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LAIKRAŠČIU

Miami, Fla. — Preziden šaukė i šalies biznierius ra Šitaip iš valdžios girdinti
LIETUVOS RADIO girdi
tas Roosevelt Įteikė laiškus gindamas mesti trukdymo pradeda eiti kalbos kad šį1
mas Amerikoje. Darant ban
CIO ir ADF vadams ragin nusistatymą “kas iš to” ir pavasarį nuo Balandžio 1 ■
dymus su Lietuvos trumpųjų
damas tas dvi darbo orga imtis gaivinti biznius, plės dienos turės pradėti pasi-:
bangų radio stotimi, iki šiol
reikšti biznių ir darbų pa
nizacijas baigti savo nesu-/ tis ir didinti operacijas.
Kaunas gavo pranešimų kad
sipratimus, sulaikyti savi Iždo sekretorius kalbėjo gerėjimas.
tą stotį girdi Vokietijoje. An
tarpinę kovą ir paskirti plačiau apie Prez. Roose Suv. Valstijų skolos pa.-1
glijoje, Prancūzijoje, Portuga
velto anksčiau padarytus kils iki 50 bilijonų dolarių,
komitetus susitaikymui.
lijoje ir Amerikoje.
Pirmiausia paaiškėjo kad pareiškimus jog Adminis sako Morgenthau.
•
taikytis sutinka Amerikos tracija neruošia jokių pa
VASARIO 6 d. Kaune įvyko
Darbo Federacija. Jos pre tvarkymų ateityje kurie
Lietuvos
Muzikų Draugijos su
zidentas Green paskyrė tris galėtų būti biznio trukdy KALBA APIE ŠALIES
važiavimas. Dalyvavo per 100
tojais.
GAIVINIMĄ
asmenis taryboms.
atstovų iš įvairių Lietuvos da
Valdžia nesirengia Įvesti
Už trijų dienų paskelbė
lių. Tarp kitko paaiškėjo kad
Nekurie Amerikos indus
paskyrimą savo taikymosi jokių naujų taksų, o savo
Lietuvoje yra per 17,500 dainiatstovų ir John L. Lewis, finansinius reikalus bandys trijų vadai su valdžios pa
; ninku įvairiuose choruose.
CIO vadas.
vykdyti dabartinėmis ineu galba nori pertvarkyti ša
•
Prezidentas nurodė dar gomis ir mokesčiais kokie lies darbo sąlygas, indus
KAUNO APYLINKĖS TEI
bo organizacijų vadams jų bus gaunami nuo pagerėji trijų vedimo sistemą, su
SMAS yra viena populiariausių
reguliuoti geležinkelių vei
peštynių žalingumą darbi mo šalies biznių.
vietų Kaune. Jame yra 11 nuo
ninkams ir visuomenei.
“Kas iš to” nusistatymas kimą, tikslu grąžinti pasto
latinių teisėjų. Be to, penki
trukdo daugybę biznio va vią gerovę ilgesniems lai Močiutė-sengalvėlė, Lietuviškų gerų papročių Įkvėpėja ir saugotoja. Ji randa sau malonų
teismo kandidatai eina teisėjų
NESUSITAIKO. Detroit, dų nuo plėtimo savo biznių kams.
užsiėmimą prie senoviško ratelio. Gal tai mo čiutė kurio nors Amerikiečio....
VDV.
pareigas, kurie sprendžia by
Mich. — Pereitą savaitę ir nuo ėmimo normalių ri Yra noras pertvarkyti
las. Išviso šiame teisme dirba
federalius taksų įstaty
pasinaujino United Auto zikų, sako Morgenthau,
115 tarnautojų. Per dieną tą
SAN FRANCISCO teismą
“Biznio žmonės privalo mus ir kitas kliūtis kurios
Workers unijos vadų kova,
aplanko po 2,500 žmo
kuri paliečia ir automobi jausti kad Administracija kliudo kapitalui laisvai ei
PARODĄ PRASI nių. Per metus šis teismas
lių dirbtuves. Pereitą sa nori jų pirmynžangos ir ti į darbą.
išsprendžia apie 40,000 bylų.
DĖJO
vaitę, unijos dvipjų srovių
-p ®
Paryžius, Kovo 1. — Pa
vadų peštynės privedė prie
LIETUVOJE smarkiai ima
Kalifornijoj jau atsidarė si platinti tautinę spaudą. Pa
siekė žinios kad Gen. Fran HITLERIS VĖL MA
uždarymo kelių automobi
Tarptautinė Paroda prie žangos Bendrovės valdyba šių
co paprašė Mussolinj iš
lių dirbtuvių ir buvo paleis
TYSIS SU PREM.
San
Francisco miesto, kur metų tautinės spaudos platin
traukti
visus
Italijos
ka
ta iš darbų 28,000 darbinin
MUSSOLINI
vandenyje
buvo išpilta 400 tojams paskyrė visą eilę pre
reivius iš Ispanijos.
kų. Matyt pačioms kom
akrų
žemės
plotas ir išsta mijų. Didžiausia paskira pre
panijoms reikės nuspręsti
&
*
Roma,
Vas.
28.
—
Fašis

tyta
parodai
patalpos.
kurią tų susipešusių pusių
mija siekia 1,000 litų.
tų
vadai
tikrina
kad
trum

Londonas,
Vas.
28
d.
—
Šymet
Amerikoje
įvyks
•
pripažinti teisota unija.
Radio pranešimais iš Vatikano Miesto, Kovo 2 Britanija, bendrai veikda pu laiku gal vėl įvyks pasi ta dvi pasaulinės parodos, TELŠIŲ AMATŲ
mokykla
ma su Prancūzija, pripaži matymas tarp Hitlerio ir
PLIENO darbai pereitą dieną, po trumpų balsavimų, Italas Kardinolas no Gen. Franco vyriausy Mussolinio kuriame nors viena Pacifiko krašte, ki gavo užsakymą pagaminti rei
ta Atlantiko, New Yorke. kalingus baldus švietimo Mi
savaitę nerodė jokio paki Pacelli išrinktas nauju Romos Katalikų Bažny bę kaip vienatinę Ispanijo šiaurinės Italijos mieste.
San Francisco parodos nisterijos rengiamam, skyriui
limo virš savaites pirmiau, čios Popiežium. Jis pasirinko titulą Pijaus Dvy je. Kairiųjų valdžia tokiu
Mussolini nori sutvarky įrengimas kaštavo 50 mi Lietuvos
Paviljone New Yor
tačiau buvo 25 nuoš. aukš likto. Rinkimuose dalyvavo visi 62 gyvi kardi budu tų šalių žvilgsniu ne ti reikalus ir pradėti spau lijonų dolarių.
ko Pasaulinėje Parodoje. Bal
čiau 1938 metų tos pat sa nolai. Pacelli buvo Vatikano1 Valstybės sekreto egzistuoja ir su ja nebus dimą Prancūzijai grąžinti
New Yorko Paroda atsi dai tuoj bus išvežami į Ame
vaitės. Dabar dirbo su 55 rius, gabus diplomatas. Jis lieka 262«ru Šv. Pet skaitomasi, ar ji kur nors kolonijas, kaip tik baigsis darys
Balandžio mėnesį.
riką.
nuoš. normaliu. Pernai — ro įpėdiniu. Jis yra 67 m. šiądien.
save vadinsis Ispanijos val Ispanų karas.
o
tik su 30.5 nuoš., o 1937 m.
Kiti sako kad tarp Hit ŽYDAI SMERKIA BRI
džia ar ne.
NEMUNE jau žvejoja. Va
buvo pašokę iki 84 nuoš.
Tų valstybių atstovai už lerio ir Mussolinio praside
TŲ PLANUS
sario apie vidurį ledai Nemu
ITALIJA GRETINASI demonstracijos. Vasario 26 ima
savo vietas sukilėlių da skilimas.
Londonas. — Britų val ne ir Neryje dar nepabaigė
demonstrantai išdaužė Vo
NORI DAUGIAU MOPRIE
LENKIJOS
laikinoje
sostinėje
Burgos.
džiai
kalbant apie įsteigi plaukti, tačiau Kauno ir Rau
kietijos ambasados langus.
KESTIES. St. Louis, Mo.
Prancūzija
padarė
‘
gero
mą
Palestinos
valstybės, iš dondvario apielinkių žvejai jau
Nužudyta. Los Angeles.
Už šį pasielgimą Lenkija
— Sustreikavo 600 darbi
kaimyno
”
sutartis
su
Ispa

Žydų
pusės
kyla
smerki pradėjo gaudyti žuvis.
Roma,
Vas.
28.
—
Fašis

Cal., kolegijos plote rasta
Vokietijos atsiprašė ir Ber
ninkų dirbančių prie lėktu
nijos
nauja
valdžia.
mai
to
plano,
nes
kaip
tik
•
išgėdinta ir nužudyta jau
vų, gaminamų Prancūzijai. tų spauda priveda kad Ita linas atsiprašymą priėmė.
Palestina
liktų
savistovė
lija
pasiryžus
visiškai
nu

ORUI
ATŠILUS,
Kaure ir
Prancūzija
pareiškė
lojana
graži
mergina.
Tačiau riaušės prieš Vo
Unija reikalauja mokesčių
joje
Arabai
šeimininkautų.
silpninti
Prancūzijos
padė

priemiesčiuose
prasidėjo
gy
listams
jog
aplaidžia
juos
kiečius pasikartojo ir to
pakėlimo.
Žydai nori kad Britanija ir vesnė statyba. Pirmoje eilė
tį, pirm negu pradės for liau..
ir patarė pasiduoti, susitai
JAPONIJOJ SPROGI toliau laikytų Palestiną je darbai prasidėjo prie nebai
maliai reikalauti grąžinti
Pabaigė. Hazleton, Pa. senas buvusias savo kolo Demonstracijos apsireiš kyti su Gen4 Franco.
savo globoje.
gtų didesnių pastatų. Be to,
Netoli čia, kasykloje prie nijas. Šiuo tarpu Italija kė ir Vilniuje. “Šalin Hit Kairiųjų vyriausybė, ku ME- UŽMUŠTA 200
kai
kur jau pradėta vežti sta
ŽMONIŲ
Oneida buvo apšaukę sėdė stengiasi patraukti į save leris! šalin Vokiečiai’” — rios prezidentas Azana pa
ITALIJOS
valdžios
įsa

tybinė
medega naujų namų sta
jimo streiką 49 angliaka Lenki j ą. V aršavo j e atsi buvo demonstrantų obal- sitraukė, dar posėdžiauja
tybai.
šiuo laiku Kaune prie
kymu,
iš
Prancūzijos
turi
savo slapioje vietoje Alisiai, kurie prasėdėjo kelias lankė Italijos užsienių rei siai.
Osaka, Japonija, Kovo 2. gryžti Italijon tūkstančiai įvairių statybų dirba apie 500
Vokietija pasiūlė tarybas cante provincijoje. Ar jie — Kariško arsenalo spro
dienas tamsumose giliai že kalų ministras Ciano.
sušvelninimui šių santikių pasiduos ar kovos toliau gime prie Hirakata sunai Italų. Mussolini nori par- darbininkų, ir netrukus gaus
mėje. Jiems buvo užvilk
šaukti didumą užsieniuose darbo šimtai kitų darbininkų.
neaišku.
Varšavoj minios žmonių su Lenkija.
ta mokestis, todėl sėdėjo
kinta daug namų, užmušta gyvenančių savo vientaučių
9
Kairiųjų vadas Gen. Lis- pora šimtų ar daugiau as
kasykloje iki nepažadėjo sveikindamos Ciano rėka
ŠILTINĖ.
Marijampolės
ap
26 UŽMUŠTA. Palesti ter Valencijoje pareiškė menų ir sužeista apie 500 atgal į tėvynę.
vo, “Šalin Berlinas! Šalin
užmokėti.
skrities
vietose,
daugiausia
pa

noje keliose vietose susirė kad kairieji laikysis ir to kitų.
Atmetė. Clevelande ki Romos-Berlino ąšis!”
čios
Marijampolės,
Liudvina

NUTEISĖ ŽMOGŽUDĮ. Ma
Paskiausi pranešimai sa mimuose Arabų su Žydais liau. Jo aiškinimu, tam ti
lo ginčas Sands Mfg. Co. su
rijampolės
apygardos teismas vo ir Kalvarijos apielinkėse
unija dėl nepriėmimo i dar ko, Ciano susitarė su Len užmušta 26 asmenys. Ara kro įsitikinimo žmonės pa VOKIETIJOJE pradėta nuteisė Bronių P’auliukaitį, 25 siaučia vidurių šiltinė. Serga
bą 48 streikavusių. darbi kais laikytis draugiškumo, bai mėto bombas Žydų su siryžę žūti, bet ne pasiduo Žydų atsikratymo progra metų amžiaus, sunkiųjų darbų šimtai žmonių, ir nekurie mir
ninkų. Darbo Santikių Ta kas esą Lenkų sutikimas sirinkimuose ir turguose. ti.
mo vykinimas. Kasdien iš kalėjiman už nužudymą perei šta.
Tuo tarpu iš kitų kairių Vokietijos turės išvažiuoti tą rudenį Į Kauną vežusio savo
ryba Įsakė kompanijai juos remti Italijos reikalavimą
MIRĖ KRUPSKAJA
priimti atgal, tačiau kom kolonijų. Lenkai mat su Maskva, Vas. 27, — Čia jų vyriausybės narių eina po 100 Žydų, kurie gaus žąsis Virbalio gyventojo Juozo SUDEGUS PALANGA sku
panija atsisakė ir kreipėsi tinka su viskuo kur mato mirė Nadežda Krupskaja, žinios kad jie siunčia at dviejų savaičių išanksto Kliugos.
biai perplanuojama, jau per
į Aukščiausįj i Teismą, ku galima kas laimėti. Pati Lenino našlė, sugyvenus 70 stovus tartis karo paliau pranešimą išvažiuoti.
tvarkyta daugiau kaip 160 že
®
boms su Gen. Franco.
ris kompanijos puse palai Lenkija pilna svajonių gau metų amžiaus.
Iki Kovo 7 d., Žydams LIETUVA buvo pasiuntus mės sklypų, žemės Tvarkymo
ką Teismas pripažino kad ti sau koloniją kur nors!
ŠEŠI UŽMUŠTA. Bos Gen. Franco turi gata įsakyti atiduoti Vokiečių delegaciją į Popiežius laidotu Departamentas giliai at j ausda
#
* *" *
kompanija dėjo ilgas pas
ton, Mass. >— Gatvekariui vai kariuomenę netoli Ma valdžiai visą auksą ir kito ves. Jos vadu buvo Arkivys mas padegėlių vargus, darbo
Tarp Vokietijos ir Len ties užsisukimu nušokus drido, jeigu iš ten pradėtų kius brangius metalus ir kupas Skvireckas.
tangas su unija susitarti
nenutraukė ir žiemos metu.
,
dėl tų darbininkų, bet uni kijos iškilo nauji nesusi nuo bėgių ir atsimušus Į reikštis koks nors veiki vertingas puošmenas.
®
«
ja ėmėsi akcijos kuris bu pratimai dėl Lenkų Danzi- medj, užmušta šeši asme mas.
ANKSTYVAS pavasaris už
ORO LINIJA steigiama nuo
ge, kur Lenkai studentai nys, daug sužeista,
vo lygi streikui.
Madrido valdžia stengia RUSIJA atmetė Japonų Paryžiaus per Kauną į Maskvą. traukė Lietuvoje ir daugiau
San Francisco, Cal. — surengė protestą prieš Vo MIRĖ BERLINE. Vasa si palaikyti mieste tvarką. reikalavimus užleisti Japo
potvinių. Didesni potviniai iš
®
Uostu darbininkai, 4,600 kiečius. Tie protestai pra- rio 24 d. Berline mirė Suv.
Tarp kairiųjų “bendro nams žuvavimui tam tik LENKIJA grąžino Lietuvai tiko šiaurės, rytų Lietuvoje —
skaičiuje, po trijų dienų plito ir Lenkijoje.
Valstijų ambasados narys, fronto” anarkistų, socialis rus vandenis ir atsisako to banko plėšiką, Stuką, kuris pa Utenos ir Ukmergės apskritybaigė streiką. Streikas ki Krokavoj, Poznaniuje ir Gilbert. Jis palaidotas Ge- tų ir komunistų apsireiškia liau su Japonija tartis tuo bėgo į Lenkiją iš kalėjimo po i se, kur buvo apsemta keli kai
lo dėl atstatymo 29 narių. Varšavoje įvyko didelės ! nevoj, Šveicarijoj.
skilimas.
1921 metų vagystės Kaune.
mai.
reikalu.

Pripažino Gen. Franco Valdžią

Kard. Pacelli Li
ko Popiežium

*
A

Cleveland, Ohio

IŠ LIETUVOS

Washington, D. C. — Su plėtimosi — nori kad jie |
ĮSAKĖ cio ir adf
vienytų Valstijų iždo sek darytų pelnus”, Morgen-j
TAIKYTIS
retorius Morgenthau atsi than tikrina.

*
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ GRAŽIAI PAMINĖTA CHICAGOLIETUVOS KONSULATE IR LIETUVIU BENDRAI

PENNSYLVANIJOJE

s

MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGH
Kaip Paminėta Lietuvos

Nepriklausomybė

MIRTYS

SUMAŽĖJO.

Ne

žiūrint nuolat keitinėjančiosi
oro, šymet per pirmas astuo
nias savaites Pittsburgho distrikte plaučių uždegimu sirgo
345 žinomi asmenys, ir 144 mi
rė. Pernai per tiek pat laiko
susirgimų buvo 530 ir mirė
228 asmenys.
Nuo influenzos pernai
pirmas 8 savaites mirė 28,
met tik 16.

BACVINKA Stasys, 56 metų. MAKAUSKAS

L i e tuvos nepriklausomybės
paminėjimas pas mus buvo su
rengtas Vasario 19 d., LMD.
salėje, daugiausia su kalbomis
ir su mažu muzikaliu progra
mų. Katalikų grupė rengė sa GANSONAS DĖKOJA
Estijos garbės Konsulas Coldren. p. Daužvardienė, Lietuvos Konsulas Dauzvardis
vo paskirą paminėjimą Vasa
ir Estijos Vice Konsulas Whipple, geria toasta Lietuvai Lietuvos Nepriklausomy
PITTSBURGHIErio 12 d. Antrame paminėji
bės 21 metu proga. Lietu vos Konsulate Chicagoje.
(F oto Chicago Daily Times.)
me, Vasario 19, dalyvumą ėmė
ČIAMS
keturios grupės: sandariečiai,
____
k------------------------------------------------------------------------------------------------socialistai, komunistai ir beJack Gansonas, Lietuvis imADVOKATO KAL’S
partinis jaunimas. Taigi su tikas,
CHICAGO, III. — Lietuvos
dėkoja savo draugams Nepriklausomybes
tarta nuo tų srovių turėti ir vientaučiams
21
metų
su

kurie taip skait kaktis paminėta Chicagoje laREZIGNACIJA
po kalbėtoją ir taip pat .iš tų lingai atsilankė
į jo pastaras ■ bai plačiai, iškilmingai ir reik
ŽINIOS
grupių sudaryti programą.
kur jis laimėjo pir
Nuo sanclariečių numatyta imtynes,
Kiekviena Lietuvių
Chicago, III. — Vasario 28
susikibimą po sugryžime Į.■ šmingai.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
kalbėtoju Sandaros centro pir mą
kolonija
turėjo
didesnį ar mato
sporto
lauką
po
visiško
ne;
d.
miesto mayoro nominacijo
mininkas — Petras Pivaronas, siėmime per tris metus.
; žesnį parengimą, radio valanse
laimėjo dabartinis mayoras
nuo socialistų — Mažukna, nuo
vedėjai suruošė specialius
labai laimingai pasise-i;' du
SAO PAULO, Brazilija. — Edward J. Kellv prieš Demo
komunistų — J. Baltrušaitis ir kė Jam
programus,
Vanagaitis
su
sanugalėti savo priešą, kurį ■1 vo grupe — banketą, o Konsu Vasario 19, atsidaro nau
nuo jaunuolių ■— K. Pūkas.
Į keturias ^minutas. las Daužvardis ir ponia Dauž ja Lietuviška mokykla Vilią kratų partijos antrą kandida
Bet prieš pat galą Įvyko ir paguldė
tą Thomas J. Courtnev.
buvo suporuotas su vardienė Lietuvišką priėmimą
permaina: socialistai pasikvie Gansonas
Zelinoje, kurioj mokytojaus
JVillie Davis, milžinu vy Konsulate.
Iš Republikonų partijos no
tė P. Grigaiti, kuris sumanė į Wee
Kazimierietės vienuolės iš Chi minacijas laimėjo William Ha
žinomu kaip pirmaeiliu už
Pittsburghą atvažiuoti. Todėl ru,
Konsulate buvo ne tik pri
paskutiniame rengimo komisi pasaulinį čampionatą šiais lai ėmimas bet ir Vytauto bei Ge cagos.
le prieš buvusį mayorą Big BilI
kais.
jos posėdyje Mažukna atsisakė
dimino
ordinų
kavalierių
iškilThompson.
• BROOKLYN, N. Y. — Vasa
Gansonas sako buvo gerai
n 10 kalbėtojo pareigų ir užlei pasiruošęs
šiam susikibimui ir i mingas susirinkimas. Susirin rio 21 d. atvyko iš Lietuvos
Galutini rinkimai įvyks Ba
do savo vietą Grigaičiui. Bet todėl po tokių
kime bei priėmime dalyvavo
smarkių
bet
komisija vistiek suteikė _progą trumpų imtynių jautėsi gerai. j beveik visi Lietuviai kavalie- p-lė Marija Baronaitė. Vieš landžio 4 d.
Mažuknai kalbėti, kaip SLA. 3
*
*
Jeigu viskas gerai seksis, jis | riai ir miesto mayoras Edward nia apsibuna Amerikoje iki
Apskričio pirmininkui.
j J. Kelly. Kavalieriai nutarė Rugsėjo pabaigos ir per tą lai
yra
pasiryžęs
netrukus
gauti
Feb. 9, 1939
Komiteto pirmininku išrinkimtis kaip Lietuvis už I susiburti į fraternitetą, susta- ką mokins Lietuvišką jaunimą Hororable Thomas J. Courtney
t s P. Dargis, sekr. J. Virbic- progą
i te ir pasirašė atitinkamą aktą tautiškų šokių, ruošdama Lie State’s Attorney of Cook Ccunty, III.
pasaulinį čampionatą.
kas, ižd. E. Sliekienė.
ir pasiuntė sveikinimą Lietu
Ci’iminal Court Building
Jo
tikslas
yra
palaikyti
Lie

Prakalbos Vasario 19 d. ėjo tuvių vardą sporto lauke, o vos prezidentui bei visiems ko i tuvių Dienos programui Rug- Chicago, III.
šia tvarka: prasidėjo 8 vai. ir
uždirbtus pelnus iš imty votojams už Lietuvos Nepri sėjo 10 d.
Honorable Sir:
pirmas kalbėjo Mažukna, an savo
nių
žada
skirti naudingiems klausomybę.
I have g’iven careful consideration
S.
E.
redaktorius
tras Baltrušaitis, po jo kalbė musų visuomeniniams
—
Vienybės
reika Minint Lietuvos nepriklauso
and considerable thought- in refer
jo Grigaitis, kuris pasinaudojo lams.
MonVitaitis
buvo
nuvykęs
į
mybės sukaktį, Konsulatas la
ente to the įssues involved in the
kalbėti net visą valandą laiko.
treal, Kanadą, kalbėti Lietuvos present Mavorality campaign. It
bai
gražiai
vaizdavo
Lietuvą
ir
Jack
Ganson
yra
gausiai
pa

Reikia pasakyt kad neužsimo rėmęs Clevelando Lietuvių Kul Lietuviškumą. Nuo Outer La
was necessary that I do this, first,
kėjo Grigaičiui taip toli va tūrinį Darželį ir kitus tautiš ke Shore DriveHr Statė Street nepriklausomybės paminėjimo because of my six year association
with you as an assistant, and secprograme Vasario 17 d.
žiuot i Pittsburghą tik pasa kus reikalus.
Rep. matėsi ant Konsulato namo di
ond, the m ore Important considera
kyt kaip- socialistai veikė 1904
delė Lietuvos vėliava, kuri
—Brooklyno Lietuvės naš tion, the future welfare of the City
ir 1905 metais. Anot jo, jei
of Chicago and the welfare of the
kiekvieno pravažiuojančio ar
ne socialistai tai Lietuva ir
CENTRAL1A, Pa. — Kasyk ba praeinančio akį traukė, o les, kurių čia pusėtinai randa Lithuanian-American citizens.
šiądien neturėtų savo nepri los sprogime užmušta du dar svečius į Konsulatą vedė. Kon si, suorganizavo draugiją' var As you weil know I have been
one of your most loyal and active
klausomybės.
bininkai. Kiti trys sužeisti. sulatas su tautine vėliava it du šv. Monikos. Draugijos na supporters
in all of your campaigns
Ketvirtas kalbėjo miesto ma
for the election to the high office
tik našles.
rėmis
gali
būti
Valstybiniu
ženklu
užėmė
pir

yoro atstovas, kuris pasakė ge
of State’s Attorney of Cook Counmų. vieta visame Bellcvue Place
rus linkėjimus Lietuviams.
Iilinois. I battled for the prin
—Ilgą laiką sirgus plaučių tv,
—
.jis
figūravo
ir
visuose
vie

Penktas buvo P. Pivaronas, YOUNGSTOWN. O tos Angliškuose laikraščiuose. Į uždęgimu p-lė P. Jurgeliutė, ciples of Democracy as laid down
by. pur great President, Franklin D.
kuris savo trumpoje, kalboje
Kaip impozajišką ir Valsty i buvus SLA. sekretorė, pas vei Roosevelt and ouf Governor, Henry
išreiškė kad "mes tautininkai
Horrier. I fought for the nominabini vaizdą sudarė Konsulato ko ir stoj o savo darban.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
sandariečiai einam pačiu vidu
tion and re-election of Judge Edj
išlaukinė
pusė,
taip
tautinė
ir
MINĖJIMAS
K. Jarecki. I follovzed you
riu; nors vieni kairesni kiti
patriįotinė nuotaika vyravo vi- ® AMStERDAM, N. Y. — Au mund
because you were in accord with
dešinesni, bet esam visi Lietu-, SLA. 157 kp. iškilmingai pa ij duje.
Svečius aptarnavo Lie
the Democratic principles of Roosetomobilio katastrofoj žuvo vė'lt
viai ir privalom džiaugtis kad! minėjo Lietuvos nepriklauso- tuviai skautai
and Horner.
ir
šv.
Kazimie

mybės
21
metų
sukaktį
Vasa

musų tėvynė Lietuva šiądien Į
Kazys
Mačiulis
ir
Felicija
BurI
am
štili true to the šame prinro
Akademijos
studentės.
Kon

“ .
pradėjo
mini 21 savo nepriklausomo i rio 12 d. Programą
ei
plės
that
impelled me to supporl
baitė.
Kitoj
automobilio
ne

kuopos pirmininkas K. Aurila sulatas buvo išpuoštas Lietu
Horner and Jarecki, and those are
gyvenimo metus.
vakaro tikslą. viškais vaizdais ir rankdar laimėj žuvo trys Lietuviai: the principles that impel me to
Paskutinis kalbėjo Kostas paaiškindamas
Paskiau,
pakvietė
kalbėti gerą biais. Beveik visi užkandžiai Mykolas Milinaitis, Adolfas support Edvzard J. Kelley for Mayor
Pūkas, Amerikoje gimęs jau
of the City of Chicago because
ir gėrimai buvo iš Lietuvos ir
patriotą
K.
Stupinkevičių.
nuolis, bet Lietuvoje auklėtas,
your most ardent supporter in Chi
iš Lietuviškų įstaigų. .Nors Šermulis ir Tęsė Konečny (R,u- cago
Po
jo
kalbos
buvo
suvaidin

is opposed to Franklin D.
Lietuvos mokslus ėjęs. Pasi-1
bašęvičiutė)
.
svečių
tarpe
buvo
daug
ir
nedu veikalukai. “Guminius
Ro.osevelt and his principles of Derodo koks skirtumas tarp tų ta
Lietuvių, bet visi, kažin kaip,
My people, the Lithuankurie Rusų mokyklas lankė ir Batus” vaidino: P. Koclžienė, jautėsi Lietuviškai ir džiaugė • CHICAGO, ILL. — Nežino mocracy.
ian-Americans admire and support
J.
Andri.ja'uskiute,
O.
Tautkiekuo jie apsikrėtė, ir tų kurie
mų piktadarių sumuštas Pr. President Franklin D. Roosevelt and
Lietuvių tautos džiaugsmu.
with disfavor upon any
Lietuviškai auklėti. Pūko kal nė, M. Sabonis. “Nuo Ausies si Tarpe
Jurkšis,
52 metų, mirė Vasa thev look who
Lietuvių veikėjų, pro
i s supported by the
ba buvo pilna tėvynės meilės iki Ausies” vaidino: E. Mas- fesionalų, biznierių ir meninin rio 18 d., Bridewell ligoninėje. candidate
enemies of the New Deal and the
kaliunas. J. Derinas, J. Matu
ir apėmė Lietuviškus reika laitis,
humanitarian form of government.
V. Derinas. “Girtuoklis kų buvo Chicagos mayoras p.
lus. Tai pavyzdis Lietuvos 21. ir Blaivininkas
—Chicagoje susirgo artiste True to those principles I cannot
Kelly,
Baltijos
valstybių
kon

”
monologą
su

metų gyvavimo vaisiaus. Ne
stultify myself and continue to be
A. Subonienė ir M. Sa sulai, miesto teisėjas E. Hol- T. Tendžiulyte. kuri seniau su identified
with your office. I am,
vienas Pūkas yra, Amerikoje vaidino
land,
Chicagos
Universiteto
bonis. Po to Ona Tautkienė
artistu Vaičkum vaidindavo. Ji therefore, herewith resigning as as
daugybė randasi tokių jaunuo padeklamavo
Prof. Tavlor, Northwestern
assistant State’s Attorney and I
lių po visas kolonijas kurie sa taikytas pilės.dvi tai dienai pri Universiteto Prof. Taylor’ienė, likus be jokios pagalbos. Jei would
appreciate that said resignavo Lietuvos meilę moka išreik Sekantis kalbėjo vietos kle Chicago Evening American’o gu kas ja nepasirūpins, artis tion be effective as of this sdate.
šti savo darbais.
Yours truly,
bonas Kun. Petreikis. Po. jo, redaktorius Shainmark, visų tei teks eiti į vargšų ligoninę,
Charles P. Kai.
_ Tik vos savaitė laiko atgal parapijos
■
laikraščiu
atstovai,
fotografai,
Oak
Forest.
choras padaina
čia broliai Motuzai rodė savo vo gražių vyrų
dainelių, ir jete.
spalvuotas Lietuvos filmas — “Mes be liaudies
Paminėjimą gražiai aprašė • NEYVARK, N. J. — V asario
Vilniaus
Nenurim
ir iš jų matosi koks didelis sim”, kas padarė dideli
' visi laikraščiai. Tribūno radio
įspūdį.
skirtumas Lietuvoje nuo tų Su choru dalyvavo ir pats kle stotis WGN padarė gražų pra 26 d., Newarko Lietuvių Mo SPRINGFIELD, OHIO
terų klubas surengė paminėji
vaizdų kurie buvo rodyti 10-15 bonas. .
simą
apie
Lietuvą
Vasario
16
mą
50 metų vedybinio gyveni
metų atgal.
PASILINKSMINIMAS
Visas programas išėjo labai rytą’.
Todėl per 21 metus Lietuvo pavyzdingai.
Šiame
mieste gyvuoja Lietu
mo
sukaktuvių
pp.
Ambrazevi

Patriotingi
Lietuviai
ir
Lie-1
Prie vaidinimo
je daug kas padaryta Į gerąją buvo daugiau negu
vos
Sūnų
ir Dukterų Pašalpičiams.
jau tuvos prieteliai, Konsulate bu-!
pusę, kuą visi Lietuviai gali nuolių, kas tiesiog pusė
nė
Draugija,
kuri surengė šo
vę
ir
nebuvę,
džiaugėsi
Lietu

džiugina
pasigerėti.
Juozas Virbickas. kad jaunimas prisideda
ki
ir
balių
Vasario
11 d., Laprie I vos nepriklausomybės sukakti
bor
Temple
salėje.
mi.
sveikindami
Konsulatą
ir
patriotinio darbo.
ši draugija gyvuoja jau nuo
PIENO kontroliavimo klausi
Publikos atsilankė daug 1S linkėdami Lietuvai nuolatinės
1911
metų, turtu gerai stovi,
mas Pennsylvanijoje sudaro plačių apielinkiu. Visi smagiai pažangos bei ilgiausios nepri
turi apie $2600 pinigų ir apie
Įvairių ginču. • Gubernatorius praleido vakarą, Po progra- klausomybės.
40 narių, visi jie gražiai sutin
' nori pertvarkyti pieno komisi mo buvo šokiai, P'rogramas
įvairios iškilmės, radio pro
ja ir pagaliau sutvarkyti patį i baigta Lietuvos Himnu.
gramai, laikraščių straipsniai ŠTAI KOKIĄ LIETUVA NO ka. Pirmiau prie draugijos
priklausė tik vieni vyrai, dabar
i
pieno kontrolės reikalą.
M. Subonis. ir žmonių suėjimai bei išsikal
RI
MATYTI
gi
nariais gali būti moterys ir
Z
bėjimai ne vienam nutraukė
snaudulio kepurę ir uždėjo Lie Kai čia rodė gražias Lietu vyrai, nes nuo 1930 metų per
vos filmas broliai Motuzai, tai taisyta draugijos Įstatai ir nu
tuviško atbudimo žibintą.
Reikia tikėtis ir laukti kad viena moterėlė, kuri yra Mai tarta priimti ir moterys.
L i e t u v os Nepriklausomybės klo evangelisto fanatiška da Nuo to padaryta geras pro
Importuotos iš Lietuvos — Tikros
dvidešimts pirmų (subrendi-j vatkėlė, pareiškė: “Filmos gra gresas. Draugijos iždan mo
mo) metų sukaktis Lietuvius žios, bet Lietuva yra tokia pa kėti reikia po 50c mėnesiui, o
sustiprins, drąsesniais karei ti .kaip mes ją palikom. Kaip ligos pašalpos moka $7 į -sa
viais bei darbuotojais padarys palikome bažnyčias, kunigus, vaitę per 3 mėnesius, o per ki
ir Lietuvišką darbą padidins kryžius ir ponus tai ir po šiai tus 3 mėnesius po $3.50 į sa
bei pagyvins.
A. S. ž. dienai ^tas Lietuvoje tebėra”. vaitę. Pomirtinė $100.
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)
Pagal jos supratimą, kuri se Čia Lietuvių nedaug, apie
mia iš Maikio “evangelijos”, 22 šeimos. Jaunimo yra apie
Įsigykit sau pakelį tuojau.
® DRAMBLYS (slonius) per tas viskas Lietuvoje turėtų 35, keletas priklauso prie šios
draugijos. Bizniu ištaigos yra
dieną suėda 200 svarų grudų,j būti sunaikinta.
alinės,
kurias valdo p. KripieŠtai
prie
ko
priveda
silpnes

Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
šieno ir šaknų.
nė
ir
p.
Riškienė. Kaip girdėt
nės dvasios Lietuvius išgamišliai priimami mažiems užsakymams.
jos daro gerą biznį ir gražiai
®LAIKE vėjuotu sezonų pa ki laikraščiai.
ti gamta apvalo medžius nu žinoma, tas butų buvę ir pa gyvena.
Darbai čia eina nepergeriau
Kaina 25c, Į kitus miestus 30c,
laužydama nudžiuvusias šakas į daryta, jeigu no tas IJetuvns sia: nekurios dirbtuvės dirba
vadas. Smetona. Lietuva ga-: geriau, o kitos tai visai pras
ir padarydama vietos naujoms Įėjo
pavirsti Ispanija, jeigu i
no pora dienų savaitėje. |
šakoms augti.
kairieji ten butų įsiviešpatavę,1 tai,
DIRVOS KRAUTUVĖ
Patartina
iš kitur nevažiuoti1
pradėjo viešpatauti 1926 čia darbo .iieškoti,
6820 Supęrior Avė.
Cleveland, Ohio
o J EI MES gyventume ant kaip
nes čia yra
metais.
D. Rep.
daug bedarbių. Prie WPA dir
mėnulio, galėtume matyti sau
lę ir žvaigždes tuo pačiu sy Kas platina Dirvą — tas ba apie 1100. žiemos laike ir
tie negauna pilno laiko dirbti.
kiu.
platina apšvietą.
J. Veiveris.

TRUMPOS
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TREJOS-DEVYNERIOS

■■

Motiejus, mirė
Mirė Sausio 22 d., Detroit,
Vasario m., Shenandoah, Pa.
Mich. — Igliaukos bažnyt- BIRŠTONIENĖ Marė, pusam
kiemio ir parapijos, Amežė, mirė Vasario 13, Chica
rikoje išgyveno arti 40 m.
goje. — Krosnos par., BiršKUNDROTAS Rapolas, 57 m.,
čių k. Amerikoje išgyveno
mirė Vasario 15, Detroit, 26 metus.
Mich. — Žaslių par., Trakų DVILIS Kazys, 67 metų, mi
apsk.
J., O.
rė Vasario 1, Brooklyn, N.Y.
PUIŠIS Pranas, 56 metų, mi KELMAS Matas, 54 m., mirė
rė Sausio 29, nuo nuodingos
Vąs. 1, Brooklyn, N. Y.
naminės degtinės, Spring- KAZAKEVIČIUS Juozas, 66
field, III. — Girdžių parap.,
m., mirė Vasario 1, Brook
Raseinių ap., Jokūbaičių k.
lyn, N. Y.
Amerikoje išgyveno 37 m. STANEVIČIUS Kazys, 51 m.,
LUKOŠAITIENĖ Ona, 54 m.,
mirė Sausio 27, Philadelphia,
mirė Vasario 18, Campbell, Pa.
Ohio. Palaidota Vasario 18, TVERKUS Antanas, 59 metų,
pamaldos atsibuvo Lietuvių
mirė Vasario 3, Chicagoj.—
Šv. Pranciškaus parapijoje,
Raseinių ap., Kalnujų par.,
Youngstown. Paliko nuliūdę
Rudžių k.
vyras, du sūnus ir duktė; GOTAUTAS Pranas, pusamžis,
Lietuvoje liko motina, dvi
mirė Vas. 5, Chicagoj. ■—Kel
seserys ir brolis. Velionė iš mės par. Amerikoj išgyve
gyveno Amerikoje 29 m.
no 30 metų.
LAURINAITIENĖ R., 55 me VALATKA Jonas, mirė Sautų, mirė Gruodžio 26, Bue
šio 28, Norwood, Mass.
nos Aires. Argentinoj. Gi KULIKAUSKIENĖ Veronika,
mus netoli Alytaus. Argen sulaukus senatvės mirė Va
sario 7, Chicagoje. — Telšių
tinoj išgyveno 8 metus.
ap., Viešvenių par. Ameri
KLIKUNAS Juozas, pusamžis,
mirė Vasario 5, Chicagoje.—
koje išgyveno 30 metų.
Panevėžio ap., Naujamiesčio PALKOTAS Jonas, 50 m., mi
par., Baluškių k. Amerikoj
rė Vasario 5, Pittsburgh, Pa.
MASIULIS Antanas, 47 metų,
išgyveno 40 metų.
mirė Vas. 8, Brooklyn, N.Y.
RUDAITIENĖ Agota, 51 me
tų, mirė Vasario 5, Chicago ŽEMAITIENĖ Karalina, 51 m.
je. — Virbalio p., Nevadolės mirė Vas. 7, Brooklyn, N. Y.
k. Amerikoj išgyveno 31 m. CIRAS TAMAS, mirė Sausio
30, Lawrence, Mass.
KARPAVIČIUS Juozas, 36 m.,
užmuštas anglies kasykloje KUMPIKEVIČIUS Laurynas,
mirė Vasario m., WaterbuShenandoah, Pa., Sausio m.
ry, Conn.
PLUNKSNIENĖ Ona, mirė 28
. Sausio, Mahanoy City, Pa. GRAŽULEVIČIUS J., 36 m.,
mirė Sausio m., Luzerne, Pa.
Amerikoje išgyveno 45 m.
PUKŠTIS Vincas, pusamžis, ANTANAITIS Jurgis, mirė
Sausio m., Luzerne, Pa.
mirė Vasario 1. Chicagoje.
— Mažeikių ap., Laižuvos p.,
Pakliavupės k. Amerikoj iš lillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll
CLEVELAND
gyveno 30 metų.
I

ŠIMKEVIČIENĖ Sofija (Gužauskaitė), pusamžė, mirė 8

Vasario, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Kaltinėnų parap.
Amerikoj išgyveno 25 m.
ŽEKIENĖ Eleonora (šliogeraitė), sulaukus senatvės mirė

Vasario 8, Chicagoj. — Pa
nevėžio ap., Smilgių p., Tavinkšnių k. Amerikoje iš
gyveno 18 metų.
ZALATORIUS Ignas, pusam
žis, mirė Vas. 8, Chicagoje.
— Panevėžio ap., Krekena
vos par., įeinu k. Ameriko
je išgyveno 27 metus.
ŽEKONIS Juozas, pusamžis,
mirė Vasario 6, Chicagoj.—
Panevėžio ap., Subačiaus p.,
Tiltagalio k. Amerikoje iš
gyveno 42 metus.
BYANSKAS Jonas, 67 metų,
mirė Vasario 9, Chicagoje.—
Šiaulių ap., Žagarės p., Taučiunų k.
VIRBICKIENĖ Marė, mirė 6
Vas., Ashland, Pa. — Prie
nų p., Asinklės k.
URBONAS Domininkas, 63 m
mirė Vas. mėn., Springfield,
111. — Amerikoje išgyveno
26 m.
ŽILVITIENĖ Petronėlė, 47 m.
mirė Vas. 14, Chicagoje. ■—
Panevėžio ap., Smilkių par.,
Trakų km.

FOOD SHOW
(Maisto Paroda)
ir

Namu Padargų
Paroda
RUBLIO

AUDITORIUM
Kovo 9 iki 17
GENE ir GLENN
(Asmeniškai)
MAISTO GAMINIMO
KONTESTAI

Apie Namų Mokslų
kasdien
Pilniausia Paroda kas Namams
reikalinga!
Paskaitos

ĮŽANGA

25c.

SKAITYKIT
VIENYBĘ
seniausias ir
geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
Spaudos Bendrovė.
Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75,
3 mėnesiams $2.
Su v. Valstijose ir Kanadoje
metams $500; pusei m. $2.75.
Adresuokite:
• VIENYBĖ —

VIENYBĖ
193 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Į LIETUVĄ
Jus keliausit greitai ir patogiai populiariais laivais

BREMEN
•
EUROPA
COEUMBUS
NEWYORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen
ar Hamburg
Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir
nuo Birželio 26 iki Liepos 23. Amerikoje lei
džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

1430 Euciid Avė.

Cleveland, Ohio
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klausomybės šventės. Iš
susirinkusių abiejuose projuose programuose matyt
kad Lietuviai myli ir savo
NAUJI DIRVOS PRENUMERATORIAI
tautą, ir tėvynę, ir džiau
(Tęsinys iš pereito nr.)
I me, labai veiklus vyras Chica- atstatę, ir gal būt stebėjosi ko
_____
1 gos Lietuvių tarpe”.
giasi jos laisve. Taigi nedėl aš neišlipau. Sumišimas
Šiomis dienomis Dirvos nau R. Vaitelis, Amsterdam, N.Y.
“Tai tas pats”, prabilo ji, ir apėmė mane antru kartu mano jais artojais tapo šie plačios Blanche Shupienis, Sharon, Pa.
iškabinimas vėliavų prie i
jos mėlynose akyse gyvenime čia Lietuvoje; pra- Amerikos
.
Lietuviai:
John Petrauskas, Rockford, III.
•savų namų šią dieną nėra KELIONĖ Į TELŠIUS — AD pasirodė
ašaros, kuomet ji klausinėjo dėjau dvigubai smarkiau mąs- .
VOKATO LAPINSKO SE
Joe Zubavic, Monroe, Mich.
jų priešingumas tai šven
manęs daugiau apie jį. Ištik- tyti kas toliau daryti (nuosta- K.
: Sakai, Allegan, Mich.
Yocius, Bridgeport, Conn.
SUO — NAUJA “NELAI
V.
Mikalauskas, Detroit, Mich. Eva
tei, bet tik stoka dasiproro
tai
ypatingas
supuolimas,
bu
kaip
greit
mintys
veikia
ka.
Ben.
Gaminas, (Baltimore, Md.
MĖ” SU TRAUKINIU
būti taip toli kitame pasauly da koks nuotikis įvyksta). Jau Viktor Paulek, Hesperus, Colo. John Sakenas, Delair, N. J.
tėjimo kad tą dieną reikia
‘ Rusteika, Bankhead, Kana Vincas Jankauskas, Yonkers,
turėti iškeltas Lietuvos ir BIRŽELIO 27, pirmadienis. je, ir tik iš netyčių išsikalbė traukinis ima greičiau važiuo- J.
doj.
jus
su
kitais
keleiviais
patirti
ti,
o
Bronė
stovi
ten
ant
plat

Amerikos vėliavas lauke, Apie 15 minutų iki penkių šį kad jiė pažysta ką nors ką pats formos, ji nežino antrašo kur A. Pakalnis, Lietuvoje (užra- N. Y.
Daminikas Rakauskas, Nanty
visiems aiškiai ir gerai ma rytą telefonas išbudino mane; pažysti kitame tolimame pa- mes važiavom, ar kas musų šė Kat. Vezevich.)
Glo, Pa.
tai
buvo
tas
ištikimas
taksi
ve

tomoj vietoj.
laukia, nes aš apie tai rūpi J. P. Lukas, New Britain, Ct. Zosė A. Kibart, Detroit, Mich.
žikas, kuris pranešė kad į pen šaulio krašte.
Baltimorės Lietuviai la-j kiolika minutų atvyks prie mu Mudvi kalbėjomės ilgą lai- nausi. Ji gal būt atsimintų Ip. Kutelis, Waterbury, Ct.
Gedmino vardą, bet kada aš Vincas Tirva, vietinis, užrašė
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pagelsmi. Didelė Lietuvių salė vyti su pasilsiu. Bronė taipi: bėti kad musų bagažas butų šukau aš, “sulaikykit traukinį, Petras Banionis, Detroit, Mich. susipažinti su ja ir savo drau
BALTIMOReJE
užsipildė Tautos šventės pat aimanavo, tačiau tokioje Į; išimtas iš vagono Telšiuose, nes darykit ką nors”, ir tuo laiku Margaret Kvasnauskas, Wood- gams, lai ir jie paskaito, ir pa
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raginki lai užsirašo ją metams
Mudu su ponu Redakto nuotaikos apimtų Lietuvių. vojimui apie fizišką nuovargį, se sustoja tik minutai ar porai, traukinis stoja. Panelė Lapin Selv. Makauskas, New- Haven, prisiųsdami 82, ar nors pusei
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Amerikos vėliavomis, ir vi Ten susirenka ir jauni dvi paprašėm taksi vežiką pa6820 Superior Avė.
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LAIŠKUS
lė uždaryta.
siėmiau dalį bagažo kiek ga
VOKUS
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centrą pasižiūrėti kaip Bal-1
laiko, bet pusryčių padavimas
BILIETUS
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MITETO MOTERIŲ
Važinėjant kur Baltimorčs
pravažiavom gana daug, aš pa- pavedama jų apnakvydinimui,
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Lietuviai gyvena, dairau
tėmijau jauną panelę žiūrin iki jie Kaune esti. Kitaip kur
ir sutilptų visi tie tūkstančiai
si ir žiuriu: nors šiądien
Pasaulinės Parodos Komite čią į mane, kuri kaip tai ner suvažiavę
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ir bizniai nei vienas nepa- Lietuvių Komiteto pirminin ir ji tuoj užklausė manęs ar matyti kas ten dedasi per šau
puoštas vėliava....
Lkui J. B. Laučkai nušvietus mes iš Amerikos. Kuomet pa lių šventę.
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nepasirūpina tos šventės pritarė. Pasikalbėjus apie dar daugelis žmonių klausia musų jimus jos broliui, kuoniet kitą
proga papuošti savo namą bų eigą, išrinkta prezidiumas. ar mes iš Chicagos arba New kartą su juo sueisiu. Bronė
Lietuvos ir Amerikos vė Dr. A. šliupaitė, kaip Centra- Yorko. Tiedu yra didžiausi nešė musų bagažus artyn 'prie
linio Komiteto vice pirminin Amerikos miestai ir daug Lie- durų kad galėtume juos grei
liavomis?
juose gyvena, taigi na- tai išsinešti kaip tik traukinis
Vieni} tingėjimas, kitų kė, pakviesta būti Moterų Sky tuvių
turalu
kad didelis nuošimtis sustos, žmonės buvo sustoję
apsileidimas, kitų stoka su riaus pirmininke.
keliautojų Lietuvoje ir paeina eilėmis, su savo rišuliais ir dė
sipratimo. Kaip tai gali Moterų skyriaus garbės pir iš tų didelių miestų, Pasakiau žėmis rankose, matomai ir jie1
ma pats save pažeminti jei mininke pakviesta poni Regina jai kad mudvi iš Clevelando, turėjo tą pačią mintį kaip mes
Generalinio Konsule bet aš esu Jouvus Chicagoje išsinešti greitai su savo daik
savo Tautos šventės dieną Budrienė,
Nevy Yorke žmona. Kitos val daugel kartų ir daug ten ką tais. Aš pasidairiau aplinkui
nepasirūpinus iškabint sa dybos narės: Ona Valaitienė ir pažystu. Ji pasakė man turin konduktoriaus kuris pažadėjo
' I 11
vo valstybės ir Amerikos Petronėlė Jurgeliutė; sekreto ti brolį Chicagoje, bet kadangi pagelbėti išnešti musų baga
| Ei. |&vėliavas virš savo namo du rium Stella, Jurevičiūtė; iždi aš ten negyvenu, ji tikrai ti žus, bet niekur jo nesimatė;
8^ 1| p B
ninke p. Buivydienė; ižde- glo kėjo kad jo nepažinosiu; ji pa tačiau maniau sau kad viskas
rų !
p-lė Matulionyte, Stri- sipasakojo kaip labai pasiilgus išeis gerai.
Ir vėliavas yra lengva bėjos:
maitytė, Vasauskaitė.
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nutarta ren puolimas”, nustebau aš. “Aš tik iš vagono išlipo pasažieriai,
Bet aš sakau: niekad ne- gti pramogą pradėjimui kelti tavo brolį gerai pažystu, jis kitas bu ris pradėjo stumtis j Pamokos pradiniam pramokti kal
skaityti ir rašyti Angliš
pervėlu tai padaryti: kitą pinigų Lietuvių Dienos pro- yra plačiai žinomas Chicagoje, vidų, neduodami visiems išlip bėti,
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
kai.
Taipgi aukštesnės Angliš
jis yra Lietuviškų žinių prane ti, ir mane pradėjo stumti to kos
gramo
reikalams.
Ta
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23 d., Arcadia Hali, Brooklyne, programui paruoš Lietuviškų
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turės vėliavas ir jas iška nuo 4 vai. po pietų.
tik pasitraukiau į šalį ir ma 310 FRANCES
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niau, kaip tik jie sulips aš nu
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niekas nepasakė apie tai, čias. moterų suirinkimas, ku norinčios dalyvauti Moterų stumsit! savo bagažus prie du
ir paduosiu Bronei, kuri ma: • AKORDIONAI •
jie to visai nematė: reikė ris buvo socialio pobūdžio, ja skyriuje, šio skyriaus veiklos rų
nes laukia, žmonės dar buvo Padaromi sulyg Užsakymo
jo kad atvažiuotų gerb. me buvo pakviesti dalyvauti ir pirmininkę Dr. A. šliupaitę, belipą į vagoną kaip traukinis
ir Taisomi.
Spragilas ir jiems tą pas Centralinio Komiteto nariai, reikalais prašoma kreiptis į pradėjo važiuoti! Mes vėl va
Rakandų Krautuvė
Naujų
stilių, geriausios
susipažinimui
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pasitarimui
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So.
2nd
Street,
Brooklyn,
žiuojam ir aš likau kur neturė
tabą padarytų!
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
medegos. 20 metų pa
tolimesnės veiklos.
N. Y., arba į sekretorę, Stellą jau būti! Aš sušukau, “Sulai
Atėjus vakarui, praside dėlŠiame
tyręs.
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susirinkime dalyvavo Jurevičiūtę, 127 Grand Street, kykit traukinį ir išleiskit ma
N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
da Lietuvių pačių paminė ir iš Lietuvos atvykus p-lė Ba Brooklyn, N. Y.
Savininkas
Vedėjas
ne!” žmonės aplinkui išrodė
JOHN MIKUS
jimas savo Tautos Nepri ronaitė, kuri Lietuvių Dienos
Ona Valaitienė. ramus ir žiurėjo i mane akis 6607 Edna Avė.
mm
HE. 3899
Gerb.

Kelione po Musų Lietuvą
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Tas rodo, korespondentas tei
singai sako, “kad Vokiečiai
Klaipėdos krašte intelektualiai
yra tiek silpni, kad turi dirbti
svetimomis, papirktomis ran
Į Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
Vokietininkų tikslas
6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio ii komis.”
aSi......
esąs Vneglausti krašto Vokieti
jon, bet materialiai čiulpti Lie
tuvą.” Reiškia, nieko Lietuvai
neduoti, o viską imti, šita pa
dėtis, pako, busianti tol, “kol
(Spaudoje Pasidairius) Vokietijos svoris lems Europos
Įvykius”, bet Lietuvos ūkio vaRašo Vyt. Sirvydas.
dai, savo sugebėjimu savaran
MUO Scrantono konferencijos 1'938 metų vidurvasarį,
kiai ekonomiškai išsilaikyti, ga
1
iki šiol, per virš pusmetį laiko, Tautines Tarybos SPAUDA
li visas Vokietininkų pastangas
valdyba atlaikė jau du suvažiavimu: Brooklyne Spalių
niekas paversti, žinant spar
15-16, ir Baltimorėje Vasario 18-19. Tarybos vadybo Draugas cituoja Lietuvos Ai tų
ir netikėtą Lietuvos' ūkio
je ūpas geras, pasiryžimas didelis, planų veikimui gau dą kuris musų laikraščių klau stiprėjimą
ir išbujojimą. Asybė. Tautinės sroves veikėjų — tautininkų ir sanda- simu teisingai pastebi: “Didelė
Lietuvos Aidas Kaune, rašo Vasario 11 d.: BUV. VYRIAUSIO TRIBUNOLO CIVILLINIO
merikos
Lietuvis
gali būti tik
klaida manyti, kad laikraščio
riečių — pritarimas didėja.
SKYRIAUS PIRM. MOTIEJUS ČEPAS
ras,
kad
ekonomiškai
savaran

Norėdami atžymėti 50 metų sukaktuves
“Roma nebuvo pastatydinta per vieną dieną” — sa leidimas yra tik redaktorių ir kiai išsilaikyti musų užjūrio
kai pasirodė V. Kudirkos leidžiamo “Varpo” pir
M. Čepas yra gimęs 1866 m. Diržiuose, Žei
ko labai senas posakis. Taigi jeigu Tautinė Taryba ne leidėjų darbas. Redaktoriai ir
broliai
sugebės
!
mas numeris 1889 metų Sausio mėnesį, mes melio vals., Šiaulių gimnazijoje mokėsi 1878-86
nuveikė kokių nepaprastų darbų, tai per pusę metų ne leidėjai vieni nedaug padarys,
kreipėmės į tuos laikus gerai atsimenančius vi m. ir Maskvos universitete teisių mokslus ėjo
galima daug ko ir norėti. Pirmiausia Tautinė Taryba jei vieni dirbs, kiti kritikuos”.
suomenės darbuotojus Praną Mašiotą ir Motie 1888-94 m. (Paduodame jo pasakojimų pasku
konsoliduoja visas tautines jiegas: veikėjus, profesijoBudingą dalyką primena ir AKLAS NORI KELIĄ
s
jų Čepą, kurie malonėjo gyvu žodžiu papasako tinę dalį.—D. Red.):
nalus, spaudą. Tas atsiekta. Tautinėje spaudoje vieš Vienybės skiltininkas Kruze, RODYTI
ti
savo
atmiminimų
žiupsnelį.
Pranas
Mašio

patauja sutarimas. Veikėjai įpranta žiūrėti į Tarybą kuris sako, tūlas žmogus velniui
— Pas Suvalkiečius buvo nuolatiniai Var
kaip būtiną tautinės srovės talkos įstaigą, jei ne dabar sielą pardavęs, kad gautais iš Pruseika komunistų Vilnyje tas — Suvalkietis, o Motiejus Čepas — Kaunie- pininkų susirinkimai. Pas mus Kauniečius nei
tai ateityje. Į Tarybą stoja vienas po kitam žymesni velnio pinigais laikraštį leisti. bara Chicagos Pirmyn choro tis-Aukštaitis, dėl to kiekvienam savo kraštas į galvą neatėjo vadintis Varpiningais ar Aušri
musų vidurinės srovės veikėjai, veteranai ir jaunesnieji. Po vięnerių metų velnias (aps vedėją, K. Steponavičių, kam geriau pažystamas.
ninkais. Kauniečiai ėmė rinktis savo reikalų
Taryba iki šiol posėdžiavo rytinėse valstijose, kur kuręs ir nušepęs) atnešė žmo kviečiąs Jaunalietuvių chorą į
rūpesčiais.
Kauno gubernijos vadu mes turėjo
PRANAS MAŠIOTAS PASAKOJA
turėjo progos dalyvauti daugiausia tų valstijų veikėjai. gui jo sielą atgal ir prašė nuo Pasaulinę Parodą New Yorke.
me
išsirinkę
Dr. Adomą Sketerį (jo pseudoni
Sekantis Tarybos posėdis ir pasitarimas su veikė kontrakto atleisti, nes pragaras Laiške Steponavičius ir Vaiva- kad, palyginti su kitais Lietuviais, buvęs labai mas: Nenuorama). Mums bendrai rūpėjo spau
jais įvyks Chicagoje, apie vidurį Kovo mėnesio.
baigiąs bankrutuoti, ši pasa t da buk sakę; “Gavę progos iš- laimingas Rusų žandarų atžvilgiu, nes jis nebu dos reikalai. Rajoniniai vadai spaudai platinti
Konferencijoje bus du Tarybos atstovai.
kėlė ir Lietuvos Aido žodžiai i girsti bent keletą geresnių Lie vęs skaudžiai žandarų nuskaustas. Dirbdamas ir palaikyti buvo Didžiulienė, G. Landsbergis
tepaskatino kiekvieną Lietuvį tuvos chorų, mes manome, kad Lietuvybės darbą ir sukdamasis pačiuose pavo ir kiti.
Į šią Chicagos konferenciją kviečiami ir platesnės dėti visas pastangas savo lai nėra choro, kuris geriau jauna jingiausiuose centruose, pro žandarus vis pra
Tuo reikalu vienas susirinkimas įvyko Dr.
vakarų dalies veikėjai. Prašomi su savo patarimais ir kraščius prenumeruoti, laiku lietuvių atstovautų Lietuvą A- šokdavęs, nors daug raštų tekdavę sunaikinti Šliupo tėviškėje. Antras toks susirinkimas bu
sumanymais, su kritikomis ir pamokinimais, nes tik to prenumeratą užsimokėti, geru merikos.” Pruseika čia prikiša pavojaus valandomis.
vo mano tėviškėje (Diržiuose). Į susirinkimą
žodžiu pažįstamiems apie lai “politinį nusilenkimą” Lietuvos
— Mano gyvenimo datos supuola su žy į Diržius reikėjo atvežti svečius net iš Radviliš
kiu budu galėsim visi savo mintis ir darbus sutaikyti.
Seni veteranai veikėjai ir jaunieji privalo stoti į krašti kalbėti ir raginti, kad vyriausybei. Bet rimtas Lie miais įvykiais, — sako Pr. Mašiotas. — Gimiau kiu stoties. Svečiams atvežti davė arklius Chavisi Lietuviai skaitytų bent tuvis savęs paklaus, kad ge neramiais 1863 metais. Gimnaziją Marijampo dakauskas (dabartinių Chadakauskų tėvas*).
tautini bendrą darbą.
Tautinių organizacijų vadai ir draugijų veikėjai vieną tautinį Lietuvišką laik riau gali spręsti apie Lietuves lėje baigiau “Aušros” pasirodymo 1883 metais. Kad žandarai nepastebėtų Diržių susirinkimą
chorų gerumus: Steponavičius,
prašomi nežiūrėti į Tarybą kaip į jų organizacijoms raštį Amerikoje!
Vincas Kudirka, išbuvęs dvejus metus Sei reikėjo viską užmaskuoti. Dėl to tuo pačiu lai
kuris
juos girdėjo dainuojant,
konkurentę, bet kaip į pagelbininkę, talkininkę.
nų Seminarijoje, gryžo į Marijampolės gimna ku Žeimelyje pas pastorių Šulcą (kuris visa tai
ar Pruseika, kuris jų negirdė
Taryba neprašo surašyti į jos globą visų jūsų orga
ziją, kurią baigė kartu su Jonu Jablonskiu.
i žinojo) buvo surengtas šokių vakarėlis. Šulcas
jo?
Kam čia aklas kišasi renizacijos ar kuopos ar draugijos narių, bet tik po vieną- KLAIPĖDOJE
Kudirką gimnazijoj vadino ponaičiuku, nes buvo Vokiškas Latvis ir palankus Lietuviams.
kitą atstovą iš jų tarpo, kad per juos Taryba galėtų su
Naujienų korespondentas ma gintiem kelią rodyti ? Ameri poniškesnio už jį nebuvo visoje gimnazijoje.
Su Vincu Kudirka teko susitikti gal porą
ta kolonija palaikyti ryšius ir dirbti tautinius darbus no, kad Klaipėdos krašte Lie kos Lietuviai nori, kad Lietu Lenkai mokytojai iš V. Kudirkos tikėjosi su kartų; mat, aš gyvenau pas Joną 'Jablonskį; tat
kokie yra, kokie dar atsiras.
tuvos vyriausybei telieka tik vą Amerikoje atstovautų ge laukti stipraus Lenko. Suvalkiečiai, gerai bai
menu kad Kudirka parašęs Jablonskiui: Rašyk
Tarybos tikslas yra paremti tas organizacijas ir “paštas, geležinkeliai tvarkyti, riausias choras, kurį Lietuva gę gimnaziją, galėdavo gauti Maskvos univer Lietuvių kalbos gramatiką, nes jei tu nerašysi
paskatinti' jų augimą, organizavimąsi, kuopų daugėji sienas saugoti ir muitines pri turi, nes to choro dainų klau sitete stipendiją (stipendijų buvo devynios, po tai aš parašysiu.
mą.
žiūrėti,” o viską kitką “tvarkys sys tūkstantinėj minios Lietu 30 rublių kas mėnuo), kuri Rusų manymu, tu
#
į;
1894 metais Vincas Kudirka atvyko į Min
vietos seimelis”, šiame seime vių ir Amerikonų. Musų savy- rėjo Lietuvius surusinti ir atitraukti nuo Lengarba
reikalauja,
kad
tas
cho

taują
pas Jablonskį. Jis jau atrodė aiškus džio
Taryba pasiryžus dėti pastangas remti ir stiprinti lyje, kaip žinoma, yra 25 nazių ras butų Nr. 1. Ii’ Amerikos i kų. Dėl to Marijampolės gimnazijos Lenkai
vininkas.
Ir man paliko toks neišdildomas įs
tautinę spaudą, remti Lietuvius profesijonalus, Lietu zių idėjai atsidavę Lietuviai ir
mokytojai labai atkalbinėjo Vincą Kudirką, Ku
Lietuvis
geriau
patikės
choro
pūdis.
Motiejus
Lozoraitis surengė V. Kudir
vius siekiančius į Amerikos politinį gyvenimą, žiūrėti Vokiečiai ir 5 tikri Lietuviai. vado ir muziko Steponavičiaus ris galėjo patekti į Maskvą stipendininku, kad
savo tautos reikalų šioje šalyje, ir rūpintis savo tėvy Vykdomoji galia paduota pen nuomonei, negu pigaus politi- važiuotų aukštojo mokslo baigti ne į Maskvą kai pietus išleistuves ir pasakė kalbą ir sakyda
kių vyrų direktorijai, kurioje
nės Lietuvos reikalais.
bet į Varšavą. O Marijampolės laikais Vincas mas net apsiverkė.
kierio
Pruseįkos
amtelėjimu.
Atrodė kad tai buvo paskutinis pasimaty
Kuriam Lietuviui šie tikslai yra svetimi? Gal tik trys yra kilme Lietuviai (BerKudirka tikrai buvo paveiktas Lenkiškumo dva
mas
su Kudirka dėl jo išsiplėtusios džiovos. At
tokiam kuris pasiryžęs vesti Lietuvius klaidingais ke tulaitis, žygaudas ir dar vie
sios ir orientavosi į Lenkus.
rodė
kad Jablonskis tada buvo beveik “Varpo”
LIETUVA
tariasi
su
Lenki

liais, ir nusivedus į savo siaurą politišką, užkampį juos nas), o du Vokiečiai (tarp jų
Vir.cas Kudirka buvo labai garbingas ir
redaktorius,
nes daug į “Varpą” rašinėjo.
ja
kriminalinių
nusikaltėlių
iš

išnaudoti.^ Turi būti užbaigta musų žmonių išnaudoji buvęs komunistas Monienas).
taktingas. Jis, išėjęs iš Kunigų Seminarijos,
Būdamas
teismo kandidatas buvau nukel
davimo
reikalais.
Lenkijoje
mas beverčiams sroviniams tikslams. Lietuviai priva Kitais žodžiais tariant, Hitlerio
kuri jam nepatiko, nieko apie ją nepasakojo
tas
į
Sibirą.
Važiuodamas
į Sibirą buvau Nau
šiuo
metu
esą
apie
10
iš
Lietu

lo eiti plačiu Lietuvybės vieškeliu, ir būti naudingais pi nacionalsocialistinę pasaulėžiūrą
įžeidžiančio ar negarbingo.
miestyje.
Užėjau
pas
Dr.
K.
Grinių, kuris nu
vos
pabėgusių
kriminalinių
nu

liečiais sau, savo naujai tėvynei, ir gimtajam kraštui, musų broliams Klaipėdoje skie
Aukštojo mokslo eiti Vincas Kudirka išva
vedė
mane
pas
Dr.
Vincą
Kudirką.,
Eidami papys trys suvokietej ę Lietuviai sikaltėlių.
žiavo į Varšuvos universitetą, o musų daugumas
Lietuvai!
sibeldėme
pagal
sutartus
ženklus
dėl
atsargu
Marijampoliečių į Maskvos universitetą.
mo,
kad
Kudirka
laiku
viską
galėtų
paslėpti
jei
Kudirka metė Lenkiškumą ir nuėjo Lietu
briautųsi
žandarai.
Tai
buvo
1897
m.
vasara.
VENGRIJOS SUMANUS PASIELGIMAS
vių darbo keliais tik Basanavičiaus “Aušros”
sukrėstas,
kaip jis pats savo atsiminimuose rašo. Kudirka gulėjo lovoje, jau stipriai sirgo džiova.
Vengrija, šiomis dienomis padarius sutartį su Vo
žlugo Basanavičiaus “Aušra”, žlugo “Švie Dr. Grinius sakė kad Kudirką rengiamasi siųsti
kietija, Italija ir Japonija kovoti prieš komunizmą, kas
sa” ėjus Tilžėje, — pasakoja galvodamas Pra į užsienius ir tam reikalui renkami pinigai. Aš
pripažystama kenksmingu ne tik toms šalims bet ir vi
nas Mašiotas, ir jo žvilgsnis ir mintis tikrai kaž savo kuklia 100 rublių taip pat prisidėjau.
sam pasauliui, tuo pat laiku paskelbė kovą savo šalyje'
Gyvendamas Sibire “Varpą” gaudavau užkur prieš 50 metų praeityje klaidžioja.
esantiems Nariams.
lakuotame
voke, siųstame iš Maskvos. Kartą
Maskviečiai studentai susirūpino naujo lai
Vengrijos Nazių partija apšaukta kenksminga ša
pasiunčiau
100 rublių “Varpo” reikalams. Pas
kraščio reikalu, nes Maskviečiai buvo geriausia
lies saugumui ir ji tapo uždaryta, jos turtas konfiskuo
GIRIOS PASAKA
Dr.
Vaineikį
buvo aptikta žymių kad aš esu pi
ir stipriausia grupė. Aš pats parašiau tuo rei
tas. Tik Vasario 24 d. areštuota virš 500 žinomų nazių.
Ir šiądien girios vilioja žmogų,
nigų
siuntęs.
Tat tuo reikalu net iš Sibiro bu
kalu referatą ir pasiunčiau Dr. Šliupui į Ame
Visoje šalyje pradėta naikinti Vengrijos nazių ženklai.
Nors baltu sniegu šakas nudažė;
vau
iškviestas
į Lietuvą bylai parodymų duoti.
riką, bet mano referato pasaulis neišvydo, nes
Dėl to Vokietijos atstovybei Budašepte net akis iš
Nei rinkti grybų, nei skinti uogų,
Dr. šliupas norėjo kad jo laikraštis “Lietuviš
* Ponia Smetonienė, Prezidento Smetonos
šoko: kas čia darosi. Nepatenkintas liko ir Hitleris, tas
Bet paklausyti pasaką gražią.
kas Balsas” Amerikoje atstovautų Lietuvių rei žmona, yra iš tų Chadakauskų namų.—Red.
žinias patyręs.
Ošianti giria kalba Lietuviui,
kalus. Tik Maskvoje užgirdome gandą kad VarTačiau už tokį pasielgimą Vengrijos vyriausybė
Pasaką ilgą, pasaką svarbią;
šaviečiai
studentai rengiasi laikraštį leisti. Aš
verta pagyrimo: bendra kova prieš komunizmą, sutar
Apie didvyrių kovą už būvį,
pats
galvojau
kad Vincas Kudirka to dalyko ne
tys su Hitleriu ir kitomis šalimis tuo klausimu yra ge
»KIAULĖS PAVIDALO gyvulis aardvark,
Apie laimėtą tėvynei garbę!
galėjo
organizuoti,
nes jis ėjo su Lenkais. Tik
rai. Komunizmą visi pripažysta kenksmingu ir nėr ei-!
kuris
turi asilo ausis, kuomet priešo užpultas ir
Mes susikaupę klausome josios,
Jonas Jablonskis ėmė pasakoti kad V. Kudirka
kalingu. Prieš jį reikia kovoti. Jis nereikalingas ne
vejamas,
gali išsikasti sau žemėje duobę ir pa
Išreikštą aidą į širdį dedant.
gryžęs į tikrą kelią. Tuo budu atsirado V. Ku
tik Vokietijai, Italijai, Japonijai, bet-ir Vengrijai ir
sislėpti
greičiau
negu žmogus išsikastų su lope
Pasaką didžią šalies laisvosios,
dirkos sumanytas “Varpas”. Kudirka sėdėjo
Lietuvai ir visoms didelėms ir mažoms šalims.
ta.
Tas
gyvūnas
bijo saulės ir mėgsta skruz
Karžygių dainas per girią vedant!
Naumiestyje ir redagavo “Varpą”, kuris spausTačiau nazizmas nereikalingas Vengrijai, taip kaip '
dėles.
Lengva šiai giriai pasaką ošti,
dinosi Tilžėje.
nereikalingas ir komunizmas. Vengrija turi savo tau
Gera atverti paslaptį vėjams;
Raštaus laikraščiui vadinome žąsiena, nes
tinius reikalus, jais nori rūpintis, o ne leisti kokiai ten
Kada čia broliai mokėjo lošti,
toks
konkretus pavadinimas nieko negalėjo įtar
svetimai įtakai plisti ir šalyje suirutes kelti.
__ _
Mirtiną smūgį duoti skriaudėjams!
ti kad tai turima reikalo su raštais. Kai redak
Bet kartais liūdna giria vaitoja,
torius rašo: “Atsiųsk žąsienos” suprasdavome
visi patyrėm, ir jų per pas
NESISKAITYS
Kratosi sniegą, sunkumą savo,
kokios žąsienos reikėjo.
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00
tarus 21 metą neiginas Lie
SU KOMUNISTAIS
Kad musų broliai laisvės kovoje
“Varpui”, atseit Kudirkai, daug padėjo raš
tuvos ir jos valdžios paro
Ne visas girias dar atvadavo!.
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
tais ir redagavimu vadinama Mintaujos-Rygos
Draugas paskelbė musų do kad jie neturi jokių
Viktoras Tatarelis.
VA
”
. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
kuopelė 1892 m., kurią sudarė Jonas Jablonskis,
katalikų Brooklyne grupės Lietuviškų tikslų, kaip tik
mų
apie
baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
M. Lozoraitis, Kuncevičius (1863 m. dalyvis),
padarytą nusistatymą ne Lietuviais pasinaudojimą.
gos
matysi
kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
Davainius Silvestravičius, Pr. Mašiotas, Krikš
siskaityti ir nedirbti bend Dirva tą visada skelbė,
SMUIKELIUI
/
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
čiukaitis (Aišbė) ir Mačys.
ruose tautiniuose darbuose ir tos nuomonės apie ko
kius
darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo
Nuo
mano
studentavimo
laikų
įsigalėjo
pra

Pakelyj
smuikelis
stovi.
Apšerkšnojęs
jis.
su komunistais.
munistus pasiliko ir po to
ktika Lietuvių reikalais visur eiti išvien. Aš kraujo plakė ir žudė, į šuneš mainė, medžiuose
Pūga daužo jo namelį, kerta i akis.
Šis nusistatymas liečia kai jie pradėjo “Lietuva,
pats į jokią partiją nesidėja.u, bet dirbau su vi šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai
Skuba pėsti ir važiuoti, skuba į namus.
bendrą dirbimą Lietuvių Tėvyne Musų” giedoti.
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik
sais.
Nepabosta tam smuikeliui laiminti visus.
Dienos programe Pasauli Tačiau reikia prisiminti
Visus Rusų žandarus mes vadinome raudon- patvirkusioms ponams nepatektų, šiurpas net
nėje Parodoje New Yorke. kaip to paties Draugo va
Daug žmonių keliu nueina, bet negryš visi.
siuliais, nes pėr kelnes- išilgai ėjo raudona siūlė. krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą
Kitų iki šiol tokių bendrų dai 1933 metais puikiai iš
Štai apsiautę veža karstą skausmo
Taip žandarus vadinant ne kiekvienas Rusas beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
darbų nesimatė.
liudesyj.
gesni.
vien dirbo Chicagoje su so
galėjo suprasti kad tai apiė juos kalbama.
Kad komunistai neturi cialistais Lietuvių Dienos
“Varpo” ir kunigijos santikiai nebuvo blo
Taip visi keliu nueisim, kris šviesi
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
gi. Vyresnėj i kunigų karta buvo sulenkėjus ir
jokių kitų tikslų su tauti programe, neprisileisdami
žvaigždė.
: ėjo prieš Lietuvius ir prieš Lietuvių spaudą.
ninkais ar katalikais mai nei tautininkų nei sandarieIr negryšim mes, smutkeli, rytoj,, gal
Bet jaunesnėji nekovojo prieš “Varpą”, nors
šytis kaip tik jų miniose sa čių. Abu padarė gero biz
šiandie....
Reikalaukit “Dirvoje”
norėjo kad butų kunigiškesnis.
vo komunizmą skleisti tą nio.
J. K.
Balys Buinauskas.
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohk?
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Jau visiškai sutemo. Danguje sužibėjo
žvaigždės.
XXXIII.
Kunigaikštienė įsisiautė į savo kailių ap
siaustą ir pakilo iš krėslo. Tuojau pakilo ir
NEMALONIOS ŽINIOS
Aliutė.
Dviem dienom praslinkus, tylų ir giedrų va
— Laikas tau namon, — prabilo pirmoji.—!
karą Trakų pilies didžiojo bokšto viršūnės stoLinkėk
nuo manęs sveikatos ligoniui ir pasa-^
ginėlyje kailiais apsisupusios sėdėjo dvi moters.
kyk
kad
-netrukus aš noriu jį pilyje pamatyti.
Pirmoji, kaštanų spalvos plaukais, kur-neAr
gydomų
žolių jam dar turi?
kur jau žilstelėjusiais, ir reikšmingai protingu
MAŽAI KĄ PEŠĖ
— Turiu dar. O ar neisi žemyn, kuni
veidu, sėdėjo mediniame, pjaustytame krėsle ir
Skaičiau Naujienose prisimi
žvelgė į blėstančių, rausvų saulėlydžių dylantį gaikštiene ?
nimą
to laikraščio redaktoriaus
—
Ne....
žvaigždėmis
dar
besigėrėsiu...
tolį. Greta jos, alkūnėm pasirėmus į krėslo šo
P.
Grigaičio
savo pareiškimų
Aliutė pabučiavo Birutei į ranką, pasilen
ninę rankeną, sėdėjo jaunutė, šviesiais kaip li
kai
jis
pradėjo
savo laikraštį
nai plaukais, antroji moteriška. Saulė ką tik kus inėjo į vienos sienos bokšto dengtą angą ir
redaguoti
25
metai
atgal.
pasislėpė už kalno, apaugusio mišku, dengusiu patamsyje atsargiai pradėjo kopti plačiais ap
Jis
tada
pasakęs:
visą vakarų kraštą ir, tarsi kaitrus milžiniškas tvertais laiptais žemyn. Tuojau jie pateko į vir
žaizdras, iš už jo dūsavo saulėlydžių liepsna į šutinio aukšto patalpas. Iš visų keturių sienų
“Naujienos yra progresyvis
miglotai spoksojo siauros šaudomos angos; prie
išblyškusį, dar paaukštėjusį dangų.
kas
laikraštis. Jisai pasiryžęs
Lietuvių-Lenkų kovos ties širvintais 1920 metais. Tada Lietuviai atrėmė paskutinį
Apačioje buvo matyti kiemas ir dantuotos šais kiekvieną angą ant žemų kryžminių ožių
tarnauti
tiems žmonėms kurie
Lenkų pasikėsinimą sugriauti Lietuvos Ne priklausomybę. Vaizdas iš didelio paveik
akmeninės sienos, jį aprėpusios. Į pietus, ry niūksojo paguldytos patrankos; greta jų buvo
mato
savo
išganymą.... atei
slo, kuris randasi Karo Muzejuje Kaune.
VDV.
ties kūrime.
tus ir vakarus tęsėsi lygi kaip staltiesė balta sudėtos aukštos trikampės akmeninių sviedinių
sniego lanka, o toliau vingiavosi kuprotų kal krūvos. Aliutė priėjo dar du tokius pat apmi
“Naujienos yra socialistišJ. J. BAČIUNO ĮDO
nagūbrių grandis ir snaudė nepraeinami šimta rusius tamsius aukštus ir suktais laiptais pate
kas laikraštis. Jos įsitikinusios
ko į erdvią salę, tašytais akmenimis grystą. šo
mečiai miškai.
MUS STRAIPSNIS
kad dabartinę visuomenės tvar
Pastabi žmogaus akis tuojau galėjo pasa nuose trimis grandimis prie geležinių, įkaltų į
ką ateityj pakeis kitokia, so
kyti kad pilis stovi saloje, plataus ežero vidu sieną vagių kabojo pailgi alyviniai žibintai, bet
BENTON HARBOE, Mich. cializmo tvarka....”
ryje. Tą mintį galėjo patvirtinti dar ir tiltas, tik vienas žibėjo.
— Tabor Fanuos rezorto savi
ninkas ir žymus tautininkų vei Na ir ką? “Inžinierius” Gri
Jo stora dagtis, prie medinės plūdės priakmeniniais poliais paramstytas, kuris ėjo į
kėjas J. J. Bačiunas parašė il gaitis jaučiasi matyt labai ap
šiaurinį bokštą, atskirtą nuo pilies siauru ledo stiprinta, smilko ir silpnai mirksėdama žybčio
Skaitykit
šiuos
įdomius
Dirvos
skaitytojų
gą
straipsnį Benton Harbor sivylęs. Dvidešimts penki me
jo. Tiktai artimesnė salės dalis prie pat laiptų
dryžu.
dienraštyje
The News-Pa.llair ne-skaitytojų išsireiškimus ir susirūpini
Saulėlydžių žaizdras vis blėso, ir dažėsi tebuvo nušviesta; kita visa nyko tamsoje.
dium apie savo kelionę po pie tai atgal pasakė jog netiki į
mą kaip Lietuvai butų geriau. Laiškų ga
Tylių Aliutės žingsnių bildėjimaus sukėlė
tines valstijas, vardu “OLD praeitį ir dabartį, bet “kurs
blyškiai mėlyna spalva. Vakaras brėško. Eže
SOUTH STILL LIVES” . (“Se ateitį”. Buvo įsitikinęs kad
vome tiek daug kad jų užteks iki vasaros.
ro krantas pasidarė tamsiai mėlynas ir kas kar aidą. Kaž koks šešėlis atsiskyrė nuo sienos ir
nos Pietų Valstijos Vis Gyvuo “dabartinę (25 metai atgal)
tas blėsdamas suliejo ežerą ir mišką į vieną ėmė artintis prie Aliutės.
ja
”).
J. A. URBONAS,
JURGIS MACIJAUSKAS,
— Tai tu, Amuli? — paklausė ji stabtelėjus.
plotą.
tvarką pakeis socializmo tvar
Tame,
straipsnyje
paminėjęs
— Taip, — atsiliepė paklaustasis, žibinto
ka
”. O kur ta “socializmo
Toli, kitoje pusėje ežero, nublukusioje pa
Dayton, Ohio:
Cleveland, Ohio:
apie savo kelionę su žmona po tvarka”, kurios jis taip tikėjo
šviesa blykštelėjus nušvietė jo veidą. Storos lu
dangėje sukosi kaž koki juodi taškai.
Kaip geriau butų Lietuvai:
Hot Springs, Ark., Little Rock,
Vyresnėji moteris, iki šiol tylėjus, prabilo: pos, apvali burna, aprambėjus aplinkui pro pa susidėjimas su Vokietija, Len Geriausia Lietuvai butų su Ark., Tusia, Okla., ir Memphis, si ? Dvidešimts penki metai
Sovietų Rusija, bet dar geriau Tenn., p. Bačiunas plačiai ap pradingo amžinybėje, jis nieko
— Ar meni, Aliute, kaip tu atjojai su sa smakrę ruda barzda darė jį panašų į prastuolį.
kija, Rusija, ar tam panašiai.
jei
patektų į Rusijos sovietų rašo apie kitą sav*c) kelionę į iš savo skelbtos idėjos nesulau
— Kunigikštienė neateina?
vo Albrechtu ?
Mano nuomone, Lietuvai ne uniją. Dėl to kad Rusija vis pietus,
į Natchez, Mississippi, kė, pasaulis ne tik kad nesuso— Ne, ji dar viršuje pasiliko. O ką, gal nuo gali būti jokio gerumo nei su
Sėdėjus greta jaunesnėji moteris nieko ne
kur
vykti
buvo pakviestas Illiko
pilna
ko
tik
reikia:
medžio,
atsakė, tik dar žemiau nusilenkė ir, ilgai, tvir kunigaikščio Kęstučio naujų žinių yra? — atsi viena viršuje paminėtų valsty
nois Centras geležinkelio pa- cialistėjo, bet dar ir sufašistėanglies,
geležies,
aliejaus
ir
vi

tai bučiuodama, prisiglaudė prie jos rankos. Vy gavus paklausė Aliutė, laukdama išgirsianti ką bių, nes visos trys tos valsty
sažierių trafiko viršininko J. jo. Betikint tos “socializmo
sokių mineralų. Lietuviai tu V. I.angan.
saulės” užtekant jis ir pražilo,
resnėji moteris savo antra balta, lepinta ir ap nors ir apie savo vyrą.
bės turi vienodus grobuoniškus ri Vilnių, o Lenkas jį užėmęs,
Amulis neigiamai papurtė galvą.
segta per sąnarį plačiu, sunkiu auksiniu antran
siekius. Nei viena iš jų gero
Savo straipsnyje p. Bačiunas ir nupliko, ir barzdelė nudilo,
— Ne, ne iš ten žinios, bajore: kąx tik iš Lietuva i nevelina. Geriausia dėl ko Lietuviai verkia, o Ru paduoda platesnę istoriją se-1 o 'socializmo kaip nėr taip nėr.
kiu ranka glostė jos rausvus veidus.
— O, kaip Palangos kunigas ir žyniai no Vilniaus kunigaikštis Vytautas žirgininką at- butų Lietuvai tai valdytis sa sija močiutė sako: Eikit prie no j o Natchez, pietinėje Missis- i Ką jis savo didelėmis pas
manęs, o aš atimsiu jį iš to ne sippi valstijoje. Ta istorija
rėjo tave atgauti! — kalbėjo ji, savo žydriom lakino.
vistoviai, išlaikyti neutralumą doro kaimyno.
yra įdomi paskaityti, tik gaila tangomis sukurė nuo to laiko,
Kaž
koks
baisus
nujautimas
Aliutei
širdį
akim kaž kur toli žiūrėdama. •— Lygiai prieš
ir sugyventi draugiškai su šio
kad dėl stokos vietos negali sutelpa į jo kiaurus delmonus.
dvidešimts penkis metus ir aš, kaip dabar tu, sugnybo.
Vilnius Lietuvai svarbus ne ma to ilgo straipsnio perspau
mis kaimyninėmis valstybėmis,
Visuomenėje garbės sau jo
atskridau čia su Kęstučiu tais pačiais keliais. ..
— O kas ten?!
dėl to kad ten Gedimino pilis, sdinti.
ko Lietuva ir nori.
— Naktį Jogaila Vilnių užgrobė. Kunigai
kios
neužsipelnė, jokių raštųDžiaugsmingi laikai tada buvo!
ar
šv.
Kazimieras
palaidotas,
*
*
*
Bet jeigu aplinkybės verstų
knvgų
neparašė-nepaliko kuo
— Džiaugsmingi, kunigaikštiene? Dėl ko? kštis Vytautas tik spėjo iš miesto išjoti!
Lietuvą susidėti su kuo nors ar Aušros' Vartai, bet Vilnius
Aliutė pliaukšterėjo delnais ir tylėdama žiu tai geriau butų su Rusija, nes yra didžiausias geležinkelių su ® SODUS. Mich. — Poni Ba- jį kas nors galėtų prisiminti
— atsilošdama paklausė Aliutė. — Ne, man tai
čiunienė, žinomo tautininko
žvarbu buvo! — pridūrė, į delnus slėpdama vei rėjo į mylimiausią Kęstučio tarną.
Rusijos valstybė nėra tiek blo ėjimo punktas, per Vilnių ga veikėjo žmona, pastaromis sa už kitų 25 metų, kada jo jau
— Kunigaikštienei reikia pranešti; netru gų žygių Lietuvai padarius lima visur nuvažiuot.
dą. — Jei mudu butų sugavę: Albrechtą butų
vaitėmis susirgo, jai buvo pa šioje ašarų pakalnėje nesima
daryta
operacija. Po ligos tai tys.
sudeginę, o mane — pabėgusią vaidilutę, gyvą kus ir mes turime svečių laukti!
kiek padarė Lenkija ir Vokie Lietuvis šiądien turi tarti
sosi, ir kaip bus sveikesnė, p.
Jos žingsniai kelis kartus eikliai ir greitai tija.
į žemę įkasę.
Reikia tikrai mano razumo
ačiū kad jis yra Lietuvis tik Bačiūnai žada vykti į Floridą
subildėjo ir, nuaidėję salėje, nutilo.
— Tu ir dabar dar žynių bijaisi?
ir
gabumų per dienų dienas
pasilsiui.
vienai Rusijai. Dėl to kad kas
Amulis pasiliko vienas. Jis priėjo prie ži
— Ne. .. . — tvirtai atsakė Aliutė. — Jų
tik j ieškoti ir knistis po kitus
nuėjo pas- Lenkus šiądien yra
aš nesibijau, tik man nejauku jie susitikti: jie bintuvo ir, pirštų galais pasistiepęs, pataisė,
. . P. SKAKLAUSKAS
laikraščius ir j ieškoti žodelių
vis šnairomis žiuri į mane, kad tu ir kunigaikš dagtį. Dabar galima buvo įžiūrėti tą kresnai1
Lenkas, kas nuėjo į Prusus
PRANEŠKIT
ar sakinių už ko prie kito re
Chicago,
Iilinois:
sudėtą, žemo ūgio žmogelį: jo veidas ne toks
tis man palankus.
tas yra Vokietis. O po Rusi
daktoriaus prikibti, ir kasdien
Paklausime “Kaip butų ge jos valdžia mes visi buvom Savo Antrašo Permainą tą patį ir tą patį bumbėti....
— Trakuose aš valdovė, ir jie tik iš pasalų jau prasčiokiškas buvo kaip iškarto pasirodė:
PRANEŠKIT ADMINIS
šnairomis žiūrėti į tave gali! — reikšmingai pa iš po žemos kaktos aštriai žvelgė mažytės, iš riau Lietuvai”, atsakau:
Gal likimo taip ir gerai bu
TRACIJAI BŪTINAI
Lietuviai.
sakė kunigaikštienė ir tuojau kitu balsu pridūrė: mintingos akys; rusvi, garbanoti plaukai, už
1. Su Lenkija pavojus ne
vo
patvarkyta kad skiltų so
Kuomet rengiatės persikelti
dribę ant kaktos, kaip skrybėlė, dangė jo visą priklausomybei, Lietuvybei ga
-— Pažvelgk, koks varnų debesys atskrenda!
(BUS DAUGIAU)
cialistų
sąjunga, kad gimtų
kitur gyventi, praneškit sa
Aliutė žvilgterėjo į dangų ir pamatė mir galvą.
las.
vo naują antrašą Dirvos Ad komunistai, kad jis turėtų su
Netrukus kunigaikštiene, Aliutės lydima,
guliuojantį juodą tinklą. Juodieji taškai grei
2. Su Vokiečiais butų dar DIDELĖ LIETUVIŠKA ministracijai, ne paštui, nes kuo didesnę dalį savo laiko ir
tai augo, ir jau galima buvo įžiūrėti paukščius, nukopė į salę.
paštas nesiūs jums Dirvos į savo laikraštyje vietos užpil
blogiau.
naują vietą jeigu neprimotirštu pulku skridusius į Trakų pusę. Prie eže
— Vilnius paimtas? — trumpai paklausė ji.
3. Su Rusais Lietuvai eiti į
kėsit. Parašykit mums už dyti, įrodinėjant kokie jie dur
— Taip, kunigaikštiene. ... — atsakė Amu bent kokius ryšius galima, ir
ro kranto jos susimetė į ratą, kaip darganoj su
l.c atvirutę prieš persikėli niai ....
kamas sniegas, ir atskridusios iki pilies krank lis.
ten Lietuva gali turėti viltį iš- ' C. Pakeltis Pharmacy mą į kitą vietą gyventi. —
Labai, labai man gaila kad
damos pasipylė viršyje miško.
Gražus, padžiūvęs kunigaikštienės veidas silaikymui, jei tik Rusai pri
Adresuoki! mums trumpai:
1117 East 79th Street
“Inž.” Grigaitis šiądien džiau
— Tai ne prieš gerovę.... — tarė kuni buvo išblyškęs, tačiau ramus.
DIRVA
imtų mažą Lietuvą. Mat, Ru
(Kampas Pulaski Avė.)
giasi kad jis nejieškojo ir ne
6820 Superior Avė.
gaikštienė. — Paskutinį laiką viskas nebegerai
— Pašauk žirgininką!
sai kitų žemių netyko, nenori. Užlaiko visokias namines ir
Cleveland, Ohio
rado sau kitų kelių — tuomi
Amulis nusigręžė ir tyliai švilptelėjo.
dedasi!. ...
Po Rusais Lietuva tegali išsigyduoles nuo vi
viešai prisipažindamas kad iš
Į tą garsą kitame salės gale kaž kas suko silaikyti ir Lietuvybė nedings. importuotas
— Kunigaikštiene, vėl burtus metei?
sokių ligų, kaip tai nuo aš
savo siekimų ir idėjų nieko ne
sėjo;
pasirodė
.
vyras,
pilku
durtiniu
apsivilkęs.
■— Taip. ..,
Rusai' tautybių nepersekioja, triojo užsisenėjusio Reuma
pešė,
ir kad nieko geresnio ir
— Ko taip bijai, kunigaikštiene? — po va Jo išsiblaškęs veidas dar tebebuvo prakaituo nevaržo.
tizmo, nuo visokių žaizdų,
Gš PARDUODU DAUGIAU
j
dedervinių,
nevirškinimo
vi

gudresnio
gyvenime nesugalvo
tas ir prie kaktos buvo prilipę šlapių, supurentų
landėlės tyliai pakalusė Aliutė.
ĮWN-EXPEUERIO,NE6U KITŲ®
VAISTŲ,BESIKANKINANTIEMS ^,8
4.
Jeigu
Sovietų
Rusija
su
durių,
užkietėjimo
vidurių,
jo
kaifc
nudėvėto socializmo
REUMATZMO SKAUSMAIS.
— Bijau?— kaž kaip keistai suskambėjo plaukų kuokštai. Priėjęs jis žemai nusilenkė
TOKIS PUIKUS VAISTAS, I
kosulio,
kataro,
lytiškų
nu

sitartų
su
Hitleriu,
butų
visai
KA0 IR AŠ PATS Jį ZlŲ Jį- |
kunigaikštienės balsas. —- Man šitas žodis sve kunigaikštienei; kabėjęs jam prie šono platus
NAUDOJU.
A’TAj skraiste dangstantis lysti ir
silpnėjimų, visokių lytiškų
blogai.
paveržinėti ką kiti pasidarė
timas. Laukiu kokios nors negerovės..,, iš kardas žvangtelėjo.
nerviškumo, nemigės ir
5. Mažoms tautoms pavie ligų,
savo naudai.
visokių kitokių ligų.
— Vytenis? — paklausė ji įsižiūrėdama.
ten iš kur šitie varnai atskrido! — pabaigė ji,
Supa Garba.
— Aš, maloningoji valdove! — uždususiai niu visada gresia pavojus pra
galvos mostelėjimu parodžius į antrą ežerą pusę.
C. Pakeltis Vaistine
šant
nepriklausomybės
iš
di

■ — Iš kunigaikščio Jogailos?
atsakė jis.
desnių, apart Sovietų Rusijos, 1117 E. 79 St. Cleveland, O.
— Sakyk, kodėl jus nesigynėte?
— Taip. Didysis kunigaikštis juo perdaug
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534
J. Žemantauskas
— Bemiegančius užklupo! — atsakė žirgi kuri tegali jas užstoti ar palai Vaistinė
pasikliauja. Tas piktas šunytis reikėjo nužu
atdara 7 dienas savaitėje.
kyti.
dyti, o ne į laisvę paleisti. Bus bloga Lietuvai ninkas. — Kaip gaisrui ištikus, kas buvęs,- tu
NOTARAS
“Dirvos” Agentas”
rėjo bėgti! Vakar visai nebuvo girdėti nieko dejom bėgti i trukšmą, o ;juk sąmiše teko grum-1
iš Jogailos — atsimink mano žodžius.
— Buk rami, valdove! .— atsiliepė . Amu
. 130 Congress Avenue
— Jis nėra didžiu Lietuvos kunigaikščiu ir mieste, o naktį urnai užgriuvo.,.. Gerai jei tis: kieme daug žmonių galvas paguldė! Mudu lis, — vartai stipriai uždaryti ir visur pastaty
Waterbury, Conn.
niekuomet juo nebus! — įsikinamai atsakė Aliu vieni Jogailo vyrai butų buvę, o tai dar ir Vo su kunigaikščiu per sieną peršokę nusileidome tos sargybos. Tuojau išvyksta žvalgai į Vil
'
j griovą.' Jis pasiuntė mane tau pranešti, o' niaus kelius..
tė. — Juk Lietuvos karūna iš kunigaikščio Kęs kiečių būrys su jais!
pats i Gardiną kariuomenės rinkti nujojo!
Kunigaikštienė sukando lupas.
— Svarbiausia: grudų reikia skubėti Į Tra
tučio turi tekti kunigaikštienės sunui Vytautui!
— Susilaukėte? Prapuotavote Vilnių? Užuot
Kunigaikštienė akim permetė žirgininką. kus daugiau atsivežti. Raguočių atgink. O tu ARBATA KRŪTINEI
Kunigaikštienė tylėjo. Jos veidas išblyš
MOUNTAIN TEA
— Eik! — šaltai tarė ji.
nedelsdama, persi kelk į pili! — pridūrė ji atsi
ko, akys tartum įdubo ir sustingo: matyt kad sękę Jogailą, išdumėte, išplaskėjote paskui ku
(IMPORTUOTA)
Vytenis žemai nusilenkė, pasisuko ir tam gręžus į Aliutę. — Grigai, duok -jai žmonių kad
Aliutės pasakyti žodžiai jos sieloje pakėlė audrą. nigaikštį? Be mūšio žemąją ir aukštąją pilį
soje išnyko. Kunigaikštienė palaukė kol sunkusi padėtų riteri Rudolfą ir daiktus i pili atnešti. šis garsus EUROPINIS vaistas
— Praurimės rankose ateitis! Apie tai atidavėte ?
rekomenduojamas ypač tiems ku
— Motule kunigaikštiene! .— sušuko Vyte žirgininko žingsniai nutilo, ir pasakė:
Ir ištikimieji žmonės skubiai teeina iš miesto T rie
žmonėms ji tik mįsliškai skelbia.
serga ŠALČIU, aštriu KOSU
LIU ir DUSULIU (Asthma).
nis: .—. juk taika dabar, Jogaila dovanų musų
pilį. Aš tuojau į kiemą išeisiu.
Kiek patylėjus, vėl pratarė:
— Grigai!
Reikalaukit iš:
Pašalyje stovėjęs Amulis prisiartino.
Kunigaikštienė nuėjo į kitus kambarius, o Kaina $1.00
— Savo tariama bičiulyste prisimetęs, Jo kunigaikščiui atsiuntė! Musų kaltė, kas besa
Mrs.
Margaret
Leskovar
— Ne šiądien tai ryt, ir mus jie užgrius! Amulis ir susijaudinus Aliutė rengėsi išeiti.
gaila apsuko Vytautui galvą ir tas tiki jam da kyti! Tyliai prisėlino, nelabieji, ir niekas neiš
507
E.
73rd
St.
NEW
YORK, N. Y.
girdo ! Prasiveržė pro sargybas.... Mes pra- Trakai turi pasitikti juos ne taip kaip Vilnius!
(Bus daugiau)
bar daugiau kaip mums I
(Tęsinys iš pereito nr.)

VAISTINE

Naudokite

linimentą, kurį jūsų tėvai ir tėvų ievai nau’

dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo.

Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės

pas savo vaistininko.

-4^

TPAINEXPELLER
7RAOE MAUK , AtG U S. PAT OH

DIRVA
MANO PASTABOS

vietines žinios

Pasiskaičius vietinę mizerną
gazietą kad ir nenorint rodos
žmogų kas stumte stumia pra
REIKALINGA MOTERIS
namų darbui, šeima iš dviejų tarti kelis žodžius. Ypatingai
asmenų; 15 mailių nuo Cleve man stebėtina yra kaip “moli
lando. Mokestis pagal susita nis granitas” su ta barzdota
rimą. Kreipkitės
(12) ir usuota bobele taip nuo šir
dies garbina česnulį. Tiesa,
Stanley Lukassus
jį ginti gina, bet nepasako kas
North Olmstead, Ohio
su juo atsitiko.
Tos mizernos gazietos druPAJIEŠKOME dėdę . Praną
šeštoką, kilęs iš Pilviškių. Gy korius irgi tyli, Reiškia, nei
veno Toronto, Kanadoj, dabar vienas nieko nežino. Man parodos turi ūkę Kanadoje. Kas klausius vieno gabaus žmoge
apie jį žino prašomi pranešti, lio ką jis mano apie adv. Česarba jis pats lai atsišaukia. Jie- nulio bėdas, jis atsakė kad
kšo Antanas ir Juozas šešto per gerą “storonę” keno nors
kai.
(12) jis gali būti išnarpliotas iš šios
“bėdos”, Bet, sako, jis turės
Juozas šeštokas
į krutinę ir sakyti,
1364 E. 68 St. Cleveland, O. muštis
CC
Dieve, susimylėk ant manęs,
griešninko”....
PARSIDUODA
Negražu yra džiaugtis iš ke
CAFE IR RESTAURANTAS no nors, nelaimės.. Bet stebėti
su D-l ir D-3 license inc. Dar na kam tos mizernos gazietos
8 mėnesiai laiko. Geri įrengi drukorius ir molinis granitas
mai. Kaina $4,000, išsimokėji- ir ta bobelė taip jį garbina, lyg
mu.
ENd. 9863
(9) Moizės laikais žydai aukso
veršį, nes jo darbai nedaro jo
PAJIEšKAU BURDO
kios garbės ne tik jam bet nei
.(Lietuvių centro srityje)
jo
draugams.
Reikalinga kambaris gyve Man
prisimena vienas atsi
nimui, su valgiu ir skalbimu. tikimas kaip ši bobelė lydėjo
Arba, jei turit 2-3 kambarius vieną “inteligentą” į Columbus,
išnuomoti praneškit
. (9) Ohio. štai kaip buvo:
Dirvos Administracijai.
Po LRKSA. Ohio apskričio
seimelio,
ši moterėlė užsiprašė
REIKALINGA DARBININKĖ tą “inteligentą” į svečius. Jis
dėl kišenių darymo vyriš tiek prisiragavo kad antryt ap
kiems drabužiams. Turi bū sirgo. Na juk sergančio sve
ti patyrus. Kreiptis tuoj:
čio vieno negalima leisti kelio
BRAZIS BROS. Ine.
nėn, reikia palydėti. Ji paly
6905 Superior Avė.
dėjo. Bet jo namuose patį, ap
sirgo. Dabar svečias turėjo ly
UKIUI DARBININKAS
ti
viešnią į Clevelandą. Bet
Reikalingas farmoj darbinin palydovas
čia vėl apsirgo ta
kas mokantis melžti karves, pačia
liga,
ir vėl jį reikėjo' lydirbti su arkliais. Kreipkitės dėti namon.
... iki pagaliau
laišku:
savaitės
pabaigoje
to “žaislo”
B. Šukys
R. F. D.
užteko.
žinąs.
East Qrwe^l, Ohio.

• CLEVELANDO Demokra
tai deda pastangas susitaikyti, -Pažymios Metropolitan Žvaigždės Dalyvauja
bet derybos sunkios. GongweClevelando Operos Sezone Savaitę Laiko
ro šalininkai reikalauja kad iš
vadovybės pasitrauktų Miller,
tada susitaikymas . busiąs galimas.
• OHIO valstijoje nori pra
vesti įstatymą kad visi šėm
valstijos gyventojai gautų $50
mėnesinės pensijos. Pensijos
butų mokamos asmenims 60
metų ir daugiau.
• SIŪLOMA sumanymas, su
mažinti Ohio valstijos atstovų
skaičių nuo 136 iki 100, pada
rymui lygsvaros tarp miestų
ir ūkių atstovybės.

JĮIPPODROMĘ

‘Wings of the Navy”
Ši nauja Warner Bros.-Cosmopolitan filmą yra pagaminta kooperuo
jant Amerikos karo laivynui, taigi
turi nepaprastą įdomumą ir labai
tikrai dramatizuoja karo laivyną.
Filmą pradedama rodyt Hippodrome
Theatre šeštadienį, Kovo 4, kurio
je svarbias roles vaidina George
Brent, Olivia DeHavilland, John
Payne ir Frank McHugh.
šalip orlaivyno atvaizdavimo vei
kalas apima įspūdingą atvaizdavi
mą broliškos meilės ir žavėjančio
romanso, kuris įsimaišo tarp dvie
jų brolių, jiems įsimylėjus į tą pačią panelę.
Prie to bus rodoma kitų įdomių
vaizdų.

ARENA
Imtynes Kovo 6 d.

Kayo George Koverly, Jugosla
vas, vienas iš naujausių garsių imtikų, suporuotas su Ernest Dutch
Heffner, 260 svarų vyru, imtynėse
pirmadienį, Kovo 6 d., Arenoj.
Promoteris Walter A. Taylor sa
ko sunku jam buvo gauti tas gar
sus Jugoslavas, bet jį gavus tikisi
kad imtynių mėgėjai bus pilnai pa
• ŠIOS SAVAITĖS pradžio- tenkinti. Koverly ne tik imasi bet
je Clevelande įvyko Amerikos ir žiauriai mušasi.
mokyklų vedėjų suvažiavimas, Tos poros laimėtojui teks susi
kitose imtynėse su šiame Vadalyvavo apie 13,000 atstovų. kibti
kare dalyvaujančiu laimėtoju anTa
~
antra pora
BIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIlBIllIlIlIlIllIlIBBBIBlilHIHI tros poros vyru.
‘ Big Ed
yra Danno O’Mahoney ir
Don George. Abu jie yra buvę pa
sauliniai čampionai.
Prie jų bus kelios poros kitų initiku.

Formai CleanerslnCi
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Rosedale PaperCo.
6702 Superior Avė.

GREITAS
PATARNAVIMAS

GERI PIRKIMAI

Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Visoki šniūrai ir kt.
•
SAM PONGONIS, Sav.

•

Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

NAMŲ

su mažu įmokejimu
Likusieji Rendomis

HEnderson 1919
■ liilliSiniiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiilillIlHIII.

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

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

$5,700.—2 namai po dvi šeimas;
didelis lotas. Ant Whitney.
$4,900—2 šeimų .namas, po 5 kam
barius; garo šiluma. Ant E.
66th Street.
$3,500—2 šeimų namas po 5 kam
barius, 3 garažai; ant Harkness avė.
$2,200—2 šeimų namas, ant E. 66th
Street.
$4,500—2 šeimų namas, po 6 kam
barius, ant E. 60 st.

P. P. Muliolis

P E R R Y’ S

HAN’S CAFE

W1NE HOUSE

Užkandžiai — Alus iš Kranų

UŽEIGOS
ANSEL

ROAD

ENdicott 9276

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

VYNO IŠPARDAVIMAS
. Kiekvieną šeštadienį.
Turim

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai

Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

•

------ Trys parduotuvės ------

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
CAFE

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

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
■

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

METROPOLITAN OPERA

iiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiigiiiiiiiiiiii

LIETUVIŲ Taupymo
ir Paskolos Draugija

Association of New York
CLEVELAND PUBLIC HALL

® PASKOLOS
® PATAISYMUI
® NAMŲ

® Pavasario laikas yra geras
laikas taisymui arba page
rinimui savo namo. Tvarkin
gai sutaisytas namas yra ma
lonesnis pačiam gyventi, ir
nuomoj ant gauti geresnius
nuomininkus ir daugiau nuo
mos.
• LIETUVIŲ BANKE galima
gauti paskolos nuo $50 iki
keliolikos šimtų dolarių patai
symams, arba pirkimui namų.
Taigi jei manot daryti ką to
je linkmėje, ir yra reikalas,
ateikįt pasiteirauti į šią Lie
tuvių įstaigą. Patarimai ne
mokamai.
• ši įstaiga yra po Federal
Insurance iki $5,000 kiekvie
na taupymo sąskaitos knygu
tė. čia moka 3% ant depo
zitu.

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

6712 Superior Avė.
IIIIIIlIEiliElllllilIinilIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Paskutinis Išpardavimas

Viena žema kaina
®

THAIS—Ketvirtadienį, Kovo 30:
Kaskas, Jepson, Thomas, Tokatyan, Baletas, Peiletier.

M ANON—Penktadienį po pietų, Kovo 31:
,Moore, Browning, Kiepura, Brownlee, Cordon, Pelletier,

VYRAMS ir

15

VAIKINAMS

SIUTAI IR
OVEROKTAI

Vertės iki $25

TA \7 IZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA W TZ Ą T
L7 I I\/A 1
už 10 centy ir aukščiau
LZ I l\/A į
Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

LOHENGRIN—Penktadienio vakare. Kovo 31:
Flagstad, Thorborg, Melchior, List, Janssen, Leinsdorf.

TOSCA—šeštadienį po pietų, Balandžio 1:
________ Lawrence, Retina, Kiepura, Tibbett, Cordon, Papi.

LUCIA DI LAMMERMOOR šeštad. vak. Bal. 1:

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė.

Kampas Giddings Rd.

Pons, Votipka, Martinelli, Pįnza, Mašsue, Baletas, Papi.

$5, $4, $3, $2, $1. (Taksų nebus)
UNION BANK OF COMMERCE

KAINOS: ?6,

■

Lobby.
Euclid ir Ninth.
MAin 8300
Pardavimas kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare,
(Knabę Pianas naudojamas išimtinai)

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE
T

ENdicott 1762

rA

T

ANGLIS IR MALKOS
Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros
Blue Diamoild gera anglis furnasui arba pečiui ______

J. Verbyla ir A. Ciutelė
savininkai.

švento Kazimiero, Lietuvos
Skautų patrono .šventės; proga,
skautus vyčius Jurgį Macį, An
taną Bartulį, Aleksą Lincevičių pakeliu į skaute paskiltininko laipsnį.
Skyriaus Vadas,
Skyriaus Adjutantas.

Flagstad, Lawrence, Bhorborg, Melchior, List, Schort, Leinsdorf.

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

PAKELIAMI Į LAIPSNIUS

Paskutine Jums Proga

DIE WALKUERE—Trečiadienį, Kovo 29:

SKANUS VYNAS
• Kas šeštadienį parduodam
puikų Claret vyną po 75c
galionas. Taipgi turim ska
nų Tokay, Muscątel, Sherry,
Blackberry ir kt. Visi po
20% stiprumo, po $1.60 gal.
AZET CO.
(9)
1172 East 79th St.

Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

Clevelando Skautų skyrius
ruošiasi viso pasaulio skautų
patrono dienai — šv. Jurgio
šventei, Balandžio 23 d.
(čia bus pranešta plačiau
kaip skautai tą šventę minės.)

Skelbimai “Dirvoje”
Kurie Lietuviai nežino savo
atvažiavimo dienos ir laivo
50c už vieną kartą
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
tris kartus už $1.00
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
ma aplikacijų blankos. Patar kaip tai namų • pardavimas, iš
tina tuo reikalu kreiptis penk nuomavimas, krautuvių išnuo
tadieniais ir šeštadieniais.
mavimas ar pardavimas, paj ieš
• DARBAI Clevelande šiek
kokim ai, padėkos laiškai, gali
tiek atkiunta. Pereitą savaitę
ma
patalpinti šia kaina:
Dirva
dabar
yra
pigiausias
į viešus darbus buvo paskirta
4,72_3 bedarbiai, iš kurių apie darbininko liuoslaikio drau
puse neatėjo, jie gryžo į savo gas; platinkit ją tarp savy.
pirmesniųs .darbus.

____ Moore, Doe., Bodanya, Kullmann, Pinza, Baletas, Paniz z a.

ENdicott 8908

CAFE
(Netoli Euclid Beach Parko)

PIRMŲ POPIERŲ
REIKALE

LOUISE—Antradienį, Kovo 28:

(14)

RENGIASI SKAUTŲ
ŠVENTEI

Dr. Vinco Kudirkos Skautų
Vyčių būrelio vadas — sk. vyt.

_ _____ Jen-son, Votipka, Martinelli, Tibbett, Cordon, P a n i z z a.

DEEEA C. JAKUBS

ryto)

šeštadieniais Vištienos
vakariene
35c.

Dar žemė aptraukta sniego
sluoksniu. Dar šaltis, vėtros
ir speigai gąsdina mus. Mes
apsidengę šiltais paltais, prisikurenę kambarius, bijomes tos
šaltos žiemužės. Bet štai, jau
saulutė šiltesnė. Ji po trupu
čiuką apšildo apšalusį langužį,
ištirpdo sniegužį ir taip po
biskelį ji atgaivins viską ir pa
ruoš pavasariui.
■ Ištikto, jau baigiasi šaltos
žiemužės laikas, tuoj suskam
bės vyturėlių balsai, artojai
taisysis į lauką.
šiądien Kovo mėnuo, bet 4
diena, apart pavasario šventės,
įžymi dar tuo kad ta diena yra
Lietuvos Skautų Patrono šv.
Kazimiero šventė. Tą dieną,
visi Lietuvos skautai-skautės
pasipuošę uniformomis, vėlia
vomis švenčia prie daugybės
svečių savo nepriklausomame
krašte-Tėvynėje metinę Lietu
vos skautų šventę pilni džiaug
smo ir entuziazmo. _
Kiek juokų iškrės žiurėto' jams, kiek šūkių sušuks Pa
saulio Skautų šefui,. Tautos Va
dui — visa sunku apsakyti.
Mes Clevelandiečiai, jūsų
metinėje šv. Kazimiero šven
Trečiadieniox vakare, Kovo 29 — tėje, linkime jums kuogerjau
“DIE WALKUERE” (Vokiškai) siu broliškų džiaugsmų.

OTELLO—Pirmadienį, Kovo 27:

AVENUE

Jau Pavasaris — Lietuvos Skautų Švente

•Md

• Night Club •
4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30

5325-27 SUPERIOR
Prie E. 55th St.

net 22 rūšių California
Vyno — 20%.

Taipgi STIPRAUS ALAUS —$1.65 dėžė.
6 bonkos 49c —

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

• PIENO kaina Clevelande
su Kovo 1 diena atpiginta lc.
• OHIO valstijos senatvės
pensijų j ieškančių yra apie 19
tūkstančių asmenų, iš jų apie
11,000 pradės gauti pensijas
kaip tik jų registracija bus
pravesta. Dabar pensijas ima
112,000 senų Ohio gyventojų.

®

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

sklt., Jonas Petrauskas: pava
duotojas — sk. vyt. psk. Po
vilas Šukys.
(Idėjos Brolis.)
Moterų skaučių skyrius dar
į*.
Ą4
nepersitvarkė.

“Ne ugnim ir ne kardu,
bet meile ir tiesa
siekim idėjinio tikslo.”

Ketvirtadienio vakare, Kovo 30—
PERSITVARKĖ CLEVELAN
“THAIS” (Prancūziškai)
Penktadienį po pietų, Kovo 31 —
DO SKAUTŲ SKYRIUS
“MANON” (Prancūziškai)
Įvykusioje metinėje sueigo
Penktadienio vakare — “LOHENGRIN” (Vokiškai)
je Clevelando Skautų Skyrius
šeštadienį po pietų, Balandžio 1 persitvarkė taip: Skyriaus Va
“TOSCA” (Itališkai)
Šeštadienio vakare — “LUCIA das — vyt. vyr. sklt. .Jonas
Pirmadienio vakare, Kovo 27 ■—
DI LAMMERMOOR” (Itališkai) Jurgelis (ligšiol buvęs), adju
“OTHELLO” (Itališkai)
Operose dainuos žymiausi parin tantu — sk. vyt. Kostas Savic
Antradienio vakare, Kovo 28 — kti dainininkai ir dainininkės, pra kas; ižd. — Ignas Visockas.
“LOUISE” (Prancūziškai)
garsėję Amerikoje ir kitose šalyse.

PARANKI UŽEIGA

7205 Wade Park Avė.

CAFE

Clevelande, pradedant Kovo 27 ir
baigiantis Balandžio 1, įvyksta vi
sa savaitė operų sezono, kurios bus
perstatomos Cleveland Public Auditoriume. Operų mėgėjai jau dabar
rengasi sau mėgiamiausias operas
kurias norės pamatyti., ir įsigyja bi
lietus, nes tik dabar gali pasirinkti
kokius bilietus nori, štai visas tos
operos savaitės repertuaras:

6606 Superior Avė.

6824 Superior Avė.

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

f

LAISNUOTAS REAL ESTATE ir
APDRAUDOS AGENTAS

KAIMYNIŠKOS

Skautų Dalis

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono________

J 25
K O M E R
Wood & Coal Company
(Lietuvis)
WEST VIRGINIA Lump

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

ECOMONY Lump

9.25
8.25
8.25
6.75

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

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

I. SAMAS
J E W E L E R
6704 Superior Avenue
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ĮSTATE WINDOW SHADE,
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
Išdirbami visokius Užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo
pigiausios iki aukščiausios rūšies. Taipgi vatom ir taisom.

|
£

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.

|

Mes pasirengę patarnauti

HEnd. 2149

•

Lietuviams.

Lietuviška

1248 East 79th Street

•

išdirbystė.

|

Cleveland i

^iiigiiisiiiiiggiiiiiiiiiU9iiiiiiiiiiiiiiisgiiii]i:iiiiiiEigiggigiiiiigiiiiiiiHiiiiigiiiiiiiiiiiiniir^

APDRAUDOS REIKALE į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visopios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
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Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

NUSIOS MUZIKOS IR DAINŲ
Lietuvos Aido vyriausias re
daktorius V. Alantas savo il
game straipsnyje, “Reikia At
sinaujinti Musų Muzikai”, nusiskundęs “kad taip sušablonėjo musų koncertai”, kad ap
sireiškė “stagnacija muzikos
gyvenime”, sako:

LIETUVOS KARIUOMENĖS
VADAS DALYVAVO ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIME

• KLAIPĖDA, Vasario 24 d. —
Gyvulių gydytojas Neumanas
įsakė steigti Klaipėdos Krašte
jaunųjų Vokietininkų organiza
ciją nazių Hitler jugend pa
vyzdžiu ir darbo frontą.

® KAUNAS, Vasario 22 d. —
Kariuomenės Vadas genero
las Raštikis buvo išvykęs į Ta
liną vizituoti Estijos Kariuo “Retas koncertas, kur neiš
menės Vadą generolą Laidonerį girsi apie “šelmį bernelį”, “Bu
ir dalyvauti Estijos Nepriklau čiau nežiūrėjus”, “Kur bakūžė
somybės šventėje.
samanota” ir tt. Nesakau kad
tos
ir kitos visą laiką girdimos
• VILNIUS, Vasario 20 d. —
Vilniaus Lietuviai šymet iš dainos nebūtų gražios: jos gra
kilmingai paminėjo Lietuvos žios, bet vis dėl to klausęsis
jų 10—15 metų norėtum ir ką
Nepriklausomybės šventę.
nors naujesnio išgirsti. .. .
• KLAIPĖDA, Vasario 20 d. —
“Antra, koncertų programus
Lietuvos žemės Bankas Klai kažin kodėl atlieka daugiausia
pėdoje nupirko lentpjūvę už tie patys valstybės operos so
1,400,000 litų.
listai, kuriuos butų galima pir
• KAUNAS, Vasario 18 d. ■— štais suskaityti. O juk vals
Dalyvaujant Valstybės Prezi tybės opera turi apie keliasdedentui, Vyriausybei, diploma šimts solistų. Kodėl kiti nesi
tams ir įvairių šalių Prekybos rodo viešuose koncertuose ?
Rūmų specialiems delegatams,
“Vienas iš dviejų: arba jų
iškilmingai atidaryti Lietuvos nekviečia arba kviečiami jie
Prekybos, Pramonės ir Amatų nesutinka....”
Rūmai.
Toliau, V. Alantas kalba apie
• KAUNAS, Vasario 20 d. — muzikos kūrėjus:
Įsteigta “Darbo žvaigždė”
“Reikia čia paliesti ir Lietu
nusipelniusiems amatininkams, viško repertuaro klausimą. Ei
darbininkams, verslo žmonėms liniam piliečiui klausantis cho
pagerbti.
Nepriklausomybės rų ir individualių koncertų, su
šventės proga pirmą kartą ap sidaro įspūdžio kad musų kom
dovanoti keli verslininkai ir pozitoriai labai maža tesukuria
darbininkai. Valstybės Prezi naujų dalykų (nesant specia
dentą, be anksčiau praneštų, listui, sunku pasakyti kas čia
dar pasveikino Argentinos Pre kaltas: ar kad muzikai mažai
zidentas.
tekuria ar kad chorai ir solis
• KAUNAS, Vasario 18 d. — tai naujų kurinių neparodo vi
Kaune pasirašyta Lietuvos- suomenei). Bet ar šiaip ar
Lenkijos keleivių susisiekimo taip, sakau, stebint iš šalies,
sutartis. Tą pačią dieną Kau atrodo kad musų muzikos gy
ne įstaigta pirmoji Lietuvoje venime įsigalėjo geroka stag
nacija. Tebesiverčiame seniau
oro skautų draugovė.
sukurtais dalykais, o naujų
® KAUNAS, Vasario 19 d. — kaip ir nepastebime. Nenoro
'Lietuvos Vakarų Sąjungos mis kyla klausimas: ar tik
suvažiavime nutarta plėsti są musų muzikai nesnaudžia lai
jungos kultūrinę veiklą Didžia mingi ant laurų ir nerodo gy
jai ir Mažajai Lietuvai suar vesnių pastangų ne tik sukur
tinti.
ti stambesnių kurinių (gal tik
vienas-kitas), bet. ir patenkin
ti kasdieninių muzikos reika
lavimų, kurie, reikia pasakyti,
Dengiu ir Apkalu Stogus ir paskutiniuoju laiku smarkiai
auga? Mielai norėčiau būti
Namus.
įtikintas kad taip nėra, tačiau
Darbas greitas, pigus, geras. kai kurie musų muzikos gyve
Kreipkitės tuoj:
nimo reiškiniai rodo kad jį yra
Vyt. Žilinskas
gerokai pralenkęs musų šių
1449 East 66th Street
dienų gyvenimas.
Phone HEnd. 4591
“Ir ištikrųjų, kokie motyvai

• VARŠUVA, Vasario 24 d. —
Lenkų laikraščių žiniomis
Vokiečių bankai esą suteikę
penkių milijonų markių kredi
tą supirkinėti Lietuvoje įmo
nes.
'

NUSISKUNDIMAI LIETUVOJE DĖL NUSE-

KLAIPĖDOS KRAŠTE NEUMANAS STEIGIA JAUNŲJŲ
VOKIETININKŲ ORGANIZA
CIJĄ

VOKIEČIAI SUPIRKINĖSIĄ
TURTĄ LIETUVOJE

1 ANGLŲ LAKŪNĖ JAN BAT5 TEN LANKĖSI LIETUVOJE

• KAUNAS, Vasario 22 d. —
atvyko žinoma Anglų lakūnė
Jan Baten, kuri Vasario 23 d.
skaitė paskaitą Kauniečiams
ir pažądėjo kitą metą atskristi
į Kauną.
VALSTYBĖS PREZIDENTAS
AMNESTAVO KARINIŲ
TEISMŲ NUBAUSTUOSIUS

• KAUNAS, Vasario 24 d. —
Valstybės prezidentas šiomis
dienomis amnestavo 67 asme
nis, kurie buvo nubausti kari
nių teismų.
KINIJOS LIETUVIAI PADO
VANOJO LIETUVOS KARO
MOKYKLAI PATRANKĄ

• KAUNAS, Vasario 22 d. —
Lietuvos Garbės Konsulas
Charbine p. Kaušaras įteikė
< Lietuvos Karo Mokyklai ToliĄ mųjų Rytų Lietuvių padovano
tą lauko patranką.

• KAUNAS, Vasario 20 d. —
Lietuvos stalo teniso rinkti
nė išVyko į Egiptą dalyvauti
pasaulinėse pirmenybėse.

I EVA’S J
*• Dry Cleaning tT SHINGLING'
♦♦
f Senas Drapanas padarom I
’• kaip naujas,
Ž sutaisom.
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musų šių dienų muzikoje vy
rauja? Tur būt, nesuklysiu at
sakęs — liaudies. Nieko nega
lima pasakyti prieš liaudies
motivus, bet po 20 metų ne
priklausomo gyvenimo mes no
rėtume išgirsti ir kitokių mo
tyvų....”

PO NEPRIKLAUSOMYBĖS
PAMINĖJIMO

jie baigė savo viešpatavimą
LSS. 20 kp. —Ų B. Veršiu
negarbingai.
kas, J. Lukoševičius.
Kalbėti buvo kviestas ir vie ALP. Klubo — B. Yarašius,
tos Lietuvis kunigas, Angelai A. Gutauskas.
V. T. Neverauskas,
tis, bet dėl blogos sveikatos
Komiteto Koresp.
negalėjo dalyvauti.
Paskutinis kalbėjo Kl. Jur
SMULKIOS AKRONO
gelionis. Jis kalbą pradėjo
kaip 25 metai atgal nei vienas
ŽINIOS
iš musų nei nesvajojom kad l Po ilgos ligos, Vasario 11 d.
musų šalis gali būti nepriklau valstijos ligoninėje mirė Ag
soma, nors, tiesa, sakė, buvo nieška Steponavičienė, 59 m.
Lietuvių kurie daug anksčiau Palaidota Vasario 13 d., pamalsvajojo apie Lietuvos išlaisvi atsibuvo šv. Petro bažnyčioje.
nimą, bet sakė kad tai buvęs Palaidota Vas. 13 d., pamaldos
tų žmonių tik pasigyrimas.
gelaitis ir pasakė Lietuviškai
Apibudino ir Lietuvos pra pamokslą, kas dalyviams ypač
eities istoriją, pagerbė Aušri giliai įstrigo į širdis, nes senai
ninkus Dr. Basanavičių, Jankų, šioje bažnyčioje Lietuviškai
Dr. šliupą, kurie leido oirmą pamokslai skambėjo.
Lietuvišką laikraštį. Jo kal Velionė paliko vyrą, vieną
ba buvo pamokinanti, bet visą sūnų ir dvi dukteris. Buvo ge
pakartoti užimtu laikraštyje ra Lietuvė katalikė, rėmė pa
daug vietos. Publika jo ati rapijos reikalus ir tt. Tapo
džiai klausėsi.
palaidota iš tos pačios bažny
Programo vedėjas p. Yurge- čios kurios palaikymui kitados
tenaitinius rezortus.
žymiai prisidėjo.
tui už surengimą paminė i imo,
Norkienė ir Andriuškevičiekalbėtojams už kalbas, publi nė gavo liūdną laišką nuo sa
kai už atsilankymą, ir vakaras vo sesers Liepienės iš Wareybaigėsi sugiedojus Lietuvos ir an, Conn., kad jos vyro brolis
Amerikos himnus.
Liepa mirė Staughton, Mass.
Turiu priminti kad antru
Vasario 18 d. apsivedė Dokartu tiek daug publikos teko minikas Lekarauskas su Kroa
matyti Lietuviu sueigoje — tų tautybės mergina. Jie ap
pirmą kartą kada buvo nrotes- sigyvena Barberton, O. Ves
tas prieš Lenkus, ir šį vakarą. tuvėse dalyvavo farmeris K.
Ridikas su savo šeima, A. Pa
KAS RENGĖ
lionis su žmona, ir T. Marius
Laikraščiuose buvo rašyta su žmona iš Akrono.
Iš Clevelando lankėsi veikė
kad šį paminėjimą rengė visos
draugijos. Dabar suminėsiu jas Feliksas Baranauskas, D.
Jokūbaitis ir M. Bartkienė. Jie
tų draugijų atstovų vardus:
SI.A. 198 kp. — P. Turge dalyvavo Lietuvos nepriklauso
lis, N. Trumpickas, V. T. Ne- mybės paminėjimo vakare.
Kalnas.
verauskas.
SLA. 354 kp. — J. V. Ra
moška, L. Glinskis.
LRKSA. 178 kp. — J. Sebesgalima gauti pas
tinas, V. Slesoraitis.
LDS. 73 kp. — J. Kirtiklis,
D-RĄ MATULAITĮ
G. Brazas, K. Puišis.
(Lait)
ALDLD. 59 kp. — F. švelnis, F. Jankauskas, F. Paulau
1155 East 79th St.
skas.

Visario 18 d., visų Akrono
Lietuvių draugijų surengtas
Lietuvos nepriklausomybės 21
metų paminėjimas Bavarian
salėje pavyko gerai. Principalis kalbėtojas buvo Tėvynės
redaktorius Jurgelionis iš Nevv
Yorko.
Kiti svečiai kalbėtojai
Kodėl taip yra?
iš Clevelando dėl įvairių prie
Iš šalies, toli nuo Lietuvos žasčių nepribuvo. Vienas kal
esant, gal butų nepraktiška bėtojas, Mažeika, pribuvo tik
bandyti išspręsti tą klausimą ant rytojaus, nes nežinojo kad
tiksliai. Tačiau štai kelios pa prakalbų diena ■ buvo pakeista.
Jis kalbėjo A. L. P. Klubo su
stabos :
sirinkime.
Artistai, paprastai, pritingi
Vasario 18 d., 8 vai. vakare,
mokintis naujas dainas, vargti, komiteto pirmininkas P, Var
ir kiek tik gali bando prasi gelis pradėjo programą pra
kas šį paminėjimą ren
stumti su senomis. Toks tai nešimu,
gia ir pakvietė kalbėti komi
yra pasitenkinusio artisto gy teto sekretorių koresp. V. T.
venimas, kuriam nereikia rū Neverauską, kuris paaiškino
kaip draugijos vieningai ren
pintis kasdienine duona.
Kompozitorių Lietuvoje yra gėsi atžymėti šį paminėjimą ir
visas rengimo darbas ėjo
clikčiai, ir jie parašo gana vy kaip
geriausioj nuotaikoj draugijų
kusių naujų dainų, bet jų ku atstovų posėdžiuose. Paminė
riniams reikalavimas yra toks jo apie kalbėtojus iš Clevelan
menkas (artistai naujų dainų do ir jų negalėjimą dalyvauti,
nejieško), kad net leidėjams bet pasakė kad bus kita pro
neapsimoka naujas dainas lei ga .juos į Akroną užkviesti.
kalbėjo vietinis, J.
sti.
(Daug naujų Lietuvoje V. Antras
Ramoška. Jo kalba buvo
sukurtų dainų išleista pačių patriotiška; pareiškė kad Lie
autorių šafirografuotu ar ki tuvos vyriausybė daro geriau
tais tam panašiais metodais). sia ką gali, ir kad išlaikyti Lie
J a u n iems kompozitoriams, tuvos nepriklausomybę mes tu
ją remti visais galimais
kaip ir jauniems rašytojams, rime
budais.
sunku prasimušti į priešakį per
Trečias kalbėjo S. Rodavisenuosius, kuriems pavyko įgy čius, kuris pagyrė rengimo ko
ti pozicija ir laurai. Per šiuos misiją ir publiką už gausingą
“didžiuosius” anų mažųjų daž atsilankymą, pažymėdamas kad
nai neįžiūrimi. Bet senieji nu-Į šis paminėjimas kaipo pirmu
kartu Akrone, ir kaipo visų
senę nieko naujo nekuria.
Lietuvių paminėjimas, bus už
Lietuvos šokių salionuose. rašytas Akrono Lietuvių isto
naudojama Vokiški, švediški, rijoje. Pagerbė Lietuvos did
Angliški, Amerikoniški “foks vyrius kurie nors ir didžiau
sioje priespaudoje išlaikė tau
trotai”. dainuoja iš svetimų tybę,
ir prisitaikius momentui
kalbų verstus “šlagerius” — ir apsiskelbė nepriklausoma vals
šiuo atžvilgiu užkertama Lie tybe. Nors dabar ten neteka
tuviui norą kurti ką nors, ar medaus upeliai, bet to negali
ba sukurtą “išvaryti į prieša me norėti, gana to kad Lietu
vėliava tert plevėsuoja ir ❖
kį”, nes svetimi padariniai — vos
kad ji matosi visose šalyse. ❖
dėl to kad jie svetimi — labiau Sakė, nereikia nustoti vilties ir
mėgiami.
rnanyti kad Hitleris prarys ->
Klausimą kodėl tik maža da Lietuvą, nes istorijoje buvo ir
lis artistų nuolat girdimi dai daugiau tokių smarkuolių, ir
nuojant, ko kiti diduma — ne
prastesni už tuos keletą pirpaeilių niekur nepasirodo •—
geriau gali išpręsti patys Lie
tuvos žmonės. Bet kad susi
ras priežastys ne iš jų paei
nančios, galima tikrai tikėti.
Gal būt, per “didžiųjų” pe
čius tų mažųjų, jaunųjų solis
tų koncertų rengėjai “nemato”
ir jų nepageidauja.

AKINIAI

❖

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bidg.
Telefonas:

Ofiso MAin

1773

Namų

KEnmore 4740-1V

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
ir.ortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

Nemuzikantas.

IN LITHUANIA

Oi! $38 už fenderių patai
symą!

Nuo dabar aš važi

Užmiršk rūpestį ir kaš
tus važiavimo tirštame
trafike. Sutaupysi tai
symo ir mieste laikymo
kaštus važinėjant i dar
bą gatvekariais ar momotorkočais.

VAŽIUOK GATVEKĄRIU AR MOTOR KOČU
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Savininkas ir Kepėjas
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PR. KUNCAITIS
©

4023 E. 141 ST.
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Telefonas WAshington 3227
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Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT
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NEW DEAL DUONOS j

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

=

(Continued from page 8)
the station, and found lots of excitement around, with Bernice all
excited and scolding the conductor
who was standing at an open window on the train. He evidently had
forgotten all about us and his pro
mile to help us get out. She was
telling me that as soon as she got
out and the train started to go, she
began to scream, and hoiler. “where
is my Ponia; hey, vou’re taking my
nonia with you, let her off, stop
the train,” and it was indeed lucky
for u.c that someone heard. and.
finally the train was stopped be
fore we tvent too far avvay.
To add to all this unpleasant excitement, the station rnaster was
oomin^ tovvard m e vvith a. mean,
mad lock on his face shaking his
fist at me and scolding and yelling
at me for being so slow in getting
off, and besideS’, he said, “you have
no business carrying so much baggage on the “automatrica”, this particuiar train is for speed ‘md ouick
service, and vou are allovved to have
only such baggage that you can
handle yourself.”
“What do you
mean,” I came back at him. “do
vou exoeet me or anvone else to
come all the ■'.va’’’ from America on
n
of seyeral months with
one little suitcas°. What are we
sunnosed to do vvith our baggage?”
When he heard me say “from
America” he gu’eted down and imm.ediately turned around and con
tinued to mumble something that
I did not hear. Būt oh bov, those
vvords “from America” are just likę
magic here.
It certainly seems
that everyone has received instruc.tions to be- nice and take extra
good care of visitors from Ameri
ca.
I joined Bernice. and for a moment vve vvere trving to explain to
each other vvhat had happened, ev
en vvhile our nerve? vvere getting
back to normai.
I looked around
to see if mv friend Mr. Gedminas
vvas there to meet us. as I had
vvritten and told him vvhen vve vvould
be thern. As j did not see him.
vve picked un the bags we could
carrv. (the other I had left near
the tracks) to go into the station
and just as I onened the door, I
recognized Mr. Gedminas coming in+o the doo->' on the opnosite side.
He anologized for being late as he
had been unduly delayed
(Continued)

GERIAUSIAS
Jokis kitas valgių gaminimas negali susilyginti
pasekmių gerumu, darbo patogumu, ir dauge

liu kitų parankumų su modernišku gaso pe

čium.

Šiųdieninis

automatiškas,

insuliuotas

gaso pečius turi viskx, ir atlieka viską ....

geriau.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

GAS

4

4 dideliems
darbams

Virimui • Vandens Šildymui
Šaldytuvui • Namo šildymui
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Lietuvių Salėj e Dvi Dienas — Kovo II ir 12

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

MIRIMAI

Virtually hundreds of boxcars packed vvith men, vvomen and children.
MINNIE GRIGIENĖ
For a “litas” or tvvo the governLietuvių Kultūrinio Darže- ment takes them from any corner
Vasario
23 d. mirė Minnie i MONDAY — 3UNE 27
lio didelis metinis bazaras ren BURTON RAGINA
of Lithuania, to give them the opGrigienė,
48
metų
amžiaus,
About fifteen minutes to five this portunity of participating in the
giamas Lietuvių salėje jau ki
, nuo 16406 Huntmere avė. Pa- ■ morning I was awakened by the celebrations, and to see Kaunas on
tą šeštadienį ir sekmadieni —
REMTI METINĘ
I laidota Vasario 27 d. Liko vy-1 telephone; it was the faithful taxi a one or tvvo day excursion. Of
Kovo 11 ir lž d.
driver who said he would be at the course this kind of travel is tiring,
ras, Stasys.
LEVY
Komisija prie bazaro prisi
house in fifteen minutes to take us for they ūse the slow old trains
Laidotuvių
pamaldos
atsibu'
rengus su daugeliu Įvairių pui Jeigu Kovo 22 d. nebus pra
and our baggage to the railroad anų traeks, and it probably takes
kių dalykų, visokių užsiėmimų vestas metinis miesto charter vo naujoje parapijoje. Palai-Į station. After that long walk the many hours from their tovvn, būt
evening before now I felt likę I the low fare and the opportunity
laiko praleidimui, užkandžiais levy, trečdalis miesto viešų ap dota Kalvarijos kapinėse.
Clevelande gyvena jos sesuo, had rheumatism, I was so tired būt of seeing and being in Kaunas and
ir išsigėrimais.
I consoled myself with the thought the big event is vvorth a little inturės būti sulaiky Marė Kaminskienė.
šeštadieni bazaras prasidės tarnavimų
that out in the country it woųld bt convenience. When they get to Kau
ta
ir
dikčiai
nukentės
PWA
Laidotuvėse
pasitarnavo
lai
ųuiet and a good time to catch up
7 vai. vakare. Sekmadieni — darbininkai ir šelpimu palaiko
all the schools and pubkc
dotuvių direktorė Della Jaku with much needed ręst. Bernice nas,
buildings that are available are all
nuo 3 vai. po pietų.
šeimos, sako Mayoras Ha- bauskienė.
was moaning too, būt, on a trip turned over to the visitors, for their
Įžangos mokesnio i bazarą mos
likę this there is no time to think sleeping or resting ųuarters for the
rold
H.
Burton.
nebus, tik kiekvienas ineinanof physical fatigue, so we got busy duration of the celebration. Otlierand dres.se l and got our baggage wise vvhere could they possibly put
tis turės nusipirkti už 10c bi Mayoras sako kad svarbu
VIKTORAS
SLAVICKAS
together. "r had to take everything all these thousands that turn out
lietukų, kurie bus geri viduje yra visiems piliečiams eiti ir
balsuoti tą dieną, nes tik tuo
Viktoras Slavickas, 55 metų, we had- for we were not coming to at these big doings. It vvas all so
sunaudojimui.
this apartment \vhich had been our thrilling and I tried not to be sorDarželio parėmimui, visi vie budu mes galime palaikyti ge nuo 6408 Dibble avė., mirė Va home
for nearly a month.
ry that vve left Kaunas and would
rą
ir
tvarkingą
valdžią
savo
sario
25,
Clevelande.
Palaido

tos ir apielinkės Lietuviai pra
Promptly a t five the doorbel) i not see what was going on there
mieste.
tas Kovo 1 d. Pamaldos atsi rang and we asked the driver to for the “šaulių šventė”.
šomi atsilankyti.
help us carry our baggage out
Mayoras Burton Įrodinėja buvo šv. Jurgio bažnyčioje.
We vverc nea^ing Telšiai now and
'kad toks kasmetinis balsavi Liko žmena, Marė, duktė The morning was bright and sunny, I said goodbye to Miss Lapinskaitė
būt ąuite eolo and we felt that the
AR JAU TURIT bib'etus i mas yra reikalingas todėl kad Eleonora: buvo patėvis Vincui,! bright sun svould eoon warm it and promised to extend her love to
her brother the next time I see
Adelei,
Margaretai,
Mildredai,
valstijos
konstitucija
neleidžia
Onos Kaskas koncertą? Gau
up. When we got to che station him. Bernice vvas getting our bag
we štili had about 20 minutes be
nami Dirvoje ir pas komisijos skirti daugiau kaip 10-mill tak Juozui ir Edvardui.
up elose to the door so that
Paėjo iš Bluviškių k., Griš fore the train left, we pa:d the gage
narius. Kaina 50c iki $1.50. sų vietinės miesto valdžios rei
as soon as the train stopped \ve
driver
and
gavę
him
a
tip
and
kabūdžio par., Suvalkijos.
could get >t off in a hurrv. The
kalams.
were surprised that he vvas satiswere standing up in the aisle,
Jeigu tas levy nebūtų prave Amerikon atvažiavo 1907 m., fied for he just said “thank you” peonle
holding bundles and boxes in their
Clevelande
išgyveno
29
.metus.
į
and
went
off.
First
we
bought
stas, trečdalis musų sveikatos,
and evidently vvith the šame
LEISKIT VAIKUS Į ligoninės,
Pašarvotas buvo N. A. XVil- j our tickets, then went i n to the arms
policijos, ugniagesių,
thoughts as vve to get out vvith
dipning room for breakfast; 4heir belongings as soon as pcss’ble.
apvalymo, gatvių, parkų ir ki kelio laidotuvių Įstaigoje, ku buffet
MOKYKLĄ
and even though we had 20 minutes I looked around for the eonduetor
tų reikmenų aptarnavimo tu ris pasitarnavo ir palaidojime. to spare, the service was so slow \vho
promised to helo us būt could
Lietuviška mokykla, Įsteigta rės būti sulaikyta.
we got our order about five minutes not see him, and štili 1 was sure
SLA. 14-tos kuopos, pasekmin Iš tos levy, kuri duos mies
before train time, and had to hurry ■ye vvoiild get out alright.
with our hot tea, and had to leave
gai veikia. Mokinių skaičius tui $2,100,000 daugiau pinigų, ĮSILINDO VIENAS
In another minute th« train stopKOMUNISTAS
half of our f >ed in order not to mi«s
auga.
bus aprūpinta biednųjų šelpi
the train. We found ourselves wish- ned and the fieręest pushing be
Leiskit ir savo vaikus Į mo mas ir WPA reikalai.
Lietuvių Draugijų Salės ben ing that they would do something gali. Bernice vvas right by the door
kyklą. Pamokos atsibuna šeš Kurie balsuotojai po pereitu drovės direktorių rinkime Sau about speedmg service at least in outside on the landing and I could
iot even see her; she had three of
tadieniais (subatomis) nuo 10 rudens balsavimų persikėlė į sio 12 d. Į direktorius Įsilindo railroad stations where people mušt the
bags with her because I was
hurry to malte trains. As it i;. it
vai. ryto, Lietuvių salėje.
kitas vietas ar kain kitaip nė vienas raudonukas, St. Mežan- seems the waiters in the stations m the aisle vvith the other five,
Mokytojas yra naujai iš Lie ra registruoti, gali užsiregis skas. Jis yra vienas iš karš just gn about their duties in the and it did me no good to nush, betuvos atvykęs, gabus ir tinka truoti Kovo 15 d. Užsiregis čiausių Lietuvių komunistų šame slow way, trains or no tra’ns cnuse just as soon as the passenmas mokinti jūsų vaikus tik truoti galima nuėjus i Board veikėjų Clevelande. Su tokiais We had taken this šame trip so gers on the train got off another
rai, gražiai Lietuviškai skaity of Elections, City Hali.
times alreądy, we were used mob started pushing on before a'l
reikia būti .atsargiai. Jie len many
to it and now we just settled our the passengers were out and there
ti, rašyti, kalbėti.
Clevelando mokyklų taryba da tik ten kur yra nauda ir
ir. the lašt seats of the train. l vvas pushed back vvith them. So,
Naudokitės proga, ateikit tė dar lakiau numažino savo pir kur yra kas valdyti. Kitą me selves
Bernice again took out her įūtting ■-vhat could I do? I did not feel
vai su savo vaikais į pamokas, miau reikalautą 8 miliionų do- tą jis atsives į salės direkto (she alwr ys knitted while traveling) 1 should fight, I just stepned aside
and thought as soon as they get
pastatykit juos ant Lietuvy lariu sumą, ir apsistojus ant rius kelis kitus savo draugus. and I just sat and talked to her or on,
1’11 piish my bags to the door
fiometimes
to
other
travelers.
asking
bės kelio.
$21500,000 sumos duoda ja bal Tautininkai žino kiek vargo tu ouestions about what I saw as \ve and hand them out to Bermce who
mušt be waiting for me. The peo
suotojams išspręsti Kovo 22 d. rėjo per apie 15 metų su komu vvent along.
ple were štili getting on vvhen sudnistais savo draugijose ii’ kuo- Tt was sometime la-ter, after vve denly
balsavimuose.
I felt the train moving! vve
-pose.
had been going quite a long t me. were going again and here I am
that I noticed a young giri Jooking vvhere f should not be. I hollered.
Patartina
apsižiūrėti
kad
jie
Tikėkit arba ne,, pavasaris • VAGIA IR BAŽNYČIOJE. neĮsigriebtų i salės direkto at me. and kind of nervously tap- Stop the train and let me off”!
vistiek ateis — jis jau už kam Šv. Juozapo bažnyčioje, St. rius. Jie tuoj griebiasi užval ping her foot, I could feel that she “The
peonle around me seemed r-alm
wanted to speak, so I smiled at and cokeeted.
po, ir tuoj bus pas mus.
looking wide eyed at
Clair ir E. 144 st., moterims dyti ir kitus mesti laukan,
her.
This
was
a
good
sign
for
she
Pavasariui atėjus, atsiranda nuėjus prie komunijos ir pali
and probably wondered why I
žinantis. immediately asked me if we were me.
Panic sfruck me
ir pavasariški reikalai.
kus savo rankinius sėdynėse,
from Amorica.
VVhen I said yes, •lidn’t get off.
Vienas iš svarbiausių dalykų per sėdynes praėjo gražiai pa
she asked me if -.ve \vere from Čbi- the second time here in Lithuania,
cago. I lauched at this and iold m tlm flash of a second my brain
pavasarį tai pasirūpinti savo sirėdęs vyras, kuris susirinko JONILIENĖ FLORIDOJE
her that many people have asked was doin<r double duty, I found my
rūbais.
i savo ant rankos laikomą plošPetronėlė Jonilienė išvažiavo me if wę w.ere from Chicago or self wondering what, vvould hanpen
(ifs remarkable how ųuiekly
Kurie turit gerus siutus ar čių krepšelius ir išėjo sau.
trumpam laikui pasilsiui į Flo New York. Those are the biggest next
suknias, o reikia tik išvalyti,
cities in America and many Lith- thoughts flash thru the mind in a
ridą. Apsibuvo Fort Lauder- uanians
live i.i ^hem so naturally moment of excitement).
nelaukit ilgiau, duokit juos iš
dale.
The train vvas picking up spee'd,
a
large
percentage of travelers to
valyti. Velykos tuoj ateis, tu Netikėtos Mirtys Per
Lithuania' are from these cities. I there vvas Bernice out on the nlatrėsit rubus “kaip naujus”.
told her we were from Cleveland form. she doesn’t know the address
nai Clevelande
Tėmykit: Dirvoje telpa skel
of where we vvere going, or who vvas
ATVIRO ORO SPOR būt that I had been in Chicago a '.vaiting
for us, as I
takino' care
bimai dviejų Lietuviškų Įstai Mirtys Clevelande nuo viso
good many times and that I know
of that.
She nrobohlv vvould remany people there.
TO PARODA
gų, kurios valo vyriškus ir mo kiu nelaimingų atsitikomų per
She thon told me rhe has a bro- '^ember Mr. Gedminas’ name, būt
teriškus rubus: Rosedale Dry nai buvo žemame laipsnyje.
could I get back h°re .after
ther
in Chicatro, būt as long as J
Cleaning ir Formai Cleaners,
Dar kartą sporto mėgėjai turės did vmt ]'v» there she felt sure I 4his t"oin takes me to the next
Miesto didelės pastangos su- proga
pamatyti nepaprastą Įrengi vmuld not know him. she told me "ton. Kretinga. It vvould -n^ob^bly
Ine. (Rasit iu telefonus r ad l mažinti trafiko m irtis buvo
mą ir parodą viduje nresto audito of how lonesome she was to see T>e "t night pnmo4ime, and. vvhat
resus jų skelbimuose.)
I viena priežasčių mažesnio to- rijoje. Įdomiu atviro oro sportų, me her dear brother. As we šneke she vvould she do m the m^antime, if
• kin mirčių skaičiaus.
džioklės ir kitko, kuomet nuo Ba
jvS name is Antanas Lapin she svouldn’t find Mr. Gedminas.
landžio 15 iki 23 atsibus Amerikos skas, and her .name :s Prannsė
Pernai
nuo
Įvairių
netikėtų
“Where is that eonduetor!” I hz'lMAISTO PARODOS KEPIMO
ir
Kanados
Sportininku
Paroda.
lered, “stop the train somebody, do
' nelaimių mirė 259 asmenys, gi
T^ag-ine
mv
su^orise,
vrhen
I
heard
KONTESTAI
Pus užpildyta penk:os auditori this name.
“Do you mean your ''•o'^etb’’ng.’‘ and just then I vvas
m. mirė 391.
jos salės Įvairiais visokiu k ašių brother :s the at-terney, A. Lapins relieved to feel the train s]owmg
Miesto Auditorijoje, prade 1937
Namuose Įvairiose nelaimė medžioklės, žuvavimo sporto paro
dant Kovo 9 d. iki 17, atsibus
” T said. “Yes.” she answe"- 4own. Mis« Lapinskas vvas helping
se mirė 59. Darbuose mirti dymais, Įvairiais gyvūnais, žvėri kas?
ed. “What a coincidehce!” I told me and guided me to ihe door, vvhile
didelė metinė Maisto Paroda sutiko
mis ir paukščiais šiltų ir šaltų kraš- her. “I know vour brothęr, he is she tn1d me she vvould hand my bags
28.
(Food Show). Kasdien- toje
a very well known man in Chicaro. out the vvindovv. in the meantime,
parodoje bus Įvairių kepimo ir
and he is a L’thuanian radio News some men passengers vvere .alreadv
valgių gaminimo kontestai mo NAUJA REIKMENŲ
reporter on Maram4 is programs. and onening the vvindovv and getting
a very active voung man in IJth- the bags out.. and I got out of the
terims. Už geriausius sudary PARDUOTUVĖ
train about five hundred vards past
affe’Ts in Chicago.”
mus ko nors naujo maisto sri
“That’s him.” she evcla.imerl, and
Lietuvis
Šamas
Pongonis
tyje, kepime, virime ir tt. bus
(Continued on page 7)
Puiki Piknikams Vieta tears wel’ed. ir her blue eycs, as
šiomis dienomis atidarė Rose
duodama dovanos.
she ouestioned me for m ore infortinka
rengti
dale Paper Co., vyniojamų pomation about him, and how he is
CLAM BAKES and so on. This vvas indeed a
krautuvėms prekėms
• UŽMUŠĖ KUNIGĄ. Vas. pierų,
ir privatiniams stra'mre comcidence. 4 o bo so far
27 d. automobiliu važiavęs per maišelių ir kitų tos rūšies
LETTER OF
nway in another vvorld. and just- bv
reikmenų
parduotuvę,
antra

Išvažiavimams
geležinkelio bėgius Kun. Raychance to start a conver^at'on •’o'th
THANKS
mond J. Gordon, iš šv. Povilo šu 6702 Superior avė. Tele Elektros šviesa, vanduo, tt. ». fellmy traveler. and disc°ver that
thov know someone '•ou kno\v far
Katalikų bažnyčios, užmuštas fonas HEnderson 1919.
oft m vnnp ovrn wor1rl.
Linkime jam gero pasiseki
prekinio traukinio.
Antanas Ališauskas
talky1^ for a long vrhile, I
Feb. 24th, 1939
mo, o Lietuviams patariame
tried 4o tąU hev os mrch as T
GRAND B L V D .
To the Editor of the Dirva Youth
tas reikmenis pirkti iš Lietu
h-it of course I d^’t- kr,ow Mr. La- Section:|
Wickliffe, Ohio.
ninskas so vortr '^ell. ho'',h-'<r ju^t '"'-'et
ČESNULIO REIKALE vio.
On behalf of the DuBois Lithuan
him oeveral times pt “M'’vo’nt's.”
ian Athletic Association and the
st tvo Mrrt-o nearing Šjaul''1’ t-Ho Lithuanian people in general, I vvish
Pastaromis dienomis adv. P.
c-t-n-n t^efo-'e ”'e o-ef. 4o Telšiai to extend my deepest thanks for
Česnulis atsirado Lietuvių tar
T
E
M
Y
K
1
T
T asked i-’-'e nnv>duc.*‘"'1’* tn be c-ure the gracious manner the Cleveland
pe. Ar iš tos bėdos kokioje
ve o-ot oK sofpiir vrĮUi nl) -'ur ba'’1- Lithuanians received our modest
buvo pakliuvęs jau išsisuko ar
o-a^e. «s T ^oticod that the train hospitality during their stay here
dar laukia kaip bus, tuo tarpu
pton-ned a.t the °4atinns iu^t for r lašt January 21 and 22. You story
'■ninuto or twn. allovving just mough in the January 27th issue of Dirva
nepatirta. Nors Dirva prašė
t-’me for nassenge^s to e-et o*f. and will alvvays remain one of our most
kad jis pats pasiaiškintų, ta
t-h« ntber^ on. °nd I worried about treasured clippings and the feelčiau iki šiol nuo jo negirdėti.
pff vvjth on.r ejght pioces ing and thoughts contained therein
Nuo pereito pranešimo apie
DARBAS tiesioginai Jums.
of baggage. especia^v becau°e there will remain forever in our minds.
nrn
nortors on these s4ations. to
ji, dar buvo užėję Dirvos reOur past relations vvith Cleveland
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.
holp take them off, we had to dn and our knovvledge of the calibre
dakcijon keletas žmonių kurie
th;o on-celves. He was very n:c° of Cleveland Liths, tell us that the
papasakojo apie savo prietikius
and foM mo not to vvorrv, and point of diminishing utility, as far
Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
su juo, kiti sakėsi padavę ant
nrnrhiged
take core of ns.
a« he a,s felicitations are concerned, vvill
jo skundus Į Cleveland Bar As’vpnt on his way to collect the tic be reached vvhen vve participate in
kets fr^m +v'e nRW nassengerc. 1 the toumey this April. The trip
Dantų Taisymas
Dantų Ištraukimas
sociation. bet pastarų kelių sa
sat back with the assimance that to C’ev'eland vvill alvvays remain
vaičių bėgiu nieko negalėję
nll is teken care of. and no more the apex of our baseketball season.
Vartojama
Gasas
ir
Novocain
apie j Į sužinoti.
You can expect the largest delegavvorrv about small mat.ters.
Kitų jam “advokatavimas”
tion ever to follovv a DuBois team
Just about here ir vvhere w»
g-^ęthpr train gomg in the at the tournev this yeat.
ir anoje “gazietėlėj” kelioji-'n’-'O'-ite direction. tnwordq Kaunas.
Again, my heartiest thanks for
masis nereikalingas. Viskas
wns -"erv much surprised to s°e your kind vvords you so graciously
galima rimtai atlikti pačiam
fhe endlpsic! streorn of bnycar13 fDled extended to our colonv. We alvvays
pasiaiškinant.
to eanacity vvifh neorde. sin"’"”-. b‘ke to have visitors look upon Du
Juk iam suteikta proga Dir
i^no-hing and waving to the trani Bois as the “Capital of the World”
we wern on. as wp passed. I d’d and vvhen Cleveland is the visitor
voje viešai paaiškinti ar tas ■
..-/>nder l^ng for Iam readv vvith vve strive to make everyone feel “at
7042 Superior Avė.
1137 Hayden Avė.
viskas ka apie ji žmonės kai-'
puestions, ąnd soon a^knd what was home and not 200 miles away.”
ba yra teisybė ar tik tušti gan
Sincerely
HEnderson 3157
GLenvilIe 1950
going on. I vvas toM they are godai, todėl jis turėtų pasinau
George R. Waylonis,
ing to Kaunas to the big “šauliu
Mgr. “DuBois Litts”
doti proga ir pasiaiškinti.
Šventė.” My heavens, so many!

(Continued from lašt week)

Pavasaris Jau Čia!

CAMP BY HEGK

a

Danty Laboratorijos

L

Dr. Silver

DENTISTAS

t

6820 SUPERIOR

AVĖ.

GOSSIPER’S
•

HMM!
Would deduetion serve
to inform u.s of the identity of the
former masculine proprietor of the
East Tech ring vvorn by Miss Auna
Schultz ?

MEASLES?
Could be! William
— just plain Bill to his enemies -—
Stanos, East Tech graduate employed by the Brovvnel) Co., succinctjy explains that the spots on his
face are dried paint splotc'nes resulting from his vvork — paint
spraying.

CLEVELAND, OHIO

GRIDIRON

By Conima Dee

MR “x” sends us the follovving
vvarning: “Perhaps you folks have
noticed him — that tall, suave,
smooth figure, that fair-sėx fascinater of the dance halls — Mr.
Edvvard Gedgaudas. With hair and
eyes that label him dangerous to
every girl’s peace of mind, Eddy
feels secure against competition of
other malė members of the tribe.
Novv, I’d likę .to knovv the secret
of his success, to learn the povver
which causes the smiles of beauties
to flash out on their “svveet” faces.
Mr. “x” obviously, your Renaissance
(reavrakening) has been temporariJy delayed, Mr. “x”, and that line
of adjectives — “svveet faces” —
wo\v! You’re no back-seater yourself, oi’ man.

-

•

make sense, būt vvho can solve the
puzzle ?
CHARM is the vvord vvhich most
ąppropriately describes Miss Adelle
------------------- , vvho vvas seleeted as
the teacher’s partner to demonstrate
the rudiments of the ‘Lambeth Walk’
to those vvho attended the Weathered
dance recently held at the Allerton.

CAMERAS harmonize vvith Joseph
Maxie’s temperament
Joe is the
camera “bug” vvho vvas seen stand
ing before a camera supply store
vvhilė he contemplated vvhether he
should sėli or exchange his camera.
JOSEPH Dereska, rumored intellectual and rumored “Comma-Dee,”
refutes both charges declaring he
is “sūb” average and not the least
“super” inclined. He confesses he
isn’t Comma Dee and hopes to appease Miss A.W., vvho, ostensibly,
has been offended by some trite
remark to the effect he is “smart.”
We don’t believe Joe vvould deliberately slight you, Miss A.W. — how
about another chance ?

LITHUANIAN A. C.

FLASH' — LITTS TROUNCE THE
GEORGE Venslovas, ardent Civil LEAGUE LEADING PIONEERS —
Service supporter, covers his dovvn- 41—23, WEI). NITE, MAR. lst.
tovvn seėtor mail-carrier’s route ev
ery morning vvith a happy, comYYplacent expression.
Lašt AVednesday, the Lithuanian
HAS Frank (Deerfoot) Rudd regained his eąuilibrium and self-com- A C. Intee-Lodge League oasketbail
posure follovving his “tail” spin to tram batt’ai the first place Pionee s
the floor in the recent Niagara 1 n an effort to movė into a tie vvith
Falls basketball encounter. Ile can their opponents. The Pioneers are
leading the Litts by one lone game
sure “took” it!
vvhich may be erased. As no score
UNSPOILED and pretty as ever, vvas available vvhen this paper vvent
Miss Margaret Rudgevvich, John to’ press, it vvill be printed in next
I-Iay’s epitome of honorary achieve- vveek’s issue.
ment, hesitatingly admits a great
The Community Center “A” team
propensity for skate-vvaltzing — vvhich has been riding along smoothsomething she does remarkably vvell. ly vvere battered for thė second
Margaret’s scholastic triumphs have time in tvvo vveeks by a team vvhich
earned her diverse apprenticeslrps all dope said could not beat them.
vvith various leading department busAfter vvinning a thrilling game
siness stores during this, her lašt
semester of school, vvith subseųuent from the Old Venice Cafes, 21—20,
positions of e^teem assured upon Tuesday nite,, the Litts vvere trouncgraduation.
Unfortunately, boys, ed by the W.P.A. team, 47—32. The
Margaret already has her boy friend. first game vvas a humlinger from
We’re hoping for your greatest suc the opening vvhistle to the finai
gun.
With thirty seconds to go,
cess, Margaret.
Ralph Wise vvho led the scoring
CONSTANT Raskauskas has, re- vvith 9 points, toed the foul line
portedly, been observed in the “cus- and made good the shot for a one
tody” of a blonde “fraulein” vvho point vietory. The Thu.vsday game
doesn’t appear to object to Cons- savv the W.P.A. lead all the way
tant’s refraining to dance vvith her to vvallop the Litts.
The rub in
despite the fact he eseorts her to this game was that the Litts had
the dance. Logically. this doesn’t trounced the opponents by big mar
gins in tvvo previous encounters.
This defeat practically eliminated
them from the title chase. However,
they štili have a slim chance to
win the second half . championship
if the tvvo leaders, Murray-Ohio’s
and the Zieske Serivces, lose. The
Litts have one game left on their
schedule vvhile their rivals have
Calling Ali
tvvc> tough opponents apiece.

S P O R T S

Lithuanians!

By Geo. C. Venslovas

Some vveeks ago the Cleveland
Lithuanian Athlet:c Club. sent out
an open letter to all Lithuanian
A.thletic organizations, inviting them
to the second Lithuanian Natdonal
Basketball Touinament, that is to
be held here in Cleveland, at Cathedral Latin Gym, on April 15—16.
This vveek, a letter vvent out to
all local organizations, clubs, and
societies, inviting them to send representatives to a mass meeting to
be held in the Lithuanian Hali on
March 21 (Tuesday) at 8 p. m. We
tried to reach every orgamzation
m Cleveland. If your organization
did not receive a letter, this vvas
'hie to our not having your officers
address. We don’t vvant to slight
anyone — vve invite vou all to this
meeting. This invitation goes further than inviting organizations to
send delegates to this meeting. We
invite all local Lithuanians young
and old to attend. We ask your
t,oln, to make this tournament a
bigger success than our first. More
teams and more out-of-town guests
coming. We vvant to make this
"ffair the biggest gathpring of the
Lithuanian snortsmen, this c ?untry
has ever seen.

LeHers already have b°en rec?:v«4 from DuBois, Pa., Amsterdam.
N.Y.. Duąuesre. Pa . Day^on, O.,
C-'i"’. Ind.,
the “Margutis” Club
of Chicaeo. III., and a month more
4n go. be#r»->’p the dead line for entries is declared.
This vear the tournament is be
ing held after the Easter hokdavs,
so there vvill be nlentv of sočiai nctivities. We vvill vvrite about this
In coming issues of this paper,
wafch for it. Būt to get first hand
information, comc to this mass meet
ing. March 21. The support of all
local Lithuanians vvill be needed, to
nut. this over as vve vvish it to be.
We havp gone a long way. būt we
mušt štili o;o farther. First. on this
•vear’s calendar is the Basketball
Tournament in Cleveland, th^n the
Pnvding Tournament in Detroit,
Mich.

Incidentally, the Cleveland Lith.
A.C. will be renresented at Detroit.
Any local Lithuanian bovvlers interested are asked to attend the
Club’s meeting, Moday nite, March
6th in the unstairs rooms o f the
Lithuanian Hali. The date of th’S
meeting had to be changed from
Fridav. March 3 on account of the
Inter-City tournament.
Many _ of
our Club members are participating
ln this tournament.

E O W L I N G
Lašt Sunday, at Coventry Recreation. the Cleveland Lettering Co.
took 2 of 3 games from the Grigai
tis Cleaners. By those tvvo vietories
the Lettering squad moved up into
a tie for the Lithuanian A.C. Bovvling League lead. The Cleaners vvho
have slumped in the lašt few vveeks
lošt the first two games of the
mateh būt vvon the finai, preventing
themselves from slipping into sec
ond place.
Al Samolis, anchorman and captain of the Lettering team, led the
scoring for the day vvith 179—216—
167, a 562 series. The Coventry
Recreation vvalloped the Lithuanian
A.C.’s in the other mateh, talcng
2 of 3 games despite Augie Norbert’s 560 series.
•

Monday, March 6, at 8 o’clock,
at the Lithuanian Hali, the Club
vvill hold a special meeting concern••
ing routines and details of the bas
ketball tournament.
All members
are asked to attend. We are also
inviting any Lithuanian vvho may
be interested, and vvhat Lithuanian
should not, to attend this important meeting.
Any suggestion and plan to better lašt year’s tourney vvill be appreciated. We urge all of you to
come, for this big ';norts event is
for you Lithuanians and no one
else. All Cleveland Lithuanians re
ali v should feel duty-bound to contribute to a vvorthy event. Let us
see you at ihe meeting.

Card Party Sočiai
Again the Lithuanian Cultural
Club presents an extraordinary ev
ening of entertainment in sponsoring a Card Party Sočiai. This affair vvill be held at Mr. N. A. Wilkelis’ Residence. 6520 Suoerior Avė.,
on Saturday, March 11, 1939 at
8:00 P.M.
It vvill not be an evening of only
card playing — būt — an evening
vvhere one can meet their friends
informally and gather nevv acquaintances.
There vvill be Pinochle — Bridge
— Sixty-Six ■— Rummy — Chinese
Checkers — Checkers — vvith table
prizes being avvarded. Refreshment
vvill also be served.
When the evening is over —
everyone vvill have met each oth
er!
Admission is only 25c, vvith
each one receiving tvvo tickets vvhich
vvill be good for extra refreshments.
Remember — More the Merrier!

The Committee

