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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

f.------------------------------------------------ -------------------------------------------

LENKIJA SUTARĖ SU ANGLIJA BENDRAM
GYNIMUISI; LENKIJA GAUSIANTI IŠ

338,000 ANGLIAKA
SIAI NEDIRBA DĖL
NESUSITARIMO SU
OPERATORIAIS

Kovo 31 pasibaigė mink
štos anglies darbininkų su
tartis su. kasyklų operato
riais, bet unijos vadai nepajiegė sudaryti naujos su
tarties, taigi. Balandžio 3
d. apie 338,000 angliakasių
buvo be darbo, laukdami
tolesnių patvarkymu.
Vakarinėje Penrsylvanijoje vienoje 119,000 darbi
ninkų laukia žinių apie su
sitarimą. Jie nustoja po
puse milijono dolarių algų
kasdien, bendrai suėmus.
Šis nedarbas apima . aštuonių valstijų Appalačių
kalnynų ruožto angliaka
sius.
Tarybos tarp unijos vir
šininkų ir kasyklų operato
rių atstovų tęsiasi.

UNIJA BĖDOJE. Phila
delphia, Pa. — Darbinin
kų unija tapo pripažinta
atsakominga už sėdėjimo
streiko metu padarytus di
delius nuostolius Apex ko
jinių kompanijai ir pritei
sta užmokėti $711,952. Tas
streikas tęsėsi 48 dienas
pavasarį 1937 metais.
Tai yra pirmas toks tei
smo nuosprendis. Unijos
vadai apeliuoja.
BELGIJOJ, Merstal ka
ro reikmėms dirbtuvėj, iš
tikus sprogimui užmušta
10 moterų darbininkių, 32
kitos sužeista.

BEDARBĖS apdraudos
Amerikoje tose valstijose
kuriose veikia socialės ap
draudos įstatymas, per Va
sario mėnesi išmokėta $34,700,000, — $5,500,000 dau
giau negu Sausio mėnesį.
Kovo mėnesį bedarbės
pašalpas ėmė visas milijo
nas likusių be darbo darbi
ninkų.
IŠSIRINKO. Cleveland,
Ohio. — Clevelande įvykus
automobilių unijos konven
cija . išsirinko prezidentu
Roland J. Thomas. Jų va
du iki šiol buvo Homer
martin, kuris po vaidų iš
stumtas iš unijos.
Unija nutarė kovoti už
30 valandų darbo savaitę
su dabartiniu 40 valandų
savaitiniu užmokesniu.

SUV. VALSTIJŲ karo
Departamentas ėmėsi savo
karo lėktuvų dauginimo
programą, skubindamas iš
duoti užsakymus statydin
ti 550 lėktuvų.

ANGLIJOS DIDELĘ PASKOLĄ

Paryžius, Bal. 5. — Ra
dio pranešimais, sako Len
kija ir Britanija pasirašė
ar tuoj pasirašys AnglijosLenkijos militarišką sutarti. Britanija žada tokias
sutartis padaryti SU Rusija ir Rumanija.

ją, Rumaniją, kuriai taip
gi žada paskolą ir preky
bos sutartis; Turkiją ir ki
tas šalis.
Kadangi Britanija nepa
sižada ginti Danzigo, jei
gu Hitleris norėtų jį atsi
imti, Lenkija nori palaiky
•Yti ir draugiškus ryšius su
Vokietija
ir kaip nors tiePaLondonas, Bal. 3.
sloginai
dėl
to uosto ir kasitarime su Lenkijos užsie
nių reikalų ministru Pulk. ridoriaus susitarti.
Beck’u, Britanijos premje
Varšava. — Rusijos žaras Chamberlain pareiškė
už Anglus ir Prancūzus pa lios medegos, būtinai reika
žadą Lenkijai nuo Vokie lingos Lenkijos industrijai,
čių užpuolimo. Tas paža visu smarkumu vežamos į
das apima ir gelbėjimą ki Lenkiją.
tų mažų šalių kurias Vo Eina žinios kad Rusija
kiečiai norėtų užgrobti tik pažadėjus gelbėti Lenkiją
karo lėktuvais ir kita ka
slu užvaldyti Europą.
Chamberlain, savo iškil ro medega jeigu Lenkijai
mingame pažadėjime gelbė prisieitų susiremti su Voti Vokiečių kaimynines ša kietija.
Kitos žinios praneša kad
lis nuo Hitlerio užgrobimų
Stockholme,
Švedijoje, prapasakė: “Mes negalim am
sidėjo.
Vokiečių-Rusų
pasi
žinai gyventi nuostabu ir
tarimai.
aliarmų atmosferoje, nuo
Lietuvos ministras Lenko Europa kenčia pastarų
kijai, Jurgis Šaulys, išsimėnesių bėgyje.”
Balandžio 4 d. praneši reiškė kad dėl Hitlerio už
mas iš Londono sako kad grobimo Klaipėdos, sanriLenkija sutinka sudaryti kiai tarp Lietuvos ir Len
militarišką sutartį su Bri kijos pagerėjo.
tanija, kuri skubiai darbuo “Lietuva tiki jog Cham
jasi apsupti Vokietiją iš berlaino akcija pasuko Eu
visų pusių, sulaikymui Hit ropos istoriją į naują kryp
lerio nuo tolimesnių užgro- tį”, pasakė Šaulys.
binėjimų.
Beckas yra labai palin LAUKIA HITLERIO
kęs prie Vokietijos, taigi
PUOLIMO KUR
jeigu Chamberlain norės
gauti Lenkijos pilną suti
NORS
kimą bendrai laikytis prieš
Hitlerį, turės daug ko Len Paryžius. — Nekurie tėmytojai tikrina kad Hitle
kijai pažadėti.
Tarp kitko Lenkija nori rio susilaikymas nuo naujų
kelių desėtkų milijonų do puolimų yra tik laikinas.
larių paskolos, ką Anglija Jis gali pulti Danzigą, Rumaniją, Daniją arba Lie
pasirengus duoti.
Beck visada buvo prie tuvą.
šingas Rusijai ir nenorėtų
Lenkai ruošiasi netikėti
turėti Rusus draugais ko numams. Hitleris esąs pa
voje prieš Vokietiją.
reikalavęs Lenkiją grąžin
Iš savo pusės Chamber ti Danzigą, bet tuo tarpu
lain organizuoja į “Hitle Lenkija atsisakė reikalavi
rio sulaikymui” ratą Rusi- mą pildyti.
rr*

MUSSOLINI IR HIT
LERIS TARĖSI KO
GRIEBTIS

VOKIEČIAI RĖKIA IR
GRASINA BRITAMS

Beriinas, Bal. 3. — Po
dalyvavimo naujo kariško
laivo nuleidimo iškilmėse,
Wilhelmshavene, Balandžio
1, Hitleris išvažiavo pasilsiui į Šiaurės Jurą. Bet
patyręs apie Londone ei
nančius pasitarimus tarp
Becho ir Chamberlaino jis
parsiskubino į Berliną.
Šiose iškilmėse Hitleris
grąsino ir smerkė Britam)
ją už jos pastangas suda
ryti ratą aplink Vokietiją.
Nazių spauda perkūniš
kai smerkia Chamberlaino
pasimojimą apsupti Vokie
tiją. Sako, Londonas turi
pasirinkti, ar taikytis su
Vokietija ar nutraukti san
tikius. Vokiečiai taip gali
nusistatyti prieš Britus į
kelias dienas jog Vokieti
joje neliktų nei šunies ku
ris priims šmotelį duonos
iš Anglijos.
Po Chamberlaino pasa
kymo Britanijos atstovų
rūmuose jog Anglija ir
Prancūzija gins visas ša
lis, kartu ir Lenkiją, nuo
Vokiečių, jei jie kam grąsins, iš Berlino paleista pagrąsinimas kad Vokietija
belauks iki ją apsups ir iki
apsupimas nebus suardo
mas. Anglija esą stengia
si visais budais kenkti Vokieti jos interesams.

Roma, Bal. 5. — Musso-1
lini ir Hitleris turėjo tele
fonu pasikalbėjimą apie šių
dienų įvykius, -kurie liečia
tų abiejų diktatorių reika
lus ir gręsiamą jiems pavo
jų iš Prancuzų-Anglų or
ganizuojamo apsupimo.
Italija pasiryžus užgrob
ti mažą valstybę Albaniją,
skersai Adriatiko jurą, ar
dymui Londone gaminamo
lanko prieš Hitlerį.
Mussolini ir Hitleris no-!
ri greitomis į savo ratą įtraukti Ispanijos užkariau-1
toją Gen. Franco.
Albanija pasiruošus kariauti apsigynimui.
JAPONAI SUMUŠTI

UžSIENIŲ REIKALŲ
MINISTRAS

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU
JUOZAS TŪBELIS. Lietu
vos Banko Valdytojas, išrink
tas vėl Lietuviu Tautininkų Są
jungos pirmininku, po to kai
buvęs ministras pirmininkas V.
Mironas atsistatydino su savo
kabinetu ir pasitraukė iš są
jungos vadovybės.
Ponas Tūbelis buvo pirmu
tinis ir ilgametis Tautininkų
Sąjungos pirmininkas.
Kun.
Mironas pirmininku buvo iš
rinktas tik ši Sausio mėnesį.
•

Juozas Urbšys

Naujojo Lietuvos kabineto
narys, likęs Ministrų Ka
binete toje pačioje vietoje
kurią laikė Kun. VI. Miro
no valdymo.

KIPRAS PETRAUSKAS at
vyksta i New Yorką dalyvauti
Pasaulinės Parodos programe.
Jis žada koncertuoti keletoje
didesnių Lietuvių kolonijų.
•

ANTANAS MERKYS, Kau
no miesto burmistras, pasiry
žęs atvykti j New Yorką daly
VOKIETIJA SKĘSTA vauti Lietuvių Dienos progra
me vasaros pabaigoje.
SKOLOSE
•
MIRĖ ŽYMUS LIETUVIAI.

Hong Kong, Bal. 3.— Ja
ponai verždamiesi į pietinę
Kiniją, netikėtai buvo Ki
nų sutikti ir sumušti. Ja
ponai neteko 3,000 karei
Berlinas. — Vienų metų
vių, užmuštų, sužeistų ar bėgyje Vokietijos valdžios Kaune ų staiga mirė vienas senesnių Lietuvių veikėjų , Prasuimtų.
skolos padaugėjo 4 bilijo nas
Jis buvo gimęs
nais dolarių, ir dabar sie 1873 Stakelė.
m.,
Adamavos
k., PumUŽBAIGĖ KARO IN
kia virš 11 bilijonų dolarių. penų v. Mokėsi Liepojos
gimDUSTRIJAS
Tas parodo Vokietijos iždo nazijoj, vėliau prie Maskvos
Burgos, Ispanija. — Ge- silpnumą.
lankė provizorių
neralissimo Franco įsakė
Vokiečiai besišvaisty da universiteto
kursus.
tuojau užbaigti privatinė rni ir užgriebinėdami kitas
Antanas Brazdžionis mirė
se karo reikmenų industri šalis nieko tuomi nepelno.
jose darbus. Tos dirbtu Prekybą su pasauliu sunai Panevėžyje, Kas seniau Panevės į 90 dienų turės susi kino. Viską viduje sunau vėžyje gyveno visi atsimena
jo šeimyną, nes tai buvo tauti
SUV. VALSTIJOS pri- tvarkyti kitiems darbams doja ginklavimuisi.
nio veikimo lizdas. Velionis
pažinusios Ispanijos nacio į darbus priimti paleistus
buvo
gimęs 1841 m. Deikiškių
nalistų vyriausybę, pasky iš tarnybos kareivius.
k.,
Vabalninku
par.
NUTARĖ
100
MILI

rė jau ir savo atstovą Ispa
mirė Kovo
Jonas
Pautienius
DANIJOJE naziai pava
JONŲ VIEŠIEMS
nijai, Ispanų atstovas jau
ligoninėje,
16
Kauno
miesto
užėmė buvusios ambasados rė smarkią agitaciją už
DARBAMS
metų
amJis turėjo apie 80
savo kandidatus ir rinkirumus Washingtone.
žiaus, kilęs iš Vilkaviškio ap. f
se Balandžio 3 d. laimėjo
Washington, Kovo 37. — Skerpėjų k., Lankeliškių vals.
UŽSIMUŠĖ KARALIUS. keturias vietas Danijos sei Atstovų Rūmai priėmė dar Buvo žinomas knygnešys.
Bagdade, naktį gryždamas me.
$100,000,000 sumą viešų Prof. Liudas Valionis mirė
automobiliu užsimušė Ira Naziai grasina kad Da darbų vedimui, bet nesuti Kaune Vasario 27 d., buvo tik
ko karalius, 27 m. amžiaus. nija gali sulaukti tokio pat ko skirti $150,000,000 kaip 53 m. amžiaus. Kilęs iš Mizelikimo kaip Čekoslovakija prezidentas reikalavo.
rių k., priešais Druskininkus.
14 ŽUVO PATVINIUO- jeigu valdžia nesusilaikys
Ir senato komisija atsiSE. Vicksburg, Miss. — nuo “bolševikiškos” politi sako užgirti daugiau kaip ŽEMAIČIŲ PLENTUI užsa
Vieškelio užsėmime ir tilto kos.
tą sumą.
kyta 19 naujų keleivinių auto
išgriovime per upę, prigė
busų. Susisiekimas tuo plen
PRANCŪZIJA pasirašė
rė 14 žmonių, kurie pakliu
TARP RUSŲ ir Japonų tu numatyta pradėti Balandžio
prekybos sutartį su Ruma- vėl įvyko susikirtimas — 1 d.
vo savo automobiliais.
nija, paremti ją prieš Hit šaudymas tęsėsi 3 valan
lerio pastangas paimti į sa das prie Mančukuo sienos. LIETUVOS prekybos sutar
vo įtaką.
tis su Argentina užtvirtinta.
CHICAGOLJ, Balandžio Prekių apsimainymo kiekiai žy
| ISPANIJOS kare žuvo 3 d. miesto mayoro rinki miai padidinti.
174 lakūnai. Italai lakūnai muose laimėjo Edward J.
; šiame kare numušė 730 lo- Kelly, ikšiolinis mayoras, LIETUVOJE turėjo pradėti
jalistų lakūnų.
Demokratas. Jis gavo 183,- veikti vidaus oro susisiekimas
000 balsų daugiau už savo Kaunas-Klaipėda nuo Gegužės
1 d. Dabar tas planas sutruk
ARGENTINA pradėjo oponentą.
dytas. Nuo Birželio 1 d. pra
vajų prieš nazių veikimą
savo šalyje. Sugaudytus PRIE ŠIAULIŲ, ties Rekv- dės veikti oro susisiekimas PaVokietijos agentus ruošia vos ežeru, statoma didelė elek langa-Kaunas.
si deportuoti.
tros stotis, kuri aprūpins elek Buvo sudaryta projektas tie

UŽSAKĖ 120 BUŠŲ
Kent, Ohio. — New Yor
ko Parodai užsakyta čia
padaryti 120 busų žmonių
vežiojimui po parodos plo
tus. Darbo užtikrinta dėl
600 darbininkų visai vasa
rai.
Kuršių Marių pakrantės vaizdelis ties Juodkrante, Klaipėdos krašte, Vokiečių užgrobtas.

•

•

JAPONIJOS vadai kurie
tarias1’ kaslink Vokieti j os' Italijos-Japonijos militariškos sąjungos, sako norėtų
į geriau susitarti su Britani
ja ir Amerika, iš kurių gali
i sulaukti finansinės pagali bos.
RUSIJOJE pradėta mo
kinti merginas valdyti ir
operuoti traktorius, kad ki
lus karui galėtų užimti vyVDV rų vietas.
I

tra šiaulių-Panevėžio rajoną.
NAUJA LAIDOJIMO TVAR
KA. Vidaus reikalų ministras

paruošė naują kapų ir laidoji
mo įstatymo projektą. Tuo
projektu, kapus galės laikyti
savivaldybės ir tikybinės organizacijos. Po 50 metų kapai
turės būti uždaryti. Laido jimo kainas tvirtins apskričių
viršininkai. Lavonas negalės
būti ladojamas anksčiau kaip
po 24 valandų mirimo ir ne
vėliau 72 valandų.

simui naujo geležinkelio Kau
nas-Klaipėda, kuris turėjo bū
ti pastatytas per 10 metų ir
tam tikslui numatyta skirti 36
milijonus litų. Ir šis darbas
sutrukdytas Klaipėdos atplėšo
mu. Dėl to dikčiai nukentės ir
patys Klaipėdos krašto žmonės.
auga ir
plečiasi. Miesto savivaldybė
pasiryžo šiais metais pastaty
ti turistams viežbutį už 500,000 litų. Tokio pastato Alytu
je dar nėra.
ALYTUS sparčiai
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Wyoming Klonis, Pa.
Miesteliai ir Kaimai Pilni Lietuvių — Lietuviai
Užima Įvairias Valdiškas Vietas

LIETUVOS ATSTO
VO P. ŽADEIKIO
PAREIŠKIMAS

TRUMPOS!
ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

BR00K1YN, N. Y
BOLŠEVIKŲ MASS MITIN
GAS

Dėl Garse tilpusio prane
šimo apie Ministro P. Ža- • BUENOS AIRES, Argenti- Kovo 26 d. visų srovių Lie
deikio pasireiškimą Klai na. — Iš šiaurinės Amerikos tuviai išskyrus komunistus, tu
i Urugvajų ^atvyko Lietuvis rėjo protesto mitingą McCadpėdos reikale:
kunigas vienuolis. A. Tamoliu- din salėje, delei Klaipėdos už

MIRĖ. AMERIKOS LIETUVIAI
SAVEIKIENĖ Ona, 65 metų, LEKSNA Jurgis, pusamžis,

mirė Kovo 20, Youngstown,
mirė Kovo 9, Chicago, III.—
Ohio. Palaidota 24 d. Pali Grinkiškes par. Amerikoje
išgyveno 32 metus.
grobimo. Salė buvo pilna žmo ko nuliūdusį vyrą, 4 sūnūs
AVashington, Kovo 31 d.
Rašo Jonas J. Nienius.
nas.
Lietuviai
katalikai
savo
ir
5
dukteris.
Youngstovrne
MARUZIENĖ Zofija, 41 metų,
nių. Dalyvavo geri kalbėtojai,,
Straipsnyje: “Lietuva Ne
teko Turtingo Klaipėdos Kraš naująjį dvasios vadą sutiko su 1 ir Lietuvos reikalams aukų su gyvena ir jos brolis. Iš Lie mirė Vasario 28, Sao Paulo,
Sukantis, F. Amšiejus, S. Žu to”, matomai nepasiteiravus dideliu džiaugsmu. Vasario 5 į rinkta $202.
(Tęsinys iš pereito nr.)
tuvos paėjo Krosnos parap.,
Brazilijoj. Ten išgyveno 11
parašėte gryną netiesą apie d. Kun. A. Tamoliunas atlaikė į Sekančią dieną, Kovo 27, sa
kauskas.
Suvalkijos. Čia išgyveno 43
metų.
Amerikonų tarpe veikia F. Lietuvos Atstovo žingsnius Lietuviams pamaldas. Argen-: vo taip vadinamą masinį sūriDURYEA miestelis yra ke
metus.
Palaidota
su
pamal

MOTIEJŪNAS Povilas, mirė
rinkimą rengė musų komunis
Vašingtone. Kovo 22 Lietuvos
lios mailės nuo Luzerne apskri Reckus, mokyklų direktorius., Atstovas neformaliai, tiktai finoj laukiama dar dviejų Lie tai, bet jų mitinge žmonių ne
domis Šv. Pranciškaus baž Vasario m., Sao Paulo, Bra
ties sienos. Turi 8503 gvven- J. Reckus buvo policijos kapi-1I žodžiu painformavo Statė De- tuviu kunigu iš šiaurinės Ame- buvo nei trečios dalies tiek.
nyčioje. Lietuvoje liko bro zilijoj. Gimęs Kaune.
Jie niekino ir pajuokė kitų , lis, 2 seserys.
1 partamentą kad svetimos jie- rikos.
tojus. Lietuviai ten turi Šv. tonu ilgus metus.
M.S. ŠISLAUSKIENĖ Emilija, už
musų srovių kalbėtojus. Vie-!
Kaip visur taip ir Hanover j gos grasinimais Klaipėdos neJuozapo bažnyčią, prie Lackai tekome, kad Lietuvos vyriau- • HARTFORD, Conn. — Ge nas jų kalbėtojas net dvi va- j BARTKUS Kazys, senyvo am mušta elektros Vasario m.,
’vanna gatvės. Klebonu yra kainie Lietuviai turi tuziną!: svbė buvo priversta duoti suBerisso, Argentinoj. Liko
rai gyvuojanti draugija yra landas skerečiojosi prieš pub- * žiaus, mirė Akron, Ohio, Ko
Kun. Jonas A. Savulis. Lietu- smuklių, kelias krautuvėles. : tikimą pranešdama Seimui ir Šv. Jono Evangelisto, kurios liką, mažai teužsimindamas avyras ir du maži kūdikiai.
vo 18. — Butkiškės parap.,
Yra gydytojas, Dr. Marti-! Reicho atstovui Kaune.
viai dalyvauja Amerikos polipie
Lietuvą.
Jo
kalba
buvo
se-1
turtas pinigais yra 14,735.
Kauno ap. Amerikoje išgy- MEŽANSKIENĖ Ona, 37 m.,
na nudėvėta komunistų martiko j e. Jonas Senunas buvo nas Stabulis. J. Kupstas buvo
Amerikos vyriausybė dėl
i- mirė Vasario 24, nusišaudaveno 36 m.
miestelio galva , vieną terminą. teisėju keturis metus. Jis yra Klaipėdos įvykio nėra padarius • CHICAGO. III. — Balandžio malienė: “fašizmas”, Sovietų
Ispanija, Italija, Ki BALAVIČIUS J uozas, 25 m.. i ma, Buenos Aires, Argenti
pradžioje Chicagon gryžo iš Sąjunga,
Dabar yra miestelio tarybos ateivio Prano Kupsto sūnūs. raštu oficialaus savo pareiškinoj. — Biržų ap., Pabiržės v.,
nija,
Čekoslovakija
ir tt. Kal
tiktai muito praktikos su- Hot Springs, Arizona, komp. A.
mirė Kovo 20, Lawrence,
nariu. Jonas Senimas yra ma Visi to kaimo Lietuviai prigu į mo,
bėtojas
vis
tą
patį
kartojo.
Maciūnų k. Argentinoj išmetimais vienas oficialus žmo
Mass., kur buvo ir gimęs.
no draugas, iš Lietuvos pasi- li net keturiose aplinkinėse pa gus pasikalbėjime su korespon- Vanagaitis su žmona, kur pra Toliau kalbėjo draugas Bim
gyveno 10 metų.
1 urinčių ūkininkų sūnūs.
rapijose, kur kam patogiau. j dentais pažymėjo Klaipėdos leido apie porą savaičių laiko. į ba, tas Lietuvos judošėlis: jis PESLEKAS Leonardas, mirė STRAVINSKIENĖ Marė, 45
džiaugėsi ir tyčiojosi iš Lietu
Kovo 20, Lawrence, Mass. Iš m., mirė Kovo 4, Springstatuso defakto pasikeitimą,
Yra SLA. 221 kuopa su 29
—Stasys Gerčius, 20 metų, i vos, girdi kas yra kad Lietu
NFAVPORT kaimas — 12,087 pridurdamas kad Klaipėdos
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Vilnių. Kodėl leido Vokiečiams
tinė.
bežiuojasi su Pittston miestu.
Kovo 13, Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvos Atstovas.
palius, pragarsėjęs Amerikoje
paimti Klaipėdą be karo, dėl
JASINSKIENĖ
Teresė, 70 m.,
•
PHILADELPHIA,
Pa.
—
Iš
. ko Lietuvos vyriausybė nekoPASITAISYKIT
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Dabar jau eisime prie mies
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į
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komunistai sunaudoja iš Liemirė
Kovo
1,
E.
St.
Louis,
Kalbėjo Pivaronas, P. Dar tuvių surinktus pinigus, Su- |
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kada musų Lietuviai muša City, Pa. Amerikoj išgyve Sugebu ir miestišką darbą. Jei
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bai yra kietos anglies kasyk ėjom iš salės.
letas smuklių, krautuvėlė.
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Stephan
Saldauskas,
blogo ar gero padarė žiavęs į Ameriką mokytis ugGimęs
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žvilgiu reikia šį susirinkimą nimų ir technikos. Jis mokslą
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mas komunistus giedant “Lie tuvių šv. Kazimiero bažnyčioi tuva Tėvyne musų”, prisimi i je krikštytas.
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jau “Lietu- Lietuviai surengė pagerbimo gimtadienį. Linksma jiems bu JOHN SEKYS
o
dabar
—
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
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lankė814
Bank
St.,
Waterbury,
Conn.
J.
Jonuška
su
žmona
visų mylimas. Detroite išgy
mų. Lynvvood — apie 20 šei
krina patogią kelionę į Kauną
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si - 98 šeimos, SLA. 68 kuopa
HAMBURG-AMERICAN LISEBIš Akrono laidotuvėse daly Dirva dabar yra pigiausias
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Lietuvos reikalais sąžinin
mą apie pasaulinių-dalyku eigą
KRAšTO APSAUGOS
ji parodė net netikėtum, imant
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dėmesin kad ji yra paprasta
vardu neišnaudojam visuo
kaimietė, visą amžį sunkiai
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metų nesisekus bizniui da
ir pergyvenus pasaulinio karo
(Tęsinys iš pereito nr.)
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ryti darbininkų reikalus
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gali vienas žmogus irtis valte ATSISKUBINA MANE PA
peršant, jūsų vadai pradė
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įvykius savo komunistiš
AUDRA
kė musų su pietumis. Tai bu
mis pastangomis, tuo tarpu au
kam bizniui, — sakau aš.
LIEPOS 2, šeštadienis. — dra siautė, o mums rodės kad Man pusbrolis Stasys išbudino : vo tikras šeimos susivieniji
— Ale aš klausiu tavęs čia ukėje ramiai gyvenant, mes nei kiek nepasiiriam pir mus. Diena buvo skaidri ir gra- Į mas, dalyvaujant giminėms iš
ar mes nesirupinam lietu be naktinių išėjimų ir šokių, myn. Pagaliau apsukom upės ži. Stasys sakė kad pasiuntęs visų pusių. Zosė matomai dir
telegramą mano tetai j bo sunkiai visą šeštadienį, pa
vis nepriklausomybės gy ir einant gulti 10 vai. vakare, alkūnę ir pamatėm Stasį atbė vakar
Kražius
kad ji tikrai šiądien ruošdama, gamindama, kepda
mes pasivijome savo miegu, ir gant pagelbėt mums išlipti. ar gal šįir rytą
nimu? — sako jis.
pribus. Džiau ma. Mėsos prigamino pašerti
dabar apie septintą ar pusę Bet ir tas buvo mažos svarbos, giausi kad gausiu
ją pamatyti, mažą armiją; kaip tik mes
— Jau. tik iš vieno tavo aštuntos ryto jau buvom, visai nes aplinkui nebuvo jokios pa
nors
žadėjau
vėliau
nu atvykom prasidėjo puota, ir,
išsireiškimo “nepriklauso išbudusios ir gatavos naujiems stogės, o jau pradėjo ir lietus važiuoti į Kražius jąvasarą
aplankyti, j kaip Lietuvoje priimta, tam nė
prietikiams.
Stasys
išreikala

mybės gynimas” aišku kad
lašėti. Išlipom iš valties kaip Kražiai yra Raseinių apskrity
jokio apribavimo, tik sėdi
tu kalbi taip kaip rašo jū vo manęs prižadėti pabūti ke greičiausia galėjom; aš su Bro je ir yra istoriškas Lietuvių ra
per valandas ir valgai ir geri.
lias
dienas
jų
namuose,
taigi
ne
leidomės
bėgti,
b
Stasys
tu

sų raudoni laikraščiai, — padalinau musų buvimą pusiau rėjo vargo su tuo dviračiu, nes miestas. Ten Rusai kazokai Betgi aš paėmiau valandėlę lai
1894 metais surengė Lietuvių ko parašyti laiškus savo moti
sakau aš.
ir šiądien jis atvyko vežtis nebuvo galima važiuoti, žolė skerdynes
už atsisakymą ap
mus
pas
save.
Pirmadienį
mes
— O kaip gi jus “geri
buvo labai gili. Girioje po eg leisti katalikiškos bažnyčios. nai ir kitoms tetoms Ameriko
je ir visi kas tik čia buvo pa
Kuršėnus ir vyksim lėmis nebuvo ką slėptis, nes
patriotai” sakot, a? — sa- apleisim
Stasio žmona, Ona, pradėjo sirašėm, ir paskiau nusifoto Generolas Kazys Musteikis
į Palangą. Zosė pasiliko namie per spyglių šakas perlyja, o
DRAUGAS STEPAS VĖL <o jis.
paruošti mums vaišes, kurios į namus buvo gal pora varsnų. ruošti pusryčius, o mes rengė grafavom savo aparatais at
Gen. Kazys Musteikis pa
“GELBSTI” LIETUVĄ
— Mes rūpinamės apie bus sekmadienį. Visi musų gi Mes bėgom į tą pusę kur Sta mės eiti į mišką pasivaikščio minčiai šio didelio Įvykio. Mu liko naujame kabinete to
kur pušų kvapsnys toks ma dvi su Brone buvom sužavėtos
Aną vakarą einu Superi- visos Lietuvos gynimą, vi minės kuriuos tik ji prisiminė, sys sakė už medžių yra. ūkės ti,
je pačioje vietoje.
lonus, ir mums patiko. Tarp tokiu jų visų prielankumu ir
iš
jos
ir
jos
vyro
pusės,
ir
mes
namas,
kur
galėsim
gauti
pa

ja ir susitinku draugą Ste sos tautos reikalų užstoji- buvom įsakyti būtinai sugryžti stogę. Dabėgom ten kaip tik kitų dalykų ką gavom pusry nuoširdumu, parodytu mums;
mą ir gelbėjimą. Jums ir rytoj (sekmadienį). Stasys sa laiku, nes tuoj audra ir lietus
čių buvo maži raudoni ridikė tas mus tiesiog sujaudino, ne
pą.
‘
Visą šį laiką mes turėjom
liai,
iš ko mudvi su Brone ste galėjom nepamylėti jų už jų smagumą
tautos
reikalai
nerupi,
ir
— Alo, drauge, ar tu dar
kė pasiuntė telegramą mano te pasipylė visu Lietuvišku žiaukiekvieną minutą, o
Lietuva nesvarbu, tik pasi tai Kražiuose ir jis yra tikras rumu. Ūkininkas ir jo šeima bėjomės. Mes pamanėm sau, toki prielankumą ir paprastą dabar pasi jutom be kalbo_s,
Klvvlande? — sako jis.
šie
geri
žmonės
duoda
mums
kaimietišką
nuoširdumą.
žodi “nepriklausomy kad ji pribus sekmadienio ry- matė mus atbėgant kiek kojos ką tik geriausio turi, ir švieži
padėkos žodžiai rodės
— Taip: Bet ko taip kei rinko
Po tokios. įtemptos dienos, musų
I
Tas pradžiugino mane, neša, alsuojančius, ir paprašė į
tušti
ir
bereikšmiai, taip mu
stai užklausei? Kur kitur bė”, parodymui kad neno tą.
nes tai bus tikras šeimos su vidų, žaibai svaidė, perkūnas ridikėliai tiesiog iš daržo turi su perdaug valgymo, ir per sų jausmai buvo sujaudinti,
aš galėčiau būti? — sakau rit šalintis nuo Lietuvių, važiavimas. Stasio namai yra griaudė, ir tikrai buvo stnarki būti geri kad ir pusryčiams. daug sėdėjimo ir kalbėjimo, šis yra paskutinis musų vaka
nes kur pasidėtumėt, kur Strugaičių kaime, netoli nuo audra; tokią karštą dieną ir Po pusryčių išėjom pasivaikš mes gryžorti atgal į Stasio na ras Kuršėnuose, nes ryto metą
aš.
čioti, aš su Stasiu kalbėjausi, mus Strugaičių kaime, kur mes vėl išvykstam į naujų
— Pora ar daugiau nu ius kas priglaustų ir pri Zosės namų. Jo namai yra buvo galima tikėtis to.
o Bronė pirma musų eidama
žmona vėl pavaišino mus prietikių vietą, į Palangą.
merių Dirvoje nemačiau siimtų: ar Žydai, ar Rusai, prie pat vieškelio einančio į ši ūkė buvo labai prasta, na skaitė Lietuvos Aidą, kuri va Stasio
rugusiu
pienu prieš einant gul
Kuršėnus,
taigi
su
cukraus
fa

melis senas ir visai tuščias vi
tavęs, sakau gal išvažiavai ar Kinai? — sakau aš.
ti. Mums beužkandžiaujant,
(Bus daugiau)
briku ir statoma plytine toje duje, nieko jame nebuvo kas kar miestelyje nusipirko.
į Klaipėdą kariaut prieš
— Tai kas svarbiau, ar pat apielinkėje jis turi geras panėšėtų į namus. Vienatiniai Už valandos vėliau sugryžę, ji atnešė puikių namie austų f
Hitlerį? — sako jis.
nepriklausomybę ginti ar viltis apie jo ūkės vertės paki rakandai ką buvo tai kampe radom mano tetą, Zofiją Ba- rankšluosčių ir kitų dovanų,
stalas ir prie sienos suolas, o rodicą, atvažiavusią. Ji atvy kurias mums įdavė. Ne tik
— Kada priešai musų ša tik paprastais tautos reika limą.
AKINIAI
su savo sūnum Karoliu ir kącl mes buvom, vaišinamos ir
lį puola, tikram Lietuviui lais rūpintis, a? — sako jis. Atvykusios radom jo žmoną ritame kampe lova. Viduje bu- ko
maloniai
priimtos
ir
pamylėgalima gauti pas
pora ar trys vaikučiai, ku- savo dukters mergaite. Ji sa
kad ir toli nuo tėvynės gy — Tikram Lietuviui vis ruošiant mums pietus, o pa vo
rie iš kampo žiurėjo į mus ty- kė kad kaip tik gavo telegra tos, bet užbaigtuvėms tokio
valgius
vėl
išėjom
į
mišką
pa

D-RĄ MATULAITĮ
venant užsidega jausmai ir kas tas lygiai svarbu, ir sivaikščioti. Bronė labai mėg ! ėdami.
mą tuoj metė viską ką veikė smagaus viešėjimo dar buvom
aptiektos
dovanomis
kurias
ji
ir
pasikinkę
savo
du
arkliu
į
kiekvienas norėtų eiti gin is žino kad žiūrėdamas sta dviračiu važinėtis, taigi ji Audra tęsėsi apie pusę va(Lait)
išvažiavo pamatyti sa ir jos duktė Paulina rengė per
ti tai kas jam priklauso. O savo tautos reikalų jis gi pasiprašė Stasio dviratį ir va andos, o kuomet mes pagaliau vežimą
1155 East 79th St.
vo viešnią iš Amerikos. Jie iš mepesius, specialiai mums.
kur tu, Stepai, skubiniesi? na ir visą savo šalį ir savo žiavo greta musų einančių. Su nusprendėm eiti į savo namus, važiavo
apie
devintą
valandą
—Jllllininiiilll lilHIIIIIIIIIHIinillllIHIHII
sėdus ant Ventos kranto kalbė šios ūkės šeimininkė pasiūlė
— sakau aš.
žmonių laisvę ir nepriklau jomės, ir nepasijutom kad Bro mums porą apsiaustų apsiden vakaro, važiavo visą naktį ir
— Drauge, mes darbinin somybę. Jums gi, kurie iš nė nuvažiavus sau užtruko ga gti nuo paskutinių byrančių iš pribuvo čia apie dešimtą ryto.
kai kitaip darom: mes ren Lietuvos reikalų norit pa na ilgai, taigi Stasys ėjo jos debesų lašų, čia aš apsižiūrė (Tolumas yra apie 40 Ameri
mailių). Tas tai jau
giam mitingą Lietuvos ne sidaryt biznį, nepatogu sa jieškoti. Miške paupiu yra to jau kad avėju savo geraisiais koniškų
buvo man perdaug-. Sunku bu
kambariniais
avalais,
ir
tikrai
kių
gražių
takų,
kuriais
nu

priklausomybei ginti, — kytis kad rūpinatės tautos
važiavus ji nežinotų kaip pas žinojau kad juos sugadinsiu vo nej; įsivaizduoti kad jos am
sako jis.
ir valstybės reikalais, dėl mus sugryžti. Betgi ji nebu eidama per purvyną ir lietų. žiaus senutė turėtų tiek ener
— Jus dar tik rengiat? :o kad visą laiką smerkėt vo pertoli nuvažiavus, tai jis Kuomet sausa tai su jais ga gijos ir drąsos vykti į tokią
rima avėti, bet dabar jie tikrai kelionę tik pamatyt savo sesers
Kada tas bus? — sakau aš. ir niekinot ką Lietuvių tau ja netrukus surado.
dukterį, kuri jauna ir stipri ir
— Nežinau, aš einu pa ta gero darė, ką valdžia ‘'Diena buvo labai karšta ir bus sugadinti, taigi juos išgel turėjo
važiuoti pas ją apsilan
norėdama pasiryžau na
žiūrėt kada salę gausim. nuveikė, kiek valstybė nu- mes negalėjom išsilaikyt vilio bėti
kyti.
mon
eiti
basa.
Pamaniau
sau,
pasimaudyti upėje ir at
Mes užsikvietėm gerą kal progresavo. Bet žinodami jimo
“Ką tu kalbi?” atsakė
sivėdinti, be to mes buvom ne- mano tėvai basi vaikščiojo, ir
bėtoją iš Čikagos, — sako kad Lietuviams brangi sa simaudžiusios jau visą savaitę Lietuvoje kiti basi vaikšto, ko kuomet aš atsiprašinėjau
pavaikščiot čia norėjau išreikšti kaip dėkinga
jis.
vo tautos nepriklausomy laiko, taigi kaip sumanėm tuoj dėl ašir negaliu
patirti kaip jaučiasi. aš esu kad ji tokį kelią važia
— Tautinė visuomenė to bė, jus pasirenka t ją neva ir padarėm: paėjom paupiu to basa
to, juk basa bėgiodavau vo mane pamatyti, “mano ke
kį protesto susirinkimą tu “ginti” ir to “gynimo” var liau į nuošalesnę vietą kur nie Prie
kai buvau maža mergaitė, tai lionė į čia- yra tik niekis paly
kas
musų
nematys,
radom
vie

rėjo, ir protestus prieš Hit du lendat į žmones rinkda tą su aukštais krūmais ir gi gi turiu progą vėl patirti kaip ginus su ilga ir varginga kelio
lerį ir Lietuvai užuojautą mi savo reikalams aukas, lia žole, ir čia turėjom sau ma jaučiasi basa vaikščioti; nusi ne per vandenyną į Lietuvą,
išnešė. Tokiu greičiu kaip kurių kaip iki šiolei taip ir lonų laiką. Stasiui liepėm eiti moviau tuos avalus ir ėjau ba mane pamatyti”. Kas man li
Ir tikrai buvo smagus pa ko sakyti ? Tie jos žodžiai su
tu sakai, susirinkimus ar toliau Lietuva nematė ir sau'į kitą pusę ir sugryžti vė sa.
jautimas, žemė buvo šilta, ir jaudino mane, aš supratau kad
liau.
prakalbas rengiant, Lietu nematys, — sakau aš.
Kuomet mudvi išsimaudėm jaučiau lietaus vandens švel pasišventimai yra dalimi jos
va ir visai pražūtų iki jus
— O iš kur tu žinai kad ir Stasys vėl sugrvžo, upe at- numą. Laikas nuo laiko žen pašios brangaus gyvenimo. Aš
prisirengtumet ką daryti, darbininkų vadai Lietuvai siirė valtyje vyras, su kuriuo giant per balą purvas švirkštė gerai atsimenu kaip mano mo
pasikeitus keletą žodžių, buvom per kojų pirštus, bet tuoj nu tina pasakojo man apie ją, kai
— sakau aš.
aukų nenusiunčia? — sako pakviestos
® AR SU REIKALAIS, AR PAVIEšeJIMUI MA
upe pasivažinėti, ką siplaudavau jas tyrame vande jodvi paskutinį kart viena kitą
— Drauge, tik jus vieni jis. _
nyje, arba ėjau žole. Nieko matė, buvo dar jaunos mer
NOT Į LIETUVĄ VAŽIUOTI —
mielai
priėmėm.
Valtis
buvo
fašistai visada sakotės rū — Ir tu pats tą žinai, ne maža, taigi negalėjom priimti nėra malonesnio kaip pasinau gaitės; mano motina apie ją
pinatės Lietuvos reikalais. reikia man nei aiškint. Jo Stasį kartu, bet jis sake lauks doti visokiais patyrimais Lie ypatingai atsiminė tą kad ji
@ DIRVOS AGENTŪRA parūpins jums kelionės
Ir mes rūpinamės ir dir kių atskaitų jūsų aukų rin musų iki sugryšim. Tikrai bu tuvoje ir pabandyti viską ką turėjo gražius raudonus plau
dokumentus, ir laivakortes visais laivais, visais
laikais — per Švediją, Vokietiją, Holandiją ir
bam Lietuvos gynimui, — kėjai neišduoda, niekad iš vo malonu šioje mažoje upėje, darė musų tėvai kaip jie pa kus. Ir ištikro, net šiądien, į
ją žiūrėdama mačiau žymes
kurios krantais žolė ir krūmai sakoja, kuomet čia gyveno.
kitų šalių uostus.
— sako jis.
Lietuvos neatėjo praneši
Ir taip po kitos įdomiai pra raudonumo tarp jos baltų plau
į pat vandenį. Pasi— Labai puikiai rūpina mų kad ten jų aukos pri nulinkę.
@ Šios vasaros kelionei, pasiskubinkit įsigyti sau do
irėm geroką galą prieš vandenį, leistos dienos, vakarą prasėdė kų. Ji yra arti septyniasdetės ir smarkiai dirbat. Tu imtos, kaip ateina gerų Lie vietomis upę radom platesnę, jom kalbėdami ir žiūrėdami į šimts metų, bet budri ir viską
kumentus ir laive geresnę vietą.
manęs nematydamas Klyv- tuvių komitetams. Jūsų kur buvo daugybė vandeninių šeimos narių paveikslus albu perimanti, pilna energijos ir
• Parsikvieskit savo gimines šią vasarą i svečius.*
lande šiuo laiku, jau manei aukos patenka ir Ispanijos lelijų pilname savo gražume. me, apie 10 valandą, dar už gyvumo, kaip žmonės pusės jos
valgę
skanaus
rūgusio
pieno,
amžiaus.
Bronei
ji
tuojau
la

kad aš išvažiavau į Klai “demokratijai” “ginti”, ir Neužtrukom daugiau kaip pen ėjom gulti Stasio namuose, aš bai patiko. Kaip Bronė išsi
minutų, kaip štai papėdą kariaut. O tu pats gi kažin kokiems politiškiems kiolika
tėmijom užeinant audrą. Di jo lovoje, o Bronė jo žmonos. reiškė, “tokie žmonės kaip ji
čia vaikščioji ir tik kalbi kaliniams, ar Žydukams, deli juodi debesys vertėsi dan Lovos tokios pačios, šiaudais yra šios ‘žemės druska’.” •
Cleveland, Ohio =
kad rengsit dar kada kokį kurie Lietuvoje pervers guje ir pakilo vėjas. Aš susi- kimšti matrasai, šabždanti kai Tiesiog buvo nuostabu klau = 6820 Superior Avenue
pasiverti.
syti
ją
kalbant,
kokį
supratisusirinkimą. Laukiat, tur mus ar prie Rusijos prisi rupinau ir prašiau tą žmogų
atgal kur Stasys musų
būt, iki gausit iš Čikagos dėjimą planuoja, bet nieka gryžti
laukia,
ir jis pradės rūpin
pranešimą kada draugas dos ne tautiniams reika tis apienes
mus.
Pruseika įsakys jums su lams. Tai ir dabar, kiek Mes apsisukom atgal, bet garengti prakalbas ir jis at bus aukų išviliota Lietuvos
GĖLĖS
važiuos pesirinkti dolarių n e p r i klausomybės “gyni somybės išlaikymas, reikia
Gėlės Puoduose ir Palaidos
Lietuvos nepriklausomybei mui”, tiek jų ir prapuls jū stoti dirbti su tais kurie
VELYKINIAI CORSAGES
Lietuvių Kaimynystėje
neturi
jokių
apgavingų
tik

“ginti”, — sakau aš.
sų vadų kišeniuose, — sa
S
slų. Komunistams kurie tik
— Ar tas bloga, drau kau aš.
BRAMLEY & SON CO.
■
internacionalizmą
pripažy

ge? — sako jis.
1181
E. 71 St.
HEnd. 1850
,— Ale mums vistiek ru
— Tas visai gerai, kiek pi Lietuvos nepriklausomy sta, kurie nori tautas iš
liečia draugą Prūsei ką. Jis bės gynimas, — sako jis. naikinti kuogreičiausia, ar
pervažiuoja per darbinin — Jums kai kuriems gal gali rūpėti mažos Lietuvos
DIDELĖ LIETUVIŠKA
kus, surankioja dolarius ir rupi. Bet ne taip jus rū reikalai, kuriai jus senai
vienokia priekabe, ir biznis pinatės. Tie kuriems rupi prižadėjot Rusijos .globą ir
turėtų baigtis, bet vėl lyg Lietuvių tautos nepriklau- išsijuosę dirbat kad Lietu
Ii
C. Pakeltis Pharmacy
va po Rusais patektų. Išlaimė jam. pasisuka kitas
tikro jus dirbat ne už gy
1117 East 79th Street
įvykis kuris liečia Lietuvą,
(Kampas Pulaski Avė.)
nimą
bet
už
panaikinimą
ir jis gabiai parašo savo
Lietuvos nepriklausomybės,
laikraštyje kad reikalinga
O
Užlaiko visokias namines ir
tik savo klastą gudriai no
”ginti” Lietuvos nepriklau
importuotas gyduoles nuo vi
I\
rit paslėpti sinlvdamiesi į
somybė, paragina jus ren
sokių ligų, kaip tai nuo aš
“gynėjus”. Lietuvos nepri
gti jam prakalbas — ir vėl
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo,
nuo visokių žaizdų,
klausomybei
tokio
pavo

jam
naujas
biznis,
—
sakau
v
'
dedervinių, nevirškinimo vi
as.
jaus ir nėra kaip jūsų va
durių, užkietėjimo vidurių,
dai nori tamsiems Ameri
— Tai kaip, drauge, ar
kosulio, kataro, lytiškų nu
kos Lietuviams įkalbėti, —
anot tavęs nereikia rūpin
silpnėjimų, visokių lytiškų
sakau aš.
tis Lietuvos nepriklauso
ligų, nerviškumo, nemigės ir
visokių kitokių ligų.
— Aš su tokiu fašistu
mybės gynimu? Kas iš ta
KAUNO SENAMIESTIS Nemuno ir Neries santakoje, kaip išrodo iš oro. čia nekukaip tu negaliu susikalbėt,
vęs do patriotas? — sako
C. Pakeltis Vaistine
rie pastatai ir Vytauto bažnyčia (prie tilto galo) yra statyti prieš 500 metų, šiame
jis.
gud bai, — sako jis.
rajone yra arkikatedra, bazilika, Vytauto bažnyčia, kunigų seminarija, Kauno pilies
1117 E. 79. St. Cleveland, O.
— Iki pasimatymo, Ste
— Skirtumas tame: mes
griuvėsiai, garlaivių stotis. Nesenai pastatytas tiltas per Nemuną jungia Kauną su
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534
Draugas Stepas
pai, — sakau aš.
Aleksotu ir Suvalkija.
'
VDV.
tikri Lietuviai rūpinamės
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.
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Kelione po Musų Lietuvą!
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LINKĖTINA KAD VIENINGAI DIRBTŲ KAD NEPRADĖTŲ SENŲ TĄSYMŲ

TZAUNO laikraščiai, pasiekę Ameriką šiomis dienomis,
mini tik suplėšymą Čekoslovakijos, užgrobimą Če
kijos ir įsteigimą Slovakijos. Dar Lietuva tomis dieno
mis nepasapnavo kas laukia jos už keleto dienų. Dar
matyti paminėjimai apie Vokiečių “draugingą” atsinešimą į Lietuvą — tuo gi laiku Berline rengta Lietuvai
sukrėtimas, kuris turėjo būti pravestas tomis karšto
mis pėdomis po Čekoslovakijos sunaikinimo, iki Euro
pa ir pasaulis nespės atsipeikėti.
• Klaipėdos atplėšimas sukrėtė Lietuvą ir privedė net
prie Vyriausybės persiformavimo: atsistatydino Kun.
V. Mirono Kabinetas, Respublikos Prezidentas pavedė
kitą kabinetą sudaryti Gen. J. Černiui, kuris su mažu
vargu kabinetą ir sudarė — ir šį kartą sudėtinį, iš kelių
partijų, kaip to įtemptai reikalavo Lietuvos partijų va
dai ir jų draugai Amerikoje.
Šiame ministrų kabinete ineina jau du krikščionys
demokratai (katalikų partijos), pora valstiečių liaudi
ninkų, su tautininkų ir kariuomenės atstovų dauguma.
Šis kabinetas pavadintas tautinės vienybės ir darbo ka
binetas.
Musų katalikiška spauda tą žinią sutiko pasitenki
nusiai. Tautininkai-sandariečiai taip pat, nes tautinė
visuomenė visada džiaugiasi tokiu darbu kuris dirbamas
visos tautos gerovei, visų tautos narių.
Nepasitenkinę komunistai ir socialistai. Socialistų
draugų (socialdemokratų) tame kabinete neineina nei
vieno. Musų socialistai reikalauja kad Lietuvoje butų
tuoj paskelbta seimo rinkimai....
#

*

*

Po Lenkų ultimatumo priėmimo, Kun. VI. Mironas
sudarė kabinetą daugiau nuraminimui tikinčiųjų, kuo
met dvasiškų a ir katalikų laikraščiai įrodinėjo buk Lie
tuvos vyriausybė esanti “bedieviška”. Tačiau tas krik
demų nenuramino: jie patys norėjo būti valdžioje ir
pereitą Gruodžio mėnesį darė išsišokimą prieš vyriau
sybę, dėl to keli jų vadai turėjo būti pabausti.
Vienas tų vadų, Prof. Bistras, ineina dabar j ministerių kabinetą švietimo Ministro portfeliu. Dar ir prieš
šio kabineto sudarymą, Klaipėdos sukrėtimo laiku, mu
sų katalikų dienraštis Draugas rašė jog buvę pasikėsi
nimas “prieš Smetonos diktatūrą”, bet “dar nepavykę
išversti”.... Kadangi Antanas Smetona pasilieka Val
stybės Prezidentu ir toliau, įdomu žinoti ar tie Kauno
partijų vadai, kurie kėsinosi jo vyriausybę išversti, bus
patenkinti kad jų reikalavimas sudaryti koalicinę vy
riausybę įvykdytas, ar jie tą skaitys sau tik įkėlimu ko
jos pro duris, kad paskui galėtų ir visi sulysti. ...
«
*
Kada tautai pavojaus laiku reikalinga visiems iš
vien stoti ir gintis, iš krikdemų pusės matėsi tik pasi
kėsinimai tautininkų vyriausybę versti.
Kokią ateitį lemia dabartinis sudėtinis kabinetas?
Ar bus tai tautinės vienybės kabinetas, ar partijoms
proga savo užgaidas toliau plėsti?
Tomis pat dienomis kai Lietuvoje steigta sudėtinis
partijų kabinetas, Prancūzijoje, kuri buvo demokrati
jos pavyzdžiu pasauliui, įvesta diktatūra — ministrui
pirmininkui suteikta diktatoriškos galės kovoti su tau
tos ir valstybės išlaukiniais priešais.
Visur ir visada pasirodo kad pavojaus valandoje
reikalinga daugiau vieningumo, taigi reikia tik geisti
kad keletą dienų pasidarbavę tautos vienybės labui, par
tijų atstovai nepradėtų Lietuvos vyriausybę tempti taip
kaip tos pasakėčios gulbė, vėžys ir lydeka.
Pavojai iš kaimynų pusės Lietuvai dar nepraėjo.
Kuomet tautininkų vyriausybė, atkakliai žiūrėdama ša
lies reikalų, išvedė valstybę per dideles audras iki šio
lei, geistina butų kad partijos, gavusios prikišti savo
rankas prie valdžios, nesudarytų tokių sąlygų kokios
susidarė Čekoslovakijoje, kas tą respubliką ir pražudė.

PERDAUG NE VIETOJE
VARTOJAMAS ŽODIS
Laikraštininkai, rašyto
jai ir kalbėtojai: pataisy
ki t šią perdaug aiškią-gra
matišką klaidą — nevartokit žodį veltui ne vietoje.

LIETUVOS išeiviai Žy
dai įteikė Vysk. Pr. Bučiui
$1700 parvežti į Lietuvą ir
padovanoti katalikiškai se
nelių prieglaudai, atsidėko
jimui Lietuvai už priglau
dimą Žydų.

Jis klaidingai vartojamas
sekančiai:
Informacijos suteikiamos
veltui.
Inej imas arba įžanga vel
tui.
Aš šį daiktą gavau vel
tui. Ir tt.
Šiuose visuose sakiniuo
se žodis veltui taikytas pa
sakyti: dykai, nemokamai,
dovanai.

VATIKANE pradėta rū
pintis apsauga popiežiaus
nuo oro atakų. Numatyta
slėpimuisi pasinaudoti ko
plyčia kur laikoma bažny
čios turtai ir reti dokumen
tai. Su Romos valdžia ta
riamasi ir Vatikaną kartu
su Romos miestu aptem
dinti atsitikime priešų puo
limo iš oro.

Tikrenybėje, veltui tegali
būti vartojamas:
Veltui verki, neatgis.
Veltui pastangos,
Veltui pinigus išmėtei.
Veltui reiškia: tuščiai,
beprasmiai, be reikalo, be
vilčiai, benaudžiai ir tt.

PRANCŪZIJOJE prezi
dento rinkimus laimėjo bu
vęs prezidentas Lebrun, 67
m,, amžiaus. Jis ištarnavo
7 metus ir išrinktas dar 7
metams. Iki šiol Prancūzi
joje prezidentai nebuvo iš
rinkti ilgiau kaip vienam
terminui.

tauta daug pergyveno. Buvo
pavergta, surakinta ir net pa
laidota. Tačiau Lietuviška gy
vybė išliko, ir Lietuviška širdis
nenustojo plakus
prabočių j
krauju.. Ir kai tik susmuko
vienagalvio ir dvigalvio arelių
galybės — Lietuviška ranka
pradėjo kurti savo ūkį, kelti
nuteriotą šalį, šyiesti nekulturoje laikytus žmones, vytis pa
(Spaudoje Pasidairius) saulio civilizaciją ir kultūrą.
Ir per 20 metų gaji, gyva Lie
Rašo Vyt. Sirvydas.
tuvių tauta padarė tai kas ki
toms tautoms reikėjo šimtme
čių.”
VILNIAUS KRAŠTO
Todėl, kol tautoje plaks tik
MYLĖTOJAMS DŽIAUGSMAS ra tautinė Lietuviška dvasia—
Pranešimai skelbia kad Len niekas nėra žuvę!
kai galiaus leidę buvusiai Lie
Rūpinkimės Lietuvių Mokslinimu, Įsteigiame Aukštojo Mokslo Fondą,
tuvių Mokslo Draugijai persi
kuris Duos Musų Tautai Vadus ir Kovotojus Ateityje
organizuoti i “legališkesnę”
KAS TEN ŠAUKIA,
Lietuvių Mokslo Mylėtojų Drnorą gilintis tikslu įgyti Ph.D. laipsnį ir pateik
Rašo P. J. ŽURIS, Chemikas.
ją. Buvusiai Lietuvių Mokslo KAS TEN KLYKI A?
ti
savo kontribuciją toje mokslo šakoje.
Draugijai Amerikos Lietuviai
Ar prisimenate Kun. Vieno
Fondo Valdyba galėtų susidaryti iš “Vei
visada rodė didelio prielanku žinskio dainą, “Kas ten šaukia,
Jau prinoko laikas Amerikos Lietuviams
kiančių
Narių”, kurie pasiekė Universiteto mok
mo. Pirm karo, kada lankėsi kas ten klykia, kad net laukai domėtis daugiau ateitimi ir taikytis prie naujų
slą
ir
yra
žinomi kaip geri Lietuviai, sąžiningi
Dr. Basanavičius, nežiūrint kai plyšta? Bene musų tėvužėlis gyvenimo kelių.
ir
turinti
užsitikėjimą visuomenėje. “Garzės
kurių tamsunų atkaklios ko iš karčiamos gryžta?”. ... Ji
Seniau mes dejom visas pastangas iškovo Nariais” čalėtų galėtų palikti visi tie kurie Mok
vos, Amerikos Lietuviai sudė ateina galvon pasiskaičius mu jimui Lietuvai nepriklausomybės ir laisvės. Dė
jo daugiau negu $10,000 Tau sų socialistų ir komunistų spau ka darbštumui ir pasiryžimui visų tikrų Lietu slo Fondą rems ir jo darbą platins.
šis Fondas turėtų būti inkorporuotas ir jo
tos Namams, kurie butų drau dos ginčus apie taip vadinamą vių tas jau atsiekta. Bet toli gražu ne viskas.
valdyba
tarnautų be atlyginimo. Fondo atskai
gijos brangų istorinį turtą glo “Amerikos Lietuvių Kongre Atsteigimas laisvos tėvynės tai yra vienas da
tos
turėtų
būti viešai skelbiama nors kartą į me
boję. Karas, deja, musų au są”.
lykas, bet jos išlaikymas ir užtikrinimas lai tus.
Tie ginčai kilo dėl komunis mingos ateities yra kitas reikalas.
kas. sutirpdė, o Lenkai pačią
Fondas galėtų būti remiamas ir Vasario
tų bandymo iškišti tikrąjį to
draugiją apiplėšė ir uždarė.
Pastarais penkeriais metais Amerikos Lie 16-tos minėjimo parengimuose renkamomis au
Nėra tikros žinios ar sugrą “kįongreso” tikslą — ginti So tuvių išeivijoje buvo keliamas klausimas ką
žins Lietuvių Mokslo Mylėtojų vietiją (tuo tikslu komunistą’ mes turime daryti toliau. Vieni, pamėgdžioda komis ir pajamomis. Spalių 9-tos minėjimo au
Draugijai visą buvusį draugi visur organizuoja “bendrus mi Amerikonus, ėmė labiau domėtis atletais ir kos po senovei lai eina Vilniaus reikalams.
Antras ineigų šaltinis butų iš palikimų.
jos turtą, tačiau naujai drau frontus”). Socialistai kitų ša ant tiek paveikė į tą pusę kad tuoj imta siųsti
Yra
daugelis Lietuvių kurie neturi artimų gi
gijai leista veikti visais moks lių šitą tikslą aiškiai pamatė, atletus Lietuvon net kapomis, net neatsižvel
minių,
kurie mielu noru paskirtų savo pomirti
liniais Lietuvių tautos reika ir atsisakė su komunistais tal giant ar tie atletai yra Lietuviškos dvasios ir
lais. Draugija tirs Lietuvių kininkauti. Bet musų socia ar jie net turi paprastą subrendimą kaipo mu nius turtus tokiam prakilniam tikslui.
Laikui bėgant tokis fondas turėtų daugiau
tautos senovę, istoriją ir kul listai ar neužtektinai politiš sų išeivijos atstovai. Tiesa, diduma jų paliko
reikšmės
ir neštų didesnę naudą musų Tėvynei
tūrą; ji spausdins mokslo dar kai gabus, ar norėjo komunis gerus įspūdžius Lietuvoje, bet nekurie savo “ne
negu
musų
visokios dabartinės rinkliavos.
bus ir auklps Lietuvių litera tų talkos nuslopinti tautinin tašytu” elgesiu paliko ko tokio neskanaus apie
Remkime
apšvietą, o ji mus apsaugos nuo
tūrą bei meną. Jai bus leista kus SLA. organizacijoje: ir vi Amerikiečius, ir patys parvažiavę atgal į Ame
didžiausio
priešo
— tamsybės.
net šelpti į aukštesnį mokslą somis keturiomis pakibo ko riką pradėjo čia skleisti nesąmones apie Lietu
Mokslas suteiks mums gabius vadus ir ap
einančią Lietuvių jaunuomenę. munistų meškerėje.
vos trukumus. Iš atletų perdaug tikėtis kad saugos musų tautą nuo pavojų.
Tokiu budu, Amerikos Lietu Tačiau, kada komunistai at ką tokio pastovaus reikšmingo ateičiai užmegsviams čia bus plati ir dėkinga viriau pradėjo sukti Lietuvą tų nėra ko.
NUO REDAKCIJOS
dirva remti savo brolius Vil Sovietijos bučiun, musų socia
Tuo pat laiku, kiek matyti Lietuvoje per
listams akys atsidarė, ir ko daug įvertina karininkus ir kariuomenę. Aš ne
* Kaslink pirmos grupės veikimo ir pinigų
niečius.
munistus pradėjo vadinti “kon pavydžiu jiems užtarnautos garbės ir pripažys- linkimo būdų, rugojimas yra visai nepagrystas:
trabandininkais”. Sujudo ne tu kad jie jos užsitarnavo kaipo tikri tėvvnai- ši grupė rinkdama pinigus Vilniaus reikalams ir
tik Naujienos bet ir gentonla- liai kurie aukoja savo gyvastis Lietuvos apgy Ginklų Fondui, veikė per Vilniui Vaduoti Sąjun
LIETUVOS DRAUGAI
pis Keleivis.
nimui. Tuo pat laiku Lietuviams privalu ne- gos skyrius arba ir šiaip paskirai, laikydamasi
Dienraštis Draugas nurodo
Bet komunistų Vilnis socia ’gyvenclinti privilegiujotų luomų ir prarasti lai nusistatymo siųsti pinikus tiesiog Lietuvon per
kaip, Lenkų ultimatumo ir listus gąsdina: “Vienas Brook- svę ir demokratiją, nes kitaip gali Lietuva tap- Lietuvos Konsulatus Amerikoje. Nei komitetai
Klaipėdos atplėšimo -metu, Lie lynietis mums rašo: ‘Strums- i karti patiems Lietuviams.
nei konsulatai iš tų aukų nedarė ir nedaro jo
tuvos tariamieji “draugai” kis labai džiaugiasi kad tūli Tarpe daugybės Lietuvių išeivijos kuri, aiš kių nusiskaitymų.
(Sovietija, Anglija, Prancūzi socialistai pradėjo ardyti Ame kiau mąsto, vis didinasi nepasitenkinimas. Vie
Vietos komitetai paprastai paskelbia, kiek
ja) nei piršto nepajudino. Te rikos Lietuvių Kongresą: sa la kad mes įvertiname paviršutinumą, o antra, aukų surinkta tame pačiame susirinkime. Be
gul tai būna mums istorinė pa ko, tautininkams bus proga nu oasekme to, .mes nemokam sugyventi tarp sa to, jie paskelbia visų aukotojų vardus (aukavu
moka nepasitikėti niekam, tik versti socialistų valdžia SLA.” vęs. Kada, kyla bendras Lietuviams klausimas sių po 50c ar $1 ir daugiau) ir tautiniuose laik
sau. ' Kaip Lietuvos žinios nu Naujienos gi rašo, komunis mes nepajiegiam pamiršti musų siaurų. nusista raščiuose. Konsulatai, gavę iš šio grupės ko
rodo, tauta gyvena amžius ir«, tai norį Kongresą paversti tymų ir per tai sustiprinamo savo priešus, o sa mitetų aukas, taip pat skelbia jas spaudoje.
“Lenkų ir Rusų imperialistinės
visko pergyvena.
Lietuvą pasiekę pinigai taip pat būna atitinka
ve susilpniname.
Svarbiausia, kad tautoje bu politikos birbyne”, ir kad ko
mai
pakvituojami ir komitetai gauna liudijimus
Dabartinis Amerikos Lietuvių veikimas di
tu stiprus pasiryžimas gyven munistai kongrese varą savo
iš
pat
centralinių įstaigų. Kokio didesnio pa
dumu atvejų yra beprasmis ir neturi visuome
ti nepriklausomai nuo visų “partinę politiką”.
aiškinimo ar įrodymo gali reikalauti tie kurie
“draugų” ir kurti tokį gyve Musų visuomenei bus įdomu nės užsitikėjimo. Tokis apsireiškimas liudija svetimų darbais rūpinasi, patys nieko neveikdakad
mes
neturim
sveiko
ir
aiškaus
nusistatymo
nimą kokį tautos narių gabu patirti kuri srovė čia laimės.
“ruPintoįjai” dažniausia tautiškų laik
ir gabios vadovybės.
mai ir šalies žemės gamtos Jei komunistams teks nusilen
raščių
neskaito,
tik bando ardyti tautinių gru
Viena grupė rinko pinigus Vilniaus reika
kti tai pasirodys kad šimtas
turtai leidžia.
pių
darbus.
Dienraštis Vienybė siūlo da organizuotų socialistų galin lams, o dabar Ginklų Fondui. Prieš ją kyla rū
Tik šios grupės surenkamų aukų atskaitos
bartiniu laiku dėti pastangas gesni negu devyni šimtai orga go jimai buk niekur nepaaiškinta kas kiek davė ir konsulatų pakritavimai priimtų aukų laikraš
ir
kas
kiek
ir
kam
pasiuntė
ir
kokiu
budu
tie
įkurti šventojoj naują Lietu nizuotų komunistų (LSS turi
čiuose ir tėra matomi.
vos uostą. Tačiau, nėra abe šimtą narių, LKP turi 900 na pinigai yra panaudojami.*
Antra
grupė,
kuri
visados
reklamuojasi
sa

jojimo, Vokietija šitokio pla rių). Jei nusileis socialistai
no vykdymą slopintų, nes jis tai visuomenei bus aišku kad ve tikrais Lietuviais, bet kuriai apeina Rymas
reikštų Klaipėdos ekonominį musų socialistai dar neprisiren- pirmiausia, o paskui Lietuva, deda visas pas
g'ę SLA fronte bendradarbiau tangas kad Vilniaus reikalams ir Ginklų Fondui
smukimą.
aukos butų siunčiamos per Katalikų Federaci
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
Draugas sako: “Lietuvių ti su tautininkais.
jos Tautos Fondą. Ar jau mes užmiršom jų giaziai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
rinkimus pinigų 1918 metais ir kokių jie pridir *apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
bo nesąmonių? Dar ir po šiai dienai niekas ne 'lamuose.
žino jų pinos atskaitos. Be abejo tie pinigai
Kaina su prisiuntimu $1.00.
buvo panaudojami politikavimui prieš jiems ne
Reikalaukit “Dirvoje”
pakenčiamas partijas.
Cleveland. Ohi<'
Trečia rūšis, taip save vadinanti progresy 6820 Superior Avė.
viai ir komunistai dapadeda drumsti vandenį la
biau, norėdami pasižuvauti. Šie renka aukas
“politiškiems kaliniams”. Kiek žinoma, didu
JAUNYSTEI
ma politinių kalinių Lietuvoje yra tos pačios
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
rūšies rėksnių, su kuriais visur turi vargo ir
Nuo pat' klonių ik skliauto mėlynės
jiems geriausias patarnavimas tai duoti ilgesnį (KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
Tu jauna, pajiegi ir drąsi!
atilsį, kad išėję mokėtų gyventi kaip žmonės.
Tu dėl žemės gimtos, dėl Tėvynės
Akivaizdoje skirtumo interesų, ideologijos
Tuoj jsigykit ją — tik 25c!
Skaisčiai degsi, kaip saulė šviesi.
yra
—
GILESNIS MOKSLAS.
Tu liūliuosi gelsvu vasarojum,
Mes esam priversti pripažinti kad Lietuva Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių
Tu aidėsi laukuos ir šile —.
mažai ką galės atsiremti ginklu prieš dideles, populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų
Tu bujosi, dainas mums dainuojant,
galingas valstybes, bet jeigu Lietuviai sugebės knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
Visad laisva, plati ir žalia.
išauklėti mokslo didvyrius ir pragarsėti kaip Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos šaulių Są
Tu kadais kraštui laisvę, lyg saulę
prakilni,
kultūringa tauta, kurios prisidėjimai jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
Ant pečių, ant krutinės nešei —
mokslo
srityse
bus reikšmingi, tada ir didelės, šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų
Vieškeliais ėjo gretos ir eilės,
valstybės, persisunkusios militarizmu ir dikta mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
Ėjo vyrai jauni kaip beržai......
toriška dvasia, ne taip greit drys kliudyti Lie kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol
Tai jaunystė, jaunystė žalioji,
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai
tuvos iškovotą laisvę.
Ji su ginklu, su mokslu išvien —
Geistina yra kad mes Amerikos Lietuviai nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).
Ji dėl žalio laukų vasarojaus
sukurtume MOKSLO FONDĄ, kurio užduotimi
Švies mums saule, budės čia kasdien.
Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
butų suteikti stipendijas tiems kurie siekia auk
Tu ant Baltojo Žirgo, kaip vėjas,
štesnį mokslą ir kurie jau turi universiteto laip
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
Tu, jaunyste, kaip saulė šviesi —
snį.
Tokie
kandidatai
turėtų
būti
grynai
Lietu

Nuo pat klonių ik skliauto mėlynės
viškos dvasios, pasižymėję nepaprastais gabu
GAUNAMOS DIRVOJE
Tu. jauna,, pajiegi ir drąsi!
mais savo pasiskirtoje jnokslo šakoje ir turinti 6820 Superior Avė.
Cleveland, O.
“K.”
A. Riginundąs?

KAS KĄ RAŠO

Mokslo Fondas

SAPNININKAS
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PER TVORA
PASIŽVALGIUS

apvalių sienojų namelio, panašaus į koplytėlę, ir
žynys atidarė duris, žibinto šviesa nušvietė
namelio vidų. Atsidarė kita siena ir tamsus
XXXVIII.
urvas, žynys pasilenkė ir inėjo į vidų. Aukš
ta,
stačių, įvestų į žemę, nusmailintomis viršū
kalėjime
nėmis smaigčių tvora tęsėsi iš abiejų šonų, praValtys prisiyrė prie juodo kranto, kur jau nykdama tamsoje.
laukė daugiau žmonių. Sprendžiant iš jų kalbos
— Kur taip mus, po velniais, be galo toli
galima buvo suprasti kad valtys buvo pasiųs veda? — sumykė Rudolfas, įniršusiai šnairuo
tos eiti žvalgybą; ar kartais negalima butų už damas į lydėjusius jį žemaičius. Iš krauju pa
MUSŲ KOMUNISTAI praklupti pilį slapta. Priešai jau buvo pradėję sta ariu vusių jo akių ir veido buvo matyti kad ne
dėjo Tautos Himną “dainuoti”,
tyti visą laivelių eldiją.
vieno žemaičio galva sutriuškėtų į šonines sie
dabar džiaugiasi kad gauna
Išgirdę kad į krantą atvežti keli belaisviai, nas jei butų laisva vienintelė jo ranka.
demonstracijose panešti Lietu
visi trukšmingai subėgo prie pat krašto, norė
Iš viršaus atidengtas siauras takas greitai
vos vėliavą.
dami pamatyti. Tuojau iškėlė iš valčių tuos pasibaigė; pasirodė kita smaigčių siena ir durys.
Dabar galiu patvirtinti kad,
du Rudolfo nudobtus ir du jietimis ir kardais
žynys pradarė jas ir į vidų suleido tik be
kaip Tysliava sakė, jie neužil
sužeistus. Murmėdami ir grasindami jie pasi laisvius. Paskui durys dunkstelėjo, sutarškėjo
go pradės ir “Pulkim ant Ke
tiko Aliutę, pirmą išvestą į krantą. Paskui jau skląsčiai, ir tyliai susiglaudę belaisviai dar gir
lių” bliauti, — kad tik arčiau
jos užpakalyje surištom rankom ėjo kiti; milži dėjo nutolstančių žingsnių trepsenimą.
prie Lietuvių kišenių prisigre
nas Rudolfas visas buvo apipintas virvėmis.
— Kur mes? Gal kalėjime? — nepasiten
tinus. Iš jų komunizmo biznis
Vienas žemaitis nuvedė Aliutę porą šimtų kindamas paklausė Rudolfas.
pasibaigė, reikia naujų skylių
žingsnių kaž kur į šalį ir sustojo; priešakyje
j ieškoti.
— Kalėjime, dėde! — atsakė Aliutė, skubiai
ji pamatė kaž ką juoduojant; išgirdus prunkš- atraišiodama virves, giliai įsiveržusias į jo kū
čiant ir rupšnojant kairėje ir dešinėje, ji supra ną.
REDAKCIJOS ATSAKY
to kad čia arkliai.
Rudolfas atsikratė nutirpusią ranką.
MAS
— Pirmajam kiaulei kuris kyštelės čia sa
Neįžiūrėdami pro miglą ir tamsą žemaičiai
pradėjo balnoti arklius; belaisvius įsodino į bal vo snukį, sutriuškinsiu makaulę! — kerštingai
Amerikos Lietuvis (Worcesnus ir jo arklių papilvėmis surišo jų kojas; Aliu sudundėjo jis, gniauždamas kumštį.
ter, Mass.): štai kaip:
Tuo tarpu Aliutė atraišiojo kitus. Visi iš
tę paliko laisvą, tik iš šonų, laikydami už pava
Broniui F. Simons-Simokaisivilkę
ėmėsi gręžti permirkusius drabužius.
džių jos arklį, jojo du žemaičiai; vienas jų pa
tis, “Musų Pastabos” rašyto
ėmė iš Aliutės vaiką ir pasisodino jį priešais Buvo girdėti kaip/vanduo čiukšle tekėjo ant as
jui. Tamstos rašteliai, “Musų
loje pakrėstų šiaudų.
save į balną.
mo tvarka žiauri, ji nepripa- Pastabos“, netilpo, juose per
— O su mama ar aš negaliu joti? — pa
Suradus jaukesnę kertelę prie sienos, Aliu
žysta tautybių, ir su despotiš daug ypatiškumo, o mažai ini
klausė drebančiu balsu vaikas.
tė nurėdė vaiką ir, susukus šiokią-tokią guždą,
ka komunizmo tvarka nekovo ciatyvos. Rašykite apie ką ki
Nuaidėjo juokas.
paguldė jį, apklodama šiaudais. Aliutė išgręžė
si sykį po sovietais pakliuvus. tą.
— Taip tikriau, be tavęs ji nepaspruks! — jo drabužėlius ir sukabinėjo į sienoje išsikišu
Rusijoje yra gauja Lietuvių
atsakė žvarbus balsas.
sius šakogalius.
komunistų, kurie net vadinasi
TELEGRAMAI
— Jam šalta, apsiauskite jį kuo nors! —
— Mama, tu čia? — paklausė vaikas, bijo
“Lietuvos Sovietų valdžia”, ir
pasakė Aliutė, viena ranka glausdama sūnų prie damas kad ji nedingtų.
jie tik laukia dienos kada Lie
Lietuva pripažino Gen. Fran
tama. —- Red.).
ANIS RŪKAS,
savęs.
— čia, čia.... niekur neinu! — atsakė
tuva
pateks
po
Sovietais.
Ta

co vyriausybę Ispanijoje. Iš
Jei nebūtų, kitokios išeities,
— Niekai, tuojau bus karšta! — atsake tas ji. — Migk ramus!
Chicago, III.:
geriau visai po Rusija patekt, da jie pasidarytų visais Lietu to kilo Amerikoje kairiasparAliutė susikniaubė ant vaikučio ir pajuto
pats žemaitis. Arkliai pasijudino....
Su Lenkais susidėt bent ko pasiliekant savivaldybės teises. vos diktatoriais, o kiti visi, ku nių Lietuvių tarpe panika.
Kelią, matyti, belaisvių palydovai labai ge kad jo skruostai karšti ir sudrėkinti ašarų.
Jei pradžioj Lietuvos kūri rie dabar Lietuvą valdo, atsi Sapnai juos kankina. Už vis
— Ko ,tu taip? Kas tau, mano mažyti? — kiais ryšiais joks sveikai gal
rai žinojo, nes, kiek pajoję lengva risčia, tuojau
vojantis
Lietuvis
negali
norėt
mosi
Lietuvos diplomatai butų durtų, anot musų komunistiš ką Smetona kaltas.
paleido šuoliais, žemaitis teisybę pasakė: ne rūpestingai paklausė ji, bučiuodama vaiką. —
Grigaitis sapnavo kad jis
ir pritart. Lenkai nėra kultū pramatę Lietuvai pavojus, ir kų laikraščių, prie sienos.
Nieko nebijok; Perkūnas viską žino. Jis mums
trukus visus raitelius išpylė prakaitas.
2. Vokiečiai, didelė ir žiau lazda rankoje nešinas bėgiojo
riški, jų ultra-patriotizmas per savo likimą butų su Rusija po
Aliutė žvalgėsi, norėdama suprasti kame jie zpadės!
eina padorumo ribas; grobia litiškai susiję, butų nūnai Lie ri tauta, ji kitus slopina, no Čikagos gatvėmis j ieškodamas
Henrikas apsikabino jos kaklą.
ir kur joja, bet veltui. Iš abiejų šonų juos su
ką gali, smurtu Lenkina. Jei tuva vieninga. Ne tik Vilni rėdama savo viršenybę įvesti. Smetonos, kad jį užmušti.
— Aš nesibijau, mamut.... — kuždėjo
po miškas; kelis kartus spygliuotos eglių šakos
Pruseikai prisisapnavo revo
Jogailos laikais, kai Lenkija, ja, bet Suvalkai, ir Gardinas, Vokiečių valstybė perdaug vie
jis, stengdamasis susilaikyti nepravirkęs. — Aš
brūkštelėjo jai per veidą.
buvo mažutė, ji sugebėjo pas? dalis Minsko, ir butų galėjus ninga ir iš vienokių žmonių su liucija klebono rugiuose.
Gerą galą nujojus, toli priešakyje pasirodė visai nieko.... tik auklės man taip gaila!
Mikelsonas sapnavo kad Lie
glemžt milžiniškus Lietuvos reikalauti Vokietijos, tada be sideda. Prieš juos kovoti bu
— Visi mes mirsim, Henrikai! — tarė Aliu
kaip geltona akis, mažas žiburėlis.
tuvoje buvo ir ten pristatė jį
tų labai sunku.
plotus,
tai
dabar
kai
ji
jaučiasi
balsės,
net
Rytų
Prūsijos.
Ne

Prijojo namus. Pro atdaras duris švietė tė, glausdama jį prie savęs. — Ten, aname pa
3. Iš bėdos patekds po Len ganyti karves.
galinga, su Lenkais pakliuvus būtų tekę bijoti nei Lenkų nei
židinys. Viduje buvo matyti suolai ir stalai. saulyje, žmonėms geriau klojasi, ten nėra nei
Bimba sapnavo kad turėjo
kija arba su Lenkais, butų ge
Lietuviams
butų
bloga.
Vokiečių
grąsinimų.
žemaičiai sustojo po ilga pastoge ir pra karų, nei žudynių, nei bado. Ir mudu, mažyti,
dantis
sukandęs ir per kišenių
riau
dėl
to
kad
Lenkija
jau
ir
Jei
Sovietų
Rusija
susigre

Su Vokietija dar blogiau:
kai nukeliausime ten, tai atrasim ir auklę!
dėjo atraišioti belaisvius.
rodė
Smetonai
špygą.
dabar
susideda
iš
kelių
sveti

— O ar greitai tas bus? — apsiraminęs pa Vokiečiai didesnė tauta, man- tintų su Hitleriu, iš to Lietuvai
Visus buriu įvedė į namus; apakinta per
mų tautų žmonių. Tie žmonės
Prabudus juos prakaitas iš
dresnė, ir griežtesnė praryt ir nebūtų gero.
mainos, patekus iš tamsos į šviesą, Aliutė už klausė vaikas.
pylė,
o jų nosys žemyn nulin
silpnina
pačią
Lenkiją,
ir
grei

merkė akis ir, kai atsimerkė pamatė kad namai
Nežinau, mažyti!.... :— visai tyliai atsakė nu tautinį kitus.
ko.
Plaušinis.
čiausia
gali
ateiti
proga
vėl
at

Geriausia susidėt su Sovie
negyvenami.
Aliutė. — Gal ir labai greitai.... Migk, da
PRANAS BUTKUS,
gauti
savo
laisvę.'
Prie
to,
Lie

&
tų Rusija. Ji netrokšta ir ne
Ant kietai muštos molinės aslos pasieniais bar.... Ir aš tuojau guluosi!
tuviai dabar jau daug kultū
Chicago,
III.:
grobsto
svetimų
žemių.
Prie
tęsėsi balti liepiniai suolai ir stalai. Kairiaja
— Ką tu jam vis apie tą Perkūną kali į
POLITINIO KVAILUMO
ringesni už Lenkus, lengviau
me kampe, ant didelio, žilai apkerpėjusio kulio galvą! — sumurmėjo Rudolfas, suvokęs vieną- Rusijos priklauso 22 tautybės,
Kaip tėmiju tai daug atsilie atsilaikytų prieš jų net ir pa
PAVYZDYS
turi plačias savivaldybės tei pia į klausimą “Kaip butų Ge
buvo padėtos trys kaukolės: žmogaus, jaučio ir kitą jos žodį.
stangas ištautinti, ir geresnės
Sandaroje skaitau štai ką:
arklio. Aliutė nenoromis kiečiau suspaudė vai
— Tai papasakok jam apie jūsiškį Dievą! ses, mokyklas, knygynus, laik riau” Lietuvai tokių, kurie vi butų viltys greičiau atsikraty
ko rankutę. Kaukolės reiškė kad netoli yra bai — atsakė Aliutė. — Tepažysta jis musuosius ir raščius savo kalboj (tiktai ko su kunu atsidavę Sovietų Ru
Taip vadinamo Am. Lietuvių
ti kuomet įvykų kitas pasauli
saus ligų ir mirties valdovo, dievaičio Pikulo jusuosius dievus, tada pats galės pasirinkti kat munistiškoje dvasioje, sųpran- sijai ir jie norėtų kad Lietuvių
Kongreso pirmininkas (Dr. A.
nis sukrėtimas.
alka (šventa vieta).
Montvidas) paskelbė savo ma
rie geresni, kai.... jei sveikas užaugs. ... —
tauta
ir
šalis
patektų
po
komu

2 Asmeniškai Lydimos
Jeigu Lenkija susitartų su
Išgirdęs ineinančių žingsnius, iŠ antros pu pataisė ji.
nistų diktatūra. Jie įrodinė Rusija, nėra tokio pavojaus iš nifestą Naujienose ir tame ma
sės akmens išlindo padžiūvęs, miegūstu veidu ir
— Aš nesu dvasininkas ir apie dievus ne
ja kaip butų “gera” po Sovie jų pusės Lietuvai, negu jeigu nifeste štai ką sako:
suveltais plaukais žmogus. Jis vilkėjo ilgus, išmanau, — atsakė Rudolfas, giliau įsirausda“Lietuvos liaudies paskutinė
tų globa, kiek ten “laisvės” tu Lenkija susitartų su Vokieti
juodus, panašius į apsiaustą, rubus, per vidurį mas į šiaudus, kad greičiau sušiltų. — Tu nenu
kantrybė
išsisėmė. Smetonos
ri, ir tt.
ja. Jeigu Hitleris susitartų su
baisos drobės rėžiu perjuostus.
manai kurios čia vietos kur mes dabar esam?
Mano manymu, įdėtu vai ge Stalinu, kada nors, tada visai sostas dreba kaip drebulės la
Pamatęs Aliutę iš karto jis nesusivokė, pas
— Pikulio alka! — atsakė Aliutė.
pas. Per 12-ką metų su proce
riausia yra laikytis neutraliai Europai butų pavietrė.
kui nustebo: jis pažino ir milžiną Rudolfą.
Rudolfas nusispjovė ir kaž ką burbtelėjęs
sijomis vaikščiodamas ir švęs
ir gyvuoti nepriklausomai. Jei
Vienas tų kurie atvedė belaisvius, žemaitis su visa galva įsirausė į šiaudus.
tu vandeniu krapindamas liko
tik grobimu kokia didelė val
J. Žemantauskas
priėjo prie žynio ir, su pagarba žemai jam nusi
Tarnai tylėdami sugulė nuošaliai. Raimuniščiulptas kaip žirnio pliokštestybė užgriebtų, tada neturė
“Dirvos” Agentas”
lenkęs, pradėjo puse balso kuždėti.
tas apžiurėjo kalėjimą ir įsitikinęs kad sienos
lė. Nei drąsos, nei didvyrišku
tume išeities. Bet tokiu atve
Waterbury. Conn.
Aliutė ištempus ausis klausėsi ir iš atski visur aplinkui stiprios, dar labiau apdėjo Aliutę
mo niekur jau nebegali paro
ju geriau butų susidėti su Len
NOTARAS
rai sugautų sakinių suprato kad žemaičiai ti ir vaiką šiaudais ir netoli jų pats atsigulė.
dyti. Prisileido Lenkų pilną
kija, dėl šių priežasčių:
130
Congress
Avenue
kėjosi atrasią alkoj savo kunigą, bet šis esąs
Kalėjime prasidėjo tyla.
Lietuvą. Vokiečių Hitlerio sė
1. Rusiją didelė, jos valdyiškilęs į Vilnių ir laukiamas tik rytoj arba gal
brų visa musų šalelė pilna...”
(Bus daugiau)
dar už kelių dienų.
Kvailesnio dalyvo kaip šis
Pirmoji Gegužes-May 31 d.
Naktį belaisvius nutarta palikti alkoj.
vargiai ar būt galima parašy
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu
(nepersėdant iki Klaipėdos)
ti.
Gyvendama Trakuose, Aliutė vengė šven
QUEEN MARY •
Antroji Liepos-July 1 d.
tovių, įsikurdinusių miesto apiclinkėse, bet iš
Jeigu to “kongreso” vadai
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą
Antra ekskursija va
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0^
AQUITANIA
Balandžio 15, 29 šiame rimtame ir pavojingame
girdų žinojo apie visas.
dovauja VI. MučinsAQUITANIA ................. Gegužes 17, 31
kas, Švedų Amerikos
Taip pat žinojo kad už vaidilutės Birutės
momente užsiima tokių “infor
Linijos lietuvių sky
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:
riaus vedėjas.
pagrobimą yra nusistačius prieš Kęstutį ir bai VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
QUEEN MARY ...................... Gegužės 10 macijų” skleidimu tai tegul ir
Kelionė: GothenburgAQUITANIA ................... Gegužės 17, 31 jie prisiriša prie savo rankovės
sioji Pikulo šventovė, esanti viduryje glūdžių mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš knvStoekholm. Iš čia lai
AQUITĄNIA .... Birž. 14, 28, Liepos 15
vu
“
MARIEHOLM
”
į
miškų ir griovių, kur pragarmių valdovui tram- gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
svastiką ir žygiuoja drauge su
Klaipėdą.
Parsivežkite savo gimines! Reikalaukit,
ty ti dar tebeaukaujami žmonės. Tos švento su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun VI. Mueinskas
Lietuvių
dykai knygelių: “Kaip parsivežti savo Hitlerio smogikais.
gimines iš Europos”.
vės žyniai buvo plačiai pagarsėję gydytojai, o kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
ir demokratų tarpe jie visai
DidiaS
Dėl daugiau informacijų kreipkitės į
dar daugiau žinomi savo neįmanomu žiaurumu. kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
netinka. Išdavikiškomis prie
Gauk nemokamai suteikiamą musų
Pro šonines duris belaisvius išvedė iš namų, šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai ekskursijų brošiūrą ir retkartinį Icimonėmis demokratija Lietuvoj
dinĮ “Turizmo žinios”.
kuriuose rasdavo sau nakvynes atkeliavę maldi giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik
nebus atstatyta.
Kiti išplaukimai iš Ne-w Yorko:
ninkai, į vidaus kiemą.
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net
(Kitame nr. Sandara patai
Bal. 15, Geg. 13
v Juos pasitiko jaunesnysis žynys ir, nuo krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą Drottningholm
Gripsholni .... Geg. 4, Geg. 31
so
kad “kongreso” pirmininku
laužo įdegęs ilgą pamarkytą dervoje šaką, nu beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin Kungsholm
Birž. 3, Rugp. 19
yra ne Dr. Montvidas, bet R.
CUNARD WHITE STAR
ėjo pirmas, šviesdamas taką.
gesni.
šnirokas. Bet mes galim su
Kreipkitės
i
savo
vietinį
agentą,
ar
Dirva — '6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Erdvus kiemas buvo storai smėliu nubar
prast
kąs tą šniuriuką tampo.)
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
SWEDISH AMERICAN LINE
stytas.
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
(Tęsinys iš pereito nr.)
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BAUDŽIAVA

Toli migloje buvo matyti kaž kokios ilgos
Reikalaukit “Dirvoje”
sienos. Jie tylėdami prisiartino prie nedidelio 6820 Superior Avė.
Cleveland. Ohi

4 W. 51st St.
Rockefeller Center
New York, N. Y.

Metz Foreign Exchange Bureau,
9128 Oakland Avė., Detroit, Mich.

Kas
‘

platina Dirvą —
platina apšvietą.

tas

3

6

DIRVA
PIRŠTU Į AKIS

5,000 ATLEIDŽIAMI
IŠ PWA DARBŲ
Clevelando viešų darbų di
rektorius praneša kad jų biu
ras išleido 5,153 pranešimus tų
darbų darbininkams, kuriuos
gavusieji darbininkai nuo šio
penktadienio bus paleisti iš
viešų darbų. Labai prasta Ve
lykų dovana tiems žmonėms.
Praeita savaitę buvo suren
gta WPA darbininkų protesto
demonstracija prieš paleidimų
iš viešų darbų.
VELYKOMS rūbų ir kitokių
reikmenų pirkti eikit Į tas įs
taigas kupos garsinasi Dirvoje.

Formai CIeaners |ncVyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas
GREITAS
PATARNAVIMAS
•

Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.

Mizerna gazietėlė (nr. 13)
priverčia mane teisybę pasa
kyti. Kur tas žmogelis eina ir
ką mano atsiekti šitaip kalbė
damas? Tas žmogelis nurašo
kad visos Lietuvos partijos per
laikus kalbėjo apie koaliciją, o
tautininkai užsispyrę rėkė už
konsolidaciją, o dabar Hitleris
atėjęs vienu užsimojimu pada
rė parceliaciją. Dar toliau nu
šneka, ‘‘jeigu Klaipėda butų
atimta gal taip ir neskaudėtų,
bet aršiausia kad ji buvo ati
duota, ir dar kur, Berline. Čekur užėmus, tie nors fui pasa
kė, bet Lietuviai mizernai ati
davė Klaipėdą, pasižadėjo prieš
Vokiečius rankos nekelti, vis
ką už rūdijančias Vokietijos
mašinas išmainyti”, ir tt.
Jeigu tas mizernas redakto
rėms butų atsilyginęs ką yra
paėmęs iš žmonių suaukotų į
Tautos Fondą pinigų, Lietuva
butų galėjus pastatyti porą kanuolių prieš Vokiečius. Yra ir
daugiau tokių kaip jis, kurie
ėjo mokslus remiami Tautos
Fondo pinigais, buvo pasižadė
ję atiduoti, bet ir šiądien jų
laukiama. Keletas dorų vyrų
atsilygino, jie ir dabar Lietu
vių tautai gerai tarnauja, o to
kie kurie pasiėmę pinigus pa
sistengė išardyti Tautos Fon
dą ir dar norėjo gauti sau vie

tas Amerikoje kokioje Lietu
vos valdiškoje įstaigoje, tie ir
nedorais darbais atsižymėjo.
Tas viskas priverčia tą mu
sų mizerioką šmeižti visą Lie
tuvą ir jos vyriausybę.
Jeigu Lietuvos žmonės savo
valdžią užlaiko, ko tu nori nuo
Lietuvių? Jeigu Prancūzija,
Anglija ir kitos didelės valsty
bės organizuoja bendrus blo
kus prieš Hitlerįir vienos bijo
ką nors -daryti, tai ar Lietuva
galėjo ginklu atsilaikyti prieš
Vokiečius viena?
Lenkai taip pat ginklu puo
lė ir užėmė musų sostinę Vil
nių, kur ir po šiai dienai jie
sėdi, o tu drysti meluoti ir ši
tame atžvilgyje rodyti visiems
žinomą savo nedorumą?
Clevelando Lietuviai atsime
na apie tame ir laukia kada at
silyginsi. Tik tarp tų kurie
nežino tavo darbelių gali savo
melus skleisti.
Patriotas.
OPERA PAVYKO

Metropolitan Operos viešėji
mas Clevelande pereitą savai
tę buvo pilnai pasekmingas. Į
operų perstatymus atsilankė
suvirš 60,000 žmonių. Tas už
tikrina Metropolitan Operai pa
sekmes Clevelande ir todėl ta
kompanija pažadėjo į Clevelandą atsilankyti ir 1940 me
tais.

Telefonuokit
HEnderson 3050

Visiems musų

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

draugams,

klientams ir pažystamiems
Lietuviams

Linkime

LINKSMĮJ VELYKŲ

šluAiak

Žadi
KAIMYNIŠKOS

HEnd. 3535

1197 EAST 79TH ST.

UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

LINKĖJIMAI

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

LINKSMU VELYKŲ

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

visiems šios įstaigos dalininkams

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Užkandžiai — Alus iš Kranų

AVENUE
(14)

ENdicott 8908

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

LINKIME VISIEMS

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai

AMERIKOS ir KANADOS

SPORTINĖ

Musų Rėmėjams, Draugams
ir Kaimynams

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

PARODA
Didžiausias perstatymas
GYVŲ ŽVĖRIŲ — MEDŽIOK
LINIŲ ŠUNŲ — INDIJONŲ
BUSTYNĖS — ŠAUDYMAI
NUODINGOS GYVATĖS —
RĄSTŲ RAIČIOJIMAS VAN
DENYJE — ŽVĖRELIŲ
GAUDYMAS
Tai milžiniška Atviro Oro
Sporto Paroda

LINKSMU V EI.Y K V

Budweisėr, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT

IPAT’S TAVEEN

CAFE

Petronėlė Jonilienė

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30

CLEVELAND
PUBLIC HALL
Balandžio 15 iki 23

1386 East 65th Street

Night CIub •

Marijona Yesienė

ryto)

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.

II
PYTHIAS
i
CAFE
1
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

a

S

P E R R Y’ S

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

HEnderson 9292

J. Verbyla ir A. čiutele
savininkai.

Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.

1

N. A. W1LKELIS

Salininkas

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

“Kiekvienų darbą dirbdamas, nors ir nemaloniausią,
šypsokis!”
v
*

VELYKOS...

musų Tautai padarytas nuo
skriaudas.
Gi Braziliečiams, Amerikie
čiams, Lietuvos ir kitų kraštų
Lietuviams skautams aš linkiu
linksmai sudaužti margutį už
musų siekiamą idėjinį brolini
tikslą — Skautybę.
KAIP CLEVELANDIEČIAI
LIETUVIAI SKAUTAI
PASIRODYS BALAN
DŽIO 23

Jus gerai žinote kad Balan
džio (April) 23 d. Lietuvių sa
lėje, įvyks gražus ClevelandieČių Lietuvių skautų vienų me
tų įsikūrimo ir Šv. Jurgio pa
minėjimas šitokioje tvarkoje:
apie 4:30 vai. paminėjimo ati
darymas :
1. maršai, himnai, vėliavų
atnešimai, ir Skautų Vado
raportas apie skautus.
punktualiai 5:30 vai. linksmo
ji dalis:
1. Veikalas “Sudrumstoji
Ramybė”, 4 vaiksmų dra
ma, P. Vaičiūno;
2. Mergaičių baletas-plastitika;
3. šokiai ir žaidimai.
Mes skautai kviečiame ger
biamą Lietuvių visuomenę kuodidžiausiu skaičium atsilankyt,
pamatyti ir paremti mus.
Bilietus prašome Įsigyti išanksto, užtikrinti sau sėdėji
mui vietą, nes vietos palengva
mažėja. Nepraleiskit progos
nepamatę kaip atvykęs _ Lietu
vių jaunimas Amerikon, gra
žiai Lietuviškai darbuojasi.

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

FRANCES ZVERINA

310 Citizens Bldg.

CH. 4050

Pasirėdykit Velykoms
Nusipirkit Naują

Clevelande rengiama didelė miš
kų ir laukų sporto paroda, vadina
ma American and Canadian Sportsmen’s Show, kuri užims penkias sa
les miesto auditorijoje ir tęsis nuo
Balandžio 15 iki 23.
Auditorijoje
bus įrengta medžioklių miškai su
visokiais laukiniais žvėrimis, paukš
čiais, ežerai su žvėrimis, viskas tik
rai natūraliai.
Pereitą metą tą parodą aplankė
106,000 žmonių, ir visi turėjo įdo
mumo.
Kadangi auditorijoje yra
daug vietos aukštai susėdimui pub
likai, tai viduryje salės, bus įreng
tas tankas, kuriame bus atlikta la
bai Įdomus parodymas rąstų pluk
dymo ir kitokie vandeniniai sportai.

Kaklaraiščiai____ 65c
vėliausių stilių — 2 už 1.25

Marškiniai____ $1.65
naujausi, geri — 2 už $3.25

Geros Kojinės 3 už $1 Diržai su raidėm _ 97c
bryžiuotos ir vienodų spalvų
gražus, tikros geros odos
Pavasarinės Skrybėlės
Vyrams SIUTAI
naujos, lengvos, gražios, po
Vilnoniai — specialiai po
1.95 — 2.95 — 3.95
$15 ir $19.50
TY \7 ĮZ Ą J Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA V ĮZ Ą T

L7 I I v/ A 1

už 10 centy ir aukg£iau

LJ I i\ A l

JĮIPPODROMĘ

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

“Dodge City”

THE KRAMER & REICH CO.

Pradedant šeštadieniu, Balandžio
8, Hippodrome Theatre bus rodoma
per savaitę laiko audringa filmą iš
įvykių 1870 metais, kurioje vaidi
na pragarsėjęs artistas vadovauja
moje rolėje, Errol Flynn. Tai yra ^iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiijininniiiiiHiiiiiiniiHiiiEiiiiimiiiniiEiiiiniiiiiiiiiiiiiiiir^
spalvuota filmą, visame savo gam
tos spalvų gražume.
Flynn labai puikiai vaizduoja jau
ną Airį laimės jieškotoją, kuris nu
vykęs į Texas valstiją tampa kar
vių ganytoju, po dalyvavimo Ame
rikos Civiliniame Kare Konfedera
Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. :
tų pusėje, kurie pralaimėjo.
Toje =
jo naujoje apsigyvenimo vietoje po =
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. Ė
pravedimo
Santa Fe geležinkelio E
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
pakyla naujas judrus gyvenimas.
Mes pasirengę patarnauti Lietuviams.
Lietuviška išdirbystė.
Su juo vaidina pažymi artistė =
Olivia De Haviland, Ann -Sheridan,
= HEnd. 2149
•
1248 East 79th Street
• Cleveland E
Bruce Cabot, Frank McHugh, Alan
Hale ir kiti.

7002 Superior Avė.

Kampas Giddings Rd.

fag|STATE WIND°W SHADEl
Velykoms Sutaupysit Pinigų

K.

ŠTAUPAS

DELLA C. JAKUBS

Kambarių Popieriuotojas
Namų Aptaisvtojas

■

KAINOS PRIEINAMOS
Duokit man apkainuoti jūsų
namų aptaisymo darbą.

1

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

9114 St. Clair Avė.
Tėlef. MUlberry 0744.

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

(17)

E

ENdicott 9276

IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

Skautų Dalis

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 176?

•

The Wilkelis Furniture Co.

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

7205 Wade Park Avė.

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

(Netoli Euclid Beach Parko)

WINE HOUSE

Nikodemas A. VVilkelis

Nori Pabranginti Pasus
iki $1.35
Clevelando gatvekarių kom
panija reikalauja miesto tary
bos duoti teisę imti už savai
tinius važinėjimo pasus $1.35
vietoje kaip iki šiolei $1.25, ir
už paskirai perkamus bilietė
lius nori gauti daugiau: reika
lauja teisės parduoti 5 už 45c
vietoje kaip iki šiolei 6 už 50c.

VELYKOS...
Priima Vyrus į Karo
šį sekmadienį viso pasaulio
Laivyno Mokyklą
žmonės švenčia metinę krikš
Suv. Valstijų Karo Laivyno čionijos šventę — Velykas.
Varpai gaudžia, margučiai
Rekrutų Stotis (Navy Recruiting Station), Clevelande, auto taukši, visur linksma, gera —
rizuota priimti 20 vyrų bėgy nuotaika geriausia.
Ištikrųjų, taip gera, rodos
je Balandžio mėnesio, iš tų ku
rie pirmiau jau buvo patikrin pasaulyje nėra keršto ir neapy
ti ir rasti tinkamais. Tie vy kantos, visur džiaugsmai ir
rai bus pasiųsti į Navai Train- linkėjimai.
Taip, bet ar visi žmonės
ing Station, Great Lakęs, III.,
dvylikos savaičių lavinimui jū yra laimingi ir linksmi, ar vi
sos tautos šiądien džiaugiasi
rinio gyvenimo pagrindų.
Aplikantai turi būti Ameri savo pasiektais didžiais laimė
ARENA kos piliečiai, nejaunesni 17 me jimais?. .. .
Ne.. . šiądien vieni džiaugia
tų ir ne senesni 24 metų. Jie
turi būti padoraus užsilaikymo, si kitų nuoskriaudomis, o kiti
KOMARAS LAIMĖJO
nebuvę niekuo prasikaltę, ir verkdami juokiasi savo nelai
privalo
pristatyti tėvų raštiš mingos, nepasiektos dalies.
Pirmadienį, Arenoj įvyko žy ką sutikimą.
Pažiūrėkim į mus Lietuvius
mių stipruolių imtynės. Vie
ir į musų Lietuvių Tautos ap
noje poroje ėmėsi Juozas Ko
gyventą teritoriją. Ar šiądien
maras, Pietų Amerikos čam- Auto Darbininkai Kra mes galime džiaugtis? Kodėl
pionas, kuris sugryžęs iš savo
tu, Petrai ir Jonai, juokiesi ir
kelionių parsivežė ir savo čamtosi Komunistų
džiaugiesi dėl tavo tautai pa
pionato ženklą — didelę aukso
darytos
skriaudos?.. .
Pereitą
savaitę,
Clevelande
ir sidabro ir Pietų Amerikos
Mes ne žmonės, mes ne Lie
įvykusiame
CIO
globoje
esan

brangiais akmenais papuoštą
tuviai butume jeigu mes nesusagtį. Tą sagtį ir Komaro at čiame automobilių darbininkų prastume kitų ir savo Tautos
unijos
suvažiavime
keli
šim

vaizdus galima matyti Dirvos
tai delegatų salėje surengė de didžios nelaimės.
administracijos lange.
Todėl daugiau pagalvok, su
Komaras savo priešą sulam monstraciją, rodydami pasiry rask ir suprask kad šiądien,
dė į apie desėtką minutų ir žimo “apvalyti Clevelandą” ir Velykų šventėje, djiug dides
sako buvo gatavas imtis su ki bendrai automobilių darbinin nis skaičius žmonių liūdi negu
tais, bet daugiau imtikų jam kų uniją nuo komunistų.
Nežiūrint kur komunistai ki džiaugiasi.
nesirado.
Mes, skautai, nors ir didžiau
ša
savo nosis, kaip greit jos
Komaras nori gauti pačius
siame
liūdesyje, linkime'musų
smarkiausius vyrus išbandyti. pasirodo taip greit Amerikos tautiečiams Amerikoje, o taip
darbininkai
griebiasi
jų
atsi

Per pasaulį keliaudamas ir be
pat ir Lietuvoje, kad ateinan
veik kasdien .imdamasis, jisai kratyti.
čiose Velykų šventėje visi kar
sako susitiko ir nugalėjo tokių
tu švęstume daug linksmesni,
• OHIO gubernatorius John
vyrų kokių Amerika dar ne
nusikratę
savo asmenines ir
W. Bricker sako norįs panai
matė.
kinti apie 5,000 valstijos tar
nautojų vietas. Tai butų dide • AKORDIONAI •
lis sutaupymas valstijai. Bet Padaromi sulyg Užsakymo
Komaro Imtynės vėl šis jo pasielgimas yra tik par
ir Taisomi.
tijų žaislas: kai nauja partija
bus Balandžio 10
Naujų
stilių, geriausios
užima valdžią, ji pasiskelbia
medegos.
20 .metų pa- .
taupysianti
visuomenės
pinigus
Walter A. Taylor praneša
tyręs.
(14)
apie suporavįmą Juozo Koma ir paleidžia iš darbų buvusius
JOHN MIKUS
ro imtynėms Arenoje pirmadie darbininkus šimtais, o į jų
HE. 3899
nį su smarkiu priešu, Leo Nu- vietas palengva prisodina savo 6607 Edna Avė.
ma. Kaip jam seksis patir partijos žmones, nieko niekam
nesakant.
sim tą patį vakarą.
Kitos poros bus The Purple
Shadow su Ted Cox, Maskuo
tu Imtiku; George K. O. Ko- Amerikos ir Kanados
verly su Don Evans ir kitos
Sportinė Paroda
poros.

Ar Vokietija puls Sovietų Unijų
per derlingą Sovietų Ukrainą? Kur
atsibus sekantis karas ?
Kaip ?
Sovietų Unija, jeigu bus užpuo
lama, yra pasirengus ne tik kariau
ti bet ir perkelti karą i priešų že
mes, kaip ši pranašinga filmą, “Jei
Karas Kiltų Rytoj”, įrodo
Ta filmą dabar rodoma City Theatre. Pirmą kartą tokiu dideliu mas
tu pagaminta filmą, kurioje ineina
pilnoje skalėje moderniški kariuo
menės manevrai.
Filmą yra Rusų kalboje, bet pri
dėta Angliški paaiškinimai.

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

•

Balandžio 4 d. mirė Kazys
Mačys, 49 m. amžiaus, nuo 640
E. 97 St. Pašarvotas namuo
se. Laidojamas penktadienio
rytą, Bal. 7. Pamaldos šv.
Jurgio bažnyčioje.
Liko žmona, Ona. Velionis
buvo ilgametis Dirvos skaity
tojas, geras Lietuvis patriotas.
Iš Lietuvos paėjo Baltrašio
k., Šunskų par., Marijampolės
apsk. Amerikon atvyko 1910
metais. Lietuvoje liko motina,
dvi seserys ir brolis.
Laidojime pasitarnauja lai
dotuvių direktorius N. A. Wilkelis.
Taipgi mirė laidotuvių direk
torės p. Jakubauskienės moti
na. Apie ją plačiau bus kita
me numeryje.

Sovietų Filmą apie “Se
kantį Karą”

PARANKI UŽEIGA

ANSEL

KAZYS MAČYS

(JITY rpHEATEĮ^

HAN’S CAFE

5325-27 SUPERIOR
Prie E. 55th St.

MIRIMAI

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas
gi

VYNO IŠPARDAVIMAS

I
l

Kiekvieną šeštadienį.

Turim net 22 rūšių California
Vyno — 20%.
Taipgi
—$1.65

STIPRAUS ALAUS —
dėže.
6 bonkos 49c.—

•

Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.
------

Trys parduotuvės ------

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

Feliksas Baranauskas

RUBSIUVIS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS,
PERSIUVIMAS.

SIUVA NAUJUS KUBUS
Darbą paima iš namų ir grąžina
greitai.
(26)

985 E. 128 St.
MUlberry

MU1. 3540
3549

Į APDRAUDOS REIKALE j
E
Ę
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).

=

!

P. P. MUMORIS

I

Ę
1
=

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

=
=

=
E

DIRVA

TURNAMENTO

ŽINIOS

Paskiausiomis žiniomis, Cle
velando Lietuvių Sporto Klu
bo komisija patyrė kad Basket
Bolo (Krepšinio) Turnamente
Balandžio 15-16 dienomis daly
vaus 16 Lietuviškų jauktų iš
septynių valstijų.
Dvylika bus iš kitų miestų,
o keturi vietiniai.
Tai nepaprastai didelis Lie
tuviško jaunimo suvažiavimas,
. kuomi Clevelandiečiai privalo
pasididžiuoti.
Basket Bolo lošimai atsibus
keturiais atvejais: du šeštadie
nį ir du sekmadienį, kuriuose
galutinai paaiškės šių 1939 me
tų čampionai. Kuriai kolonijai
teks ta garbė? Pernai laimė
jo Akroniečiai.
Lošimas atsibus Cathedral

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

MŪRINĖ STATYBA
IR ELEKTRA LIE*

Krepšinio Pirmenybes Įvyksta Clevelande
Balandžio 1 5 ir 16

Et! HM

TUVOS SODŽIUO

SE
12,000 Pabėgėlių
Reikalingi Pagalbos
® KAUNAS, Kovo 30. — Pirmomis Klaipėdos perleidimo
dienomis tūkstančiai žmonių
paskubomis neorganizuotai pa
bėgo į Kretingą, Palangą, Tau
ragę ir Kauną. Dabar vyksta
tvarkingesnis likusių valdinin
kų, įvairių įstaigų ir mokyklų
iškėlimas. Priskaitoma kad pa
bėgėlių yra per dvylika tūks
tančių.
Daug Lietuvių darbininkų
pasilieka Klaipėdoje.
Raudonasis Kryžius, šaulių
Sąjunga ir kitos organizacijos
bei įstaigos sudarė Klaipėdos
pabėgėliams šelpti komitetą.
Lietuvos visuomenė gausiai au
koja pabėgėliams remti. Juos
visus reikia aprūpinti maistu,
butais ir darbu.
Sunkioje Lietuvai valandoje
tikimasi Amerikos Lietuvių
vieningu veiksmu moralinės ir
materialinės tėvynei paramos.

Latin mokyklos puikioje audi
torijoje. Įžanga bus po 25c į
kiekvieną, arba. į visus 4 loši
mus $1.
Prie to, sekmadienio vakare
Lietuvių salėje bus sportinin
kų pagerbimas ir trofėjų išdaTinimas. Įžanga į salę taipgi
bus 25c., nes bus šokiai ir pasilinksminimas.
Bet kas pirks visoms toms
pramogoms bendrą bilietų kny
gelę gaus viską už $1, sutau
pys 25c.
Clevelandiečiai, eikime, daly
vaukime, paremkime ir susipa
žinkime su jaunimu kuris taip
iš toli pas mus atvažiuos.
Kurie Lietuviai turi savo na
muose vietų sportininkams pri
imti, tuoj praneškit Dirvos re
dakciją arba Į Brazis Bros. rū
bų siuvyklą.

KAUNAS. — Per pirmą nepriklausomybės dvidešimtmetį
Lietuva turėjo Įvykdyti eilę
stambių darbų, kurie pareikalavo daug jiegų ir lėšų.
Dabar galima pagalvoti kaip
toliau Lietuvą stiprinti, gražin
ti, tvarkyti, nes būtiniausi pa
kenčiamam gyvenimui darbai
jau atlikti.
Taigi jau ilgesnį laiką buvo
ruošiamas murinės Lietuvos
statybos planas ir Lietuvos
elektrifikavimo projektas.
Dabar Ministrų Taryba mu
rinės statybos planą jau pa
tvirtino. Taip pat pradedama
planingai tvarkyti ir elektrifi
kacijos reikalus.
f
T
'Pagal šiuos planus, per eilę
metų
bus plečiama mūrinė sta
EV A’S
K E L L E R
tyba. ne tik miestuose bet ir
SHOE REPAIRING
sodžiuose, Taip pat palaipsniu
t
Dry Cleaning
AVALŲ TAISYMAS
bus sodžius aprūpinamas elekSveikino Visa Lietuvos
t Senas Drapanas padarom
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world was almost unbelievable, con- i reiškė kad Vyriausybė skatins
sidering that she is a poor peasant
^miimiimmmmmmmimimmmmmmimmmmmmmmmmmimmmmm' vzoman, who has worked hard all ' jungiamuosius veiksnius, ša
her life, raised her family alone, lins skiriamuosius.
|
DVI MAISTO PARDUOTUVES
Vieningo darbo vyriausybė
and lived thru a chaotic period
during the world war.
tikisi,
visuomenės remiama, nu
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI VELYKOMS
After a while we all got into galėti Klaipėdos atskyrimu suthe wagons and drove over to my : darytus sunkumus.
Pirkit Velykoms mėsą ir kitas maisto reikmenis
Vyriausycousin Zosės’ house where they were
iš musų krautuvių. Duodam kreditan. Viskas
waiting for us with dinner. It was I bė ruošia savo darbų deklara
=
geriausios rūšies. Patarnavimas greitas. Eikit
likę a family reunion, relatives from ciją.
E
į vieną šių jums artimesnių vietų —
all sides were there. Zose had evidentiy worked hard all day Saturday Kuriamas Lietuvos
1
FOOD & MEAT MARKET
preparing, cooking and baking. —
There seemed to be enough roasted Patriotinis Frontas
7300 Wade Park Avė.
6612 Wade Park Avė.
mcat to feed a small army, and so
rimmiimimmiyyiyim y i m mmmmii 5 mmmmimmmmmmmmmmiimmh soon after ov.r arrival the feasting 9 KAUNAS. Kovo 30. — Sabegan, and as is customarv in Lichvanorių Sąjunga sudarė ormmmmmimmmimimmmmmmmmmmmimmimmmimmimmmmmm:: uania, there is no time limit, you
ganizacijų
atstovų komitetą
just šit for hours and eat and
drink. However I d’d take a lit- įkurti Patriotinį Frontą — vie
tle time off to write a ietter to ningą tautos politinę organiza
my mother and each aunt in Ameri- ciją saugumui, kultūrai ir ge
ca which evervone present signed,
Visu srovių stuthen wc took a t’ew photo- rovei kelti.
Taipgi Vaikams Rūbai ir Parėdai
: and
graphs,. for remembrance of this l dentai pirmieji susijungė Pateveht. Bernice and I were Į riotiniamė Fronte.
Pas mus rasite didžiausį pasirinkimą už mažas kai: great
overwhelmed rvith the display of
E
nas visokiausių medžiagų, moteriškų ir vyriškų dėaffection and admiration shown us,
vejamų reikmenų, papuošalų, skrybėlių, vaikams ir
: it moved us deeply, we could not
help loving them, for their sincerity
s
mergaitėms rūbų, skrybėlių, taipgi namams patie
peasant cordiality
salų. Musų prekės geriausios rūšies.
(17)
■ andAndsimplc
so after the strain of a very
KVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI.
= tiring day, with too much to eat.
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Vyrams ir Moterims

Į ANTON ANZEOVAR |
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6202 St. Clair Avė.

Kampas E. 62nd St.
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Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
dus, stalinius setus, rašomas plunk
snas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

ud

Atsakantiems žmonėms duodame
simokėjimu ilgesniam laikui.

J E W E L E R
6704 Superior Avenue

PIRMŲ POPIERŲ
REIKALE

į

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

į
J.

Namų KEnmore 4740-W

Ofiso MAin 1773

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

and too much sitting and talkir.g,
we departed back to Stasys . home
in Strugaičių kaimas, where Stasys
wife Ona gavę us a bowl of refreshing sour milk before we. vvere
ready to go to bed. WhiJe vve vvere
havirig these refreshments, she surprised us vvith some lovely hand
woven towels and other gifts vvhmh
she gavę us as nresents. Not only
vvere wc entertaincd, treated, loved
and admired, būt to climax such a
delightful visit vve vvere shovvered
vvith gifts that she and her daughter Paulina vvorked on for months,
especially for us.
, thrilled
All this time we bore
at and enjoyed every minute, and
novv vve felt speechless, our vvords
of thanks and a.opreciation seemed
empty and meaningless. so deeply
vvere our tenderėst feelings touched. This is our lašt night in Kur
šėnai, for in the morning vve vvill
again be off on nevv adventui es,
to Palanga.
(Continued)
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Kurie Lietuviai nežino savo
atvažiavimo dienos ir laivo
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.
(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)
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tikrf Skanią

NEW DEAL

1 BAKĖRY

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas
®

o

4023 E. 141 ST,

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

NEW DEAL DUONOS |

Pristatėm tiesiog i namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

=

Vykdomas platus aukų rin
kimas šauliams stipriau apgin
kluoti. Visuomenė didelių pa
vojų akivaizdoje gausiai auko
ja.

LINKSMU VELYKŲ
Redakcija ir Administracija.

JUBILEJINIS ŠAULIŲ mus, iš jų 10 atidaryta pra
ėjusiais metais.
SĄJUNGOS SUVA
Sporto klubų turi 98, o sek
• NEW YORK, Kovo 29. —
cijų
450.
VDV.
Lietuvos Paviljonas bus ga
ŽIAVIMAS
lutinai baigtas Balandžio 7 d.
Balandžio 4 laukiami svarbiau
KAUNAS. — Kaune, Vytau
si Lietuvos eksponatai, o Bal. to Didžioje kapeloje, įvyko BĖDA jums; RAŠTO
6, laivu “Queen Mary” atvyks
MOKYTIEMS
ta Inž. Architektas Algirdas Šaulių Sąjungos rinktinių at
Šalkauskas, kuris ir rūpinsis stovų ir vadų suvažiavimas.
eksponatų galutinu sutvarky
Suvažiavimą atlankė Respu
mu, taip kad Lietuvos Sky blikos Prezidentas, ministras
riaus atidarymo pasivėlavimo
pirmininkas ir kiti vyriausy
nelaukiama.
bės nariai, kariuomenės vado
VYRIAUSYBĖ NUTARĖ
vybė ir šiaip daug svečių.
ĮSTEIGTI ŪKIO TARYBĄ
S u v a ž iavimui sveikinamas
• KAUNAS, Kovo 28. — Nau j kalbas pasakė ministras pirmi
joji Vyriausybė prisistatė ninkas VI. Mironas, krašto ap
Valstybės Prezidentui.
Kovo 31 d., Vyriausybė nu saugos ministras Gen. Mustei
vadas Gen.
tarė įsteigti Ūkio Tarybą. To kis ir kariuomenės
■
kia institucija bus labai svei Raštikis.
kas reiškinys Lietuvos ekono
Klausimas: ar visi turės pa
Sveikinimams vykstant, į
minio gyvenimo progrese. Ji suvažiavimą atvyko pirmutinis žinti tiesą? Atsakymas: vi
sudarys vieningą visam tautos
sas pasaulis be tiesos neregės
ukiui veikimo planą ir nusta 'garbės šaulys Respublikos Pre Dievo karalystės. Dvasiški j a
tys gaires, kuria kryptimi turi zidentas Antanas Smetona. Jis mokina kad geri žmonės eina į
eiti ekonominė bei administra pasakė gražią kalbą..
dangų, o negeri eina į pragarą.
cinė pažanga.
Sąjungos vadas Pik. Sala- Brangus prieteliai, šv. Raštas,
džius suvažiavime padarė pra Dievo žodis, mokina šitaip, sa
RAGINA REMTI
ko: Kurie klausys tiesai tų pik
nešimą apie šaulių veiklą. Jis tenybės
APSIGYNIMO FONDĄ
ir nuodėmės bus išge
9 KAUNAS, Kovo 30. — Kra pabrėžė kad šaulių Sąjungai sinta ant amžių.
što Apsaugos Ministras Gen. per 20 metų teko išgyventi
Ką reiškia tiesa? Atsaky
Musteikis, Vyriausybės vardu įvairių momentų, tačiau Sąjun mas: pirmiausią turim susipa
ragindamas paremti ginklų va
žinti su Šv. Ra'štu, Biblija, po
jų, per radiją pareiškė kad rei ga visus sunkumus nugalėjo ir to ten mokina ką reikia daryti.
kia vieningo sutartino darbo toliau vykdo savo paskirties Pirmiausia reikia pripažint kad
ir ryžtingo pasiaukojimo. Vi darbą Lietuvos stiprybei ir yra Dievas ir Jo sūnūs Jėzus
same krašte Apsigynimo Fon garbei.
Kristus, ir Jėzaus auka ir ką
dui gausiai aukojama prade Visuomenė ir šauliai praėju ta auka gero mums padarė; ir
dant ministrais ir baigiant ei siais metais darbu ir aukomis turime pripažinti kad Dievas
liniais darbininkais.
savo sūnų duoti už
sudėjo Ginklų Fondui apie mi prižadėjo
karalių ant viso pasaulio, tu
NETIKRAS GANDAS
lijoną litų šauliams ginkluotis. rime pripažinti kad Jis bus vie
• KAUNAS, Kovo 30. — Už
Tomis lėšomis šauliai papil nas karalius kaip ant dangaus
sienio spaudoje pasirodžiusios
dė
savo apsiginklavimą 5,762 taip ir ant žemės ir sale jo ne
žinios kad atsakingas Lietuvos
šautuvais,
74 kulkosvaidžiais, bus kitų Dievų nei kitų moky
Vyriausybės narys dėl Klaipė
Visos šios karalystės
dos netekimo pareiškęs buk dviem lėktuvais, kurių vieną tojų.
bus
sugaišintos
visos orga
Lietuva esą nusikračius nerei dovanojo Amerikos Lietuviai, nizuotos žmonių ir tikybos
bus
kalingo balasto, yra nedraugin dujokaukėmis ir kitomis gyni išnaikintos,
šv.
Raštas
liudi

gos Lietuvai spaudos paleistas
ja, Dan. 2, 44 e.
mosi priemonėmis.
prasimanymas.
Brangus broliai ir seserys,
Šaulių sąjungos skyriuose
Dievo
karalystė nemokys apie
veikia 125 chorai, 115 dūdų politikas,
visi viešpataus mei
\
orkestrų, 332 skaityklos, daug lėje ir vienybėje. Kurie tų damažų knygynėlių; pernai įstei lykų nenorės pildyti bus sugta 38 didesni knygynai; 15 naikinti ant amžių ir Dievo kateatrų ir 414 vaidintojų kuo ralystės neregės nei vienas kuris savo artimo nemylės.
pelių.
Skelbia S. B. S. D. W. F. S.
Šaulių Sąjunga įvairiose Lie K.. Cleveland, Ohio.
tuvos dalyse turi jau 72 na(Skelbimas)
LIETUVA IR PASAULINĖ
PARODA

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir Jūsų
Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Apielinkėse

POLKŲ

SUTRAUKTA APYSKAITA Iš KOVO 29, 1939

Viso
ATSAKOMYBĖ

Kapitalo Notos ....... $ 13,825,000.00
(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)

12,800,000.00
Kapital Stock . .
Perviršis ir Nepadalinti
4,986,574.69
'Pelnai
Rezervas Netikėtumams
100,301.72
Rezervas Susėjusiems
Nuošimčiams už Kapitalo
Notas ........................
100,278.67

ALBUMAS

AKORDIONUI
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.

TUKT A S

Pinigai Rankose ir Bankuose ............. $108,630,036.47
United Statės Valdžios obligacijos, tie
sioginiai garantuoti, be Amortizavimo
Rezervo ...........................................
107,454,991.22
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir Investmentai, kartu ir Federal Reserve
ko Stock, be Rezervų ........................
Paskolos, Diskontai. Palukai, be Rezervų
Bankiniai Namai (ir investmentai ir ki
tos nuosavybės, greta bankinių namų)
6,443,568.63
Kitas Nejudamas Turtas (kartu ir invest
mentai netiesioginai kaip nejudamas
turtas) be Rezervų ...........................
10.421,836.37
Kitoki šaltiniai . .....................................
2,132,544.13 ,
Kustomerių Priderystės už Pavedimus
Atliktus šio Banko ...........................
47,192.64

\

Vietiniams^ kaina ..................... $1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nuvedanti 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 tt. Kuri šeimininke turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.
Karalienės Sabbos

M1KALDOS
32,812,155.08

PRANAŠYSTES

. .. $110,608,503.49
170,428,474.98

321,436,978.47

Estate A rust Department
(Preferred) .........
10,943,337.81
Corporate Trust Department
(Preferred) .........
6,454,488.49

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.)

17,397,826.30

Suėję Taksai, Nuošimčiai, ete.............
Kitokia Atsakomybė ................... .
Pasižadėjimai . Atlikti Kosumeriams .

1,842,615.97
1,722.138.59
47,192.64

Viso

Telefonas WAshington 3227

Visiems Dirvos Skaitytojams, Rėmėjams
ir Bendradarbiams linkime

Cleveland
Crnst Company

DEPOZITAI
Pareikalavimui
Uglaikiniai . .

LietUVlŠką DllOIią

7

$374,858,907.05

United Statės Government Obligations ir kitokis turtas api
mantis $14,220,398.72 yra' užtikrinimas žmonių pinigams ir
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa
velija įstatymai.
NARYS' FĘDERAi; RESERVE SYSTPIM
NARYS CLEEVELANl) CLEARING HOUSE ASSOGIAT1ON
Narys Federal Deposit Tnsurance Corporatiou

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c
šie sietuvos 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”

i
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| CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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ČEKOSLOVAKAI
DIRBS UŽ VALS
TYBĖS ATSTEIGIMA

Youth’s Forum
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Musu Viešnia Dainininke

E A S T E R

M O R N

Avvake iby eloud-harp, an.gel of Easter morn!
fingo
Svveep thy dext’rous< f
„ rs o’er the vvaiting stringa;
And pour thv melodies in s:l very shovvers
I)owr. upon hearts, joyf'ul and on vving.
e love thy music vvhen, vvith vvildest povver,
Thy unseen fingers smite the ansvvering chords,
And torrents of beuildering
_ fantastes
Dolugo hill and vale upon this lovely Easter dny.
Ol'R WAY OE SAYING HAPPY EASTER TO ALE OUR
GOOI) READERS AND Ol’R GOOD FRIENDS.

GOSSIPER’S
•

AVĖ.

-

CLEVELAND, OHIO

GR1DIRON

By Comma Dee

®

In vievv of Severai rccent develop- editūin of the “Case Tech” vvhich
męnt, I deem it absolutely requisite reads:
to define the purpose of this column.
This column attempts to provide a Daffynitions -forvvard — aggressive, a bit fresh
human-interest perspective of the
foul
chicken, a game bird.
everyday aff-.virs vf our younger sėt
Buvęs Čekoslovakijos antras
time out — number of hours not
in a truthful, good-willed fashion:
prezidentas Dr. Eduard Beueš
spęnt at honie.
it is most decidedly mv policy to
out of bounds - a little too far,
ir New Yorko miesto mayoras
■ avoid, to the best of my ability, all
■vvhere good boys don’t go.
I din et attaeks, aceusations vvith othLa Guardia Balandžio 2 kalbė
quarter — price of tvvo rhots.
er than honorabie intents, and all
dami Miesto Auditorijoje su
shot — long one for 15 cents.
other
unscrupluous,
manevolent
plėšytos Čekoslovakijos reika
half - - a smalJ bottle.
charges.
B Y ANKA KARPIUS
lu, protestuodami prieš šių
bucket — old and oaken, eontains
(’onseųuently, and in keeping vvith I
this policy, I trust that Bruno Ku- |
big bottles and it packed vvith
dienų Europos siaubą Hitlerį,
ice.
This was a very poor farmer, dzus’ unfair and indiscriminate at- i
(Continued from lašt week)
pranašavo kad Hitleriui ateis
passout - under the table, out
thė houfe was old and very barren tackers vvill not miseonstrue our
koks nors negeistinas galas ir
likę a light.
irtside, there was nothing in it purpose; i.e., that someone has exturės progą atsigriebti jo pa- ,
dribble — drool, regurgitate.
SATURDAY — JULY 2
that made it look likę a home. The erted pressure enough, or prevailconter — in. the middle of things,
vergiamos tautos.
Out in the quiet coun<ry, witn only fumiture was a table in the ed upon me, in any vvay. to desert
halfvvay betvveen the ends.
policy in his case. M e thank į
Čekai ir Slovakai patriotai ;
no night life and dances, going ta corner with a bench along the wall, this
you profoundly, Bruno, for calling I
guard — chaperone.
nuoširdžiai pasiryžę dirbti už
bed at 10 o’clock, helped us catch and a bed in the corner. There our attention to your rase; and, in-1 overtime
longer than needed.
up vvith our lošt sleep, and now were two or three children that
savo respublikos atsteigimą ir |
fan ask Sally Rand.
huddled in a corner and eyed us in cid( ntally, ręst assured that everyat
seven
or
half
past
vve
vvere
remia visas vadų pastangas į
praetice — helps to make perfect,
one’s complaints vvill be personally
vvide avvake, rendy for new adven silence.
and vvhat most of us vvriters
tą linkmę.
ansvvered
if
so
desired.
The
storm
lasted
about
half
an
turės. Stasys had made me promise
need.
hour,
and
when
we
decided
vve
bet

Čekai pasitiki kad jų laimė
*
*
*
to spend a fevv days at his home.
finale — finish, time to go home.
ter
get
started
for
ilome,
the
vo

jimai bus atsiekti dabar, šiais
so I dividoct our stay, today he
REYNOLD Piezkaitis, East Tech
came over to take us to his house. man of the house very kindly of- machine-shop specializer, prevails
Wishing all a happy Easter, I
laikais, šioje gentkartėje, nors
fered us a couple gf coats to throw
On
Monday
morning
vve
vvill
leavo
upon himself to inform us his remain vour obedient servant —
nežino ar už kelių ar keliolikos
over
us
for
proteetion
from
the
lašt
Kuršėnai, and go to Palanga. Zose
Comma Dee.
brother Anthonv has more girlmetų.
remained at home to prepare for straggling drops that were štili friends than just “many.”
This
(he Sunday party vvhidi she vvas sifting through the sky. Here is faet may be due to Tony’s nevvly
giving for us.
All the relatives when I realizod that I was wearing developed technięue of skatinu —
she could remember vvere invited. my good bedrootn slippers, and I vvhich, possibly, they “cavvn’t” re LITHUANIAN A. C.
LEISKIT VAIKUS Į
This made me happy for it vvould really felt sorry to ruiri thein, in sist. Favvncy that!
be a family reunion. We received the mud and water. In dry grass
Lašt Wedncsday, March 29th, the
LIETUVIŠKĄ
instructions to be sure and be back and hard earth weather they were
\VHEN Easter bunnies become as- Lithuanian A.C. cagers, percentage
Sunday morning for this affair. alright, so instead of ruining them, sociated v.ith the laying of dyed champions cf the Inter-Lodge LeaMOKYKLĄ
Stasys home is in Struga’čiai kai I decided to go barefoot. I thought eggs, vve automatically foresense the guo and the Serbians, challengers,
mas, not far from Zosės home. lt to myself įny parents went bare
proxin)ity of Easter; būt uhen sąuared off in the first game of
is right on the main roaj that foot, everybody else in Lithuania Edvvard Špokas takes private <ianc- their championship series. The Ser
SLA. 14-tos kuopos įsteig
barefoot,
why
can
’
t
I?
Bewent
leads to Kuršėnai; and vvith the
ing lessons from “Stretch” V.... bians upset the dopsters by vvhipta vaikams Lietuvių kalbos
sugar and briek factories right in sides 1 U£cd to go barefoot vvhen 1 vvho is in turn tutorcd by his ovvn ping the Litts, 40 to 35. The game
little
giri,
and
novv
is
my
was
a
mokykla pasekmingai veikia.
this area Stasys has great hopes
“gal,” vve then begiu to vvonder
chance to see hovv it teeis again. vvhether Spring has already sprung. throughout vvas a hitter Btruggle.
Mokiniai jau padalinti Į du
for the value of his property.
The defeat vvas the third upset abfeeling,
the
indeed
a
grand
We found his vvife preparing lunch It was
IT evidently appears that the so sorbed by the Litts in three games
skyrių ir gabesnieji jau eina
ground vvas wann, and I could feel
and
after
eating
vve
ngain
vvent
čiai relationship existing betvveen vvith the Serbians this year.
pirmyn.
for a vvalk in the vvoods. Bernic • the eoftness of the rainsvater. Once Miss Christine - or is it Elizain
a
while
the
soft
mud
would
ooze
Kurie tėvai nori pradėti lei
being a bicych fan. borrovved his
beth ........... and Edvvard O...........
SERBS W1N CHAMPIONSHIP
sti savo vaikus Į šią mokyklą,
bicycle and rodė vvhile vve just through my toes, būt I vvould hur- is gradually ripening into a fullOn Tuesday, April 4th the Liths
riedly
rinse
them
in
a
puddle
of
Visi Clevelando ir apielinkės kas nuo laiko dalyvauja svar strolled along ana talked. We sat clear lyater, or walk on the grass. fledged romance. “Ah! Witherfare vvere dovvned by the Serbs for the
paskubėkit, dar priimami prasėcond consecutive time in the ser
dinin skvriun kad ir mažesnio Lietuviai su nekantrumu iau- | besniuose Lietuvių parengi nuo- down on the bank of the Venta, There is nothing likę taking ad- art thou, O Romeo?”
vvhen vve realized that Bernice vvas
ies;. It vvas a heartbreaker for the
amžiaus vaikai.
kia Onos Kaskas-Kat kauskait ės se, paaukodama savo trusą ge gone
vantage
of
every
experience
in
dear
a long time, so Stasys vvent
MISS Mary Carroll, a very pretty Liths losing by the score of 32- -34. .
old
Lithuania,
doing
just
as
our
Už pamokas nereikia nieko koncerto Cleyelande, kuris ski riems tikslams.
to look f v her. There are such
and youthful colleen vv.-th “smilin’ So, the Serbs are the champions of
Pernai, kai buvo atsilankius lovely secluded puths thru these parents tell us they used to do.
mokėti, taigi kiekvienas vaikas riamas šiai Lietuviu kolonijai,
Irish < yes” and “eute” auburp col- the Inter-Lodge leaving the Liths
So,
after
another
exciting
day,
Clevelande
ir
gavo
progą
pa1
vvoods that before she knevv it she
ored locks, thrusts her saucy little vvith Runner-up honors.
privalo luti atsiųstas mokintis. ir artistė padainuos dikčiai Lie
we
spent
the
evening
talking
and
matyti Lietuvių Kulturinj Dar- . did not knovv vvhich vvav to turu looking at family pietures and the noae pertly up in the air vvhen s B O W L 1 N G
Biednų tėvų vaikams duoda tuviškų dainų.
to get bark to us.
Hovvever, as
nuestioned about her nevv, attracOna Kaskas yra Metropoli želi, patyrus kad Darželis turi she
ma nemokamai ir mokyklos
had novv gone far, she vvas ever-present family album, and at tive Easter bonnet. “I think GraLašt Sunday, the Grigaitis Cleanabout
m
o
’
clock
after
a
snack
of
tan Operos organizacijos narė. skolų, pažadėjo atvykti i Cle- ( found shortly.
vadovėliai.
cie Allcn looked svvell in one just ers again took sole possossion of
sour
milk
we
went
to
bed
in
Stasys
It vvas indeed a very hot day and
likę it; Sammy vvill probably likę first place in the Lithuanian A.C.
Pamokos būna šeštadienio Pereitą savaitę, kuomet Cleve velandą duoti koncertą Darže
house. They had the šame kind of
rytais nuo 10 iki 12 vai., Lie lande lankėsi Metropolitan ope lio naudai, 'lai nebuvo jos tuš- į wc could not resist the i.nviting beds, with strnvv mattresses, tho į it too!” Well. vvell! Hovv Sammy Bovvling League. They took 3 big
to cool off, besides vve had
I can be substituted for Tony D.... gamos from tho Coventry Recrearos kompanija su didžiųjų ( pe čias pažadas — ji savo žodį I river
tuvių salėje.
not had a hath for over a vveek. kind that rustle every time you vvith such impunity is beyond us. tions vvhile the Lettercrs vvere up
movę.
Tėvai, siuskit savo vaikučius rų perstatymais, Ona Kaskas puikiai išpildė.
After persuading Stasys to take a
Yup, you’ve a great giri there, Tony. set in 2 of 3 games by the Lith
Jos koncertas Įvyks penkta vvalk, ve; both dove in ana vvas it • BUNDAY — JULY 3
i šia mokyklą. Priimami visų dainavo keturiose operose Įvai
uanian A-C. team.
The Cleaners
WITH the advent of llerr Fua- nosed out the Coventry team in
dienio vakare, Balandžio 21 d.. , refreshing? We had seleeted an
SLA. kuopų narių ir šiaip Lie riose rolėse.
hrer
’
s
latest
ultimntum,
William
My cousin Stasys woke us up this
their first tvvo games, vvinriing the
Smagu priminti kad pane'ė miesto auditorijos Mažajame ideal spot co svvirn. all high bushes moming.
tuvių vaikai, nereikia būti S.
It was a lovely bright Kargos, Ohio Bell T^lephone Co.,
and tall grasi-es rurrounded the
by one pin and the second by
L. A. nariu norit leisti vaikus Kaskas gavo savo operatišką Teatre, ten kur prieš kelis me-, spot vvherf) we were having the i day. Be told us that he had sent employee, e.vhibited^ a bit of his firvt
tvvo pins. The Cleaners novv lead
1 a telegram yesterday to my aunt dry humor by patriotically posting the pąck vvith a lwo game lead ov
i šią mokyklą. Atminkit, mo pradžią Kaune, Lietuvos Vals lūs buvo statyta keli veikalai time of our lives.
Shortly after vve had our bath in Kražiai and he was sure she the follovving statement on his base er ,the second nlace Lettering Co,
tybės Operoje, nors yra Ame Lietuvių Darželio naudai.
kymas dykai.
- The entire vvhom thev battle next Thursday,
Prie jos, tame koncerte da and vvere redressed Stanys rejdined would arrive somėti me today, or 1 ment vvall: Notice
rikoje gimus. Ją Lietuva taip
us, vvhen a man came along in a probably this morning. Even tho Lithuanian patriotic body vvill con- April 13, at 9 o’clock, there being
įvertino kad po padainavimo lyvaus musų vietinis smuiki boat,
a fevv vvords of greet- I had every intention of visiting i veue in the local 'phone booth this no bovvling this Sunday because of
• GRAPHITE BRONZE Co. Kaune, pasiuntė ją į Italiją la ninkas, Vincas Greičius jauna-1 ing heafter
invited all of us for a ride her later in the summer I vras glad 1 Easter for purpose of launching a Easter. Al Sąmojis, had a big 629
svarsto apie didinimą savo iš- vintis daugiau. Du melu pa sis, kuris 1935 metais dalyva up the river, vvhich vve accepted I was going to see her now. lt formai protest to Hitler.
series, vvhile Augio Norbert took top
dirbystės Clevelande, tam tik šilą vinus Milane, sugryžo į vo Pasaulio Lietuvių Kongreso vvith delight. After attempting to vvas in Kiužiai that the Russiari
one-game high honors vvith a 232
.MISS Ann Blazgis, vvell-knovv-and game.
slui numatydama skirti apie Ameriką ir čia laimėjo raclio proga rengtuose programuose squeeze in, vve found the boat to Cossacks massacred and terrorized
smal.l to accommodate all four of the Lithuanians for refusing to liked tribesmaid, ecquiesces she adThe Housing Committeo for the
$2.500,000 sumą.
konteste pirmą vietą, ir taip Kaune ir griežė tame pačiame us.
so Stasys obligingly got ou', abandon their Catholic church the mires Ralnh ......... recent gradutourr.anient is very busy at this
ate from a course of Business Ad- time. 200 players and visitors are
pateko į Metropolitan Operą Valstybės Teatre kur prieš ke saying that he vvould vvait, right Russians ordered elosed.
lis metus Ona Kaskas dainavo. 1 a t the spot. It was lovely on this
Stasys vv i fe, Ona, soon came in ministration at Ohio Statė vvho kite exi)e-’ted here, April 15 and 16, the
• DIDINS DIRBTUVES. Di New Yorke.
Bilietus šiam koncertui gau little river with the grasses and and got busy preparing our break- ly realized his initial ambition of job of finding room for these peodelė Addressograph-Multigrap'n i
Ona Kaskas gimė Hartford,
fast, while vve dressed and prepar- securing a reliable position. Sistei ple is tremendous. Any person that
kit
tuojau, nes visos geresnės 1 bushes grovving right off the banks ed
kompanija pasiryžus pradėti ■ Conn.
Pirmiau ir dabar laito vvalk in the woods, where Jean. pretty as the pieture on her
into the river. We rodė a good
vietos išpirktos, liks jums tik distance avvay, vvhere vve found the the smėli of the pinos is so dclight- mantelpiece, deeply relishes danc- ma.v not have been contacted by
savo dirbtuvių didinimą, kam
this committeo and vvishes to house
prastesnėsės.. Gaunami Dirvoje river vvider in ppots, and beautiful ful. Among the things xve had for ing, skating, and all the other so some neople may leave their name
numato skirti arti milijoną do
ir pas N. A. Wilkelį.
vvater lilies in all their glory. We breakfast were little red radishes, čiai forms of recreation; she at- and address and number of persons
larių. Jos dirbtuvės randasi
CLEVELANDO SRI
could not have been gone moro than at xvhich Bernice and 1 were sur- tends East High, vvorks part-time they can accommodate at the ofEuciid, Ohio, greta Clevelando.
fifteen minutes, vvhen vve noticed prised. Imagine, radishes for break in a Dime Store, and has a refined fice of this paper, Brazis Bros.,
Ohio Bell telefono kompani
TYJE GAMYBA
a storm .'oming up.
Great dark fast “Oh well,” vve told each oth- boyfriend. We believe both sisters or mail a card or call Mrs. Ann
ja taipgi pasiryžus didi utis ir
clouds vvere rolling in t ie sky and er, these are country felks, giving deserve crerit for being sincere.
Milauskas at 1032 E. 79th St. Your
Clevelandas
Atsižymė

BILIJONINĖ
TO freshen our failing memories help vvill be greatly appreciated.
gerintis, kam paskyrė penkis
the vvind bėga n to blow. I became us the best they had, and fresh
about
baskotball
temis,
Jack
Meradishes
right
from
the
garden,
are
alarmed and asked the man to
milijonus dolarių.
Miss Ilelen White, 1359 E. 66th
jo Saugume
Surinktomis skaitlinėmis pa
turn around and get us back to not to be sccrned at. even for our calis, collegiate playhoy, referR us St.. vviH also be glad to have you
sirodo kad Cuyahoga apskri
Už trafiko nelaimių žymų su vvhere Stasys vvas vvaiting for us, breakfast. So after eating vve took to an artiele in the April Fool’s call her at ENdicott 4778 informmg
tyje, kurį didumoje sudaro mažinimą Clevelande 1938 me I knevv he vvould get vvorried about a vvalk,
her of vour desire to accommodate
SAKO DARBAI GE Clevelando miestas, 1937 me
We came back about an hour lat Duok žmogui šviesą — jis pat?
visitor or tvvo.
tais, musu miestus laimėjo gre us.\Ve turned around and you can er and found my aunt, Zofia Baro- atras sau kelią — kas platina a The
dub vvith all its members
tais
manufaktūros
išdirbinių
RĖJA
ta su Milwaukee pirmutines imagine hovv much speed -nn be dica already there. She came vvith Dirvą — tas platina apšvietą. wish everv < reader cf this column
buvo pagaminta už $1,072,000,- vietas iš miestų su 500,000 ir made
he"
son
Kuri
and
her
daughter
’
s
by one man in a rovv boat
A VERY HAPPY EASTER.
Clevelande įsteigus valstijos 000 — tai yra virš bilijono do
giri. She tol<i me that as
daugiau gyventojų, kaip dau vvith tvvo others vveighting the boat little
soon
as
they
received
the
telegram,
darbininkų
samdymo
biurą, larių.
The poor man vvas pulling
giausia gyvasčių sutaupę lygi dovvn.
for all he was vvorth, and the storm they just dropped what they vvere
kuris globoja bedarbius turin
Tai yra antras po 1929 metų
nant su 1937 metų nelaimėmis. vvas raging, yet vve felt I k ? vve doing and hitehed their tvvo horses
čius teisę gauti bedarbės ap- didžiausias išdirbinio kiekis.
Tačiau aukščiausią pažymėji vvere making no headvvay. Hovvever to the vvagon and wcnt off to see
draudą, iki šiol tame biure su
1929 metais buvo išdirbta
mą
laimėjo Providence, R. I, vve finally Uirncd a bėnd in the thie visitor from America. They
sirašę apie 120,000 dar’.o jieš- už $300,000,000 daugiau.
river and Stasys vvas running to- started out about nine o’clock in
kur
1938 metais sutaupė G0 vvards
kančių ir atlyginimą gaunan
us to heln u« get out. Būt the evening and rodo all night, getCuyahoga apskritis tokiu 1 usulyg jūsų mieros padaromi
žu- even this vvas of no ūse aa there ting here about ten o’clock. (The
čių bedarbių.
du padaro daugiau gaminių nuoš. gyvasčių lyginant su
distance
was
about
l'orty
American
vusiais
1937
metais.
vvas no shelter around, and already
šiomis dienomis bmro vedė negu kurios kitų kontinentų
115 IL IB A II
mites).
This was too much for
big drops of rnin started falling.
jai praneša kad per Kovo mė vaisi vbės.
Getting out of tlu boat as fist me. It vvas hard for mc to ima
nesi šymet į darbus ėmimas
1937 metais tuose visuose
ar. vve could vve started running. gine tiiat an old lady likę she should
vra musu garantija
pakilo 77 nuoš. virš tuo pat manufaktūros darbuose dirbo Jieško Nupiginti Gaso vvhile poor Stasys vvas burdend have such energy and courage to
PUIKIAI PASIUTU
vvith the bicycle. He could not iidc take a trio likę that to see a
laiku darbininkų pareikalavi 146,053 darbininkai, kuriems
as the grass vvas too tall. We could voung and strong niec'*, '.ather tban
Kainą
išmokėta algomis $207.316,000. (
mo • šernai.
not seek shelter in the pine vooHs. have the niece come to call on her.
“What do you mean by that?”
Clevelando miesto tarybai ns the vvater runs right thru t h •
patiekiama projektas nustat.v- pine needles, and our home vvas she ansvvercd me, vvhen 1 tried to
apologize, and tried to niako her
ti
v umujiuna
gaso tvvo miles avvay. Anyvvay we r n understand
miesto ujr
gyventojams
TEMYK1T
hovv very much J apin the direction Stasys direct-'d. h i
| naudotojams mažesnę kainą už said that behind a L’'roove of tre, n nreciated her coining all that vvay
gasą. Nesenai kompanija 1 i- there vvas a fnrm house. vvhere vve to see me, “my trip here is noth
mėjus bylą Valstijos Viešu might get shelter. We got there ju t. ing compared to your long and
journev aeross the ocean
Reikmenų komisijoje, pakėlė in time as the storm broke in all
to Lithuania, to see me.” What
;ts
fury.
The
peai
ant
vvatched
us
gazo kainą iki 68c vidutiniam as vve camh running brenthless and 1 —eou1^ I sav? These words of
Pasiuvami bent kokio stiliaus be ekstra primokSj'mo
naudotojui.
D d ar
siūloma panting and he and his familv inv her’s touched me so deeplv, I unDARBAS t:esioginai .Jums.
Gabardino, VVorsteads, Tweeds ir Cheviols
- tond ri«>ht t.here that saerifices
I projektas nustatyti kainą 55.2 mediately asked us into his house.
Spalvos: llorizon Blue, Hedge Green, etc.
centų. Pabranginta kaina da lt vvas lightnir.g and thundering. vvere a part of her very dear life.
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJ1MU.
I remember well, hovv my mother
taipgi įvairių bryžių (stripes)
bar tebesvarstoma Ohio Aukš and indeed a terrific storm; after snoke
of her to me. the lašt time
all it vvas to be expected after such
čiausiame
Teisme.
they
savv
one
another
they
vvere
a hot sultrv day.
Dantų Platės Padaromos ir. Pataisomos
Gatavi dėvėjimui
štili young girk, children in their
earlv teens, and what mother reSiutai — Topkotai
Pasinaudoki t Proga
Dantų Ištraukimas
Dantų Taisymas
■membered especia’ly vvas that she
Gerbiami Lietuviai! Mes iš- had beautiful r,,d I ■•h-. Yes in
even teduv. as I ’ookcd at
dirbarn visokius langams už- ^eed.
Vartojama Gasas ir Nęvocain
her tho traces of tho /-e 1 1'air vvero
traukalus (shades) nuo 10c ir štili there among the vvuite. She
6702 Superior A ve.
aukščiau. Venetian Blinds nuo mušt be very c’ose to seventy years
3 krautuvės
$1.85 ir aukščiau, Musų kai- huf she is n s vvide avvake and bright
Vyniojamas Popierių,
6905 Superior Avenue
nos tikrai žemos, Mes naši- and full of eneriry ant vitaHty as
Popieriniai Krepšiai,
neonle inst half her age. She imrengę jums patarnauti Lietu mediately
won Bem’co’s deepest adVisoki šniūrai ir kt.
6122 St. Clair Avenue
višku nuoširdumu. Dabar lai miration. And as Bernice put it,
I
e
kas pasinaudoti žemomis pa “it is ne-^ple lik“ her that arę the
404
East
1
56th
Street
SAM PONGONIS, Sav.
vasario kainomis. Juozas Pe ‘salt of the earth’ ”.
It vvas ama^ing to hear her talk,
• Atdara kas vakaras •
HEnderson
1919
čiulis,
savininkas, 1248 East
7042 Superior Avė.
HEnderson 3157
(Continued on page 7)
79th
st.
He.nd.
2149.
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IBIDAZIS IEICOS..

Dantų Laboratorijos

50

Suitas - Topcoatas

$17.75

Rosedale Paper Co.

Dr. Silver

D ENT I STAS

