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DARBAI

Washington, Sausio 16. Praplėsti senatvės ir beGRAŽI MUSŲ LIETUVA
i— Prez. Roosevelt įteikė darbės apdraudos planą ir
Kongresui rekomendacijas ant apie 16,000,000 darbi
Į
pagamintas
Socialinės Ap ninkų kurie dabar tuo pla
NUSTATĖ ALGAS plie
LAIKRAŠČIŲ
no ir geležies darbininkams saugos Tarybos, kurios rei nu neapimami.
tų išdirbysčių iš kurių val kalauja skirti anksčiau ir
DIDELIS GAISRAS MAŽEI
džia ima sau reikmenis. didesnes senatvės pensijas,
KIUOSE.
Gruodžio 27 d., va
Aštuoniolikoje šiaurinių taipgi siūlo praplėsti fe- MILŽINIŠKI ŠELPI
karo metu, Mažeikiuose kilo di
MO KAŠTAI
valstijų plieno išdirbvstės deralinę sistemą kad jon
džiulis gaisras linų apdirbimo
savo darbininkams mokės ineitų 16,000,000 ar dau
fabrike,
Nuostoliai padaryta
62M>c valandai, vakarinėse giau tarnautojų.
Prez. Roosevelt raportagana dideli, Pažymėtina, kad
Specialės rekomendacijos į vo Kongresui kad tedera
valstijose mokės 60c., ir po
ir 1937 m. maždaug tuo pat
porą centų mažiau pietinė kurias taryba patiekė yra: te valdžia tarp Balandžio 8
laiku tame linų apdirbime fase ir centralinėse valstijo Pradėti mokėti senatvės d. 1935 m. ir Gruodžio 31,
brike buvo kilęs didelis gaisse. Ohio valstija ineina į pensijas 1940 metais, vie- 1938 m., praleido įvairiems
ras.
toje 1942.
62’Zsc minimumą.
šelies gelbėjimo ir bedar
penbių šelpimo reikalams net
Padidinti senatvės
IŠTEISINO. Gruodžio 15 d..
PLIENO darbai šią sa sijas ir skirti jas nuo ,jau- $9,632,271.227. Nepraleistų
Vilniaus
apeliacinis
teismas
vaitę visoje šalyje bendrai nesnių metų negu dabar bet tam tikslui paskirtų pinagrinėjo pagarsėjusią buvu
. nigų dar liko $716,854,565.
pakilo iki 52.7 nuoš., arba nustatyta.
sios Ryto mokytojos ir skai
1 punktu daugiau negu bu ! Pašalpas senoms darbi ' Prezidentas vėl reikalavo
tyklos vedėjos Bronės žvaigž
ninkų. .našlėms ir jaunoms Kongresą skirti $875,000,vo pereitą savaitę.
dytės bylą. Ji buvo kaltinama
Sharon, Pa. — Shenan- : našlėms likusioms su vai 000 viešiems darbams, bet
priešvalstybiniu darbu — kėsiKongresas sutinka skirti
go slėnio plieno išdirbvstės kais.
ninmsi ginkluotu budu atplėš
Skaičiuoti pašalpas "šu- $725,000,000 ir ne daugiau.
pradėjo daugiau dirbti.
ti Vilniaus kraštą nuo Lenki
Bendrai imant, šių me lyg bendrų algų pagrindo, Kongresas nori kad sve
jos.
Kaltinimas buvo parem
timšaliai. kurie nėra Ame
tų pradžioje plieno darbai vietoje uždirbtų algų.
tas neva nelegaliom knygom.
eina dvigubai daugiau ne Mokėti .pašalpas našlėms rikos piliečiais, negautų joApygardos teismas buvo nu
visų kuriems priklausytų į kių viešų darbų ir mokesApšerkšnoję beržai Lietuvos vieškelyje.
gu 1938 metų pradžioje.
baudęs ją 1 metus, 6 mėn. ka
Plieno ir geležies išdir- senatvės apdrauda jei jie ; čių iš tų fondų.
lėti. Apeliacinis teismas ją iš
Kongreso nariai nori su
SUKILĖLIAI ARTĖJA PRIE BARCELO
AIRIAI VĖL KOVOJA teisino.
bystės gauna daug užsaky butų išgyvenę iki 65 metų.
Pataria įvest pensijas ir varžyti viešų pinigų leidi
mų.
NOS. KAIRIEJI ŽA DA IŠ TEN BĖGTI
PRIEŠ ANGLUS
senoms darbininkų žmo mą, atimant juos iš preziKAUNUI PERKA DAR 15
i dęnto kontrolės.
MOONEY TRUKŠMAU- noms.
AUTOBUSŲ.
Kauno miesto
Hendave, Sausio 19. — (skelbė kad nesikiš nežiū Dublinas, Airija. —- Ai
JA. Paleistas iš kalėjimo
savivaldybė
1939
metais Kau
bandė šokti prieš rint kaip kairieji bus mu- riai užvedė naują kovą iš
SEKANTIS KARAS Kairieji
Moonev vietoj užsilaikyti PASITARIMAS NE
ne
susisiekimo
palaikymui
yra
vyti iš Šiaurinės Airijos
sukilėlius Madrido fronte, ■ šami.
rimtai ir elgtis kaip jo DAVĖ REIKŠMINGU
numačius
pirkti
dar
15
naujų
Britų kareivius ir prisijun
BUSIĄS UKRAINOJ sutramdymui jų žygio Ka*
•¥>
*
amžius reikalauja, pradėjo
talonijoje. Bet tas negel ISPANIJOS kairiųjų vy gti Ulsterį prie visos Airi moderninių autobusų. Tokiam
dalyvauti visokiose darbiePASEKMIŲ
Tarptautinio g y v enimo bėjo. Dabar kairieji sku riausybe įteikė Britanijai jos. Britai atplėšė Ulste- skaičiui autobusų reikia apie
čių demonstracijose ir agi
rio
eigos tėmytojai tikrina kad binai perkelia Madrido ka
r*' provinciją kuomet pie- 700,000 litų.
tacijose. Juomi naudojasi Roma. — Atsilankius čia sekantis tikriausias karas riuomenių dalis į Barcelo pareiškimą kad, jeigu jie tinė Airija iškovojo sau
komunistai, kurie jį kvie Britanijos premjerui Ne- Europoje gali būti Ukrai nos frontą. Pervežimas jų laimėtų karą prieš sukilė autonomiją.
VAIKŲ KLUBAS. I sietuvos
ville
Chamberlainui,
Mus

lius,
Ispanija
nesiims
vyk

čia į visokius mitingus.
Anglijoje prasidėjo eile Vaiko Draugijos Kauno sky
solini jį gražiai priėmė, tu noje, kurią Hitleris gali bus labai pavojingas.
dyti komunistinės tvarkos sprogimų,
kuriuose nužiū rius vasaros metu Kaune išlairimtai siekti atplėšti nuo
Iš Barcelonos bėga žmo
New Yorke kalba apie rėjo pasitarimus, bet nie Rusijos ir Lenkijos ir pa nės į Prancūziją, bėga ir ir nevykdvs jokios politikos rima Airius. Sako tai jų kė Kauno varguomenės vai
kuri butų kenksmingta Ita kovos būdas prieš Britus. kams ri vi vasaros kolonijas ir
streikavimą bent 6,000 ra ko daugiau iš Italų negau daryti nepriklausoma savo kareiviai.
ta
kaip
tik
prižadą
palai

lijai.
Tas gerai. Tik kaip
tris vasaros aikšteles. Šiuo
dio programų artistų. Jie
įtakoje.
v
kyti
taiką,
ir
pagrąsinimą
kairieji
atsilygins už tuos
metu veikia keturi vaikų darreikalauja $15 mokesties už
Rusai Maskvoje kalba
15 minutų programą, $25 jog Italija imsis ginklo jei kad Vokiečiai nesiims tie Hendaye, Sausio 19 d.— nekaltai sušaudytus kuni ATLANTIKO KARO želiai ir keturios vaikų skaityklos. Netrukus žadama atida
už 30 minutų programą, ir gu jos interesai bus kaip siog pulti Rusiją ir gelbėti Gen. Franco sukilėlių ka- I gus, vienuoles, nekaltus pi
LAIVYNAS
nors
paliesti.
liečius,
ir
išdegintas
baž

ryti ir vaikų klubą, kuris ir
riuomenės
stumiasi
šiaury$35 už valandos programą.
Ukrainai atsiskirti. Gali*
*
nyčias ir kitokį šalies tur Suv. Valstijos įsteigė At- pernai veikė.
1
tin
greta
Viduržemio
juros
miausias būdas butų įkurPEŠASI. Detroit, Mich. Paryžius. — Prancūzija styti Ukrainiečius sukilti artyn prie Barcelonos, kur tą, kurį jie naikino, nors lantiko pastovų karo laivy AREŠTAVO • LIETUVĮ. Iš
Auto darbininkų unijos va ėmė rūpintis nauju galimu prieš Sovietus, atsimesti iš I yra kairiųjų valdžios cen- tas neturėjo nieko bendro ną iš 35 laivų, kurie bus Švenčionių praneša kad Gruo
persergėjimas Europoj įsi
dai pešasi tarp savęs veik Europiniu krizių ir pradė unijos, o tada Vokiečiai ga l'tras. Iš Madrido kairiųjų su karo eiga.
26 d. Švenčionių saugumo
jo
stiprinti
savo
diploma

vyriausybė
persikėlė
į
Vagalintiems
diktat o r i a m s džio
nuo to laiko kaip ta unija
lėtų teikti pagalbą Ukrai
pareigūnai
padarė kratą ir
tinę
ir
militarišką
linijas.
įsisteigė. Unijoje tąsosi už
RUSIJA SILPNA. Vie nelysti į Amerikos žemyną. areštavo Kirkučių
niečiams.
Bet šis karas ne j lenciją, bet kai sukilėliai
mo
vadovybę kairieji ir deši Iš Chambėrlaino atsilan palies vakarinės Europos. ! ėmė artėti Valencijos, val nas Amerikietis inžinie Be to, Suv. Valstijos ty kytoją Petrą Čibirą. kaimo
Jis
areš
nieji. Unijos pirmininkas kymo Romoje jokių mato Rusijai turint militariš džia iškelta į Barceloną, rius, buvęs ir dirbęs Rusi rinėja budus kokį ekonomi tuotas ryšium su rinkimais į
Martin tapo išmestas ir mų užtikrinimų Prancūzi ką sutartį su Prancūzija, bet ir iš čia jau turi bėgti. joje, sako kad Rusija dar nį ginklą panaudoti prieš savivaldybes. Čibiras laikomas
redaktorvstės tos unijos jos saugumui* nepasirodė.
Vokiečiai nenorės karą iš Sukilėlių armijos perėjo nėra gatava dideliam susi Vokietiją, kuri pastarė ke Švenčionių kalėjime.
*
Tarp
savaitinio laikraščio. Jis
ĮSI per Gava upę, kur buvo di- kirtimu su kita valstybe, terą prieš Ameriką.
plėsti
•
Bėrimas. — Iš patikėti veltų. kad ir Prancūzija ‘ I dėlės kairiųjų atsparos, ir jos apsiginklavimas dar to kitų yra visiškas uždary
kovoja atgauti tą vietą.
VILNIAUS
geležinkelių di
nų šaltinių žinios skelbia Jeigu Prancūzija bus uz- ! užėmė du miesteliu. Abu li atsilikęs nuo kitų didelių mas durų Vokiečių pre
rekcija
nuo
Gruodžio
21 d. at
Hitleris įsikišo surami kabinta, Anglija tikrai jai i miesteliai yra apie 42 my šalių apsiginklavimo.
kėms j šią šalį.
Vokietijoje atimta drau jog
leido
1,400
geležinkelių
darbi
Chamberlaino para į pagalbą stos.
lios nuo Barcelonos.
dimas priimti jaųriamečius nimui
ninkų,
jų
tarpe
800
darbinin

gindamas Mussolini palai Rusija pradėjo tvarkytis Šiame savo naujame puo VOKIEČIAI tariasi su 100,000 LAKŪNŲ ANGLI
į sunkius plieno darbus, kyti
kų yra iš Vilniaus.
Atleisti
taiką visą metą pirm
JOS GYNIMUI
tikslu padidinti tos indus imant reikalauti išpildymo ir imti naują kryptį pasi lime kairiųjų, nacionalistai Lenkija. Lenkų persimeti
nuo darbo juo labiau jaučiasi
karo. užėmė arti 700 ketvirtainių mas Į Rusiją surūpino naBritanija pradėjo ruošti esą nuskriausti kad daugumas
trijos gamybą.
Italijos “natūralių troški- ruošimui prie galimo
mylių naujų žemės plotų zius ir jie pradėjo labiau vyrus oro lakūnais, kad iki jų prie tų darbų dirbę po 18—
ir paėmė apie 90 miestų ir taikyti savo santikius su Birželio mėnesio butų tin 20 metų. Atleistųjų geležin
SUSEKTA VAGYSTĖ I mų”.
darITALIJA
pradėjo
mažų Katalonijos mieste- Lenkija. Tikslas esąs ben kamų skraidymui 100,000 keliečių atstovai išvyko apeNew Yorko mieste, susi
save
buotis
tuokti
aplink
ANGLIJA
išleido
griež

drai kovoti prieš komuniz vyrų, Kad vyrai labiau ei- liuoti Varsavon.
siekimo sistemos darbinin
;liųkai susitarę, aštuoni vyrai, tą pareiškimą Japonijai, Balkanų valstybes, pietinė Kairieji baisiai susirūpi mo pavojų Europai.
tų į orlaivininkvstę, val•
džia padeda rasti darbus į NUŠAUTAS. Čekiškės vai.,
per pastarus 5 metus išvo atmesdama bent kokias Ja je Europoje, kaip daro Vo nę. Visų amžių vyrus iki
gė iš požeminių traukinių ponų norimas daryti per kiečiai centralinėje Euro 50 metų šaukia karo tar VOKIETIJOS pasiryži tiems kurie baigia apmoky- , Karalgirio kaime, Kalėdų piri mą dieną buvo suruoštas pasikompanijos 26 milijonus mainas Kinijoje, spėka ją poje. Kur baigiasi pietinė nybon Barceloną ginti.
mas didinti savo sumbari- mą.
ir kur prasideda centrali- Jų spauda atakuoja vi- nų skaičių surūpino Brita
' linksminimas. Kazys Veizeris
penktukų, viso $1,300,000. užėmus.
nė Europa nėra nustatyta
j su kitais norėjo sumušti vieną
Jie veikė šitaip: pasažieDEVYNI
ŽUVO.
Brazi

niją.
Britai
žada
imtis
di

' są pasaulį kad “apleidžia”
rių į traukinius praleidimo ITALIJA atsišaukia į sa sienos, taigi ar kartais ne, Ispaniją, neduoda kairie desnio savo kariškų laivų lijoje lėktuvo nelaimėje už vaikiną. Vaikinas bėgo, o jie
i vijosi. Atbėgus prie Marei upunkto prižiūrėtojas pra vo išeivius gyvenančius ki susitiks akis į akį kurioje siems ginklų ir pagalbos. statymo programo.
simušė 9 žmonės.
nors
valstybėje
Hitleris
su
tose
šalyse,
ragina
juos
i lionio sodybos šeimininkas pa
neša kompanijai kad suge
*
do sukamasis ožys, pro ku gryžti į savo tėvynę. Spė Mussoliniu....
IT ALI JOJE eina bruzdė- BUVUS Rusė kunigaikš stojo jiems kelią. Jis kelis
rį pasažieriai eina ir kur jama kad užsieniuose gy
Paryžius, Sausio 17. — dėjimas prieš Prancūziją: tienė Šarbatova per Berli- kartus paklausė “kas čia”, bet
automatiškai -registruo j asi vena arti 10 milijonų Ita JAPONAI sako žada im Prancūzijos seime verda laikraščiai visomis pusėmis no prekybos atstovus iškė trukšmadariai vietoj atsakymo
kiek žmonių praėjo ir kiek lų. Gryžtantiems apsigy ti savo kariškon tarnybon karšta kova: komunistai ir rašo-rėkia: “mes gatavi ka lė bylą prieš Sovietų val paleido akmeniu, kuris sužalo
turi būti surinkta penktu venti valdžia teiks paramą. Kinus užimtose Kinijos da socialistai pakėlė reikalavi riauti su Prancūzija!”
džią už pagrobimą jos me jo Marčiulionienei veidą, išmu
kų. Atsiųstas taisytojas,
lyse. Šymet tiki pašaukti mus kad Prancūzija imtų Britanija pasiuntė savo no turtų laike revoliucijos šė dantis. Marčiulionis Į viesu to prižiūrėtojo žinia, at 60 SUDEGĖ. Australi į tarnybą 1,500,000 vyrų. gelbėti Barcelonos valdžią. karo laivus Į Viduržemio ir pardavimą jų iš varžyti na trukšmautoją iššovė, šusuka skaičiuojamą mašinė joje krūmų gaisre sudegu Tokiu budu Kinai butų pri Prancūzijos vyriausybė at juras, kur Prancūzijos ka nių Berline 1931 m. Ji rei vis pataikė į Veiverį ir jį vielę atgal, o perviršį pinigų sių žmonių skaičius pasie versti kariauti prieš savo sisako lojalistams gelbėti. ro laivynas daro savo ma kalauja milijono dolarių at toje nušovė. Marčiulionis sujie pasidalina.
imtas ir prisipažino šovęs.
kė 60.
pačių brolius.
Britanija taip pat pasi- nevrus.
lyginimo.
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠ LIETUVOS

•

!
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH WASHINGTON,

N. Y Pasaulines Parodos Reikalais
Raginimas Kolonijoms Ruoštis Dalyvauti ir Remti Lietuvių Programą

MIRIMĄ.

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

D. C.

šiais 1939 metais New Yorke įvyksta Pasaulinė Paroda, ku
MIKE 3000 LIETUVIŲ
rioje dalyvaus ir Lietuva. Lietuviai Amerikiečiai turi pagrin
BALTIJOS AMERIKOS
do džiaugtis kad musų Tėvynė, vienintelė iš Baltijos valstybių,
JAUNŲ PROFESIONALŲ
ŽINIOS
DRAUGIJOS VEIKLA
priėmė Jungtinių Amerikos Valstybių kvietimą dalyvauti Pa
Kaip žinoma, šis mirusių iš- PUIŠIS Stasys, 52 metų, pa
PAGERBIMAS
saulinėje
Parodoje
drauge
su
keliomis
dešimtimis
valstybių.
Vi

Baltijos Amerikos Draugija siems mums suprantama kad Lietuvos dalyvavimo faktą galė (Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
eivių Lietuvių skyrius Dirvoje
sikorė savo krautuvėje Gr.
Pittsburgho Lietuvių Vaiz
Washingtone priėmė Interna jo žymiai nulemti Lietuvos rūpinimasis savo 'gausinga išeivija.
buvo jvestas Vasario pradžioje
10, Detroit, Mich. — Rasei
bos Butas turėjo jau trečią iš cionalinės Studentų Draugijos
Lietuvos
dalyvavimas,
be
abejonės,
pakels
šioje
šalyje
visos
nių
ap., Šimkaičių v.
1937 metais, šiuo numeriu mieilės pagerbimą-banketą musų
iš George Washington Univer- Lietuvių tautos vardą, sustiprins čia Lietuvių padėtį, sužadins o CHICAGO, III. — Lietuvos rusių Lietuvių, kuriu vardus KILIKEVIČIUS Jonas, 54 me
jauniems profesionalams. Pir sity kvietimą dalyvauti Tarp jaunojoje kartoje ištikimesnius jausmus Lietuvybei, tiksliau
Konsulas P. Daužvardis dar mums teko gauti, skaičius pa tų, krito negyvas gatvėje ei
mas buvo Adv. Ed. Schultzui, tautinio Vakaro programe, Gr. supažindins ją su Lietuvos praeitimi, Tautos atgimimu ir da buojasi kad Chicagos aukštes siekė jau 3,000. Taigi, kadan
damas į darbą, Gruodžio 27,
antras Adv. Bardzilauskui, ir 16 d. Programas buvo įdomus bartine nepriklausomos valstybės pažanga. Milijonai Amerikie nėse mokyklose butų įvesta
Detroit, Mich.
V.G.
gi
Vasario
mėnuo
jau
čia
pat,
dabar jaunam dentistui, Dr. J. ir dalyvavo įvairių tautų na čių ir viso pasaulio turistų turės progą patirti tikrų žinių apie Lietuvių kalbos pamokos, ši mirusių Lietuvių skaičius vie
mažą, bet vieną seniausių pasaulio tautų, kuri savo jiegomis
MATULIONAITĖ Eleonora, 10
Dugertui.
Barzilauskas yra
riai su savo tautiniais kostiu kuria didžiausias vertybes, puošiančias visuotinę žmonijos kul tam svarbiam dalykui vykinti nam metus išeina po suvirs metų, mirė Gruodžio 29, ChiPittsburghietis, gimęs ir au
susitvėrė “Lietuvių Kalbos 1,500.
nors sa- tūrą.
cagoj. Gimus Cicero, III.
gęs priemiestyje Homesteade. mais, parodymui ką
Pasaulinėje Parodoje Lietuva ne tik turės savo Skyrių-Pa- Komitetas”.
ir
tradivo tautinių papročių
Gaila
kad
nėra
galimybių
su

BEINORIENĖ
Rozalija (Petviljoną, bet ji pasirūpino kad viena diena parodoje specialiai bu
Schultz ir Dugert abu paeina
ei
jų.
rinkti
pilnai
visų
musų
brolių
tų
paskirta
Lietuvių
Tautai.
Toji
diena
bus
Rugsėjo
10,
sek

—
Chicagietis
Viktoras
šuo

rokaitė), pusamžė, mirė 29
iš - rytinės Pennsylvanijos, čia
madienį, tuoj po Tautos šventės (Rugsėjo 8 d.). Šioje dienoje
atvažiavę baigė mokslus ir ap Baltijos Draugija prisidėjo paskirta labai garbinga pareiga ir mums, Lietuviams Ameri lis pakviestas Roosevelto ad vardų kurie miršta išeivijoje. Gruodžio, Chicagoje. — Ra
su savo dalimi tame parengiNe visi Lietuviai pasirūpina
seinių ap., Viduklės miest.
sigyveno.
kiečiams. Mums patikėta suruošti milžiniška Dainų šventė, ku ministracijos užimti atsakome. P-lė Aune Kangas dėvė ri minių minioms kitataučių turės atverti gražiausias dainas mingą vietą Komercijos Depar apie tai pranešti musų spaudai,
Amerikoj išgyveno 35 m.
Adv. Schultz gausiai darbuo jo vidurinės Suomijos kostiu
nors mirtis Įvyksta mieste kur RIMKUS Antanas, 50 m., mi
tamente.
šuolis
jau
išvyko
į
sukurusios
tautos
sielos
gelmes.
jasi tarp Lietuvių ir turi pa mą. Prie jos, p-lė Lily^ Nikula
daugiau Lietuvių gyvena, Be
Lietuvos atsakingų įstaigų iniciativa New Yorke įsteigta
sisekimą savo profesijoje. Ir dėvėjo kitą spalvingą Suomiš Pasaulinei Parodai Remti Lietuvių Komitetas (World’s Fair Washingtoną savo pareigoms. to, tam tikras skaičius Lietu rė Lapkr. mėn., Los Ange
dėntistas Dugert atidarė savo ką kostiumą, kurio stilius pa Lithuanian Committee), kurį sudaro Lietuvių Amerikiečių cen- • BALTIMORE, Md. — Rasta viu miršta gyvenę tose srityse les, Cal. — Vilkaviškio aps.
ofisą ant Carson st. , kur dau- eina iš senų laikų, sakoma bu tralinių ideologinių, fraternalinių ir profesinių organizaęijų at prigėrusį Lietuvi, Kazį Tau- ir miestuose kur daugiau Lie Mirė apsivalgęs nuodingos
giausia Lietuvių gyvena, ir ga- vęs dėvimas moterų minimų stovai. Komiteto Garbės Prezidiumo nariais pakviesti Lietuvos tį. Ištrauktas iš vandens su tuvių visai nėra ir žinių apie žuvies. Amerikoje išgyveno
Įgaliotas Ministras ir Nepaprastas Pasiuntinys Povilas Žadei35 metus.
na daug praktikos turi.
garsioje Suomių tautinėje epi- kis, Lietuvos Generalinis Konsulas Jonas Budrys, Lietuvos Kon gyvybės žymėmis, bet atgai toki negalima gauti.
SALASEVIČ1US Mikas, 55 m.
Dr. Dugertui pagerbimo vą- koje, Kala vėla.
sulas Petras Daužvardis, Lietuvos Garbės Konsulas Kanadoje vinti nepavyko.
Tik pamanykit koks skirtu
mirė Gruodžio 18, Westvilkarienė buvo pas p. Jiezną, kur
Pulk.
Grant-Suttie
ir
Lietuvos
Skyriaus
Parodoje
Generalinis
P-lė Adelė Azukas, kuri at- Komisaras Magdalena Avietėnaitė. Komitetas visu nuoširdu • WESTVILLE, III. — Naujų mas butų jeigu kas met nors
le, III. — Liudvinavo par.,
ir kitos pagerbimo vakarienės
metų dienoj chemikalų dirb po 1,500 Lietuvių Įvažiuotų i
Turga laukės k. Amerikoje
laikyta. Programą atidarė P. stovavo Lietuvaitę, dėvėjo ti- mu nori atlikti jam patikėtas pareigas. Jo darbui reikalinga
visų Lietuviškų pajiegų talka ir entuziastiška nuotaika, šio ko tuvėje laike sprogimo sudegė Ameriką, vietoje apleisti musų išgyveno 38 m.
Pivaronas, L. V .B. pirminin pišką Lietuviuką kostiumą.
Poni Ruth S. Beckmann, miteto tiesioginiu darbu bus suruošti sėkmingą Lietuvių Die jaunas Lietuvis, Pranas Kar tarpą! Bet tie laikai jau pra DULBIS KAZYS, 74 m., mirė
kas, ir pavedė tolesnį vedimą
ną, tinkamai priimt į Parodą atvykstančius svečius iš Tėvynės
ėjo. Vargu kada ateivija į šią
Adv. Schultzui, kuris Lietuviš Amerikos Raudonojo Kryžiaus ir visomis galimomis priemonėmis pagelbėti busimam Lietuvos pius, 29 metų.
Gruodžio 10, Flushing, N.Y.
šalį bus laisva, kaip kitados bu
kai- ir Angliškai perstatinėjo darbuotoja, kuri tuoj po karo skyriui Pasaulinėje Parodoje.
JESULAITIS
Motiejus, 57 m.
• TORONTO, Ont. — Naujų
Darbas jau pradėtas. Dainų šventei keli tūkstančiai jau metų dienoje čia lankėsi ir vo. Todėl musų Lietuviškas mirė Gruodžio 25, Minersvilįvairius kalbėtojus. Tarpe vie darbavosi prie suorganizavimo
tinių buvo ir svečias iš Bosto Jaunųjų Raudonąjį Kryžių Bal nuolių jau ruošiasi savo prityrusių muzikų vadovybėje, kurios dainavo Chicagos Pirmyn Cho gyvenimas kasdien mažėja su
le, Pa. — Šunskų p., Kuppriešakyje yra komp. J. Žilevičius. Netrukus laukiame iš Lie
no’ V. Jankus, kuris taip pat tijos šalyse, kalbėjo apie Lie tuvos atvyikstant prityrusio dirigento, muziko N. Martinonio ir ras, kuris pereitų vasarą važi kiekvienu mirštančiu Lietuviu.
čiškių k. Amerikoje išgy
Daug Lietuvaičių yra ištekė
palinkėjo geros laimės musų tuviu ir Latvių liaudies pada tautiškų šokių mokytojos, p. Baronaitės. Musų jaunimas at nėjo Lietuvoje.
veno 28 metus.
jusių
už svetimtačių, tų taip
vimus. Prieš tai, ji parodė dvi vykstančių savo srities specialistų rankose turės geriausios
jaunam profesionalui.
VALESKIS
Jonas, 67 m., mi
: gražiai parėdytas Estonijos lč- progos sėkmingai išmokti Lietuviškos dainos ir tautiškų šokių. • CHICAGO, III. — Chicagie ogi niekas neužrekorduoja kairė
Gruodžio
12, Portlaiid,
SANDARIEČIŲ PASITARI i les, kurios buvo jai prisiųstos Bendi-omis —■ Lietuvos ir išeivijos — jiegomįs musų
" jaunimas
s
tis Jonas šarkauskas, Mar po musų vientautes kada jos
Ore. — Tauragės ap., Kvė
MAS
į iš Estijos Jaunųjų Raudonojo turės sužavėti žiūrovų mases Lietuviška daina, Lietuvišku so gučio štabo narys, perėjo pėk- miršta.
darnos par. Amerikoje iš
Atsilankius į musų koloniją ' Kryžiaus. Iš Lietuvių padavi- kju ir tt.
Mirimų išeina daugiau kaip
Darbas prieš ąkis labai didelis. Jis pareikalaus ne tiktai ščias nuo New Yorko iki Los
gyveno
50 metų.
svečiui iš Bostono, V. Jankui, ; mų ji papasakojo atsiradimą
dvasinių jiegų bet ir nemažai lėšų, Kaštuoja chorams Angeles pęr 227 dienas, Ke- po 100 į mėnesį.
buvo sukviestas A. L. Tauti | gintaro. Baigdama savo kal įtemptų
PESYS
Pranas,
mirė Gruodžio
dainų gaidų pagaminimas, jų išsiuntinėjimas, kaštuoja chorų
Daugiau ir daugiau prane
dienės Sandaros narių draugiškas bą ji apibudino Latvišką tau lankymas, kaštuoja komiteto tiesioginis darbas, vedant susira liavimui sunaudojo 139
m.,
nuo
sužeidimo
automobi
Likusios buvo naudoja- šimų apie mirštančius Dirva
pasitarimas L. P. salėje. Ka tinį kostiumą, kurį ji dėvėjo. šinėjimą ir visą organizacinį darbą. Kadangi komitetas netu nas.
liu, Westville, III. — Nau-.
ri jokių lėšų, todėl reikalinga skubi parama. Lėšoms sukelti mos pasilsiui. Praėjo 3,762 pradeda gauti tiesiog iš savo miesčio aps., Sintautų par.,
dangi tą patį vakarą buvo L.
skaitytojų ir korespondentų.
komitetas nutarė išleisti Lietuvių Dienai Pasaulinėje Parodoje mylias.
SUSIRINKIMAS
P. Dr-jos ‘ moterų dalies susi
Veršių k. Amerikoje išgyMirusių pranešimus paduoti
pėkšJ.
šarkauskas
rengiasi
paminėti
ženklelius-medalijonus,
kurie
netrūkų^
bus
pagamin

Draugija turėjo savo regu-; ti ir siuntinėjami į visas kolonijas platinti. Iš ženklelių parda
rinkimas, kur ir sandarietės
tute keliauti per Europą, Į Lie- nereikia, būti Dirvos skaityto veno 40 metų.
dalyvayo, tai nutarta kad Pitts liarį susirinkimą sekmadienį, vimo gautos pajamos bus sunaudotos tik Parodos reikalams.
važiuos į Škoti- ju: pranešimai priimami nuo PLAUŠINIENĖ (vardas nepaburgho sandariečiai apie savo Gruodžio 18 d., 3 vai. po pietų,
Kad darbas butų sėkmingas, reikalinga kolonijose, tuojau tuvą.savoLaivu
gimtinę, o iš ten ke- visų Lietuvių. Pranešime bū žymėta), mirė Sausio mėn.,
organizacijos jubilejinį banke International Student House. organizuoti vietinius komitetus Pasaulinei Parodai remti. Vie ją,
Kanadoj. Liko vyras ir sakomitetų darbas bus sukelti finansinę paramą, organizuo liaus į Lietuvą. Visa bėda tinai reikia pažymėti: vardas, vaitės amžiaus kūdikis.
tą kalbės kai P. Pivaronas su- Po susirinkimo buvo įdomus liniu
ti ekskursijas" į Lietuvių Dieną, padėti savo chorams atkeliau Europoje tai tų vandenų yra pavardė, moteries pavardė po
gryš iš Chicagos, kur jis buvo apsakymai tradicijų ir Kalėdi ti Į New Yorką, priimti svečius iš Lietuvos, ir tt. Dabar dar
Stasys, mirė
tėvais, mirimo diena, amžius, VIRMAUSKIS
perdaug.
pasiruošęs važiuoti su šeima. nių apeigų Baltijos šalyse.
Gruodžio
31,
Hoosick
Falls,
negalima numatyti viso darbo iki didžiausio tikslumo, bet jis
iš kur iš Lietuvos paeina, kiek
Taip pat ir V. Jankus vyks Buvo muzikalis programas,’> nuolat ryškės kai artinsis Parodos atidarymo laikas, kai atvyks
—Margutyje rašoma: “Poe metų išgyveno Amerikoje. Mi N. Y. — Telšių ap.. Upinės
pritaikytas tai pramogai, dai- Parodos Lietuvos Skyriaus organizatoriai. Apie tai Lietuvių tas Tysliava apsivedė per Ka
tą į Chicagą.
p., Kirklių k. Amerikoj iš
reikia
navo
Kalėdines dainas ir gies- visuomenė bus nuolat informuojama per spaudą, radiją ir ki lėdas. Jeigu per kitokią šven rus jauniems vaikams,
"Sandaros kuopų sąryšis n ti
gyveno
36 metus.
paduoti jų tėvų vardus.
priemonėmis.
tarė pasiųsti Sandarai pas ve i- mes tų tautų atstovai, Tau- tokiomis
ULINAUSKIENĖ
Katrė (Jatę
jis
butų
apsivedęs,
tai
gal
šiuo metu kviečiame Lietuviškos visuomenės veikėjus, tau
•y
*
kinimą su $25.00 auka, Sanda- tinius rubus dėvėjo: p-lė Vera tai ištikimų Lietuviškų draugijų vadovybes padėti steigti savo būt niekas nei netėmiję, ale
kavoniutė), 70 metų, mirė
ros 25 metų gyvavimo sukak- J. Gaudei, Lietuvišką; p-lė Li kolonijose skyrius Pasaulinei Parodai Remti ir palaikyti glau kai per Kalėdas tai visi ir šne MALIŠAUSKAS (Malis) J uoGr. 31, Worcester, Mass. —
tuvėse. Taip pat visi pasiža- ly Nikula, Suomišką; p. Ruth džius santikius su Komitetu New Yorke, kurio dabartinis adre ka, dyvijasi.” (Su kuo jis ap zas, pusamžis, mirė Sausio Alytaus par. Amerikoje iš
sas yra toks: World’s Fair Lithuanian Committee, .16 W. 75th sivedė nepažymėta.)
3, Chicagoje. — Šiaulių
di«uuu ap.
.ap., gyveno 40 :metų.
dėjo daugiau darbuotis San- S. Beckmann, Latvišką.
Street,
New
York,
N.
Y.
Vigerių
Akmenės par.,
m. DAUKŠYS Antanas, mirė 28
Draugijai padarė garbę ne
darai pradedant su šiais meKomiteto Valdyba:
Amerikoj
išgyveno
30
metų.
—
Margučio
draugai
—
BaJ.
Virbickas.
tikėtu
atsilankymu
Latvijos
tais.
Gruodžio, Lynvvood, Pa.
Pirm. .Juozas B. Laučka,
i čiunai ir Oliai — gryžo iš Tus BEGALIS Jonas, 42 m., mirė BALTRUŠAITIS Juozas, 51 m.
Vice pirm. Dr. Aldona šliupaitė,
ministras ir žymus Latvis žvė
ia ir Hot Springs, kur jie praVice pirm. Kazys J. Krušinskas,
Sausio 1, Plymouth, Pa.
rių medžiotojas ir kalbėtojas,
mirė Gr. 26. Rockford, III.
Suimtas už Mirtį
Sekr.
Inž.
A.
J.
Mažeika,
URBONAVIČIENĖ
Elena, 84
i
leido
Kalėdų
šventes
ir
sutiko
p. Siemel, kuris diena pirm to
Ižd. Inž. P. M. Barzilauskas,
m., mirė Sausio 3, Luzerne,
i Naujus Metus.
NATR0NA, Pa. — Sausio 12 davė iliustruotą paskaitą NaIždo Globėjai: Alb. S. Trečiokas,
d. policija sulaikė tūlą Povilą tional Geographic Draugijai.
Pa.
Dr. A. Petriką.
JIEŠKOJIMAS. Aš Alfon’ ULINAUSKIENĖ Katrė pa
Cervenak, 29 m., sąryšyje su
Perstatytas susirinkimui, p.
sas Škarnulis, tik ką atvažia
kavoniutė), 70 metų, mi rė
mirtimi 79 metų senės, Jane Siemel trumpai papasakojo sa
vęs iš Lietuvos, paeinantis iš
Žiaurųs Plėšikai
Sausio
m., Worcester, Mass.
Arine Jarzyinski, kuri apdegė vo nekurtuos patyrimus žvė
Punsko par., Palelių k., apsi,
stojau
Akrone
pas
savo
krikš

— Alytaus par. Amerikoje • VIENYBĖ — seniausias ir
sąvo namuose laike gaisro ir rių medžioklėse.
ELLW00D CITY, Pa. — Du
geriausias Lietuvių laikraš
to
motiną
p.
Muckienę.
Jiešnuvežta Į ligoninę mirė. Ma
L. J. Esunas.
jauni banditai Sausio 13 d. už- kau savo tetos Katrės Pečiu išgyveno 40 metų.
tis
Amerikoje, einantis 52 me
nyta kad tik gaisras buvo jos
puolė senuką, 74 metų apvie- lytės, po vyru pavardės neži KUKAUSKAS Vincas, 65 me tus ir antrus metus populiariu
Smulkios
Žineles
mirties priežastimi, bet patir
tų, mirė Sausio 3, Worces- dienraščiu. Leidžia Lietuvių
J. Žemantauskas
nėjusį žmogelį jo ukėje netoli nau. Ji gyveno Clevelande. La
Poni Ružinskienė, gyvenan- Franklin ir prikišę kišenius bai prašau jos arba apie ją ži ter, Mass.
ta kad jos galva buvo sumuš
Spaudos Bendrovė.
NOTARAS
ti palei buvusią Lietuvių bąžnančių
atsiliepti.
BACKAUSKAS
Jokūbas,
mirė
ta. Tas jaunas vyras kaltina
“Dirvos” Agentas”
Prenumerata metams užsie
nyčią, susirgo. Jai St. Tho- popierų jas uždegė, kąnkindaAl. škarnulis
Sausio m., Worcester, Mass. niuose $7.00, pusei metų $3.75,
mas jos primušime ir padegi
130 Congress Avenue
mas ligoninėje padaryta ope- mi jį ir reikalaudami pasakyti 586 Spicer Av.
Akron, Ohio PUKAITĖ Anelė, mirė Sausio 3 mėnesiams $2.
me namo, paslėpimui žymių.
Waterbury. Conn.
i raci ja, kuri buvo gana pavo- kur jis laiko pinigus. Iš. jo
i jin;.a. Ji jau randasi namie, atėmė $23, ką jis viso ir turė JIEŠKAU brolį Juozą Vil m., Rockdale, Mass.
Suv. Valstijose ir Kanadoje
■’ einn sveikyn.
džiūną, Troškūnų par. Gyveno PINEVIčIENĖ Ona, pusamžė, metams $500; pusei m. $2.75.
jo,
ir
surištą
palikę
pabėgo.
S?na Dirvos skaitytoja p.
W. Va., dabar apie
Adresuokite:
mirė Gruodžio m. WaterbuSenukas prišliaužęs į virtu Whee]ing,
1 Bernotavičienė susirgo., gydoPittsburghą. Prašau greitai
rv, Conn. — Raseinių apsk.,
vę ir dantimis peilį įsikandęs atsiliepti.
VIENYBĖ
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = si namuose.
_ (3)
Simokaičių v., Rupeikių k.
i
Jaunuolis
Pius
Kubilius
sušiaip
taip
surišimą
perpjovė
ir
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- Ę
Alena Vildžiūnaitė
193 Grand Street
Amerikoje išgyveno 28 m.
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = Į sižeidė ranką. Gydosi namuo- nuėjo į kaimynus pasipasakoti 555 E. 106 St. Cleveland, O.
Brooklyn, N. Y.
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
= i se.
kas
atsitiko.
jiems linkime grei
Į
P. P. MULIOUIS
Į to Visiems
pasveikimo.
Amerikos Lietuvių Piliečių
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estą te
!
Klubas
Sausio 14 d. turėjo meTariasi Darbo Ligų
=
ir Apdraudos Agentūra
= į tini susirinkimą.
Nauja val
= 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 s dyba užėmė savo vietas, kuri
Kovos Reikalais
buvo išrinkta priešmetiniame
S susirinkime. Jaunuolis klubo
MM
HH
pirmininkas Claren.ee Ražukas HARRISBURG, Pa. — Per
tvarkingai vedė susirinkimą. eitą savaitę čia įvyko kon
Tame mitinge prie klubo prisi ferencija, kurioj dalyvavo val
rašė šeši nauji nariai. Klubas stijos, industrijų ir apdraudos
žada šymet daug veikti.
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
kompanijų atstovai, aptarimui
Lietuvė p. Salomėja Sasnau kaip sumažinti ir kovoti prieš |
IR BALSAMUOTOJAS
skienė gavo Amerikos pi liet yligas ir užsikrėtimus paeinan
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
be.
šį šeštadieni, Sausio 21 d., čius nuo darini. Kuriose in
e •
į š\. Petro bažnytinėje salėje, dustrijose įvesta apsaugojimo!
1 prie Birutes
gatves, atsibus priemonės ten daug mažiau, to
kv.<s;
vakariene ir pokilis paniinčji- kių susirgimų ir sužeidimu at
nmi p. Kavaliausku 50 metų
vedybinio gyvenimo. 'Tikima sitinka. Tą norima praplėsti
skaitlingo Akroniečių dalyva kuolabiausia.
Rakandu Krautuve
vimo
šia m e j ubile j u j e.
6307-1 1 Superior Avė.
ENdicott 2343
Kalnas.
J. A. Urbonas
N. \. \VILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
“Dirvos” Agentas Daytone
Su ziiiiiikas
VedėjasKas platina Dirvą — tas
VAŽIUOK GATVEKARIU AR MOTOR KOčU
531
Michigan Av. Dayton, O.
platina apšvietą.

TRUMPOS

SKAITYKIT
vienybę:

Į APDRAUDOS REIKALE j

i
I

Nikodemas A. VVilkelis

I

1

The Wilkelis Furniture Co. |

I

DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS

1938 METŲ KALENDORIV SUDRASKIUS
(Gromata gerb. Spragilui)

aukavo tiems ‘kankiniams’.
žiuoja dar daugiau, tūkstan dešimts metų atgal, ir mane
čiais. Niekad nieko panašaus nustebino kaip jis mane paži
Paskui iš Lietuvos Teisin
nesu mačius. Gal tas išrodo no; tai buvo p. Jagomastas,
gumo Ministerijos rašto
perdėta, bet tikėkit man, tai iš Tilžės, netoli šios vietos už
(Tėv. nr. 50, ’38) paaiškė
teisybė, žmonės matomai va Nemuno. Nemunas skiria Lie
jo kad Lietuvos kalėjimuo
žiavo iš visų Lietuvos kampų. tuvą nuo Rytų Prūsijos, arba
se tokių kankinių visai nė
Privažiuojant į iškilmių vie Vokietijos. Mudu su vyru ap
tą, tiesiog buvo žavėtina ma silankėm pas p. Jagomastą Til
ra, ir tas balsas kurį SLA.
tyti.
Negalėjau įsivaizduoti žėje, kuris yra spaustuvninkas
išgirdo, buvo tai ne kalinių
kad
tiek
daug žmonių susirin ir knygų bei laikraščių leidė
balsas. Reiškia, SLA. Tau
ktų į vieną vietą. Dauguma jas, tada jis man padovanojo
tiškų reikalų fondą paver
vyrų buvo uniformose, mato puikią autografuotą knygą se
tė politikierių fondu, iš ku
mai visi šauliai. Mums pasa noviškų Lietuviškų pasakų, ku
kojo kad daugelis žmonių ku rią aš labai branginu. Ponas
rio narių sudedami tautiš
rie atvažiavo iš vakaro, čia ir Jagomastas ir Martynas Jan
kiems reikalams pinigai ei
nakvojo. Ar jie miegojo ar ne kus yra vieni iš tų Lietuvių
na kokiems nors “čigonų
nežinau, ir kaip jie išsilaikė kurie darbavosi Lietuvių tarpe
reikalams”.
nuo sušalimo taipgi klausi už atgavimą Lietuvai spaudos
mas,
nes naktis buvo šalta.
laisvės, patiekdami Lietuvai
1938 m. keturios ar pen
knygas, kuomet buvo Rusų su
Kaip
tik
šoferis
privažiavo
į
kios Lietuviškos armijos
varžyta musų spauda. Taip
vietą,
mus
pasitikti
atėjo
p.
•
*
*
»
kariavo už “demokratijos’
Juodkazis, kuris taip puikiai tai 190 metais Lietuva atgavo
monopolį, ir visos gyrėsi
DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI
išrodė savo šaulio uniformoje. savo spaudos laisvę. Malonus
kad “pas mus demokatiia”.
Poni Juodkazienė pabuvo su p. Jagomastas nepasikeitęs nei
extra parinktini, extra ilgaimumis keletą minu tų; ji taip kiek po tų desėtko metų kai
Karas kaip ir pasibaigė,
brandinti tabakai duoda exgražiai išrodė savo Klaipėdos aš jį mačiau. Jis taip pat yra
bet “demokratija” likosi
tra turtingų skonį... extra
senyvas žmogus, bet raudonais
trašto tautiniame kostiume.
palaidota kaip iki šiol bu
Cellophane užvalktis užtikri
veidais, ir yra atvaizdas svei
Dabar
dienos
laiku
galėjom
vus, ir vėl proga visoms
na extra šviežumų.
apžiūrėti visą tą sritį daugiau. katos. Jo duktė ir jos vyras
pusėms girtis turint (savo)
Netoli raštinės yra kitas laiki p. Vilmantas buvo su juo, jie
“demokratiją”, kokią kas
nas pastatas, kuris išrodė dau atvyko Į Lietuvą praleisti ato
giau kaip palapinė, tai buvo stogas ir tikisi prabūti keletą
nori.
gėrimų vieta, čia buvo alaus, mėnesių. Joni Vilmantienė yra
1938 m. socialistų ir ko
sodos, limonado, o kas labiau žurnalistė ir redaktorė. Tilžėje.
munistų laikraščiai gavo
sia mano dėmesį atkreipė tai Ji sakė mums kad jie mano
VISADA ŠVIEŽI!
orikabintos dešros galvos auk vykti į Palangą kada nors Lie
dideli garsinimą tautiška
Dvigubai apsaugoti dviem už
valkčiais
Cellophane.
VIRŠUTI

štumo aplinkui. Išrodė lyg to pos mėnesį, o kadangi ir mes
me dienraštyje, ir užtai gi
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ
nai jų. Taipgi dideli bakanai ruošėmės ten būti tuo pačiu
nasi kad jų skaitytojų
pakelio.
modos duonos, pyrago, bandu laiku, taigi žadėjom susitikti,
skaičius
žymiai
padidėjo.
kių visokių rūšių. Tikrai nie- ir prie to ji parekomendavo
'
Tai
labai
gerai
gavus
to

kam nereikia čia badauti, vis mums atitinkamą vietą apsi
Copyright, 1939, by P. Lorillard Co., Ino.
.
UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ĄRTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių
kuo komitetas apsirūpino, Biz- stojimui. Ponas Jagomastas
vakarais, Columbia Netvvork.
kias pasekmes iš garsini
lanko
nis eina visu smarkumu, Čia Taipgi turi sūnų kuris
mo. už kurį jie nieko neuž
Vvtauto Didžiojo Universitetą
nėra
jokių
gražiai
suvyniotų
mokėjo ir neužmokės. Bet
sandvičių.
Nusiperki šmotą Kaune.
kokia iš to nauda tautiš
duonos ar pyrago, galą deš Ir taip, mums besusitinkant
šiais svarbiais žmonėmis,
kam dienraščiui, kuris be
ros, ir pasidarai savo sandvivėl
atėjo laikas pradėti kitą
Si,
arba
kandi
kąsnį
to
ir
to,
paliovos tuos “iksus” garsi
dalį
programo. Sporto propro
kaip
tik
nori.
Mums
užfundina dykai?
gramas, kuris prasidėjo anks
i"o
po
bonką
sodos,
ir
čia
gavau
(Galas)
susirinkusiųjų, taip kaip bū geros progos prisižiūrėti kaip čiau, iau buvo pasibaigęs. Bu
Įspūdingos Rambyno Iškilmes — Martynas Jan davo
senovėje, kurie per šimt

Naujoviškas kaip Lambeth Walk

(Pabaiga iš per. nr.)
1938 m. “brolis” Bagočius piršdamas SLA. cen
trui vietą Pittsburghe, su
dėjo visus, jo nuopelnus išei vijos Lietuvybei, nepa
miršo dar ir Vipartą; tik
pamiršo priminti tai kad
jis pats ten mokinosi kunigauti, Kun. Delioniui gel
bėjo leisti “Spindulį”, o
1929 m. jis ten tapo išrink
tas “tautiškos bažnyčios si
nodo prokuroru” ir jo aki
vaizdoj Kun. Vipartas ta
po išrinktas vyskupu, bet
tas nabagas nespėjęs nei
nna biznis. Tuoj pradėjau pa- vo lošiama futbolas ir krepši
vyskupo kepurę nusipirkti,
kus Padega Aukurą ir Laužą
mečius iš šios šventos vietos tėmyti
pažystamus veidus as ais įvairi” šauliu organizacijų
turėjo iš Pittsburgho dum
siuntė
savo maldas dievams.
!
v
menų
kuriuos
Pa- "rupiu. Mes išėjom i kita da
J. O. SIRVYDO BIO
taip gražu ir nnčiau panelę pažinojau.
ti.
Elzę Jankytę, li čjos srities, kur buvo susirinišstatyta scena, na įspūdinga,
■ Viskas buvo
Birželio 18 d. — Mes visi su- lygumoje
1
kad aš tikrai džiau
uniformuoti šauliai, su savo
1938 m. “brolis” Jurge
lipom į automobilį, kurio vir- o< šitame šone, kalnelyje, ku- įgiausi turėdama tokią laimę Martyno Jankaus vyriausią,
GRAFIJOS REI
šus buvo nuleistas, taip kad iris apaugęs gražiomis aukšto- :būti liudininke šių tradicinių hikterį, kurią pažinau dešimts, vėliavomis ir emblemomis nalionis Liepos mėnesi išdi
KALU
pušimis, stovi tradicinis (ceremonijų, ir mano troškimas --'etų atgal, nes pas juos mes, qirno3e pasitikti ir pasveikinti
įdomiau buvo važiuoti, gale- mis
:
džiai pareiškė kad jis ne
pagoniškas
aukuras, pastaty- 'jas pamatyti nebuvo apviltas. t”da viešėjom porą dienų. Jiei aidžios narius. Ten buvo atjom
viską
matyti
pravažiuoda;
pageidaus Lietuvos “kazioiš kelių didelių akme- • Tik po vidurnakčio mes ap ■"vvena tik keleto minutų pėk-• ’ikta Įteikimas vėliavų, ir.šauPagėgiai yra visai mažas dintas
>
Širvydo Biografijos Komite mi.
nu” žinių, o Gruodžio mėn.
ščiom ėjimo nuo Rambyno.. liai atliko savo bendra priesaišis altorius buvo jau čia ■leidome
miestukas ir nespėję apsidai- nų.
:
šį
amfiteatrą,
ir
diktas
gavo
laiškų
nuo
prenume

Pamačiau
p. Januškevičių, fil-■ ka. buvo pasakyta keletas ce
aš pirmą kartą Ram- čiai peršalę vėsiame nakties
(Tėv. nr. 52, ’38) tų žinių
ryt jau radomes ant vieškelio kuomet
’
ratorių,
kurie
klausia
kada
iš
mininką,
kuris
čia darė fil remoniniu kalbu jų viršininkų,
byne
lankiausi
dešimts
metų
’
į
Rambyną.
Pavakariop
oras
labai pareidavo ir net “su
ore.
Mes
nuvykom
į
raštinę
' savo šeimininkais ir keletu mas, parodymui Amerikos Lie ir t^rp kitko musų draugė po
atvėso ir mes jautėm šal atgal. Tiesiog virš aukuro, su
sirūpino” ka Lietuvos val leisime knygą, Klausimas vie vėl
kaip Joninės švenčia ni Gudelienė buvo apdovanota
pakabinta
tarp
dviejų
pušų,
'
stiprų vėją atsimušant į vei
kitų, kurie prisidėjo prie mu tuviams
džia padarė su suimtais toje, nes apie ši laiką tikrai tą
mos.
Taipgi
labai malo Šaulės medaliu. Ji yra vadas
kabojo
didelė
emblema
su
Lie

dą
kai
smarkiau
važiavom.
žadėta knygą prenumeratosų ; ten gavom karštos kavos nu pasimatytibuvo
suokalbininkais.
su
asme- moterų šaulių skyriaus.
tuvos
Vytimi.
Elektros
švie

Apielinės išrodė gražiai, ir
ir skanaus Lietuviško kumpio' niu, kurį, buvau kitu
(Bus daugiau)
susipažinus
ir vielos buvo apvedžiotos užkandžių.
1938 m. tas pats “brolis” riams išdalinta, Tačiau, tenka patėmijom kad čia niekur ne- sos
"
Čia turėjom progą
pasakyti
kad
biografijos
rank

aplinkui
tą
emblemą,
taigi
vai

matyt šiaudiniais stogais na- ■
Jurgelionis paša bodamas
susipažinti su keletu šių iškil
buvo nuostabus. Medžiai mių
rengimo viršininkų, Pulk.
(Tėv. nr. 46. ’38) kaip SLA. raštis dar nėra spaudai paduo mų, tiesiog viskas žymiai ki zdas
aplinkui
sudarė
lyg
naturalę
negu kitoje Lietuvos da
Saladžium,
šaulių sąjungos va
namas Pittsburghe bus iš tas. Tas nutiko, tačiau, ne iš taip
lyje, kuri vadinama “Didžioji sieną ir visa ta vieta išrodė
ir Pulk. Liormanu, Klaipė
puoštas. butų gerai pada komiteto kaltės. Reikalinga pi Lietuva”. ši dalis vadinama kaip naturalis teatras. Mes du,
dos rinktinės vadu, kuri orga Visa eilė naujų Dirvos skai Ant. Tačiulis, Pittsburgh, Pa.,
ręs jei Į tarpa kitu dekora nigų suma knygai išleisti ko “Mažaja Lietuva”, čia matė buvom pasodintos priešakinė nizacija rūpinosi šių iškilmių tytojų
Dirvą ir knygą “Valgių Ga
iš įvairių kolonijų arti
miteto
jau
beveik
visa,
sukelta
se
eilėse,
iš
kur
viską
gerai
ma

si tam tikra Vokiška įtaka.
cijų butu pasiūlęs ir “kujominimas” savo žmonai.
^engimu.
Buvo
įdomu
prisi

;
r
toli
parodo
kad
Dirva
gerai
tėm ir girdėjom, nors buvo
la-bingola” Šerų certifika- ir banke sudėta iki vienam cen Mes pralenkėm daug žmonių, įtaisyta garsiakalbiai. Čia ra žiūrėti kaip jie duoda įsakymus uktinasi' ir yra mėgiama. Ją Alex Vasalka, Masneth, N Y.
ir važiuotų, vykstančių
'r nurodymus apie kitos dienos *š°irašo patys Lietuviai, be jo Alf. Sk^rnulis, Chicago, UI.
tą, ir iš molio nulipintus tui. Galima užtikrinti kad nei pėkščių
Į
Rambyną;
tiesiog žavėjo ma dosi tūkstančiai žmonių, sėdy šių iškilmių pareigas.
Pr. Vailiunas, Chicago, III.
vienas
centras
nebus
išaikvonės visos buvo užimtos ir pil Pagaliau buvom gatavi gryž kių agentų raginimo, kalbini A.
biustus Indianos kiaulių ir
ne
matant
mergaites
tautiniais
Shimkonis, Lawrence, Mass.
mo,
ir
išrašo
dovanų
savo
gi

tas kitam tikslui kaip tik tos rūbais ir vyrus šaulių unifor nas miškas ant kalnelio aplink
Chicagos kumelių.
John Butkus, Boston, Mass.
ti
į
Pagėgius
tikrai
užsitarnau

minėms
Lietuvoje.
1938 m. Daugas labai bė knygos išleidimui. Net tą su mose. Neužilgo p. Juodkazis altorių.
tam poilsiui, Juodkazių namuo Padarykit ta patį ir Jus — Fr. Gudauskas. Detroit, Mich.
nurodė tolumoje kalną, kuris Rambynas yra prie pat Ne se. Nežiūrint puikios mėnesie Prašykit saviškiams Dirvą, o St. Laučiška, Detroit, Mich.
davojo kad Lietuvoj nesu mą sukeliant paneštos išlaidos buvo
Rambynas, ir tada mes muno kranto, kuris yra labai nos nakties mes ko ne sušalo xia pat vietoje, tik duokit sa- Ona Skunskas, Detroit, Mich.
sidaro valdžia iš “geriausių visos yra komiteto iš kitur pa išsisukom
iš plento į paprastą status.
me, taigi buvo nepaprastai ma ”0 kaimynams ir draugams su J. Morkūnas, Montreal, Kana
spėkų”, nežinodamas ka^ dengtos. Tokiu budu aukoto smėliną kelią. Tuoj įvažiavom MARTYNAS JANKUS UŽ lonu
Įlysti į minkštą musų šei sipažinti su Dirva ir jie taps
da.
tos “geriausios spėkos” dėl jų sudėtų pinigų nei vienas i pušyną ir tas kelias vedė į
Frank Narbutas, Hunter, Ont.
mininkų
lovą
apie
2
vai.
ryto,
ŽIEBIA
AUKURĄ
IR
’
os
skaitytojais.
tą kalną. Privažiuojant iškil
Kanada.
ir tik atsigulus supratom kaip
nemokėjimo gaspadoriauti centas nepajudintas.
LAUŽĄ
Lincėvičius, vietinis, išrašė Jos, šakionis, Buffalo, N. Y.
mių vietą buvo išrėdyta broProgramas pradėta kuomet labai nuvargusios buvom po J. Dirvą
1926 metais pavarytos, da V. Sirvydas, darbo paskubi- mai-vartai,
savo broliui, A. Lin- Ant. Morkus, Philadelnhia, Pa.
šakomis,
Lietuvos Patriarkas, tokios didelės dienos.
bar Chicagoj “vendzijasi” nimui, jau Rugpjūčio 5 d. 1938 gėlėmis, ir išpuošti
cevičiui, Lietuvoje..
plevėsavo vėlia Mažosios
J. Vilkaitis, Philadelphia, P'a.
m.
rašė
laišką
biografijos
su
senelis
Martynas
Jankus,
neši

Poni Lincevičienė, vietine, iš Pr. Maknius, Philadelphia, Pa.
McCormiko dumu ose.
ANTRA JONINIŲ DIENA
vos. Pravažiuojant toliau ra nas degylą ir lydimas kelių
manytojams
Lietuvoje
(p.
J
rašė savo seserei, Kazei Nedosi daugiau kitų vartų, ant uniformuotų šaulių, pirmiausia
1938 m. Lietuviški “žur
Sekmadienis, Birželio 19. —KALENDORIAI DUODAMI
Girdvainiui),
kad
susitartų
su
revičiutei, Lietuvoje.
kurių
buvo
išpiešta
obalsiai
—
■
nalistai” panaikino Vokie
prie
aukuro
kalnelyje,
kur
už

Musų
brangus
šeimininkai
iš

Pr.
Samuolis,
vietinis,
išrašė
Kurie paskubins išsirašyti
‘Joninių šventė”, “Lai Gyvuo- degė tradicinę ugnį, paskui vyko šį rytą anksti, tuoj po 7
tijos vardą ir jo vietoj su spaustuve Kaune, ir mums su ia
Al.
Rakauskui,
Lietuvoje.
Dirvą
visi gaus dovanų
Nepriklausoma
Lietuva
”
,
taip pat ir įgaliojimą
atėjęs į vidurinę aikštę arčiau valandos, norėdami būti iškil St. Parulis, vietinis, išsirašė puikų dabar,
tvėrė “reichą”, “fuehrerį”. tartį,
1939
metų
kalendorių.
r
kiti
patriotiški
išsireiškimai.
kur buvo sukrauta lau mių vietoje, pasiruošimui die sau.
Bet
reikia
užsimokėti
už visą
“nacius”, “smogikus” - ir... veikti musų vardu Lietuvoje Vą tradicinę iškilmę rengia scenos,
prisiųstų, bet iki šiam laikui 20-ta Klaipėdos šaulių Rinkti žas, kurį taip pat padegė. Ta nos programui, o apie 9 vai.
metą
$2.00.
Taip
pat
Kalen
T. Karinus, vietinis,
dar kaž ką.
da jis pasakė trumpą kalbą ryto mus prikėlė panelė Euge Tulė Traidenis, vietinė,
p.
Girdvainis
nieko
į
tai
neat

dorius
gauna
seni
skaitytojai,
nė. šaulių ženklas matėsi vi apie šių iškilmių reikšmę, pa nija, paragindama skubiai rė
1938 m. “broliui” Jurgekurie atnaujina prenumeratą
Ona Walatka, vietinė.
sveikindamas susirinkusius į dytis, nes nuo Rambyno atvyk Viktoras
lioniui rodėsi kad dabar sakė. Juo pasitikėdami (nes luose papuošiųiuose.
Juogauda, vietinis.
visam metui.
jis
širvydo
biografiją
sumanė)
Visas
plotas
buvo
užsigruEuropoje stipriausia ir di reikalą užvilkinom iki šios die lęs žmonėmis ir vargu galė- Rambyną svečius. Užbaigė sa sta automobilis mus paimti J. N. Trucenskas, Barberton,
(Seni skaitytojai iš kitų
kalbą pasakydamas šiai iš dešimtą valandą. Mes buvom
miestų prisiunčia 10c kalendo
Ohio.
džiausią Vokietiją Čekoslo- nos, ir todėl knyga dar nėra iom privažiuoti į automobilių vo
kilmei pritaikytas eiles, iš ko taip nuvargusios kad butume
vakai butų lengvai įveikę
nasistatymo vietą. Poni Juod turėjau stebėtis, nes jis toks gulėjusios visą dieną, bet ne Leo Prankus, Baltimore, Md. riaus persiuntimo kaštams.)
spaudoje.
kazienė prigelbėjo prie valgių, senas, jau arti 80 metų am buvo kada gaišuoti, ypatingai
be svetimų pagalbos, nes
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
pats
Komitetas
dabar
nutarė
svečiams pavalgydinti, taigi ir žiaus. ir turi tokią netikėtai kad tokios didelės iškilmės tę
‘Čekoslavakija turi geriau
nes
nuėjom
kartu
su
ja.
Tiepasirūpinti
betarpiškai
susi
gera
atminti
eilėms
išmokti.
siasi.
Taigi
mes
pildėme
mi

Amerikoje visam metui ........................ $2.00
sia kariuomene Europoje’
Toliau '•ekė programas kuri gdymus ir kaip tik baigėm
tarti su spaustuve Lietuvoje ’iog stebėtina kaip šie žmonės
Kanadoje ............................................ $2.50
(Tėv. nr. 52.. ’38).
lasiruošia tokiam įvykiui; se- •stliko Šilutės šauliu Choras, ir usryčiauti štai lygiai 10 vaLietuvon ir į kitas šalis ...................
$3.00
1938 m. Tvsliavu Juozas ir pastūmėti darbą prie užbai įas ūkio namas (ne šiaudais oerstatyta didis Vydūno vei ’andą šoferis radosi prie durų.
(Vien. nr. 88, ’38) balsiai gos. Kai kurių nesenai iš Lie iengtas) buvo paverstas į vir kalas, “Vėtra”, kuri vaidino Vytautas, Danutė, Eugenia, ir
Pusei metų — pusė kainos.
viena dalis, komiteto raš Klaipėdos Valstybės Teatro ar nš su Brone tuoj buvom gata
sušuko: “Jus.... praeities tuvos atvažiavusių žmonių pa tuvę
tinė kitoje to namo dalyje, o tistai. Vadovaujamą rolę tu vos, sėdom į automobilį ir vėl
garbės procentais gyvenan tarimu, kreipėmės į Vilties B- visas
viršus paskirtas “Raudo rėjo panelė P'inkauskaitė, ku
į Rambyną. "juodka
ti ‘veteranai’....
senoji vės spaustuvę, Kaune, ir tiki nojo Kryžiaus Pirmos Pagal rią aš susipažinau Kaune de vykstam
zių
vaikai
buvo smagus ir ma
gvardija... impotentai... mės neužilgo gauti reikalingą bos” Įstaiga, Tik įsivaizduokit šimts metu atgal, kuomet ji lonus ; turiu pasakyti dabar
Pasitraukit jauniesiems A- atsakymą. Kaip tik bus susi ■okį dalykų numatymą. Atsi buvo Valstybės Dramos testre kzd Vytautas yra lyg mažas
ekime kokios nelaimės jie yra Ka^^e Po to sekė Kanklių
reivis, jis sumuša kulnais
merikos Lietuvių visuome tarta su spaustuve, greitai dar nasiruošę.
Mes užlipom į an- m.uzikalė dalis, ir programas ikru militarišku budu kuomet
bas
bus
jai
pavestas.
Tada
nės darbininkams iš kelio,
trą aukštą pasidairyti ir ra-■ baigėsi aplink laužą, kur tęsė sveikinasi su svečiu. Danutė
nes tik jiems priklauso A- jau neims daug laiko atlikti. dom ten jauną panelę slaugės si bendri dainavimai, linksmu išlavinta tikru maloniu mote
Jus kebausit greitai ir patogiai populiariais laivais
merikos Lietuvių ateitis!” Todėl prašome veikėjų ir uniformoje gatavą pareigoms. mas ir šokiai, kuriems grojo rišku budu. Negalėjom nepa
Ir “senoji gvardija” pa prenumeratorių paturėti kan Ten radosi vandens užbonas Dariaus - Girėno vardo orkes- stebėti šių jų gražių apsiėjimų,
ir bendrai Lietuvoje vaikai moklausė, pasitraukė iš kelio, trybės ir dar palaukti. Komi’ ir praustuvas, švarus rank-■ tras.
Tiesiog
nėra
žodžiu
apsakyti
tetas
iš
savo
pusės
dės
visas
'
šluosciai,
kabinetas
su
pirmos
kirami tokio apsiėjimo, taigi
ir užstojo didelė tvla, tik
. pagalbos reikmenimis, banda■ šjpm programui, kuris yra' pir tas čia labai paprasta.
pastangas
kad
knyga
butų
iš

“auzose” ema didelis “ružais, vaistais ir tt. Patyrėm mas toks nuostabiai didelis ir
Diena buvo graži ir vėsi,
has”: “birdaiparės” “meti leista kuogreičiausia.
kad ši iškilmė tęsis rytoj visą. Dulkus kokį aš kada mačiau; bet ne saulėta, taigi mes tikė
J. Sagys, Pirm.
dieną, su dideliu programų, su. aplinkui visur tamsu, žėrėjan- jomės kad vėliau praskaidrės
niai jubileiai ženybinio gy
P. Narvydas, Ižd.
čios ugnys, prie kurių šokan- ir apšils. Važiuojant keliu, vėl
sporto žaidimais, muzika.
venimo”, “puotos”, “vaišės”
Paskiau nuėjom i šio vakaroi čiųjų šešėliai davė jausmą lyig matėsi daugybė žmonių, pėkir banketai, ir vis “su. ska • JIEŠKAU pusbrolius, Kazį programo sceną. Perėjom ne-■ senoviškų legendų dvasios žai- ščių, važiuotų vežimais, dvira
ir Juozą Garijonus, iš Kre■ ilgą galą mišku, kuris išrodo• džia aplink mus, ir aš valande- čiais, tipiškais Lietuviškais ve
niais valgiais”.
1938 m. mus pasiekė bal tingos par. Taipgi Petrą ir daugiau kaip parkas, ir. šiuo• iei mintimis perėjau i senus žimais, automobiliais ir viso
Liškus, jie paeina■ laiku pradėjo temti. Priėjomi pagoniškus laikus, kuomet mu- kiais kitokiais ratais, kurie vi
BREMEN
•
EUROPA
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są pirmiau^’a išgirdęs, pa visų prašau atsiliepti.
(3) laidžiame Įkalnės šone prista• laiku pakilo mėnulis virš pušų spalvuotus kostiumus ir uni
I
I
i
HANSA • DEUTSCHLAND
ėmė iš Tautiškų Centų
tyta suolų susodinimui kelioli-• viršūnių ir virš šventos ugnies formas. Tiek daug matėm va
Albina Melinienė
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Superior
av.
Cleveland,
O.
.
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Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir
nuo Birželio 26 iki Liepos 23. Amerikoje lei
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DIRVA

svorio ir pagarbos Amerikos
visuomenėje ir spaudoje.
PO RINKIMŲ _
KAS TOLIAU?
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

TAUTINĖS SROVĖS KONSOLIDAVIMAS
\7IENYBŪJE šiuo klausimu tęsėsi eilė straipsnių Vyt.
\ Sirvydo,, po jo keletą straipsnių su daug praktiškų
minčių tautinės srovės konsolidavimo reikale patiekė
Vyt. Gražulis. Abu šie paminėti rašytojai priveda kad
visgi tie kurie nemato reikalo Tautinę Tarybą ar jai pa
našų musų tautinių organizacijų centrą turėti pilnai nepermato didelių musų tautinės srovės užduočių išeivijo
joje. Štaip kaip Vyt. Gražulis nusako vienoje savo strai
psnio dalyje:
Kodėl tat kai kurie tautinės srovės veikėjai priešingi savo
srovės veiklos subendrinimui? Nejaugi jie nemato kaip sėk
mingai subendrintomis jiegomis veikia kitos srovės? Nejaugi
jie nepajiegia suprasti net to kad tautinės srovės pakrikusia
veikla naudojasi kitos srovės? Kiekvienas, rodos, galėtų aiškiai
suprasti kad ir svarbią tautinę organizaciją — Susivienijimą
Lietuvių Amerikoje — galutinai užvaldė kairieji vien tik dėl
to kad*tautininkai neturi vieningo fronto, kad musų pačių tar
pe nėra sutarimo, nėra griežto nusistatymo vieningai kovoti už
visuomeninę vadovybę, už išlaikymą tautinės srovės pozicijų
visuomenės gyvenime.

Kad kenksmingas yra užsispyrimas laikytis savo
siaurose ribose be ak e;’o supranta ir tie kurie priešina
si ko^solv avimuisi t.aiitirė’e srovėje, bet jų senas, su
pami ė‘ęs įsitikinimas palaiko juos tame supratime kad
jau visko užtenka, nieko daugiau nereikia, ir jie taip
nukalba, nurašo ir — Amen.
Bet kad tie įsitikinimai neatsako reikalui ir yra
tik “įsitikinimas” ir daugiau savo egoizmo statymas pa
rodo šiedu faktai:
Nesenai, dėl Brooklyno kolonijoje esančių kivirčių
tautinėje srovėje, pakilo “Amerikos Lietuvių Sąjungos”
vadai, kurie pareiškė kad jie atstovauja tautinę srovę,
kitiems jie uždraudžia net išsižioti apie tautinius reika
lus....
Sandaros nekurie nariai įsitikinę kad tik Sandara
tegali atstovauti tautinę srovę, ir daeina iki to kad vie
šai pareiškia buk jokios Tautinės Tarybos ar ko nors
jai panašaus Amerikoje nereikią....
Tuo tarpu, ir viena ir kita tų organizacijų neatsto
vauja visų Amerikos Lietuviu tautinių žmonių nei drau
gijų. Jos vistiek yra palaidos, be jokio centro. Kas
joms daryti? Tų savo įsitikinimą peršančių nuomone,
jos turėtų mesti savo gyvavimą ir prisidėti----- bet kur
prisidėti? Vien vieni sakys: į Amerikos Lietuvių Są
jungą, kiti — į Amerikos Lietuvių Tautinę Sandarą....
Aišku, to neįvyks, nieko nebus atsiekta, ir jų pasi
sakymas kad tik kiti su jais turi skaitytis, o jie nesi
skaito su nieko — jiems jokių pasekmių neduos.
. Jų tas užsispyrimas yra tik stūmimas nuo savęs
kitų draugijų kurios nori tautiniai gyvuoti, musų pa
prastos liaudies, kuri nori būti Lietuviais ir gelbėti tau
tiniuose darbuose tuos kurie veikia. Pagaliau, jų naravas prieš jungimąsi-konsolidavimą musų pačių jiegų yra
teikimas ginklo musų priešams mus plakti.
*

Tautinė Taryba, kuri pradėjo gyvuoti jau nuo 1936
metų, ir galutinai susistiprino 1938 metais, taip pat ne
gali sutraukti į save visų tautinių minčių žmonių. Bet
ji ir nesikėsina tai daryti. Jos tikslas ne tas. Ji nori
gauti atstovus ir iš vienos, ir iš kitos ir iš dešimtos tau
tinių minčių organizacijų ir tie atstovai pasitarę dirba
bendrus darbus, kurie reikalingi musų išeivijai ir tau
tai.
Per Tarybą ir Sandara ir Lietuvių Sąjunga gali pa
siekti ir tokias kolonijas kur dar nėra nei jų kuopų nei
ten apie juos niekas nieko nėra girdėję.
Jeigu tos organizacijos dar vis nesupranta Tautinės
Tarybos ir sulyg jos progrąmo bendro darbo ir talkos
visuomeniniais darbais, tai visgi reikia tikėtis su laiku
supras. Štai kaip Vyt. Gražulis tą bendrą darbą numa
to:
8
1. Tautinis išsilaikymas, kurio pagrindan reikia dėti mu
sų priaugančios kartos Lietuvinimą ir tautinėje dvasioje auk
lėjimą.
2. Tautinės ir kultūrinės veiklos palaikymas ir plėtimas,
pirmiausioje vietoje statant tautiškos spaudos išlaikymo ir to
bulinimo reikalus.
3. Santikiavimas ir bendradarbiavimas visais Lietuvos ir
musų gyvenimo reikalais su kitomis srovėmis.

Pageidaujama kad daugiau musų veikėjų rašytų,
pasireikštų musų tautinės srovės konsolidavimo klau
simu. Vyrai, moterys, musų laikraščių skiltys atdaros.

MASKVOS BĖDOS
Tarp kitų bėdų, Sovietų
carai turi bėdą ir su kūdi
kių vystyklais. Šių metų
sureikalavimui, s v e ikatos
komisariatas buvo įsakęs
pagaminti 3,170,000 vysty
klų (ar parišalų) naujagi
miams apžiūrėti. Nors tai
permažai kiek ištikro rei
kalinga, tačiau iki šiol te
buvo padaryta apie ketvir
tadalis, tik 765,900....
Maskvos organas Izvestia bėdavoja kad pastaro
mis dienomis Maskvoje iš
krautuvių., visai pradingo
kūdikiams i eikmenys.

Klaipėdoje einąs dienraštis
Vakarai (kurį redaguoja bu
vęs Sandaros redaktorius, Juo
zas Pronckus) numato kad po
rinkimų “Klaipėdos kraštas tu
rės nusverti visą Lietuvos už
(Spaudoje Pasidairius) sienio politikos kryptį”, nes
“kolektyvinio saugumo siste
Rašo Vyt. Sirvydas.
mai (Tautų Sąjungai) sugriu
PULGIS ANDRIUŠIS.
vus” atsirado nauji budai kaiDARBAS EIS
myninius santikius spręsti, ir
KITA FORMA
“Lietuvai reikia įvertinti ją
Amerikos Lietuviams įdomu supančių valstybių politikos
(RUDENINES LIETUVOS KAIMO ISTORIJOS)
kuriuo keliu musų broliai Lie kryptis, mažiau ar daugiau
tuvoje pasuks Vilniaus vadavi prie jų prisitaikinti ir padary
mo darbų. Tuo klausimu Drau ti atitinkamas išvadas”.
X/ERČIA tvoras ant žemės pikti vėjai, debesys tu prie šulinio. Ogi žiuri kad sietas jau pilnas
gas cituoja XX Amžių, kuria Paskyrimas naujo guberna * eina dangum tokie pilki, nedraugiški, it ko ešerių, lydekų, kuojų.... Ar tik tikrai nebus
me sakoma: “Niekam (nei mu toriaus Gailiaus (ministro tei kie žandarai, neleisdami saulei nei valandėlės čia Ponas Dievas?
sų draugams, nei nedraugams) sėmis), sako, duoda gana už prasijuokti. Bet nieko gera jei ir ji, musų
Susėda visi dangaus gyventojai prie garuo
ne paslaptis kaip musų gyve tikrinimo kad “Klaipėdos kraš maitinto j ėlė, trumpam akimirksniui.' prasijuo
jančio
nimas suaugęs su Vilnium. Vil to gyventojų teisėti reikalavi kia: jos šypseną, kaip sunkiai sergančio ligo- taria: stalo, o Ponas Dievas, kiek paragavęs,
nius mums amžinai šventas mai bus patenkinti, suderinant nies, kuriam gydytojas nuleido kraują. Ak,
■— Šeimininke, duok pipirų!
miestas, kaip žydams Jeruza juos su bendrais valstybiniais nebemieli laukai, pajuodavę, rūkais aptraukti,
— Kad iš kur gi imsiu aš dabar? Mieste
lė, Arabams Mekka. Vilniaus Lietuvos interesais”. Bet Lie lyg seno karšinčiaus akys!
lis
toli
....
tuvos
vyriausybės
nuolaidos,
Vadavimo sąjungos nebėra, bet
Kaip malonu tokiomis darganų dienomis,
sako,
“
negalės
nieko
bendro
Lietuvių tautoje lieka jos su
— Ištiesų, aš sakau tau, eik prie liepos,
gamtos laidotuvių metu, žmogui artojui prie
kur ties akmeniu, ir drevėje rasi pipirų, — ta
kurtas Vilniaus garbinimas, ne turėti su pavoju Lietuvos da
šilto pečiaus, jaukiai prikūrentame kambaryje! rė rūsčiai Ponas Dievas.
nuslopinama Vilniaus meile. bartinių žemių sveikumui.”
Laikas butų galvoti apie suda Lietuvos visuomenė Klaipė O ypač dar jeigu kaimynas pasibeldžia į duris,
žmogelis eina su puoduku ir pasikapstęs su
visas aplipęs šerkšnu ir naujienomis. Kaip tą
rymą Vilniaus Mylėtojų Sąjun dos krašte, dienraštis toliau
ranka drevėje pripila pipirų. Na, dabar tai jau
gos, kuri nuoširdžiai atsižvelg sako, turi uždavinį “padidinti bitelė pilkoji medum! Paskum vėl veriasi du tikrai tikiu čia bus Ponas Dievas! Inėjęs šei
dama į reikalą saiitikius plės veiklumą, pakeisti kultūrinio rys, vėl į pirkią įsiverčia šalto oro debesys, o po mininkas ir padavęs pipirus, ėmė graudingai
ti su Lenkija, Vilniaus meilę darbo ir politinio veikimo tak to pasirodo beržinė pypkė, o po pypkės ir pats muštis į krutinę:
kurstytų priaugančioje karto tiką, priderinant viską prie jos kailiniuotas savininkas. Jeigu turi gražių
— Dieve, Dieve, dovanok kad aš netikėjau
je, ir tyrinėtų Vilniaus šven- bendros krašto psikologijos”. naujienų, busi mielas svečias, o jeigu jų netu tavo galybe....
Svarbiausia čia tai “yra gyvo ri tai dar mielesnis, nes kaimynų sueigoje nėra
toves.”
Tuo tarpu ant stalo blykst-blykst užsidegė
intereso, kad iš Klaipėdos kra kam klausyti. Visi nori sakyti.
pačios žvakės, šventieji pavalgė, nusišluostė
Palubėje spinksi lempa, pečiuje traška sau barzdas, ir tuomet Ponas Dievas tarė:
što Lietuviškos visuomenės
DARBAS PASAULINES
sos
malkos,
ant eglinių grindų tiesiasi ilgi šešė
butų išskirta visa kas tarnau
— šeimininke, dabar nešk čia savo pini
PARODOS METU
liai,
kaip
ugniakurių
rūksta, durnai iš pypkių su gus, pradėsime šventinti.
ja vidaus politikos kovai.”
Kitais žodžiais tariant, Klai blizgančiais dangteliais. Taip gera, jauku, ma
Paskum įsakė visai šeimynai kryžium atsi
Lietuvos atsakingų įstaigų
loni
tinginystė
vaikščioja
per
kaulus.
Pirkia
pėdos
Lietuviai
neturi
būti
gulti ant grindų ir laukti kol jie tris kartus su
sumanymu Nevv Yorke susida
rė Lietuvių Pasaulinei Parodai naudojami Voldemarininkų ir ūžia kaip bičių avilys prieš spiečių. Durnais ei žvakėmis apeis aplink pirkią. Jeigu kuris neRemti Komitetas, kurio pirmi krikščionių demokratų pastan na. ilgos istorijos, pasakos apie senus laikus, laįku pakels galvą tas čirškės pragaro ugnyje
per amžių amžius, amen.
ninkas yra Amerikos redakto goms ruošti suokalbius prieš kada žmonės dar buvo kvaili.
— Bet turtingi.... — būtinai prideda pa
rius Laučka, sekretorius Inž. Lietuvos vyriausybę. Dėl pa
Ponas Dievas paėmė iš ūkininko dėžutę su
Mažeika, iždininkas Inž. Bar- našaus siekio (kad Amerikos sakorius.
auksiniais, užgiedojo šventą giesmę, liepė savo
zilauskas, iždo globėjai Trečio Lietuviai nebūtų vartojami
Kiek turto kuris protėvis turėdavo niekas apaštalams imti žvakes ir visi išgarmėjo pro
kas ir Dr. Petriką, vice pirrni- medega Lietuvos partijų vi tikrai nepasako. Nes jis niekam savo auksinių duris. Pradžioje dar buvo girdėti giesmės, bet
ninkai Dr. šliupaitė ir Krušin- daus kovoms), kaip žinoma, nepalikdavęs po mirties. Atiduodavęs velnio paskui tiktai vėjas švilpė lauke. Po gero pus
skas. Komiteto garbės prezi- kovoja ir išmintingesni Ame globai. Užkasdavęs kur nors klojime, baisiai už- valandžio atsikėlęs turtuolis pasijuto esąs uba
diumą sudaro Lietuvos Minis rikos Lietuviai.
: keikdavęs ir po to jokia žemiška, jiega negalė gas: Pono Dievo ir apaštalų neliko ir gyvos
davus rasti raudonųjų pinigėlių. Kartą vienas dvasios. Jie jau buvo už kelių mylių ir gal gė
tras P. žadeikis, visi Lietuvos
konsulai, ir Lietuvos paskirtas
kaimynas jau strukterėjęs su kastuvu pinigų rė Mendelio smuklėje, keldami stikliukus už
Lietuvos skyriaus komisaras
puodą
ir kažin kas žemėje graudingai surikę. kvailių sveikatą.
SKELBIMAS
Avietėnaitę.
Mat, lobio j ieškotojas sužeidęs kipšo koją, bet
Rudens vakaro pasakorius visuomet dar po
Šis Komitetas šaukiasi į vi
šis šlubčiodamas pinigus dideliu vėju vistiek šio tikro atsitikimo prideda:
suomenę organizuoti vietinius Gerbiami leidėjai arba šiaip pernešęs į kitą vietą.
— Sako, Poną Dievą gyvą sugraužė kirmi
komitetus, kurių darbas butų privatus asmenys 1 Pasiūlau
Bet 'nors ir turtingi būdavę musų prosene nai, o apaštalų vienus nužudę, kitus visokios li
“sukelti finansinę paramą” ir ir prašau išleisti atskira kny liai, o vaikščiodavę apdriskę, avėdavę iš karnų gos apstojusios, dar kitus vėjas suputęs. Vie
ruoštis dalyvauti Lietuvių Die gute mano eilėraščius. Už pintomis vyžomis, o batus visa šeimyna tetu nu žodžiu, negerai Dievo vardu daryti sukty
nos programe (Rugsėjo 10), rankraštį jokio atlyginimo ne rėdavus vienus. Kas eina į bažnyčią, tas ir bes ....
padėti chorams atkeliauti tą reikalauju.
apsiauna. Bet tiktai priėjęs prie pat miestelio.
Taip ilgais vakarais eina istorijos kaimo
Prašomi klausi apie tai p. Visą kelią eidavę basi.
dieną į New Yorką, priimti
pirkiose. Tai vis tikri musų apielinkės atsiti
Dirvos redaktoriaus K. S. Kur
svečius iš Lietuvos, ir tt.
Klausosi jaunimas ir netiki tokiais žodžiais kimai. Senų laikų vaiduokliai. Nesuprantami.
piaus.
Šie eilėraščiai visi buvo apie savo prosenelius.
Kolonijų veikėjai ir draugiDabar ūkininkas pinigu dirba pinigą. Sta
jų vadai privalėtų šiuo reikąlu spausdinti įvairiuose laikraš
— Kam gi tuomet visi tie turtai? kipšui? to gražų rūmą, pila į dirvą pirktines trąšas, at
susirūpinti, nes tai grynas čiuose bei žurnaluose; jie su
— Jei ne kipšui tai kokiam sukčiui, — pa siveda iš miestelio veislinį bulių, rengia vieti
musų pačių, Amerikos Lietu- laukė skaitytojų pasigerėjimo, sakoja seniai.
ninką. Duok Dieve tik-pinigų, o nereikės ant
vių, reikalas. Kuo gražiau ir tačiau mes dėl lėšų stokos ne
Musų kaime gyveno vienas ūkininkas, kuris jų sodinti kipšo, arba laukti šventųjų su žvakė
įspūdingiau mes Parodoje pa galima išleisti.
nežinojo pats kiek pinigų turįs. Vieną sekma mis.
Vikt. Tatarėlis. dienį visa šeimyna išėjus į bažnyčią. Vaikai iš
sirodysim tuo daugiau įgysim
ginė į laukus bandą, senės poteriavo. Pataikęs
patį mišių laiką, kai visi meldžiasi, ūkininkas
♦ DANIJOJ, kiekvienas parduodamas kiau
išsipylęs ant marškos kelis gorčius auksinių ir šinis yra pažymėtas diena kurią jis buvo padė
su sauja ėmęs pilstyti. Jo žmona, nors ir sa tas, numeriu ūkininko kuris jį parduoda, ir nu
kėsi einanti į bažnyčią, bet tyčia pasilikus na meriu kooperativo prie kurio ūkininkas priklau
mie ir pro langelį mačius kaip jos senis žaidžia so.
raudonaisiais. Tiek ten jų buvę, taip jie spin
® PUERTO RIKO salose, prie Amerikos,
dėju vidurvasario saulėje!
randasi
21 rūšis paukščių kurių nesiranda jo
— Kaip gi, mano tėvui dar mažam esant,
kioje
kitoje
pasaulio dalyje. Ten temperatūra
senė pati pasakojo, — tvirtina pasakorius.
tinkama
visą
metą aplinkui, taigi tie paukščiai
Vieną rudenį pas auksotą ūkininką prižlegęjo nematytų-negirdėtų svečių. Pirmas inėjo ži- ir neišlekia kitur; todėl jų niekas kitur ir ne
las-žilas senelis su žvake rankoje. Iš paskos mato.
žygiavo chorus giedodami dvylika barzdotų vy
• INDIJONAI PLATINASI. Apskaičiuoja
rų. Taip pat su žvakėmis, žilasis senelis sėdo ma kad Suv. Valstijose šiuo metu yra 71,366
už stalo ir dangišku balsu tarė ūkininkui:
Indijonų daugiau negu jų buvo 1900 nąetaįs.
Kalėdos, Kalėdos, Kalėdos....
-- Esmi Ponas Dievas, o šitai mano dvyli
Atėjo lauktos, išsiilgtos.
ka apaštalų. Klaupkis, nuodėmių pilnas žmo
Užmiršę mes vargą ir bėdą
gau !
Gyvensim vėl naujomis viltimis.
Ūkininkas buvo dievobaimingas žmogus,
Pasiskubinkit įsigj'ti • šią mažą, kišeninę
persižegnojo
ir krito žemėn. Juk tokie šviesus
Kalėdos, snieguotos Kalėdos....
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
žmonės,
lygiai
kaip
iš
paties
dangaus!
Iš tolimos šiaurės atėjo;
lę
— tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
—
Mes
atėjome
pašventinti
tavo
pinigus,
Atėjo sveikint musų šalį,
sių,
gražių dainų rinkinis, nekurįos jų su
gali
dar
velnias
juos
neapšlakstytus
nusinešti
į
Atėjo su sniegais ir vėju.
kimšynę.
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
Kalėdos.... lauktos, išsiilgtos.
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias
Šeimininkąs, išgirdęs Dievą ir jo šautuo
Nors lauke ir sniegas ir šalta.
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o
sius kalbant apie pinigėlius, susvyravo: kam gi
Ir vėl mes išnauj o atgimsta m,
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
dangaus gyventojams reikalingi tie pinigai?
Kaip laukas ir kaip miškas baltas.
Juk ten jiems nereikia nei žibalo, nei druskos.
KAINA TIK 25c.
Tuomet Ponas Dievas tarė:
Kalėdos, visiems tiek šalmuotos.
— Kelkit ir eik atnešti žuvų, mes labai iš
Dideliems, mažiems ir seneliams.
alkome,
kol atlėkėme pas tave debesų keliais.
Tat visi į jų puotą!.......
—
Kad,
ponai apaštalai, dabar aš neturiu
Tegul visiems jos laimės lemia....
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
žuvų, šaltas vanduo ežere, nesiima.... — tei
Tegul visi bent kartą metuos
gražiai
sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
sinosi drebėdamas senis.
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
Atgimsta su Kalėdų šventėms;
— Eik į šulinį ir su sietu pasemk, Dievo namuose.
i1
Te švenčių laimę jie pamato,
galybė visa suteikia, — tarė rūsčiai Ponas Die
Užmiršę ką seniau kas kentė.
Kaina su prisiuntimu $1.00.
vas.
J. K.
. A ; Veny£Išeina galvą kraipydamas ūkininkas su sie-J

6820 Superior Avė,, Cleveland. Ohio

Jeigu jau valdžios orga
nas turi rašyti editorialus
apie kūdikių vystyklus ar
parišalus, tai tik sovietuose
kas nors negerai....
Vietoje rašyti kaip kūdi
kiai turi jaustis laimingi
užgimdami tame “žemiška
me rojuje”, sovietų laikraš
čių redaktoriai turi rūpin
tis kad trūksta parišalų!

BERLINE Žydams įsa
kyta apleisti Arijonų na
mus ir Anijonams negyven
ti po vienu stogu su Žy
dais. Žydai turi išeiti į
■prantesnes miesto dalis.

KASKĄRAŠO

Taip Buvo Senai...

MARGUČIO DAINOS

*

SAPNININKAS

DIRVA

i

I

VASARIO

l

S"

16-TAI

ARTINANTIS

VISI PASMERKIA
IŠSIŠOKĖLIUS

PER TVOKaV
PASIŽVALGIUS

KOKS IŠTIKRO BUVO TAS
“STUDENTŲ SUKILIMAS”

KAIP SURENGTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
KAUNAS. — Iš viso krašto
BĖS PAMINĖJIMAS
suėjo pranešimai apie Gruodžio
VASARIO 16-tai artėjant, laikas rūpintis atitinkamu 17 dienos minėjimus (1926 m.
(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)
' tos šventės paminėjimu.
šymet sueina 21 metas perversmo diena). Kaip iš tų
kaip 1918 metų Vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vil pranešimų matyti, šiuos minė
Atradę susikryžiavusias šakas ir išmėginę niuje paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją. jimus daugiausia suruošė Lie
(Tęsinys iš pereito nr.)
jų stiprumą, abu keleiviai prisilaužė smulkes
Didesnėsės musų kolonijos metas j metą rengia Ne tuvos Tautininkų Sąjungos pa
nių
šakelių
ir
pasidarė
tikrai
gerą
gulyklą,
ku

XXVIII.
priklausomybės minėjimą, bet daug mažųjų įsivaizduo daliniai. Daugelyje vietų mi
rioje
drąsiai
butų
buvę
galima
sutalpinti
apie
GAISRO PAŠVAISTĖS
ja kad tai sunkus darbas, ir praleidžia tą Tautinę šven nėj i muose dalyvavo ne tiktai
dešimtį tokių nakvynininkų. Pasidarę gulyk tę nepaminėję.
tautininkai ir kitų tautiškųjų
Po kokių dviejų valandų gryžo Albrechtas; las, jie ilgai šnekučiavosi. Albrechtas jai pasa
organizacijų nariai, bet ir ne
Vasario
16-tos
minėjimas
surengti
lengva.
Nėra
ant pečių jam kabojo nukauta stirna.
kojo apie savo gimines, apie Vokietiją; Aliutė reikalo tikėtis sutraukti dideles minias, jeigu jų nėra. organizuota visuomenė.'
Aliutė jau atsitekėjo ir džiaugsmingai su- atsidėjus klausėsi, retkarčiais šio-to paklausda Užtenka kad sueis keli desėtkai Lietuvių, kokioje ma Tų minėjimų proga buvo vi
tiko Albrechtą. Pablogus ir padidėjusiom g’i- ma. Staiga jie abu nutilo, kaip susitarę ir ėmė žoje saliukėje, arba net ir namuose.
sur plačiai pakalbėta ir apie
atsidėję klausytis. Sudundėjo, subildėjo miškas.
liom bkim ji atrodė dar žavingesnė.
paskutinių
dienų opozicinių ele
Gabesnis vyras ar moteris gali papasakoti kelis žo
Prie laužo ji buvo su vilkus daugybę kuro
— Kas tat butų? — vos girdimu balsu pa džius apie Lietuvos laisvės atgavimą. Vaikas ar mer mentų išsišokimus. Priimtose AR 39-TI METAI BUS TO.
KIE KAI BUVO 19-TI?
ir prisitaisius mėsai džiovinti ožius; guoliai ir klausė Albrechtas.
gaitė gali pasakyti patriotiškas eiles. Galima turėti mu- rezoliucijose tie išsišokimai ir
gi jau buvo paruošti. Visa tai liudijo kad ji
Aliutė nieko neatsakė.
i zikos, dainų, ir pagaliau pasilinksminti, pasirūpinant už išsišokėliai griežtai pasmerkti. Tūkstantis, devyni šimtai
buvo rūpestinga šeimininkė.
Vytauto Didžiojo Universi Trisdešimts devinti metai
Trepsėjimas vis darėsi garsesnis ir garses kandžių ir tt. Tai bus taip sakant Lietuvio su Lietuviu
teto Kaune nekurios studentų Kokią teiks žmonijai laimę?
Albrechtas nusimetė nuo pečių stirną, nu nis. Pagaliau pasirodė ir sukelto trukšmo kal susėjimas, palaikymas ryšių.
nėrė kailį, ir keptos žvėrienos kvapas netrukus tininkai — kaž kokie žvėrys. Nubėgus stam
Jeigu sąlygos leidžia, parinkti aukų Lietuvos reika organizacijos pareiškė savo Ar suksis dirbtuvių ratai?
pasklido aplinkui.
bių žvėrių bandai, nušlepsėjo smulkesnieji žvė lams: Ginklų Fondui, Šaulių Sąjungai, ar tam panašiai. protestą prieš universiteto stu Tai parodys mums gal
— O, aš žinau kur mums reiks eiti! ■— reliai.
Kur arti yra didesnė kolonija, iš ten galima parsi dentų susirinkimo panaudojimą laiko ateitis.
linksmai tratėjo Aliutė, išklausius Albrechto
— žmonių arti esama, — tyliai pasakė Aliu kviesti gabesnį patriotą veikėją pasakyti kalbą. Jie pa laike Klaipėdos krašto seimelio
rinkimo sąmišio su studentais Trisdešimts devinti metai
medžioklės pasakojimą.
tė. — Išgąsdinti elniai ir stumbrai nubėgo pro prastai atvažiuoja savo kaštais, nereikia atlyginti.
nieko neturinčios rezoliucijos Ar atneš mums naują
— Kur.
šalį.
Vengti
rengti
Nepriklausomybės
minėjimą
su
to

džiaugsmą ?
prieš vyriausybę skaitymui.
— Ten. Audra iš šiaurės atėjo.
— Gal vilkai juos vijosi? — bylojo Albrech
kių
srovių
žmonėmis
ar
organizacijomis
kurios
yra
prie

Ar
bus atmainos kitokios?
Tos pasirašančios studentų
— Kaip gi tu sužinojai? — paklausė 11 Ll- tas. — Gerai kad mes ne žemai! — tęsė toliau
šingos
Lietuvai.
Tų
priešingų
srovių
agentai
dažniau

Ar
išdildys širdžių skausmą?
organizacijos pareiškia protes
stebęs Albrechtas.
Albrechtas. — žemai butų mus sutrempę. Vis
sia
taikosi
prie
tautinės
visuomenės,
kviečia
juos
dirbti
O,
gal
vėl žus toji
tą prieš tokį provokacinį bū
— Iš žievės aš numatau, žiūrėk kaip ap- tu sumanai ką gera....
išvien,
o
žmonėms
suėjus
pastato
savo
agitatorius
kurie
dą panaudoti visos studentijos j laukiama viltis....
samanojęs ąžuolas iš šiaurės, ir šakų iš tos puIlgai dar jie 'klausėsi slaptingo miško šiug
viską Lietuviško, patriotiško, tautiško nuneigia, pasi vardą atskirų grupių politi
sės mažiau: mat, šakos vis stiepiasi į saulę, o ždėjimo.
Devynioliktieji metai
samanos saulės nemėg ta....
Jau miegas akis merkė Albrechtui, kai ty- renka savo reikalams aukų ir gerus Lietuvius pajuokia, niams tikslams.
i
Leido žmonėms praturtėti,
pasipelnę.
Ilgai jie utariojosi, atgulę pokaičio. Įspū lūs Aliutės balsas pakirdino jį.
i
Mažai
kas be darbo buvo,
Sakiau, nesvarbu sutraukti didelės minios, bet tik
džių, besikeliant per ežerą, prisirinko kiek gana.
— Pasižiūrėk....
išaiškina Amerikos laik Linksmiau teko pergyventi—
Brėško. Nugalė vėjas, nurimo miškas, tik
Aliutė žiurėjo į viršų, rankom šakas pra- i gerų Lietuvių. Jeigu sueidami su priešingomis srovė raščiuose praneštą “studentų Tuos laikus dar ilgai
tebepliauškėjo ežeras.
skleidus. Juodame danguje, kaip kraujo dėmė, mis neva paminėjimą rengti padarot Lietuvai ir musų demonstraciją prieš Prezidento žmonės atsimins.
išeivijai tiktai skriaudą, verčiau visai tokio rengimo ne Smetonos valdžią”:
Albrechtas iš stirnos kojų išpjovė sausgys raudonavo didelio gaisro pašvaistė.
les ir. pririšęs prie abiejų galų po akmenį, ant
— Ne visai toli, rodos. ... Ir gana didelis daryti.
. Vytauto Didžiojo Universite- į Bet praeiti keli metai
"Visada
bukite
savo
Tautos
reikalų
sargyboje
ir
ne

šakos pasvėrė. Į medį pakabino ir odą ir liku gaisras....
te Gruodžio 10 dieną buvo ren Atėmė kas ką turėjo.
duokit
niekam
nei
musų
tautą
žeminti
nei
savo
žmones
sią mėsą. Paskui pasitaisė guolį ir atsigulė.
Albrechtas nenuleido akių nuo keistos dėgta kolektivinė paskaita apie ! Vėl tie patys vargai liko,
išnaudoti
keno
nors
politikai
ar
kitokiai
naudai.
Galvas atgręžė jie į ąžuolą, kojas į laužus, mės, ir į jo širdį įsiskverbė baisiai žavinga minmiestų sulietuvinimą ir Lietu Ir kiek vargo prikentėjo,
#

&

V
¥
¥
kurių bent keli buvo pakurti ir skleidė malonią tis: “Ar tik ne mūsiškiai driokoja ko'kią Lietuvių padėti versluose, ši kolek Niekas jau atlygint
šilumą.
vių sodybą”....
Vilniui Vaduoti skyriai kviečiami spiestis apie Lie tivinė paskaita universiteto už tai negalės....
— Gal būt, sekliai tebejieško musų kur
Viltis susitikti dėdę, išgirsti gimtąją kai- tuvių Tautinę Tarybą, kuri gelbės jums varyti Lietu vadovybei pageidaujant buvo Devynioliktaisiais metais
nors paraistėje! — tarė migdamas Albrechtas. bą vėl sušvito jo galvoje, Tačiau neišteigė jis vystės darbą, padės paruošti Vasario 16-tos ir Spalių atidėta ir neįvyko.
I Kriaučiai buvo mandri ponai,
— Jieškokit, jieškokit, sveiki!
to ką manė, nes greit atsiminė nebegalįs gryžti 9-tos paminėjimo programus, suteiks veikalukus kur
Kadangi apie paskaitos ati j Kiti jiems nieko nereiškė.
Vos pastebima šypsnelė žymėjo miegančių- prie saviškių, ir džiaugsmą pakeitė nusimini reikalinga, ir tarpininkaus aukų persiuntime į atitin dėjimą studentijai išanksto ne Sakydavo — “fabrikantai”.
-jų veidus.
mas. Jeigu arti ir butų riteriai, vistiek reikėtų kamas vietas Lietuvoje, kad Amerikos Lietuvių gerais buvo pranešta, todėl į ją susi Jiems taip žemai stovi,
Ryto metą Albrechtas pirmiausia nutarė slapstytis, net dar uoliau kaip nuo Lietuvių, ku norais skiriamos Lietuvos reikalams aukos nepaliktų rinko daug žmonių. Tą susi tiktai po padu.
pasidaryti kilpinį.
rių Aliutė nustojo bijoti kai persikėlė per ežerą. musų politinių grupių vadų kišeniuose.
rinkimą kai kurios grupės pa
Susiradęs tinkamą ąžuoliuką, nugenėjo ša
— Ar tik reapipuolė Vokiečiai koki so
naudojo savo tikslams, per- Dingo onaras kriaučiuko,
K. S. Karpius,
keles ir, nusivijęs iš sausgyslių templę, pasidir džiaus? — prabilo patylėjęs Albrechtas.
skaitydamos nieko bendra su Lygus jam dar fabrikantas,
Tautinės Tarybos Iždininkas.
bo tamprų kilpinį. Betruko strėlų, kurių jis pa
— Nemanau. Gaisras labai didelis....
turėjusiu Įvykti susirinkimu Jo garbė ant tiek nusmuko
sigamino iš apdegintų ąžuolų šakelių.
Rodos miškas dega! — atsakė Aliutė.
su kitais metais, šymet Su neturinčią politinę rezoliuciją, Kad silkes valgo kaip ponas—
73,000 MAŽIAU
Kol Alebrechtas dirbosi kilpinį ir strėlas,
Nudundėję pro šalį žvėrys, kurie paprastai <
vienytose Valstijose mirtis kuri pagal tą perskaitymą no Kartais kiaulės galva
MIRČIŲ
tol Aliutė tvarkė mėsą.
miega tuo laiku, tartum patvirtino mergelės1
paėmė 73,000 gyvasčių ma rėta laikyti lyg ir visos stu ir ta jam gardu....
Baigę darbą, keleiviai įžengė į mišką.
spėjimą.
žiau. Iki galo metų mirčių dentijos pasisakymu.
j Kuomet žmonės gerai dirbo,
Dangus buvo apsiniaukęs. Aliutė atsidė
Degamas miškas galėjo degdamas pasiekti j Amerikos gyvasčių ap bus apie 85,000 mažiau.
i Visi pinigų turėjo,
draudos kompanijų vadai
Dirva dabar yra pigiausias į Vyro darbo vien užteko,
jus stebėjo medžius, nenorėdama pamesti tik ir juos, o tada — sveiki dingę!
Išviso
šymet
mirs
apie
darbininko liuoslaikio drau
rosios krypties.
Išsigelbėti bebūtų buvę galima tiktai atsi surinkę savo raportus į 1,378,000 žmonių.
gas;
platinkit ją tarp savų. Moterys dirbtuvėn nėjo —
krūvą
skelbia
kad
lyginant
Po medžius skraidė ir čirškavo įvairus pau tiktinai, jeigu ugninė jura butų kelyje sutikus
'Vaikučius dabojo
kščiai. Jie Įžengė, pagaliau, į mišrų lapuotą ežerą, upę. arba jei vėjas nusuktų tą rykštę
ir gražius namus.
mišką, kuriame juo toliau juo daugiau buvo į salį.
i Krizės metu, begyvenant,
kvapių topolių, klevų, liepų ir dar kitų lapuočių.
Albrechtas kelis kartus patraukė orą, bet
: Niekam nebuvo gerovės,
Keistas dūzgimas, tartum tukstanties mu- degėsių
,
kvapo nesuuodė.
žlugo namai, žmonių turtas,
sėlių zirzimas, nustebino keleivius. Pakėlę gal
— Vėjo nėra, — pastebėjo Aliutė, — todėl
Ir atstatymo bendrovės,
vas jie pamatė bites, besisukiojančias apie per dūmai iki čia dar nespėjo ąteiti.... Gaisro,
Kuriąs gal būt niekas
kūno sutraukytą pušies rumbą, kurio drevėje, matyt, pamaži slenkamą, nes pašvaistė nei ma-,
jau neatstatys....
matyt buvo Įsikūrusios jos gyventi.
žėja, nei didėja.
— Gerai butų medaus išsikopus! — tarė j
Pabudravę iki išnakčių, vėlai beužmigo jie, Į
Trisdešimts devinti metai
Albrechtas,* žiūrėdamas į viršų.
bet ir užmigę bemiegojo kiauramiegiu ir gaudė
Ar atneš žmonijai laimę?
— Gerai, bet kaip dakopsi į drevę?
ausim kiekvieną miško garselį.
Ar suksis dirbtuvių ratai?
Ir ištiesų, įlipti į rumbą nebuvo galima, nes!
Aliutė įspėjo. Baisus miško gaisras siautė
žmonės laukia, kenčia baimę
jis neturėjo šakų.
už poros desėtkų varsnų nuo jų. Pro medžius
Ar vėl žus taip ilgai
Keleiviai dar kartą pažvelgę į viliojamą ir! nebuvo galima įžiūrėti į kurią pusę slinko gais
laukiama viltis?....
ASIBAIGĖ 1938 METAS — prasidėjo naujas — ir 1939 metais pasaulyje bus
ras, todėl lengvai buvo galima nupėdžioti į pat
nepasiekiamą drevę, nužingsniavo toliau.
Ku Ku.
visokių-visokiausių atsitikimų, apie kuriuos norėsit žinoti. Viskas kas pašau-,
Paukščiai čežėjo, čiulbavo, rykavo visokiais! vidurį ugnelės.
Bet širdis — žinė. Neveltui smarkiau su-1
balsais. Atrodė kad kiekvienas krūmas, kiek- i
šaulyje dėsis — Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse — bus gau
viena žolelė vis savišką giesmelę skleidžia.
plakė ji Albrechtui: pora desėtkų varsnų tar- ■
siai, bet aiškiai ir vaizdžiai aprašyta DIRVOJE. Be to, Dirvoje SKAIČIAU DIRVOJE kad
Toliau drevių ir daugiau rados.
.• i pas teskyrė juos nuo riterių būrio, kuris drionuolat tilpo ir bus talpinama'visokių kitokių naudingų raštų: Isto Popiežius Nauju Metų proga
—- Meškų čia turi būti aibės, — tarė Aliu-j kojo Lietuvą, senojo Rudolfo vedamas.
rinių apysakų, dainų-eilių, juokų, žinios ‘apie mirštančius Lietuvius, suteikė palaiminimą visai Lie
tė. — Kad tik iki sutemos galėtume pereiti ši
tuvai ir pasveikino Lietuvos
(Bus daugiau)
ir šiaip įvairybė visokių raštų, korespondencijų iš įvairių Lietuviš Prezidentą ir Vyriausybę.
mišką.
kų kolonijų gyvenimo Šiaurinėje ir Pietinėje Amerikose.
Albrechtas, pastebėjęs drevę į kurią lęngTas parodo kad tarp Lietu
vai šakomis buvo galima įlipti, sustojo ir įžiebė
Dirva dabar yra pigiausias darbininko liuoslaikio draugas, kuo- vos valdžios ir Popiežiaus dėl
ugnį. Paėmęs nuodėgulį į ranką, įlipo Į drevę,
L met kitokiems pasilinksminimams pinigų perdaug nėra.
tikybos klausimo Lietuvoje jo
išrūkė visas bites ir, išpjovęs porą gintaro spal
kių nesusipratimų nėra, —
Dirvoje nuolat telpa didelės istorinės apysakos, kurios pačios per save yra ver
vos korių, leidosi žemyn, šliaužti žemyn su ko
Taigi reikia tikėti kad spau
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
riais ir nuodėguliu buvo labai neparanku, prie
tos nuo $2.00 iki $5.00, jeigu tokią apysaką pirktum knygoje. Taigi už savo $2.00 dos kaltinimas valdžios neva
to dar kad bitės nedavė ramybės.
metuose gaunat ir laikraštį ir dar nuo $2 iki $5 vertės priedinių skaitymų.
už nesusitaikymą su Vatikanu
Kelios bitės vis dėlto atkeršijo Albrechtui, (KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
Dirva yra didelis, 8 puslapių savaitinis laikraštis, gausiai paveiksluotas, ir jau (Popiežiaus kanceliarija) yra
už drevės apžiūrėjimą, įgeldamos į kaklą. Ati-’
Tuoj isigykit ją — tik 25c!
tuščias išmislas. Tai yra tik
davęs laimiki Aliutei, jis sopamą kaklą apdė
pradėjo 24-tą savo gyvavimo metą. Per tiek metų Įgijo daugybę sau draugų-skai- nekuriu politikierių ko nors
jo žeme, sumaišęs gerai su seilėmis. Skausmas Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių tytojų. Dirva nori ir toliau turėti Tamstą savo draugu ir rėmėju. Kiekvienas reikalavimas savo partijai, ne
veikiai aprimo. Pabėgėliai, papietavę ties kei- populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų Dirvos skaitytojas skaitosi ir jos leidėjas. Dirva išeina tik JUMS, ne kam kitam, tikėjimui ir bažnyčiai.
mariškai suaugusiomis keturiomis liepomis, lei knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
Ir tas parodo kad daugeliui
taigi visų pareiga yra ją platinti Lietuvių visuomenėje.
Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos šaulių Są
dosi toliau.
politikierių tikėjimas ir bažny
Atnaujinkit savo prenumeratą tuojau, gaukit sau 1939 m. kalendorių, ir pasirū čia yra paskutinis dalykas, ale
Vakaras atėjo jiems bekeliaujant Albrech jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų pinkit kad kiti jūsų draugai, kaimynai ir giminės taptų Dirvos skaitytojais.
to pramintu “bičių mišku”.
jie garsiai rėkauja už tikėji
Matydamas kad jau temsta, Alebrechtas mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
mą ir bažnyčią pasiekimui sa
ruošėsi eiti šakų rinkti, bet susilaikė: Aliutė kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol Dirvos kaina metams: Amerikoje — $2.00; Kanadoje — $2.50; Lietuvoje — $3.00 vo užmačių.
pareiškė nenorinti tame miške po medžiais nak kur jų gauti. Dabar turit progą Įsigyti šią dai
Aš dar nemačiau nei vieno
voti. Ji kažko pabūgo. Albrechtui paklausius nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).
e politikieriaus kuris butų priPRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ
ko ji bijanti, ji atsakė: “Nežinau”....
; pažinęs kad kitas politikierius
Pabėgėliai ėmė duobos j ieškoti, bet, nera
Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
NAUJI SKAITYTOJAI, PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1030 KALENDORIŲ.
■ gerai valdo ar ką gero padarė.
dę tinkamos, apsistojo prie šakoto ąžuolo.
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
Įsikabaravęs pirma pats į medį, Albrechtas'
Siųsdami prenumeratų už Dirvą, Įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metų) ir adresuokit
“Dirvai” išsirašyti nereikia
padavė ranką Aliutei, padėdamas jai įlipti. Auk
laukti pradžios metų—įdėkit
GAUNAMOS DIRVOJE
ščiau buvo daug šakų, todėl jie galėjo lipti kaip
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio Į laišką $2 ir “Dirva” lankys
D i R V A
Superior
Ąve.
Cleveland, n mniiiniinĮuiiniiiiiiH.tiin.tmnHni’Kn-.uiĮHĮĮnuniiiiiiH.iĮniriiuiiH'niniiitiiiĮniiiiiiiinimintiiimĮiuiminiiiiiiiiiiiillliiil
6820
jus ištisą metą.
suktiniais laiptais.

Koks bus

Metas?

Gaukit Dirvos 1939 m. Kalendorių
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TRAVELING IN
OUR LITHUANIA
(Continued from page 8)
bers of sausages strung up on long
wlres just above the heads of the
crowd. It seemed likę tons. Large
breads, black and -\vhite, with rolls
of every description. Certainly no
one here should go hungry, that
wa all taken care of by the commi < e. Business was rushing. No
fa' y sandwiches xvrapped in wax
paier were made here. You buy
a chunk of bread and a piece of
sat >uge and make your o\vn sandwi< i, or just bite into it, ‘ as you
wit i. We were treated to a bottle
of - da, and I had a chance to take
a
.od look at the process of busine i.
Soon we' began to meet
fa liliar faces and people we knew.
Mi s Elsa lankytė, Martynas Jan
kų..’ eldest daughter, I had met her
ten years before, in fact we had
visited with them a couple days.
They live just a few minutes walk
fr n this spot. Mr. Januškevičius
th. moving picture man was here
on the job to take pictures, so that
the people in America could see
w .t goes on here when they celebrate Jonines. Then I was delighted
to meet another person I had met
ten years previous, and again I
was amazed to be recognized; it
was Mr. Jagomastas, from Tilže
Tilsit) just across the Nemunas
river a short distance from this
spot. The Nemunas separates Lithi ania from East Prussia, or Ger
many. ■ M r. Karpius and I had visted M r. Jagomastas in Tilsit, where
; e is a printer and publisher, and
at that time he presented me with
a lovely autographed book of Lithuaaian fairy tales that I treasure
h: hly. Mr. Jagomastas and Jan
kus were among the men who tvorked smong the Lithųanians to regain their freedom. of the Lithuan
ian press from supression of the
B ssians.
It was in 1905 when
th ■. succeeded in yvinning freedom.
D ir Mr. Jagomastas hadn’t change< a bit after ten years. He is
ai o an eldefly man, būt has a
re jy complexion, and is the very
n:'" ture of health.
His daughter
and her husband Mr. Vilmantas
vv re with him, they had come to
Lilhuanią on their vacatiori and expe.-ted to stay a few months. Mrs.
V'lmantas is a journalist and editor i n. Tilsit.
She was telling us that they ąntiėipated -going to Palanga sume
time in July and as we were also
ph nning to go there at their planned time we dccided to meet. Mr.
Jagomastas also has a son who
a! ends the Vytautas the Great TJni\ rsity in Kaunas.
And so while we vvere meeting
and greeting people we knew, it
was time for another part of the
program to start. The sports pro
gram had begun earlier and was
over by now. There were football
a; 1 basketball games by the various
g >ups of the šaulių orgąniaation.V, e went out to another part of the
grounds, where there was a spacious
open. field, on which the uniformed
Smiliai were , assembeled, with their
banrfers and emblems, ready to
g e it the authorities and governr "it officials. There was a pre
su ■ ation. of the colotSį and .the
š ■ ių oath wa« taken enmasše, seve
ceremonial speeches tvėrė made
b~. the officials, and among other
tb'.'.gs our friend Mrs. Gudelienė
vn s decorąted with a Šaulės medal.
S'-e is the commandėr of the won, rs auxiliary of the Šaulių org: ization.

SKANUS VYNAS
u Kas šeštadienį parduodam
1 įiku Claret vyną po 75c
lionasĮ. Taipgi turim skar Tokay, Muscątel, Sherry,
Hackberry ir kt. Visi po
29% stiprumo, po $1.50 gal.
AZET CO.
(9)
1172. East-79.th St.

1LACK CAT
C A
F
E
• Night Club •

4058

ST. CLAIR AVĖ.

(Atdara iki 2:30 ryto)

šeštadieniais Vištienos
vakariene
35c.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

Matykit Lietuvą Naturalese Spalvose
Antra Serija Brolių Motuzų Puikiausių

Lietuvos Paveikslų!

Du vakaru Clevelande, Vasario-Feb. 3 Ir 4

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

“Lai Tėvynės meilė dega musų širdyse.”

*

Penktadienį ir šeštadienį
Tėveliai, PriraŠykit Sa ja mažai jaunuomenei — ber
niukams ir mergaitėms bureRodymo pradžia 8 v. Įžanga 35c. Vaik. 15c
vo Vaikus prie
lius-draugoves, į kurias bus
priimami jauni vaikučiai ir
Skautų
AKRONE ŠIE PAVEIKSLAI BUS RODOMI SEKM. VASARIO 5
mergaitės.

LIETUVIŲ SALĖJE
Paveikslai visai nauji.

/

VESKITE SAVO VAIKUČIUS
IR PRIRAŠYKITE PRIE
SKAUTŲ “ŠARŪNO” IR
SKAUČIŲ “GRAŽINOS”
DRAUGOVIŲ

Ir Maironio biusto reikale
nabagas Česnulis seka paskui
tai kas jau kitų padaryta:
P. česnulis pasinaudojo pro sipriešinus, ta sąskaita numa jis paskelbia kad Karininkų
ga palieti savo tulžį prieš Dir žinta iki apie $800 ir tų akme Klubas padovanosiąs Maironio
biustą, bet visai neturi gabu
vą ir mane, pamatęs Dirvos nų pilniausia užteko....
Iki šiol Clevelande veikia
nr. 1-me tilpusį paaiškinimą Jis prikiša man kam aš rū mų sumanyti rasti kokią kata
Chicagos Draugui, kuris nusi- pinęsis kad skolininkai nesika- likišką organizaciją Lietuvoje, Skautų Skyrius iš Dr., Vinco
i skundė kam tautininkai norį bintų prie visų Darželio sąjun kuri padarytų tokią dovaną. Kudirkos Skautų Vyčių būre
I primesti vieniems katalikams gos narių ir net draugijų ku Mat, Dr. Kudirkos draugija lio ir moterų vyresnių skaučių
i Maironio paminklo pastatymą rios turi Darželyje atstovus. gavo dovaną nuo Karininkų “Živilės” draugovės. Abu šie
Clevelando Lietuvių Kultūrinia Ar tai nusižengimas, jeigu at Ramovės Dr. Vinco Kudirkos vienetai yra sudaryti iš suau
me Darželyje.
stovai ir draugijos nori apsi biustą, tai česnulis tiki kad gusios Lietuvių ateivių jaunuo
Tuo savo “išsiverkimu” čes saugoti nuo vieno asmens, ku ta pati organizacija privalo ir menės. Dabar Clevelando Skau
nulis pasako viešai kokią jis ris vertas tik tiek kiek po jo Maironio biustą dovanoti.... tų Skyriaus štabas organizuopolitiką varė prieš mane pasa kepure stovi, neatsargių įvėli Per kelis metus česnulis “ža
dėjo” Darželio Sąjungos susi
lomis per visą musų prie Lie mu Į skolas ?
JĮIPPODROMĮ]
tuvių Darželio darbavimosi lai Laimingi buvom kad pasitai rinkimuose kad Maironio bius
tą
padovanosianti
Kunigų
Vie

ką, bet kuomet jam būdavo kė eilė pašalinių progų padary
asmeniškai pasakoma jis išsi- ti Darželiui pelno (kaip Lietu nybė, bet ta organizacija su
“Jesse James”
meluodavo ir užsigindavo kad vos sportininkų atsilankymas, juo visai nesiskaitė. Paskiau
Po
trijų
metų sunkaus darbo, už
jis
šoko
ir
čia
ir
ten,
bet
vis
banketai, ir kad SLA. padova
jis “visai nekaltas”. .. .
baigta didelė ir įdomi filmą, “JES
nepavyko.
Pagaliau
jis
buvo
nojo
vienu
kartu
$500,
antru
Savo tuose “graudžiuose
SE JAMES”, kuri ir pradedama ro
verksmuose” česnulis prisipa- kartu $175 ir tt.), taip skolas sugalvojęs kad vietinė šv. Jur dyti Hippodrome Theatre, šeštadie
žysta kaip jis norėjo uždrausti apmažinom. Kitaip tikrai bu gio parapija tą biustą įgytų. nį, Sausio 21.
Česnulis nori kad Dr. Vitkus Tai yra nauja 20th Century-Fox
Dirvai daryti savo naudai pa tų buvę bėda.
kurioje vadovaujamas roles
įsižeistų
tuo Dirvos nr. 1-me filmą,
Kai
česnulis
rengia
savo
rengimus, ir kad Dirva viską
turi Tyrone Power, Henry Fondą,
privalėjus atiduoti Darželio Są naudai pramogas, ir kai gauna tilpusiu Draugui paaiškinimu. Nancy Kelly ir Randolph Scott, su
jungai, kurią jis į skolas įva kitokias ineigas, aš niekados Taip tai česnulis varo mek- daugybe kitų.
Filmą visa yra naturalese spal
rė savo nesiskaitymu su kitais nereikalavau kad jis visa tai liorystes tarp žmonių, kursty vose,
gyvenimų pragarsė
Darželio atstovais ir pasiraši- atiduotų Darželiui; prie to, ku damas vienus prieš kitus, sa jusio vaizduoja
Amerikos istorijoje bandito
vo
“
vardo
”
pakėlimui
....
Tuo
riose
tik
Darželio
pramogų
ko

nejimu visokių kontraktų, ku
Jesse James.
Veikalas turtingas
rių niekas Darželio Sąjungoje misijose dirbau, vis padarėm gi tarpu, kai po pastatymo Dr. skeptakliais, romansu, drama ir ki
tomis įdomybėmis.
Vieniems šis
negaudavo matyti ir tūlų jų Darželiui šimtus dolarių. Aš Kudirkos paminklo pereitą ru vyras
buvo žiaurus niekšas, kitiems
denį,
Universiteto
Kubas,
pa
padovanojau
Darželio
naudai
po šiai dienai bene bus nema
buvo lyg legendinis Robin Hood,
tę. Kuomet skolintojai jau pra du savo gražiausius veikalus naujino savo pasiryžimą įgyti narsus ir karžygiškas. ši filmą
Maironio
biustą
Lietuvių
Dar

(
“
Galiūnas
”
,
ir
“
Baudžiaunin

dėjo siuntinėti Darželio Sąjun
nei pateisina jį nei juodina. Vis
gai laiškus grasindami traukti kė”), juos pastačius Darželis želiui, Dr. Vitkus per Univer- kas atvaizduojama taip kad butų
ir gražiai vaizduoja pereito
Darželio Sąjungą į teismą, jis pelnė virš $600. (Tuos veika teto Klubo pirmininką N. A; įdomu,
šimtmečio Amerikos vakarų gyve
kaip Darželio Sąjungos pirmi lus galėjau statyti Dirvos nau Wilkelį kreipėsi į mane padėti nimą,
kur jis gyveno, veikė ir mi
ninkas, tuos laiškus slėpdavo dai). Bet kuo česnulis prisi jiems bendrai dirbti Maironio rė žiauria mirtimi.
ir nepranešdavo susirinkimuo dėjo stambiai finansiniai Dar biusto gavimui.
se. Bet tuo tarpu pradėjo “su želio parėmimui, jeigu ant ma Ar viena ar kita Lietuvoje
galvoti” budus kaip gelbėti nęs rugoja? (Tiesa, keli metai organizacija padovanos CĮeveDarželį iš skolų: matydamas atgal jis viename bankete pa lando Lietuvių Darželiui Mai
kad Dirva rengdama įvairius žadėjo penkinę, bet ji rodos ir ronio biustą, tikrai tai bus ne
savo parengimus, koncertus ir šiądien dar neatiduoda. Kituo per česnulio pasidarbavimą.
Lietuvos filmų rodymą sutrau se banketuose jis pasipriešino Dr. Vinco Kudirkos draugi
kia publiką, jis pradėjo taiky daryti aukų rinkimą, gal būt jos paminklo statymo komisija DUSEK SU MASKUO
tis atimti iš Dirvos tą ką ji todėl kad pats neišgali duoti, puikiai atsimena kaip česnulis TU IMTIKU ARENOJ
per eilę metų renge, ir paimti savo “vardo” apsaugojimui. Iš su savo maža klikeke piktino
šio meto imtynės ku
Darželio Sąjungos globoje ren kur pinigus sukelsi, jeigu au si ir troško kad nei iškilmės riasGeriausios
rengia promoter Walter A.
kų
visais
budais
nerinksi?)
gti .... Kai tik kas atvažiuo
nepasisektų nei jokių pelnų ne Taylor, įvyks antradienį, Sausio 24,
Česnulis graudžiai rauda kad būtų tą iškilmių dieną, nors Arenoj,
ja. į Dirvos surengtą programą,
kur imsis pragarsėjęs Erjis iš pasalų prisėlina prie sve Dirvos spaustuvė gavus užmo visas ineigas Dr. Vinco Ku nie Dusele su nenugalėtu Maskuotu
pusantros valandos laiko.
čio ir kalbina rengti Darže kėti už spaudos darbus, dary dirkos draugijos komisija bu Imtiku,
Maskuotas Imtikas iki šiol dar
liui, žadėdamas’, kažin kokias tus Darželio parengimams. Bet vo paskyrus Darželio skolų niekeno
nenugalėtas, ir gal būt la
sąlygas. .. . Jis baisiai įtūžo už spaudos darbus tiek pat bu mokėjimui. Kadangi Dr. Vin biausia nekenčiamas imtikas kokis
kai 1937 metų rudenį Dirva vo išmokėta ir česnulio “dru- co Kudirkos; draugija paminklą Clevelande pasirodė, sutiko stoti
surengė koncertą p-lei Rakau- koriui”, kuris jo gazietėlę “dru- savo kaštais statė tai draugijos su Ernie Dusek, po pereitos savai
laimėjimo prieš Ed Don George.
Kaip česnulis dirbo be. jo kavoja”. (O ir tas jo “druko- komisija turėjo teisę tame dar tėsPrie
jų bus kelios kitos poros ge
rius
”
vos
penkinę
Darželiui
pa

be vadovauti, bet česnulis la rų imtiku.
kio supratimo apie atsakomy
bę parodo kad ir šis faktas: kišo, už ką česnulis pasiryžo bai giežėjosi kam ne jis iškil
skaitei, o nepavedė jos Darže padaryti jį visu Clevelando did mes vadovauja....
Skelbimai “Dirvoje”
vyriu ....). Dirva tuo tarpu
lio Sąjungai....
Taigi, ponas česnuli, drums
Tuo tarpu, viskas ko reikia per visą desėtką metų dykai tėjo
ir trukdytojo komplimen
50c už vieną kartą
česnuliui tai daugiau sumanu skelbė savo puslapiuose Darže tą pasilaikyk
Pašalink iš
tris kartus už $1.00
mo — išgalvoti ką nors naujo,' lio naudai daromus parengimus Darželio darbosau.
savo klikos po Priduokit gatavai parašę “Dir
kitokio negu kitas daro, ir ne ir iš plačios Amerikos Lietu litiką, dirbk naudingą
darbą, ir
reiks sielotis atimti iš kitų jų vių daug aukų Darželiui per parodyk nors kiek sumanumo
vos” Administracijai.
Dirvą
suplaukė.
Dirva
ant
sa

daromą biznį. Tada ir sutiki
uždirbimui skoloms mo
mas butų geresnis ir darbas vo pečių nešė visą sunkiausi pinigų
kėti,
kurių
yra dar apie $2500.
Parsiduoda
nuosaikesnis. Bet iš česnulio Darželio vajaus darbą, tuo lai Jeigu kiti ką
rengia savo nau
ku
kai
nei
tas
jo
“
drukorius
”
per visą jo sąjungoje buvimo
nesisielok, nes Clevelande 133 AKRŲ FARMA
laiką neišėjo jokis naudingas nei jis savo “gazietėlid” netu dai,
yra
gana
vietos ir dirvos pra Nauji budinkai, elektra, moder
rėjo.
česnuliui,
išrodo,
geriau
ir pelningas sumanymas: vis
vesti pelningus parengimus niškai įrengta, 2 kambariai su mau
ką sumanė, pravedė kiti. Jis butų buvę jeigu Darželio są Darželio
be tavo tokių dyne gyvenimui; naujas tvartas, 2
tik pasigiria, kad įvarė Dar junga butų atidavus tą dalį “gudrių” naudai
garažius ir įrankių sandėlis;
pasalingų atkalbinė mašinų
želio sąjungą į virš $5,000 sko spaudos darbų kuriuos davė jimų
vištinė, kornų sandėlis, melžykla.
Dirvos
programo
pildytoTikras pirkinis už cash. Mainysim
los, kuri galėjo būti žymiai Dirvai, kokiai žydų spaustu
atsimesti nuo Dirvos ir ei į išmokėtą 2 šeimų namą arba lotą
mažesnė jeigu jis butų taręsis vei, taip jis Dirvai visada už- jus
Clevelando šone. — Atva
su Darželio Sąjungos valdybos vydi. Jis net savo gazietėlę ti ten kur tamsta kviesti.... rytiniame
žiuokit pažiūrėti: Rt 6 iki Chardon,
K.
S.
Karpius.
įsteigė
su
dideliu
džiaugsmu
nariai apie sutartis. (Beje,
pasmui iki Hamden, 1 mailė į pie
vieną parodė, bet kuomet buvo kad “išvarysiąs Dirvą iš biz
tus nuo Hamden prie Rt 306.
(5)
MIKE VALENTĄ
PIRMŲ POPIERŲ
galimybės to pirkinio sumą su nio” ....
R 1
CHARDON, O.
mažinti keliais šimtais, jis at Aišku, tokis desperacijos ap REIKALE
imtas žmogelis nepasakys nie
sisakė tai daryti... .)
Kurie Lietuviai nežino savo
AŠ PARDUODU DAUGIAU
Turint jau gana skolų, jis vė ko gero apie mane ar Dirvą atvažiavimo
KITŲ
dienos ir laivo
VAISTŲBPSIKANKINANTIEMS __ I
liau dar Darželio sąjungos su (nors aš to ir nereikalauju). kreipkitės į Dirvos
REUMATZMO SKAUSMAIS.
agentūrą,
Tik
keista
kaip
jis
dar
iškentė
TOKIS PUIKUS VAISTAS
sirinkime atbėgo su nauja są
KAD IR AŠ PATS
jums bus pagelbėta tai suras
NAUDOJU.
skaita, kuri reikalavo pirkti taip ilgai neišsiverkęs....
ti.
Taipgi
norintiems
išpildo

Darželio takams baigti akmenų
Kada tik jis kalba, vis kalba ma aplikacijų blankos. Patar
už virš $1,200. Daugumui pa- katalikų
vardu. Ką Clevelan tina tuo reikalu kreiptis penk Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų
do katalikai veikėjai apie jį tadieniais ir šeštadieniais.
mano ir kaip su juo skaitosi
parodo ir tas faktas kad savo
6607 Wade Park Avė.
“pasigerbimui” vakarą jis ren
gė ne bažnytinėje salėje, kur
Smagi Lietuviška Užeiga
visi katalikai- dalyvauja, bet
GERAS 6% ALUS IR VYNAS Lietuvių salėje. Mat, tikėjosi
Akrosaičio muzikas kas
susilaukti keleto bolševikėlių,
šeštadienį ir sekmadieni.
su kuriais jis laikas nuo laiko
Durų dovanos atsilan
sudaro bendrą frontą kovojant
LIETUVIŲ BANKE
kantiems.
prieš tautininkus....
česnulis vis bando įkalbėti
A. A. Kazakevičius, Sav.
Moka ant Depozitų
kad, jis Darželio reikaluose “ne
partijų”, bet jo atkaklus
♦ Jeigu Jūsų pinigai neuždirba Jums atitinkamo nuošim
ANSEL ROAD žiūri
partiviškumas visada matėsi:
čio tai tąupykit Lietuvių Banke — gausit didesni
prieš mitingus suagituota jo
nuošimtj ir pinigai bus išmokami ant Jūsų pareika
klika padėdavo jam pervaryti
lavimo.
kad
ir
tokius
dalykus
kurie
už

1066 Ansel Road
krovė Darželiui tūkstantines
• SVARBIAUSIA tai kad LIETUVIŲ BANKE visos
SMAGI LIETUVIŠKA
skolas; jis susirinkimuose vi
Depozitų sąskaitos yra
UŽEIGA
sada keldavo į viršų porą sa
vo artimų draugų kurie davė
Apdraustos iki $5,000.00.
Degtine — Alus — Vynai
Darželio fondui stambesnes au
Valgiai
kas, kitus, tokius pat aukoto
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
jus visada “užmiršdamas”.
THE LITHUANIAN
Muzika Penkta, ir šeštadienį.
Tam desperacijos apimtam
SAVINOS & LOAN ASS’N INSURED >31
Budweiser, Duąesne, Porter Alus žmogeliui visada buvo pavydu
kad
kitas
ką
dirbdamas
pada

U* TO
duodamas tiesiog iš bačkij.
f OOO.
6712 Superior Avenue
rė pasekmingai, o jam vis ne
K. Nekrošius, Savininkas.
sisekė ir sumanumo stokavo.

ČESNULIO “GRAUDUS VERKSMAI!”

1

PAIN-EXP£LLERIO,NE6U

I’YTHIAŠ
‘ A F E ANDY’S CAFE
(Netoli Euclid Beach Parko)

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

J. Verbyla ir A. čiutelg

savininkai.

K. STONIS
F.ESTAURANT

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

6824 Superior Avė.

SKAUTO APLIKACIJOS LAKŠTELIS

Norinčių į skautus prisirašyti vaikų ir mergaičių vardai:
Vardas.................. ...............................

amžius ..............

Vardas.................................................

amžius ....................

Vardas.............. ..................................

amžius ....................

Tėvų vardas-pav.........................................................................

Namų antrašas:

^Temykite!

CAFE

o* Yoti« \ A

______

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

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.
E
H
Ę
E

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žiedus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis negu viprekės tos pačios.
Atsakantiems žmonėms duodame iš- =
simokėjimu ilgesniam laikui.

A RĖVA

T

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

Kaip šis organizavimo dar
bas eis priklausys nuo jūsų.
Bet vis tik Skautų Skyriaus
štabas tiki kad jų daromas žy
gis bus pritartas ir jūsų dėka
įvykdomas.
Jums iš laikraščio ir šiaip
paruoštų keleto programų yra
žinoma kokie tie skautai yra
ir ar jiems galima pasitikėti
savo vaikučių auklėjimu ir mo
kymu.
Ištikro, jeigu jūsų tėviško

se širdyse plaka skaistus, Lie
tuvio krąujas savo Tėvynei ir
Tautai, tai negaišuokit, veskit
savo sūnelį ir dukrelę, tegul jie
įstoja į tą patrijotinę Clevelan
do Skautų Skyriaus organizuo
jamą draugovę, tegul čia su
vyresnio amžiaus skautais ir
skautėmis dainuoja, žaidžia, ir
pramoksta tos gražios Lietuvių
kalbos. Visa ir viskas kas yra
gražu bus įkvėpta, tam mažam
jaunuoliui ir jaunuolei.
Tat, tėveliai, užrašykite sa
vo vaikučio ar mergaitės var
dą ir pavardę ir kiek jie turi
metų, ir pilną savo antrašą,
ir tai padarę atneškite arba
per paštą atsiųskite Dirvos redakcijon, perduoti Skautų Sky
riaus vadui. Atlikę šią parei
gą, neužilgo gausite laiškelį,
kuriame bus nurodyta kur
įvyks pirmutinė tokia organi
zuojama sueiga.
Išpildykit čia telpančią blan
ke! ę ir iškirpę pasiuskit arba
atneškit kaip viršuje prašoma.

I. SAMAS I
JEWEL E R
6704 Superior Avenue

Neduokit Užduotims
Sugadint Vaikams Akis!

jei atliekama prie silpnos šviesos.

To pasek

me AKIŲ ĮTEMPIMAS, ir akių įtempimas
sugadina regėjimą ir tankiai sveikatą.
Vienas iš svarbiausių dalykų ką galit pa
daryti savo vaikams, dabar kai mokyklos vėl

prasidėjo, tai pasirūpinti kad jie turėtų GE

RĄ ŠVIESĄ namų pamokoms atlikti.
Moderniškos Akis Saugojančios Studijavimo

Lempos yra moksliškai pritaikytos teikti to
kią šviesą kokia prie studijavimo reikalinga—

gausingą švelnią, lygiai išskleistą šviesą. Jos

pagelbsti lengviau matyti sunkiai įžiūrimus
dalykus—padrąsina vaiką ar mergaitę studi
juoti ir daryti pažangą moksle.

Pamatytai tas gražias Akis Saugojančias Studijavimo Lempas krautu
vėse DABAR.
Jos yra geresnės
lempos, bet nekaštuoja daugiau. Ją
kainos prasideda nuo žemai.
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Lietuvos-Lenkijos Santikiavimui Prasidedant
LIETUVIAI LAIMI RINKIMUOSE VILNIAUS nu — 12 Lietuvių. Pervėniškio — 11 Lietuvių, 1 Lenkas.
KRAŠTE, KUR LENKAI NETRUKDO
Dabar yra žinoma, 14-kos
KAIP LENKAI VARO SAVO
PRIGAVYSTES

Tverečiaus valsčiuje Andriejaukos seniunijoje valsčiaus
viršaitis norėjo prigauti Lietuvius, Jis iškarto siūlė Lietuviams bendrą kandidatų są
rašą valsčiaus rinkimuose. Ta
čiau kada kaimiečiai kandida
tais pasiūlė Bukliškės kaimo
mokytoją J. Matkevičių, M.
Alkiną, M. Ulozą ir A. žemai
tį tai prieš šiuos kandidatus
tas viršaitis (čepelė) pasiprie
šino ir derybos nutruko. Vir
šaitis pradėjo elgtis pagal sa
vo norus. Pirmiausia paskir
tą dieną rinkimų komisija ne
iškabino rinkėjų pavardžių, o
Gruodžio 9 d., kai Lietuviško
sąrašo įgaliotinis mokytojas J.
Malkevičius nuvyko į rinkimų
komisijos bustą, valsčiaus vir
šaitis priešinosi priimti sąra
šą. Kartu tas viršaitis grasė
ir kalėjimu. Gruodžio 12 d.
Lietuviams buvo pranešta kad
jų sąrašas netvirtinamas.
Ryšium su tuo, Lietuvių są
rašo įgaliotinis mok. J. Matkevičiūs parašė skundą Lenkijos
vidaus reikalų ministrui.
Miežonių kaimo gyventojai
sudarė savo kandidatų sąrašą
ir jį laiku įteikė rinkimų ko
misijai, Taip pat buvo sudaryta ir vadinamas valsčiaus
Valsčiaus viršaitis
sąrašas.
Lietuviams pasiūlė sudaryti
bendrą sąrašą, į kurį norėjo
įtraukti savo padėjėją Šaulį.
Tačiau gyventojų dauguma ne-

seniūnijų linkimai ir jų duo
sutiko kad tas Saulis butų są menys taip atrodo: 149 tarybiraše. Tada viršaitis pagrasino ninkai Lietuviai, 15 Lenkų ir
ir išvyko.
4 žydai.
Viršaičio grąsinimai buvo
Vilniaus Trakų apskrities
įkūnyti: rinkimų komisija Lie 'Dargužiu (Valkininkų v.) setuvišką sąrašą atmetė. Tačiau niunijoje buvo išstatytas Liekadangi toks pasielgimas prieš tuvių kaimiečių sąrašas ir valtarauja rinkimų įstatymams, sčiaus ponų sąrašas. Šioje vieMiežonių seniūnijos Lietuviško toje iš 16 tarybininkų Lietu
sąrašo įgaliotinis Stasys Jur- viai išrinko 15.
L.A.
kuvėnąs pasiuntė Lenkijos vi
daus reikalų ministrui telegraną-protestą. Tą skundą pasi PIRKLIAI IŠ LENKIrašė per 200 gyventojų.
JOS - SPAUDOS
LIETUVIAI LAIMI

Kur jaučiama gera valia ten
rinkimų visai nebūna, nes įs
tatomas tiktai vienas bendras
sąrašas. Taip Madžiunų apy
gardoje (Švenčionių v.), į ku’ią ineina Cirkliškės dvaras ir
keli kaimai, į seniūnijos tary
bą išrinkta 13 tarybininkų ir
14 pavaduotojų Lietuvių, o 3
tarybininkai ir 2 pavaduotojai
~ie Lietuviai.
z
Panašiai susitarus rinkimai
:vyko ir dalyje Kaltinėnų val
sčiaus. Išrinkta: Kaltinėnų m.
seniūnijoje 8 Lietuviai, 2 Len
kai, 2 žydai. Linkmenų •— 8
Lietuviai, 2 Lenkai, 2 žydai.
Veikimų — 10 Lietuvių, 2 Len
kai. Kretonių — 10 Lietuvių,
2 Lenkai, Murmų — 11 Lietuvių, 1 Lenkas. ’ Pąšaminėje — 9 Lietuviai, 3 Lenkai.
Maksiunų — 12 Lietuvių. Pelanių — 12 Lietuvių Rukšiškės - 12 Lietuvių. Žabrališkės — 12 Lietuvių. Reškūte-

Tiktai VYRAMS
DIDELIS KAINU NUPIGINIMAS!
Vyrų šilti Uniou Suits apatiniai ........................ ,g9c
Vyrų geros ir grasios Rayon kojinės ................ ]4C
Vyry gražus išeiginiai Marškiniai ................ $1.00
$1.19
Vyry Užsimaunami šilti Sveteliai . . .
Vyry $1.50 vertės geros Pirštinės . . . .............. $1.00
59c
Vyry $1.00 vertės šilti Kaldiniai ............
59c
V yry 79c vertės Kepurės ...........
79c
ir
65c
vertės
šilkiniai
Kaklaraiščiai
..
Vyry
Vyry $10 vertės Odiniai žaketai . .. . ............. $7.95
Vyry Flanelinės Pažamos , . . ...................... $1.00
Vyry Megstiniai Marškiniai ar Kelnaitės ......... 69c
Vyry $25 vertės VILNONIAI SIUTAI .... $15.00
f* ■*''

VAIKAMS

VAIKAMS

Golf Kojinės ......... 19c
Geri Marškiniai ... 17c
Hockey kepures . . . 45c

Trumpos Kelnaitės
79c
Sveteriai .................
89c
Skalbiami Rūbai . .. 97c

1
pirkiniu FA\Z ĮZ Ą T
Pį y ĮZ Ą I Eagle Stamps> su kožnu

I-IX./
----- - k- 1

narsi ir aukščiau
už 10incentų
—
~ - Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

1—J

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė.
A.
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P. J. KPRSIS

4
4
4

Kampas Giddings Rd.

809 Societv for Savings BIdg.
Telefonas:

Ofiso MAin

1773

Namu KEnmore 4740-W

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

NAUJAUSIOS ŽINIOS VILNIAUS VARPO CHORAS
VISŲ PAMILTAS IR PAGERBTAS
IŠ LIETUVOS
Direktorija panaikino mokyto
jams Lietuvių kalbos patikri
namus egzaminus. Vadinas, iš
• KLAIPĖDA, Sausio 13. — Klaipėdos Krašto mokytojų
šiomis dienomis išėjusiose Lietuviškos kalbos mokėjimo
Klaipėdos Valdžios žiniose pa nebus reikalaujama.
skelbta kad Vokiečių kalbai
Gyvulių gydytojas Neumann
suteikta pirmenybė. Iki šiol steigia Klaipėdos krašto
Vo
abi, Lietuvių ir Vokiečių, kal kiečių smogikų dalis, panašias
bos turėjo lygias teises.
i nazių SA (Sturm Abteilung).

VOKIEČIŲ KALBAI
PIRMENYBĖ

Klaipėdoje Lietuviškų orga
V. D. U. CHORAS
nizacijų susirinkimams nebe VYKS Į AMERIKA.
duodama patalpos kur tik jų
• KAUNAS, Sausio 13. — Ga
savininkai yra nelietuviai.
vęs kvietimą Vytauto Di
džiojo Universiteto choras ruo
PLATINIMAS
BERTULAITIS IŠRINKTAS
šiasi aplankyti Lietuvių kolo
KAUNAS. — Prieš Kalėdas PIRMININKU
nijas
Amerikoje.
pasirašyta Lietuvos-Lenkijos
•
KLAIPĖDA,
Sausio
13.
sutartis įsigalios Sausio 21 d.,
—Sausio 10 d. Seimas priper mėnesį nuo pasirašymo die Naujai sudarytos Direktori ėmė Lietuvos neutralumo įsjos pirmininku yra suvokie tatymą.
nos.
Tuojau ruošiasi išvykti į tėjęs Lietuvis Bertulaitis, ku
—Sausio 11 d. vakare tuksLenkiją tartis dėl prekių už ris nariais pasirinko žygaudą,
stančiai
Kauniečių entuziastin
pirkimų eilė Lietuvos ekono Monyną ir Boettcherį.
gai
išlydėjo
Vilniečių Varpo
Klaipėdos krašto Lietuvis
minių organizacijų atstovų ir
ūkininkas žygaudas jau buvo Chorą, kuris koncfertavo Lietu
privačių pirklių.
Be to, vyks į Lenkiją Klai nariu ankstyvesnių Direktori voje. šis choras Lietuvoje bu
pėdos medžio sindikato ir miš- i jų. Jis nuo Lietuvių organi vo priimtas su didžiausiu nuo
kų departamento atstovai, ku-1 zacijų laikosi nuošaliai, ir yra širdumu. Koncertavo Kaune,
rie aptars klausimus surištus ’ daugiau linkęs į Vokiečių pusę. Klaipėdoje ir dar keliuose pro
su Lenkų miško plukdymu Ne Monynas, darbininkas, buvęs vincijos miestuose. Visuose
munu ir to miško apdirbimu komunistas, dabar virtęs akty choro koncertuose buvo tiek
lankytojų kad jie netilpdavo į
Lietuvos lentpjūvėse.
viu naziu.
Ir iš Lenkijos į Lietuvą at-1 Teisių daktaras Boettcheris sales.
vyks ūkiškų įstaigų ir pirklių! yra jaunas advokatas.
—Sausio 5 d. įvyko metinis
atstovai, kurie tarsis dėl Lie-! Sausio 7 d. senoji Baldžiaus Tautininkų Sąjungos atstovų
tuviškų prekių užpirkimo.
( Direktorija atsistatydino.
suvažiavimas. Sąjungos Pir
Kaip matyti iš pasirengimų,1
mininku paskyrus Kun. Miro
Direktorija šiomis dienomis ną, buvęs Pirmininkas Tūbelis
Lietuvių-Lenkų prekyba jau
išleido
įsakymą kad Klaipėdos išrinktas Garbės Nariu.
prasidės Vasario, mėnesį, nors
krašto
mokyklose dėstomąją
pradžioje ir nedideliu mastu.
kalbą
nustatys
tėvų noru. An —Sausio 10 d. prasidėjo neTuojau po Naujų Metų pra
ksčiau
mokyklose
buvo priva- paprastoji Lietuvos Seimo se- U»iiiuuiiiiiniuiiiHnmu»nnn.umminuiu4.iiiii«MuiiM
sidėjo diplomatiniai pasitari
1
lomas
abiejų
kalbų,
Lietuviš- sija.
mai apie Lietuvos spaudos pla
DELLA C. JAKUBS
■
!
kos
ir
Vokiškos,
mokymas.
»»
tinimą Lenkijoje (Vilnijoje) ir
ŠAULYS MINISTRU
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lenkijos . spaudos platinimą 1 žinant Vokietininkų -yarto- VARŠAVOJE
Lietuvoje. Nors 'šiuo klausi ; j amas priemones ir abejoti ne • VARSA VA. — Sausio 11 d.
Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.
mu esą .sutinkama kai kurių tenka kad tėvų “noras” bus naujai paskirtas Lietuvos ■
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
sunkumų, bet tikimasi pasiek tik Vokiečių dėstomoji kalba. Pasiuntinys Varšavai Dr. šau
LITHUANIAN FUNERAL HOME
ti susitarimo. Spėjama kad Kol mokyklose buvo mokomos lys įteikė kredencijalus Prezi- «
«621 EDNA AVENUE
ENdicott 176?
iąu nuo Vasario mėnesio orą 1- abi kalbos, taip pat ir mokytor dentui Moscickiui.
džios Lietuvoje bus laisvai par jai turėjo jas mokėti. Dabar
clavinėjami Lenkijos laikraš
čiai, žurnalai ir knygos, o Lie
Dvi Kaimyniškos
tuvos spausdiniai bus laisvai
platinami Lenkijoje, žinoma,
MAISTO
tas platinimas sieks daugiaušia Vilniją, Lietuvių gyvenąPARDUOTUVĖS
VDV.
mas sritis.
Jūsų kreditas pas mus
LIETUVA KOVOJA geras. Galit imti išsimokėlimu, nereikia pinigais
SU DŽIOVA
mokėti perkant. Visokia
mėsa, dešros, groseriai,
KAUNAS. — Draugijos ko
paukštiena,
rūkyta mėsa
vai su tuberkulioze centro val
ir
viskas
valgomų
daly
dyba sudarė 1939 metų paja
kų
eilėje
pas
mus
parsi

mų ir išlaidų 150,0.00 litų są
duoda
prieinamomis
kai

matą. Iš Vidaus Reikalų Mi
nisterijos gauta, pašalpos 12 nomis.
dispensarų išlaikyti 36,000 li Food & Meat Market
tų, naujiems keturiems dispen7400 Wade Park Avė.
sarams steigti (Kretingoj, Tel
6612 Wade Park Avė.
šiuose, Raseiniuose, Ukmergė
je) 20,000 litų ir dviejų sana
torijų statybai (Šiauliuose ir DIDELĖ LIETUVIŠKA
Panevėžyje) 50,000 litų.
Iš Kauno miesto savivaldy
bės sveikatos skyriaus gauta
pašalpos 4,000 litų, kurie ski C. Pakeltis Pharmacy
1117 East 79th Street
riami išlaikyti prie draugijos
(Kampas Pulaski Avė.)
kovai su tuberkulioze Kauno
skyriaus esančiai vasaros ko Užlaiko visokias namines ir
lonijai. Vasaros kolonijoje ga- importuotas gyduoles nuo vi
lės vasaroti 100 vaikų dviem sokių ligų, kaip tai nuo aš
užsisenėjusio Reuma
pakaitomis, kiekvienai grupei triojo
tizmo, nuo visokių žaizdų,
po 40 dienų.
LA. dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių,
kosulio, kataro, lytiškų nu*
silpnėjimų, visokių lytiškų
ligų, nerviškumo, nemigęs ir
visokių kitokių ligų.

VAISTINĖ

Telefono Patarnavimas

Yra Apsauga Kūdikiams

tikrfskaniį Lietuvišką Duoną

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St.

NEW DEAL
BAKERY

Telef. ENd. 8433

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
•

J

EVA’S

4023 E. 141 ST.

t

Telefonas WAshington 3227
==

=

Dry Cleaning

į Senas Drapanas padarom
| kaip naujas, išvalom ir
X sutaisom.

NEW DEAL DUONOS | t

E5
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
^ĮĮĮHĮIJĮnjĮnĮĮHĮnnnĮĮĮĮĮĮĮĮĮlĮĮlĮĮlĮĮĮĮHĮĮynĮyiĮĮĮĮĮHĮinHĮHĮĮĮĮĮĮĮĮyM

ENd. 8534

i

•

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

Cleveland, O.

Vaistine atdara 7 dienus savaitėje

♦

VISADA PRAŠYKIT

KAUNAS. — Gruodžio 30 d. direktorius, Aušros mergaičių
Valstybės Teatre įvyko Vil gimnazija ir kt.
niaus Lietuvių Varpo Choro
Toliau choras pirmą kartą
koncertas. Valstybės Teatras atliko paties chorvedžio komp.
buvo tvenkte užtvenktas žiūro Siniaus sukurtą trijų dalių
vais. Nei vienos laisvos vie kantatą “Vasario 16”, kurioje
tos nebuvo.
muzikos garsais išreikšta sun
Tik pakilus uždangai Vilnie kus Lietuvos kelias į laisvę.
čiams choristams publika su Koncertui pasibaigus vėl ki
lo griausmingos ovacijos, daug
kėlė griausmingas ovacijas.
Pirmiausia choras padaina kam išspaudusios ašaras.
vo Šimkaus, Gruodžio, Neiman Po koncerto teatro bendra
to, Siniaus (Simus yra pats darbiai Vilniečius dainininkus
choro vadas ii’ kompozitorius) pakvietė arbatos ir su jais jau
kiai praleido valandėlę.
LA.
ir kitų kompozitorių dainų.
*
4
Pertraukos metu Kipras Pet
rauskas perskaitė visų Valsty Varpo Chorui pasiruošus į
bės Teatro bendradarbių adre Kauną važiuoti, iš Lenkų val
są ir jį įteikė Varpo Choro di dininkų pusės buvo daroma
rigentui. Grigaitienė su Vai- įvairių kliūčių. Pirmą nusta
niute chorui įteikė menišką do tytą atvažiavimui dieną trau
vaną. Valstybės Teatro ben kiniu iš Vilniaus atvyko į Kau
dradarbiai visus choristus ap ną tik viena Vii rietė atstovė,
kuomet stotyje minia laukė vi
dovanojo gėlėmis.
Žiūrovai visą laiką entuzias so choro. Tik už kelių dienų
tingais plojimais sveikino cho po to choras tegalėjo išvažiuo
ti ir Lietuvių laukimą neapvy
ristus.
Iš visų teatro aukštų į sce lė.
ną kaip lietus krito gėlės.
Be Valstybės teatro bendra SCENOS KOSTIUMAI
darbių, dar dovanas su adre Užlaikom didžiausią gausybę kos
tiumų tarp New Yorko ir Clrcasais Varpo Chorui įteikė Lie gos,
visokių periodų: Romėnu,
tuvių Muzikų Draugija, Kau Žydų, Saracėnų, Rococo, etc. Vi
šalių kariškų uniformų, ir
ne gyveną Vilniečiai, šaulių sokių
pasiuvame tokias kurių pas mus
Sąjungos centrinis choras, Jau nesiranda.
(3)
nosios Lietuvos centrinis cho
K R A U S E
ras, Dainos Draugijos choras, THEATRICAL COSTUMES
1025 Chester Avenue, viršuje
Vytauto Didžiojo Universiteto
CLEVELAND, OHIO
akademinis choras, Darbo Rū
mų centrinis choras, “Kauno JIEšKAU DARBO UKĖJE
Patyręs ūkio darbininkas,
Audinių” choras, “Pavasario”
noriu
darbo Lietuvio ukėje;
federacija, Kąnklininkų Drau^
galiu
dirbti
traktorium.
(3)
gija. Raštu sveikinimus atStepas Saldauskas
siuntė Kauno Konservatorijos I 239 Water St.
Rossofrd, O.

EVA PETRAITIS
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G702 Superior Avė.
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• Vaikų susirgimas tankiai reikalauja greitos
patyrusio gydytojo pagalbos. Nakties laiku^
ypatingai, yra sunku prieiti prie kaimyno tele
fono arba ir prie viešo telefono prišaukimui gy
dytojo be pavojingų sugaišimų. Jeigu esat vie
na, net pavojinga palikti kūdikį be priežiūros.
Kodėl neįsivesti savo namuose telefono apsisau
gojimui nuo tokių netikėtinumų? Jis kaštuoja
visai mažai ir suteikia tiek daug patogumo, sma
gumo ir apsaugos.
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Kas ir kur gali jieškot Bedarbes Pašaipu
(Vietos Lietuviams patartina išsikirpti šis pranešimas
ir laikyti namuose žinomoje vietoje. Bus naudinga jį
peržiūrėti sau ir kitiems patarti kas daryti)

CERTAS NUSTATY-

Motery Sąjungos 36
Kuopos Veiklą

“SAVANORIO

SAPNAS”
Tai naujas veikalas iš neto
limos musų tautos istorijos —
iš kovų už Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymą, kuris bus
statomas Lietuvių salėje sek
madieni. Vasario 12 d., Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimui. Paminėjimą rengia vie
tos V. V. S. skyrius, kuris nu
sistatęs darbuotis ir tęsti Vil
niaus atvadavimo darbą, nors
Lietuvoje ir uždaryta Vilniui
Vaduoti Sąjunga.
Prie veikalo, kuris yra vieno
> 'eiksmo ir neilgas, bus kalbų
į ritaikytų tai dienai ir dainų.

Ar Clevelandas bus At
stovaujamas New
Yorko Parodoje?
šv. Jurgio parapijos choras
yra užkviestas prisidėti prie
didžio Amerikos Lietuvių cho
ro, kuris Rugsėjo 10 d. išpildys
Lietuvių Dienos programą. Ar
choras važiuos ? Butu gerai
kad ir Clevelandas butų atsto
vaujamas tame programe. Vi
sas klausimas tai kaštai nuva
žiavimui ir laiko sugaišimas,
ką ne visi norintieji dalyvauti
galės padaryti. Pasiruošimui
yra dar 7 mėnesiai laiko, tai
gi Clevelande galėtų susidary
ti kokia nors bendra grupė, su
kelti kokį nors fondą tam tiks
lui, ir kurie dainininkai-šokikri galės išlikti iš darbų, galės
nuvažiuoti i Lietuvių Dienos
programą.
Clevelande privalėtu susida
ryti komitetas Parodai Remti,
kaip New Yorko Lietuvių Ko
mitetas skelbia. Tą komitetą
didumoje sudaro tautininkai ir
katalikai.

•v

ONOS KASKAS KON

Jeigu esat bedarbis, visiškai arba dalinai, galit kreiptis be
darbės pašalpos gavimui sulyg Ohio Valstijos įstatymo, štai
kokiomis sąlygomis galima apdrauda pasinaudoti:
(1) Turi būti be darbo. (2) Reikia būti išdirbusiam 20 sa
vaičių iš 52 savaičių vienam arba daugiau negu trims darbda
viams. (3) Jūsų buvę darbdaviai mokėjo už jus i valstijos iž
dą kuomet jam dirbot, iš kurių ir yra mokama jums pašalpa.
(4) Bedarbės apdrauda mokama tik tokiems kurie dirbo nema
žiau trys darbininkai vienoje vietoje. Kur mažiau negu trys,
tie pašalpos negaus. Tik tokius bedarbės apdraudos Įstatymas
apima.
Štai kaip galima kreiptis bedarbės atlyginimo:
(1) Būdamas Be darbo, turi nueiti Į Ohio Statė Employ
ment Service, artimiausią prie savo namų, ir pasakyti kad no
ri pasiduoti bedarbės apdraudai.
(2) Jeigu dar neužsiregistravot darbo j ieškojimui Ohio
Statė Employment Service (kurios buvo City Hali, ir 508 Audi
torium Building), dabar randasi 1242 West 3rd Street, turit pir
miausia užsiregistruoti kaip jieškantis darbo. Ten jums duos
kortelę-, kuri Įrodys kad jus tikrai jieškot darbo.
Bedarbės Atlyginimo įstaigos randasi šiose vietose (Įsitėmykit antrašus) :
Downtown Office — 1242 West 3rd Street
Broadwav Office — East 55th ir Broachvay
East Cleveland Office — 14707 St. Clair Avė.
West Side Office — W. 25th ir Archwood Avė.
Jeigu Ohio Statė Employment Service skyrius negalės su
rasti jums darbo, i tris savaites, jus sulyg įstatymo turit teisę
pradėti gauti bedarbės atlyginimą. Daugiausia atlyginimo ga
lima gauti tai $15.00. Pašalpa bus mokama vieno meto bėgiu
po $15 į savaitę tik per 16 savaičių. Bet kurie uždirbo mažiau
negu $30 į savaite, tie gaus pusę savo uždarbio, ne pilnus $15.
Paveizdan, jeigu uždirbai $20 i savaitę, gausi po $10 per 16 sa
vaičių. Bet tuo tarpu reikia stengtis gauti darbas ir darbo biu
ras kuriame užsiregistruosit žiūrės kad rasti jums darbą.
(Šis įstatymas apima visus Ohio darbininkus. Kitų, miestų
darbininkai raskit savo vietoje esantį Statė Employment Ser
vice ofisą.)

Moterų Sąjungos 36 kuopa
ruošiasi didesniam veikimui,
kadangi per savo vajų Į kuopą
Įstojo arti pora desėtkų naujų
narių ir kuopos pajiegos pasi
didina.
Kuopa rengia smagų kortavimo vakarą šeštadienį, Sausio
$8, pp. Petrauskų namuose,
17414 Neff rd. Bus duodama
dovanos prie kiekvieno stalo ir
užkandžiai. Kviečiama pašali
niai svečiai dalyvauti.
Kitą kortavimo' vakarą nu
tarta laikyti Vasario 18, apie
ką bus pranešta vėliau.
Kurios Lietuvės nori prisi
rašyti i M. S. 36 kuopą prašo
mos pribūti Į mėnesinį susi
rinkimą antradieni, Vasario 7,
pp. štaupų namuose, 9114 St.
Clair avė.
A. S. L.

Kalendorius Laukia
Jūsų
Dirvos administracija dar
vis turi puikių 1939 m. sieni
nių kalendorių tiems kurie už
simoka savo prenumeratą, ar
ba nori pasiųsti savo giminėms
Į Lietuvą, kalendoriai jau bai
giasi, ii- netrukus nebus gali
ma gauti, o vis atsiranda to
kių kurie vėliau rugoja kad
jiems nepalikom kalendoriaus!
Palikti nėra galima, gauna tas
kuris pirmesnis ateina.

TA BALANDŽIO 21
Jau buvo paskelbta kad Lie
tuvaitė Metropolitan Operos,
dainininkė Ona Kaskas sutin-I
ka dainuoti Lietuvių Darželio
parėmimui Clevelande. Galu-I
tinai su ja susitarus paaiškė-•
jo kad ji galės dainuoti Lietu-1
vių koncerte tiktai penktadie
nio vakare, Balandžio 21 d.
Plačiau apie koncertą ir jo
ypatybes bus Dirvoje praneša
ma laikas nuo laiko.

Lankėsi Motina
M. Aloysia
Sausio 14 d. Dirvos redak-1
ei joje lankėsi Motina M. Aloy
sia, iš šv. Pranciškaus Lietu
vaičių Vienuolyno ir Akade
mijos, Mt. Providence, netoli:
Pittsburgho. Akademijos ve-1
deja pasiteiravo apie naujau-1
sias Lietuviškas dainų knvge-;
les ir gaidas jaunimui mokin- į
ti Lietuviškai dainuoti. Taip-1
gi papasakojo kad Dirvos re
daktoriaus padovanotos iš Lie
tuvos parvežtos Lietuviškų pu
šų sėklos to vienuolyno kapeljono Kun. Skripkos auginamos ■
ir bus sodinamos aplink tą gra- į
žų vienuolyno kalną, kur dabar '
medžiu kaio ir nėra.
Motina M. Aloysia prisimi-1
rė kad jos vienuolyno seselėsI
Lietuvoje dalyvavo Palangos Į
užsienio Lietuviams kursuose j
kartu su p. Karpiene ir p-le Į
Rasiulyte ir vėliau su ekskur
sija važinėjo visos kartu po
Lietuvą. (Apie tai bus Dir
voje anrašyta p. Karpienės
straipsniuose.)
METINIS
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Piliečių
Klubo metinis susirinkimas bus
laikomas antradienį, Sausio 24,
nuo 7:30 vai. vakare, Klubo
patalpose. šiame susirinkime
bus išduota praėjusių metų ra
portas, rinkimas naujos valdy
bos 1939 metams, ir šiaip kiti
reikalai bus aptarta. Visi na
riai prašomi dalyvauti.
Taip pat šiuomi pranešame
kad šių metų duoklės į klubą
yra 60 centų visam metui, mo
kamos išanksto.
Klubo vakaruškos būna kas
penktadienis po senovei, su ke
liolika penkinių tiems kurie
bus salėje tuo laiku kai jų
vardas iššaukiamas.
P. P. Muliolis, Prez.
ZARASŲ VAIZDAS
LIETUVIŲ SALEI

Jaunas vietos piešėjas Anta
nas Vaikšnoras nupiešė alieji
niais dažais puikų didelį Zara
sų miesto paveikslą, kurį pado
vanoja Lietuvių salei. Tas pa-1
veikslas kabos salėje greta su i
kitais jau padovanotais paveik-'
slais.
SLA. 362 KUOPA turi savo
metini vakarą " šio šeštadienio
vakare, Sausio 21, Geo. Turek’s salėje, 16011 Waterloo
rd. Pradžia 7:30 vai.

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.

Darželio Sąjungos
Susirinkimas
Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjungos susirinkimas bus lai
komas pirmadienio vakare. 23
d. Sausio, Lietuvių salėje, nuo
8 vai. Seni ir nauji draugijų
atstovai prašomi dalyvauti.
• CLEVELAND

VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas

auditorijoje nuo Sausio 29
iki 29 Įvyksta Raudonojo Kry
žiaus atvaizdu paroda. Atvai
zdai •■<a piešti Įvairių mokyk
lų studentu. Bus išstatyta pie
šiniai ir keleto Lietuvių tame
konteste dalyvavusių.

Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver
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RAMBYNAS — THE SANCTUARY
O F PAGAN LITHUANIANS
O F OLD
WE all piled into *he automobile
vvhich vvas a touring car vvith the
top dovvn, and this made it more
interesting because vve could see all
around us as vve drove along. Pa
gėgiai is a very small to\vn and
not much to it so that before vve
knevv it vve vvere on the main
road leading to Rambynas. By vms
chis
time the air had cooled again and j
vve could feel the strong vvmd blovv
against our faces as vve sped along
the cour.tryside.
This vvas such a beautiful countryside scenery, and vve noticed that
there vvere no stravv thatcher roofs
of these houses, in fact it vvas very
different from the ręst of Lithuania,
vvhich is ealled “Didžioji Lietuva”.
This section is ealled “Mažioji Lie ■
tuva” and it did appear to have a
German influence.
We passed a
good many people on foot and in
vvagons and carriages on their vvay
to Rambynas; it thrilled me to see
the girls in national costumes and
the men in their Šiaulių uniforms.
Pretty soon M r. Juodkazis pointed
out the hill in the distance that is
Rambynas, and vve turned off the
paved road ohto a road that vvas
mostly sandy. Here vve vvere entering a pine vvood and the road
led up to the hill. As we neared
the grounds a beautiful archway
all decorated with branches of leaves and flowers and flags formed
the gateway. As we passed along
there wėre many other archways
likę this vvith painted signs of —
“Joninių Šventė,” “Lai Gyvuoja Ne
priklausoma Lietuva,” “Welcome to
Rambynas”, and various other patriotic expressions. This traditional
celebration vvas being sponsored by
the 20th Klaipėdos šaulių Rinktinė.
Tv>^ šaulivi emblem vvas much in
evidence on the signs everyvvherc
The grounds vvere thiek >vith peonle ?nd vve could hardly get through
to the parking place. Mrs. Juod
kazis vvas helping at the kitehen,
so vve vvalked over vvith her. It
vvas marvelous the vvay these peocle had prepared for this great
event, an olcl farni house (no stravv
roof) vvas; convertėd into a kitehen,
on one side, official headąuarters
on the other and the entire upstairs, vvas devoted to the “Red
Crošs Firsį Aid Hospital.” Gan you
Iri case
imagine such foresight.
of accident they vvere all prepared.
We vvent up'stairs to look around
and šute ehough a young lady in
nurses’ uniform vvaš in attendance.
There vvas a small table vvith a
piteher and basin, clean tovvels, and
a cabinet vvith first aid equipment,
bandageš and medicines etc.
We
learned that this celebration vvill
streteh through tomorroav too, vvith
a elaborate program, including mu
sic and sports.
We vvent out to the scepe of tonight’s program. Walking a short
distance through the vvoods that
vvas more likę a park, it vvas just
getting dark at this time.
Here
vve came to a clearning that looked
likę an outdoor theater, on the gen
tie slope leading to the highest
point there vvere enough benches to
seat several hundred people.
At.
the foot of the slope a stage had
been built, vvhile at the opnosite
side on the top cf the hill that was
beautifully vvooded vvith those grand
and graceful tall pines, there vvas
the traditional Pagan Altar. This
Altar vvas already here the first
time I visited this place ten years
“Aukuras” constructed of
before.
several large boulder roeks.
Direetly above the “Aukuras,” susnended bet\veen tvvo pines vvas a
large banner vvith the emblem of
Lithuania the “Vytis” oi “Žirgvaikis”. Electric Jights and vvires vvere
strung all around, it vvas a mar
velous sight. The trees and vvoods
formed a natūrai background that
appeared likę a vvall all around and
the entire place vvas likę a natūrai
theater. We vvere seated i n one of
the front rovvs vvhere vve could see
and hear everything, although loud
speakers vvere installed. There vvere
thousands of people there, the seats
vvere filled and there vvas an overflovv through the vvoods and on the
hill around the “altar”. Rambynas
is located on a high eliff on the
edge of River Nemunas.
The program vvas begun vvith the
Patriarch of Lithuania Minor. old
Martynas Jankus, carrying a lighted torch and eseorted by several
uniformed šauliai, first to the Al
tar on the hill vvhere he lit the
traditional fire, then they vvalked
dovvn the center aisle tovvards the
stage vvhere a large pilė of logs
had been prepared a short distance
to the left of the stage and in n
clearing, this vvas the “laužas,” and
vvas also lit by the Patriarch. He
then made a short speech concern
ing the significance of the celebra
tion, and vvelcomod all visitors and
gnests to Rambvnas. He finished
his interesting talk by reciting a
poem suitable for the occasion, at
vvhich I marvelled, for he is quite
an old man being elose to eighty
years of age and his povyer for
r-nmorizing poetry is unbelievable.
i'hė ręst of the program consisted of songs by the Šilutės Šaulių
Choras, and a magnificient nresentation of a play, “Vėtra,” by the
ppn of Vydūnas and given by the
“Klaipėdos Valstybės Teatro” east.
The leading rolo being plaved by
Miss Pinkauskaitė, vvhom I had met
in Kaunas ten years before. at
vvhich time she vvas in the “Val
stybes Drama” in Kaunas. Later
follovved a “Kanklių” mųsical pre-

sentation, and the program ended
in true campfire fashion, with vvhat
we call community singing, cheers,
and folk dancing, with music furnished by the Darius-Girenas or
chestra.
It was beyond words the most
spectacular program I had ever seen
\vith darkness all around us. the
blazing fires, made dancing shadows
all around, making me feel that the
snirits of all the legendary tales of
old were among us, and I dwelled
for a few moments back in the old
pagan times, v/hen our ancestors
gathered in this ancient sanetuary
to worship. In the mean time the
moon had risen abeve the pines and
over the sacred fire on the hill, as
if to bless this gathering, the šame
as that it had the gatherings of the
past, who have not failed through
the centuries, to send prayers to
the gods, from this sacred spot.
It was beautiful and impressive
and I realized that I was indeed
fortunate to be here to witness
this traditional ceremony, and my
anxiety to see it was not ’n .vain.
It vvas after midnight vvhen we
finally left the ampitheater, and
\ve were chilled through, so we
went back to headquarters with our
hosts and Severais others that had
joined us, where we were given hot
coffee and dehcious Lithuanian ham
sandwiches. Here we had the pleasure of meeting several officers that
were in charge of the celebration,
Col. Saladžius. commander of the
Šaub'ai, and Col. Liormanas, commander of the 20th Klaipėdos Šau
lių Rinktine, the oreanization sponsoring this event. It was interesting to watch thcm give out orders
and instructions on further duties
concerning the celebration for the
next day.
Finally we vore ready to leave
for Pagėgiai again for a well earncd ręst, at the home of the .Tuodkaziai. Despite the beautiful melJo\v moonlit night we nearly froze,
and was it. a grand feeling to creep
into our nice soft, xvarm beds!

NURSING has developed into a
matter of everyday routine for Miss
Leocadia Toderick, assistant nurse
at Charity Hospital, vvho has manifested extreme patience in her attitude tovvard this nerve-vvracking
vvork. She philosophizes about her
outlook saying, “Mes negyvenanti
taip labai ilgai; dėl to aš galiu iš
kęsti mano sunkenybes”. Say! Who
vvas this guy, Plato, anyvvay?

MAX Savickas, employee of the
Fisher Bros. Food Company, is in
a statė of enraptured bliss as he
reveals his latest triumphy in Cupid’s realm explaining that he encountered his “true spirit-mate” as
the result of his former girl-friend’s
“skipping out.” We štili think you
are just “spoofing” us, Max.

Imperial Academy of St. Petersburg during the įeign of the lašt
czar and finally moved to America
at the outbreak of the Yevolution.
Mr. Sabalauskas is a skilled sculpturer as well as a refined poet.
Here is the stanza of poetry he has
dedicated to his “Ideal AVoodland:”

Land of my dreams! by fairy-spirits
presented,
Beauteously floating in the summer air,
I cry, impelled with Faust's enrąptured ardor.
Makine; entreaty fervent “Stay,
thou art as fair!”
At present, Mr. N. J. Stern of
New York possesse.; the “Ideal
Woodland.”
i>

M R. and Mrs. Radish’s eight-year
old son, Edvvard, recently had sev
LITHUANIAN A. C.
en teeth extracted as a result of
the consistant pilfering of candy
NEWS
from his parents’ grocery-and-meat
store. Boys vvill be boys — so they
say. At least Eddy has an entirely
H ere is the new executive board
nevv and natūrai sėt of molars to of the Cleveland Lithuanian A. C.
look forvvard to. That’s more than
Pres.
Geo. C. Venslovas.
many of us can expectantly look
forvvard to.
Vice Pres.
___ Peter Vitonis.
Rec. Sec’y.
__ William Obraitis
WIIETHER piano music has beFin. Sec’y. __ Peter Milauskas, Jr.
come a n obsession vvith “Tootsie”
Butkus or vvhether sheer joy is the
Treas. ___ Alex Visnauskas, Sr.
responsible factor, vve do not know;
Trustees __ Geo. Barnius and
it is an established fact, hovvever,
Anthony Peskevice.
1
that “Tootsie” delights in exhibiting
Serg.-at-Arms
Anthony Grigaitis
her skili among friends. After listening to h.er fine versions of sev
Lašt year’s executive board mušt
eral popular tunes, I vvonder if she have been popular as Venslovas,
could ... ? Well — it vvould be in Obraitis, Milauskas, Visnauskas and
deed a privelige if more of us could Grigaitis vvere unanimously re-electhear her ovvn renditions of some of ed. Lašt year’s reports on all the
our favorite light-classical vvaHzes, branches of activities ivas discussed.
such as “The Blue Danube” — “Mer- It vvas one of the largest turnry Widovv” — “Southem Roses” outs of members at a meeting in a
and “An Invitation to the Waltz” long time. As so many diiferent
bv Weber. Perhaps “Tootsie” vvill subjects vvere brought u p, the meet
find an early opportunity to oblige ing did not adjourn until cxactly,
some of us?
12 o’clock, midpight.
This Saturday and Sunday, Jan.
HAVE you heard this one? Miss
Barbara
Lukpetris, graduate of 21 and 22, a combination of (he
John llay High School, vvas dis- tvvo club teams and some loyal
covered
in the process of seeking n rooters are going to Dubois, Pa.,
SUNDAY - JUNĖ 19
commercial job; in her search she for their second meeting vvith ihe
Our dear hosts, left early this utilized her brother’s “luxury lin- strong Dubois Litts cage team. A
morning shortly before seven o’clock er.” . “And' boy.” her witnesses go party of 20 people journeying' to che
to be on hand at the celebration on to say, “you should
st
see that coal minės. A great time has been
w lady
__ _ drive! Why, she’s an promised our people by the Dubois
grounds, to get things started for young
the day’s program, and about nine expert; confidcntially, šhe’s more Lithuanians. Kirst, of course, vvill
o’clock vve vvere avvakened by Miss capablę in manipulating a car than be the basketball game early Sat.
After the game, a big
Eugenia, and instructed to hurry many of these dominant malęs.” evening.
and dress, as a automobile is being Wovv! that’s a heart-rending blovv vvelcoming dance is being held. Sun.
sent from Rambynas to niek us to some of the boys.
Štili, vve is se't aside to renevv old friendships
up at ten. We vvere so tired vve earneštlv hope you reėeive an early vvith smalį sočiais after church. Recould have slėpt through the day, opportunity to commence your ca- sults and details of the game vvill
be printed next vveek.
būt there is no time to vvaste, es- reer, Miss Lukpetris.
Lašt Wed., Jan. 11, the club’s
oecially vvith such a big event on.
AND speaking of spectacular phe- Inter-Lodge League cage pace-setSo vve follovved instructions and just
nomena
concerning
cars
—
Albert
as vve vvere finishing our hurried
ters met and defeated the Zumberbreąkfast promptly at ten the driv- Samson’s car requires const.ant and aks, 34 to 26. Elmer Mažeika led
undivided
attention
vvhile
on
the
er vvas at the door. Vytautas, Da
the team vvith 8 big points. The
nute. Eugenia, Bemice and I, vvere road; gasket trouble, vvater short- game, at the start vvas very elose
ready in a flash, and in the auto age, ignition difficulties, a tire lošt būt the Litts soon pulled avvay and
mobile, again on our vvay to Ram somevvhere on the road, and all the coasted to vietory. The team did
bynas.
The children vvere enter- other minor problems vvhich con- not play Wed., Jan. 18, as originaltaining and charming; I mušt men- front the proud possessor of an old ly scheduled būt drevv a bye. This
tion novv, that Vytautas is just likę car are his present ' problems. Al corning vveek, the boys play the
a little soldier, clicks his heels in be rt’s “Roželė” vvho lives aeross the strong Serbians vvho are tied vvith
true military fashion as he shakes street from him deeply appreciates the Pioneers for second place. A
hands vvith a guest.
Danute in Al’s abilitv to mend things —■ an defeat for the Litts vvill drop them
charming feminine fashion eurtsies. attribute vvorth having. Perchance into a three-vvay tie for first place.
We couldn’t help notice these gra- it could have been Al, himself, act- At the present, the team is in
cious gestures, for children in Lith ing in the. capacity of handy-man first place vvith a record of seven
uania are taught these things and vvho vvas responsible for his svveet- vvins and one defeat. . The Serbian
heait’s bandaged face.
Nice job, game vvill end the first round of
it is the custom here.
The day vvas clear and cool tho Al.
play for our lads.
not bright, and vve hoped it vvould
The Community Center “A” team
IT is reported that. Mr. Victor
brighten and vvarm up later. As Tulauskas is a one-girl man. Gosh! met and vanquished a tough opponvve sped along, the road again vvas And here I thought ehivalry and ent, Tues., Jan. 10, and then, Thurs.
full of people, vvalking, riding bicy- absolute fuith vvere things of the Jan. 12, met another one, būt lošt.
cles, in typical Lithuanian vvagon, past.
Victor, you most certainly In the first game, led by Ralph
automobiles and every other kind deserve every credit you obtain — Wise vvho gamered 16 points, the
of vchicle, all decorated vvith green here’s our best vvishes for your Litts rodė to a 44 - 37 vietory
branches and flovverg, in brightly continued fidelity.
over the K. S. Taverns. The Tavcolored costumes and uniforms. We
erns are one of the better teams in
savv many yesterday, būt today they
WH0 says that Lithuanians don’t the league. The club boys led all
seemed to be going in droves, thou- play important roles in the affairs the vvay. A nevvcomer to the lea
sands. I never savv the likęs of it. of the world ?
Many Lithuanian gue, the Murray Ohio Co., eked out
It may sound exaggerated būt be- writers,
composers,
philosophers, a elose 33 - 30 vvin over the Litts
lieve me it is true.
They mušt scientists, navigators, statesmen, and in the other game of the vveek.
come from eveiy corner of Lithua- artists have received world-wide This vvas a thrilling battle from the
aia.
recognition for their efforts; oth- opening vvhistle to the finai gun,
As we entered the grounds it ers have achieved moderate success tough to lose and great to vvin.
vvas thrilling to see.
I couldn’t in their own particular localities. Ralph .Wise again led the Litts in
imagine so many people gathered Yes, it is generallv accepted that scoring vvith 11 points.
in o ne place.
Most of *the men Lithuania’s share of eminent people
were in uniform. obviously all Šau is by no means limited — compara- d BOAVLING
Lašt Sunday, at Coventry Recrealiai. We were told that most of tively speaking.
tion, in the Lithuanian A.C. Bovvlthe people that came the night beAmong the distinguish.ed contem- ing League, Stan Halaburda’s team
fore spent the night right there. porary artists of the present, Mr.
Whether they slėpt or not I don’t J. P. Sabalauskas deserves to rank finally pulled themselves together
know, and how they kept from in the category with the highest. after being in the doldrums for a
freezing is another ųuestion, for Exceptionally talented. he has com- month and vvalloned the Cleveland
Lettering Co. ouintet in 3 games.
the night was cold.
pleted thirty-nine paintings ąvhich They broke the league record for
As the chauffer parked the car.
deemed as excellent works of a 3 game team series and they
are
Mr. Juodkazis came to meet us,
“Idea! Woodland” is the paintlooking grand and stately in his art. accepted as representing his wound up vvith a 943 game, anothŠaulio uniform. Mrą. Juodkazis al- ing work; it was this pieture which er league record. Al Šamolis, capso joined us for a few minutes, she best disnlayed at the American-Lith- tain and anchor-man for the Let—
best to turn
_ _____
.... attractive
______ . ...
was
sweet and
in her was
uanian Art Club’s exhibition at New tering team did his 1
Klaipėda territory national costume. York in 1931, along with the works the tide of battle bv elouting 188,
Bill
We were able to see more of the of six others Lithuanian artists Jiv- 235, 201, a big 624 series.
grounds now in the dayV-'ht. Not ing in America. These other ar- Norbevt’s te°m took 2! of 3 games
far from the headquarters building tists whose paintings were exhibit- from Pete Vitonis’ boys to inerease
was a temporary structure, that ap- ed were: Helen V. Wise - (Vyziute), their league lead to five games over
neared more likę a tent. this was John Subačius, F. R. Bogdan, J. A. the Cleveland Lettering outfit. Aua refreshment stand.
There was Paskauskas, J. F. Tamacaulis and gie Norbert took ton indivjdual honors vvith a big 659 series.
Ihis
beer, pop, and sodas, and what at- Mr. Cralick.
Sunday, the league vvill not bovvl
tracted me most was the vast numMr. Sabalauskas, being born . in as most. of the bovvlers are making
Lithuania, studied at the Russian the trin to Dubois.
(More on page 6)
The club’s Card Party, for raising
funds for the Community Center
“A” team. at Mrs. Della .Takubs
Funeral Home lašt Saturday, vvas
a complete success. All attending
en.ioyed themselves immensely. The
Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti
9.25
club expresses its thanks to every
duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono-----------nerson contributing to its success.
The club is planning to hold at
Standard Lbvahontas visai mažai durnų, daug kaitros g.25
least one sočiai affair a month startBlue Diamtind gera anglis furnasui arba pečiui --------- 8.25
ing vvith lašt Saturdav’s Card Par
ty, to be follovved vvith a Spaghetti
WEST VIRGINIA I.ump 7.25
ECOMONY Lump g.75
and Meat Bali Supper some time
next month.
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SKAITYKIT!
“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,
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