt.
Sinai Hospital: “As a result of
that fall dovvn the stairs, your
mother is in a very critical condition, — internal blood complications
—- and she may require a transfusion at any time she suffers a hemorrage.
Your blood-type tęst indicates you’ll ąualify, and so I shall
keep in contact vvith you, at least
so I can summon you at a moment’s notice.”
“And novv,” I inhaled sharply,
painfullv, ”the call had come! She
had failed to rally her strength and
mušt be losing blood fast! Well!
I vvasn’t going to fail her vvhen she
needed me.
I thrust my chilled,
ųuivering body into a vveedy blue
Wofcted suit, fumbled vvith my halflaced shoes, and nodded my assent
and readiness to the officer.
It
vvas the vvork of a moment to lock
the door and discard the vvarm,
pleasant thoughts of the comfortablc bed I had just left. Another
moment and I had clambered aboard
the trim red-blue radio erusier and
vvas speeding thru the cold, threatening night
Nervous strain vvas clearly visible on my tense, drawn face dur
ing the intermittant flashes of light
as the car emerged into patehes of
illųmination cast by the block-apart
street lights. The officers in the
car, understanding the nature of
my mission, sympathetically declined to speak, and sat grim-faced and
štili. If they noticed the icy goose
pimples covering m y bare arms
vvhich vvere due partly to my hasty
dash out into the cold biting vvind
and partly to the excrusiating agony
of fear and suspense I experienced
vvithin, they gavę no utterance to
their thoughts būt remained mute.
There had been cases. I vaguely
refleeted, in vvhich people in need
of a transfusion had exnired before
succor arrived.
No! Pleaše, dear
God.
The vvords vvere forcefully
torn out of me in a silent scream.
Why shculd I, an average, normai,
rational being, take recourse to
Schopenhauer’s rot at such a erucial moment as this? Yet the very
gnavving fear tugged at my soul.
Not this vvay! Not vvhen I — vve
—• needed her so terriblv much!
Oh, Merciful God, no! I fervently
prayed in my heart vvith my* lips
taut, yet ouivering.
This vvasn’t
the vvay I had dreamt my mother
vvould die — no! Štili, hadn’t the
young lavv official informed me of
the hurried radio dispateh that had
summoned the eruiser to insure my
needed presence at the hospital ?
Excessive blood hemorrage, the of
ficer had explained.
That meant
emergency and urgence.
With a shrill, vvhiny screech the
sleek, nevv Ford came to a halt be
fore the forbidding Emergency Entrance, even before I realized my
vvithering fears and painful thoughts
had consumed most of the time
taken during the short trip.
Ah! A t lašt I vvas there, and
breathing a sigh of relief, I stepped out of the car. And now, if
onlv it vvasn’t too late, all might
štili turn out for the best. Almost
mechanically I vvas ushered into the
austere, spacious presence of a trim
elderly, besnectacled nurse vvho, af
ter carefullv anpraising me from
stem to stern, bo+h fore and aft.
a t length asked, “What can I do
for you. son?”
“I’m here in ansvver to a trans
fusion summons — for my mother,
Mrs. A. —.” I ansvvered very hurriedly, feeling a trifle less ruffled
novv that my joumey vvas ended.
“Hm,” she mumbled, the expression of her face registering under
standing, and seating herself in a
small folding chair behind a large.
dark mahogany desk, she shuffled
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rapidly thru a file of vvhite entrants’ cards vvhich lav at her elbovv at one side of the desk. Then
straightening ouicklv, she picked up
the trim vvhite handphone from the
center of the desk vvith her left
hand, and vvith a long yellovv pencil
vvhich magically appeared in her
right hand, she dialed rapidly. When
the call had gone thru there vvas a
slight pause, then — “Dr. Rosenfeldt?” she inųuired.
“Yes?” came back the terse identification.
“There’s a fellovv here----- here
she broke off, turning to me. “What
is your first name?” she vvanted
to knovv.
“Sylvester,” I quickly blurted out.
“A Sylvester — to undergo a trans
fusion for his mother — at your reųuest.”
“Okey, send him up”, vvas the
command the vvhite uniformed nurse
received.
Tranquil.ly replacing the instrurnerit -ipon its stand, the neat, el
derly lady turned to me and said,
“You’re to go to room 204 and undress. You vvill find an operation
govvn there vvhich you are to put
on.”
(To

be

continued)

Cultural Club News
As in previous years the Cultural
Club is again having an All-Day
Outing. This affair is vvell-knovvn
for its all-around goodtime.
This vear’s affair vvill take place
SUNDAY, AUG. 27, 1939 at Neuras Farm, Brunsvvick, Ohio.
The price of admission vvill include an oid fashioned Lithuanian
dinner and a modern American supper.
Besides these tvvo outstanding features vvill be free transportation and dancing, baseball gamas,
etc.
All this for a mere 75c. — Truck
leaves Lithuanian Hali at 9:45 A.M.
Do Come.
J.K.

DABAR yra geras laikas
ir prieinamos kainos pir
kimui namų, nors butų ir
kaipo dėl investmento, ir
su nedaug pinigų, iš šios
įstaigos galima nupirkti
padarant paskolą (mortgage) ir tankiai tampa
gerai pelningu.
Taip pat šiais laikais yra
geras investment 3% ant
depozitų su tikru saugu
mu po Federal Insurance
Corp. kiekvienas depozitas
iki $5,000.

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n

Dantų Laboratorija

Dental Platės
On CREDIT
We are not allovved to advertise prices, būt
you vvill be
pleased vvhen
you come here.

▼▼▼
Bridges, Fillings, Teeth Clcaned

on
TEETH

easy

temis.

EXTRACTED

Novocain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

, Gas

Don’t
Suffer
Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Dentist
HEnderson 3157

