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Ekstra! Stalinas Priėmė Hitlerio Kruvina Ranka
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pradėjo Tyrinėti Biz
nių ir Darbų Padėtį
Washington, Rugpj. 23,
— Komercijos sekretorius
Hopkins įsakė savo nau
jam ekonomistų štabui už
vesti tyrinėjimą šalyje be
darbės ir biznių problemų.
Bus ištirta Įvairios svar
bios problemos biznių ir
industrijų gyvenime tikslu
rasti daugiau darbų ir su
balansuoti šalies ekonomi
nę struktūrą.

*---------

SMULKIOS

POLITIŠ MAŽOSIOS TAUTOS PREZ. ROOSEVELT
SUSIRŪPINO
JIEŠKO TAIKOS

MASKVA, Rugp. 24. — šiądien Vokietija ir Rusija
pasirašė 10 metų nepuolimo sutarti, kuri neapima Mas
KOS ŽINIOS
kvos paprasto išsisukimo paragrafo, kad Rusija gali į
pasitraukti jeigu kuri nors iš jų stotų kariauti su tre-j
MUSSOLINI tūlais rei
čia valstybe.
kalais nesutinka su Hitle
LONDONAS, Rugp. 24. — Britanija pastatyta ka riui: jis norėjo kad Hitleris
ro pagrindais. Parliamentas susirenka šiądien spręsti nepadarytų Danzigo klau
nepaprastos padėties reikalus.
simą nepataisomu išsišoki
PARYŽIUS. — Prancūzija pašaukė karo tarnybon mu, nuo ko paskui pats ne
dvi klases, padidindama kariuomenę iki 2 milijonų.
galėtų atsitraukti ir įveltų
BERLINAS. — Vokiečiai džiūgauja kad sutartis su į karą Vokietiją ir Italiją.
Rusija sutriuškino Britų-Prancuzų viltis susitarti su
Rusija. Hitleris sako, “Britų pastangos pavėluotos”.
DAR paskiausiomis die
LENKIJA pašaukė dar 500,000 daugiau vyrų į ka nomis prieš sutartį su Ru
riuomenės eiles.
sija, buvo spėliojimų kad,
¥
»
*

Brusselis, Belgija. — Iš
kilus Europoje rimtesniam
pavojui taikai, Belgijos ka
binetas nutarė šaukti ma
žąsias savo kaimynes, Da
niją, Holandiją, Norvegiją
ir Švediją, ir jų sąjungoje
esančią Suomiją, bendrai
prašyti didžiųjų valstybių
gelbėti Europos taiką.

Suv. Valstijų Prez. Roo
sevelt, išvažiavęs laivu į
juras pasivažinėti ir pasil
sėti, patyręs apie rimtą
Europos taikai kavojų nu
tarė gryžti atgal į Washingtoną.
Gryžo ir Valstybės Sek
retorius Hull, kuris taip
pat atostogavo.

PIENO STREIKAS New

JAPONIJA nori atnau
jinti draugingumo santy
kius su Suv. Valstijomis,
delei Rusijos susiartinimo
su Vokietija. Japonai no
ri padidinti savo veikimą
prieš Rusus Sakhalino sa
loje ir Išlaukinėj Mongoli
joje.
Japonai praneša numušę 97 Sovietų lėktuvus pa
starų poros dienų užpuoli
muose prie Halkos upės.

Yorko valstijoje eina prie
pabaigos, nes pieno prista
tytojai ūkininkai sutinka
priimti $2.15 atlyginimo už
100 svarų (47 kvortas). To
streiko bėgiu įvyko daug
atkaklių susirėmimų.

Danzigą imant, Hitleris
gali pasiūlyti Lenkijai iš
ėjimą į jurą per Lietuvą.
PLIENO darbai šią sa
Bet ta mintis buvo permavaitę vėl pakilo pora pun
ža: Hitleris sugalvojo pa
ktų ir dirba 63 nuoš. norgauti Staliną į savo įtaką.
malio. Šiuo laiku plieno
Lenkijos valdžia išleido
darbai eina geriau pirmą
įsakymą išdalinti dvarus
TIENTSIN, Kinijos uo
kartą nuo Spalių mėnesio,
visu Vokietijos pafrončių,
stas,
ir jo apielinkė užklup
1937 metų. Nors baimė
sumažinimui pavojų iš Vo
karo šiek-tie’k trukdo plie
kiečių dvarininkų pusės, ta didelio potvinio. Trys
milijonai žmonių paliesta.
no bizniui, bet vidaus rei
Taip tai Kinija, nukankin
■ Įvykiai dėjosi greitai: Rugpjūčio 21 d. paskelbta
kalai pakrypo į geresnę
KANADOS valdžios ka
ta karo, bado ir ligų, dar
pusę. Clevelando- Loraino kad Rusija pasirašė su Vokietija prekybos sutartį.
binetas sušaukė posėdį ap
VĖŽIO GYDYMAS
Rugpjūčio 22 d. visas pasaulis nustebo išgirdęs kad tarimui žygių kokių turėtų užklupta ir, potvinio. Ta
srityje plieno darbai eina
Hitleris pasiūlė Stalinui nepuolimo sutarti, ir Rusija ją imtis atsitikime karo Eu me mieste Japonai vykdo
78 nuoš. normalio
ŠALDYMU
priėmė. Hitlerio atstovas nuvyko į Maskvą sutartį pa ropoje, kuomet reikės gel savo blokadą.
Philadelphia, Pa. — Ta
Amerikos Darbo Fede sirašyti. Rugsėjo 24 d. pasirašyta Maskvoje.
bėti Anglijai.
• *•
po
išrastas būdas gydyti
HOLANDIJOJ atsibuvo
DAR SUTARTIS buvo nepasirašyta, Hitleris jau,
racijos #vadai kaltina pri
Australijos prem j e r a s pasaulinė Jaunų Krikščio vėžio ligą žmogaus užmig
vatinę industriją už nepa- ja pasiremdamas, pareikalavo kad Lenkija atiduotų Vo pranešė savo teritorijos
dymu ir užšaldymu. Pir
sistengimą sulyg Kongreso kiečiams Danzigą, o žinodamas kad taip staiga negaus, pasiryžimą stoti Britanijai nių konferencija, kurioje mam bandymui pasidavė
1500 delegatų aptarė plaparaginimo imti iniciativą pagrąsinb Lenkams: Lenkiją sudraskys ir paims po sa į pagalbą.
tint krikščionišką vienybę. vienas ūkininkas iš Iowa.
vo globa, kaip padarė su Čekoslovakija.
gaivinti šalyje biznius.
Buvo atstovaujama 70 ša šis gydymo būdas yra toHitlerio pareikalavimą Lenkija atmetė. Britanija
ŠIUO LAIKU yra dau lių.
kis: žmogus užmigdomas
SUSPENDAVO. Atlan- ir Prancūzija pareiškė jog stoja už Lenkiją. Hitleris
giau negu dusyk tiek ka
lengvu
anestetiku, apdedatic City, N. J. — A. D. Fe pareiškė Anglijai: “Nekiškit savo rankų į mano reika reivių gatavų stoti į karą
mas
aplinkui
smulkintu le
deracijos valdyba suspen lus su Lenkija”. Chamberlain atsakė Hitleriui: “Ne negu buvo 1914 metais, 369 MYLIŲ REKORDAS
du,
sumažėja
kvėpavimas,
Bonnevile, Utah. — Kie
davo Int. Typografical uni liesk Lenkijos, nes mes kariausim!”
kuomet prasidėjo pasauli tu, lygiu druskos lauku nereikalinga maitinti ir iš
Rugpjūčio 23 d. jau viskas Europoje buvo paruošta nis karas. Dabar yra pil
ją (spaustuvių raidžių rin
kūno išmatos neina. Taip
kėjų) už neprisidėjimą sa karui. Prancūzija turėjo gatavai arti milijoną karei nai 7 milijonai kareivių po Rugpj. 18 d. daryta auto
ligonis
guli per penkias
mobilio greičio bandymai:
vo dalimi Federacijos ka vių. Anglija kelis šimtus tūkstančių.
ginklu Europoje, laukian John Cobb pravažiavo 355 j dienas.. Paskui atgaivina
Lenkijos armija taipgi gatava žut-butiniam karui. čių bent dieną pašaukimo
ro fondan prieš CIO.
i
_____________
mylių greitumu į valandą. mas karštu gėrimu. Gydy
Rusija pareiškė kad jos nepuolimo sutartis su Vo eiti į frontą.
Rugp. 23 d. jis darė antrą tojai tiki kad sušaldymas
ATSIMETĖ NUO C.I.O. kietija nepastoja jai kelio daryti sutartis su Britanija
bandymą ir pasiekė apie sulaiko augimą vėžio ėdi
Clevelande ir Ohio valsti ir Prancūzija jų draugingiems santikiams palaikyti.
mo kūno plėvėse.
ISPANIJA
praneša
kad
369 mylių greitį.
Nusiminimas apėmė visą Europą. Italija pareiškė
joje moteriškų rūbų siuvė
ji
pasitraukia
iš
Berlinojų (ILGWU) unija atsi stos su Vokietija, ir dairosi j artimus rytus, ką galės
JUGOSLAVIJOJE atsi
metė nuo CIO. Tą prane ten laimėti. Kitos šalys skelbiasi laikysiąs! neutrališ- Romos ąšies, dėl ei Vokie
UŽVEDĖ KOVĄ SU
tijos
pasirašymo
sutarties
buvo
tarptautinis katalikų
šimą padarė unijos vadas kai. Belgija šaukia didžiąsias valstybes taikytis.
Lietuvai esą žadamas Vilniaus kraštas jeigu Lietu- j su Rusija. Ispanų dabarti kongresas, kur dalyvavo Į KRIMINALISTAIS
Katovsky.
niai valdovai Rusijos pa apie 100,000 katalikų.
va palaikys Voldetijos pusę.
Federaliam Prisaikdintų
X
4:
rama buvo bandomi nuka
BRITANIJOJE pagrąsiSprendėjų (Grand Jury)
VAKARINĖSE valstijo teismui pavesta tyrinėji
no streiku geležinkelių dar
Ar Lenkijai galas, kaip Vokiečiai per visą savo šalį riauti, todėl Gen. Franco
bininkai, reikalaudami 50 rėkia? Butų galas, jeigu Hitleris pultų staiga, ir jeigu nenori turėti bendro su se aliejų gaminančios val mas ir užatakavimas orga
šilingų ($11.70) minimum Rusija pagelbėtų Lenkiją sudraskyti. Ar ji tą darys? tais kurie draugauja su stijos pradėjo kovą už pa nizuotų kriminališkų nusi
kėlimą aliejaus kainų. Jos žengimų, kas pasieks ir
savaitinės mokesties.
Iki
Taigi, ar ne peranksti Hitleris prasižiojo Lenkiją Sovietų Rusija.
uždarė aliejų šaltinius tik slaptųjų gaujų terorizmą
šiol minimum mokestis yra praryti, iki dar Maskvoje nepasirašyta Hitlerio-Stalino
KUN.
COUGHLIN
ragi

slu sumažinti gamybą, no pusėje tuzino miestų. Tei
45 šilingai.
sutartis? Gal tas Hitlerio riksmas buvo nugąsdinti, ne
laukiant sutarties pasirašymo, ir pasigrobti savo nori na Suv. Valstijų valdžią rėdamos iškelti kainą iki smui patiekta 500,000 žo
NETEISOTA. Nacionalė mas Lenkijos dalis, ir paskui pasijuokti? Jeigu Mas imtis kovoti su bolševizmu $1 už bačką, kaip buvo se džių didumo kriminalistų
niau.
Darbo Santikių Taryba į- kva sako kad ta sutartis yra tik draugingumas tarp šioje šalyje.
naudojama “enciklopedija”
sakė Bethlehem plieno kor Maskvos ir Bęrlino, tai dar nėra įgaliojimas Lenkiją
apimanti jų kalbos termi
poracijai likviduoti kompa draskyti. Jeigu Hitleris ta sutartimi pasinaudodamas
nus.
nijos sudarytą ir tvarkomą bandytų pulti Lenkiją, jis rizikuos karą su Britanija
Tyrinėjimai p r a dedami
savo darbininkams uniją. ir Prancūzija. Rusija, jeigu nori žinoti kas jai sveika,
New Yorke ir netrukus ap
xji pripažinta nelegališka. nedrvs stoti Hitleriui į pagalbą, nes Britanija, daugiau
ims Uhicagą, New Orleans,
inerzinta, galėtų duoti Japonijai laisvas rankas Kinijo- į SUDEGĖ GRUZDŽIŲ
Ministrų Taryba nutarė per Bostoną, Philadelphiją ir
ST. PAUL, Minn. — Fe- je ir Sibire, ir Rusija tuoj taptų apraminta.
kelti į šventąją Klaipėdoje bu tulus kitus miestus.
deralis teismas apkaltino
Tarp Lenkijos iš rytų ir Prancūzijos ir Anglijos iš MIESTELIS
Viena svarbiųjų užduo
vusią Vytauto Didžiojo Gim
apie 70 asmenų už jų nele vakarų suspausta, Vokietija galėtų lengvai būti sumuš KAUNAS, Rugp. 18. — Su naziją.
čių šio tyrinėjimo bus su
gali veikimą WPA streike ta. Tai klausimas ar Hitleris puls kariauti?
degė Gargždų miestelis (Kre
Taip pat posėdyje nutarta sekimas ir iškėlimas sukty
Minneapolis mieste, ir už
Bet jis turi ką nors daryti. Jis priėjo liepto galo tingos apsk.). Gaisras sunai paskirti tris šimtus tūkstančių bių ir kriminališkumų po
riaušes, kuriose du žmonės iš kur negali gryžti. Jis inerzino savo žmones iki įkai kino 274 trobesius, padaryda litų šventosios-Darbėnų gele litikoje.
užmušta.
tusio pašėlimo užkariauti Europą — ar nors Danzigą mas milijoninius nuostolius. žinkeliui statyti.
atsiimti.
ISPANIJOJE suimta 55
Nuo gaisro nukentėjusiems
ALASKA, kur yra daug
Jis paskelbė kad sekmadienį. Rugpjūčio 27 d., sa gelbėti sudaryta komitetai, ku AVIOMODELIŲ VARŽYBOS komunistai, likučiai komi
tuščių žemių ir priklauso kys radio kalbą į pasaulį. Iki tol taigi gal karo nepra rie dės pastangas aprūpinti KAUNE
teto kuris varė savo akci
KAUNAS, Rugp. 18. — Jau ją slaptai, po kairiųjų vy
Suv. Valstijoms, siūloma dės. Ką darys kalbą pasakęs?
juos maistu ir pastoge.
trečia diena kai Kaune vyks riausybės žlugimo.
apgyvendinti iš Europos
Lenkija, Britanija ir Prancūzija Įtarui pasiruošu
ta Baltijos aviacijos sklandy
vejamais žmonėmis. Alas- sios. Lenkai turi kariauti jeigu nori likti gyvi kaip PASIBAIGĖ ŠVENTOSIOS
tuvų aviomodelių varžybos, ku
ka yra tolima šiaurės že tauta. Hitleris jiems gyviems kailius nuners jeigu jie DARBO TALKA
PAKLIUVO. Waterbury,
KAUNAS, Rugp. 19. — Pa riose Lietuviai pirmauja. Be Conn. — Miesto mayoras,
mė. Sako ji galėtų būti klastingu budu įbauginti pasiduotų.
paversta į Skandinaviją,
Hitleris pereitą rudenį pasakė kad po prisijungimo sibaigė šventosios Uosto Dar to, Rugpjūčio 20 d. įvyko di Hayes, nuteistas nuo 10 iki
kur galėtų susikurti ir in Sudetijos, jis jokių daugiau žemių Europoje neimsiąs. bo Talka. Be kitų darbų, Dar delė Tarptautinė Aviacijos Die 15 metų kalėti kaipo vienas
dustrijos ir išplistų cicili- Bet jis paėmė visą Čekoslovakiją ir pagrobė nuo Lietu bo Talka sukasė tris kilomet na, kurioje be kitų tautų da iš kaltininku suaikvojime
rus kelio link šventosios.
lyvavo Vokiečiai ir Lenkai.
zacija.
vos Klaipėdą. Ar leis kas jam daugiau grobinėti?
$3,500,000 miesto pinigų.
HITLERIS, desperacijos apimtas, norėdamas grei
čiau apsidirbti su Lenkija, pasiryžo daryti paskutinį
žygį: jis ištiesė Sovietų Rusijos diktatoriui Stalinui sa-1
vo kruviną ranką — ir tas kruvinas despotas tą ranką)
priėmė, paspaudė.
Kas juos prie to privedė?
Hitlerio užsispyrimas
paimti viršų ant Britanijos-Prancuzijos, kurios dėjo pa
stangas į savo bloką Įtraukti Rusiją. Staliną prie tai
kos su Hitleriu privedė jo baimė kad įstojus į Londono
bloką gali prisieiti kariauti už Lenkiją, o iš kitos pusės
jai graso Japonija, su kuria tęsiasi karo veiksmai.

—

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ
GAISRAS ŽIDIKUOSE. Iš
nakties Rugpjūčio 7 d. kilęs
gaisras Židikuose (Mažeikiu
apsk.) sunaikino 11 gyvenamų
ir 12 negyvenamų trobesių.
•
LIETUVOS žurnalistai, Vo
kietijos valdžios užkviesti, iš
vyko į Vokietiją Rugpjūčio 7
dieną, dviejų savaičių ekskur
sijai. Dalyvavo 11 žymesnių
Lietuvos laikraštininkų.
•
LIETUVA pradėjo ekspor
tuoti i užsienius šios vasaros
daržoves, medų, grybus ir vai
sius. Medus eksportuojamas į
Ameriką, Angliją, Šveicariją ir
Vokietiją; grybai į Ameriką,
Vokietiją ir Švediją. Voveruš
kų šymet numatoma išvežti
apie 30,000 klg. “Pienocent
ras’' šymet numato eksport.uo1i vyšnių už apie 360,000 litų.
Be to, numatoma eksportuoti
apie 5,000 tonų konservuotų
agurkų.
«
•
LIETUVA baigia diplomati
niu keliu vedąmas ękonomines
derybas su Italija ir netrukus
numatoma sudaryti naują pre
kybinį susitarimą.
•
DERLIUS šią vasarą, nežiū
rint didelės sausros, Lietuvoje
vertinamas aukščiau už vidu
tini, panašiai kaip ir praėju
siais metais.
IŠVYKO AMERIKON. Rug
pjūčio 8 d. į Ameriką, į Pax
Romana kongresą, atstovauti
Ateitininkų federacijai išvyko
Celiešius, Urbanavičius, Vištartaitė ir Baltinis.

VYTAUTO D1D. UNIVER
SITETO CHORUI j Ameriką
vykti leidimas neduotas tau
pumo sumetimais. Tą spren
dimą padarė Ministrų Taryba.
•
AMERIKOS lakūnas Charles
Huntington, iš Los Angeles,
bekeliaudamas po Europą, at
vyko j Ka.uną, išmoko sklan
dyti bemotoriniais lėktuvais ir
įgijo Lietuvos Aero Klubo
sklandytojo požymį.
•
VYŠNIŲ šymet iš Lietuvos
eksportuota į kitas šalis už
360,000 litų. Vyšnios daugiau
sia ėjo j Vokietiją, eksportą
aprūpino Pienocentras, nes iš
privatinių supirkinėtojų vyš
nių nebuvo priimama.
•
AUŠRININKAMS Petrai Vi
leišiui ir Martynui Jankui Ka
ro Muzejaus sode Kaune šį ru
denį bus pastatyta paminklai.
Petras Vileišis jau miręs, Mar
tynas Jankus tebegyvena.
•
PAGAL naują Valstybės Lo
terijos įstatymą išloštos loteri
joje premijos negalima apdėti
mokesčiais, aprašyti už skolas,
ir tt.
•
LIETUVOJE, tarp paleistų
iš kalėjimo kalinių buvo dova
nota bausmė ir 15-kai komuni
stų. Dalis jų išvyko Maskvon,
kiti apsigyveno Lietuvoje nu
rodytose vietose.
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PENNSYLVANIJOJE

Lietuvių Diena Rugsėjo 10 Tikisi Daug Svečių

I

MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

PITTSBURGH RUPINAS1
--------

viešais

DARBAIS

Rašo JONAS BUDRYS
*------- r--------------- -------------- —
Lietuvos Generalinis Konsulas ir Lietuvos Paviljono New Yorko
Parodoje Globotojas

TRUMPOS MIRĖ 4000 LIETUVIŲ

PLIENAS VEDA IN
HARRISBURG, Pa. — Gu
DUSTRIJŲ DARBUS bernatorius , James rūpinasi
kad valstija turėtų gana vie
šų darbų, prieš kurių gautų
užsiėmimo bent 400,000 valsti
jos bedarbių. Iki šiol dirban
čių bedarbių prie valdiškų vie
šų darbų daug atleidžiama dėl
to kad jie neineina Į viešų dar
bų klasifikaciją. Paveizdan,
po pertikrinimo 131,900 tokių
darbininkų 59,800 rasta nega
linčiais dirbti prie viešų darbų
po Rugsėjo 1 dienos.
Iš visų valstijos šelpimo įs-;
taigų surinkta raportai kiek
jos turi pašalpas imančių ga
linčių dirbti, kurie bus stato
mi į darbus.
Viešų darbų projektų jau i
Jonas Budrys,
esama sutvarkyta tiek kad jie I
Trys ir pusė mėnesių pra
galės sunaudoti 300,000 darbi
Išrinkta Gražuolė
slinko
nuo atidarymo New Yor
ninkų.
Rugpjūčio 13 d. Lietuvių rako
Pasaulinės
1939 Metų Pa
dio programo davėjo P. Darrodos.
Dabąr
mes tujim aiš
g; > surengtame piknike, Ado
NELAIMĖ. Philipsburg, Pa.
kų
supratimą
apie
ją ir galim
mo ukėje, buvo rinkimas Lie —, Rugp. 12 d. gryžtant iš Lie
pasakyti
ką
Lietuvai
reiškia
tuvaitės gražuolės. Dalyvavo tuviško pikniko, trokui apvir
dalyvavimas
Tautų
Parade.
apie pora tūkstančių žmonių. tus su pasažieriais, viena mer
Lietuvos Vyriausybei buvo
Gražuolės titulas teko Julei gina mirtinai sužeista, 20 ki
didelis
finansinis pasiaukoji
leliunaitei. Dalyvavo viso 14 tų lengviau nukentėjo. Kele
mas
įrengt
paviljoną Nėw Yor
tas jų nuvežta ligoninėn.
p nelių.
ko tarptautinėje ekspozicijoje,
tačiau tos pastangos apsimo
kėjo, ir klausinėjami ar mes
DU KARTU TOJE PAT
CHICAGIEČIAI LIE esam patenkinti to dalyvavi
VIETOJE
TUVIŲ DIENOS
mo pasekmėmis, mes galim ne
Tūlas -John Frankovitch, 33
rietu amžiaus automobilistas,
abejojamai atsakyti: T'aip!
RĖMĖJAI
Apskaičiuojama kad šiauri
beturi metai atgal ant E. Ohio
nėje Amerikoje yra milijonas
gatvės, North Side, savo auto
Chicagiečiai Lietuvių Dieną |
musų tautos žmonių, įskaitant
mobiliu suvažinėjo moterį. Ta
Pasaulinėje Parodoj New Yor
Amerikoje gimusius Lietuvius.
da buvo išteisintas.
ke remia ir moraliai ir mate
Taigi naturališka dasileisti kad
Rugpjūčio 18 d. jis važiavo
rialiai. Yra spėjama kad iš
jie vis palaiko savo prisirišimą
automobiliu ties ta pat vieta
Chicagos į Lietuvių Dieną nu
ir vėl užvažiavo ant žmogaus, vyks apie 1,000 asmenų. Tam prie savo senosios tėvynės, ar
60 metų senuko, kuris nuvež
ba prie šalies iš kurios jų tė
ruošiasi ir veikėjai, ir biznievai kilę. Delei laiko stokos,
tas ligoninėn mirė. Frankoriai-profesionalai, ir jaunimas:
vitch* suimtas ir pastatytas po vieni važiuos specialiais trau sudėjus su materialėmis sąly
gomis, gal būt tik maža dalis
$1,000 užstato įki ištyrimo.
kiniais, kiti automobiliais - tu
turi galimybes’ apsilankyti Lie
šais, o dar kiti lėktuvais.
tuvoje. Lietuvos Paviljonas,
Chicagiečiai ruošdami dele
PRADĖS DIRBTI.
Mollenauer anglies kasykla, priklau gatus, choristus ir šokėjus,
santi Pittsburgh Terminai an neužmiršta ir paramos Lietu
glies kompanijai, ketina pra vių Dienai, bei jos Komiteto
dėti dirbti apie Rugsėjo 15 d. ruošiamai istorinei knygai, ku
Los Angeles mieste lankėsi
Tai kompanijai paprastai dir ri nušvies Lietuvos istoriją,
dainas, šokius ir įvairias kitas Lietuvos Pasiuntinys VVashingba apie 1800 darbininkų.
musų gyvenimo sritis. Toje tone, Pulk. P. Žadeikis. Atvy
ko neoficialiai ir netikėtai.
knygoje taip pat tilps Lietu
•f’
PRADĖJO DIRBTI. Mones- vių Dienos programas, sąrašas
IŠKILMINGAI
PAGERBTA
sen. Pa. — Pradėjus darbus programo pildytojų. Lietuvių
PROF. K. PAKŠTAS
Belle Vernon stiklo dirbtuvė Dienos Globėjų-Rėmėjų, etc.
Kaip jau yra žinoma, šią va
je šio miesto skyriuje, pašau
Globėjai ir rėmėjais jau yra sarą Prof. K. Pakštas, Vytau
kta į darbus apie 300 darbi įsirašę sekami Chicagiečiai:
to Didžiojo Universiteto profe
ninkų. Iki šiol dirbo apie po
Globėju: Juozas Budrikas, sorius, davė paskaitas Kalifor
ra šimtų tik paruošimo dar baldų krautuvės savininkas;
bus. Išviso toje dirbtuvėje Rėmėjais: Konsulas P. Dauž- nijos Valstijos Universitete,
dabar dirba apie 500 vyrų ir vardis, bankininkas J. Macke Los Angeles mieste. Čia jam
esant, Švedijos Karalius skir
45 moteriškos.
vičius, automobilininkas D. Ku tas požymis-ordenas jam įteik
raitis, mokytoja L. Normah- ta, ir to požymio įteikimui uni
taitė ir muzikas A. Pocius.
KĘRENSKY APSIVEDĖ
versiteto vadovybė surengė iš ■
Lietuvių Dienos globėjais kilmingas ceremonijas.
fiA^fON, Pa. — Aleksan- skaitosi tie kurie paaukoja ne- j
Pora dienų vėliau, Rugpjūčio
drąs Kerensky, buvęs Rusijos mažiau kaip po $25, o rėmėjais
valdžios galva per trumpą lai tie kurie paaukoja bent po $10. ", p Bielskiai savo puošniuose
namuose surengė iškilmingą
ką po caro išvertimo 1917 m.,
Globėjų ir rėmėjų rinkinio priėmimą ir vakarienę Prof.
čia apsivedė su Lidia Allen reikalu Chicagoje rūpinasi Pa
Pakštui pagerbti. Tame pa
Triton, Australiete.
rodos Komitetas: pp. O. Kirie- rengime dalyvavo keli desėtnė, A. Nausėdienė. B. Pivarodlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IJĮ nienė, L. Narmontaitė, I. Lu-; kai svečių, jų tarpe Universi
teto rektorius Dr. E. H. Hedkošiutė, J. Nekrašas ir dauge- į rick su žmona, dekanai Wil•
lis kitų.
liams ir Watkins su žmonom,
Lietuviu Dienos X Globėjai ir Švedijos Konsulas Danielson
C4PAUDOS darbai yra J Rėmėjai ne tik kad bus įtrau su žmona, kėli žymesni profe
Dirvos Spaustuvės
kti į programo knygą, bet taip soriai su žmonomis ir šiaip
specialybė. Atlieka:
= pat gaus grąžius Lietuvoje pa
jau žymesni Amerikiečiai.
• PLAKATUS
gamintus diplomus.
•
Pp. Bielskių namuose jau
ss
• LAIŠKUS
Kom. Narys. yra buvę nemažai iškilmingų
• VOKUS
priėmimų, kurie vietos spau
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS
doje buvo gražiai aprašyti, bet
ir kitokius.
S YOUNGSTOVVN, O.
šis priėmimas yra ypač pažy
mėtinas kad aukštieji svečiai
Draugijos, biznieriai, orPIKNIKAS. Lietuviu šven
buvo vaišinami Lietuviškais
ganizacijos, pavieniai —
to Pranciškaus parapija rengia valgiais, skaniai ir puošniai po
paveskite savo spaudos
darbus mums.
zzz savo didelį metinį pikniką sek nios Bielskienės pagamintais,
madieni, Rugspjo-Sept. 3 d., ir pagaliau Lietuviška degti
Klauskit musų kainų — =
toje pačioje vietoje kur atsi- [ ne, likeriu ir Lietuviškais sal
atsakymą gausit greitai.
buvo piknikas pereitą metą— dainiais, net papirosais iš Lie
• Darba Atliekam • = ITubbard Country Club, prie Į
tuvos.
EE
GERAI
— Route 304 ir 62. Tai bus link-1 Vakarienė buvo parengta
GRAŽIAI
smas visų šios Ohio dalies Lie bufeto stiliuje. Svečiai susė
G R E I T A I
tuvių
susiėjimas: atvyks sve do prie mažesnių stalelių po
•
1
čių iš Clevelando, Akrono, Ni keturis prie kiekvieno, susta
1 - las, Sharon ir kitų apielinkių.
tytų didelėje patio, po atviru
DIRVA
Laukiame jūsų visų.
Koui. dangum, prie rusenančios barEE
6820 Superior Avė.
Cleveland.
Ohio
|ę Dirvą galima išsirašyti už beąue ugnies (p. Bielskių na
vieną dolarį — pusei metų. mas yra Ispaniško stiliaus).

Pittsburgho srityje, kartu ir
visoje šalyje, šios vasaros pa
baigoje pradėjo apsireikšti in
dustrijų ir biznio kilimas. In
dustrijų darbų kilimą vadovau
ja plieno ir geležies darbai.
Biznių Tyrinėjimo Biuro ra
portas pastaru laiku rodo kad
biznio indeksas pakilo nuo 89
p nktų iki 91.2, kas reiškia
32 punktais daugiau negu bu
vo Gegužės mėnesį, kuomet
buvo pasiektas žemiausias šių
ir ?tų laipsnis.
Plieno ir geležies gamyba
ši :o laiku paprastai sumažėja,
gi šymet gerokai pakilo.

Los Angeles, Cal.

*

t

taigi, atvaizduoja jiems tą ša
ŽINIOS
lį, nors dalinai, kaip ji dabar
(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Su šiame numeryje telpan
yra. Keliolika tūkstančių jų
čiais
vardais, iki šiol Dirvos
jau apsilankė Lietuvos Pavil
skiltyse
jau buvo sutalpinta
jone ir jie parodė savo dėkin • PITTSBURGH, Pa. — Rugp.
4,000
mirusių
išeivių Lietuvių
gumą, kaip žodžiu taip ir dau
14 d. Jonas Busilas, 45 me
geliu straipsnių Lietuviškuose tų amžiaus, nuėjo maudytis vardu. Kadangi tas mirusių
laikraščiuose Amerikoje. Tas į Allegheny upę ir prigėrė. Dė žymėjimas pradėjo tilpti Va
gal bus gera priemonė paska ta pastangos atgaivinti, bet ne sario mėnesį 1937 metais, per
pustrečių metų išmirė jau net
tinti daugybę aplankyti Lie pavyko.
1,000 musų išeivių. Bet tai
tuvą.
vardai
tik žinomų mirusių Lie
Ne tiktai Lietuviai, bet ir • BUENOS AIRES, Argenti
tuvių,
daug
miršta gyvenančių
na.
—
Liepos
16
d.
Įvyko
Iš

įvairių kitų tautybių žmonės
tarp
svetinių
arba svetimas
eivių
Dienos
vakaras,
paminė

apsilankė Lietuvių Paviljone ir
pavardes
pasidavę,
jų sužymėjimui
šešių
metų
Dariaus-Gi

juomi gėrėjosi. Keliolika tūks
tančių brošiūrėlių, svečiams iš rėno tragingo žuvimo. Publi jimas nėra galimas.
Visi Dirvos skaitytojai pra
dalinamų kiekvieną dieną, įro kos atsilankė arti tūkstančio.
šomi
paduoti žinias apie savo
do kad musų Paviljonas gau • NEW BRITAIN, Conn. —
kolonijoje
mirštančius Lietu
siai lankomas. Musų Svečių
Rugpjūčio 17 d. po sunkios vius. Pranešimai priimami neKnygoje įrašyta daugybė kom ligos mirė Jonas Mikalauskas,
plimentų kuriuos nepavydėda plačiai žinomas iš senesnių lai mdkamai ir nereikalinga kad
mirusis arba pranešėjas butų
mi svečiai teikia.
kų biznierius ir darbuotojas. Dirvos skaitytojas.
Amerikos visuomenė ir lai Pastarais laikais buvo vietos
Svarbu pažymėti amžius, iš
kraščiai visada parodė prijau miesto ugniagesių komisijoniekur
iš Lietuvos paėjo ir kaip
timą Lietuvai; tą mes nuošir r.'um.
ilgai Amerikoje gyveno. Mo
džiai įvertiname. Laike Paro
dos tie žmonės, mes pasitiki o BROOKLYN, N. Y. — Ado terų reikalinga pažymėti ir
mas Jazevitas, gabus muzi mergiškas pavardes.
me, turės progą mus geriau
*
*
vkantas,
gavo stipendiją studi
pažinti. Pažinimas tankiai ve
da į geresnį susipratimą ir juoti muziką Lietuvos Konser PREIKŠAS Juozas, pusamžis,
vatorijoje. Jo išleistuvėms į
mirė Rugpjūčio 2, Chicago
pamėgimą.
je. — Amerikoj išgyveno 35
Mes taipgi turim didelę vil Lietuvą Rugpjūčio 19 d. bu
metus.
tį Lietuvių Dienai, kuri nuskir vo surengta vakaras Susivieni
SARAPAS Teofilius, mirė Lie
ta Rugsėjo 10. Dalyvaus trys jimo salėje.
pos 24, Norwood, Mass.
tūkstančiai choristų pasveiki • TORONTO, Ont. — RugpjuAMBROSE
Antanas F, 49 m.,
nimui publikos Lietuvių liau
šio 9 d. Petronėlei Kudirkie
mirė Rugpjūčio 1, Chicago
dies dainomis ir demonstruos nei buvo surengta 77 metų am
je. — Raseinių aps., Kražių
tautinius šokius. Visi Suvie žiaus sukaktuvių paminėjimas.
par., Ambroziškės kaimo.
nytų Valstijų Lietuviai entu Ji paeina iš Dr. Vinco Kudir
TURAUSKAS Pranas, 68 me
ziastiškai ruošiasi tai dienai. kos šeimos.
tų, mirė Liepos 23, WaukeSpecialus traukiniai ir šimtai
gan, III. — Raseinių apsk.,
busti j du Užsakyta kad desėt- • COLDWATER, Mich. — J.
Naruševičius
Rugpjūčio
12
Girdiškės par., Ringailių k.
kai tūkstančių Lietuvių iš višų
Amerikoje išgyveno 45 me
Suv. Valstijos dalių ir Kana d. atėmė sau gyvastį pasikar
tus.
dos galėtų pasiekti New Yorką damas tvarte. Priežastis ne
žinoma.
BROWN Della (Mikutis) 36
toje dienoje.
metų, mirė Rugpjūčio 1 d..
(Šis straipsnis Dirvos re • NEW YORK, N. Y. — Lai
Chicagoje, kur buvo ir gi
vu Drottningholm Rugpjū
dakcijų prisiųstas Nexv Yorko
mus.
čio
24
d.
atvyksta
į
Ameriką
Parodos Administracijos, An
Dr. Jonas Šliupas su žmona ir RAKAUSKAS Andrius, mirė
gliškoje kalboje patiektas.)
Rugpjūčio mėn., Lawrence,
šuneliu, apsilankyti Parodoje
Mass.
Po vakarienės, svečiai susto ir aplankyti nekurtas Lietuvių
ŠALINIS
Jonas, mirė Rugpjū
ję pareiškė tostą Lietuvos Res Kolonijas.
čio
mėn.,
Lawrence, Hass.
publikai,
Švedijos Karaliui, • CHICAGO, III. — Chicagon
DAUGELIS Stasys, mirė Lie
Kalifornijos Valstijos Univer
atvyksta Kun. Matulaitis,
pos 30 d., Detroit, Mich.
sitetui ir jo rektaoriui, taipgi Londono . Lietuvių parapijos
GRUSNIS Mykolas, mirė Lie
Suv. Valstijoms, ir pagaliau klebonas.
pos 30 d., Detroit, Mich.
namų šeimininkams.
—Petronėlė Grybienė, San-1 MATULEVIČIUS Vincas. 62
Vietos spauda plačiai aprašė
šias p .Bielskių parengtas iš daros darbuotoja ir Tautinės I metų, mirė Liepos 27, New
Britain, Conn. — Punsko p.,
kilmes kaip iš visų vasarinio Tarybos iždo globėja, buvo su
Mockavos
kaimo.
žeista
automobilio
nelaimėje
ir
sezono iškilmių žymiausias ir
įdomiausias Westwood Hills turėjo ligoninėje gydytis. Šio SINTAVIČIUTĖ Marė, 22 me
tų, mirė Liepos 29 d., New
sekcijoje.
Reporteris.. mis dienomis gryžo iš ligoni
Britain, Conn.
nės, baigia sveikti namuose.

MONTREAL
KANADA
Vilniui Vaduoti Sąjungos
skyrius, kuriam pirmininkauja
A. Sakalas, turi šitą veiklos
programą:
Rugpjūčio 27 rengiama Lie
tuvių spaudai paremti pikni
kas Teterville parke. Įžanga
50 centų, už kurią bus duota
užkandžių. Pelnas skiriamas
Amerikos Lietuvių tautiniams
ir katalikiškiems laikraščiams,
ir Vilniaus Lietuvių spaudai.
Spalių mėnesį skyrius ruoš
Spalių 9-tos minėjimą. Moky
tojai Elenai Bandžiutei vado
vaujant, dramos skyrius suvai
dins nesenai iš Lietuvos gau
tą veikalą, “Nebaigtas žygis”.
Parapijoje girdėti štai kas:
Klebonas Kun. Robinas jau
gryžo iš atostogų, kurių dalį
praleido Suv. Valstijose, o da
lį Kanadoje. Jį pavadavo jau
nas Marijonų kunigas, Igno
tas, vienas mokytojų Marianapolio Kolegijoje.
Kai kuriems parapijos cho
ro nariams jam skambins ves
tuvių Varpai. Išteka p-lė Ju
lė Dereškevičiutė. labai veikli
mergina, ir Veda gabus daini
ninkas .Kajackas. Gal būti ne
užilgo vesis ir kitas gabus dai
nininkas Brazauskas.
Choristė, mokytoja Elena
Bandžiutė ir jos sesutė (taip

—Iš Lietuvos gryžo daini-ninkė p-lė A. Ančiutė, kuri iš
buvo Kaune veik metus laiko.

RIMDŽIUS Julijonas,

SALASEVIČIENĖ Petronė, 70

metų, mirė Rugpjūčio 3 d.,
Brooklyn, N. Y. — Vilkaviš
kio ap., Alvito p. Ameriko
je išgyveno 55 metus.
DUNKIENĖ M., mirė Rugpjū
čio 4 d., Baltimore, Md.
JOKŪBAITIS Jonas, mirė St.

Louis, Mo., Rugpjūčio mėn.
DUMKIENĖ Ona, mirė Rug

pjūčio mėn., Baltimore, Md.
(Obecitmienė)

MAŽEIKIENĖ

Zosė, mirė Rugpjūčio mėn.,
Baltimore, Md.
SUNELAITIENĖ Ona

(Sloin-

skytė), 60 metų, mirė Lie
pos 6 d., Avellaneda, Argen
tinoj. — Marijampolės aps.,
Višakio Rudos par. Argen
tinoj išgyveno 10 metų.

DAYTON, OHIO
PIKNIKAS.
Šv. Kryžiaus
Lietuvių parapijos metinis pik
nikas atsibus sekmadienį, Rug
pjūčio 27 d., Valley View Grove, prie Valley Pike. Busas
veš dalyvius nuo bažnyčios
į pikniką pradedant nuo 1 vai.
po pietų. Daytono ir apielinkės Lietuviai kviečiami daly
vauti.
Da.vtonietis.

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers
Mes apdengtam ir taisom viso
kius rakandus! Darom naujus
sttlyg užsakymo. 35 metų pa
tyrimo. Paimam ir pristatom
i namus.
(37)

9803 Denison Avė.
Telef. WOodbine 6111

James E. Spagnola
FLORIST
COMPLETE FLOWeM SERVICE
FOR ALL OCCASIONS
Novelty Vase Plants
Cut Flowers
Landscaping
Pristatom į namus.

Rare Plants
(88)

Rock Ponds
EN. 2380

_____ 5818 Superior A ve.

Keliaukite Vikingų Laivais

l LIETUVA
Per Gothenburgų, Švediją.

pusam

žis, mirė Liepos 30 d.. Chi
cagoje. — Žagarės p., Roč
Laivų išplaukimai iš New Yorko:
kų k. Amerikoje išgyveno
S.S.
DROTTNINGHOLM Rugp. 29
30 metų.
• MAHANOY City, Pa. — Ar
M.S. GRIPSHOLM .
Rugsėjo 8
ti čionai, Lakevvood Parke, f VARNAITIENĖ Agnieška, 76 M S. GUNGSHOLM . Rugsėjo 61
Rugpjūčio 15 d. įvyko Lietu- į metų, mirė Rugpjūčio 5 d.,
vių Diena, ši diena buvo 25
Brooklyn, N. Y.
Jūsų kelionei niekas nepatar
metų sukaktuvėms paminėti
LAPA
Juozas, 27 metų, mirė naus geriau prisirengti kaip
kai ji tapo įvesta ir kasmet I
vietinis laivakorėių agen
Rugp. 5 d., Brooklyn, N. Y. Jūsų
apvaikščiojama. Jos pelnas ski
tas, arba
riamas Lietuviškiems vienuo POVILAITIS Dovidas, 58 me
lynams palaikyti.
tų, mirė Rugpjūčio 5, Brook S1VEDISH AMERICAN LINE
4 W.51st St.
New York, N. Y.
lyn, N. Y.
• BROOKLYN. N. Y. — Rug
sėjo mėnesio viduryje žada
pasirodyti mėnesinis žurnalas,
“Naujoji Lietuva”. Redaguos
Juozas Tysliava, buvęs Vieny
bės redaktorius.
—Rugp. 5 d. laivu “RepubSVEČIU SUTIKIMUI
lic” gryžo iš Honolulu Ameri
kos karininkas Leit. Juozas
! ’’
Stankus su žmona ir dukrele.
• NEWARK, N. J — Vyčių
. Sąjungos suvažiavime cen
DFXTF.R PARKE ^4-11 Jamaic Av.
tro valdvbon išrinkti: Pirmi
Woodhaven, L. I.
(Jamaica L vykstant, išlipt Elderts LaneY
ninku Pr. Gudelis, iš Dayton,
O.; I vice pirm. — L. Ketvir
tis, New Jersey; II vice pirm.
ŠEŠTADIENI.
— Ant. Gaputis, So. Boston,
Mass.; fin. rast. — B. Rimkiutė, Cicero, III.; užrašų rašt. —
M. Brazauskaitė. Cicero, III.;
/ 9 I 9 m .
ižd. — Monika Petraitienė, iš
Chicagos. Išrinkta ir komisi
jų nariai.
Craži Vieta Poilsiui ir pasiUnk^.n;mit.

LIETUVIU DIENOS

PIKNIKAS

RUGSĖJO 9 D.

pat mokytoja) Ona praleido
savo atostogų dalį New Yorke
ir Bostone. Elena dalyvavo
katalikų studentų ir profesijonalų seime Marianapolvje.
Daugelis Montrealo Lietuvių
šymet lankė savo gimines Suv.
Valstijose ir matė Pasaulinę
Parodą.
Rep.

Informacijų Stalas. Svečiu Supažindinimas,
Susirinkimas Organizacijų, Užkandžiai

Dainos
Šokiai
Muzika

Aplankykite Lietuvos
Pavtltjonį Pasaulinėje Parodoje!
Dėl

platesnių

informacijų

rašykit

i

tenyhf, Pre-Ltlhuanian Day Committee
___Grand St.. Brooklyn. N.Y.

DIRVA

Pasaulio Lietuvio Susipaži Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

nimo Diena

(Tęsinys iš pereito nr.)

3

kur jie tikrenybėje ir priklau
so.
Šis apsilankymas buvo bega
lo įdomus ir puikus, ir aš jau
čiausi patenkinta kad mano di
delis troškimas aplankyti Vil
nių, senovinę Lietuvos sosti
nę, išsipildė. Vilniečiai paly
dėjo mus linksmais šukavimais
ir mojo iki mes nuvažiavom
toli jiems iš akių ir nukreipėm
savo mintis į Kauną.
(Bus daugiau) ’

KLAIPĖDOS GYVE
NIMAS

Kadangi Klaipėdos krašto sei
melyje, Lietuviai turėjo net 12
atstovų, dabar išleistas parė
dymas, kuriuo Klaipėdos mie
stas bus valdomas paskirų par
tijos nurodymais pareigūnų.
Rugpjūčio 5 d. išleistas pa
rėdymas kuriuo visi mokslei
viai, abiejų lyčių, ir visi asme
ŠVENČIONIŲ Storasta už nys Klaipėdos krašte, kurie
draudė veikti Miežonėlių k. įs neturi pastovaus užsiėmimo,
teigtam Vilniaus Liet, švieti mobilizuojami į darbus, pavamo “Ryto” draugijos skyriui,. davimui mobilizuotus į manevkuris buvo atidarytas Liepos rus Vokiečių kariuomenės atj sarginius.
2 diena.

sai blogai. Man pasakojo kad
Apleidus sale ir artinantis
po “ultimatumo” Lenkai sku- prie stoties, praėjom siaura
bomis apsivalė ir apsitaisė, nes
KELIONĖ PO VILNIŲ. — žinojo kad atidarius Lietuvos gatve, kur mums parodė namą
.
'
i
'
./
*------- —— ;4.
kuriame buvo pasirašyta Lie
VILNIAUS KATEDRA. —
sieną daug lankytojų čia pri tuvos Nepriklausomybės Pa
bus iš Lietuvos ir kitų vietų, skelbimo aktas. Jame tai Dr.
APSILANKYMAS ANT
ATSIBUS RUGSĖJO 9 D., DEXTER PARK,
todėl jie nenorėjo susilaukti Jonas Basanavičius gyveno.
GEDIMINO KALNO. —
BROOKLYN, N. Y.
nemalonumo būti apkaltintais
Atėjus į stotį mes atsisveiDR. BASANAVIČIAUS
užleidimu šio miesto, kurį jie kinom su savo Vilniečiais drauNAMAS
nuo Lietuvių atėmė. Svarbio gaiš; jie buvo tokie nuoširdus
“Aušros Vartai” yra stebuk sios miesto gatvės vis dar te ir atviri; palikdami juos linPER TVORĄ Suėjimas j krūvą, į masinį linga
koplyčia, čia sueina ligo bėra grystos apvaliais akme kėjom jiems viso geriausia ir
vienetą ir aptarti savo reika niai ir pilgrimai iš visur mel nimis; pamaniau sau, tikrai ši vilties
kurią dieną neužil
lus bei principus nors išimtinu sti sveikatos ir Panelės Mari to nebūtų jeigu Vilnius butų go jie jog
PASIŽVALGIUS
galėtų
prisijungti prie
laiku, Amerikos Lietuviuose jos laiminimų. Virš arkos ant Lietuvių rankose, kuriems jis savųjų po Lietuvos
protekcija,
yra labai svarbiu ir daug reiš priešakinės balto muro sienos priklauso; prisiminiau kaip di
kiančiu faktorium. Apsvarsty yra Lenkiškas užrašas, “Mat- duma Kauno svarbesnių gat
ti masinės visuomenės ar di ko Mielosierdzia” (Motina Mie- vių jau senai išasfaltuotos ir
džiųjų organizacijų reikalus laširdystės). Mes nuėjom prie modernizuotos.
bei bėgančius grupių darbo ineigos kur laiptai veda į an
Matėm daug Lenkų kareivių,
klausimus, susipažinti su pa trą aukštą tos koplyčios, kur ir gatvėse matėsi daugybė tų
skirų kolonijų bei vietų žmo randasi altorius žėrintis sida “droškų”, arkliais vežamų. Ne-,
nėmis, veikėjais, yra dar reik bru ir brangiais akmenais. Pa kurie musų net pajuokdami sa
šmingesnis dalykas, kuris, kaip nelės Marijos atvaizdas yra iš kė kad čia yra po “drošką”
matysit, virsta realybe.
kaltas žibančiame metale, jos kiekvienam Vilniaus gyvento
Iniciatyva VIENYBĖS dien veidas išteptas gražiomis spal jui, tiek daug jų matyti.
raščio ir Amerikos Lietuvių vomis, ir viršuje esanti jos
Besiartinant gatvės pabai
Tautinio Jaunimo Sąjungos širdis iš žibančio aukso. Vi gos, kur ji išeina į plačią atvi
Centro, Broolklyne, N. Y., yra sos sienos aplink altorių nu rą aikštę, mes pamatėm baltą
rengiama didi ir istorinė Ame kabinėta šimtais sidabrinių šir Vilniaus Katedrą su jos prie
rikos Lietuviuose Pasaulio Lie džių, didelių ir mažų, ant ku šakyje šešiais aukštais pilio
tuvių Susipažinimo Diena. Ta rių išdrožinėta vardai tų ku riais, o netoliese šone aukštą
susivažiavimo diena, arba tei rie čia atėję buvę stebuklingai baltą bokštą, varpinę, čia su-,
singiau pasakius, didžio Ame išgydyti. Nuostabiai žiurėjau stoję nusifotografavom, ir no
rikos Lietuvių sąskridžio die į tai ir maniau kaip puiku kad rėjom ineiti Į vidų, tačiau kad
TU LIETUVA, TU MANO
na, įvyks RUGSĖJO 9 d., kaip žmonės turi tokį įtikėjimą,
jau buvo vėlus popietis, ir tu
tik išvakarėse Lietuvių Dienos
Iš
čionai,
vykdami
į
valgyk

rėjom daug ką pamatyti, o
(Daina girdėta Lietuvoje
Pasaulinėje Parodoje. Milži lą pietums mes užsukom į ke musų traukinis gryžta septin
Klaipėdos Gadynėje)
niška pramoga rengiama di letą senų bažnyčių, tarpe jų tą valandą, nebuvo mums ga
džiuliame Dexter Parke, Brook- Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, na laiko; buvom patenkinti ga
Tai laikai, oi laikai
lyne.
statytą 17-me šimtmetyje, ku vę ją pamatyti išlauko.
Dabar jau atėjo,
Atvykstančių svečių į Lie rią statė tas pats žmogus ku
Mes priėjom parką, kuris
Kad bemokslių žmonių
tuvių Dieną iš plačios Ameri ris statydino Pažaislio bažny buvo pilnas žmonių, vaikščio
kos
kolonijų
ir
Lietuvos,
bei
visai praretėjo —
čią, netoli Kauno.
jančių ir sėdinčių ant suolų
kitų vietų, sutikimo ir priėmi
Tu Lietuva, tu mano
Tuo tarpu užėjo debesys ir medžių pavėsyje; mano širdis
mo klausimas jau senai buvo pradėjo lyti, bet mes pradžiu- jautė prislėgimą girdint garsą
tu mano tėvyne,
KAPINĖS VILNIJOJE. Jauna našlaitė, savo tetulės globojama, rokuoja savo vargus
svarstomas ir diskusuojamas gom dėl to, nes visą dieną bu kalbos kurios nesuprantu; ko
ant motutės kapo.
VDV.
Lietuvėle tu mano,
VIENYBES dienraščio, A. L. vo tvanku ir karšta. Musų dėl ta kalba negalėtų būti Lie
šalele gimtine!
T. Jaunimo Sąjungos bei kitų busas važiavo akmenais grys- tuvių kalba, ir šitie žmonės
Didžiojo New Yorko tautinių tomis gatvėmis ir sustojo prie Lietuviai, nes juk čia yra jų
PAJIEŠKOJIMAI
Aplankyt tą kraštą
organizacijų,
kurios
prisideda
valgyklos
didžiojoje
Vilniaus
žemė
ir
jų
sena
Sostinė.
Ta

vietoj kritikuosim,
savo darbu tinkamai svečius gatvėje, čia mes radom ilgą kas į kurį mes inėjom’vedė au Lietuvos Generalinio Konsulato
Ir su auto į turgų
sutikti, priimti, pavaišinti. Tą stalą paruoštą valgiais veran kštyn į kalną. Lipimas buvo pajieškomi asmenys:
Iš kaimo važiuosim.
darbą vadovauti ir atlikti įsi doje prie namo šono kieme. ilgas, išsyk ne taip status, bet Kleiza Juozas, atvykęs į Kanadą
karo ir ten gyvenęs iki 1938 m.,
pareigoja dienraštis Vienybė, Orkestras viduje griežė malo tuoj pradėjau pajust kad jau po
Traktoriai laukus ars,
kame veikiausia ir dabar gyvena.
ALTJS ir būrelis Brooklyno nią muziką.
ir kvapo trūksta, kuomet rei Konsulate yra jo atsargos liudiji
Orlaiviai sės grudus,
Lietuvių darbuotojų, pasišven
mas ir dvi fotografijos, kurios, nu
Mane pasodino greta kuni kėjo paspėti eiti su kitais.
Pailsės kumelaitė
tusių veikėjų.
adresą, bus grąžintos.
Takui sukantis kalno pašone rodžius
go,
Prano
Bieliausko,
kuris
Ba
Krauklys Adomas, žinomas dar
nuo darbų sukudus.
Milžiniška Pasaulio Lietuvių zilikos Katedroje gieda pasta į viršųį mes tuoj pamatėm tik kaip
Adam Kraul, iš Marijampolės
Susipažinimo Dienos pramoga- rų 25 metų bėgiu. Mes buvom renybėje tą vaizdą kurį aš la ap,, Rudaminos par. Amerikon at
Mūrinė Lietuvoj
piknikas bus surengtas vienas manę aplankyti ir katedrą, bet bai daug kartų mačiau pavei vyko prieš 45 metus, gyveno Pitts
bus ne tik bažnyčia,
iš didžiausių iki šiol įvykusių dėl lietaus tą vizitą neątlikom. ksluose ir piešiniuose — liku burghe.
Bet ir vienkiemyje
Amerikos Lietuvių istorijoje. Tačiau gerasis Kun. Bieliaus čius aštuonkampio pavidalo bo Kuras Juozas, Amerikon išvykęs
1904 m. Pradžioje gyveno HoboTam reikalui įsteigtas pla kas apsakė mums apie ją. Pa kšto ant viršaus to medžiais ken,
ūkininko gryčia.
N J., o vėliau persikėlė į Hartus Informacijų Biuras adre goniškais laikais ten stovėjo apaugusio kalno. Nepaprastas rison, N. J.
Valdininkai turės
su 193 Grand St., Brooklyn, Lietuvių senoviška šventovė jausmas apėmė mane, nes štai
Makauskaitė Ona, duktė Andriaus
namą ir ūkelį,
N. Y., (Vienybės įstaigoje), ir aukuras, kur vyriausis dva aš esu ant tos šventos žemės, ir Jievos, žarstą k., Šilavos vals.,
ap, Amerikon išvyko
I? dar dėl atsargos
kuris rūpinasi svečių sutikimu siškis, “Krivių-Krivaitis” pri kur Didis Kunigaikštis Gedi Marijampolės
1896 m., pradžioje gyveno Wateratvykus į New Yorką, jų ap iminėjo aukas; su krikščiony minas įsteigė Lietuviams Vil bury,
tūkstančius bankely j.
Copn.
nakvinimo bei ilgesnio apsi bės atėjimu ten buvo pastaty niaus miestą ir pasistatė sau
Melinauskienė Ona, gyvenus nuoAmatninkas sau švilps,
stojimo vietomis.
1702 Stanhope st.,
dinta medinis maldnamis, ku pili ant šio kalno, iš kur galėjo savuose namuose
N. Y.
už jį dirbs mašina,
TISIOGINIS KELIAS. -Kai jū
Tolimų bei artimų kolonijų ris vėliau buvo sudegintas. matyti visą plačią apielinkę, Brooklyn,
I’atapas Pranas, sūnūs Anupro,
sų traukinis palenda po Hud
O spintoje gulės
Lietuviai vykdami į Lietuvių Keturioliktame, penkioliktame ir patį miestą susispietusį ap Pilionių k., Krakių vai., savo laiku
son Upe ir pasiekia PennsylDieną važiuokit viena diena amžiuose buvo išstatytas da link kalno apačią. Tos pilies gyveno Brooklyn, N. Y., o vėliau
kapitalas grynas.
vania Stotį, New Yorke, jums
.
anksčiau į New Yorką ir būti bartinis pastatas, Vilniaus Ka likę tik griuvėsiais, ir juo la tarnavo jurininku.
tereikia įžengti j laukianti elektriška traukinį kuiis tuoj nuveš
Jau tada nebebus
Patremekaitis
Jonas,
dar
žinomas
į
puikią
naują
geležinkelio
stoti
Parodos
Plotmėje
...
va

nai dalyvaukite šioje rengiamo tedra; jos statybai Didis Ku biau dabar, nes atliekama tam
pavarde Patrick, išvyko Amerikon
žiavimas trumpas ... 10 minutų. 10 centų!
ir pamestinukų,
je istorinėje Pasaulio Lietuvių nigaikštis Vytautas davė di tikri taisymo darbai, su palai- prieš
pat karą. 1924 m. gyveno Ft.
Susipažinimo Dienoje.
Visų deles sumas pinigų, ir jis yra pais apstatytais aplinkui, ko- McKinley, Me., dabar nežinoma.
Nes porelės burkuos
informacijų reikalais prašomi ten palaidotas. Vyskupas Pro- pėčiopis iš visų pusių, ir ma Pocevičius Pranas, kilęs iš Pane
tartum karveliukai.
rašyti į aukščiau minimą In tusevičius neapkentė Vytauto tyt daroma kokie nors kasinė vėžio ap., Pinevos v., Nausėdos k.
tai žuvęs anglies kasyklose
Ar taip bus ar nebus —
formacijų Biurą. Atvykę į ir buvo įsakęs jo kaulus pra jimai. gal būt jieškoma istoriš Buk
valstijoje.
New Yorką skambinkite tele šalinti iš katedros. Tikima kų liekanų. Tas pilies bokštas Penn.
vienas Dievas žino,
Povilionis Jonas, 1928 m. gyvenęs
fonu
EVergreen
7-7840.
Jus
. . Stotis Parodos Plotmėje!
Pupų Dėdė jau mums
kad Vytautas vis dar tebėra kurį mes matom paveiksluose New Yorke.
Puida
Jonas,
sūnūs
Onos
ir
Pet

pasitiks
specialus
įgaliotiniai
ir
yra
tik
jos
dalis,
nes
čia
buvo
palaidotas
tenai,
nes
atrasta
pranašaut ketina.
nurodys kelią bei kartu visus grabas su kaulais, tačiau ka daug kitų pastatų; sunkus ir ro, apie 50 m. amžiaus, prieš kelias,
Papigintos Kainos
metų gyvenęs Pittsburghe.
Joks kitas gelžkelis j New
nuveš į Dexter parką. Toje dangi jame nėra dokumentų dideli akmenų likučiai tvirtų dešimtis
Ramanauskas Feliksas, sūnūs My
KOŽNĄ
I Abi Pusi
parke dalyvaus ir tai tikrai nežinoma. Tas vys pilies pamatų randasi visomis kolo, 1922 m. gyvenęs 1755 Park
Yorką neturi šio tiesiog j
V/fLySANDAROJE, šitaip: pramogoje
Ekskursijos
SEKMA
Lietuvos svečių viešinčių Ame kupas ten tebėra palaidotas. pusėmis ant kalno viršūnės. avė. Jį gerai pažinęs Vladas SabuKočuose
Parodą patogumo! Tat va
bet jo adreso taip pat nežino.
DIENI
Kun. Bieliauskas papasako Man rodos tai turėjo būti la nas,
j New York
y/’T/tfynė, o paskiau ir Ke- rikoje.
Ramanauskui
gali
tekti
nemaža
tur

žiuokit
Pennsylvania
!
ApTos istorinės dienos proga jo man kokias sunkias kovas bai stipri tvirtovė.
to jei jis bus surastas, priešingai,
/leivfs paskelbė jog Lietuvos
(Eastetm Standard Time)
Nekurie iš musų būrio pa pasinaudos svetimi.
Amerikos Liet. Tauti Vilniaus Lietuviai turi gyven
silenksit susigrūdimo, tir
/ paviljone pastatyta Vytauto įvyksta
kuždomis
kalbėjo
ar
galima
nio Jaunimo Sąjungos, Ameri dami po Lenkais. Jie perse
Rutkauskas Albertas, gyv. ShePalieka Cleveland penktadienį
što trafiko, laiko gaišimo.
/Didžiojo stovyla turinti gori kos Liet. Ekonominio Centro, kiojami kiekvienu atveju, jų butų nusifotografuoti, nes mes nandoah, Pa., vėliau Brooklyn, N.Y.
6:10 vakare arba 8.15 vakare
Rutkauskaitė Ona, gyv. Brook
Euclid Avė------ 6:18 vak. arba
los galvą. Reiškia, ne žmo Liet. Tautinės Tarybos, Sanda mokyklos uždarytos ir durys girdėjom kad kameros konfis lyn,
N. Y.
8:25 vak. Gryžta, New York
kuojamos
ir
nevelijamos
ant
ros,
VVS.
skyrių
suvažiavimai.
ir langai lentomis .užkaltos,
gaus galvą bet gyvūno. Per
Šilkauskas Juozas, išvykęs Ame
30 ir 60-dienų tikietai geri per
(Penna Sta.) 8:05 vak. arba
ALTJS konferencija įvyksta Lietuviams neleidžiama laikyti kalno užsinešti. Čia vaikšti rikon 1909 m., gyvenęs Detroite.
11:40 vak. sekmadienį po nu
Washington, D. C., ir jei vyk
skaičius tokias pastabas neno Dextar
pirkimo dienos.
parke 11 vai. dienos susirinkimų, neduoda dirbti ar nėjo keletas uniformuotų ka Sinkevičius Jonas, Greikonių k.,
si į vieną pusę per Washingromis užklausi: ar tik
metu. Pati vieša pramoga biznius varyti, nes kaip tik jie riškių, kurie tėmijo į mus, gal Butrimonių v., Alytaus aps. Prieš
Pasiteirauk apie pratęstą lai
ton,
gali
gryžti
per
Niagara
metus jis sirgo nervais ir burašytojų nuovoka nėra pasisko prasidės 1 vai. po pietų.
ką Labor Day šventes proga.
sužino kad yra Lietuviai, tuoj būt tik iš įdomumo, bet mes kelis
Falls be primokejimo. Praleisk
vo kurioj tai ligoninėj, bet ar jis
linta iš tos pat giminės? (iš
30-DIENŲ ABIPUSĖ KELIO
Kitų organizacijų konferen ir sulaiko viską, taip Lietuviai bijojom; labai atsargiai ap jau yra pasveikęs ir iš jos išėjęs,
dieną Phitadelphijoje-. matyk
NĖ J NEW YORK, kasdien_
cijų vietos ir datos bus irgi pa ir vargsta, viena kitus gelbė sidairius vistiek buvo padary dar nežinoma.
Liberty Bell— Valley Forge.
beždžionių, kitaip sakant.)
$21.75.
New York 60-dienų
Šumskaitė Lucija, 1932-34 metais
ta
visos
musų
grupės
kelios
dami
kiek
gali
ir
laukdami
ge

skelbta
spaudoje
jų
vadams
Šaliniai
apsilankymai
į
Atlan“Pirmiau kam tai vaizdavo
į abi pusi keliones bilietai ge
Lawrence, Mass.
nuotraukos. Tačiau pasirodė gyvenus
resnės ateities.
bei nariams.
tic
City,
$2
kočuose,
$3
Pullri Pullmane-- atsieina $28.95
Vilkelis Julius, išvykęs Amerikon
si žiurkės; dabar vaizduojasi
Mums pavalgius, pasakyta kad baimė buvo bereikalinga, 1908
plūs numažintą viršutinės lo
m. ir nuolat gyvenęs SomerVisos Amerikos Lietuviai
mans, plūs Pullman mokestis.
gorilos. Pradėjus remontuoti vykstantieji j Lietuvių Dienos keletas sveikinimo kalbų, kal nes niekas nei žodžio nesakė, ville, Mass., buk tai miręs 1938 m.
vos kaina.
Tuskenis
Jonas,
1936
m.
gyve

SLA. centro namą tie sutvėri programą būtinai dalyvaukite bėjo Rapolas Mackevičius, Vil niekas musų neužkabino ir
nęs Richmond Hill, N. Y.
mai pabėgo iš ‘flaphauzės’ ii, istorinėje Pasaulio Lietuvių niaus Aido redaktorius, ir An nekliudė. Iš kalno viršūnės Jieškomieji arba apie juos žinan
mes
matėm
visą
Vilniaus
mie

tanas
Krutulis,
mokytojas
už
pasak tų rašytojų, apsėdo Lie Susipažinimo Dienoje, Rugsėjo darytos Lietuvių gimnazijos, stą su jo baltais namais ir baž ti prašomi rašyti:
tuvos.... paviljoną ir užlipo 9 d. Visais reikalais rašykite: p. Steponavičius kalbėjo var nyčių bokštais nes Vilniuje
LIETUVOS GENERALINIS
THE DIRECT ROUTE TO THE NEW YORK VVORLD S FAIR . . STATION ON FAIR ■ GROUNDS
KONSULATAS
bažnyčią yra daug.
net ant Vytauto stovylos. Ir Pasaulio Lietuvių Susipažinimo de Amerikiečių grupės.
16
W.
75th
St.
New
York
City
Dienos Informacijų Biuras
Kalno viršūnėje pasilsėjom
Iki pietus pavalgėm oras iškas dar nuostabiau tai tokių 193 Grand St. Brooklyn, N. L.
susėdę
ant suolų, kurių čia pri
giedrėjo
ir
dabar
jau
buvo
vė

apsireiškimų niekas kitas ne
PRANEŠKIT
Paskiros ekskursijos, chorai su ir smagu, o kadangi musų dėta tatai tikslui, ir paskui lei
mato, tik p. Jurgelionis su Mi- bei pavieniai registruokitės iš- busas buvo jau nuvažiavęs, domės lipti žemyn, nes turė
Savo Antrašo Permainą
chelsonu”.
anksto.
Petras Juknys. mes visi pėksti leidotaies eiti jom ilgą kelionę į geležinkelio
į Gedimino Kalną, tą istorišką stotį. Pakeliui praėjom per
PRANEŠKIT ADMINIS
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
kalną ant kurio buvo išstaty- nekurias siauras gatves, kokių
TRACIJAI BŪTINAI
IR BALSAMUOTOJAS
Vilniuje
yra
daug,
ir
per
bieddinta
Gedimino
Pilis.
Jos
li
šito
UTYJE skaitau
Kuomet rengiatės persikelti
RUGIAPJŪTĖ šią vasarą kučiai dar tebėra.
ną
Žydų
sekciją,
kur
jautėmės
6522
Superior
Avė.
HEnderson 9292
kitur gyventi, praneškit sa
į paieškojimą:
Vilkaviškio apskrityje kai ku
Visas musų buris ėjom Vil lyg Jeruzolime, nes tiek daug vo naują antrašą Dirvos Ad
•
•
!Pajieškau apsivedimui mer- riose vietose, ypač paprūsėje, niaus gatvėmis, o žmonės su matėsi barzdotų Žydų. Mus ministracijai, ne paštui, nes
stodami į mus žiurėjo, gal būt nuvedė į Lietuvių Gimnaziją ir paštas nesiųs jums Dirvos į
os tarp 20 ir 40 metų am- vyko labai nenormaliai, nes norėdami
žinoti kas mes esam. salę, kur choras sudainavo ke
fžiaus. Geistina kad būt su vie buvo trumpa darbininkų, Prieš Aš tiek daug girdėjau apie letą impromptu dainų tiems naują vietą jeigu neprimokėsit. Parašykit mums už
pat
rugiapjūtę
kai
kurie
dar

na koja, nes aš nenoriu kad po
apšiapusius ir užleistus Vil kurie mus vedžiojo po Vilnių. lc atvirutę prieš persikėli
bininkai,
ūkininkų
metiniai
Jie
norėjo
turėti
viešą
koncer

niaus namus, bet dabar mums
šokius trankytųsi. Namie daug
mą į kitą vietą gyventi. —
Rakandų Krautuvė
dirbti nereikės, galės dirbti ša tarnai, net ir tarnaitės, buvo einant pro juos išrodė kad jie tą. bet negalėjo gauti leidimo, Adresuokit mums trumpai:
6307-11
Superior
Avė.
ENdicott 2343
gerame stovyje, tikreny taigi buvo apsivylę, bet tos
poj. O dėl ramesnio gyveni “pražuvę”. Jie Vokiečių agen yra
DIRVA
N. A. 1VILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
keletas dainų, nežiūrint val
bėje
daugelis
iš
jų
rodės
nau

mo, vakarais aš galėsiu išeiti tų klaidinami ir viliojami dirb jai nudažyti ir pataisyti, o dėl džios nevelijimo, sudarė dau
6820 Superior Avė.
Savininkas
Vedėjas
ti Prūsų pusėje.
Cleveland, Ohio
į karčiamą.”
tokio seno miesto, neišrodė vi- giau lyg privatišką koncertą.

VYKIT ‘TIESIU KELIU’

PENNSYLVANIA RAILROAD

Nikodemas A. VVilkelis

The Wilkelis Furniture Co.
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Dienos Klausimais
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio
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KAS KĄ RAŠO

karnas darbas, kuris pilnai ati
tiktų ir naujosios Tėvynės Są
jungos tikslui “auklėti tautine
sąmonę”.
Bet, nors praėjo keturi? mė
nesiai nuo musų pasiūlymo,
absoliučiai nei vienas kairiųjų
laikraščiu į tai neatsiliepė (net
neigiamai) ir neparodė jokio
noro Vilniaus darbą dirbti, ši
tą faktą Amerikos Lietuviai
privalėtų atminti kada girdi
gražias kairiųjų deklamacijas
buk ir jie “rūpinasi” tautos
reikalais.

I7UROPOJE karo nebus — jeigu Vokiečiams prisijurp
giant Danzigą Prancūzija, Britanija ir Lenkija ne (Spaudoje Pasidairius)
darys paskutinio užsimojimo sulaikyti Hitlerį — jeigu
Rašo Vyt. Sirvydas.
tam dar nėra pervėlu.
tokio atsargumo dažnai pasitaikydavo kad visLIETUVIAI VOKIEČIU
Sovietų Rusijos negudrus diplomatai jau pakliuvo
gį Vokiečiai būdavo nunuodijami. Už tokius
i Hitlerio Įtaką. Hitleris su Maskva ir Stalinu daro tą Darbas Vistiek bus
VERGIJOJE
kerštus Vokiečiai, didesniam Lietuvių panieki
ką padarė su Varsa va ir Becku: pasiūlė prekybos su Varomas
Trumpai
nimui, uždraudė jiems pačiuotis be ponų leidi
tarti, dešimties metų nepuolimo sutartį — ir Lenkija
Galingesni priešai priverčia
Lietuvių Katalikių Moterų I7IENU0LIKTAME šimtmetyje šiaurinėj Lie- mo, o mirusius uždraudė laidoti kapuose su Vo
padėjo Vokiečiams suplėšyti Čekoslovakiją, pati džiaug Lietuvį palinkti, bet nepalau Sąjungos 25 metų sukakčiai ' tuvoj Vokiečiams vis labiau įsigalint, Ry kiečiais; Lietuviai galėjo būti laidojami tik ka
damosi kad gaus nukąsti gabalą Čekoslovakijos. Tą ga žia jo geležinės valios. Vil pažymėti išleista graži istori gos vyskupas Albertas užsigeidė iš popiežiaus pų patvoriais. Visus tuos Vokiečių Lietuviams
vo — bet Hitleris apsisuko ir pareikalavo Danzigo ir niui Vaduoti Sąjunga ir Vaka nė knyga, kurioje nušviečiama Inocento III išgauti leidimą susiformuoti reli patvarkymus Vokiečiai kunigai iš sakyklų baž
daugiau ko. Nesant Čekoslovakijos, Hitleris priėjo prie rų Sąjunga (kuri rūpinosi Ry Amerikos Lietuvių katalikių gišką kariuomenę, susidedančią iš Vokiečių nyčiose turėjo paskelbti tris sykius metuose,
pat Lenkijos slenksčio — ir Lenkija liko bejiegė jo at tų Prūsų Lietuviais ir Klaipė moterų bažnytinė ir tautinė švento ordino vyčių arba ritierių. Po daugelio o pačioje Rygoje jie buvo skelbiami sykį me
sikratyti.
prašymų, popiežius leidimą davė. Tada vysku tuose net ir vėlesniais laikais, kol Latvija vir
da) tapo uždarytos, bet šįiomis veikla.
Kadangi Stalinas priėmė Hitlerio “taiką”, aišku tai dienomis Lietuvoje tapo suor Pasaulinėje Parodoje Lietu pas Albertas 1201 m. įkūrė švento Mauriciaus to nepriklausoma valstybe.
yra Stalino pasirašymas kad Vokiečiai gali pradėti plė ganizuota nauja sąjunga, ku vių Dienos metu įvyks susi ordeno vyčius, kurie turėjo būti vienuoliais taip
Tokius vergus Vokiečiai auklėjosi iš jaunašyti Lenkiją, kaip padarė Chamberlainas Muniche, su riai duota Tėvynės vardas.
rinkimai šių tautinių organi kaip ir kryžiuočiai: paprasti vienuoliai turėjo mečių Lietuvių. Kariaudami Lietuvius, vyrus
tikdamas leisti suplėšyti Čekoslovakiją-.
Jos tikslas bus ugdyti ir sti zacijų; Sandaros, Tautinės Ta būti barzdoti, o kunigai skutosi. Visi gyveno jie visuomet išžudydavo arba išvarydavo ver
Jeigu Maskvos diplomatai bus tik tokie neišmintin printi Lietuvių tautinę sąmo rybos, Lietuvių Tautinio Jau pilyse kaip vienuolynuose, ir visi turėjo pildy gauti į Vokietiją, o mažus vaikus suėmę gaben
gi kaip buvo Lenkijos — Hitleris už keleto mėnesių jau nę ir laisvės branginimą. Tai nimo Sąjungos, ip Vilniui Va ti templorių ordeno regulas ir privalė vartoti davo į savo pilis ar vienuolynus, ir ten auklėjo
bąr.škys i duris Rusijai ir pareikalaus Ukrainos ir vi du gražus ir Lietuviams labai duoti Sąjungos skyrių.
ginklą, o ant šarvų visi turėjo dėvėti baltą ap- skiepydami jiems Vokiečių dvasią nuo pat kū
so Pabaltijo kontrolės. Gali prieiti to kad už meto-ki- reikalingi siekiai. Sąjungoje, Darbininkas sako kad naujas siautalą su ant krutinės kairėje pusėje išsiūtu dikystės. Kiek paaugusius visuomet laikė to
to Hitleris, susitaręs su Italija, kuri užblokuos Juodą matyti, kaip pranešimai skel Lietuvių Marijonų brolių pro juodu kryžium, skersai perdėtu raudonu kala kiose vietose kad jie neišgirstų Lietuviškos kal
sias juras, ir su Japonija, kuri nori būti viešpačiu visos bia, bendradarbiaus “liaudinin vincialas Amerikoje, Dr. Kun. viju. -Nuo to kalavijo ženklo ir pačius.tuos vy bos ir sų Lietuviškai kalbančiais niekad nesu
Azijos, eis į Maskvą!
kai, krikščionys ir tautinin Navickas, esąs “nepermaldau čius istorija vadina paprastai Kalavijonais. Vy sieitų. Prie tokių vergijos aplinkybių dabarti
Tai bus Hitlerio atsidėkojimas Stalinui ir jo smar kai” ir naujoji sąjunga "pava jamas ištautėjimo nepriete- riausią valdžią ant jų turėjo Rygos vyskupas, nė Latvija, Prūsija ir kiti Vokiečių užkariauti
kiems diplomatams, kurie dabartiniu laiku, norėdami duos abi buvusias sąjungas”. telius”.
kuriam visi vienuoliai su savo mistru ir kitais Lietuvių kraštai tapo visapusiškai ištautinti ir
pakeršyti Britanijai už koki mažą nieką, pagelbės Vo Nėra abejojimo, tie Ameri Jo giminietis, Juozas Kra- perdėtiniais turėjo būti paklusnus ir ištikimi. suvokietinti. Užtat ten ir dabar tik kai kur
kiečiams sudraskyti Lenkiją.
Bet Lietuvą kariaudami ir plėsdami tie vie kaimuose išlikus Lietuviška dvasia, bet mies
kos Lietuviai kurie dirbo Vil kauskas, .yra žymus beisbolės
Hitleris pasakė kad dėl Danzigo jis nekariaus: jis, niaus ir Klaipėdos reikalais, sviedėjas Washington Sena- nuoliai taip ištvirko ir suniekėjo kad vyskupo tuose ir dvaruose įsigyvenęs tik Vokiškas gai
pažabojęs Maskvos carus savo staigiu pasiulymu “tai dabar ankštai bendradarbiaus tors jaukte; jis gimęs Mont- valdžios ėmė visai neklausyti, o tam juos ba valas, kuris net ir dabar, kada kraštai gryžę
kos”, iki Sovietai džiaugsis, tiki pasigrobti Lenkiją,
rant ir grumojant, jie pradėjo užkariauti vys Lietuviams, kelia galvą be atodairos, nors ir
su nauja Tėvynės Sąjunga.
reale, Kanadoje. .. .
Tuo budu Hitlerio svajonė užimti Ukrainą, kurios
Butų gerai jei Lietuvos va
Kitas Navicko giminaitis (ne kupo dvarus, griauti pilis, degint bažnyčias ir yra Lietuvių valdžioje. Kiekvienas pavergėjas
derlingos žemės reikalingos Vokiečiams, bus atsiekta. dai duotų mums per spaudą taip garbingas) yra kairiųjų kalinti kunigus. Po daugybei skundų ne vien
nemielas pavergtiems, bet kryžiuočių ir kalaviUž šitokią išdavystę, Prancūzija ir Britanija vėliau ne tinkamų patarimų ir nurody žurnalistas Pruseika.
paties vyskupo bet ir žemaičių ir Gudų, 1306 jonų veislė savo žiaurumu Lietuviams bene bu
galės teikti Rusijai pagalbos, ką iki šiol noriai žada.
mų.
The Saturday Evening Post metais popiežius Klemensas V juos iškeikė ir vo niekingiausia.
*
V. S. Jokubynas.
Šis Sovietų pasielgimas yra didžiausia 20-to šimt Beje, čia pravartu prisimin paskelbė kad Amerikos komu jų ordeną panaikino. Bet kryžiuočių mistras
mečio diplomatinė veidmainystė: Sovietai trukdė tary ti kaip musų kairieji “remia” nistų vado Browder’o sesuo neatsižvelgdamas į popiežiaus patvarkymus,
• SENOVĖJE visi didžiūnai bijodavo nubas su Britais-Prancuzais, reikalaudami neva garanti tautinius reikalus. Vilniui Va tarnavus Sovietijos šnipų biu vistiek griebėsi kaląvijonų ordeną išlaikyti. Iš
jų Pabaltijo mažoms šalims, tuo tarpu Stalinas slaptai duoti Sąjungą uždarius, kai re.
keiktų vyčių vieton jis rinko paprastus Vokie nuodijimo valgiais, taigi šeimos užlaikydavo ofivedė derybas su Hitleriu, ir kaip tik susitarė paskelbė rieji daug karčių \ protestų pri
čius, apvilkinėjo juos baltais apsiautalais ir cialį valgių ragautoją, kuris turėdavo pirma pa
pasauliui savo išdavikišką žygį demokratijai, kurią iki rašė, o Lietuvos socialistų ir
kaip įmanydamas juos daugino, o sudaręs pul ragauti tų valgių kurie būna duodami šeimi
DANŲ firma, , kuri statys kus, su tų pagalba stengėsi visur užkariautoje ninkams, Be to seniau tikėta ir į burtus: ant
skelbėsi giną.
komunistų vadai net ragino
Lietuvoje cemento fabriką, siū
kaklo pasirišę nešiodavo tam tikrą akmenėlį,
Remiantis Lietuvoje girdimomis Vokiečių radio Amerikos draugus neapleisti lo ilgametį kreditą ir švento Lietuvių žemėje įgyvendinti Vokiečių viršeny kurie randami žolę ėdančių gyvulių .viduriuose.
bę,
Lietuvių
teises
visur
naikino
ir
pačius
Lie

sąjungos
darbo
ir
nenusilenkti
agitacijomis, gali prieiti to kad plėšant Lenkiją, Lietu
sios uostui įrengti.
tuvius, priėmusius krikštą, vergė ir spaudė vi Tie akmenėliai turėję ,buti geriausia apsauga
vai gali būti pasiūlytas Lenkų užgrobtas Vilniaus kraš Lenkams. Mes pasiūlėme tuo
nuo nuodų.
tas su sostine Vilnium — bet gali būti prie to prikabin jau praktišką būdą tą patari LIETUVA rūpinasi atgavi sokiomis priemonėmis.
šitie
kalavijonai
susidėję
su
kryžiuočiais,
mu
iš
Rusijos
dar
ten
tebesan

• KAVA auga ant medžių. Kuomet būna
ta Berlino sąlyga — Lietuvai pasiduoti Vokietijos glo mą kūnyti — padaryti vajų ir
bom... Vokiečiai, Lenkiją suplėšę, nesustos. Jų Eu sukelti Vilniaus Lietuvių spau čios dalies Lietuvos archivinės kur tik užėjo Lietuvius pagonus, visus su jų gatava skinti, kavos uoga išrodo tokia kaip rau
ropos užkariavimo manija gali juos vesti dar toliau — dai Amerikoje bent 2,000 nau medegos, kuri buvo išgabenta kunigais varė iš jų žemės, o krikščionims už dona vyšnia, kožnoje uogoje randasi du kavos
iki pagaliau prieis kokio netikėto galo ir suirimo. Ne jų skaitytojų. Tai butų tik iš valdiškų raštinių į Rusiją gynė Lietuviškai kalbėti. Paskui užgynė Lie grudai. Grudai išvežami į kavos paruošimo
tuviams verstis bent kokia pramone. Jei Lie fabrikus. Jie būna džiovinami ir tada malami.
rai praktiškas ir lengvai atlie- karo metu-.
vienas “Napoleonas”, daug norėdamas, tą sutiko.
įV/TUSŲ komunistams, kurie iki šios smerkė kiek-galė1 ’1 darni fašizmą ir nazizmą, po nakčiai prisieina pa
keisti savo taktiką ir imtis savo spaudoje garbinti Hit
lerį ir Mtissolinį.... Galim tikėtis musų raudonojoje
spaudoje pamatyti Šukius “Heil Hitlerį” “Viva II bu
ce!”....' Prie Stalino abrozo komunistų sueigų vieto
se kabos Hitlerio ir Mussolinio abrozai....
Keičiasi laikai. ...
•

ATOSTOGOS KAIME

1

'T'AUTINĖS'srovės didesni ir mažesni veikėjai, drau* gijų darbuotojai, musų viešojo gyvenimo veteranai
ir jaunosios kartos darbuotojai: visi esat kviečiami at
vykti į New Yorką, Lietuvių Dienos proga — tarp Rug
sėjo 9—11 d., ir dalyvauti Amerikos Lietuvių Tautinės
Tarybos konferencijoje, kuri įvyks BYooklyne.
Suvažiavime dalyvaus Tarybos centro valdyba ir
eilė kolonijų darbuotojų. Posėdis bus bandoma .pada
ryti trumpas, bet planingas, kas su mažai kalbų atlik
tume daug darbo. Darbo turime daug, jo niekas už
mus nepadirbs.
Visas informacijas apie Tautinės Tarybos konfe
renciją gausite Vienybės redakcijoje, 193 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
OASKIAUSI0S žinios iš Londono skelbia buk naujo* je siūlomoje Lenkijos-Britainijos sutartyje esąs ap
imtas ir Britanijos teikimas garantijos Lietuvai prieš
kaimynų agresoriškus siekimus. Lenkija iš savo pusės
norinti kad Britanija ir Prancūzija imtųsi garantuoti
neliečiamybę Lietuvai, nes Lietuva prieina prie Lenkijos sienos. Sovietų Rusija reikalauja kad tokia garantija butų pažadėta Latvijai, Estijai ir Suomijai, nes tik
tos Pabaltijo šalys susieina su Rusija.
Britanija rodo pilno susirūpinimo Lenkijos apsaugojimu ne tik nuo militariško užpuolimo, bet ir tuo atveju jeigu agresingi kaimynai bandytų pavergti ją eko
nominiai.

Į IETUVOJE pradėta atkakli kova su gandų skleidėjais ir valstybės pagrindo ardytojais, kurie pradė
jo praktiškai siekti lito numiišimo, kurie visais neleis
tinais budais gabena į užsienį banknotus, kurie aukš
čiausiomis kainomis supirkinėja svetimų šalių pinigus,
kurie falsifikuoja sąskaitas ir dalį priklausančios valiu
tos palieka užsienyje. Juos valdžios organai sekioja ir
baus visu įstatymų griežtumu.
Lito vertybės stelbimas kelia šalyje piliečių baimę
ir tuomi valstybei labai kenkiama. Tą daro tie gaivalai
kurie nori Lietuvą ardyti iš vidaus — ar savo žioplu
mo vedami ar svetimos šalies agentų kurstomi.

(Skiriu Juozui Stikliui)
Šalia kaimo kelio yra senas ūkis;
Prie murinės gryčios eglės dvi žaliuoja.
Miela man viešėti pas gerąjį draugą,
Ir čia pat uogauti vasaros kaitroje.
z
Ant kiekvieno žingsnio įspūdžiai malonus,
Kur tiktai pažvelgsi—visur akiai miela:
Aplink žalios girios ir gėlėti kloniai,
Yr’ kur nuraminti čia poetui sielą.
Sode, šalia vartų, stovi senas kryžius,
Nuo audrų ir vėjų daug jau iškentėjęs,
Kaip ir tas Lietuvis, slegiamas vargelių,
Visą savo viltį tik jame padėjęs....
Darželyje žydi rožės, pinavijos,
Kvepia razetos, jazminai, radastos.
Čia laukų artojai ir mielos sesutės
Iš vargų-vargelių nesuranda brastos....
Žaliuose laukuose lenkias javų varpos.
Pempės šaukia “gyvi”, sveikin’ vyturėliai.
Gieda volungėlė, kukuoja gegutė,
Tik liūdnai dainuoja broliai vargdienėliai.
Vanagų km.
Jonas Orintas.

tuvis turėjo ką parduoti ar pirktis, turėjo par
• MUSŲ ŽEMĖS polių (šiaurės ir pietų aši
duoti tik Vokiečiui, o pirktis irgi tik nuo Vokie
galiuose)
ledynuose yra tiek daug ledo kad jis
čio pramonininko. Tokiu budu visuose Vokiečių
sutirpęs
pakeltų
v,isų jurų vandenio paviršį 150
užkariautuose miestuose, kaip Klaipėdoj, Kara
liaučiuje, Danzige ir kitur, neliko nei vieno pra pėdų. Tas sunaikintų didumą Holandijos, užsemtų ir sunaikintų visus dabartinius pasauly
monininko Lietuvio.
Dar vėliau Vokiečiai Lietuviams uždraudė je esamus uostus.
verstis bent kokiu amatu ir gyventi miestuose.
• MODERNIŠKO PLŪGO išradėjas, Jethro
Lietuviai kurie mokėjo Vokišką kalbą, galėjo Wood, išdrožinėjo savo pirmus plūgo modeliukus
miestuose tik tarnauti pas Vokiečius, bet gy iš bulvių.
venti turėjo už miesto rubežių. Lokiu budu
Lietuviai iš miestų tapo išgainioti, o jų vieto
se įsigyveno Vokiečiai. Didžio mistro Freihvangen administracijos laikais Lietuviams lei
sta tik kaimuose dirbti žemę ir miestuose tar
nauti Vokiečiams. Vėlesniais laikais sukurus
Vokiečįų dvarams, Lietuviams ir dvaruose tei
sių neduota; visur Lietuviai buvo statomi tik
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
Vokiečių vergais.
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
Lietuviais vergais Vokiečiai nepasitikėjo.
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Bijodami kad už pavergimą ir priespaudas Lie rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
tuviai jiems nekeršytų nuodydami valgius, visi
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
jų namuose tarnavę Lietuviai virėjais ir valgių
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
padavėjais, savo ponų akivaizdoje turėjo para
gauti kiekvieną paduodamą valgį. Bet ir prie'
Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

PARKE
Sukasi, skrajoja žiedlapiai aure;
Groja vis ir groja bangos ežere....
Groki maršą, groki, muzika šauni,
Baigia savo šokį žiedlapiai jauni.
Neša bangos vėjo laiškelius žiedų;
Jie čia teviešėjo porą valandų....
Obelių viršūnės kvapo nebeskleis;
Žiedlapyj ramunės saulė nusileis.
Ir nuvys vosilkos, kmynas pražydės,
Ir tik pilkos, pilkos dienos prasidės.
Baigs ir baltos gulbės dainą ežere,
Sodas liks apstulbęs, verks žalia giria.
Migs tas liūdnas gojus amžinu miegu,
Nesiliaus tik grojus muzika bangų.

J.K.

K. Pr. Inčiura.

“AMERIKA PIRTYJE”. — Prieš 40 metų
Palangoje įvyko pirmas Lietuviškas vaidi
nimas, kuris įvyko Grafo Tiškevičiaus dar
žinėje. Šią komediją, “Amerika Pirtyje”,
parašė Juozas Vilkutaitis-Keturakis. Vai
dinimą surengė to laiko Lietuvybės veikė

jai: daktarai Vaineikis, Janušis ir Žalnierukynas. šiame vaizde matote to veikalo
vaidintojus, kurie jį statė Rugpjūčio 8 d.
1899 metais, šymet sukako 70 metų am
žiaus veikalo autoriui Juozui VilkutaičiuiKeturakiui. Jis gyvena Prienuose.
Elta.

I
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NERANDA DARBU

J JIPPODROM

j JSon??'eR? nutarimu, Clevelandė iš viešų WPA darbų paleista 11,000 darbininkų, kurie prie WPA išdirbo 18 mėnėšių ar daugiau. Tikėta kad
Jie galės rasti sau darbus pri
vatinėse industrijose. Tačiau
iš jų tik mažytė dalis gavo ki
tus darbus, o kiti pradėjo eiti
I šelpimo punktus jieškoti pa
šalpos.
PAMOKOS APIE DARBUS

Cleveland College, kuri pra
deda savo mokslo meta Rugsė
jo 6 d., pasiryžo duoti dykai
pamokas apie darbus, kaip
darbą gauįi ir jį palaikyti.
Pamokos prasidės nuo' 7:30
v., kolegijos auditorijoje, tris
vakarus. Rugsėjo 6, 7 ir 8 d.
• POPULIARIšKI koncertai,
miesto auditorijoje, kurie bu
vo duodami šios vasaros bėgiu,
bendrai imant buvo pasekmin
gi. Paskutinį koncertą išgirs
ti atsilankė 8,700 publikos. Iš
viso tų koncertų klausytojų
turėta 70,816. Koncertų buvo
išviso 12.

ANSONIA, CONN.

“When Tomorrow
Comes”

Pas biznierit/ P. Ražuką atNauja ypatinga filmą, pra silankė svečiai A. Gudas su
dedama rodyti Hippodrome te i žmona ir vaikais, iš Portage,
atre šeštadienį, Rugpjūčio 26, Pa. Svečiai stebėjosi radę Rayra John M. Stahl’s kurinis, žuko užeigoje kaip vietinio taip
“When Tomorrow Comes”.
ir iš kitų valstijų visokių rū
Vadovaujamas roles toje fil- šių alaus, ką tik geresni viešmoje turi pasižymėję artistai, | bučiai užlaiko. Ražukas yra
Irene Dunne ir Charles Boyer. j mandagus žmogus, rimtas, tai
ir todėl ši filmą yra viena iš j ir iš tolimų apielinkių svečiai
geriausių dramų šį sezoną.
Į jo įstaigoje atsilanko. Jis yra
Jiedu, netikėtai susipažinę ir Dirvos skaitytojas. Jo užeiga
susidraugavę, išvyksta į ūkę, yra 1883 Manchester rd., Akkur pakliūva į uraganą, ir ti rone.
kėdami kad turės žūti, prisiJ. Jonuška su žmona ir supažysta vienas kitam savo mei j num ir p. Milickienė su duktelę. Bet vėliau ji patiria kad I ria atostogų laiką praleido Bo
jos draugas yra vedęs vyras. stone, Brighton ir Lawrence,
Prie jų vaidina Barbara 0’- Mass. Atlankė savo gimines
Neil, Boyer žmonos rolėj; Nel- ir draugus. Kelionę turėjo ge
la Walker, Nydia Westman ir rą ir smagią.
keletas kitų.
Pas V. Kubilių atsilankė jo
žmonos teta, p. Veronika Bal
sienė su savo žentu A. BernoMOTERŲ KLUBO šeimyniš tavičium.
Poni Balsienė at
kas išvažiavimas įvyksta šį lankė savo brolsunį A. Bart
sekmadieni, Rugp. 27 d.. Mihe- kų ir savo draugus. Ji pir
lich ukėje, prie P'ainesville, O. miau gyveno Akrone, čia tuDalyvaus klubo narės ir jų šei j ri daug pažystamų, buvo visų
mos bei draugai.
į mylima. Visi ją maloniai pavaišino. Ji taipgi atlankė sa
DIDELE LIETUVIŠKA vo brolį A. Bartkų, gyvenantį
Clevelande, ir apsilankė Lietu
vių Kultūriniame Darželyje.
Ji yra ilgametė Dirvos skai
C. Pakeltis Pharmacy tytoja. Paviešėjus savaitę lai
ko, patenkinta išvažiavo.
1117 East 79th Street
Pas A. Bartkų lankėsi jo dė;
(Kampas Pulaski Avė.)
dė Antanas Bartkus su ž
Užlaiko visokias namines ir im iš Clevelando.
Iš Chic'agos, pas A. Siderį
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- atsilankė jo duktė Elzė su sajusio Reumatizmo, nuo įvairių vo vyru, Beinoriai.
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
P-lė E. Puišytė Rugpjūčio 10
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka d. ištekėjo, vyrą gavo svetim
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso tautį, Ukrainiečių tautybės. Ji
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne yra duktė buvusio veikėjo Vin
co ir Elzės Puišių. Jis kitados
migęs ir kitokių.
daug darbavosi Lietuvai kovo
jant už ’ nepriklausomybę, ir
C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. vietos Lietuvių Šv. Petro pa
rapijoje; yra daug aukavęs.
Telefonas ENd. 8533
Dabar nuo veikimo atšalęs.
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
Pradėjo vėl valdžios WPA
viešus darbus varyti; daug ir
Lietuvių gryžo darban. Sako,
neilgai tas darbas tebus? nes
PARANKI UŽEIGA
kurie dirbo viešuose darbuose
Užkandžiai — Alus iš Kranu 18 mėnesių jie bus paleisti ne
pažymėtam laikui, o į darbus
šešios Bowling Alleys
paims tuos kurie nedirba.
Kalnas.
John Schweizer, Prop.

VAISTINE

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.

6712 Superior Avė.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
(14)
Prie E. 55th St.
ENdicott 8908

INSURED

Edward A. Hiss
MESSAGE

Pharmacist and Optonieirist

CABINET BATHS — SHOTVERS
Scientific Bod.v Building & Reducing

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

MEDICAL

Rheumatism. Arthritis
and kindred ailments treated.
Warts Moles, etc. Removed
permanently.
(36)

Room 206

RAnd. 4171
._______________

\

__

ENdicott 8555
HEnd. 5092
Pritaikom akinius ir ištiriam
akis per virš 30 metų.

S 'F A T E
WIND0W SHADES

MASDIS

i

|

VISOKĮ LANGAMS

—
=

Išdirbam visokius užtraukalus /Shades) ir Venetian Blinds, nuo
pigiausiu iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.,

=

ŽTRAUKALAI (Shades)

Lietuviška išdirbyste.

f HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J, Pečiulis. Sav.
^mniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniisiiiifini;iiiii»iiiiiiiinmiiiinmiiimiiiiiiiiiiiniiiiit

j* DEIJLA C " JAKUBs"”
;

/VĖL

BLACK CAT

KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.

Mes pasirengę Lietuviams p-tarnauti.

Ė SEIMO
STO

K. STONIS

7102 St. CIair Avė.

AVALON HEALTH STUDIO
8311 Euclid Avenue

UŽTRE

RA. Rugpjūčio 7
Liet
je siautė smarki audKaune buvo sugadinta 280
elefonų ir eilė tarpvalstybinių
telefono linių. žaibas tą die
ną nutrenkė kelis žmones..
i Kurkliuose žaibas nutrenkė
Seimo narį ūkininką Kl. Grau
žinį, kuris prieš audrą su dar
bininkais dirbo lauke. Velio
nis prieš karą lankė Vilniaus
gimnaziją, aktyviai dalyvavo
Giedraičių atlietuvinime, o ne
priklausomybės kovų metu ko
vėsi su Lietuvos priešais par
tizanų raitelių būryje ir gusarų pulko eilėse. Jo brolis
Dr. Graužinis yra Lietuvos at
stovas Vatikane.
K. Graužinio vietoje pagal
rinkimų sąrašą išeilės į Seimą
turėtų ineiti agronomas Ksav.
Andrašiunas iš Ukmergės ap.
Jis šiuo metu yra kelionėje i
PAJIEŠKAU savo tetą An Argentiną, kaip Lietuvių šach
taniną Petrauskienę, turi dide matininkų komandos vadovas.
lę šeimą, yra bažnytiniai žmo
nės. 10 metų atgal gyveno
Chicagoje. Kas apie juos ži JUROS IŠKILMĖ no arba jie patys prašomi at
sišaukti.
(35)
NAUJOS MOKYK
Antanina Yaselski
LOS
40" West 83rd Street
Los Angeles, Gali f.
KAUNAS. — Rugpjūčio 8
prasidėjo juros savaitė.
Ta
proga spauda iškėlė juros gy
RESTAURANT vybinę reikšmę Lietuvai.
Rugpjūčio 15 d. šventosios
Lietuviška ir Rusiška
Uoste numatyta didelės iškil
Importuota Degtine
mės, į kurias iš viso krašto
Skanus Lietuviškas Skilandis organizuota gausingos ekskur
Pietums laike švenčių
sijos.
Vieta kur sustoja kitų miestų
Juros savaitės proga pašvenpravažiuojanti Lietuviai.
tinama keturios pajūrio mokyklos: Palangos, Skuodo, Kre6824 Superior Avė.
tingos ir Šventosios pradžios
mokyklos.
Numatoma parengti smulkų
planą,
kaip galima butų pa
CAFE
versti Šventosios Uostą nor
• Night Club •
maliu prekių uostu.

HAN’S CAFE

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n

IŠVAŽIAVIMAS. SLA. 4tas Conn. Valstijos Apskritis
rengia antrą didelį šią vasarą
išvažiavimą sekmadienį, Rug
sėjo 3 d., Schuetzen Parke,
Ansonia, Conn.
šokiams bus gera muzika,
dainuos Bridgeporto Jaunuolių
Choras; kalbės Vienybės Ang
liško skyriaus redaktorius Vi
talis Bukšnaitis iš Brooklyno
ir kiti svečiai kalbėtojai. Už
kviesta ir atvykę iš Lietuvos
svečiai. Bus įtaisytas garsia
kalbis, taigi visiems bus leng
vai girdima kalbos ir dainos. Į
Išvažiavime bus proga ne
tik sueiti savo senus draugus,
pažystamus, bet ir paklausyti
Lietuviškų dainų ir įdomių
kalbų. Prie to paremsit Lie
tuvybės darbus, kuriuos šis
apskritis dirbo ir dirba.
J. Marčiulionis.

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

x

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais
JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

Vežimai ligoniam® pervežimui į Kgonbučius.

Kambariai įjašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

ANSEL

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

?miiiiiinimmin'inu|i,|i,,,|,HH,« nu.luiiiiiiiiiiiitiiiimiini..... iiimiiiiiiuiiiimiį

PYTHIAS
C AFE i

APDRAUDOS REIKALE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

Budweiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

(Netoli Euclid Beach Parko)

K. Nekrošius, Savininkas.

6621 EDNA AVENUE

=
=
=

ENdicott 176?

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale višokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

=
=
=

E

ir Apdraudos Agentūra
fififlfi Sunerior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

P. J. KERSIS
L
i:
"
...
■■
::

savininkai.

.................................................................. H...... IIIIIIIIIIIIIILIIII....... IIIIIIHIII.-

•;
L

J. Verbyla ir A. čiutelė
=

I ROSEDALE PAPER GO.
6702 Superior Avė.

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

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. Kreipkites i mane telefonu arba asmeniškai.

t

£

j

1V

Pranešimais iš Lietuvos, Dr.
Jonas Šliupas išplaukė į Ame
riką iš Klaipėdos, ir su žmona
ir šuneliu pasiekė New Yorką
Rugpjūčio 24 d.
Dr. šliupas aplankys nekurias žymesnes kolonijas ir savo draugus, Jis yra jau 78
metų amžiaus, Iki šios vasaros buvo Palangos Hurmistru.
jos, ir laikui atėjus, balsuoti

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

i
t
BALTIC AMEKICAN SOCIETY of Washington,
_ _______
D. C., pažymus jauni svečiai, kurie noriai teikia savo autografus
gražiai Lietuvaitei, laike vakarienės, surengtos. jų pagerbi
mui Rugpjūčio 6 d. Iš kairės dešinėn: P lė Adele Dirvelis,
Juozas Krukauskas, didžiosios lygos beisbolo sviedikas. su
VVashingtono jauktu; Viktoras Sholis, iš Chiėagos, specialis Padėdėjas prie Komercijos Sekretoriaus; ir Reino Luo
mą, talentingas Suomis pianistas. Jis koncertavo su National Symphon.v Orchestra Rugp. 20 d. ir šis koncertas bu
vo duodamas per NBC. radio.

JACK’S FRUIT MARKET
Lietuvis savininkas ir operatorius.

Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias
kainas.
Atveža m nemokamai.
6601 Wade Park Avenue

Turėkit Telefoną
PARANKIAI
Kasdien, jūsų šeimos nariai turi reikalo naudoti tele
foną . . . pakalbėt su draugu kitame miesto gale . . .
ar pašaukti gydytoją . .*. padaryti susitarimą, ar su
eigą ... ar tik užsakyti reikmenų iš krautuvės ir sutaupymui nuovagingo vaikščiojimo.
Kuomet reikia jo taip dažnai, kodėl neturėti namuose
telefoną? Juomi kiti jus pasieks. Jis būna po ranka
nakties nelaimėse. Jis kaštuose mažai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

DVI SALIUKČS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

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

P. P. MUEIOEIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai

DR. JONAS ŠLIUPAS
AMERIKOJE

Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Rišami Siūlai reikalingi
krautuvėms, ir tt.
SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

Formai Cleaners lnc'

PR. KUNCAITIS

Vyrišku
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Savininkas ir Kepėjas
•

•

023 E. 141 ST.

GREITAS
PATARNAVIMAS

Telefonas WAshington 3227

•
Painiam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson ,3050

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

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

VISADA PRAŠYKIT E?

NEW DEAL DUONOS

Pristatom tiesiog j namus ir parsiduoda jusy maisto krautuvėse

D I E
❖•H"

Youth’s

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

——

.....

■■

1

___________________________________________

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

KANDIDATAS Į
CITY COUNCIL

Saugumas Nieko Ne
kaštuoja — bet Užsi-

KUN. ŠTEIGMANO

Traveling in our Lithuania

TRANSFUS1ON

BY ANNA KARPIUS

(Continued)

NAUDAI PIKNIKAS
(Continued)

Clevelando Lietuviai, paro
dykit savo gerą širdį, paremkit nelaimėje patekusį Kun. E.
šteigmaną, kuris neteko vienos
kojos, ir jam dirbtiną koją
įsigyti reikalinga pinigų.
Moterų Sąjungos 36-ta kuo
pa bengia tam geram tikslui
pikniką šį sekmadienį, Rugpjučio-August 27 d., Mačiutos
farmoje, to pikniko pelnas ski
riamas Kun. šteigmano nau
dai. įžanga į pikniką tik 25c.
ypatai. Atsilankykit visi, pasivadinkit savo draugus, kai
mynus, visi turėsit smagų lai
ką, o jūsų praleisti keli dešim
tukai padarys daug gero.
Piknikas prasidės tuoj po
pietų. Atvažiuokit anksti ir
bukit iki vėlai.
Komisija.

CLEVELAND, OHIO

6820 SUPERIOR AVĖ.

PHONE: ENdicott 4486

were satiffed just to see the outside.
We came to a park, that was fili“Aušros Vartai” (Gatės of Dawn) ed with people, walking or sitting
is a shrine of miracles, invalide on benches in the shade of the
and pilgrims come from every where trees, my heart was heavy as 1
voices of a language I could
to pray for health and blessings heard
not understand, why couldn’t this
of the Virgin Mary. Over the arch language
be Lithuanian, and tho
on the front wall of the vvhite people here
for this
būilding there is an inscription in is their land Lithuanians,
their old CapiPolish which says, “Matko Mielo- 1 ai ? The pathand
entered was on
sierdzia” (Merciful Mother). We an upgrade thatwe led
the top.
went into the entrance where a Tt \vas a long elimb, atto first
grastairway led to the second floor .lual, būt then I began to realize
of the shrine, where the altar daz- that 1 Avas losing- my breath, as
zled with silver and precicus stonus. \ve tried to keep up vvith the ręst
The image of the Virgin is eut in o f the croAvd.
shiny metai, her face a painting
Avound round
of delicate colors, and her expos- theAssidetheof pathvcay
hill. soon Avė saw
ed heart of gleaming gold. Ali in re,alt.v the the
sight that 1 have seen
the walls around the altar bedecked so many times
in pietures and
with hundreds of silver hearts — paintings, the ruins
large and small, engraved with gon shaped castle on oftoptheof octathis
the narnės of those who had comb
hill. A strange feelhere and v/ere miraculously eured high-Avobded
came over me, for here I \vas
of their afflictions. lt moved me ing sacred
ground, where the Grand
deeplv to see this and I thought on
Dūke
Gediminas founded the City
it vvonderful that people have such of Vilnius
for Lithuanians, and
faith.
his castie on this hill, from
61 UŽMUŠTA
From here on our way to a res built
taurant for lunch we stopped at .vhere he could vieA\T the surroundAutomobilių nelaimėse Cle several old churches, among them. ing countrysidn, and the city nesaround its base. The castle
velando srityje iki pereito sek the church of St. Peter and Paul, tled
in ru.in, and more so now, for
the 17th century, and was built is
madienio, nuo šių metų pra of
it
is
in the procesš of repair, with
by the šame man who built the scaffolds
and ladders all around
džios užmušta 61 asmuo. Per church
of Pažaislis near Kaunas.
nai metą per tiek pat laiko už In the meantime ■clouds had roll- it, with obvious digging and experhaps they are seeking
Į ed in and it began to rain, for cavating,
muštų skaičius buvo 70.
historic relies. The tower of the
which we were glad as it was a castle
Avė see in pietures is
' stiffling hot day. The bus rolltd only a that
part of it, for there Avere
j over cobble stoned streets, and many buiidings
here; the heavy
Mayoras Nori Daugiau | stopped i n front of the restaurant
and hu.ge rock remains of
1 on the main street of Vilnius. Ilere stone
the
strong
foundation
i s all around
Pinigų
j we found a long table spread on
the sides of the top of the hill.
j the veranda at the side of the on
Mayoro Bųrtono adminis I būilding- in the courtyard. A n or lt seems to me it mušt have been
strong fortress.
tracija prašo miesto tarybos chestra on the inside was playing a Some
of our group Avere Avhiskad sutiktų padėti ant balsa sweet dinner music.
pering Avhether they dared to take
vimų Lapkričio 7 'dieną tari I was seated next to a priest, a pieture for we had heard that
Rev. Pranas Bieliauskas, who had cameras \vere corfiscated or not
mą kuris suteiktų miesto ta been
a singer in the Vilnius Cath- allowod to be brought here. There
rybai teisę uždėti miesto gy edral for 25 years. We had in- Avere
uniformed guards or
ventojams daugiau taksų iki tended to visit the cathedral būt officersseveral
around, that Avere vvateh10-mills, be piliečių balsavimų. because of the rain, cancelled our ing us. perhaps just out of curio&ithe good Rev. Bie- tv, būt we were afraid, and cauPrie to, siūloma kad miesto visit. Hovvever,
told me ai! about it. — tious glances from our crowd Avere
mayoras butų renkamas ketu iI liauskas
During Pagan times here.stood the made as several pietures were takriems metams, vietoje dviem, ancient Lithuanian Sacred shrine en
cf the group. Būt this was all
and
Altar, where the high priest needless for no one said a Avord,
kaip iki šiolei.
“Krivių-Krivaitis” received offer- avp Avore left alorie, being bothered
ings; with the dawn of Christianitv
no one. From the hill we could
• PALIKO 8700,000. Mirus a wooden būilding was erectęd, and by
see the \vhole city of Vilnius, Avith
turtuolė Julia Morgam Marlatt later burned down. In the 14th its Avhite buiidings and church toAv15 centuries the present build- ers and steeples, for there arė many
paliko iš savo turtų $700,000 and
ing, known as Vilnius Cathedral churches in Vilnius.
Clevelando Dailos Muzejui.
was built, to which Grand Dūke
We took a ręst here, on benches
Vytautas niadę generous contribu- provided for that purpose, and then
tions, an<( where later he was buri- began the elimb down again, for
• OHIO valstijoje įnčjo ga- ed. The bishop Protusevičius dishad a long Avalk to the raillion nuo Rugpjūčio 19 d. įsta 1 liked Vytautas and <* dered his Avė
roaa station. On the Avay we passtymas kuris palengvina namų I bones removed. It is believed that ed thru some narrow streets that
i s štili buried there for .are common in Vilnius, also thru
savininkams kurie jau negali jj Vytautas
with bones was found, būt ihe poor Jewish seetjon that made
išlaikyti savo namus dėl sko I aas box
it contained no documents they us feel Avė Avere in Jerusalem, there
lų. Tuo budu buvę namų savi I aro not sure. The bishop howevėr were so many bearded JeAvs. We
ninkai išvengia patekimo j j is buried here.
Avere taken to the Lithuanian Gim
bankrotą, kad galėtų pradėti The Rev. Bieliauskas was tell nazija and Hali, Avhete the chorus
i
ing
me
about
the
hard
struggles
'sang a feAv impromptu songs to
išnaujo gyventi.
the Lithuanians of ' Vilnius were those Avho eseorted us around Vil
having- with the regime of the nius. They had hoped to have a
Poles. They are persecuted at ev concert būt nermission for this was
ery turn, their schools vvere elosed denied, and of coųrse they were
PADĖKOS ŽODIS
boarded up, no meetings o E disappointed,* so noAV they sang
Dėkojame p. Cicėnams už and
Lithuanians are permitted, they do these fe\v songs, in spite of the
suteikimą vietos jų gražiame not allov; them to work or do busi- refusal
of the authorities, it was
name delegačių išleistuvių va ness, for as soon as they learn, more likę
a private concert.
karėliui į Moterų Sąjungos sei they are Lithuanians they stop
As Avė left the hall and neared
them,
and
so
the
Lithuanians
strugmą IVorcester, Mass. Taipgi gle along, desperately hoping for the station, we passed down a narTAKSŲ BILOS
street Avhere the house that
nuoširdus ačiū rengimo komi a brighter future, helping each oth- roAv
the declarat'on of Lithuanian InŠiomis dienomis iš apskrities
• DEMOKRATAI Clevelande sijai, valdybai ir visiems da er as much as possible.
dependence was signed wa3 pointiždinės išsiųsta 325,000 taksų pradeda gauti kandidatus mie lyviams. Tas pridavė delega After dinrier a fe\v welcome ad- ed out. Here is Avhere Dr. Jonas
dresses
were
made:
by
Rapolas
Mac

sąskaitų (bilų).
tėms
naujos
energijos
ir
pasi

Basanavičius
lived.
sto mayoro vietai. Pareiškė
editor of ‘Vilniaus Aidas’,
And soon Avė came to the staTaksų knygos apskrities iž savo sutikimą kandidatuoti — ryžimo ginti kuopų reikalus. kevičius,
and Antanas Krutulis, a teacher of tion
and bid our Vilnius friends
do ofise atsidaro Rugpjūčio 28 Adam Damm ir William C. DiDelegatės jau gryžo kupinos the elosed Lietuvių Gimnazija — goodbye,
they were juost cordial
(Lithuanian High School); Mr. Ste and sincere,
d. ir užsidarys pirmadienį, Spa xon ir John E. O’Donnell.
gerų įspūdžių bei vaišių.
and as Avė left Avė
ponavičius
špoke
for
the
American
lių 2 d. Taksų mokėtojai ra
Kandidatų nominacijos bus
M. S. 36 kuopos sekantis su group.
AA’ished them Aveli, Avith a hope that
ginami neatidėlioti savo tak Spalių '3 . Republikonai turės sirinkimas bus laikomas nau By tho tim.e dinner was over the some day soon they Avould be reunder the proteetion of Lith
sų užsimokėjimo.
greičiausia tik vieną kandida joje parapijoje antradienį, 5 weather had cleared and it wąs united
uania, Avhere they rightfully betą, dabartinį^ mayorą Burtom d. Rugsėjo, 7:30 vai. vakare. now refreshing and cool, and as long.
bus had h departed we started
Visos narės malonėkit dalyvau the
It Avas a mOst interesting and
SPALIŲ 9-TOS MINĖJIMUI
out on foot to visit Gedimino Kal Avonderful
visit and I felt satisfied
ti,
nes
delegatės
padarys
pra

nas,
the
historic
hill
on
which
was
CHARLES
BILLS
(Bilas)
MITINGAS
that my great wish to visit Vilnius
išvažiuoja į Bostoną dalyvau nešimus iš M. S. seimo, ir yra built the Castle of Gediminas. Part the ancient capital of Lithuania
Visi vietos draugijų at ti Foreign Wars Veteranų su kitų svarbių reikalų aptarimui. of the ruins are štili there.
fulfilled. The Vilnius croAvd
The entire crowd walked thru the was us
Rast. P. štaupienė.
off Avith cheers, and Avavstovai ir pavieniai veikėjai pra važiavime, kaipo vienas iš Cle
streets of Vilnius, and people stop sent
cd
until
we Avere far out of sight
ped to look at us, perhaps wonšomi dalyvauti Vilniui Vaduo velando tos organizacijos de
\ve turned our thoughts to
dering who we were. I had heard and
legatų.
Suvažiavimas
prasi

SADAUSKAS AIMANUOJA
ti Sąjungos skyriaus susirin
so much about how dilapidated and Kaunas.
deda pirmadienį.
(To be continued)
kime, aptarimui iškilmingo mi
Juozas Sadauskas suaimana negleeted the buiidings of Vilnius
būt now as we vvalked along,
vo dėl patėmijimo kad jis tu were,
nėjimo Spalių 9-tos — Vilniaus
it
seemed
that
they
were
in
prettv
• NAUJAM MAIN
AVE rėtų išlaikyt savo žodį: jis vie
good condition, in fact many of
pagrobimo dienos.
NUE TILTUI norima surasti šai susirinkime, prie apie de- them appeared to be newly paintYOUNGSTOWN
Susirinkimas bus Lietuvių atitinkamas vardas.. Tilto ati sėtko žmonių, savo gerų drau ed and repaired, for this is an
salėje, 8 vai. vakare, antradie darymui ruošiama atitinkamos gų ir kitų, pasakė kad jis “au ancient city, and it didn’t look bad. It is a pleasure to greet you by
was told that after the “ultima- way of this Lithuanian newspaper;
iškilmės, kurios įvvyks Rug sis užsikimš, akis užsidengs” Itum
nį, Rugpjučio-Aug. 29 d.
” the Poles hurriedly fixėd and
it will be more than ever
sėjo 23 d.
ir mes viską, bėgs nuo Lietu cleaned up for they knew that af hotvever,
Alekas Banys,
jolly to greet you personally on the
ter
the
Lithuanian
border
was
openvių
ir
daugiau
nesirodys,
nes
VVS. skyriaus pirm.
ed many visi to rs vvould be“ coming’ occasion of our Fifth Annual Lith
• NELA PARK, elektriškų pamatė kad jo Clevelande nie thru from Lithuania and other sur- uanian Day, Sunday, September 3,
the Hubbard Country Club. Ali
GRAŽUS TURTAS AKRONE lempų ir kitų padarinių išdir- kas neklauso. Jis buvo paža rounding countries and they didn’t at
those who attended the pienic lašt
Parduosiu bučernę ir groser- bystė Clevelande, pasiryžo iš dėjęs suorganizuoti pusantro want the embarrasment of being year will full well realize the beauty
accused of negleeting this city which of the R'rounds.
nę su namu, 7 kambarių, gra kelti tam tikrus savo skyrius šimto jaunuolių dalyvauti pa they
occupied from the Lithuanians.
rade
laike
Kultūrinių
Darželių
So. this year there will be no
ži vieta, ilgus metus išdirbtas iš Clevelando į Bridgeport, Ct.
The pavements of the main street ehange,
dedikacijos
Liepos
30
d.
Bet
except that we will shov.
biznis, kurį/ dariau gerą; par Ten bus iškelta ir apie 200 da
of course are štili the ancient cob- you a bisger
and better time than
bartinių jos darbininkų. Nela neatsilankė nei pora tuzinų, ir blestones, and I thought this cer- ever. Just take
duodu iš priežasties ligos.
route 422 oilt of
tainlv wouldn’t be here if this Cleveland and turn
F. T. Martin
(35)
Park yra General Electric kor tų pačių dalis, buvo seni, kiti city
304
was in the hands of the Lith vvhich will take youintoto route
tik
kūdikiai.
Jis
ir
jo
politi

Hubbard
692 Flora Avė. Kenmore
poracijos dalis.
uanians, to whom it belor.gs, for I Country Club. Those coming
kuojanti
draugai
tą
dieną
pa

from
Akron, Ohio.
remembered how most of the main Akron, Niles, Sharon, New Castle,
darė Lietuviams gėdą.
streets of Kaunas have long ago
Vietoj kitus užkabinėjus, been asphalted and modernized. will reach the grounds on route 62.
SAVININKĖ PARDUODA
ATOSTOGAUJA
More will be said in the rtext
Labai patogus namas ant Vale
Sadauskas turėtų suprasti kad We savv many uniformed Polish
Alekas Banys VVS. skyriaus pats jau kaipo veikėjas perse- soldiers, and there were many “droš- issue of Dirva about our Fifth
a ve., pavienis 6 kambarių, dvigu
Annual
Lithuanian Day of Youngsbas garažius; arti mokyklų, bažny pirmininkas, išvažiavo atosto no ir netinka su savo pereito kas” on the streets. Someone re- town. Hold
tho* J-y in reserve.
čių ir gatvekarių; galima matyti
marked laughingly that there is a — Remember, SEPT 3rd.
popiečiais.
(36) gas praleisti pas savo brolį į šimtmečio idėjomis niekam va “droška” to every resident in Vil
Rev. Chas. A. Patrick.
Savininkė 10226 YALE AVĖ.
Niagara Falls, N. Y. Ten iš dovauti. Visas jo vadovavi nius, there are so many.
As we neared the end of the
mas
tėra
jaunimo
kiršinimas
bus savaitę laiko.
PARSIDUOD4 AR MAI
prieš vieni kitus; visas jo nu- street wbere it formed a Avide open FARMA
HENRY WIEBUSCH
NAIS I NAMĄ MIESTE
Niagara Falls ir apielinkėje veikimas per visa jo 'gyvenimą square, we saw the white Vilnius
Cathedral with its six tall pillars,
140 akrų farma, netoli Orwell,
Namų Dekoratorius iš Vidaus viešėdamas p. Banys žada pa Clevelande yra tik ant galo lie and
elose to the side of it a tall O., parsiduoda arba mainvsim į na
ir iš Lauko.
žuvio
tampymas
žodžių
“
lais

white
bell
tower.
We
stopped
here
mą
Clevelande. Pilnai įrengta, su
rinkti aukų Lietuvos reikalams
took some pietures, and would gyvuliais, naujais padargais, ja
Pirmo3 ru'-ies medega ir darbas. iš savo brolių Lietuvių, ir kas vamaniai”, “bedieviai”, ir nuo and
(36)
lat rūpinimasis “kam bus gar have liked to go in būt as it was vais.
Speciales rudenines kainos.
nori gali per jį užsirašyti Dir bė” jeigu buvo imtasi kokio late afternoon, and we had much
ZIGMONT PISCHING
to see, and our train left at seven, 8603 Force Av.
off Turney Rd.
WAsh. 0527
4371 E. 139 St. vą.
darbo dirbti.
Girdėjęs. we couldn’t spare the time; būt
Cleveland, Ohio

Juozas P1. Muliolis kandida
tuoja Į miesto tarybos, narius
iš 23-čio Wardo. Jis yra su
pus plačiai žinomo Clevelando
Lietuviu veikėjo ir biznieriaus
Petro P. Muliolio.
Nominacijos bul Spalių 3 d.
23-čio Wardo Lietuviai priva
lo pasistengti užsiregistruoti
kada bus paskelbta. registraci
jos, ii’ laikui atėjus balsuoti
už savo vientauti, lietuvis
turi lygia teisę kandidatuoti
ir tokią pat progą laimėti kaip
ir kiti kandidatai.
Juozas P. Muliolis yra bai
Kiekvienas žino pasaką apie
gęs Ohio Statė Universitetą. Gerąjį Samaritoną, bet išrodo
kad labai mažai automobilistų
Lankėsi Žymus Svečias I atsimena kad reikia parodyti
savo gerus norus kitiems kuoiš Lietuvos
j met sėdi už automobilio rato,
Rugpjūčio 18 d. Dirvos re j Kasdien žmonės yra sužeidžia
dakcijoje trumpai sustojo sve mi dėl to kad koks nors autočias iš Lietuvos, Kun. K. P. į mobiliu važiuojantis įsitikinęs
Vaitiekūnas, gryždamas nuo ■ jog jam gatvė priklauso ir atChicagos, nes norėjo pamatyti I sisako sulėtinti savo važiavi
mą arba pasisukti kitur.
Lietuvių Darželį,
"Atminkit kad mandagumas
Kun. Vaitiekūnas yra Jona
vos klebonas ir burmistras, ir pamanymas apie kitą yra
taipgi teisių licenciatas. Jis svarbiausios gero važinėtojo
Amerikon atvyko su Verslinin kvalifikacijos.
Bureau of Public Relations
kų ekskursija, lankėsi keletoje
Cleveland Police Dept.
rytinių valstijų, iš ten gimi
nių pavėžėtas automobiliu į
Chicagą, dabar gryžo per CleLietuviams Biznieriams
velandą.
Pamatęs Lietuvių Kultūrinį
ir Profesijonalams
Darželį gerbiamas svečias la
bai juomi gėrėjosi ir su gra
Clevelando Lietuvių Vaizbos
žiais įspūdžiais tuoj išvažiavo Buto susirinkimas įvyks sek
į Niagara Falls, lydimas savo madienio ryte, 9:30 vai., Rug
giminiečių, keturių Amerikos pjūčio 27 d., pirmininko P. P.
Lietuvių jaunuolių, iš Provi- Muliofio ofise, 6606 Superior
dence, R. I., ir Worcester, avė. Visi nariai prašomi pri
Mass.
būti laiku, aptarti nekuriuos
svarbius reikalus. Bus apkal
bėta delegato skyrimas į Lie
Clevelando Sportinin tuvių Ekonominio Centro su
važiavimą New Yorke.
kai Laimėjo
Clevelando profesionalai lai
Išvažiavę į DuBois, Pa., da kas nuo laiko parodo noro dir
lyvauti “softball” turnire, Cle- bti išvien su vaizbininkais. Ga
velandiečiai laimėjo
rytinių lima butu lengvai sudaryti vie
valstijų pirmenybes.
Dabar na bendra organizacija, kaip
musų Sporto Klubo beisbolinin- turi kituose miestuose, pava
kai ruošiasi važiuoti i Gary, dinant Biznierių ir Profesiona
Ind., kur atsibus rytų ir vaka lų titulu. Clevelandiečiams rei
kėtų pasistengti daugiau vieni
rų komandų susitikimas.
sų kitais artintis, vieni kitais
rūpintis ir remti, to reikalauja
• AMERIKOJ steigiama ty mtfeų kolonijos ateitis.
Jeigu musų profesionalai pa
rinėjimų laboratorija oro ir
orlaivininkystės tikslams. Kur rodys noro išvien su biznieriais
ta laboratorija bus dar nenu darbuotis, Vaizbos Butas gali
matyta. Clevelando miesto val padaryti pamainas organizaci
dyba rūpinasi kad ta 10 mili jos varde ir tada visi galėtų
jonu dolarių vertės įstaiga bu sudaryti bendrą organizaciją.
Profesionalai kurie intere
tų šio miesto ribose.
suojasi bendru veikimu prašo
mi ateiti į šį susirinkimą. .
JAU SIUNTINĖJAMOS
Valdyba.
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SOFT BALL

“Right!” I exclaimed, and tearing out of the room in a mad
CHAMPIONSHIP
frenzy I paused long enough at
the elevator to regain my breath.
Exactly 40 heartbeats more, and
In their first stand in defense
I was in room 204 casting off my of their National Softball title the
shirt. Finished undressing, I im- Cleveland Lithuanian A.C. came
mediately elimbed into the clean, thru vzith flying colors.
fresh-smelling gown which lay on
Before the largest crowd that
the cot. Two minutes by the large ever witnessed an athletic event in
clock in the hall which I could ob- DuBois, Pa. our boys after a tough
serve thru the partially opened battle defeated the DuBois Liths
door went by while I anxiously 4 to 0. It vas a row of. goose
awaited the climax of this nocturnal eggs until the 7th inning for both
episode. Finally, an orderly came teams. In this inning our boys
into the room and ordered me to broke thru for a couple of runs
Climb aboard the hospital carriage and added two more in the ninth,
— the cot. He wheeled me out of finai score 4 to 0. The boys and
the room, down the stuffed eleva those that made this trip were
tor, and to the operating room be
much pleased, and are sure
fore I had time to rationalize my very
very thankful to the DuBois Lith.
mut'fled, racing thoughts.
Club and the DuBois people for tho
A white walled room of appaling fine hospitality shcwn them. ----cleanliness bathed in a ghostly blu- Thank you, DuBois. We hope ve
ish-white light greeted my startled raay come next year. Now to desenses as the door of the operating fend the National title against the
room vas opened before me. Tho Gary, Ind., gang.
eerio luminescence came from a
BOAVLERS ATTENTION
chilly, scientifie-looking refleetor in
the center of the room above a
The season for bowling is just
narrow, white operating table upon around the corner, and will be with
which lay . . . my mother! She us before ve know it. The Cleve
\vas very štili, and her bloodless, land Lithuanian A.C. vili not be
pale featiires stunned me with dire caught r.apping, a conimittee is al
forebodings. Her wan face was ready at vork nraking plaus for
etehed in lines of deep pain! Shud- the ensuing year.
ders pųrsed my spinal column as
A report of this conimittee work
I became aware of the deadly-look- vili be given at a special meeting
ing instruments which were being of the club Tuesday nite, Augusi
placed at my side, by a youthful 29, in the Lithuanian Hall. Ali
nurse. The atmospjiere became al- Lithuanians interested in bowling
most charged with tenseness. My are asked to be present. We hope
nerves tautened when the M.D., to have a bigger and better sea
with a glance of assurance at me, son, than ve did our first year.
stepped forward to adjust that very Plans for the bowling mušt be veli
vvicked-appearing refleetor, to in- vorked out, before the season be
clude me in its w‘eirdl glow.
gins. PLEASE MAKE THIS A
Clenching my fists firmly. I bit DATE AND ATTEND.
my lips as a flash of involuntary
fear surged thru me. No! That I.AWN SOČIAI. AND CARO PARTY
wouldn’t do! I attempted to conBy the reųuest of a large number
centrate my reeling thoughts on vho attended our first card party.
the white enameled cabinets ovith and the kindness cf the Peckaitis
their ornate, trim contents of var- fąftiily, the club vili hold another
iously colored medicines and lethal party in the Peckaitis garden, 6028
cor.coctions and neat rows of keen, Superior Avė., Saturday, Sept. 16.
razor-edged scalpels. Even that fail- This may bt our lašt out-door party
ed when the doctcir, clearing his this year, so make arrangements
throat to attract my attention, step to attend.
ped elose to me with a wad of
BRING YOUR FRIENDS TOO.
cotton, and picked up my right
arm. He then calmly proceeded to
cleanse my arm with an antiseptic
— alcohol solution most probably,
Champion Skippers
for that’s what it smelled likę. Hav
ing finished, he had the nurse wrap
in Earnest Practice
the upper part of the limb with
a pneumatic inflator device — on6
similar to that used for determing
Right nov, the World Bantarn*
blood pressures. The purpose of vęight Football Champions, the
this “thing”, as I later learned, Cleveland Skippies, are working
was to force blood out of the veins, out every nite of the veek at Ė.
once an opening is made in the 18th and Superior Field. You see,
artery.
they open their schedule on the
Straightening my arm with one lOth of September at Thomas Edi«
hand, the doc nodded to the nurse son Field against the crack Akron
who then proceeded to inflate the Yellov Jackets, a very strong banrubber-like pocket on ny arm. With tąm aggregation, hence the reason
a sharp • glance into my eyes, he for the Skippies getting into. daily
picked up a long, thin, metai lance practice.
which had a needle-lke point at
This year the Skips are being
one end, and a long length of gum sponsored by the Nevsboys’ Union,
rubber tubing at the other, the oth proceers of each game will go to«
er end of the rubber tubing ter- wards financing a $20,000 prospecminated at a second lance which tive newsboys’ home and recreation
was already lying in my mother’s house. This is the šame Skippies
opened veins. Now, with every- team that formerly played for the
thing in readiness, the doctor open Cleveland Nevs Toyshop Fund.
ed a small rotary valve in the lance
in his hand and bent over my arm, ed for the next 16 secends that
placing the sticker along the large completel my transfusion.
blue artery just above the elbow.
At lašt it vas over, and
Then, with a rapid thrust, he im- laxed my intense gaze at the I remediately nierced thru the soft flesh and even returned the swell clock,
smile
direetly into the main artery.. A the nurse offered me — although
sharp twinge of fire roppled along I did it wearily enough. I elosed
my arm and shoulder as the thiek, my tired eyes and felt happy with
dark blood spouted thru the open the vorld when the doctor finished
ing into the lance under the in- a little story he told me — one in
fluence of the inflated bag on my which my mother vas safe at lašt,
arm. For a moment I was puzzled. and I — I vas a hero!
Where was the terrific reflex pain
Zoe Decatrice.
which one normally expected? There
was none! After the first mo- ■ •
»
mentary tweak, I was aware only
■ >
of a dūli throbbing pain which vas
* •
quitp endurable — if the suspense
< •
didn’t make it seem worse. For
Dry Cleaning
the first time I noticed a large
glass electric clock on the opposite
Senas Drapanas padarom
vali. The large smooth hands were * • kaip naujas,
, išvalom ir
clearly visible as they continued •»
sutaisom.
their slow ceaseless journey thru
the 360 degrees of the circle. The Paimam iš namų ir pristatnm
shock of the eontact with the lance
gatavus atgal.
gradually vore off, būt a new and
different pain was beginning to :: EVA PETRAITIS ::
make itself felt after three-and-a• i
half minute’s bloodletting. A numb6702 Superior Avė.
ing, weary feeling took possession
Telefonas: HEnderson 1919
of my arm and shoulder after four
minutes had elapsed, and continu-

Dantų Laboratorija

Dental Platės
On CREDIT
We are not allowed to advertise prices, būt
you will be
pleased when
you come here.

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.
TEETH
Novocain

EXTRACTED

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

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

Dentist
HEnderson 3157

