DIRVA (THE F1ELD)

DIRVA (THE FIELD)

LITHU A N I A N W EEKLY

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Published every Priday in Cleveland by the

Išleidžia Penktadieniais

T.jthuanian Publishing Co.
Avė.

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Cleveland, Ohio

Metine

K. S. KARPIUS

ber

Clevelande

Prenumerata:

Suvienytose Valstijose _______
Kanadoje ir Meksikoje_______
Lietuvoje ir kitose šalyse_______

Second-Class matter Decemat the Cleveland Postoffice
Under the Act of March 3, 1879. .

$2.00
$2.50
$3.09

DIRVA

The only National Lithuanian Newspaper publifehed in Ohio, reaching a very large majority of the
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
80,000 Lithuanians in the St ate and 20,000 in Cleveland
No. 13 ____________________ KAINA 5c.
CLEVELAND. OHIO KOVO-MARCH 31. 1939
_____
________<*OW7_______ 24-ti metai (24-th Year)
■■■■■iiiifihb iim*—
m..niMiMiimmiiiiii i iriiiiiniinmi <wiiiiiiiiiwwi.!iuimw rBwiiMiiiiiiiiiiwHBMiiiiiiimMMMmMMmm«mninMriWMmwnTir>iiiTMmwwnn«rTnMmnrnrrTnBmmwTn^~~~^^

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PASMERKĖ MARTIN I
Clevelande, apie 550 au
tomobilių unijos delegatų,
savo posėdyje nusmerkė jų
buvusį vadą, Homer M rtin, prieš kurį Detroite ko
vojo tam tikra dalis CIO
vadų, tuoj po to kaip ilk
susiorganizavo a u t ome ki
lių darbininkų unija.
Eina didelės varžytinės
už išrinkimą naujo pirmi
ninko.

SUV. VALSTIJOS kaip
paskira šalis užima pirn.ą
vietą plieno gamyboje tarp
kitų valstybių. Čia paga
minama 27 nuoš. viso pi eno. 1938 metais visame pa
saulyje buvo pagaminta
105,850,000 tonų, iš kurių
Suv. Valstijose buvo paga
minta 28,250,000 tonų.
AMERIKOS Darbo Fe
deracijos vadai ragina vi
sos Amerikos žmones soti
j bendrą boikotavimą \ isų
Vokietijos išdirbinių, 1 aip
protestą prieš nazių užg šo
kinėjimą kitų šalių ženr'ų.

TARYBOS Angliakasių
unijos (UMWA) su kasyk
lų operatoriais, buvusios
nutrauktos, vėl prasicėjo
Kovo 27 d. New Yorke.
Unija nori naujos sutar
ties dviem metam, dėl 388,000 minkštos anglies ka yklų darbininkų.
Taip pat kietos anglies
kasyklų operatoriai pasky
rė komisiją tarimuisi su
unijos vadais naujai algųdarbo valandų sutarčiai.
SKIRIA 100 MILIJO
NŲ. Prez. Roosevelto rei
kalaujamą $150,000,000 su
mą viešų darbų vedimui iki
Liepos 1 d., Atstovų Buto
skyrimų komisija sumaži
no iki $100,000,000.

BRITANIJA padvigubi
no savo žemyno kariuome
nę iki 340,000 vyrų.
. VENGRAI vėl pradėjo
pulti Slovakiją, nėšusitai
kant dėl sienos tarp Veng
rijos ir Slovakijos, po to
kai Vengrija užėmė Karpato-Ukrainą.

..............
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Perspėjimas Amerikos Lietuvių Visuomenei
Amerikos Lietuvių katalikų spauda Klaipėdos netekimo proga, trukšmuoja prieš Lietuvos vyriausybę r
daro priekaištus kam vyriausybė “be mažiausio pasipriešinimo” “atidavė” Vokiečiams Klaipėdą. Musų dešinėji spauda apgailauja kad Vokiečiai nepuolė Lietuvą, kam tautinė vyriausybė nesudarė tokių sąlygų — ta
da butų turėję progą kaltinti Vyriausybę kam ji dasileido prie karo ir savo žmonių žudymo bei kitų nuosto
lių šaliai, žinodama kad negalės prieš Vokietiją atsilaikyti. Visas to tikslas — neigti tautinę vyriausybę vi
suomenės akyse ir visomis pastangomis skverbtis į Lietuvos valdžią patiems.
Amerikos Lietuvių komunistų vadai agituoja už “Amerikos Lietuvių Visuotino Seimo” šaukimą “Lietu
vai gelbėti”. Kiek*jiems Lietuva rupi parodo jų darbai jų taip vadinamo “kongreso”: šelpimas visokių po
litiškų kalinių kurie Lietuvą prie Rusijos jungti kėsinosi, protestavimas ir smerkimas Tautinės Vyriausybės,
kuri atsidavusiai palaiko Lietuvių tautą čielybėje neduodama draskyti partijų jkaitusiemš vadams.
“Visuotino seimo” proga, jie nori pasukti į savo globą Amerikos Lietuvių visuomenę ir ją išnaudoti savo
politikai, važinėdami su prakalbomis, rinkdami aukas varymui pirmyn savo programo — prijungti Lietuvą
prie Sovietų Rusijos. Draugijos ir veikėjai, nekibkit i šį komunistų slieką!
Musų ir komunistai, ir socialistai ir krikdemai turi vieną tikslą — versti iš pagrindų Tautinę Lietuvos
Vyriausybę, o paskui kiekvieni sau pulti ir bandyti pagrobti šalį į savo rankas ir į savo diktatūrą.
Šekit Amerikos Lietuvių tautinę spaudą, Tautine Tarybą apie tautai naudingus veiksmus ir kryptis.

Madridas, visa Ispanija Paimta
Madridas, Kovo 29 d. —
Miesto gyventojai pasitiko
užkariaujančią Gen. Fran
co kariuomenę su dideliu
džiaugsmu. Ineinant į mie
stą nacionalistai atvežė ir
maisto, ko išbadėję žmo
nės labiausia laukė.
Kairiųjų vyriausybės ir
gynimo komiteto likučiai,
ilgai derėjęsi už palengvi
nimus, pagaliau nieko ne
sulaukę išbėgo į Valenciją.
Bet greitu laiku pasida
vė Valencija ir kitų provin
cijų sostinės ir miesteliai,
kur dar buvo besilaiką lojalistai.
Gen. Miaja, pragarsėjęs
Madrido apgynime, ir pas
kiausia sulaikęs komunistų
sukilimą, pats iš Madrido
pabėgo, sako oru išskrido į
Algeriją, Afrikon.
Madrido puolimas užbai
gė kruviniausi šių laikų
pilietinį karą, kuriame užapie 1,000,000 mušta ir su
žeista ir apie 500,000 išžu
dyta.
Ispanų nacionalistinė vy
riausybė ragina kitas šalis
nesikišti j Ispanijos reika
lus.
Ispanų •pilietinis karas
prasidėjo Liepos 18, 1936
metais.
EUROPA LAUKIA
PASEKU

NAZIAI RUOŠIASI
PRIEŠ LENKUS
IR DANIJOJE

ITALIJA REIKALAU
Berlinas. — Nazių spau
JA KOLONIJŲ
da varo atkaklią agitaciją

Roma, Kovo 26. — Itali
jos premjeras Mussolini sa
vo kalboje, kurios Europa
įtemptai laukė, patvirtino
savo reikalavimą Itališkų
kolonijų, kurias dabar val
do Prancūzija: Tunisijos,
Djibouti ir Suezo Kanalo.
Kaip tą klausimą išspręs
Mussolini netikrina ir sa
ko ne Italija bet Prancūzi
ja privalo daryti žingsnį
prie to.
Mussolini savo kalboje
pareiškė jog Italija pagei
dauja ilgos taikos, kas su
ramino Prancūzus,, nes ta
me nesimato Mussolinio
grasinimų karu.
Hitleris, bijodamas kad
Mussolini nepaliktų jo vie
no, pasiuntė Mussoliniui
pasižadėjimą laikytis “petis į petį” už savo reikala
vimus.
Vokiečiai skelbia laikysiąsi su Italija iki paskutinos.
Italijos karalius praneša
kad Italija norėdama tai
kos Europoje, ras budus
išrišti su Prancūzija savo
nesusipratimus.

prieš Lenkiją, panašiu bu
du kaip darė pirm Čekoslo
vakijos suplėšymo. ’
Abi pusės, Le.kai ir Vo
kiečiai, užginčija traukimą
kariuomenių prie savo sie
nų. Lenkija sako turinti
apie 700,000 vyrų gatavų
karui.
Iš Vokietijos nuvyko 150
nazių agitatorių į Danijos
Šlesvigą. agituoti uz nazių
kandidatus Danijos rnikimuose.
NAZIAI DAR DAU
GIAU APTAKSAVO
VOKIEČIUS

Berlinas. — Po Hitleriu
patekę atplėštų teritorijų
— Čekijos, Klaipėdos ir ki
tų — Vokiečiai, ir pačios
Vokietijos gyventojai su
laukė labai nemalonios ži
nios: visiems turintiems
didesnes negu 3,000 markių
metuose ineigas uždeda 30
nuoš. taksų.
Jau ir taip slegiami Vo
kiečiai dar sulaukė dides
nės taksų naštos.

Hitleris Reika
lauja Danzigo
Varšava, Kovo 29 d. —
Lenkija atmetė Vokietijos
pastatytus svarbius reika
lavimus laisvo miesto Dan
zigo ir Lenkų karidoriaus
atžvilgiu.
Patvirtintos žinios sako
kad Vokietija “pasiūlė” se
kančius tris dalykus:
1—Atiduoti Danzigą Vo
kietijai.
2— Prisidėti prie staty
bos vieškelio per Lenkų
karidorių sujungimui Vo
kietijos su Rytų Prūsija.
3— Lenkija turi prisidėti
į antikominterno sutartį.
Lenkų seimas visus tris
pasiūlymus atmetė.
Vokiečiai pradėjo varyti
smarkią agitaciją, skelbda
mi buk Lenkai “kankina
vaikus ir moteris” Danzigo
karidoriuje.
Lenkijoje paskelbta di
delė apsigynimo paskola.
Lenkai sako gatavi ka
riauti jeigu bus reikalinga,
nelaukiant iki Britanija ir
Prancūzija sudarys “Hit
lerio sulaikymui” bloką.
Lenkijoje atsibuna dide
lės demonstracijos prieš
nazius.

DALADIERO ATSA BRITAI SIŪLO KARI
HITLERIS ruošiasi sa
kyti
dar vieną kalbą' sek
KYMAS ITALIJAI
NES SUTARTIS

Naujas Lietuvos Minis
tras Pirmininkas

IŠ LIETUVOS
laikraščiu
•----------- ------

KLAIPĖDOS krašto lentpjū
vėms šymet buvo nuskirta pa
vesti apdirbti 190,000 kietmetrių miško medegos. 100,000
ktm. pasiėmė parūpinti Lietu
vos miškų departamentas, o
90,000 ktm. turėjo ateiti iš
Lenkijos. Ar ši miško medega teks Klaipėdiškiams dabar,
kai jie atsimetė nuo Lietuvos,
tuo tarpu nežinia.
Šymet Klaipėdos lentpjūvės
visai negaus apdirbimui Sov.
Rusijos miško medegos.

RYGOJE šią vasarą Įvyks
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
miškininkų kongresas, kuriame
Kaunas, Kovo 27 d. — dalyvaus iš šių valstybių po
Atsistatydino Lietuvos mi 25 miškininkus.

nistrų kabinetas su premje
ru Kun. VI. Mironu, delei
įvykių sąryšyje su Klaipė
dos netekimu.
Gen. S. Raštikis, kariuo
menės vadas, atsišaukė per
radio į tautą ragindamas
remti šalies gynimo fondą.
Prez. A. Smetona pave
dė Gen. J. Černiui, kariuo
menės štabo nariui, suda
ryti naują ministrų kabi
netą.
Ministro Pirmininko pavaduo
tojas — Kazys Bizauskas,
Užsienių Reikalų Ministras —
Juozas Urbšys (ikšiolinis),
Krašto Apsaugos — Generolas
Musteikis,
Teisingumo — Doc. Antanas
Tamošaitis;
Vidaus Reikalų — Gen. Skučas
Finansų —- Gen. Sutkus
švietimo — Dr. Bistras
žemes Ūkio — Jurgis Krikščiū
nas (ikšiolinis)
Susisiekimo — Inž. Germanas
(ikšiolinis).
w

Dr. Bistras ir K. Bizauskas
yra krikščionių demokratų na
riai. Taigi į ši kabinetą įsilei
sta ir tos partijos žmonių, ku
rie dėjo pastangas Įsigauti i
vyriausybę net daeidami iki
perversmų rengimo.
Pereitą
Gruodžio mėnesį tas pats Dr.
Bistras buvo baustas už kėsi
nimąsi prieš šalies tvarką.

Vili
jampolėje manoma steigti For
do automobilių sustatymo . fab
riką. Fordo automobiliai yra
tinkamiausi Lietuvos keliams
ir jų kaina prieinamiausią. Tą
fabriką steigti galvoja Lietu
voje veikianti Amerikos Lietu
vių Akcinė Bendrovė.
KAUNO

priemiestyje

madienį, Wilhelmshavene,
Paryžius, Kovo 29 d. — Londonas, Kovo 28 d. — kur bus nuleista j vandenį
Londonas. — Ispanijoje Premjeras Daladier sakė į Britanija pranešė Lenkijai, naujas 35,000 tonų kariš
SUV. VALSTIJŲ valdžia laimėjus nacionalistams, į pasaulį savo kalbą, kuri Rusijai ir Prancūzijai jog kas laivas.
savo reikalų vedimui lei ją žiūrima kaipo į Europos buvo skirta atsakymui j ji yra pasiryžus suteikti
džia po $17,068 kas minutą. valstybių persvaros prie Mussolinio kalbą Kovo 26. ypatingas- garantijas mili- KINŲ - JAPONŲ karas
Numatyta $44,568,000,000 monę. Jeigu Gen. Franco Daladier siūlo tartis su tariškos nagalbos žemėje, tęsiasi įvairiai. Chapei sri
vieša skola apie 1940 me dėsis su Italija ir Vokieti Italija dėl ių nesusiprati juroje ir ore, jeigu jas kas tyje užpuldinėjanti Kinai Klaipėda. — Kaip tik su
tais, bus po $341.98 kožnam ja, jų galybė padidės. Jei mų, bet reikalauja Italiją nultų. Tai yra Chamber- smogikai nužudė 10 Japo simaišė mieste tvarka ir su
šios šalies gyventojui nuo gu gi ne, tada smagiau at imti žygį ir aiškiai išdėti laino pasiūlymai, jeigu tos nų sargybinių.
sidus Prancūzija ir Brita ko ji reikalauja iš Prancū šalys sutiks pažadėti savo Japonai tęsia puolimus stojo Lietuviški bizniai,
kūdikio iki suaugusio.
Klaipėdoj pradėjo pritruk
Šelpimo ir viešų ( darbų nija.
zijos. Prancūzija pareiškė pagalbą Britanijai atsitiki Kinų prie Nanchang, kur ti maisto.
vykdymui 1940 metais pre
Kinai sako išžudyta 15,000 “Heil Hitler” atrėkavę,
neužleis jokių savo žemių me jos užpuolimo.
zidentas reikalauja skirti SUV. VALSTIJOS, ne ar teisių į jas Italams.
Tas planas sudarytų an- Japonų. Japonai sako iš- tie įkaitėliai pradeda justi
$2,266,165,000, kas išeina sulaukdamos Japonijos at
ti-diktatorišką bloką prieš žudę 8,700 Kinų tame fron alkį pilve.
sakymo
į
paklausimą
ar
ji
$921,530,000 mažiau negu
ŽUVO 8. Los Angeles, Berlino-Romos-Tokio ąšį. te ir prie Wuning.
mano statydinti didžiuo Cal., automobiliui susimu Britanija atsisako boiko
1939 metams.
sius karo laivus, paskelbė šus su autobusu užmušta 8 tuoti Vokietijos prekes, bet 20 UŽMUŠTA. Prancū VOKIETIJOJE pradėta
viešas vajus prieš rūkymą
NUŽUDĖ. Cody, Wyo. užgyrimą statydinimo dvie žmonės.
šiomis dienomis nutraukė zijoje, nuslinkus kalnų že ir alkoholį, primenant fak
— Netoli čia kariuomenės ili Amerikos milžinų karo
prekybos derybas su Vo mei užmušta 20 žmonių.
tą kad pats Hitleris nerū
buris nušovė jauną vyrą, laivų, po 45,000 tonų. Tai
PRANCŪZIJA užsakė kietija, paskelbdama jog
ko ir negeria.... Bereikakuris už mažą nieką pavir bus galingos jūrinės tvir Amerikoje dar 100 kariškų akivaizdoje šių dienų poli RUSIJA sako esanti ga lo naziai nori žmones vesti
to žmogžudžiu ir slapsty tovės.
bombų nešiotojų lėktuvų. tiškų įvykių tolimesnė de tava pasirašyti “Hitlerio paskui Hilerį, jau jis ir
damasis nušovė penkis vy IŠ Europos smarkiai ve Viso tokiu budu čia užsa rybų eiga su Vokietija ne sulaikymui” sutarti su Bri taip Vokiečius išvedė į ne
rus.
žamas auksas j Ameriką. kyta 715 lėktuvų.
galima. .
tanija ir Prancūzija.
išeinamas pelkes.

ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI šy
met perka dar 20 vikšrinių
traktorių, kurie bus duodami
ūkininkams nusausintiems že
mės plotams bei pelkynams
Įdirbti.
•

Lietuvą
atvyks Suomijos prekybos in
stituto 70 studentų ekskursi
ja, susipažinimui su Lietuvos
ekonominiu gyvenimu bei or
ganizacijomis.
GEGUŽĖS mėnesį Į

•

Tarp
tautinis Teismas Haagoje pa
skelbė sprendimą Lietuvos-Estijos byloje dėl Panevėžio-Saldutiškio siaurojo geležinkelio.
Tribunolas rado Estų j ieškinį
esant nes varsty tina. Estai no
rėjo gauti 14 milijonų litų su
6 nuoš. nuo 1937 metų Sausio
1, taigi viso apie 16,000,000 lt.
LIETUVA LAIMĖJO.

•

KAUNE Kovo 6

d. Įvyko
iškilmingas atidarymas Anta
no Smetonos Lituanistikos In
stituto. Iškilmėse dalyvavo vy
riausybė su ministru pirminin
ku ir daug mokslo žmonių ir
šiaip aukštų svečių. Institu
to darbo sritis — Lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir Lie
tuvių tautosakos tyrimas ir
šių mokslo sričių medegos rin
kimas bei tvarkymas.
VERŠVUOSE, netoli Kauno,
pernai beimant graužą Kauno
statybai, rastas didelis prieš
istorinis kapinynas. Jame bu
vo ištirta 86 kapai iš III-IV
amžiaus, 13 arklių kapų ir 16
degintinių žmonių kapų. Da
bar vėl pradėjus imti graužą
maždaug už 400 metrų nuo
pernai tyrinėto kapinyno, vėl
aptiktas kitas penkto amžiaus
kapinynas. Kapuose aptikta
žalvarinių juostinių, apirankių.
papuošalų, gintarinių karolių,
grandinėlių, Įmovinių kirvių,
j iečių galų, peilių ir tt,
•

gavo pranešimą
kad Prancūzijos koncentraci
jos stovykloje, tarp Ispanų pa
bėgėlių, kurie buvo sumušti
prie Barcelonos, esą apie 150
Lietuvių. Jie įvairiais keliais
buvo nuvykę savanoriais “gel
bėti Ispanijos demokratiją”.
Lietuva dabar turi gelbėti juos.
Lietuvių yra daugiau Ispanijos
kairiųjų eilėse, kurie turi gel
bėtis savo darbo nebaigę....
LIETUVA
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Wyoming Klonis, Pa.

MOMENTAS AMERIKOS
LIETUVIAMS
TRUMPOS

MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

rimavo ir laikas nuo laiko rin
ŽINIOS
kosi ir kėlė protestus, giedo
STANISLOVAITIENĖ Jieva,
Mirė 3,400 Lietuvių
dami
tą
galingą
giesmę,
guos(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Vieta kurioje gavo pradžią Susivienijimas sulaukus senatvės mirė Ko
daipiesi
pasauliui
kad
be
Vil

Lietuva arti per 20 metų niaus Lietuvių tauta niekuomet
Nuo
įvedimo
Dirvoje
miru

vo
6, Chicagoje. — Šiaulių
kur prasidėjo Lietuvių ir Lenkų Skilimas
kentus skausmą dėl netekimo nebus rami. Nors tas aidas nu
sių
Lietuvių
išeivių
pažymėjiap.,
Joniškio p., Stoniunų k.
savo sostinės Vilniaus su treč skambėjo be, atbalsio, vienok ® NEWARK, N. J. — A. S.
mo
(Vasario
mėn.
1937
m.)
iki
Amerikoje
išgyveno 26 m.
daliu teritorijos, kurios gyven Lietuviai, išliedami savo troš Trečiokas, tautininkų veikė
Rašo Jonas J. Nienius.
tojai persekiojami jų šalyje. kimus, gaudavo lyg palengvi jas, išsiskubino Į Lietuvą su- šio numerio mirusiųjų skali VAIČAITIS Benediktas, mirė
A“’-.
- ---Lietuva skundėsi pasauliui, Tau nimą savo širdims.
Kovo 4, Brooklyn, N. Y.
tvarkyti Klaipėdoje savo biz- čius pasiekė jau 3,400.
tų Lygoje ir Pasauliniame
Wyoming Klonis yra istoriš-1 cenzo, 445,109.
DEMIKIS
Jonas, 59 m., mirė
Toks Lietuvių kartojamas niškus interesus.
BALČIUS Jonas, 25 m., mirė
ka vieta, geologiška vieta, nes; Lietuviai užima visas profe Teisme; neabejojamai buvo Įro reikalavimas
savo
teisių
į
Vil

Vas.
26,
Wilkes-Barre, Pa.
dyta kad Lietuvos kunigaikš
Kovo 12, Lawrence, Mass.,
čia buvo atrasta kietoji anglis. sijas. Ūkių Lietuviai valdo tis Gediminas yra pastatęs Vil nių, draskė nuožmaus Lenko • BROOKLYN, N. Y. — KL
člŪPAS Kastantas, 55 m., mi
kur buvo ir gimęs.
Wyoming Klonis turi 115 ket apie 92.
niaus pili ir nuo 1323 m. Vil sąžinės jausmą. Neleido jam ra lūs Lietuvai pavojui dėl Hit- MIZARIENĖ Amiiė (Masoniu- rė Vas. 27, Wilkes-Barre, Pa.
virtainių mylių ploto. Prasi Toliau aprašysiu visus vie nius buvo pastovi Lietuvos sos miai Į tą viską žiūrėti, nes jau lerio užsimojimų ir užgrobimo
VALANTIENĖ Elzbieta (po
deda nuo Lackawanna apskri tų gyventojus taip kaip juos tinė, prie kurios jokių preten tė dideliausią gėdą prieš visą Klaipėdos, susidarė iš visų mu tė), 43 metų, mirė Kovo 13,
tėvais Barzdaitė), pusamžė,
pasaulį
kad
grobuonišku
budu
Lawrence,
Mass.
—
Merki

Lenkai niekuomet negalė
ties Duryea miestelio ir tęsia galėjau rasti valdiškuose re zijų
išplėštą Lietuvos sostinę Vil sų srovių atstovų Lietuvių Ta nės vai., Liškevos par., Rimirė Vas. 17, Chicagoje. —jo
turėti.
Iki
šiai
dienai
Vil

si iki Naliticoke miesto, viso! korduose.
nių pasisavino. Girdėjo tuos ryba Lietuvos reikalams ginti
nius priklauso Lietuvai.
Raseinių ap., Kaltinėnų p.,
cielų kaimo. Liko vyras ir
Paimkime vakarinę dali Sus22 mylias. Eina abiem pusėm
Lietuva nerado užtarimo Lietuvių šauksmus, skaitė įvai ir surengė bendrą protesto mi sūnūs; brolis ir sesuo Lie Snūdžių k.
ąuehanna upės, kur tik Lietu taip vadinamų civilizuotų tau riausio turinio rezoliucijas, daž tingą Kovo 26 d.
Susąuehanna upės.
tuvoje, dvi seserys Ameri SONKA Pilypas, 38 m., užmu
tų tarpe. Naujai atgimus vals niausia pasiųstas per tarpininŠis plotas yra 543 pėdos auk vių randasi.
štas automobiliu Kovo 10,
koje.
tybė, jėga negalėdama atva kystę ambasadų. Vietoje tai
ščiau jurų paviršiaus.
—Vienybės redakcijoje lan STELMOKIENĖ Rožė, sulau Chicagoj. Gimęs Alma, III.
EXETER miestelis ir kai duoti tavo sostinės, kentėjo ir kytis su Lietuva, gražinant jai
Šiame klonyje Lietuvių pri- mas tuo vardu, 5,724 gyven laukė diena iš dienos kokių teises Į Vilnių, praeitais metais kėsi Kapt. Antanas Petruške
KATEVIČIENĖ Ona (Kisie
skaitoma tarpe 50 ir 60 tūks tojai, o kaime 895. Lietuvių nors permainų; su Lenkija ne pastatė Lietuvai ultimatumą, vičius, atvykęs iš Lietuvos stu kus senatvės mirė Kovo 16,
liūtė), pusamžė, mirė Kovo
tančių, tikrų žinių niekas ne randasi apie pora tuzinų. Prie vedė jokių reikalų per 18 me pareikalavo kad Lietuva atida dijuoti ugniagesvbą. Jis Įsto Lawrence, Mass. Paliko 3
10, Chicagoj. Gimus Škoti
turi. Viso gyventojų tame plo parapijos vieni priguli Pittsto- tų, Įrodydama pasauliui, kad rytų sienas ir sustabdytų visa jo i New Yorko ugniagesių vir dukterys, visos ištekėjusios.
joje.
me
pasaulyje
Lietuvius
nuo
Lietuva gali gyventi be Lenkų
Palaidota Kovo 18, su bažny
te skaitoma apie 312,000. Li- ne, antri Duryea.
malonės. Taip gyventi galinti reikalavimo gražinti Lietuvai šininkų mokymo kursus.
Vietinis, GURINSKAS Juozas, mirė Ko
tinėm apeigom.
gonbučių yra 7.
tol kol Lenkija nesusipras, ar jos sostinę Vilnių. Pareikala
vo 8, Chicagoj. — Vilkaviš
WEST PITTSTON miestelis pasaulis neprivers Lenkiją gra vo uždaryti Vilniaus Vadavimo
Klonis randasi oro keliu Į
—Kovo 19 d. buvo sušauk KARUŽA Kazys, 22 m., žuvo
kio ap., Vištyčio p., Paviš
automobilio nelaimėje, netoNew Yorką 135 mylios, Į Phi- turi 7940 gyventojų; Lietuvių žinti Lietuvai jos žemes ir sos Sąjungą ir sustabdyti rinkimą tas Lietuvos šaulių Sąjungos
taičių k.
aųkų
bei
teikimą
pašalpų
ir
I
Ii Clevelando, Kovo 19 d. Gitinę.
laclelphia 92 mylios, i Chicagą yra 4 šeimos.
paramos įvairiems kultūriniams susirinkimas. Valdyba sudary męs Clevelande.
BENEVIČIUTĖ Marijona (Se
Lietuvos
sunai,
išsiblaškę
po
ta iš šių asmenų: Vincas Trai700 mylių.
WEST WY0MING miestelis visus pasaulio kontinentus, ne- reikalams Vilnijos krašte.
suo M. Tarcisia), 32 m., mi
Susisiekimui yra 6 geležin turi 2769 gyventojų ir WY0Lenkas Okupuotoj Lietuvoj nis, sekr.; Antanas Alekna, SAMOLAITIS Augustas, 69 m.
rė
Kovo 10, Chicagoj. — Gi
kelių linijos, viena elektros li MING — 4648 gyventojus. Yra
Lietuviui žandus skaldo ir verk pirm., valdybos nariai: lakū amž., mirė Clevelande Kovo
mus Steger, III.
ti neduoda. .Tai tokioj “civili nas P. Šaltenis, Jonas Gudelis,
19 d.
nija, ir veikia keturios auto- SLA. 267 kuopa su 40 narių.
zacijos” gadynėj mums tenka Julius Skurdenis. Skyrius ža MAROZAS Vincas, 48 m., mi SIMUTIS Antanas, pusamžis,
busų kompanijos, kuriomis ga Baldauskai yra seni gyvento
mirė Kovo 7, Indiana Hargyventi; pavergtiems musų bro da ruošti šaulių Sąjungos 20
lima išvažiuoti Į visas Ameri jai, ir Botyrius, kurie vado
S
rė Clevelande Kovo 22 d.
liams kentėti ir niekas jų neuž
bor, Ind. — Plungės p., Normetų gyvavimo sukakties pa JONUŠIS Vincas, 63 m., mirė
kos dalis. Cemento auto kelių vauja kuopoje. Lietuvių rantaria.
vičių k. Amerikoj išgyveno
Užmušta M, Jurgelioyra šimtai.
Mes, Amerikos Lietuviai, gy minėjimą.
Clevelande Kovo 22 d.
dasi apie 40 šeimų.
29 metus.
venanti šiame kontinentę, dar
čia yra ir stotis oro linijos Wyoming yra istoriška vienienė
EARTUSEVIČIENĖ
Adelė,
47
LEKŠNA
Jurgis, 61 m., užmu
turime progos bent susieiti ir • BERISSO, Argentina. — Va
veikiančios tarp New Yorko ir ta, nes ten Indijonai 1776 mem.,
mirė
Vasario
lO^Linden,
štas
automobilio
Kovo 9 d.,
Kovo 26 d., važiuojant auto savo skriaudas apkalbėti pasi sario m. likosi elektros už
Chicagos. Nusileidimo vietos tais visus baltuosius žmones
N.
J.
—
Varėnos
par.,
Pavatarti
ir
pa
j
ieškoti
galimybių
Chicagoje.
turi 146 akrus. Moderniškas išžudė ir pabėgo aukštyn pa mobiliu iš Chicagos į Detroitą, kam nors savo skriaudas pasi mušta Emilija šislauskienė.
Prie kokių aplinkybių tragedi rėnų k. Amerikoj išgyveno EUJ.EVIČIUS Jonas, 67 metų,
angaras, mokykla, keturi ce- upiu. Taipgi Wvoming turi dalyvauti Naujienų jubilejinia- sakyti.
26 metus.
mirė Kovo 3, Pittsburgh, Pa.
mentiniai isibėgimai 11,270 pė- laisvas Lietuvių kapines, 5 ak me parengime, traukiniui už Laikė didžiojo karo mes, ja Įvyko nepasakyta.
Liko žmona, du sūnus ir trys
RADZEVIŽIENĖ
Morta,
mirė
bėgus
ant
jų
automobilio
va

Amerikos Lietuviai, turėjome
dų ilgio.
dukterys.
rai žemės, kurios priklauso ke žiuojant per gelžkelio bėgius, draugų kurie užtarė musų rei • BUENOS AIRES, ArgentiVas.
6,
Cuddy,
Pa.
Kietos anglies industrija už- turioms aplinkinėms koloni
MOCKIENĖ
Cecilija (Sedbakalus,
per
jų
tarpininkystę
ga

d.,
revolna.
—
Vasario
24
prie Kalamazoo, Mich., užmuš
j ŠIMKIENĖ Amilė, mirė Kovo
ima pirmą vietą šiame klony
vome
Lietuvos
pripažinimą
ir
rytė),
45
m.,
mirė Kovo 14,
joms.
verio
šuviu
nusišovė
Ona Me mėn., So. Boston, Mass.
ta Naujienų administracijos
je. Yra devyni sluogsniai ang
turėjome
teises
čion
sukurti
Chicagoj.
—
Tauragės
aps.,
SVVOYERSVILLE miestelis vedėja. Marė Jurgelionienė-Ber- militarę misiją, priimti laisva- žanskienė, 37 metų, lš Lietu- '■ BUTĖNAS Steponas, mirė 25 i Kaltinėnų p., Pakarčenų k.
lies po žeme. Pirmieji trys
vos paėjo Biržų ap., Pabiržės
Vas., S. Boston, Mass. Amesluogsniai yra nuo 5 iki 8 pė turi 9133 gyventojus, daugu notaitė. Su ja važiavusios ki norius į Lietuvos kariuomenų vai.,
KIRKICKIENĖ Marė (AšmoNaciunų
k.
tos
trys
Chicagietės,
Stasė
ir
rinkti
aukas
Lietuvos
gy

| rikoj išgyveno 30 metų.
dų storio. šeši yra žemesni, ma yra Slavai ir čia valdo Sla
naitė), pusamžė, mirė Kovo
nimo
reikalams.
Taip
ir
dabar
KIKUTIS Jonas, mirė Vasario I
jie nuo 8 pėdų iki 24 aukščio. vai. Susimaišę gyvena tuzinas Bernotaitė, Adelė Nausėdienė mes turime draugu kongres13, Chicagoj. — Tauragės
ir Leonora Memčauskaitė su manu, senatorių ir kitų aukš
m., Detroit, Mich.
Taip kad bendrai yra apie 70 Lietuviškų šeimų.
ap.,
Sprągutės k. Amerikoj
pėdų anglies, arba kur jau iš FORTY PORT miestelis tu žeistos, Nausėdienė sužeista tų valdininkų tarpe, kurie žiu
ALESAUSKIENĖ Magdė, 68
išgyveno 25 metus.
kasta ten sudaro tiek tuštumo. ri 6224 gyventojus, Lietuvių sunkiai. Nelaimė įvyko dienos ri į gyvenimą blaiviomis aki
metų, mirė Vas. 27, Detroit, KRISTUPAIT1S Jurgis, 53 m.
mis,
o
ne
apdumtomis
politi

metu.
Antrą vietą užima šilko au yra 15 šeimų.
| Mich.
užmuštas automoilio Kovo 9,
Chicagon pribuvo velionės kierių durnais. Neabejoju kad
dimo industrija, kuri stovi an
i VAIČIŪTĖ Mikalina, 23 metų,
mes
rasime
sau
pritarimo
ir
Mahanoy City, Pa. — Vil
LUZERNE miestelyje 6950 vyras, Kl. Jurgelionis, Tėvynės užuojautos pas teisingus žmotroje vietoje visoje Amerikoje.
mirė
Sausio
20,
Waterbury,
STIPRI
TMD.
KUOPA
niaus rėd., Trakų ap., Petro
Prie to yra geležies, lokomo- gyventojų, Lietuvių yra ąpie redaktorius iš New Yorko, ir nes, kurie pagelbės mums or
Conn.
nių
k. Amerikoje išgyveno
Reikia pažymėti kad musų
ganizuotai veikti, jei ne VVS,
tivų, tekstilio fabrikai, šilko 50 šeimų, Turi SLA. 67 kuo- jų sūnūs, Į laidotuves.
35
metus.
VAITEKŪNAS
Pranas,
51
m.
Velionė paėjo iš Šiaulių, bu tai Okupiuotų Kraštų Vadavi kolonija stovi pirmoje vietoje
sukimo, vielų virvių dirbtuvės, pą su 33 nariais. Turi savo
mirė Vas. 6, Pineiro, Argen RAGAŽINSKIENĖ Magdė, 60
vo
52 m. amžiaus.
—N. mo Sąjungos vardu.
kaslink literatūros skleidimo:
bažnyčią, šv. Onos. Klebonau
cigarų ir tabako apdirbimas.
m., mirė po operacijai Kovo
Jei tuomet Lenkai norėtų musų TMD. i68-ta kuopa yra
tinoj. — Šiaulių apsk.
Išeina trys dienraščiai ir ke ja Kun. Jonas C. Kundreskas.
mums tam darbui pakenkti ir skaitlingiausia nariais visoje JUNAS Simanas, mirė Kovo 6,
10, Mahanoy City, Pa. —
turi savaitraščiai, šie yra po Amerikos politikoje veikia M. rauskas yra mokyklų tarybos kreiptųsi valdžios, tai bent tu
MarijaT.polės
ap., Liudvina
Scranton, Pa. — Butrimonių
rėtų pasisakyti kad jie turi už Amerikoje, Bet ant to neapvieną: Lietuvių, Rusų, Lenkų, A. Uteris; jis buvo burmistru, direktoriai.
vo m. Amerikoj išgyveno 34
p., Raudonių k. Amerikoje
grobę Lietuvos dalį, kurios Lie sistojame, ir mes parodysime
i dabar mokesčių rinkėjas. Po LARKSVILLE miestelis
ir Ukrainų kalbomis.
metus.
tuviai
reikalauja
išjų.
Ir
tuo

išgyveno
38
metus.
kad
musų
TMD. kuopa bus
Veikia dvi radio stotys ir be licininkai Lietuviai. Mokyklų 9322 gyventojai. Lietuvių ar- met mes dar turėtume progos
LITAUČIKIENĖ
Liudvisė, mi
čampionas savo organizacijoje. SAKEVIčIUS Stasys, mirė 6
to yra pilnas telegrafo ir tele direktorius E. Baltrušaitis.
atsišaukti Į žmonių protus, prati 20 šeimų.
rė
Vas.
2,
Manchester,
Ct.
PRINGLE miestelis su 2372
fono susisiekimas.
' šant mums pagelbos atsispyri TMD. praeityje yra nuvei Vasario, Frigorifiko Anglo TENINIENĖ Petronėlė, mirė
kus gražius darbus, ir šiądien kolonijoj, Brazilijoj. Gimęs
mui prieš Lenkus.
Gyventojai suvartoja 12 bi gyventojais, Lietuvių yra 8
SLA. LOPŠINĖ
Sausio 31, Mahanoy City, Pa.
dar
reikalinga ji plėsti ir pa netoli Zarasų
Broliai
Lietuviai
šis
reikalas
lijonų galionų vandens; vanduo šeimos.
GTLETIENĖ
Ona, 68 m., mirė
PLYMOUTH miestelis — ir momentas yra svarbus, di laikyti.
KRIAUČIŪNAS Antanas, 42
yra minkštas, gaunamas nuo
Sausio
19,
Riverton, Illinois.
delės
reikšmės,
apeinąs
mus
vi

KINGSTON miestelis turi 16,044 gyventojai. Čia gavo
Kviečiu Detroito Lietuvius
m., mirė Kovo 3, Brooklyn,1 Amerikoj išgyveno 46 m.
kalnų ir iš ežerų.
sus
be
jokios
išimties
ir
įvai21,600 gyventojų. Lietuvių čia pradžią dabar einantis seniauN. Y.
j rių įsitikinimų. Todėl burki- spiestis prie TMD. ir s urenau s
Kloniui priklauso trys mies
i KAZLAUSKIENĖ Valerija, 47
randasi apie 65 šeimos. Lietu sis Amerikos Lietuvių laikraš- mės į vieną bendrą darbą kol pečius stumti musų apšvietos
tai : Nantičoke, Pittston ir WilKARALIUS Jonas, mirė Vas.
m., mirė Kovo 1.1, Brooklyn,
viai turi gražią bažnyčią, pa tis “Vienybė Lietuvninkų” ir dar nevėlu, kol dar liaudyje darbą. Kurie norit tapti T.
18, Redwood City, Ual. — II N. Y.
kes-Barre, 21 miestelis ir 10
statytą 1907 metais, šv. Mari pradėjo savo gyvevimą Susi į širdies skausmas neapmiręs.
M. D. nariais atsišaukit pas
kaimų.
Marijampolės ap. Ameriko-1 BĖRUS Antanas, 34 m., mirė
Amerikos Lietuvių Tautinė kuopos organizatorių, jis prijos Panelės vardu. Klebonauja vienijimas Lietuvių Amerikoje.
j e išgyveno 40 metų.
i
Taryba
yra
išrinkus
komisiją
Kovo 11, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŲ PARAPIJOS
Kun. Jurgis V. Inšura.
Prieš 25 metus Plymouth buvo ’ rūpintis VVS reikalais. Kata- bus pas jus su knygomis ir
KASMAŪSKIENĖ
Agota,
60
Buvo policininku.
IR ORGANIZACIJOS
Šiame mieste yra Wyoming Ai; erikos Lietuvių židinys, nes likų Federacija, kuri globoja nusistebėsit kiek knygų gau
metų,
mirė
Kovo
2,
Chica

JIEŠMONTAS
Juozas, 63 m.,
seminarija, pragarsėjus savo čia buvo susispietęs būrelis
nemažą skyrių, turėtų sit. Mokėdami $1 metinės Į
Lietviai čia turi 9 parapijas mokytojais. Ten visada lankė Lii tuvių inteligentijos aplink !, VVS
goje.
—
Tauragės
ap.,
Gaumirė
Kovo
m.,
Springlield.
imtis darbo ir bendrai tartis TMD., gausit $3 vertės knygų, j
su bažnyčiomis ir apie 15 ku ir dabar lanko daug Lietuvių: “Vienybę Lietuvninkų”, Dabar : su ALTT. Nemaža juk yra ir
rusų m. Amerikoj išgyve III. — Marijamoplės ap., Ig
Perskaitę savo knygas galit
nigų, kurie priklauso Romos joje mokslus ėjo žinomi Aclv. jau pamirštas miestelis.
no 36 metus.
tokių skyrių kurie veikė suvis pasiųsti jas Į Lietuvą, kur juliaukos par.
atskirai nuo Federacijos jr Tau
Bažnyčiai. Viena Lietuvių pa J. S. Lopatto, P. J. žuris, B.
JESIUNAS
Petras,
mirė
Vas.
RONDOKAS
Steponas. 48 m.
Llymouthe Įvyko Kun. Bur
sų giminės
rapija yra Lenkų “neprigul- F. Kubilius ir tt. Miestelis tu bos ir Dr. Jono šliupo suagi tinės Tarybos. Dabar Lietu pat tiksliai, sunaudos jas taip
27, Sheboygan. Wis.
mirė
Kovo
12, Chicagoj. ■—
Aš Amerikoje buvoje uždarius VVS centras atmingo vyskupo” globoje.
ŲRBIKIENĖ
Berta,
36
m.,
mi

Tauragės
ap.,
Žvingių par.,
ri ligoninę su 300 lovų,
tuotų Lietuvių pirmas • mušis i sišaukė į Amerikiečius, prašy damas Įsteigiau knygyną savo
Gyvuoja keletas Lietuviškų i
rė
Kovo
5,
Chicagoje,
kur
Gulbiškių k. Amerikoje iš
ir atskyrimas Lietuvių parapi damas kad mes pasiimtume tą gimtiniame kąime. savo siun
EDWARDSVILLE miestelis:
buvo
ir
gimus.
Amerikos politikoje veikiančių
i
darbą
vesti
tolyn,
nes
čia
visgi
gyveno
31 metus.
jos nuo Lenkų. Dabar čia Lie
čiamomis knygomis.
klubų; 32 SLA. kuopos; apię 8847 gyventojai; rubežiuojasi tuvių priskaitoma apie 145 šei į mes dar turime didesnių lais
Jonas Kibartas,
23 LKRSA. kuopos; du Lietu I su Kingstomi. Lietuviu pri mos. Turi savo bažnyčią, šv. vių. šitie skyriai, kurie veikė
betarpiai su centru Lietuvoje,
TMD.
68 kp. organizatorius
skaitoma
apie
85
šeimos,
čia
viai advokatai, 6 daktarai, 8
Kazimiero, klebonauja Kun. A. dabar turėtų nustoti veikę, ne
14670 Wark ąve.
slaugės, 3 dentistai, 2 inžinie- ■ randasi Lietuvių Įsigyvenusių J. Sinkevičius. Jis rašinėja Į likus Lietuvoje centro, arba pri
riai, 1 vaistininkas; yra Lietu- nuo prieš 60 metų.
sidėti prie bendro darbo čia,
Garsą ir Draugą straipsnius, Amerikoje.
vąičių mokytojų miestų mokyk ■ Yra SLA. 1 ir 85 kuopos, pasirašo Morkus.
Šią vasarą yra puiki proga
ORO SUSISIEKIMAS
per
lose, bet kiek tikrai jų yra ne yra ir LKRSA. kuopų. SLA. j S L-A. turi tris kuopas: 5 Ap.
mums
susiburti darban. New
galima patirti. Spėjama jų 1 kuopa turi 127 narius, 85-ta su 42 nariais, 6 kp. su 39 na Yorke Pasaulinė Paroda, dau Kauną nuolat auga: lėktuvai
keliausit greitai ir patogiai populiariais laivais
bus apie 40. Apie tuzinas Lie 4.1 narį.
gelis Lietuvių iš visų kraštų ir skrenda is Beri i no-Karaliauriais:
246
kp.
su
83
nariais.
BREMEN
®
EUROPA
Lietuviai yra 2 medicinos
tuviu graborių.
iš Lietuvos lankys paroda. Ta čiaus i Rygą, Helsinki, Taliną,
COLVMBUS
daktarai, L. A. Basanavičius I Lietuviai turi keletą karčia tai butų patogiausias laikas Leningradą, Maskvą. Pernai
LUZERNE APSKRITIS
NEWYORK • HAMBURG
! viena diena prieš Lietuviu Die įvedė savo oro susisiekimą ir
ir A. J. Valibus; dentistas A. i mų ir porą krautuvėlių.
i
Darbai anglies kasyklose.
ną,
Rugsėjo
8
—
9
dienomis,
suHANSA • DEUTSCHI.AND
Dabar prie to pridėsiu Lu- W. Lish (Liškauskas) ; vaistiPatogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen
Čia randasi Lietuviu gyvenu j šaukti plačią konferenciją ir Lenkų oro linija. Lėktuvai ei
žerne apskritį ir pažymėsiu jo ninkas Leonardas P. Lukas. sių jau nėr 72 metus atgal, I sukurti Okupuotu Lietuvos Kra- na ir tarp Paryžiaus-Maskvos
ar Hamburg
graborius W. A. šukvietis. Ke dvi šeimos. Pagal Nieniaus ir i štu Vadavimo Sąjungą. Tuo sustodami Kaune. Kaunas tu
trumpą istoriją.
Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir
"'Apskritis užima 892 ketvir- letas Lietuviškų krautuvėlių, Zcleskio pasakojimus jie čia met ■ galėtume perimti visas ri dideli, patogų lėktuvams nu
nuo Birželio 2-6 iki Liepos 23. Amerikoje lei
VVS
funkcijas.
sileisti aerodromą. Jis yra ge
-tainių mylių plotą, Jo ribose keliolika karčiamų. viena duo atvykę radę jau Lietuvi, miru
džiama būti keturias savaites.
Laiko
oilnam
prisirengimui
nos
keptuvė,
siuvėjas,
kalvis.
resnis,
didesnis
ir
patogesnis
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
yra keturi miestai III klasės,
sį, Petrą Ažiuną, kuris buvo turime, tik reikia imtis darbo.
33 miesteliai ir 35 kaimai. Gy Amerikonų tarpe darbuoja sunkiai kasykloje sužeistas, ir Lietuvos žmonių ir okupuotų negu Latvijos, Estijos, Suomi
1430 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio F
kraštų Lietuviu viltis mumyse, jos ir Leningrado aerodromai.
ventojų turi, sulyg 1930 metų i si V. Kamarauskas ir Dr. Va Juozą Tamelį.
Whamburg-american unffii
jų akys, atkreiptos j mus, ar Šymet Kauno aerodromas bus
libus. Valibus buvo du metu
IfipęjNGRTH GERMAN &IOTBO
Broliai išlietas betonu ir tada lėktuvai
J. A. Urbonas
Pennsylvanijos valstijos legis- BUS: APIE RYJU UPĖS mes anvilsimė juos?
Amerikiečiai, sukruskite dar
“Dirvos” Agentas Daytonc laturoje, ir buvo LKRSA. dak PUSĖS MIESTELIUS IR KAI ban, nes Lietuva jus šaukia.
galės jame sustoti ištisus me
534 Michigan A.v. Dayton. O. taras kvotėjas. Jis ir Kama- MUS.
tus.
A B. Strimaitis.
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DIRVA

Nėra didesnio skausmo
kuomet tave baudžia
ir verkti draudžia.

CHICAGO, ILL.

DETROIT, MICH.
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DIRVA

Tas Tinka ir Mums
Ir Lietuvoje, Visuomeninius Darbus Dirba tik

~~

Kelione po Musų Lietuvą

JŪSŲ SVEIKATA

menų silpnumas gali būti įgim
tas arba gali būti įgytas.
(Tęsinys iš pereito nr.)
Nekurie, kiti viską Stumia nuo Savęs
svečiai bus, taigi ragino mus (šių ir uogų sudėjimui, ir daug
Rašo
Dr.
Matulaitis.
nesirūpinti.
-----1
---T-.x_.__-y
Trumpas regėjimas užduoda
sunaudoja gamintojai Lietuviš
kų saldainių, kurios net ir eksųšis
kaimas
yra
prie
pat
mies

daug
darbo raumenims kurie
Tankiai pasitaiko, žmogus
Lietuvos Aide sekančiai ra kurios iš pasitaikančių kliuČiii VAIŠINGUMAS PAS GIMI telio, ir iš čia matyt miestelio .portuojamos. Lietuvoje turi
verčia
akį į vidų, link nosies.
NES KURŠĖNUOSE'
kad jo akys greit
!
bažnyčios bokštas. Kelias į du cukraus fabrikus, vienas guodžiasi
šoma apie tautininkų neveiklu nedarytų kažin kokio siaubo,
Esant
gerom, aplinkybėm, vi
]
kad jis negali daug
ši lova buvo daug kitokesnė miestelį eina pro pat pašonę Marijampolėje, o antras čia, pavargsta,
mą, ir šiaip jie raginami im bet, turėdamos prieš akis m.usų
duriniai
raumenys būna stip
;
negu tos ką mums teko miego šventoriaus in kapinių, kur už prie Kuršėnų, Paventyje, stovi skaityti,
galva pasidaro sunki.
tis dirbti:
uždavinius, juos drąsiai, be jo ti iki šiolei. Ji yra namų dar važiuoji
resni
negu
išlaukiniai. Prie
pusiaukelvje
tarp
tų
dviejų
ant akmenais grystos
Tam yra daug priežasčių.
V
kių svyravimų, vykdytų.
bo, lentų dugnu, ir šiaudų ma gatvės, o už kitos minutos jau miestelių.
visokių
aplinkybių
jie išpažysNetobulas akies aparatas, ku
žodžiu, tautininkai nieku trosu, kurie šabždėjo kai pasi ir esi miestelio centre, kur atOFENZYVINĖ TAUTININKŲ
Šis fabrikas susideda iš sep
ta. pavargimą.
budu neprivalo laikytis defen- judini, o pagalvė buvo didelė sibuna jų turgus, šis mieste tyniolikos pastatų, buvo baig ris nesurenka spindulius tin Akių įtempimas sukelia už
VEIKLA
ir pilna plunksnų. Paklodė bu
yra mažas, namai seni ir tas 1935 metais, ir užlaiko virš kamoje vietoje, priverčia akį
Musų visuomeniniame gyve zyvinės taktikos, jie visą laiką vo rupi namie austa, o uždan lis
prasti, visos moterys dėvi ant tūkstantį darbininkų, užima sunkiai dirbti. Daugiausia ken degimą akyse. Akis paraudo
nime yra įsigalėjus labai ne turi varyti ofenzyvinę veiklą. galas vilnonis taip pat namie galvų skepetaites ir čia jauti apie 50 hektarų žemės. Jame kia astigmatizmas — akies ne nuoja, ašaroja, bijo šviesos.
geistina yda, butęnt, kaltinimas Mes visi sutinkame, kad reikia austo tipiško rašto ir skaidrių provincijos atmosferą. Mies sudoroja po apie 1200 tonų lygumas.
Negana to, akių pavargimas
vieni kitų. Mes labai sieloja plėsti, gyvinti ir stiprinti' tau spalvų. Nežiūrint lovos kietu telis garmėjo žmonėmis turgu cukrinių burokų kasdien laike
vargina
visą nervų sistemą.
Trumpas regėjimas reika
mės kultūros pažanga, organi tinę veiklą, šiuo atveju jokių mo mudvi užmigom be vargo. je, kaimiečiai stovėjo vežimais cukraus gaminimo sezono. Aš lauja perdaug darbo nuo rau Atsiliepia ir ant kitų organų.
Bet neilgai gavom miegoti, savo atvežtų daiktų ir produk nusistebėjau patyrus kad Lie
zaciniais, valstybiniais ir kito nuomonių skirtumų nėra.. Tad kaip vėl buvom išbudintos, nes tų,
žmogus jaučia skaudėjimą
ir čia atvyko Stasio žmona, tuva sunaudoja apie 27 milijo menų, kurie verčia akį į vidų.
kiais reikalais, mes norim kad ir plėskime, gyvinkime ir stip atsilankė svečių. Tai buvo ma kuri prisidėjo prie musų.
akyse,
antakiuose, kaktoje, gal
nus kilogramų cukraus per me Akis turi raumenis priseg
bet kuri visuomeninė veikla ei rinkime, nelaukdami kažin ko no pusbrolis, Stasys Vezevičius.
tus
(kilogramas
yra
2ĮĄ
sva

vos
užpakalyje
ir sprande.
Ir štai ką mes pamatom !
tus iš abiejų pusių, taip kaip
tų sklandžiai, tačiau, pastebėję kių stebuklų. Svarbiausias mu sūnūs mano tetos, kuri gyve Viename turgaus aikštės kam- rų). šio fabriko mašinerijos arklio vadžios, suka akį į vidų
Atsiliepia ir ant skilvio. Nuo
Amerikoje. Stasys yra pui pe stovi kurpius su didžiausia yra importuotos iš čekoslovakikad taip nėra, tuojau imame sų veiklos pagrindas yra viso na
astigmatizmo
tankiai pyksta
kus jaunas žmogus; aš su juo
tų gražių žemaitiškų jos. Tai yra pilniausioj pras arba į lauką.
kaltinti kitus, nors labai dažnai kias kliūtis šalinanti ofenzyva susipažinau kuomet pirmą kar daugybe
širdis
ir
svaigsta
galva.
Kitu du raumens suka akį į
klumpių! Tokio vaizdo mes mėj fabrikas, jie net patys ga
tos veiklos pasisekimas ar ne kurios niekas nesustabdys, jei tą lankiausi Lietuvoje. Jis yra niekad nematėm ir tas nuste minasi savo nuobegų rynas viršų ir į apačią.
ženklai kituose organuose
pasisekimas daug priklauso ir ji tik bus varoma suglaustomis gabus ir energingas, apsukrus, bino mus. Kaip gali išvengti vandens nu'bėgimui, ir aplink
Yra dar du kampiniai rau gali būti toki žymus kad akių
nuo musų pačių. Išeina taip, eilėmis ir su tvirtu tautininkiš- ir visada gatavas kitam pasi pagundos neįsigyti porą klum dar pristatomi nauji priedai. menys. Jų užduotis nėra vi nedateklius gali būti pražiūrė
tarnauti.. Jis buvo neapsako pių. Buvo daug juoko jas mieViduje būdama patyriau kad
kad kaltas Jurgis, Jonas ar ku nusistatymu.
mai linksmas kad aš pagaliau ruojantis, ir mudvi abi nusi to kamino aukštis yra 92 met sai aiški, jie atrodo nereikalin tas.
Kita puse vertus, žmogus
dar kas nors, bet sau pateisinti
atvykau, ir tuoj jis pradėjo pa pirkom po porą, žmonės ap rai (metras yra apie 40 colių gi, bet tai yra Sutvertojo išropriežasčių ir motyvų visada su
gerame sveikatos stovyje ge
sakoti savo planus kaip jis mus link mus sustoję žiurėjo, o iš ilgio). Tris mėnesius kas me kavimas.
vaišins, ką aprodys savo apie- jų akių matėsi kaip jie stebė tą čia darbas eina visu smar
randame. Suversti visą atsako
Viso yra šeši raumenys ku riau apgali akies trukumus ne
linkėje.
Stasys
turi
valdišką
kumu
prie
cukraus,
paskui
li

josi
iš
to,
matomai
jie
galvojo
gu silpnas, nervuotas, ligotas
mybę kam kitam šiądien yra
tarnybą, jis yra girios sargas, ką mes su klumpėm Ameriko kusius devynis mėnesius dir riais mes vartom, akies obuolį. žmogus.
pasidarius beveik gero tono
eigulis. .Jis prižiūri valdišką je veiksim! Mudvi užmokėjam bama prie aptaisymų ir pasi
Silpnumas tų raumenų pa
Neužtenka pataisyti akies
taktika. Tegul kitas būna juo
KANADA
mišką, apsaugai nuo vogimo ir kurpiui po pusantro lito už tas ruošimų kitam sezonui. Tik daro akies pavargimą. Rauaparato
trukumus. Reikalin
naikinimo.
das, kad tik pats butum balrai
buvo
įdomu
pereiti
per
vi

rankų darbo gražias klumpes,
žinoma, mes praleidom kele kas buvo geriausia atmintis iš są fabriką, kur matėm ne tik .
BOTANIŠKAS SODAS
ga taipgi žiūrėti kad žmogaus
tas!
valandų apkalbėdami apie Kuršėnų ir Žemaitijos.
PAJIEŠKOJIMAI
mašinerijas bet ir kalnus mai
visa sistema butų tvarkoje,
Kodėl tokia psichologija mu- Miesto Botaniškas Sodas, tą
šeimas ir pasipasakodami kas
šų
cukraus,
kurie
sudėti
san

Prisižiūrėjus
gana
po
turgų,
kad jo kraujas suteiktų akims
Lietuvos
Konsulatas
Chica

su visuomenėje atsirado? ži- kuris dabar rengiamas, bus gal giminėms įdomu. Kuomet mes
Stasys užkvietė mus pavaišin dėliuose gatavi išvežimui į vi goje paj ieško sekančių asmenų: gerą maistą.
noma, čia galima jieškoti viso didžiausias tos rušies sodas kalbėjomės savo šeimyniniais ti ledais (aiskrymu). ši par sas Lietuvos dalis.
kių priežasčių, galima priminti kokius tik turi kitų didžiųjų reikalais, Bronė ir Zosės duk duotuvė nebuvo nei kiek pana Iš cukraus fabriko Stasys AVIŽINIS Pranas, Šilėnų k., Kau
2 Asmeniškai Lydimos
jau seniai kartojamą mintį, valstijų miestai, Prie šio so- tė, taip pat Bronė, išėjo į mie ši į Konrado kavinę Kaune, čia nuvežė mus į netoliese naujai no ap, Amerikon atvyko prieš dipasivaikščiot (Kuršėnus). laiko visko: valgomus daiktus, statydinamą plytų dirbtuvę, dyjį karų. Gyveno Chicagos apiel.
kad musų charakterį blogai pa do dirbama jau trfeti metai, ir stelį
Vėliau po pietų Stasys sugry- kepyklą, valgyklą ir kitko ko čia susipažinom su vyriausiu AŽŪRAS Jonas, Birščių k., Kros
veikė prieškariniai laikai, kad dar ims porą metų iki bus už- žo į savo namus pasiimti savo nei
nepatėmijau. Prasta maža inžinierium p. T. Siratavičium, nos v. 1937 m. gyveno Chicagoje.
mes dar nesuspėjome persiimti jaigtas. Jis užima didelį že- arklį ir vežimą mus pavažinė vietelė su keletu mažų stalu- kuris noriai paaiškino apie šią RAGANAS ar Bakanas, Kazys,
ti. Jis pas mus atvyko savo kų. Tas aiskrymas buvo pras plytų išdirbystę. Mašinerijos ' Padsosnos vnk., Zarasų ap. 1905
veiklumo dvasios, kad vyriau mes plotą.
sybė nesudaranti tinkamų vei Vasaros metu prie sodo dir- nauju gražiu dviračiu, kas yra ta imitacija mums žinomo tik bus importuotos iš Čekoslova m. atvyko Amerikon. Gyveno Chi
didelė prabengtis, ką kiekvie
kimui sąlygų, kad nėra paska ba apie 2000 darbininkų, o žie- nas vaikas ir vyras čia trokšta rojo, bet gal būt tai geriausias kijos, ir čia gamins po 6 mili cagoje.
ką jie galėjo pagaminti, na o jonus plytų per metus. Dirb JEREŠIUNIENĖ Rozalija, po tė
tinimo iš šalies ir tt.; tačiau, mą per pusę tiek.
! turėti.
kadangi čia žmonės neapsipa- tuvės pavadinimas yra Akcinė vais Dikšytė. Gedminų k., Pašvingal būt, viena svarbiausių ir
Sode bus įtaisyta visokios
Išvažiavom pasivažinėti ve žinę su tikruoju, jiems nedarė Bendrovė “Molis”. Mažai nu tinio v. Ilgą laiką gyveno Chicagoj.
simanau apie statybą, bet pa- KIRARTAI, Pranas ir Kazys, iš
realiausių priežasčių bus ta, rūšies sporto aikštės, visoki žimu, nelygiais kaimo keliais, skirtumo.
per
grumstus,
bet
mums
pati

Iš miestelio gryžom namon tėmijau kaip darbininkai turė Telšių ap. Pranas seniau gyveno
kad mes perdaug kalbame apie gėlynai, reikalingi pastatai, iš ko, ir pasigėrėjom gražiais
pietų,
o vėliau nuvažiavom ap jo išvedžioję šniūrelius parištus Wooster, Ohio, Kazys Philadelphidarbo kliūtis ir permažai sten sodinta medžiai, suvežti iš vi apielinkių vaizdais. Sugryžom
žiūrėti
Pavenčio cukraus fab ant mažų kuolukų po visą plo joje, Pa.
giamės tas kliūtis šalinti patys sų kraštų. Bus žvėrinčius, žu laikui didelei ir skaniai kaimiš riką, kuris yra džiaugsmas ir tą, kaip daro mūrininkai pas LIPSKIS (Lineikis) Julius, Šiau
vų prūdas ir patalpos visokių kai vakarienei, o po to dar pa pasididžiavimas šios apielinkės mus apmatuodami statymui lių m... Amerikon atvyko prieš karą.
ir dirbti darbą.
sikalbėję ir pasisvečiavę ėjom gyventojų. Jie apie tą fabri rengiamą sklypą.
Neva gyvenęs Montreale, San Fran NEWYORK-KULIPĖDA
Dažniausiai tik įsivaizduoja kraštų žvėrims.
anksti
gulti,
ruošdamiesi
rytoj
ci sc o ir kitur, Ar jis gyvas ar jau
Buvo
jau
vėlus
popietis,
ir
ką
kalba
su
tokiu
pasididžia

mos kliūtys mums užstoja tiks Kalbama kad tame botaniš- turėti didelę dieną. Bronei ir
miręs giminės žinių neturi; už jų
diena
puiki
ir
šilta
taigi,
gryžPirmoji Gegužės-May 31 d.
vimu
kad
manytum
jog
tai
yra
lus, kurių mes norime siekti. kame sode bus rengiama Pa- man patiko šių žmonių nuošir kas didesnio negu- General Mo tant namon mes sustojom pa suteikimą bus labai dėkingi.
, (nepersedant iki Klaipėdos)
Jei kur pasitaiko kliūčių, tai saulinė Paroda 1942 metais. dumas, prielankumas ir sve torą arba Fordo dirbtuvės. Iš sivaikščioti po mišką, kuriame NEKRAŠAS (Nekratas) Simas,
Antroji Liepos-July 1 d.
Visas šis projektas atsieis tingumas, visada, jie klausinėja tikro tai yra didelis dalykas jų Stasys yra sargu. Jis parodė mirė Minnesota valstijoje ir paliko
kalti ne prieškariniai laikai, ne
Antra ekskursija va
ar norim to ir to valgyti, ir gyvenime, jie turi kuo pasi mums jų gegužinių vietą, pas turto apie $4,000. Jo Įpėdiniai ar
dovauja VI. Mučinsstoka paskatinimo ar sąlygų apie 20 milijonų dolarių.
kas, Švedų Amerikos
bando patirti kuo mums galė didžiuoti, tai yra industrija, o kiau nuėjom iki Ventos upės, ba ji pažinusieji prašomi atsikreip
Linijos lietuvių sky
nesudarymas iš vyriausybės
Montreale darbai daugiausia tų pasitarnauti. Tarp, savęs
ti
į
Konsulatą.
reiškia darbą ir progresą. kurią aš džiaugiausi pamačius.
riaus vedėjas.
pusės, bet tikri ar tariami sun kontroliuojami valdžios; nu jie kalbasi pakuždomis ir mes tasFabrikas
Kelionė: Gothenburgyra didelis ir nau Matėme moteris ir vaikus miš NOREIKAI, Kazys ir Jokūbas, iš
Stockholm. Iš čia lai
kumai, prieš kuriuos mes iš statyta darbininkams 8 valan galėjom jausti kad jie deda vi jas ir tikrai panašus į fabriką. ke renkant uogas ir mau dang Kvėdarnos apielinkės, atvykę Ame
vu “MARIEHOLM” į
rikon prieš karą. Gyveno Įvairiuo
anksto nei nepamėginę su jais dų darbo diena, 40 valandų sa sas savo pastangas mus paten Aukštas tiesus kaminas kuris tis upėje.
Klaipėdą.
ir aprūpinti visais pato iškyla į aukštybę, esu tikra kad
Vakarop pavažiavom iki se se miestuose; jiems priklauso bro VI. Mučinskas
kovoti, supasuojame ir nulei- vaitėje; kaip kur leidžia dirb kinti
gumais, ir ištikro mudvi bu jis yra daug aukštesnis negu nosios Kuršėnų geležinkelio lio Liudviko palikimu dalis.
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
džiame rankas. Kliūčių gali ti 44 valandas. Darbininkams vom aprūpintos.
stoties, kuri daugiau nenaudo PLASČINSKIENĖ Zofija, Eidim- Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
jų
aukščiausis
bažnyčios
bok

būti daugiau, gali būti mažiau, nustatyta minimum mokestis.
nemokamai suteikiamą musų
štas, Prie tos grupes yra ke- jama, išskyrus tik prekėms, ir taitė, seniau gyveno West Pullman Gauk
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį leiSunkiau yra tuose darbuose TURGAUS DIENA KURŠĖ lėtas kitų pastatų, visi iš rau aš vos tegalėjau ją prisiminti, apielinkėje, Chicagoje.
bet jų visada buvo, yra ir bus.
dinj “Turizmo žinios”.
NUOSE — GRAŽIOS ŽE
Tai yra bet kurios veiklos neiš kur dirba nuo skaičių, ten modonų plytų, Mes pasistatėm nors tai buvo ta vieta kur mes VEŽELIS Andrius, gyveno Lowell, Kiti išplaukimai iš Ne-w Yorko:
Mass.,
1922
m. persikėle i WorcesMAITIŠKOS KLUMPĖS.
savo arklį
' "į pakelėje ir inėjom į išlipom pirmą kartą atvykę į
vengiama blogybė, bet ji nėra ka mažai už darbą ir reikia
Drottningholm
Bal. 15, Geg. 13
PAVENČIO CUKRAUS FAB didžiojo pastato kontorą, Sta- Kuršėnus keliolika metų atgal. ter, Mass. Jis pats ar apie jį žinenugalima blogybė. Kiekvie padaryti daug darbo.
Gripsholni .... Geg. 4, Geg. 31
nantieji
prašomi
tuojau
atsiliepti.
RIKAS IR KITOS KURšĖIr
taip
po
visos
dienos
apvažisys perstatė mus ir pasakė jau
Kungsholm
Birž. 3. Rugp. 19
na kliūtis gali būti nugalėta,
Darbai šiuo tarpu rubsiuvy,
NŲ APIELINKĖS
nam vaikinui jog mes norėtu nė.jimų ir pamatymų įdomes Aukščiau minėti asmenys arba ajei tik yra pakankamai pasiry klose ir kitose srityse kiek suĮDOMYBĖS
me pamatyti visą įstaigą. Su nių vietų, ir geros skanios va jie juos žinantieji prašomi skubiai Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
žimo ir patvarumo. Nusiskun silpnėjo, nes kiekvienoje dirb LIEPOS 1, penktadienis, šį prantama,. išgirdę kad mes iš karienės buvo laikas eiti gulti atsiliepti Konsulatam
SWEDISH AMERICAN LINE
dimai, dejavimai, savitarpio tuvėje įtaisyta paskiausios ma rytą išbudus saulė skaisčiai Amerikos, jie didesniu noru ir laukti kitos dienos.
LIETUVOS KONSULATAS
4 W. 51 st St.
Rockefeller Center
švietė,
bet
viskas
buvo
ramu,
pasistengė
mums
aprodyti
vis

100 East Bellevue Place
kaltinimai yra ne kas kitas šinos, kurios darbus greitai at- taigi aš maniau kad dar turi ką, o aprodymą atliko p. Kos
(NUO REDAKCIJOS, CukNew York, N. Y.
Chicago,
III.
kaip sudarymas palankių sąly lieka ir darbininkai tegauna būti labai anksti, gal kokia šeš tas Karuža. Jis buvo labai prie raus fabriko vaizdai tilpo pergų tam tikriems veiksniams dirbti po kelias dienas savai- ta valanda tiktai prakalbinus lankus ir draugingas, noriai eitame numeryje.)
Bronę ji pasakė kad jau devin aiškino viską kas tik mus įdo
kaišioti kuolus į musų veiklos tėję.
ta
valanda.
mavo. Įdomu buvo patirti kad
ratus. Savęs teisinimais ir de Montrealo Lietuviai nesnau
ViDARBO KNYGELĖS.
Tuoj
kaip
tik
apsirengėm
ir
dabar pasigamina visą daus reikalų ministerija paruo
javimais jokios kliūtys nebuvo džia, rengia .balius, koncertus, papusryčiavom atvažiavo Sta Lietuva
cukrų kiek tik reikalinga savo
ir nebus nugalėtos, čia reika vakarienes, tuose parengimuo sys vežtis mus į miestelį, ir sunaudojimui. Tuomi sutaupo šė projektą darbo knygelių,
linga griežta ofenzyva, o ne se dalyvauja, daug žmonių, nes šiądien Kuršėnuose buvo tur ma daug pinigų, kadangi ne kuriomis per savivaldybes bus
slapstymasis už savo pačių silp musų Lietuviai yra susiorga gadienis. Simas ir Zosė važia reikia tokios reikmenies im aprūpinti visi žemės ūkio darnybių šydo arba už tikrų ar ta nizavę į pašalpines draugijos, vo kartu, taigi mums rūpėjo portuoti iš kitur. Cukrus yra bininkai. Knygelės atstos tarp
kad atitraukiam juos perdaug svarbus maistas ir būtina reik
riamų kliūčių nenugalimumo o tie parengimai daromi drau nuo jų darbo, tačiau su sve menis.
Prie to ką naudojama ūkininko ir jo samdomo darbigijų naudai.
Montrealietis, čiais jiems buvo šventė iki jų 1 gėrimui, jis reikalingas ir vai- ninko samdos sutartį.
burbulo...
Kalbant apie tautininkų veik
GRAŽUS LIETUVOS PAKELIŲ VAIZDAI
lą, reikėtų atsiminti viena: ne
KAIP KELIAMAS
i
nugalimų kliūčių mums negali
■
LIETUVOS
būti, jei tik mes tikrai ir tvir
B
!
Oi
tai norėsime jas nugalėti ne
ŪKIS
N;.
erzinančiais savitarpio kaltini
'
&
4
mais, ne bereikalingomis kal KAUNAS. — Keliant Lietu
? .. ■**
vos
krašto
gyvulių
ūkį,
daug
bomis, bet darbu ir tvirtu taut?
O
tininkišku nusistatymu.
Mes dėmesio kreipiama į veislių paesame įsitikinę kad tautininkų rinkimą ir jų gerinimą. Tuo
veikimui dažnai kliūčių pasitai reikalu rūpinasi žemės Ūkio
ko tik dėl to kad mes kažin ko Rūmai, Skatindami ūkininkus
dėl bijome aiškiai pasisakyti steigti ir laikyti veislinių gy
esą tautininkai, kad mes kar vulių kergimo punktus, jų sa
@ AR SU REIKALAIS, AR PAVIEŠĖJIMUI MA==
tais stengiamės laviruoti tarp vininkams žemės Ūkio Rūmai
=
NOT Į LIETUVĄ VAŽIUOTI —
=
savų ir kitokių įsitikinimų, kač už tinkamus reproduktorius
ii
=
® DIRVOS AGENTŪRA parūpins .jums keliones
mes vengiame tarti kietą ir ne duoda pašalpas.
■
EĘ
dokumentus ir laivakortes visais laivais,visais
HĖ
Pašalpos kergimų punktų sa
dviprasmišką tautininko žodį.
ĮE:
laikais
—
per
Švediją,
Vokietiją,
Holandiją
ir
ĘE
Jei mes esame tautininkai, tai vininkams buvo paskirtos at
=
kitų
šalių
uostus.
==
jais turime būti ne ant popie- sižvelgiant į gyvulių veislę,
= 0 Šios vasaros kelionei, pasiskubinkit įsigyti sau do=
rio, bet dvasioje. Mes neturi kilmę bei amžių.
ĘE
kumentus ir laive geresnę vietą.
=
me drovėtis ar varžytis išpažin Tuo budu 1938 metais buvo
ti tautinę ideologiją visur ir vi premijuota 232 eržilai, 1243
EE
® Barsi k vi ėsk i t savo gimines šią vasarą į svečius. •
—
sada. šiaudadušiams tautinin buliai ir 785 kuiliai.
Išviso pernai buvo pripažin
kams musų tarpe vietos neturi
būti, nes jie daugiausia ir sklei ta tinkamais 2260 reprodukto
džia defetizmo nuotaiką. Mums rių ir jų savininkams buvo iš
= 6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio ==
reikia kovojančių asmenybių, mokėta 100,860 litų pašalpų.
LIETUVOS LAUKŲ VAIZDAS SU KRYŽIUM PAKELĖJE.
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė,, Cleveland, Ohio

DRAUGAI DRAUGO
NEPASVEIKINO

HITLERIS: KOKI JO PLANAI TOLIAU?
APIE Hitlerio užsimojimą “pasaulį užkariauti” plinta fantastiškos žinios. Iš nepatvirtintų šaltinių, iš Apačių Vokiečių- komunistų ir socialistų centrų, plinta
gandai apie to užkariavimo liga užsikrėtusio žmogaus planus. Tuos jo planus ardy
ti dirba ir patys Vokiečiai komunistai ir socialistai, norėdami griauti Hitlerio ga
lybę iš vidaus. Vokiečiai komunistai slaptai leidžia ir išplatina du milijonu savo
savaitinio laikraščio; socialistai kas savaitę išplatina savo slapto laikračio apie mi
lijoną kopijų. Jų organai visomis pastangomis griauna Hitlerio darbus.
Tarp tų fantastiškų Hitlerio planų yra atsiėmimas iš Lenkų Danzigo ir kori
doriaus. Tą žinodami Lenkai, sako, derasi kiek galėdami gauti savo įtakon Lietu
vą ir Latviją. Lietuva liko be savos išeigos į jurą, tai Lenkija turi akį į Rygos uos
tą. Dabar, kada Prancūzija, Britanija ir Rusija kalba apie “sulaikymą Hitlerio”
ir kviečia į tą sąjungą Lenkiją, Lenkai “gudravoja”: jie sėdi ir laukia kas daugiau
jiems pasiūlys: Hitleris ar Chamberlainas. Matydami sau arba pavojų ar progą
pasigrobti laikydamiesi su Hitleriu, Lenkai nesijudina niekur iki negaus iš kurios
nors pusės kokio nors naudingo pažado.
Toliau, Hitlerio plane ineina puolimas Danijos, tikslu užgrobti jos auksą.
Prie to, su Mussoliniu yra numatyta pasidalinti Šveicariją, ją panaikinant.
Europos užvaldymui, Hitleris turi sugalvojęs planus užpuolimui Anglijos, prieš
kurią veiktų iš Helgolando salos. Atsitikime puolimo Anglijos, pirmiau užimtų sa
vo kaimynę Švediją, už tvėrimui Rusijai visų kelių ir apsirūpinimui metalais.
Prancūzijos puolimui, jam reikalinga užimti Šveicarija ir Holandija ir jis to
siekia. Prancūzija turi paėmus mažas dalis buvusių Vokiečių teritorijų, nuo kurių
Hitleris neatsisakąs.
Kad Hitleris turi tokias dideles svajones Europai užvaldyti parodo jo pastaro
mis dienomis grobiant Čekiją ir Klaipėdą, išsireiškimas: “Dabar musų klauso ma
žos šalys, bet tuojau klausys visas pasaulis!”

Dienraštis Naujienos šymet
minėjo savo' 25 metų sukaktu
ves. Ta proga išleido kelioli
kos puslapių padidintą nume
rį, ir giriasi, jas "pasveikinę
“organizacijos kuriose yra 15
tūkstančių narių”.
Bet ir širdelei liūdna, nes jų
narsus draugai, kurie taip
smarkiai Naujieniečiams pade
da Lietuvoj “demokratiją stei
gti” (reiškia, komunistai) Nau
jienų jubilejų paminėję “plūdi
mais ir šmeižtais”.
Tautininkų ir katalikų, laik
raščiai tą Įvyki praleido visai
tylomis, nes nematė reikalo
pasidžiaugti gyvavimu tokio
laikraščio kuris atkakliai kovo
jo prieš viską ką Amerikos
Lietuviai darė Lietuvos nepri
klausomybei iškovoti ir sustip
rinti.
Bet komunistams savo “tė
vo” ir savo draugų “demokra
tų” nepasveikinti — nepatei
sinama I

SKAITYMAI
KAIP JIEMS AT1TEKO KLAIPĖDA IR

Ikr y ZlllOCiai

tas visas kraštas, ir kada

Kas buvo tie kryžiuočiai kurie senovėje už Marijos vardą ir platinti jos garbę. Vienuoliai
puldinėjo Lietuvių žemę ir Lietuvius taip bai rėdėsi ritieriškai: dėvėja. šarvus, o ant tų suposi
siai kariavo.? Kas jie tokie buvo ir iš kur at baltą ploščių su išsiūtu juodu kryžium; nuo to
sirado ?
kryžiaus ženklo ir patys vienuoliai paskui gavo
Norint apie tai sužinoti, reikia pažvelgti į kryžininkų arba kryžiuočių vardą.
virš 900 metų praeitin, kada krikščioniška Eu
Tas tris vienuolijas užlaikė Europos kara
ropa pabaigoje 10-to šimtmečio su didele bai liai, kunigaikščiai, vyskupijos ir turtingi ponai.
me laukė pasaulio pabaigos, o tas turėjo įvykti Siuntė jiems visokas gerybes ir dideles sumas
1000 metais, kada sukako 666 metai nuo įsikū pinigų. Vienuoliai viskuo aprūpinami ir netu
rimo Mohameto tikybos. Tokiai nuomonei su rėdami ką veikti, pusėtinai patvirko, ėmė kelti
sidarius, susitvėrė ir teorija kad besiartinantį skandalus ir pradėjo tarp savęs kovoti; Vokie
pasaulio sunaikinimą galima prašalint tik Die čiai būdami narsesniais ir skaitlingesniais, ant
vą permaldaujant ir iš Mohametonų atimant kitų ėmė viršų. Tada parsiėjo juos išskirstyti,
Šventąją žemę, kurioje gimė ir mirė krikščio nes Palestinoje jiems nebuvo kas veikti.
nių pranašas Kristus. Teorijai susidarius atsi
1291 metais Templorų vienuoliją bažnyčios
rado ir agitatoriai, kurių pirmoje eilėje buvo vyriausybė perkėlė Prancuzijon, kur 1312 me
pamokslininkas Petras Achere, .kuris savo pa tais karalius Pilypas I jiems atėmė visus turtus
mokslais kvietė Europos valdovus stoti karan ir pačius vienuolius įkalino, o popiežius pačią
su Mohametonais ir iš jų atimti šventąją Žemę vienuoliją likvidavo. Kunigams leista pereiti
su Kristaus grabu Jeruzalyje. Tam noriai pri į svietiškių kunigų eiles, o broliai turėjo pereiti
tarė ir popiežius Silvestras II ir paskiau Urbo Į civilinį gyvenimą. Iš Prancūzijos nei vienam
SAPNUOTOJAS
nas II.
neleista svetur iškeliauti.
Ar tos Hitlerio svajonės įvykdinamos? Tas priklausys nuo krypčių kokias ims SAPNUOTOJAMS
Užkariavimui šventos žemės susidarė Kry
šv. Jono vienuoliją karalius Karolis V. 1312
kitos didėsės valstybės, kuomet jis palies jų interesus. Padėtis bent tuo tarpu ro NEPATINKA
žiaus karai, Latyniškai vadinami Cruciatos. To metais perkėlė į salą Malta, kur ir dabar jie
do jo naudai. Rusijos diktatoriaus bailumas ir neveiklumas, iš kitos pusės Stalino Demokratinėje A m e r i ko j e kių krucijatų arba Kryžiaus kariškų žygių įvy ma žinomi Maltos brolių vardu, bet jokios reik
baimė Japonijos duoda progą Hitleriui šturmuoti pačios Rusijos pašonėje.
į diktatūrinio sapno kurstytojų ko septyni: pirmutinis 1096, o paskutinis 1270 šmės jie ten nesudaro.
Tačiau, istorija turėjo perdaug tokių patrakusių užkariautojų, kurie kaip auk organui Vilniai nelabai patiko 'metais. Visos Europos karaliai, kunigaikščiai
LIETUVIU UŽPUOLIMAS
štai pasišoko taip žemai nupuolė, ir neilgai švaistėsi turėjo žlugti. Tokių žygių tu geru sapnų sprindžiu nudažy ir visoki didžiūnai, vandens ir sausžemio keliais.,
švenčiausios
Marijos Teutoniškai brolijai
rėjom iš Hunų, iš Totorių, iš Turkų, kurie buvo užpuolę Europą. Turėjom plačiai tas Tėvynės redaktoriaus ap- vedė savo šimtatūkstantines tikinčiųjų kariuo
ir daug užsimojusį Napoleoną, kuris į kelis metus žlugo. Turėjom daug svetimų rašymas paskutinio SLA Ta- menes į-Palestiną, o su tais vyko triskart dides Palestinoje neteko ilgam pasilikti irgi. Europo
tautų valdžiusią Rusijos carų imperiją, kaizerį ir Austro-Vengrų imperatorių, bet rybos posėdžio.
nės minios paprastų žmonių, vadinamų piligri je Mozurįjos kunigaikštis Konradas Mazovvieskis pradėjęs kariauti su pagonais Lietuviais, ne
jų dienos pasibaigė. To paties sulauks ir šių dienų užkariautojas.
“Mums jo raštas (sako Vil- mų arba meldžionių. .
Juo daugiau svetimų žemių ir žmonių jis po savim pavergs tuo silpnesnė jo nis) tai pavyzdis nesuvokiaTų krucijatų pasekmės buvo visokios. Daug galėdamas atsilaikyti, prašė talkos iš Teutoni' *pjos arba Vokietijos ciesoriaus, o tas parkvietė
valstybė darysis, ir kiekvienai progai kilus tos tautos padės jo imperiją suardyti*. mos psikologijos. Gal
'
juokus žmonių žuvo kelionėse, daug pražuvo abazuose iš Palestinos Teutonus kryžiuočius, kurie nuoiš Tarybos narių krečia, gal atsiradus marui, ir daugybę išžudė .Mohameto- syk su Mozūrų, paskiau su Vokiečių talka, pa
Lietuvai pavojus iš Lenkų pusės galima tikėt nėra praėjęs, imant dėmesin šių rodo savo didenybę, gal nuobo- nai. Tačiau Jeruzalis su jo apielinkėmis_ tapo
dienų įvykius: vienas pavojus gali paeiti dėl čia minimo Hitlerio plano, sulvg kurio, ' dūlys ėmė, kuris žmogų iššiep- užkariautas 1099 metais ir įsteigta krikščioniš gal upę Vislą ėmė kariauti Lietuvius, netaupy
už atgavimą Danzigo ir karidoriaus, Lenkai gali išsiderėti sau išėjimo į jurą per dina kad neužmigti — bet Ta ka Jeruzalio karalystė, kurios karalium Betle- dami ir pačių Mozūrų. Užkariavę Karaliaučių
Lietuvą ir Latviją. Antru atveju., jeigu. Hitleris Lenkijai to neprižadės, o pats ryba ir SLA nariai privalėtų juje tais pačiais metais tapo vainikuotas Pran ir Danzigą, su savo talkininkais grūdosi vis gi
liau į Prūsų (Lietuviškas) žemes, o vėliau už
norės lysti į Baltijos valstybes, už tokį pat pažadą iš Anglijos, Prancūzijos ir Ru pastatyti savo redaktoriui vi cūzas Baldvinas I.
kariavę
ir Klaipėdą, Nemunu ir kitomis upėmis
Jeruzalio krikščioniška karalyste išsilaikė
sijos pusės Lenkija sutiktų stoti į sąiungą “sulaikyti Hitlerį”.
są eilę klausimų”.
grūdosi
kitus Lietuvių kraštus. Kariaudami
Lenkai iš savo dabartinės lemiančios padėties gali ir nori kuodaugiausia pasi Matyti, vienas’ “bendro fron arti 30 metų, bet nepriprastame klimate Euro LietuviusĮ tie
kryžiuočiai išsilavino narsiais ka
naudoti. Lenkų stojimas su Hitleriu ar prieš jį turės reikšmę nulėmime padėties. to” sparnas pradeda jau Kalė piečiams Biskį sutingus, Mohametonai pasalomis
riautojais
ir
popiežiams gyrėsi kad Lietuvius
Lenkijos užsienių reikalų ministras Beck, kuris laikomas vienu iš apsukriausių dų Kaukės talentais nusivilti. užpuldiiiėdami ir žemę dalimis graibstydami, Je
jie
kariauja
tik
tam kad priversti juos krikšty
šių dienų Europos diplomatų, išsiskubino į Londoną tartis su Chamberlainu.
Tautinė spauda gerai prana ruzalio karalystę sunaikinę, šventąją žemę, vėl ti, ir už tai gavo popiežių ir visos Europos krik
Kaip Lietuva susitvarkys be Klaipėdos parodys trumpa ateitis. Lietuva iš šavo: sužibės žvaigždutė ir vėl užvaldė, ir valdė kol 1917 metais ją užėmė .An
glija, kuri po savo mandatu ją turi ir šiądien. ščionių sau pagalbą.
eitį ras. Jeigu Vokiečiai duoda naudotis uostu laisvai, tas bus naudingu ir pačiai bereikšmiai tamsoje užges.
Keturioliktame šimtmetyje jau niekas ne
Klaipėdai. Kitu atveju reikėtų naudotis Rygos uostu, ypač keleiviams į Lietuvą
KRYŽIUOČIŲ ORDINŲ PRADŽIA
rengė
krucijatų Palestinon. Tokios krucijatos
per Švediją važiuojant.9 Į Rygą iš Stockholmo dar arčiau negu j Klaipėdą. Tas pri
Įsikūrus
Jeruzalio
karalystei,
pačiame
Je

buvo
rengiamos
.jau Lietuviu žemėse. Visai Eu
klausys nuo susitarimo su Latvija. Savo Šventosios uostą parengti prekybai Ir KAPSUKO. MINTIS
ruzalyje
susikūrė
trys
religiškos
brolijos
arba
ropai
talkininkaujant,
kryžiuočiai užkariavo vi
DAR NEPASMERKTA
susisiekimui reikalinga dar įdėti daug pinigo ir darbo.
vienuolijos, kurių nariai-vienuoliai susidėjo iš sas Lietuvių žemes nuo Vislos iki Klaipėdos
Lietuvių tautą nenugalėjo per šimtmečius ištautinimo darbą varę Lenkai, pas Musų komunistai dabar de- paprastų brolių ir kunigų.
krašto. Tie plotai dabar skaitomi Vokiečių že
kiau Rusai, o Mažojoj Lietuvoj Vokiečiai — tą tautą kuri buvo ir tamsi ir nemo dasi esą dideli Lietuvos nepri
1. Pirmutinę broliją sudarė 19 Prancūzų, me, bet tikrenybėje yra tai Lietuvių žemė, Prū
kyta. Argi pajiegs Lietuvius ištautinti ir išnaikinti dabar, per dvidešimts metų klausomybės gynėjai. Tačiau, kurie savo tikslu pasiskyrė saugoti Kristaus sija, kuri senovėje buvo vadinama Parusniu nuo
auklėtus patriotiškai-Lietuviškai? Taigi, bent keno užgrobimas Lietuvos jau nebū musų visuomenei privalu atsi Grabą. Karalius Baldvinas šitų vienuolių gy to kad Rusnėje buvo vyriausia Prūsų pagonų
tų lengvas, kaip seniau buvo, ir musų Jauta laisve pažinus, jungo nevilks. Ji vėl minti jų ideologijos vado, Kap venimui paskyrė savo rūmo dalį, kuri siekė Kris žinycia.
šiame Lietuvių žemės plote gyvenankovos, jieškos ir ras budus savo nepriklausomybę atgauti, ir tam stos dirbti nuo pat suko, žodžius pasakytus 1918 taus Grabo šventynę; šventynė Latyniškai va ti Vokiečiai
yra atėjunai.
V. S. Jokubynas.
metais, kada nepriklausoma dinosi templum, tat nuo to ir vienuolijos vardas
tos minutės kuomet kas nors pasikėsins laisvę atimti.
Lietuva kūrėsi.’ Jis rašė:
Templorum. Vienuoliai dėvėjo juodą plošPRANCŪZIJA, kuri iki tave plėšo partijų vadai sa “Kas dabar stato Lietuvos tapo
I KURIA PUSĘ
čių su išsiūtu ant pečių raudonu aštuonkampiu
»ŽEMAITIJOJE, arti Medingėnų bažnyt
šiol buvo žinoma kaip de vo reikalais. Premjeras Da- nepriklausomybės reikalingumo kryžium.
UŽSIMOJO?
kaimio, prie Dubulio upelio yra didysis žemai
ladier tapo vieno žmogaus
2. .Antrą broliją vardu švento Jono sudarė čių ąžuolas-milžinas. Ja apimtis virš 9 metrų.
Komunistų Vilnis Kovo mokratinė valstybė, pasida valdžia, valdanti savo įsa klausimą tas atlieka reakcijos
darbą,
prisideda
prie
kovos
su
Anglai ir Italai, šios brolijos vienuoliai dėvėjo Viduje įdubimo galima įjoti ir išjoti su arkliu
21 d. didelėmis raidėmis rė diktatoriška kovoti prieš kymais, kaip daro Hitleris
revoliucijos laimėjimais ir ati juodą ploščių su išsiūtu baltu kryžium. Jų tik ar lengvai sutilpti būreliui žmonių, šis ąžuolas
pirmame puslapyje sušuko: diktatorius. Netoli eisi jei ir-. Mussolini.
traukia Lietuvius darbininkus slas buvo slaugyti sergančius krikščionis, ir ka dar kasmet žaliuoja ir pernai užaugino labai
“Sovietai užsimojo sulaiky
nuo bendros kovos”.
riauti už švento Kryžiaus garbę.
gausiai gilių. Jo išdžiūvus tik pati viršūnė. Vi
ti Mažius!”
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įrengs karo bazę prieš pa
žėla. . . .
čius Sovietus.

Po šito Sovietų “užsimo
jimo”, ta pati Vilnis nesi
liauja aimanavus kad Lie
tuva be pasipriešinimo ati
davė Klaipėdą....
Turbut Sovietai užsimo
jo tik muses baidyti sau
nuo nosies. Musų gi ko
munistai norėjo kad Lietu
va užsimotų ir sulaikytų
Hitlerį nuo artėjimo prie
Rusijos šono. Jiems neru
pi Lietuva nei jos laisvė,
jiems visa baimė yra kad
Hitleris neprisiartintų prie
Sovietuos ir su Japonais ir
Italais susitaręs nesumuštų tos “darbininkų tėvy
nės” ..
LENKIJOS seimas Ko
vo 25 d. nutarė pareikši
Lietuvai užuojautą dėl ne
tekimo . Klaipėdos.

PATIKĖJO LIETUVIAMS
)

MANO LAUKIMAS
•
Kai šiaurys vejas atšaldo orą,
Kai audros blaškos sniego pusnyne,
Uždeda ledo langinę storą,
Liūdna namuose, lyg vienuolyne.....
Išpučiu stikle mažą dėmelę,
Kad pamatyti kas užu vartų;
Vandenį neša jauna mergelė,
Žiuri į langą daugelį kartų.
Išeinu, kalbu: “Sveika mergyte!
“Ar nesušalus?” klausiu aš josios;
“Man nėra šalta dirbti, tvarkyti!”
Vien malonumas žodžiais brangiosios.
Dėkui, mergyte, kad pažiurėjai.
Kad prakalbėjai nors vieną žodį!
Tai kas kad ūžia vėsulai, vėjai,
Laimingai slenka diena nuobodi.
Laukimas neša didžiąją viltį,
Verkiantį guodžia mane varguolį;
Dar mano sielai ne laikas tilti,
Nors idealas dar šiądien toli!....
Vikt0 Tatarėlik

Draugas praneša jog Loretto ligoninės reikalai Chičagoje
einą gerai. Tą ligoninę, kaip
žinomą, paėmė Lieuvės seselės
Kazimierietės, kurioms Chica
gos kardinolas Mundelein pa
tikrinęs $300,000' paskolą. Ta
. ligoninė statyta kokie 13 metų
* atgal ir buvo žinoma Francis
■ Willard vardu, Ji negalėjo iš' silaikyti. Ją paimti norėjo ke
lios kitų vienuolijų kongrega
cijos, bet kardinolas pavedė
. Lietuvėms, kurios gabiai veda
Šv. Kryžiaus ligoninę ir čia pa
rodė savo gabumus. Tokiu budu, Lietuvės Chičagoje dabar,
ves dvi ligonines.

ŽUVO 8. Oklahoma Oity, Okla. - Nukritus lėktuvui žuvo 8 asmenys.

$

Lietuvos mažažemio ūkininko pastangos patobulinti savo bakūžę, pakeičiant šiaudų sto
gą namie gamintomis gontomis.
VDV.

DIRVA

5

kuo Lietuvai butų geriau pasi
PER TVORA
davus.
Mes jau esam patyrę viso
PASIŽVALGIUS
kius svetimų tautų “gerumus”
kuomet jie mus valdė.
Tokius nekuriu išsireiškimus
kokių čia tilpo net pikta skai
tyti.
siškon
Vokiečių
kontrolėn,
rei

JONAS BURCIL
kia Lietuviams turėti savo val
Warren^ Ohio:
(Bus daugiau)
VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI
džią, savo kariuomenę, kaip iki
Mano nuomone negera putų
šiolei; Vokietija galėtų būti
prigulėti nei prie Rusų, nei
kaip protektorius, Lietuva bu “ATSIMINK AR NE
prie Prūso; sergėk Dieve nuo
ti. Tarnai tylėdami paskui švietė jai taką.
(Tęsinys iš pereito nr.)
tų kaip Kanada po Anglais.
Ar manė Amulis kad jo žodžiams bus lem Lenko. Musų bočiai daug nuo
PAMIRŠAI KĄ”
Lietuvai visada bus geriau
ta išsipildyti? Kęstučio lobiai dar iki šios die Lenkų nukentėjo ir baudžiavą sia gyvuoti savistoviai, tačiau
XXXVII.
nos tebėra nesurasti, ir vietiniai gyventojai apie vilko. Geriausia tegyvuoja mu reikia visomis pastangomis rū
Man prisimena mano močiu
sų brangi Lietuva taip kaip ji
juos
turi daug padavimų susidėję.
ALIUTĖ PRIEŠŲ RANKOSE
tės
žodžiai, kuri tankiai pri
pintis atsiimti Vilnių, reikia
Kunigaikštienės sumanymų pilies gyvento dabar gyvuoja.
mindavo,
“Atsimink, duktė, ar
j ieškoti draugų, o jų yra, tik
Ten musų tėvynėje nors tu
jai beveik nei vienas nežinojo.
Kelios dienos praslinko.
nepamiršai ką?”
tai jie nesisiulo.
Kai tik sutemo, iš po slaptų vartų tuojau rim savo širdžiai malonumą.
Nuo pilies sienų buvo matyti kad prie ap
Aš sau viena rimtai pergal
Gyvuok, Lietuva, skleisk sa
gulusių Trakus Lenkų vis traukė žymus paspir buvo išvilktos į krantą dvi valtys ir nuleistos į Bėda tai biednai Lietuvėlei, ją vo žmonėse mokslą ir kultūrą, vojau ar aš viską sutvarkiau
ties būriai; naujų antpuolių jie nedarė.
vandenį. Pragydo pirmieji gaidžiai, kada pro iš visų pusių spaudžia ne tik su laiku bus ir Vilnius musų. 1939 metų bėgiui. Na ir atsi NUDŽIUGO KAIP GELEŽĖ
Sala darėsi vis sunkiau beprieinama; visų tuos pačius vartus išėjo būrelis žmonių ir sėdo Rusai, Vokiečiai ir Lenkai, bet Tada jau Lietuva Lenkų nebi miniau kad pamiršau atnaujin
LĘ RADĘ....
ežerą užliejo vanduo, ir ledas taip sueižėjo, jog į valtis. Į vieną įsėdo kunigaikštienė, dvi išti yra ir tokių musų pačių žmo jos.
ti Dirvos prenumeratą. Ma
Vilnies redaktoriai paskaitę
vaikščioti juo pasidarė pavojinga. O pilies gy kimos jai tarnaitės ir keli ginkluoti vyrai; į nių kurie ją neigia ir patys
niau sau, na tai jau gal nesu Dirvoje žmonių pareikštas nuo
ventojų būklė buvo kebli: greitai sugryžtant antrą — Aliutė su sunum ir jo aukle, Rudolfas, nežino ko nori. Musų patys
lauksiu šios savaitės šeštadienį mones į klausimą “Kaip butų
žmonės savo tėvynės laisvę no IRENA ZABLAUSKAITĖ
Kęstučio negalima buvo laukti, maisto ilgių il Raimuntas ir du tarnai.
atkeliaujant Gerb. Spragilo... geriau”, radę kad Lietuviai
ri pražudyti.
Amulis pasiliko pilies sergėti.
giausia galėjo ištekti savaitei, antrai.
Providence, R. I.:
Geriau vėliau negu niekad, pasireiškia už “susidėjimą” su
— Lik sveikas! Tesergsti tave Perkūnas!
Birutė įsakė tik pusę miltų ir lašinių davi
pamaniau,
ir tuoj skubinausi Rusija, nudžiunga:
Lenkus ir Vokiečius žinome
nių duoti. Kasdien Aliutės ir Rudolfo lydima — tyliai tarė kunigaikštienė, padėjus ranką ant
į
paštą,
išpirkti
money orderį
iš senovės kaip Lietuvos di
“Tai labai įdomios nuomo
ji apeidavo visas pilies sienas, ir jos didingas ištikimo karžygio galvos. Amulis pabučiavo jos
V. KIRTIKLIS,
ir
skubomis
pasiunčiu
jums.
džiausius
priešus;
tokius
pat
nės,
ypatingai ‘Dirvos’ skaity
ranką.
ramumas tvirtai kėlė niūrių gynėjų dvasią.
Detroit, Mich.:
Prašau siuntinėti man Dirvą
juos
matom
ir
dabar.
Pav.
tojų.
Tas fašistinis laikraštis
— Laimingo kelio! Linkiu surasti kuni
Vieną kartą, sugryžus apžiurėjus pilies
ir toliau be pertraukos. Aš
Vilniaus
kraštas
po
Lenkais,
o
Mano
manymu,
Lietuva
su
terlioja,
.dergia Sovietų Sąjun
gaikštį! — atsakė jis, padėdamas kunigaikštie
sienas, Birutė pasakė:
mėgstu Dirvą skaityti ir pa
Tilžė
ir
dabar
Klaipėda
po
Vo

Lenkais
jokių
susidėjimų
ne

gą
kiekviename
numery; ban
nei įlipti į valtį. — Minės mus dar tie Lenkai!
— Tavo buvęs jaunikis čia yra!
tariu kitiems užsirašyti. Dir
kiečių
įtaka.
Ten
maras
Lie

privalo
turėti,
dėl
to
kad
Lie

do
bauginti
savo
skaitytojus
Aliutė - suvirpėjo.
Laiveliai tyliai atsiyrė nuo salos kranto.
va lengva skaityti, spauda aiš
tuvybei.
Visa
viltis
išsilaiky

tuva
nuo
Jogailos
laikų
iki
da

bolševikais,
bet
skaitytojai
— Ar Palangiškis kunigas? Kunigaikštie Pirma plaukė ta kurioje sėdėjo Aliutė.
ki, prie to talpina įspūdingus
nė matei jį?
Naktis buvo taip tamsi jog niekas aplinkui bar davus Lenkams tiek vadų, ti Lietuvai tai Rusija! Eit su Lietuvos vaizdus ir šiaip daug daugelis mano kad butų geriau
nebuvo matyti. Kaip koks milžinas, nykiai stie rašytojų ir kitokių proto žmo Rusija į bent kokius ryšius-su- žinučių apie musų brangią tė sia Lietuvai susidėti su Sovie
Birutė lengvai linkterėjo galvą.
— Tai jis atvyko čia keršyti už tai kad pėsi į dangaus erdvę pilis; ji tarsi iš miglų bu nių, dėl to nuo Lenkų turėjo tartis, arba net ir pasiduoti vynę Lietuvą, Sveikinu Dir tų Sąjunga apgynimui savo ne
kunigaikštis išvarė jį anąkart, kai jis reikalavo vo nuausta ir palengvėle iš kairiojo šono nusi nukentėti. Ir tie žmonės liko Rusijos globai; tai butų viso- vos redakciją ir linkiu geriau priklausomybės. Netik į ben
manęs, pabėgusios vaidilutės?! ■— susijaudinus suko į užpakalį, kol galų gale visai suliesėjo su Lietuvai kenksmingi, išgamos. kiariopai geriau negu dedantis sių pasekmių šiais 1939 metais. drą bloką ar frontą stoti, bet
Kaslink Rusų, bėda Lietuvai su Lenkais ar Vokiečiais. Drydar ir daugiau.”
gilia nakties tamsa.
sušuko Aliutė.
O. čepinskienė,
stu
pareikšti
tokią
savo
nuo

butų
po
Rusija,
pražūtis
ir
Raimuntas sudėjo priešakyje ir akylai se
— Taip! — ramiai sutiko Birutė. — Aš pa
Ansonia, Conn.
Ką gi reiškia nekuriu pasi
sakiau tau todėl kad kunigas atkaklus, o mes kė kelią; kartais jis prisiliesdavo irklininku pe sunki mirtis, Lietuva netektų monę, nes gerai pažystu mini
reiškimas
kad jie norėtų ma
čių, ir tie susyk sustingdavo su irklais ir drau kelių desėtkų tūkstančių mo mas šalis.
ilgai laikytis negalim....
tyt
Lietuvą
ne tik po sovietų
kytų vyrų, juos komunistai su
Ir, pamačius Aliutės veide sumišimą ir pa ge klausydavosi.
sparnu, bet ir visai pajungtą?
Jau pasirodė pirmutinė sala. Jos žemi kran šaudytų; neliktų nei bažnyčių
šokusią baimę, pridūrė:
J. ŠAULIS,
Kas
į tai atsiliepia? Dirva pa
Skaitykit “Margutį”, komp.
— Ne dėl to kad jie galingesni: žmonių ir tai vos tik kyšojo iš vandens ir keli nedideli me nei kunigų, nei vyskupų, nei
Pittsburgh, Pa.:
kvietė
rašyti ir tuos kurie nė
A.
Vanagaičio
leidžiamą
mu

aukštųjų karininkų — viską
džiai rodė jos apytikrį pavidalą.
mes turim, tik duonos nėra!
zikos žurnalą. Eina du kar ra Dirvos prenumeratoriai, ir
Prie jūsų šio paklausimo, tu į mėnesį. Kaina metams
Raimuntui pasirodė lyg kas butų brėkšte- raudonieji “likviduotų”.
— Ką, kunigaikštiene, sakai? Mes patek'atsiliepė bolševikuojančių, ku
Su
Vokiečiais
susidėjus
eko

“
Kaip
butų geriau?” noriu pa $2.00. Prisiųskit 10c pašto
sim kunigui į rankas?
lėjęs į irklinius vašius. Jisai krustelėjo irkrie vienaip ar kitaip pamatę tą
— Ne. Aš jau visa apsvarsčiau. Kai atsi lininkui, ir irklai sustingo ore. Buvo girdėti nomiškai, nebūtų bloga, Lietu sakyti kad, mano nuomone, šį ženkleliais, gausit vieną nu paraginimą, puolėsi tuoj rašy
merį pamatymui. Antrašas1
vers ežeras, mes vyksim į Gardiną, pas Vytau kaip laivo skiauturės skrodžiamas čiurleno van viai moka visko priauginti, o skyrių visai penaikinti, nes
ti savo nuomonę už Sovietus,
tą. Jei pilis neatsilaikys, ją užgrobs be musų! duo ir nuo pakeltų irklų varvėdami taškėj o la Vokietis moka daug suvalgy daugelis, ■ nesuprasdami reika
‘‘M A R G UTIS”
kaip tik Dirva paminėjo sovie
6812 So. Western Avė.
Taip jos kalbėjosi Balandžio mėnesio pir šai. Kitokių garsų nebuvo. Raimuntas jau bu ti. Ten Lietuvai yra gera rin lo, visokių nesąmonių prirašo,
tų vardą.
Chicasro. III
vo beketinąs, duoti ženklą irtis toliau, tik stai ka. Tiktai nereikia patekti vi- savo nurodymais su kuo ar po
mą dieną.
Ar Vilnis skaito tai jau nuO jau trečią dieną, būdamos bokšto viršū ga kaž kas juodas, beformis, didelis pasirodė.
balsavimu
Lietuvą prijungti
—
Kas
tai?
Moteris?
•
—
suskambėjo
nu

dėję greta jos. Valtys yrėsi neatsilikdamos
— Atgal! — sušnabždėjo Raimuntas, pri
nėje, kunigaikštienė ir Aliutė išgirdo senai pa
prie
Rusijos,
kad taip džiau
stebimo
balsai
laivelyje
į
kurį
buvo
įtraukta
viena nuo kitos, tačiau tik iš irklų braškėjimo
žystamus garsus: oras buvo pilnas keistų tirp- siglaudęs prie irklininku pečių. Irklai tuojau
giasi,
ko
ir
pati
taip trokšta?
Aliutė.
galima buvo spėti kame jos plaukė.
kas, iškorę j ęs ledas aplinkui sujudėjo ir staiga atsirėmė į vandenį, bet jau buvo- vėlu: valtis at
Aliutė, kaip ir pirma, gaudė ausimis kiek
Toli nuo to. Tai yra anot
— Iš kur tu? Ką jus čia veikiate? — pa
kas, i.korėjęs ledas aplinkui sujudėjo ir staiga sikūrus bilstelėjo į kitą, kuria irėsi nežinomieji.
vieną
garsą,
bet
pirmykštė
baimė
jau
buvo
at

tos
pasakos:
klausė
vienas
nepažystamųjų,
arti
prisikniaubęs
— Kas čia užsižiopsojo? — pasigirdo iš
veik iš karto atsivėrė ir pamėlynavo plati ežero
slūgus;
kunigaikštienė
išsigelbėjo,
o
žmonių
li

prie
jos
veido,
stengdamasis
ją
pažinti.
Jei pilsi vandenį, kur vanduo
paviršė. Nebuvo matyti baltuojant paviršėje antrojo laivelio piktas žemaičio balsas. — Ar
— I pilį y rėmės.... Mes pabėgę iš Vil kimas Aukapirmo rankose.
bėgs? Ten kur žemuma.
nei vienos ledo skeveldros — visas nugrimzdo į tu, Kurkė? Gal Ragutį vakar šventei?
Ji tyliai pradėjo kalbinti vaiką, visaip no
vandenį ir susimaišė su juo, pabiręs kristalais,.
Rudolfas pagriebė vairą ir tuojau pasuko niaus! — garsiai, kad išgirstų kiti jos bendri
Jegu vėl vandenį pilsi, kur
jis bėgs?
Rytų pusėje aiškiai stūksojo eilė nedidelių sale jį į šalį. Visai arti užpakalyje šmėžtelėjo Biru ninkai, atsakė Aliutė. Ji drebėjo kaip apušės rėdama nuvaryti drebulį, ėmusį jį krėsti.
lapas. Kaž kas ant pečių jai užmetė sermėgą.
lių, prasidedančių netoli pilies. Mirštamoji ty tės valtis.
Vėl ten kur žemuma.
(Bus daugiau)
la urnai pavirto gyvenimu.
— Stok! — piktai suriko tas pats balsas. — Aliutė įsisiautė į ją ir priglaudus prie savęs sa
Tai ir su komunistų agitaci
Daug metų gėrėjosi tuo vaizdu kunigaikš Kurkė, žiemini, kame jus? Valtis priekyje, ne vo sūnų, išgąstingai žiurėjo į gretimą laivelį,
ja.
Ji kaip pamazgos —■ bėga
iš kurio buvo girdėti duslus bildėjimas ir aik
tienė, tačiau kiekvieną pavasarį jis veikė jos praleiskite valties!
ten
kur
žemuma, pasiekia tuos
širdį. Ir jos antakiai susitraukė, kai ji pamanė
— Čia mes. ... čia. .. . — tamsoje iš visų čiojimai besikaunančių žmonių: ten stengėsi su
ką
mažai
protauja — ir todėl
rišti Rudolfą. Bet jis taip lengvai nesidavė su
kad, gal, jau paskutinį kartą gėrisi Galvės vai pusių sušukavo balsai.
nekurie
tiki
kad Rusija tegali
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
Skersai prieš bėglius šmėkštelėjo iš tam rišamas.
zdu.
būti Lietuvos išganymas.
Trenkęs kumščia į kaktą, Rudolfas pargrio
— Rytoj į kelią! — prabilo ji. — Ar be- sos kitas ilgas šešėlis; nuo salelės pasirodė dar
Bet čia rašo tik tie Lietu
vė sugriebusį jį žemaitį, paskui puolė antrąjį (KIŠENINĖ rfAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
sugryšim kada į šią vietą-, Aliut....
trečia valtis.
viai
kurie Rusiją pažysta iš se
— Sugryšim! — kiek begalėdama links
— Tvirčiau, vyrai! — tarė Raimuntas, pa ir iškėlęs jį už sprando sviedė į ežerą. Aliutė
Tuoj
įsigykit
ją
—
tik
25c!
niau,
ir senąją Rusiją, ne da
miau atsiliepė Aliutė. O pačios sielą slėgė kaž rengdamas jietis. Valtis tik sudrebėjo nuo su matė kaip (įu šešėliai, keistai pamosikavę ran
bartinę.
Taigi jie ir tiki kad
koks negeras nujautimas ir buvo taip nyku ir tartinio irklininku mostelėjimo ir kaip žuvis kom, iškilo į orą ir pliumpterėjo į vandenį. Lai Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių
Rusija
gali
Lietuvius užstoti
skrodė vandenį. Bet nepasiliko ir sekliai. Bi velyje buvo girdėti duslus balsai, bruzdėjimas populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų
liūdna.
taip
kaip
seniau
(nors ir se
Kunigaikštienės įsakyti sargai per kiaurą rutė išgirdo trukšmą, jos valtis pasisuko į šo padidėjo; į pagalbą prisiyrė dar kita valtis; se knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
ną didvyrį, smogusį juos kumščia, kaip kokia Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos Šaulių Są niau neužstojo: kankino, žudė,
dieną akylai stebėjo krantą, bet priešų valčių ną ir dingo tamsoje.
— Garbė Praurimei! — ištarė Aliutė, kai didele buože, kartu puolė iš visų pusių Žemai jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki ir karo laiku Vokiečiams par
ar plaustų nematė.
davė) .
Vėlų vakarą Amulis su vienu irklininku, pamatė kad kunigaikštienė laimingai paspruko. čiai, ir irklais daužydami, pągaliau pargriovė į šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų
Lietuvos žmonės žino dabar
Suskambėjo geležų žvangėjimas. Rudolfas valties dugną. Iš ežero sužviejo Rudolfo išmes mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
trumpais kailiniukais apsivilkęs, nusiyrė apžiū
tinę
komunistišką Rusiją, ir
tuosius. Vienas išsikabaravo pats, kitą ištrau kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol
rėti salų, pro kurias jie turėjo kitą dieną irtis. išsitraukė iš makštų kardą.
— Gulk ant dugno su Henriku.... — lie kė negyvą.
Mažytės salelės buvo visiškai tuščios. Apmiręs
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai jos bijo — nes ji ne tik atimtų
—
Tai
tas
vienrankis
vis!
—
uždusęs
besiir tuščias buvo ir ežero krantas, prie kurio jie pė senas didvyris Aliutei. •— Pradėsim kirstis.
nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu). Lietuviams tautystę bet ir lai
svę, kuri pati savo gerus žmo
grumdamas
suriko
vienas
rišusių
jų
Rudolfą.
—
Aliutė ištiesė Raimuntui ranką ir vietoje
prisiyrė gryždami atgal. Priešai, tarsi, ir ne
nes
žudo....
Jie iš pilies, vadinas!!!
manė kad pilies gyventojai gali manyti bėgti atsakymo ištarė:
Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
Kurie pažysta Vokietiją iš
— Ar nebuvo su jais dar daugiau valčių?—
— Duok man j ietį! Tik numirėliai teguli!
iš pilies. .
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
seniau, tie nori Vokietijos, ir
Vaikutis tvirtai prisiglaudė prie jos kelių kaž keno balsas paklausė. Sprendžiant iš klau
Sugryžęs Amulis papasakojo kunigaikštie
yra kurie nori kad Lietuva bu
simo tono, matyt vyresnysis jų buvo.
nei apžiūrėjimo pasėkas; anksti rytą pilies kie ir stovėjo.
GAUNAMOS DIRVOJE
tų su Lenkija. ...
— Ne.... nematėm.... — atsiliepė aplin
— O man j ietį, mama? — prašomu balsu
me sutauškėjo mediniai taukštukai: kamšė pa
6820 Superior Avė.
Cleveland, O.
kui.
sušnabždėjo
jis.
Patys Vilnies redaktoriai tu
kulomis ir smala iš po stoginių išvilktas valtis.
—
Tuomet
į
krantą.
..
.
ten
išaiškinsimi
—
— Tu dar mažutis; gulk, vaikeli! — atsakė
ri tokią “meilę” Sovietų Sąjun
Jos buvo nedidelės, ir todėl buvo nutarta irtis
tas pats žemaitis įsakė. — Kurkė! pasilik ser
Aliutė, liepdama jam glaustis prie dugno.
gai kad nei vienas nebando ten
dviem.
Nesuspėjo vaikas parkristi .— valtį taip gėti !
nuvažiuot, o čia pila komunizAmulio vadovaujami paiikimesnieji tarnai
— Kurkas vienrankio nukautas! — atsilie
i
mo
pamazgas ant tamsių darbikitą darbą dirbo: nešiojo kunigaikščio lobius į smarkiai susiubavo jog pro šoną prisiėmė van
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0^ • ninku
tik savo pilvo pasotini
slaptą rūsį taku išraustu salos apačioje po že dens: kaž kur iš šono ant jos užlėkė kita, pilna pė iš valties, kur buvo rišamas Rudolfas.
— Praryk jį žeme! — perpykęs suriko pir
mui.
Supa Garba.
me. Auksinės ir sidabrinės taurės, indai, pri juodų žmonių šešėlių. Rudolfas kartą vožtelė
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
pilti brangių akmenėlių, anais laikais tikusių jo priešus kardu ir visu savo sunkumu pats masis. — žemini, tuomet tu1 pasilik čia! Brėk VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini !iiiiiiiiiiiiii!iiniiiiijiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiinii'.ii!iiiiiiiiiii:iiiHiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiiiinii!iiiiin^
rūbams puošti, brangus ginklai, įgyti mūšiuose aukštieninkas pliaukštelėjo į vanden. Tik susi štant paslėpkite valtį saloj !
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
Irklai pasinėrė į vandenį, ir visos valtys, gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
su Vokiečiais ir Rusais — visa tai pilnais krep-' laikę į kraštus irklininkai ir Raimuntas pradėjo
šiais buvo velkama į mažytį, žemais skliautais, kautis jietimis. Aplinkui aidėjo riksmas ir gin išskyrus vieną sargybai paliktą, pradėjo irtis, su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
mūrinėmis sienomis kambarėlį, smilkstančiais klų žvangėjimas. Aliutė ir vaikaę, persikniau- kiek Aliutė suprato, į rytus nuo Trakų.
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo
— Jei prasimanysi šaukti, užrišim burną, kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose
bę per kraštą, visomis j jėgomis stengėsi ištrau
žibintais apšviestą.
(HEPATIC)
šis garsus Europinis natūralia S
■ Birutė atėjo pažiūrėti lobių, ir jos akyse kti iš vandens prunkščiantį ir kabamo j antį Ru kaip visiems taviškiams! — prie pat ausies iš šaudė, o jaunos mergaitės ir* moterys dažnai
vaistas rekomenduojamas vi- g
aklinai užkišo akmenimis ir užtepė kalkėmis dolfą; staiga Aliutė pajuto kad jos kojos pasi girdo Aliutė tylų balsą žemaičio, davinėjusio giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik
siems tiems kurie kenčia nuo g
visiems
įsakymus.
nėrė
į
šaltą
kaip
ledas
vandenį:
valtis
buvo
pra

slapto rūsio duris. Kad priešai visiškai negalė
patvirkusioms ponams nepatektų. Šiurpas net
SKILVIO ir VIDURIŲ KATA- g
Aliutė
truktelėjo
pečiais
ir
nei
žodžio
ne

tų jo rasti, Amulis liepė pakasti urvo sienas, ir durta, ir greitai sėmėsi į vidų vanduo. Dar aki
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą g RO, RIEMENS, NEVIRŠKI- |
sunkus muro gniužulai griausmingai sugriuvo mirksnis — ir suėjus sugriebti į glėbį vaiką, atsakė.
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin g NIMO, IŠPŪTIMO ir GAZŲ. J
Ką galėjo padėti jos šauksmas? Pilies ap gesni.
iš šonų ir viršaus, užversdami urvą per kelio- Aliutė ir jos bendrininkai jau skendėjo ežere.
KAINA $1.00.
|
Prisiyrė dar trys žemaičių laiveliai ir visi sauga bejiegė buvo juos atmušti, nes kitos val
leta sieksnių gilumo.
g Siųskit ’ užsakymą i
(15) g
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
— Dabar tai neras! — džiūgaudamas pa susidėję pradėjo žvieti iš vandens skęstančius. tys dėl atsargumo dar nebuvo išvilktos į vandenį.
B Mrs. Margaret Leskovar g
Tamsa dar daugiau sustiprėjo. Pradėjo kil
Reikalaukit “Dirvoje”
reiškė Amulis, žvelgdamas į savo rankų darbą. Ežeras prarijo tik vieną Henriko auklę ir Aliu
| 507 E. 73 St. New York, N. Y. 1
ti rūkas: pro durnus vos beįžiūrimi žmonės, sė- 6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohi<
Nepratarus nei žodžio Birutė nusigresė ei- tės brangenybių dėžutę.

Kaip butų Geriau?

MARGUTIS

• DAINUOKIME •

BAUDŽIAVA

VAISTAI j
SKLIVIUI!

DIRVA
Dar vienas Kalašnikovo Pieštas Portretas

SCHREMBS PAKEL
TAS I ARKIVYS
KUPUS
Clevelando diocezijos Vysku
pas Joseph Schrembs Popie
žiaus Pijaus XII aktu paaukš
tintas i Arkivyskupus.
Arkiv. Schrembs pasilieka
vadu Clevelando diocezijos su
vyskupo pareigomis.
Vysk. Schrembs yra šios
vyskupijos galva per 18 metų.
Jis yra 73 metų amžiaus, šį
Birželio menesi sueis 50 metų
nuo jo įsišventinimo į kunigus.
Jis yra kilęs iš Bavarijos.

Standard Oil Co. Apdo
vanojo 45 Tarnautojus
Keturiasdešimts penki tar
nautojai Clevelando pardavimų
divizijoje, Standard Oil Co. of
Ohio, trečiadienį, Kovo 29 d.,
apdovanoti tarnybos pažymė
jimo ženklais, už jų pradirbtą
tai kompanijai laiką, nuo pen
kių iki 40 metų.
W. T. Holliday, kompanijos
prezidentas, buvo svarbiausias
tų iškilmių kalbėtojas, o B. D.
Packard, divizijos vedėjas, bu
vo programo' vedėjas.

Ruso artisto Kalašnikovo pieštas
portretas Ralph M. Wartheimer’o,
prezidento The Dan Wertheimer
Co., leidėjų Jewish Review and Observer.
Tą portretą Kalašnikov piešė
Statler Hotelyje, vėliau jis bus iš

A B E N A

Formai Cleaners lncVyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Komaras vėl Imsis

Arenoj BaL 3
Juozas Komaras pereitą pir! madienį imtynėse savo priešą
GREITAS
rekordiniai trumpu
PATARNAVIMAS ! nugalėjo
laiku — netruko nei keturių
'•
minutų ir jo oponentas gulėjo
Paimam visą darbą
partiestas.
iš j ūsą namą ir pristatom gatavą atgal.
Tas parodo kad musų Juo
Telefonuokit
zui bi koks vyras nieko nerei
HEnderson 3050
škia.
Kitas imtynes promoteris
J. Bindokas ir Sunai, Sav.
Walter A. Taylor rengia pir
1194 East 79th Street
madienio vakare, Balandžio 3.
Tą vakarą Komarui paskirtas

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

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė.

šešios Bovvling Alleys
John Schweizer, Prop.

ENdicott 9276

•

VYNO IŠPARDAVIMAS
Kiekvieną šeštadienį.

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

ANSEL

ROAD

CAFE

Turim

net 22 rušiu California
Vyno — 20%.

Taipgi STIPRAUS ALAUS —
—$1.65 dėžė.
6 bonkos 49c.—
•
Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

------ Trys parduotuvės ------

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

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai

1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telef. ENd. 8433

ENd. 8534

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

a

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT I

IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

HEnderson 9292

i

CAFE
SS

®

Night Club

•

The Wilkelis Furniture Co.

4058 ST. CLAIR AVĖ.

Rakandų Krautuvė

(Atdara iki 2:30 ryto)

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

i
I

6307-11 Superior Avė.

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

N. A. ^VILKELIS
SaTininkas

Vedėjas

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

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

J. Verbyla ir A. čiutelė

savininkai.

I

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

MMS. WM. C. KOLBE

6503 Superior Avė.

PAJIEŠKAU brolį Vincą Le
310 Citizens Bldg. CH. 4050 vicką, Paltiškių vn., Raudon
dvario par. Clevelande mirė
musų\ sesuo. Jis seniau gyve
no Ohio kasyklų srityje. At
Dvi Kaimyniškos
sišaukti antrašu:
Marė Kaminskienė,
MAISTO
16406 Huntmere avė.
Cleveland, O.
(13)
PARDUOTUVĖS
Pirkit Velykoms, mėsą ir
kitas maisto reikmenis iš
musų krautuvių. Duodam
kreditan. Turim šviežių
kiaušinių Velykoms.
FRANCES ZVERINA

Food & Meat Market
7400 Wade Park Avė.

6612 Wade Park Avė.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS

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

“Neatidėliok darbo kitai die nai, kurį gali atlikti šiądien.”
«
#
«

Skyriaus Sueiga
Šį sekmadienį, Kovo 26 d.,
įvyko Clevelandiečių Lietuvių
skautų skyriaus sueigoje.
Sueigoje nušviesta skautų ir
jų vadų pareigos, jų užduotis
su kitomis organizacijomis,
uniformos Įsigijimas, ir vakaro-paminėjimo programo nu
statymas.
Uniforma kiek galint bus
stengiamasi įsigyti; programas
paruoštas, o be to, sk. vyt. Ig.
Visockui ir sk. vyt. psklt. A.
LinceviČiui sutinkant jie iš
rinkti Skautų Skyriaus atsto
vais į Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjungą.
Dėl salės papuošimo ir šiaip
visokių įvairianybių paruoši
mo iniciatyvą pasiima skautės.

AKINTAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)

1155 East 79th St.
UL1

JL

Skautu Paminėjimas
Clevelando Lietuvių skautų
vienų metų įsikūrimo sukak
ties ir Šv. Jurgio, skautų pat
rono, šventės paminėjimas įvyks Balandžio (April) 23 d.,
nuo 5:40 vai, vakaro, šitokioje
tvarkoje:

I DALIS
1. Maršas,' vėliavų atneši
mas, himnai ir Skyriaus Vado
raportas.
2. Muzika ir programų da
linimas.

II DALIS
5:30 v. veikalas “SUDRUM
STOJI RAMYBĖ”, 4 veiksmų
drama.
Mergaičių baletas-plastika,
Šokiai ir žaidimai.
Apie šį programą bus para
šyta plačiau sekančiame nu
meryje.
Dėl tikietų prašome kreiptis
i bent kurį skautą ar skautę.
Vietos mažėja, todėl vietą garantuokit sau išanksto.
JL

U

DELLA C. JAKUBS
■

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
Vežimai ligoniams pervežimui į iigonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

13

Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti
duoda daug šilumos, tik bušelis peleną iš tono________

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros
Blue DiamOlldgera anglis furnasui arba pečiui ---------

7.25

K O M E R
Wood & Coal Company
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

■

LITHUANIAN FUNERAL HOME

1
1

a

6621 EDNA AVENUE

a

■ ■ m ■ ■ ■■ ra* «■ rį

a
■
■
B

ENdicott 176Ž
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Jau Bus Tuoj Laikas!
pasirinkti sau naujus Pavasarinius

RUBUS IR REIKMENIS
® Būtinai ateikit Į musų vyriškų reikmenų
parduotuvę — čia patirsit kad musų kai
nos prieinamos ir prekes geriausios.
TA V7 ĮZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu U\ W T/ Ą T
IV I I\A i
už 10 centų ir aukščiau
* Iv/k Į

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

7002 Superior Avė.

Kampas Giddings Rd.

S|STATE WINDOW SHADE
Velykoms Sutaupysit Pinigų
=
=

=

=

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. i
Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. E

ir aukščiau.

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.

Mes pasireng-ę patarnauti Lietuviams.

| HEnd. 2149

•

Lietuviška

1248 East 79th Street

•

išdirbystė.

ECOMONY Lump

9.25
g.25
8.25
g.75

Dry

Cleaning

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.

Fiiiiiiiiaimimiiiiiiiimiiiiimmmiimmiiiiimiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiii s nnimiim i f

I

APDRAUDOS REIKALE

|

H
E

=

=
=

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

=

Į

P. P. MULIOLIS

į

E
E

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

E

Pinigai Atlikę Man šį Mėne
sį!

Tikrai Apsimoka Važi

nėti Gatvekariais

Lengva yra subalansuoti savo biudžetą kuo
met taupai važinėdamas gatvekarių arba
motor koču į darbą. Daugybė taupią Clevelandiečių patyrė kad tuo budu sutaupymai
virš ją važinėjimo ir pasistatymo automo
bilio kaštą sudaro tiek jog užtenka nusi
pirkti naujus rubus. Kodėl nesinaudoti tan
kiau šia ekonomine transportacija ?

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

E

Cleveland E

ANGLIS IR MALKOS

WEST VIRGINIA Lump

a

VAISTINE

Nikodemas A. VVilkelis

Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

“The Little Princess’’
Hippodrome Theatre šešta
dienį, Balandžio 1, pradedama
rodyti’ puiki filmą, kurioje da
lyvauja Shirley Temple — ta
filmą pavadinta “The LiLttle
Princess’. Tai bus pirma fil
mą spalvose, kurioje dalyvau
ja Sirley Temple.
Veikalas apima vieną iš įdo
miausių Anglijos istorijos lai
kotarpių. pabaigoje ilgo Kara
lienės Viktorijos viešpatavimo,
kuomet Britų imperija buvo
įtraukta į karą su Būrais.
Dalykas prasideda su jos tė
vo išėjimu į kara Afrikon. Ji
tuo tarpu atiduodama j moky
klą iki tėvas sugryš. Toje mo
kykloje ir atsibuna svarbiau
si veikalo dalis.

Mirė Kazys Bartkus
Kovo 18 d. mirė Kazys Bart
kus. Iš Lietuvos paėjo Butkiš
kės par., Kauno aps., Ameriko
je išgyveno 36 metus, Akrone
20 metų. Buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas, patriotas Lie
tuvis, daug aukavęs Lietuvos
reikalams; buvo geras rėmėjas
Lietuvių šv. Petro parapijos,
ir joje prigulėjo iki mirčiai,
nors ji dabar ir ne Lietuvių
globojama, šiaip jis buvo ge
ros širdies savo artimiems, 'ir
jį visi mylėjo.
Prieš keturis metus mirė jo
pirmoji žmona, Petronėlė. Po
metu laiko apsivedė su Clevelandiete našle, Ona Matulionie
ne, su kuria gražiai sugyveno.
Velionio liko duktė AntonetK E L L E R
ta, žentas Vincas Kubilius, jie
SHOE
REPAIRING
gyvena Akrone, ir sūnūs An
tanas, kuris gyvena Chicagoje.
AVALŲ TAISYMAS
Liko du broliai, Jeronimas, gy
DARBAS GARANTUOJAMAS
vena Williamsport, Pa., ir An
tanas Clevelande; Chicagoj gy Vienatinė įstaiga kaimynystėje
turinti paskiausio išradimo
vena jo sesuo, Veronika Bal
^mašinerija.
sienė.
kabintas parodai Alcazar Hotelyje
Velionis tapo palaidotas iš Darom ir taisom avalus visosu kitais Kalašnikovo portretais.
(19)
Šv. Petro bažnyčios, pamaldas Greitas patarnavimas.
Basil E. Kalašnikov dabar užim atlaikė Kun. Angelaitis, kuris
kioms kojom sulvg reikalo.
tas piešimu portretų žymių Cleve- pasakė Lietuvių kalba pamok
8125 Superior Ąve.
landiečių portretų savo naujaji iš slą.
Palydovų bažnyčion ir į
statytoje studijoje 11212 Milės avė. kapines buvo daug. Prie kapo
atsisveikinimo kalbą pasakė S. • AKORDIONAI •
smarkus vyras, Andy Meiner. Rodavičius.
Padaromi sulyg Užsakymo
Taylor sako, jeigu Komaras
Prie velionio karsto buvo
ir Taisomi.
gerai pasirodys prieš šitą im- daug gėlių nuo giminių ir drau
Naujų
stilių, geriausios
tiką, jis gaus progą imtis su gų. Dar nei vienas iš Lietu
medegos.
20 metų pa
kitais jau pragarsėjusiais Cle vių Akrone mirusių nebuvo ap
tyręs.
(14)
velande imtikais ir pagaliau dovanotas su tiek daug gėlių.
JOHN MIKUS
su tuo Vilniečiu Lenku, Talun.
Į laidotuves pribuvo jo bro
HE. 3899
šiose imtynėse bus kelios po lis Jeronimas iš Pennsylvani- 6607 Edna Avė.
ros smarkių imtikų: Purple jos, sesuo p. Balsienė ir sūnūs
Shadow imsis su K. O. Geor Antanas iš Chicagos, brolis
K. ŠTAUPAS
ge Koverly; Leo Numa su Ai Antanas su žmona iš Clevelan
riu Danno O’Mohoney; Gino do, švogeris Juozas KurpaviKambarių Popieriuotojas
Garibaldi su Andy Theide; D. čius su žmona; jos sunai J.
Namų Aptaisytojas
Evans su Jimmy Coffield.
KAINOS PRIEINAMOS
Matulionis su žmona, duktė O.
Duokit man apkainuoti jūsų
Moterys atėjusios su vyrais Blaškevičienė, S. žytelienė su
namų aptaisymo darbą,.
bus įleidžiamos už pusę kai savo vyru, A. Aleknienė su
nos, perkant rezervuotas vie vyru, P. Komaras su žmona,
9114 St. Clair Avė.
tas po $1.10 ar daugiau.
(17)
M. M'alonienė, P. Kazlauskas Telef. MUlberry 0744.
su žmona, A. Nevarskis su
žmona, P. žytelis, A. Matulio Feliksas Baranauskas
Taksai bus po $3.06
nis ir M. Brazienė.
Iš Bridgeville, Pa., žmonos
Pravedus naujus taksus po
RUBSIUVIS
brolis
A. Kurpavičius su žmo
praeitų balsavimų. Clevelando
taksų mokėtojai dabar mokės na, ir Jieva. Alšauskienė su su- VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
ant savo nejudamo turto tak nais.
RŪBŲ SIUVĖJAS
Grabnešiai buvo šie: V. T.
sų po 83.06 nuo $100. Pernai
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS,
Stalioraitis, A. Lumpickas, B.
mokėjo $2.83.
PERSIUVIMAS.
Neverauskas, M. Jenickis, P.
SIUVA NAUJUS RUBUS
Siurblis
ir
B.
Jonės.
Dirva dabar yra pigiausias
paima iš namų ir grąžina
darbininko liuoslaikio drau
Iš Oregon valstijos parvažia Darbągreitai.
(26)
gas; platinkit ją tarp savų. vo Stasys Jankauskas pas sa
985 E. 128 St.
MU1. 3540
vo tėvus į Akroną.
MUlberry 3549
Jaunuolis V. Stukas, moki
DIDELĖ LIETUVIŠKA nys Toledo Universitete, lan
kėsi pas savo tėvus. Prabuvęs
PASITAISYKIT
kelias išvažiavo į Denver, CoRUBUS
lorado, lošti basket bolę. Jis
yra gabus lošikas. Jis lošė ir
Skrybėlių, Rūbų Valymas
C. Pakeltis Pharmacy Clevelande pereitą metą laike
VALO SKRYBĖLES, TAISO'
Lietuvių Basket bolo turna* 1117 East 79th Street
IA PROSINA RUBUS.
mento.
Naujai įrengta vieta. Paima iš
(Kampas Pulaski Avė.)
Pas Milickus lankėsi J. Ver- namų ir pristato atgal. Greta
Užlaiko visokias namines ir siackas su žmona iš Clevelan Ezella Teatro.
(15)
importuotas gyduoles nuo vi do.
Telef. HEnd. 4646
sokių ligų, kaip tai nuo aš
P. Gaška teisme gavo Ame
EZELLA
triojo užsisenėjusio Reuma rikos pilietybę.
tizmo, nuo visokių žaizdų,
Akrono Lietuviai Juozai ap
dedervinių, nevirškinimo vi vaikščiojo savo vardo dieną, Cleaners and Hatters
durių, užkietėjimo vidurių, Juozapines: Juozas Ramoška,
7005 Superior Avė.
kosulio, kataro, lytiškų nu J. Stots, Jonuška ir Bukola.
silpnėjimų, visokių lytiškų
DIRBTINOS GĖLĖS
Kalnas.
ligų, nerviškumo, nemigės ir
PUIKIOS DIRBTINOS GĖLĖS
visokių kitokių ligų.
Jos yra daug pigesnės ir lygiai
ANGLŲ KALBOS
gražios. Kainos visai žemos.
C. Pakeltis Vaistinė
Velykoms puikus korsažai.
PAMOKOS
Greitas patarnavimas. .
(15)

s

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

AKRON, OHIO

JĮIPPODROMĘ

VAŽIUOK GATVEKARIŲ AR

MOTOR KOČU

E

DIRVA

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
KAIP KURIAMAS NAUJAS UOSTAS

Smiltyne Auga Rezortas, Uostas, kuriam Lemta
Užimti Svarbią Rolę Lietuvos Gyvenime
Dar tik nesenai šventojoje
buvo galima rasti tik žiaurų
šiaurės vėją, stiprias juros
bangas ir smėlio “dykumas”.
Paprastai šią vietą vadindavo
Šventosios žvejų kaimeliu. Ta
čiau paskutiniu laiku Šventoji
visai pakeitė savo veidą.
Taip pat pasikeitė šventosios
kaimelio ir vardas. Dabar daž
nai girdime net tris vardus:
Šventosios uostas, šventosios
žvejų miestelis ir šventosios
t vasarvietė. Kas buvo šioje
vietoje prieš du-tris metus šios
vietos jau. nepažysta. Ne vel
tui sakoma kad šventoji savo
veidą keičia ne metais bet mė/ nesiais ir savaitėmis.
Šventosios uostas dabar tar
nauja tik artimai žvejybai.
Netrukus jis bus pritaikintas
ir tolimajai žvejybai. O tai
jau reiškia kad i šventosios
uostą galės Įplaukti mažesni
prekybos laivai.
Geru uostu šventoji tapti
turi geras sąlygas. Juk čia ir
senovėje yra buvęs uostas. Ir
kiek iki šiol žinių užsilikę, šis
uostas net konkuravęs tų lai
kų Rygos uostui. Tik dėl Ry
gos uostui palankių valdovų,
Šventosios uostas buvo užpil
tas akmenais ir Rygai konku. rencija sustabdyta.
Šventosios uostas buvęs už
piltas 1701 metais, Lenkijos
karaliaus ir Lietuvos kunigai
kščio Fridriko Auguto Įsaky
mu. Fridrikas tai padarė, aiš
ku, tik Rygos prekybinių sluogsnių sukurstytas.
Kad prie šventosios upės
žiočių uostui kurti geros sąly
gos, Anglai prekybininkai tą
jau senai buvo pastebėję ir rū
pinosi gauti leidimą šioje vie
toje uostą statydinti. Ir kiek
žinoma, karalius Jonas III 1685
metais tokį leidimą buvo davęs.
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę ir pajūrį, vyriausybė į
Šventosios uosto statybą at
kreipė tinkamą dėmesį. Pir
mutiniais metais jau buvo ti
riamos sąlygos ir daromi pro
jektai. Projektas buvo priim
tas trijų etapų, šventosios uo
stui augti ir plėstis. Pirmas
etapas — mažas žvejų uostas
3—4 metrų gilumo, antras eta
pas — vidutinis žvejų uostas
5—6 metrų gylio, ir trečias
etapas — didelis žvejų uostas
7—8 metru gylio. (Metras tu
ri arti 40 colių, pėda 12 colių.)
1925 metais jau buvo pasta
tytas pietų molas 230 metrų
ilgio. Taip pat pastatyta tais
metais meteorologijos (oro tėmijimų) stotis, vandens mata
vimo stotis ir sandėliai. Se
kančiais metais pastačius dar
krantines ir sustiprinus kopas
(smėlių kalnukus), jau ir bu
vo atlikta pirmojo etapo sta
tyba.
Atlikus šias statybas, toliau
buvo kovojama su smėlio užneširaais ir studijuojami tolimes
ni statybos projektai bei įvai
rus žvejybos klausimai. Pra
ėjusiais 1938 metais buvo pa
statyta dar 250 metrų molo.
Ir kai bus pravestas antras
numatytas molas ir įplauka
pagilinta iki 5—7 metrų, tada
Šventosios uostas tiks ir toliniajai žvejybai.
Tada bus galima pradėti gal
voti ir apie silkių žvejojimą ir
apdirbimą. O šioje srityje ke
liolika Šimtų naujų žmonių
gaus pelningo darbo. Iždas,
turėdamas daugiau pajamų,
savaime palengva atgaus i uos
to statybą įdėtą kapitalą. Be
to, importuodamies kas metai
didelius kiekius silkių, išduoda
užsieniui stambias sumas.
Sukurus savo silkių žvejybą,
tie pinigai liktų savame krašte.

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

—

/F /
Parduodame visokios rūšies brangW </
menis, laikrodėlius, laikrodžiui, žie-/A/
dus, stalinius setus, rašomas plunksnas žemesnėmis kainomis
‘I'~‘---- ’■ ----negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.
Atsakantiems žmonėms duodame išsimokėjimu ilgesniam laikui.
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P. J. KERSIS
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809 Society for Savings Bldg.
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Telefonas:

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-VV

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

i

v

Vyriausybe atkreipė dėmesio
ir į žvejų padargus bei laivus.
Su vyriausybės parama da
bar žvejai aprūpinami išsimokėjimui moderniais laivais.
Kartu su uostu dabar kuria
si ir modernus žvejų miestelis.
Vedamos naujos gatvės, plati
nami keliai, vieškeliai, ir sta
tomi mūriniai modernus žve
jams narna. Namai, kaip ir
laivai, su visu sklypu duodami
žvejams išsimokėti ilgiems •me
tams.
Dabartiniu metu šventojoje
yra žymiai didesnis judėjimas
kaip prieš du-tris metus. Tas
judėjimas dar .daugiau padidė
tų jeigu čia įsikurtų viena-kita
pramonės įmonė, kurios šių vie
tų gyventojams duotų darbo.
Tiesa, susisiekimo reikalai
čia daug dar reikia tvarkyti.
Reikalinga šventosios uostą
sujungti geležinkeliu su Dar
bėnais arba su Kretinga. Juk
šventosios plane yra numatyta
geležinkelio stočiai vieta, reiš
kia ir planą dirbant buvo gal
vojama kad geležinkelis čia
būtinai reikalingas.
Šventojoje butų labai nau
dinga įsteigti amatų mokyklą.
Toje mokykloje butų vienas
skyrius pritaikytas žvejų lai
vų statybai. Taigi žvejų vai
kai galėtų išmokti naudingų
amatų,
1937 metais atlikus švento
sios matavimus, atitinkamas
plotas paskirta vasarvietei plė
sti. Per 20 ha žemės jau ap
sodinta pušaitėmis. Tai bus
ramus Lietuvos kurortas, ku
riame be žvejų dainelių, irklų
pliauškėjimo ir pušų šlamėji
mo kito jokio trukšmo nebus.
Čia norintiems tikro poilsio,
nerūpės sezono įvairus “kara
lių ir karalienių” rinkimai, ne
erzins jų džiavo garsai, nevilios
kitos mažavertės pramogos.
Čia vasarotojas turės tokį po
ilsį kurio ištikro užsitarnavo
jo pailsus dvasia ir pavargęs
kūnas.
N. V. Vėsulas.
NUO REDAKCIJOS: šis ra
sinis apie šventosios uostą tii-!
po Lietuvos Aide šių metų pra
džioje, kuomet dar nebuvo ti
kėtasi kad Vokiečiai atims iš
Lietuvių Klaipėdą.
Dabar, Klaipėdos netekus,
šie planai gali pasikeisti. Nors
Lietuva naudosis sulvg sutar
ties su Vokiečiais ir Klaipėdos
uostu, bet reikia spėti kad
Šventajai lemta augti smar
kiau. Ji gali išaugti į miestą
kokio pavydės mums ir Vokie
čiai ir Latviai.
J.š ramaus vasarotojų pasilsiui skirto kurorto gali išaug
ti miestas • su visu trukšmu ir
judėjimu, kur dieną-naktį gir
dėsis laivų ir traukinių švilpy
nių ir motorų garsai.
Lietuva prie Baltijos buvo
per amžius, mažai jura naudo
josi senovėje, bet jeigu nori
gyventi kaip valstybė, turi į
jurą žiūrėti kaip į komercinę
priemonę. Taip ir turės būti,
nes patyrė kokią naudą ir pel
nus davė Lietuvai Klaipėdos
uostas.
Vokiečiai, dabartinių savo
smarkavimu, gal kandys truk
dyti uosto vystymui, bet turės
ir taikytis prie Lietuvių, kad
Lietuviai neužrauktų savo biz
nio Klaipėdos uoste visai.

Sž Skani Lietuvišką Duoną
NEW DEAL
B AK E RY

PR. KUNCA1TIS
S a v i ji i n k a s ir Kepėjas
<9

•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL z DUONOS

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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Oficialus Pranešimai Klaipėdos
Pagrobimo Nuotikyje
(IŠ LIETUVIŠKŲ OFICIALIŲ ŠALTINIŲ)
Klaipėdoje jau Trūksta
Maisto
• KLAIPĖDA, Kovo 24 d. —
Užėmus Vokiečiams Klaipė
dą, prasidėjo įstaigų perdavi
mas. Iš Lietuvos pusės per
davimą vykdo Lietuvių komi
saru paskirtas U. R. M. Ekono
minio Departamento Direkto
rius Norkaitis, o iš Vokiečių—
Bertulaitis.
Vokietininkai džiaugsmo dėl
užėmimo nerodo, nes jau da
bar Klaipėdoje pritruko mais
to.
Ryšyje su pastarais įvykiais
Klaipėdoje suimta per 150 Lie
tuvių.
Pedagoginis (Mokytojų) In
stitutas perkeltas į Panevėžį,
o Valstybinis Teatras į Šiau
lius. Lietuvos Konsulatas iš
Tilžės perkeltas į Klaipėdą.
Pasirašius sutartį Lietuvos
delegacija iš Berlino gryžo Ko
vo 24 dieną.

KAIP PRIIMTA VO
KIEČIŲ ULTIMA
TUMAS
KAUNAS, Kovo 22. — Lie
tuva savo atsakyme Vokietijai
dėl Klaipėdos perleidimo sako:
Vokietija pastačius alterna
tyvą kuriuos Klaipėdos kraštas
bus geruoju prijungtas prie
Vokietijos arba dalykų eiga
prives prie ginkluotos akcijos
prieš Lietuvą. Turėdama aki
vaizdoje šį Vokietijos nusista
tymą ir nerasdama kitokio ke
lio taikai išlaikyti, Lietuva pa
reiškė savo sutikimą kad Klai
pėdos kraštas butų atskirtas
nuo Lietuvos ir prijungtas
prie Vokietijos.
Kovo 22 į Berliną išskrido
Lietuvos delegacija su minis
tru Urbšiu priešakyje tartis
dėl Klaipėdos perleidimo. Civi
linės ir karinės Lietuvos įstai
gos iš Klaipėdos iškeliamos.
Klaipėdos krašto gubernato
rius Gailius paskelbė gyvento
jams atsišaukimą,
kuriame
kviečia juos šitokioje istorinė
je valandoje laikytis rimties.
Lietuva smūgį priėmė su
rimtimi ir su pasiryžimu reiš
kia ištikimybę krašto vadovy
bei. Krašte ramu. x
Visoje Lietuvoje paskelbtas
sustiprintos apsaugos stovis.

Klaipėdą Paėmė Vo
kiečiai i savo Griežtą
Kontrolę
KAUNAS, Kovo 23. — Va
kar Klaipėdos krašto įstaigas
kontroliavo vietos Vokiečiai.
Lietuvos centro valdžios pasta
tyti valdininkai atleidžiami.
Vyksta įstaigų evakuacija.
Kariuomenės įgulos pasitrau
SUTARTIS DĖL
kė iš Klaipėdos.
UOSTO
Į kraštą jau įžengė Vokie
KAUNAS, Kovo 23. — Šiąčių kariuomene. Šiądien karo
nakt
Lietuvos delegatai pasi
laivu su palydovais atvyko
rašė
Berline
sutartį, pagal ku
Klaipėdon Hitleris.
rią:
1. Klaipėdos kraštas prijun
DOVANOJA DALĮ SKOLŲ
giamas prie Reicho;
• KAUNAS, Kovo 22. — Vy 2. Ginkluotos Lietuvos pariausybė nutarė visas žemės jiegos tuoj apleidžia Klaipėdos
Banko iki Gruodžio 31 dienos kraštą:'
išduotas paskolas sumažinti 20
3. Dėl išplaukiančių iš at
nuošimčių; išperkamus mokes skyrimo ūkiškų, finansiškų ir
čius už gautą žemę kaimuose pilietybės klausimų, bus susi
sumažino 50 nuoš.; melioraci tarta vėliau;
jos skolas — 30 nuoš., ir pa 4. Lietuvai bus įtaisyta uo
lūkanas už tas skolas — 20 ste laisva zona;
nuoš.
5. Lietuva, Vokietija pasiža
da
nevartoti jiegos viena prieš
LIETUVOS KNYGOS
kitą.
PAŠA ULINĖJE P ARO DO J E
• KAUNAS, Kovo 24. — šio Priede nustatytos bendros li
mis dienomis išsiųsta keli nijos dėl laisvos uosto zonos
tūkstančiai Lietuviškų knygų įtaisymo, būtent: Vokiečių uo
pardavinėti New Yorko Pasau sto valdyba išnuomos 99 me-1
linėje Parodoje Lietuvos sky tams uosto bendrovei reikalin
gus žemės ir vandens plotus,
riuje.
gi uosto bendrovė bus sudary
VISI REMIA GINKLŲ
ta Lietu vos-Vokietijos susita
FONDĄ
rimu su valdančiu Lietuvos ka
• KAUNAS, Kovo 24. — Lie pitalu. Nuoma už uostą bus
tuvos organizacijos nutarė laikoma apmokėta Lietuvos pa
nuo Kovo 30 iki Balandžio 2 darytomis iki šiol Klaipėdoje
dienos visoje Lietuvoje ruošti ir tame krašte investacijomis.
platų vajų Ginklų Fondui pa
Lietuvos susisiekime su lai
remti.
sva zona leidžiamas laisvas nuo
muito prekių pervežimas.
IN OUR LITHUANIA
(Continued from p. S)

From the sugar factory Stasys
took us to another site, not far
from the first where a brick factory
is in tlic course of construction.
Here we met the chief engineer,
T. Siratavičius, who was very helpful with information on this new
brick factory. Their maehinery will
be imported from Czecho-Slovakia,
enabling them to producė C million
: bricks a yea.r. The name of the
factory is Akcinė Bendrovė :Molis’.
I don’t know much aboųt building,
būt I did notice that the workers
had strings run around the lot and
tied to short pegs .just likę builders
back home in measuring the distances and lines of the lot.
Now it was late afternoon, and
a beautiful vvarm dav, so on our
wav home we stopped for a stroll
through the vvoods, where Stasys
is guard. lle showcd us their picnic grounds, and then we walked
over to the river Venta, flovving
through this area, and was especially glad to see it. There were
women and children in the woods
picking berries, and bathing in the
river.
TpSivards evening we took a ridė
to the old railroad station of Kur
šenai, that is no longer in ūse,
except for freight, and I just vague'y remember it as the place we
camė to on our first. visit to Kušenai vears ago. So, after a day
of seeing the sights and points of
interest. and ?. good hearty supper
-it was timc for sleep and another
day on the morrow.

J

(Continued)

KAIP SUTARTIS
VERTINAMA
KAUNAS, Kovo 24. — Lie
tu vos-Vokieti jos sutartį ver
tinkime taip: sutartis yra tei
giamas veiksnys Lietuvos-Rytų Europos taikai.
Atsisakymas sutartyje nuo
jiegos vartojimo paremia Lie
tuvos taikos politiką. Sutar
ties nepuolimo nuostatai ati
tinka Lietuvos neutralumo po
litiką.
Sutartis apsaugoja Lietuvos
interesus Klaipėdos uoste ir
tuo sušvelnina tą sukrėtimą
kurį Lietuva galėtų pajusti ne
tekus ekonominio ryšio pajū
ryje.
Sutarties nuostatai nepažei
džia Lietuvos užsienio preky
bos laisvės ir trečiųjų valsty
bių interesų.
Klaipėdoje buvo Lietuvių su
ėmimų, bet dabar suimtieji
paleidžiami.
Kas platina Dirvą —
platina apšvietą,

tas

LENKAI APIE KLAIPĖDĄ
“Nei Klaipėda be Lietuvos* nei Lietuva be
Klaipėdos Netarps”, sako Lenkų Spauda
(Nuo Redakcijos: šis raši
nys kalba apie. padėtį buvusią
pirm nazių užgrobimo Klaipė
dos.)

KAUNAS. — Lenkai rodo
daug susidomėjimo Baltijos
valstybėse vykstančiais reiški
niais. Jų spauda gyvai atsi
liepia į visus opius šios srities
klausimus. Ir mums yra įdo
mios Lenkti nuomonės bei nusitatymai šiais klausimais.
Šį kartą pažymėsim “Kurjer Poranny” nuomonę Klai
pėdos klausimu. Laikraštis ra
šo kad dar visai nesenai Euro
pos dėmesis buvęs nukreiptas
į Klaipėdą. Aliarmuojančiai
nusiteikus vakarų valstybių
spauda išnaudojus Seimelio
rinkimų progą, kad galėtų sa
vo sensacinguose straipsniuo
se trimituoti apie naująjį Eu
ropos “nerimų židinį”, ši spau
da be jokių rezervų tvirtinus
kad Lietuva jau netekus Klai
pėdos krašto, nes, pirmai pro
gai pasitaikius, jis busiąs pri
jungtas prie Reicho. Buvę net
tokių pranašų kurie jau išanksto nustatė net Klaipėdos “pa
grobimo” datą. Bet vakarų
Europos spaudos norai surąsti
sekančią po Sudetų Vokiečių
“auką” neįvykę. Priešingai,
laikui bėgant galima esą paste
bėti centrinės Lietuvos vyriau
sybės ir autonominių Vokiečių
organų sanfikių normalizacijos
proceso, žymių. Lietuviai su
įprastu jiems realizmu sugebė
ję surasti bendradarbiavimo
formų, o Lietuvių spauda, iš
laikydama lygsvarą aliarmuo
jančios užsienių spaudos aki
vaizdoje, įrodžius savo korek
tiškumą ir šaltumą.
■ Santikių normalizacija Klai
pėdoje buvęs visai natūralūs
dalykas, ką ir buvę numatę
objektivųs stebėtojai. Klaipė
da be Lietuvos ir Lietuva be
Klaipėdos ’ negalinčios gyventi
Santikiams paaštrėjus, Klaipė
dos gyventojams butų palies
ta skaudžiausia vieta — pel
nas. Be to, Klaipėdos galimu
mai jau dabar esą apriboti, to
POLKŲ

dėl Lietuva pasiryžus pagyvin
ti šventosios pagalbinio uosto
statybą, šventosios uosto sta
tymas nereiškiąs Lietuvos at
sisakymo nuo Klaipėdos lygiai
taip pat kaip ir Klaipėda neno
rėtų netekti tų visų pliusų ku
rių ji gauna bendradarbiauda
ma su Lietuva.
Kalbėdamas apie Baltijos
valstybių konferenciją, straip
snio autorius pažymi kad to
kioms šių valstybių konferen
cijoms nereikią teikti kaž ko
kios ypatingos politinės reikš
mės bei įžiūrėti jose kurių
nors slaptų planų bei siekimų.
Iš kitos pusės, reikią pabrėžti
kad Baltijos valstybių pasita
rimai esą neabejotina darnaus
bendradarbiavimo manifestaci
ja, saugojąnt taiką šioje Euro
pos dalyje. Paskutinėje kon
ferencijoje pabrėžtas neutra
lumo principas esąs dar vienas
pozityvus Baltijos bendradar
biavimo elementas. Tai įrodę
kad Baltijos valstybės ryžtin
gai dirbančios taikos idėjai.
Savo neutralumą jos laikančios
garantija, kuri neleisianti joms
patekti į bent kurio ideologi
nio bloko bei valstybių grupės
įtaką.
‘ VDV.
KAIP DAUGĖJA AU
TOMOBILIAI
KAUNAS. — Lietuva ir au
tomobilizmo srityje daro žymią
pažangą, nors ne taip didelę
kaip kituose, net Baltijos, kra
štuose. Sakysim, Latviai Lie
tuvą šiuo atžvilgiu jau yra žy
miai pralenkę.
čia paduoti skaičiai pavaiz
duoja kaip Lietuvoje augo au
to susisiekimas per paskutinį
penkmetį:
1934 metais lengvųjų auto
mobilių buvo — 1256; .autobu
sų — ;282; sunkvežimių (trokų) — 336; raotorciklių —
1127.
1938 metais — lengvųjų automcbiliij — 2301; autobusu
— 333; sunkvežimių •— 789;
motorciklių — 1589.

ALBUMAS

AKOKBIOKUI
Daugelis vaikų mokinasi groti akordionu,
bet neturi tam muzikos. Dirvos Knygyne
galit gauti puikių polkų, kurių dalis yra tos
pačios ką ir Lietuviai vartoja. Išviso 17
smagių polkų.
Vietiniams kaijia ..................... $1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

VALGIĮT
.GAMINIMAS '
ir Namu Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir xt.. Kuri šeimininke turi ru.pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

DIE T U V O S
ŽEMLAPIAI
30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
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Smarkiai Ruošiamasi Basketbolo Turnamentui

PHONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY
(Continued from

Planai antram Amerikos Lie
tuvių Baskct Bali (Krepšinio)
turnamentui jau paruošta.
Turnamentas atsibus CIeve
lande dvi dienas — šeštadienį,
Balandžio 15 ir sekmadieny
16. Turnamentą rengia Ame
rikos Lietuvių Sporto Sąjunga,
o suruošime darbuojasi Cleve
lando Lietuvių Sporto Klubas.
Clevelando Lietuviams lieka
pareiga pasirūpinti priimti ir
priglausti svečius sportininkus.
Vietos veikėjai ir draugijos
prašomos prisidėti prie rengi
mo pravedimo. Visam tam dar
bui reikalinga talkos.
Lietuviai kurie turi savo na
muose vietos svečiams priimti
tuoj praneškit Dirvos redakci
jai arba Sporto Klubo valdy
bai, taipgi Brazis. Bros. runų
parduotuvėje, 6905-7 Superior
avė.
DALYVAUS DAUG
KOLONIJŲ

Jau gauta pasižadėjimų
šių kolonijų Lietuviškų krepši
nio lošėjų atvykti į. turnamentą:
Amsterdam, N. Y.,
Akron, Ohio.
Chicago, III.
Detroit, Mich.
DuBois, Pa.
Gary, Indiana
Niagara Kalis, N. Y.
Youngstovvn, Ohio.
Clevelandiečių dalyvaus net
:
trys Lietuviškos komandos.
Laukiama žinių iš Dayton,
Ohio, Baltimore, Md., ir kitų.
Turnamente Įsirašyti pasku
tinė diena yra Balandžio 2.
Vietiniai Lietuviai prašomi
garsinti šį turnamentą ir pa
tys rengtis dalyvauti.
Įžanga bus po 25c. į kiek
vieną lošimą. Kurie pirks tikietų už $1 sutaupys 25c., nes
gaus įžangos bilietą ir į spor
tininkų balių.
Skubinkit įsigyti tuos turnamento bilietus.

Ona Kaskas-Katkauskaitė
———
■Y-

PROTESTO MITIN Ona Kaskas Pasiruošus
GAS PAVYKO
Darželio Koncertui

6820 SUPERIOR

lašt vveek)

This bed vvas much different from
those vve had slėpt in before. lt
vvas home-made, vvith no springs,
būt only a stravv mattress that
crackeled as I moved, and the pillovv vvas big and fat and over full
of feathers. The sheet vvas coarse
homespun Jinen, and the cover vvas
vvoolen homspun eloth in typical
design of a bright color. In spite
of the springless bed, vve fell asleep
vvithout trouble.
We did not sleep very long be
fore vve vvere avvakenpd, as vve had
a visitor. It vvas my cousin Stasys
Vezevicius, the son of another aunt,
vvho is in America.
Stasys is a
fine young man and I had met
him. vvhen vve vvere here on my
first trip. He is bright and energetic, the type that gets around,
alvvays yvilling to do anybody a
favor. He vvas fairly bubbiing over
vvith joy that I vvas here at lašt,
and right avvav he was telling me
about his plans of entertaining us,
vvhere we vvould go and vvhat he
had to shovv us in this vicinity.
Stasys is employed by the government, he is vvhat they call “Eigu
lis.” It. is his duty to look after
the government forest, to protect
them from thieves. and vandals, i
vvho destroy grovving things.
Of course vve spent a fevv hours i
just talking about the families, and
the things that are most interest
ing to relatives. While we vvere
visiting and talking Bernice and
Zosės daughter, Bronė vrent for a
vvalk to Kuršėnai. Later in the af
ternoon Stasys vvent home for his
horse and vvagon to take us for 1
a ride. He came here on his lovely
nevv bicycle. something that is considered a luxury.
We vvent for a short ride in the
wagon, over the bumpy country
road vvith plenty of ruts,. būt we
enjoyed it, and the beautiful country scenerv. We got back in time
for a big country supper vvith plen
ty talking follovving. Bernice and
T vvere delighted vvith these peoples
displav of affection, their sincere
thoughtfulness, and eonsideratien,
ahvays asking u s vvhat we vvould
: likę to eat, and trying to learn
vvhat they can do for us. Among

tice.
A shabby little store vvith
Severai tiny tables. The ice cream
vvas a very poor imitation of che
real thing out I suppose its the best
they can produce, and as long as
they are not acquainted vvith the
real thing, it (loesn’t matter.
We then vvent home for dinner,
į and later vve all vvent over to insrmnmnmmsmsmmEmmiEBmiimmii spect the sugar factory, the pride
and joy of the people around here.
They speak of it vvith such arrogance and pride, you vvould think
it vvas something greater than General Motors, or the Ford plant.
6702 Superior Avė.
Hovvever, it is a vvonderful thing
in their lives, they do have some
Vyniojamas Popieris,
thing to be proud of, it is industry,
Popieriniai Krepšiai,
and that means vvork and progress.
It is a big nevv modern factory
Visoki šniūrai ir kt.
and really resembles a factory. A
tall straįght smoke stack that exSAM PONGONIS, Sav.
tends into dizzy heights, and I
am sure is much taller than their
HEnderson 1919
tallest church steeple.
Theie are
niiiiiSHiinsiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiii many other buildings to the unit,

Roseilale Paper Co.

LU

•

ANNA. KARPIUS
all built of red brick. We “park
eri” our horse at the side of the
road, and vvent into the main build
ing into the office. Stasys introduceci us and told a young man’ we
vvere interested in seeing the p»ant
Of course, upon hearing that vve
vvere from America, they vvere more
than glad to shovv us around, and
Mr. Kostas Karuža did the honors.
He vvas very coidial and friendlv, anxious to explain anything we
vvanted to knovv. It is very inter
esting to knovv that Lithuanian manufactures all of the sugar they can
ūse. It is a great savmg to them,
not to have to import such a
valuable commodity.
Sugar is a
very important food, and very indispcnsible. Aside from its ūse in
beverages, there is alvvays preserving of fruits .and berries, jellies,
and che laigė amount of candies
manufactured in Lithuania, not on
ly for her ovvn ūse būt for export
also. There are tvvo sugar fačcories in Lithuania, one in Marijam
pole, and the other one here m
Kuršėnai or Paventis, as it is located half vvay betvveen each.
This factory vvas built in 1935,
comprising seventeen building and
employing over a thousand people,
it occupies abGut 50 heetares of
land.
They ūse about 1200 tons
of sugar beets daily during the
making season. I vvas amazed to
learn that Lithuania uses about
27 million kilograms of sugar a
year (2k< pounds to a kilogram).
The machinery in this factory vvas
importeri from Czecho-Slovakia. It
is quite complete as a factory, they
even make their own sevver pipes
for drainage, and nevv buildings are
štili being built around the unit.
I also learned that the height of
the smokestack is 92 meters (one
meter is about 40 inches). Three
months of the year they vvork at
high speed making sugar, then the
other nine m.onths are snent in repairing and getting ready for the
next season. It vvas interesting to
go through the entire factory, vvhere
vve not only savv the machinery,
būt mountains of sacks eontaining
sugar , in the vvarehouse ready for
transportation to all parts of ‘ Lith
uania.
(Continued on page 7)

Praeitą sekmadienį, vakare,
Lietuvių salėje atsibuvo reikš Ona Kaskas, Metropolitan
mingas Clevelando Lietuvių operos narė, šią savaitę daina
protesto mitingas prieš Hitle vo trijose ar''keturiose opero
rio užgrobimą Klaipėdos ir jo I se miesto auditorijoje, su Met
barbarišką grąsinimą visiems ropolitan opera.
Europos žmonėms..
Gavus progą, ji aplankė ir
Šio vakaro kalbėtojai buvo, Dirvos redakciją. Trečiadienio
Dr. S. T. Tamošaitis, K. S. vakare, ji glūdojo šv. Jurgio
Karpius, Amerikos Lietuvių bažnyčioje gaveninėse pamal
Tautinės Tarybos generalinis dose.
sekretorius, ir P. J. žuris, Cle P-lė Kaskas nors labai užim
velando skyriaus Tautainės Ta ta dainavimu, beveik kasdien
rybos pirmininkas. šio sky dalyvauja koncertuose įvai
riaus iniciativa protesto vaka riuose miestuose, bet turi lai
ko sekti ir Lietuvos reikalus.
ras ir rengtas.
Priimta, rezoliucijos, kurios Ji labai sujaudinta dėl Lietu
pasiųsta Amerikos ir kitoms vos netekimo Klaipėdos.
themsel'Ts they tvould talk in whisvaldžioms prašant užtarimo ir Ji sugry'š į Clevelandą dai pers and vve could feel that they ATTENTION, PATįrodant Lietuvai priklausomy nuoti Balandžio 20-22, ir Ba l vvere outdcing themselves to make
us happv and comfortable, vvh'ch
bę Klaipėdos krašto.
landžio 21 d. dainuos Lietuvių 1i vve
RIOTIC YOUTH!
sūrely vvere.
Perskaityta telegramas Lie Darželio naudai koncerte miestuvos valdžiai, kuris pasiųstas to auditorijos Mažajame Teat- į FRIDAY — JULY 1
Lithuania needs our Lithuanian
šeštadienį iš vakaro, reiškian re.
Avvakening this morning I vvas support in her day of tribulation.
surprised
to
find
the
sun
shining
tis Lietuvai užuojautą ir P-Bilietai šiam, koncertui labai brilliantly, and štili everything vvas Let us demonstrate throughout our
Jonas P. Grife Sveikina žadą
country our solidarity in defense of
remti ją bendrame tau- smarkiai eina. Iki koncerto, very
I thought to myself, it her freedom and sovereignty. Lith
CIevelandiečius
tos reikale.
gali jų pritrukti. Pasiskubin mušt silent,
be very early, perhaps not uania mušt not be made the pupAngliška spauda pla- ki! įsigyti sau bilietus.
more than six o’clock, and vvhen I pet of the Nazis or the CommuJonas P. Gritė, buvęs Cleve čiaiVietos
šį
mitingą
aprašė.
špoke to Bernice she said it vvas nists būt mušt stand united to the
lando veikėjas, dabar gyvenan
already nine o’clock.
lašt man against any foreign intis Portland, Ore., prisiuntė
Shortly after vve vvere dressed and vasion.
Kalbės
Dr.
Beneš
ir
atnaujinimą savo Dirvos prehad our breakfast Stasys came over
May I urge you to do vvhat you
KAŽIN KAD PATYS
to take us to tovvn, as it was market can in this vital matter. Lithuannumeratos ir rašo šitaip:
La Guardia
day in Kuršėnai. Simon and Zose ians in these crises mušt not be
“Man vis rupi žinoti kas
PASISKUBINTU
Buvo pranešta kad CIevelan also came along, and vve vvere wor- found vvanting. They mušt not be
CIevelande dedasi ir kas veide šį sekmadienį, Balandžio 2. ried about taking too much of their sparing either in money or in mor“ATSISTATYTI”
kiama tarp Lietuvių. Jau sufrom their vvork, būt vvith ■ ai support to defend her against
miesto auditorijoj kalbės buvę time
company there it vvas a holiday for the enemies.
virš 29 metų kaip apleidau CleClevelando nusigyvenę poli- Čekoslovakijos valstybės vadai them
as long as their guests stay,
Let us do vvhat vve can to bring
velandą, ir kai pavartau Dirvą tikieriukai, išgirdę kad Vokie Masaryk iš Dr. Beneš.
and vve vvere told not to vvorry.
about
a elose collaboration of all
jau nematau joje senų savo čiai atėmė iš Lietuvos Klaipė Kaip tik Vokiečiai sudraskė This kaimas is just outside of the Baltic
and Scandinavian counpažystamų biznierių vardų, tik dą
tovvn,
and
the
church
steeple
can
b?
žiauria prievarta, pradėjo ir pavergė Čekiją, Jan Masa- seen from the house. The road tries for peace, security and pro
vieną J. Bindoką dar randu. rašinėti buk tautinė Lietuvos ryk išvyko atgal į Londoną,
gress.
Lithuanians for liberty or
“Pas mus Portlande yra la valdžia Klaipėda “pardavus”, ten pradėti čekų valstybės at- leads right past the church and death.
cemetery, vvhere you enter the cobL. J. ESUNAS
bai gražus oras, žiemos suvis ir dar pridėję Vilniaus “par
darbą.
blestone pavement, and in another
mažai turėjom, smego buvo i davimą”, rėkauja kad Lietu steigimo
Dr. Beneš, buvęs Čekoslova minute you are in the center of
mažai.
tovvn vvhich is usually the market
vos valdžia turinti atsistatyti. kijos prezidentas, kalbės, kaip square.
This is such a little tovvn, LITHUANIAN A. C.
“Sveikinu visus savo drauTaip, tikrai jau laikas pa skelbta, o į Masaryko vietą at the buildings
old and quaint,
gus ir pažystamus Clevelan- tiems tiems musų nusigyvenu vyks New Yorko miesto mayo- all the vvomenarewear
kerchiefs on
The Lithuanian A.C. cage team
diečius ir siunčiu iums savo siems meklioriams ‘.atsistatyti’ ras La Guąrdia.
their heads and you can feel the did not play Monday, March 27, as
širdingiausius linkėjimus.”
provincial
atmosphere.
The
tovvn
iš Clevelando Lietuvių tarpo ir
the Serbs requested a postponevvas buzzing vvith people at the mar- ment of the game because tvvo of I
bėgti iš miesto, o jie vis tik
ket, the peasants there vvith their their star players vvere participat- i
©ORAS Clevelando srityje maišosi ir daro gūdą musų ko PLEPERIAI NETURI
vvares and farm produets, and Sta- ing in the Greater Cleveland Class
pastaromis dienomis labai mai lonijai.
Patriotas. KĄ KITO VEIKTI
sy’s vvife vvas there to join us.
A Championship series. Sportsmenšosi. Vieną dieną visai vasa
Lo and behold, vvhat is that, that like, the Litts agreed to this postSLA.
136
kuopoj
yra
pora
vve see?
In one corner of the ponement. The opener of the Inros šiluma, o antrą dieną vėl
narių kurie neturėdami kuo ge square is a merchant vvith a vast ter-Lodge
League Championship vvas
žiemos šaltis.
of
darling
Žemaitiškos shifted to Wednesday, March 29,
ČEKAI DIRBA AT- resniu užsiimti kalba kad per į displav
klumpės.
A
sight
that
vve
had
not
eitą vąsarą, po buvusio SLA.
©CLEVELANDO Demokra
and the second game to Friday,
that thrilled us. Hovv could March 31.
STEIGIMUI SAVO kuopų parengimo, to parengi seen,
As scores 'vvere not
tai vis tarp savęs kariauja. Nevve resist the temptation, to ovvn available at presš time, .all scores
mo
aprašyme
Dirvoje
paminė

. žiūrint laikas nuo laiko pasi
a pair. It vvas so much fun to and highlights of the tvvo series
VALSTYBĖS
rodančių susitaikymo žymių,
jimas apie to pikniko gaspado- try them on, and vve each bought games
vvill be printed iri next vveek’s
Clevelando čekai ir Slovakai riaus perdaug išsigėrimą buvo a pair. The people around us issue.
vis iškyla nauji nesusiprati
to vvatch, and vve could see
mai. Pastaru laiku nesusipra turėjo savo milžinišką susirin mano rašytas. Tai yra klai I stopped
the amazement in their eyes, I • B O W L I N G
timai kilo dėl taikymosi išlygų. kimą pereitą savaitę, protestuo dingas jų užsipuldinėjimas ir suppose
they vvere vvondering vvhat i
The race for the Lithuanian A.C.
Frakcijas vadovauja senasis dami prieš Hitlerio sudrasky jieškojimas pateisinimo savo ūso of them vve could have in. Bovvling
League title did not make
partijos vadas Gongwer ir bu mą jų valstybės ir visi sutiko negražiam darbui. Reikėjo po America! We pąid the man a lit | much of a change. Lašt Sunday, we
and
a
half
for
these
hand-made
vęs miesto mayoras Mill-r. Jų darbuotis už . sa^o buvusios nui “gaspadoriui” taip nepa lovely vvoodcn shoes, the best ldnd had the tvvo tied top teams upset. in
of 3 games. The Coventry Recsutaikymui darbuojasi Mat’a. respublikos atsteigim ą.
sielgti ir nebūtų buvę ką apie of a souvenir from Kuršėnai in Že 2reations
took 2 games from the
jį rašyti.
maitija.
Cleveland Lettering Co., and the
Tie kurie rupinasi apie ma- After vve had enough of secing A.C.’s took 2 from the Grigaitis
no .santikius su S, Čerauka lai the market, Stasys invited us in Cleaners.
for some ice cream.
This store
Al Samolis, anchorman for the
nesirūpina, Mes kritikavomes vvas
nothing likę Konrad's in Kau- ; Letterers, celebrated his birthday
ne dėl savo kišenės, o dėl labo nas. It vvas a combination gro- ! bv blasting the pins for games of
organizacijos, kurios nariais cery, bakery, restaurant and other i 235-—225—194 to compile a 654 ser
esam.
A. Dubauskas. things. that I probably did not no- : ies. Stan Halaburda of the Coven
©16 NAUJŲ KUNIGŲ, šv.
Jono katedroj Vysk. Schrembs
pereitą šeštadieni įšventino 16
, kurie
baigė vie
nauju kunigų
.................
‘ 
tos kunigų šėm inari ją.

GOSSIP E R’S

try team vvalloped 233—193—-180,
a 606 series. Dr. Vito Kubilus also
came out of a recent slump, Ritt’ng
226—163—162, a 551 series. Doc’s
teammate, Augie Norbert, marked
up a 550 series. In all, seven men
scored better than 500 for three
games. Seems as if everybody is
opening uo for the fmish drive.
Sunday’s feature mateli brings to- '
gether the Grigaitis Cleaners and
the Coventry Recreations. This latter mentioned team has a great
chance to vvind up on top of the
league, yet.
WOMEN’S SOCIAL SUCCESSFUL
Lašt Saturday’s card party, sponsored by the Women’s Auxi!iaiy of
the club. vvas a great success. The
vvomen, he^e. sincerely thank Mr.
and Mrs. Wilkelis for the ase nf
their home and all vvho attended,
contributing to its success. The proceeds vvill be used to purchase a
trophy for the Tournament.

GRIDIRON

By Comma Dee

VERONICA Thomas, Jane Addams student who has “landed” her
first job as garment vzorker in one
of our textile concerns on Superior
Avenue, informs the mislead public
that she was requisitioned lašt June
by her “Don Juan” for her graduation prom this year. You might
warn youę next “victim,” Miss Tho
mas, that he’d do well to apply for
the first returns on his old-age
pension at the time he could expect his d&tė; -however, you do bake
luscious triple-layer chocclate cakes;
so who are to denounce you ?

AT lašt a logical solution explaining the presence of such an excessively enermous volume of household utilities — cooking ware, cloth
ing, etc. — at Miss Eleanor Zaranka's residence dawns upon us. Eieanor expects to undergo the marital
tie sometime this sumrner. As we
visualize Miss Zaranka surveying
her glistening ammunition 'with her
arms folded, we are reminded of
the olose analogy to the ancient
Greeks who always prepared camp
before engaging in battle wit,h the
opponents, būt — the best of success, Eleanor.
ALLEGEDLY,
Brouno
Kudjus,
erstwhile choir member and former
Case metallurgist, has satisfactorily
found mild compassion, tender, consoling svmpathv, and a temporary
refuge for his heart-ills in Miss
Bernice Gražulis, an affable young
lady.
Bu£ perhaps Bruno isn't
aware of the widespread publicity
his recent local-show date with the
“dear one” received because of a
statement issued by one of Bernice’s
“friends” to the cffect, “Their dates?
— Norwood, I do believe!” You
have our heartfelt approval, Bruno.

CLEVELAND, OHIO

-

AVĖ.

®

Akelis, a “reg’lar guy,” gravely pondering his perplexing problem. ■—•
Miss LaVerne Ėisher, his “stimulator,” and her sister have both hinted — demanded, rcally — their
approval and admiration of Easter
corsages, silver fox furs, and Richard Greene. screen idol.
As an
idca, Johnnv, we suggest you even!y divide the expense with Anthony
G--------- your “bell-hopped” friend
of Statler. As for Greene ■— vvell?
Thanks for the “info,” Miss Fisher.
BENNY Visnauskas, White Sewing Machine Co. employee and local
sports addict, evidently revels in
expounding Stirring tales of his
feats-of-skill in bowling at the Coventry Recreational Alleys.
Benny
boasts of bc-wling consistently in .
the 200’s. We will readily agree
that such scoring is to be commend-^
ed; so — keep “rnovvin’ ‘em down,”
Benny.

ANDREVV Bates, another “big
timer,” apparently sustains no particular qualms about driving around
— not one, būt tvvo — youthful
“madchėns” in “that car.” Far be
it from us to discourage you, Andy;
hovvever we don’t believe that there
vvould be sufficient girls to go all
around if vve should all resort to
such tactics — even for Ap(ril
Fool’s Day.

REFERRING again to spring —
vvith romance beckoning from each
leafy bough and blade of grass,
blonde Algard Vaiksnoras, analytical chemist employed by the Alumi’num Co. of America, gives undeniable evidence of being keenly susceptible to the charms of Miss
Erna Schultz and Miss Gertrude
C___ tvvo excellent specimens of
feminine pulchritude. Say, Algard
WITH Easter rapidly approaeh- CAugie), of hovv manv grams of
ing, investigation discloses Johnny vvhat is love composed ?

SECOND LITHUANIAN NATIONAL
BASKETBALL TOURNAMENT
Cleveland — April 15-16
mg teams vvith national reputations
j and the fans, and fannettes, vvill
: see some very classv basketball on.
Plans for this second national both Saturday and Šunday. Teams
tournament, this year under the entered to date are: Amsterdam,
auspices of the American Lithuan N.Y., Akron, O., Chicago, 141., De
ian Athletic Association, and spon- troit, Mich., DuBois, Pa., Gary, Ind.,
sored by the Cleveland Lithuanian Niagara Falls, N.Y., Youngstovvn,
Athletic Club, are rapidly rounding ; O., and three local teams. We are
into form. When vve say rapidly štili vvaiting to hear from another
rounding into form, vve mean — Akron team, Dayton, O., Duquesne,
nothing else būt —.
Pa., Baltimore, Md., and one or
The heat is being turned on, and more local teams.
(The deadline
everyone mušt movė at high speed, for entering teams is April 2).
to have things all sėt for our visiA.U games vvill be' played in Cathtors and guests before April 15. edral Latin gym and the time of
Invitations vvere sent out to all the first game vvill be announced
local organizations, and clubs, ask at some future date, in addition to
ing them to send representatives. information concerning the balls to
The response vvas very good and a be held vvith presentation of the
good attendance heard the tourna trophies, etc.
ment committee’s report at our lašt
Clevelanders and visitors vvill al
meeting.
so have their first view of the first
The help of all vvill be needed, if Lithuanian Olympic flag brought to
vve vvant to' do right vvith our visit this country by. Geo. Venslovas, presing countrymen. This is more than ident of the American Lithuanian
just, a tournament. It vvill be a A.A. and the Cleveland A.C.
gathering of athletes of our ovvn
This flag is a presentation of the
blood — all Lithuanians. This may Kaunas Cątholic Organization and
be the reason for all this onthusia- Catholic nevvspapers association.
sim in preparing this tournament.
Tickets for the tournament go
Here is a request vve are putting on sale this vveek (the family ticup to all our readers. Our housing ket) or a book of 5, one for each
committee needs rooms to house all event, (there’s to be 3 basketball
these athletes. While they are hepe sessions and tvvo big balls) $1.00 o’yvve vvant them to live i n a Lithuan single admission tickets 25c. The
ian atmosphere, have them feel at buver of the books savęs 25c. On
home. We mušt find rpom for 100 ly a limited number of these paror more — vvill you help? If you ticular books vvere printed and you
can take someone in, notify th:s may get them at the office of this
nevvspaper office, or leave your paper, Brazis Bros. Clothes, or any
name, address, and number you can members of the Club. The lįst of
accomodate at Brazis Bros. Store, all ticket sellers vvill be announced
Sunerior Avė.
next vveek.
This year’s tournament is dravv- BOOST THIS TOURNAMENT!

By GEO. C. VENSLOVAS
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PUIKIAI PASIUTU

| PAVASARINIS 0950
! Suitas - Topcoatas
Pasiuvami bent kokio stiliaus

Į

be ekstra primokėj’mo

Gabardino, Worsteads, Tvveeds ir Cheviots

Spalvos: Horizon Blue, Hedge Green, etc.
taipgi įvairių brvžių (stripes)

Gatavi dėvėjimui
Siutai — Topkotai

$17.75
<R

3 krautuvės

6905 Superior Avenue
6122 St. CIair Avenue
404 East 156th Street
» Atdara kas vakaras ®

Į

