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DARBAI

BRITANIJA IR PRAUCUZIJA TĘSIA ORGA
NIZAVIMĄ ATSPIRTIES PRIEŠ ROMOSBERLINO Ašį
NUTARĖ SKIRTI 100
MILIJONŲ
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VVashington, Bal. 11. —
Senatas, atmesdamas Pre
zidento Roosevelto prašy
mą skirti viešų darbų tęsi
mui $150,000,000, nubalsa
vo skirti 100 milijonų su
mą, ką pereitą savaitę pa
darė Atstovų Rūmai. Pre
zidentas pasirašys tą su
mažintą sumą.
ANGLIAKASIAI vis ne
dirba, nes Appalachiškų
kalnynų minkštos anglies
kasyklų operatoriai nepa
sirašo naujos sutarties su
UMWA unija. Virš 320,000 darbininkų yra be dar
bo. Apie 2500 kasyklų, ga
minančių 70 nuoš. šalies
minkštos anglies, uždary
tos.
PENNSYLVANI JO J iš
viešų darbų sąrašo pereitą
savaitę pasitraukė 2500 be
darbių, kurie gryžo į savo
senus darbus.

Londonas, Bal. 12. — Vi
sas Europos kontinentas
panašus į ginkluotą kariš
ką stovyklą. Visos šalys
išstačiusios kariu omėnes
savo parubežiais ir yra pa
siruošusios bent kokiam ne
tikėtinumui.
Italija, Prancūzija, Len
kija ir Holandija bei kitos
Europos valstybės pašaukė
į kariuomenę ' savo rezer
vus. Kariuomenės pasie
kė aukščiausio skaičiaus
negu kada buvo po pasau
linio karo.
Britanija ruošiasi trum
pu laiku paskelbti garanti
jas Graikijos ir Turkijos
apsaugai nuo užpuolimų.
Britanijos Viduržeminių
jurų karo laivynas tėmija
iš savo bazės prie Maltos
salos kokius tolesnius žy
gius darys Italija, po pasigrobimo Albanijos.
Prancūzijos Viduržemio
juros karo laivai išplaukė
iš savo bazės ir slaptais įsakymais išvyko nežino
mon vieton, manoma veik
ti kartu su Britų laivynu,
reikalui ištikus.
Didžiosios valstybės —
Prancūzija, Italija, Rusija
ir Ispanija — kiekviena sa
ko turi gatavų po ginklu
po 1,000,000 ar daugiau sa
vo vyrų. Vokietija taipgi
yra pasiruošus ir turi di
delę kariuomenę.
Lenkija pašaukė tarny
bon rezervistus, sustiprin
dama savo sienas po to kai
Hitleris užgrobė Klaipėdą.
Lenkija taipgi gali sukelti
milijoną kariuomenės.
Britanija atnaujino pa
stangas gauti Rusiją i su
tartį prieš Hitlerį ir Mussolinį.
Ispanijoje sakoma randa
si 32 000 Italijos kariuome
nės, kuri yra pavojum
Prancūzijai.

Roma, Bal. 12. — Italijos
globoje sušauktas Albani
jos seimas ruošia taisykles
siilvg kurių Italijos kara
lius bus apšauktas Albani
jos karalium. Albanai tu
rės savo valdžią, po Italų
globa. Albanai verčiami
garbinti Italijos karalių, iš
viešų įstaigų išmesta Alba
nijos karaliaus atvaizdai ir
iškabinta Italijos karaliaus
Viktoro Emmanuelio.
*
y
Tirana, Albanija, Bal. 8.
— Italijos kariuomenė už
ėmė visą Albaniją, kaimy
nišką mažą valstybę sker
sai Adriatikos jurą. Alba
nija buvo apie pusantro mi
lijono žmonių didumo vals
tybėlė.
Karalius Zog pabėgo į
Graikiją, kur jo šeima iš
važiavo kiek anksčiau.
Albanai pirmas dvi die
nas dar laikėsi, tačiau ga
linga Italijos kariuomenė
ją sumušė, suardė kelis jų
miestus.
Dabar Albanijoje įvesta
Itališka tvarka.
Mussolini taipgi pasigro
bė ką nors, matydamas kai
Hitleris griebinėja. Bet šis
užgrobė visai svetimą ša
lį ir pavergė.
Albanijos karalius pasa
kęs šitaip:
“Europoje yra du pasiu
tėliai kurie kelia suirutę
visame pasaulyje — Hitle
ris ir Mussolini. Taip pat
Europoje yra du didžiausi
kvailiai kurie miega —
Chamberlain ir Daladier.
“Jei Britų karo laivai
prie Corfu salos butų iššo
vė nors vieną šūvį nei vie
nam mums nebūtų reikėję
apleisti savo šalies.”

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU
KLAIPĖDOJE, nazių smo
gikų, Vokietijos kariuomenės ir
Hitlerio sutikime didžiausi en
tuziastai buvo jauni vyrukai,
moterys, ir ypač jaunos mer
gaitės. Rimti prekybininkai
kad ir Vokiečiai ar Vokietinin
kai buvo šalti, kiti net nusi
minę, nes nujautė kad po Hit
leriu jie neturės tiek laisvės ir
tokių lengvatų kaip turėjo po
Lietuva. Jų biznis nukris, ką
parodė pirmų dienų įvykiai.
•
HITLERIO atsilankymo die

ną, Kovo 23, virš Klaipėdos pa
sirodė
kelios dešimtys sunkių
Tautinių drabužių propagandos baliuje, Kau ne. Dabar tautiniai Lietuviški drabužiai la
jų trimotorinių bombonešių,
biau plinta miestuose negu sodžiuose. Mieste lietės lenktyniaudamos taisosi puošniausius
vėliau tiek pat naikintojų, žval
tautinius drabužius, kartkartėmis juos demonstruodamos ir specialiuose tautinių drabužių
gybinių
ir kitokių lėktuvų —
baliuose. Vaizdelyje matome būreli ponių apsirengusios tautiniais drabužiais. Viduryje
viso
virš
Klaipėdos skraidė aRespublikos Prezidentas. Antanas Smetona.
VDV.
pie 150 Įvairiausio tipo lėktu
vų. Hitleris atplaukė šarvuo
GELBĖS BRITUS IR tu laivu “Deutscland”, jį atly
PRANCŪZUS MAI dėjo arti 50 Įvairių kitų laivų,
STU IR GINKLAIS jų tarpe keli dideli kreiseriai,
didelis skaičius naikintuvų ir
. h .. . .
New York. — Atsitikime 7 povandeniniai laivai.
NAZIAI GRĄSINA

Danzigo vis Reikalauja
LENKIJAI

HITLERIS SAKO SĖ Europinio karo, Amerikos
DĖSIĄS RAMIAI
žmonės sutiktų kad Brita

GEN. NAGI'US su žmona,
gryždami i Kauną iš savo tri
jų mėnesių kelionės Afrikoje,
sustojo pas Britanijos Lietu
vius. Londone buvo priimtas
Lietuvos Ministro B. K. Balu
čio ir kitų. Gen. Nagius pasa
kė Londoniškiams Lietuviams
įdomią kalbą apie Lietuvą, ir
parodė Lietuvos filmas.
•
Iš KLAIPĖDOS perkelti Pe
dagoginis Institutas i Panevė
žį, o Klaipėdos Amatų Mokyk
la bus paskirstoma tarp kitų
amatų mokyklų. Klaipėdos Mu
zikos Mokykla ir Valstybės Te
atro skyrius iškelti j Šiaulius.

Berlinas. Bal. 12. — Pra nijai ir Prancūzijai butų
nešimai sako kad Hitleris parduodama maistas ir ka
pastaru laiku pasiryžo sė ro -reikmenys, lėktuvai ir
dėti ramiai ir nedaryti jo tt., tačiau butų didžiausias
kių žygių kurie išprovo priešinimasis siųsti Euro
pon Amerikos kariuomenę.
kuotų karą greitu laiku.
Vokiečių spauda puola
SVARSTO ALGŲ NU
Britaniją ir Prancūziją, už GEN. FRANCO VAL
STATYMĄ. VVashington.—
jų pastangas užtarti Grai
Avalų industrijos darbinin
DYS PATS
kiją nuo Italijos pagrobi
kams, kurių yra 215,000,
mo, tą jų pasielgimą vadi
nenustatyta minimum mo
Valencia, Bal. 3. — Gen.
na “brutališka prievarta”
kestis. Algų komisija iš
Franco,
nugalėjęs kairiuo
patraukti Graikiją į savo
siskirstė iki Gegužės 2 d.,
sius ir paėmęs visą Ispani
pusę.
po ko susiėjus svarstys šių
ją
į savo rankas, pradėjo
darbininkų algų klausimą.
Vokiečiai taipgi visokiais
“
valymą
”: desėtkai tūks
budais pašiepia Prezidentą
tančių
neištikimų
žmonių
Rooseveltą ir Ameriką už
PRANCŪZIJOJE darbi
areštuota.
Keli
desėtkai
PELKIŲ KULTŪRINIMAS.
pastangas prieš nazius.
ninkų organizacijų vadai
nutarė atšaukti Gegužės 1
Pats Hitleris sako išrei sušaudyta už papildytas Pagal sudarytą pelkių kultūri
žudystes.
nimo planą šymet Lietuvoje
šventimą. Kurie norės ga
Berlinas. — Keliais atve škęs pasidžiaugimą Jtalijos
Gen.
Franco
pasiryžęs
sukulturinti 9,000
lės tą dieną nedirbti, bet
BULGARIJOJE
pradėta jais po Lenkijos susitari užėmimu Albanijos, nes tas pats savo šalį tvarkyti ir numatoma
ha
pelkių
;
1940
m. — 14,000
nebus verčiami švęsti tie
mo su Britanija, nazių di gal sulaikys greitą Italų sako neduos niekam kišti
griežta
kova
prieš
Vokie

; 1941 m. — 17,000 ha: ir
kurie nenorės. Darbinin
čių remiamą nazių partiją, dieji vadai pareiškė pagrą- susikirtimą su Prancūzija rankų iš kitur, nei Hitle ha
taip daugyn: 1942 m. — 20,000
kai galės turėti savo mi
už
Afrikos
kolonijas.
sinimus
Lenkijai,
ir
stato
kurios tikslas yra išversti
riui su Mussoliniu. Ispa
tingus tą dieną vakare.
RUMANIJA, norėdama Bulgarijos dabartinę vy reikalavimus Danzigą ati Vokietija esanti staiga nija nenorinti tapti nei na ha: 1943 — 20,000 ha, ir 1944
Praeityje pirma Gegužės išvengti Vokiečių įtakos ir
duoti Vokietijai.
persitikrinus kad svarbiau zių nei fašistų tarnu, pra metais — 20,000 ha
•
būdavo paversta į kairių ekonominio pavergimo ra riausybę.
Sako, jeigu su Lenkija sias darbas dabar yra dėti nešimai apie Franco sako.
ŠAKIŲ
APSKRITYJE
yra
jų demonstraciją.
gina Britaniją greičiau da AIGIPTE, sudegus dve nesusikalbės, Hitleris gali pastangas vengti kokio
Įsteigta
septyni
sveikatos
pun

ryti žygius sutarimui ir jetui kaimų, sudegė anie 30 griebti ją plėšyti, kaip pa nors karo ilgiausia kiek ga
ktai:
Gelgaudiškyje,
Griška

14 UŽMUŠTA. Vokieti gelbėjimui jos.
darė su Čekoslovakija: ga lima. Hitleris matomai ne Iš MADRIDO įsakė vi
žmonių.
būdyje,
Kud.
Naumiestyje,
Sla

joj, prie Sachsen-Altenburg
li pareiklauti karidoriaus, labai norėtų kad Mussoli siems karo pabėgėliams,
Rumanijos užsienių rei
vikuose,
šakiuose,
Lekėčiuose
ištikus sprogimui kasyklo kalų ministras tapo pašau BALANDŽIO 6 d. suėjo Lenkų Silezijos, ir kursty ni su kuo susikirstų, nors kurie ten suėjo ir apsiliko,
tuojau gryžti j savo senas ir Plokščiuose. Lekėčių ir Plo
je užmušta 14 darbininkų, ktas į Berliną pas užsienių 22 metai nuo to kaip Suv. ti po Lenkija esančius Uk- žada jam pagalbą.
kščių punktai neveikia, nes
keliolika kitų sužeista.
reikalų ministrą von Rib- Valstijos įstojo į karą prieš rainus atsimesti nuo Len • Hitleris pradėjo galvoti gyvenamas vietas. Biznie trūksta juose gydytojų. Be to
kad Britanija ir Prancūzi riams įsakyta tuojau atida Griškabūdžio ir Slavikų punk
Vokietiją. Ir tada Vokie kijos.
bentrop.
Lenkijai
svarbu
kad
prie
ARGENTINOJE darbi
ja gali apsispręsti pasinau ryti savo krautuves ir už
čiai varė savo atkaklų dar
sutarties
su
Britanija
pri

ninkų federacija remia val PRANCŪZIJAI vedant bą šiame kontinente: Suv.
doti šiais metais kaip ge vesti biznius po senovei. tams trūksta •akušerių.
džios pastangas kovoti su tarybas su Sovietų Rusija, Valstijoms buvo pagrasin sidėtų Lietuva ir Rumani riausia proga pastoti kelią
MARIJAMPOLĖJE, pavasa
nazių platinamomis doktri sako Lenkija ir Rumanija ta kad Meksika puls šią ša ja.
Vokietijos ir Italijos plėti- ŠVEICARIJOJE pradėjo riui prašvitus, ruošiamasi di
sekti nazių veikimą. Hit delei statybai. Daugiausia bus
nomis jų šalyje.
vra dvi kliūtys, nes Lenki lį tuoj kaip tik Amerika Danzigo Vokiečiai prasi muisi.
eitą
savaitę
surengė
iškil

lerio
agentai ten varo savo statomi mūriniai pastatai. Di
ja ir Rumanija nenorinčios stos aliantų pusėje.
mingą paminėjimą Klaipė KINAI Balandžio 12 d. smarkią propagandą.
MIRĖ LĖVVIS. VVashin- priimti Rusijos pagalbos,
džiausias pastatas bene bus
gtone mirė Senatorius Ja- bijodamos komunizmo, ku POPIEŽIUS Pijus XII dos pagrobimo.
atakavo Keifengą, Honan
šaulių namai, kurių statybos
mes Hamilton Lewis, iš II- ris butų toms šalims grū per Velykas šaukėsi j pa
provincijos sostinę ir Japo LENTPJŪVĖS Lietuvoj no darbai jau pradedami. Toliau
linois. Jis buvo 72 m. am damas, kaip tik pradėtų saulį ragindamas dėti dau LAVONUI IŠNEŠTI IŠ nų toliausį įsiveržimo pun rėjo pakelti statybinės mede- eis didžiulės parapijos salės ir
žiaus. Jis susirgo gryžda- ateiti Rusijos pagalba.
gos kainas. Kainų tvarkyto apskrities ligoninės baigimas.
giau vilčių į religiją.
ARDĖ SIENĄ
ktą Kinijos gilumoje.
mas į VVashingtoną iš Chi
jas
tai daryti uždraudė ir nu
Taipgi sakoma kad po DuBois, Pa. — Netoli čia Japonija pradėjo rūpin
9
cagos.
ITALIJA pasiūlius Grai piežius siūlo šaukti tarp mirė 16 metų vaikinas, Le- ti apsauga nuo Kitnų or statė kad lentos, brusai ir kita PARYŽIUJE, Sorbonos uni
kijai užtikrinimą neliesti tautinę taikos konferenci venduskių sūnūs, kuris bu laiviu, kurie sako rengiasi miško medega turi būti parda versitete, studentų baliuje, iš
RUSIJA sako esanti ga jos nepriklausomybės ir ja.
vinėjama ne brangiau kaip tautiniais rūbais dėvėjusių pa
vo toks didelis jog svėrė daryti puolimus.
tava apsigynimui ir jai ne Graikija priėmus. Tuo gi
nelių pirmą premiją laimėjo
520 svarų. Jo grabui iš vi Sukilę Kinai Kaifenge 1938 m. statybos sezone.
reikalinga sąjungininkių iš tarpu Italijos kariuomenės
CHICAGOJE gaisre šios daus išnešti reikėjų 10 vy nužudė šešis Japonų komi Krautuvėse taip pat tikrina Lietuvaitė O. P-lė, antrą Ven
lauko, kaip to jieško “kitos per Albaniją privarytos iki savaitės pradžioje ant So. rų, ir reikėjo išgriauti da sijos narius, tarp jų ketu ma kainos ir kainų kėlėjai bus grė, o trečią — Lenkė. Stilin
valstybės” (turi mintyje pat Graikijos ir Jugoslavi Michigan avė. sudegė šeši lis namo sienos, nes durys ris generolus, kurie ten at baudžiami kui’ prekės bus nu gas Lietuvaitės drabužis užkąBritaniją).
buvo persiauros.
statytos peraukštos.
jos sienų.
vyko tvarkai užvesti.
asmenys.
riavo daugumos simpatijas.

OHIO valstijoje iš viešų
darbų šiomis dienomis pa
leista 45,500 darbininkų,
kurie neturi šios šalies pi
lietybės.

Berlinas, BaL 12. — Vo
kietija pakartoja Lenkijai
savo reikalavimus grąžin
ti Danzigą ir skelbia kad
ateis laikas ir jie prisijungs
Danzigą taip kaip padarė
su Klaipėda.
Lenkija spiriama paskel
bti viešai Vokietijos patie
ktus reikalavimus, kurie
sulyg Vokiečių esą menki,
ir Lenkija norėdama sugy
venti gražiai kaimyniškai
su Vokietija nereikalaujan
ti pasirašyti kariškų sutar
čių su Britanija. Jeigu pa
sirašysianti, tas išeisią pa
čiai Lenkijai į blogą.
«
«
*
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MIRĖ AMERIKOS LIE.

ItT’T'f TX711 TC?
ATSIŠAUKIMAST IX7iaiTQ
VISUSI LIETUVIUS

ATCTč AITIZIKA A C

Klaipėdą nuo Lietuvos atskyrus ir karo šmėklai Europoje kybant, Lietuva sujudo kraš
Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir
to visas jiegas sujungti ir apsaugą padidinti bdi sustiprinti. Ministras Pirmininkas Genero
Veikia musų Vientaučiai
las Černius pareiškė kad naujoji Lietuvos Vyriausybė skatins visus jungiamuosius veiksnius

76 metų am MATUZ Grace (Marčauskaitė)
žiaus, mirė nuo vėžio ligos,
19 metų, mirė Kovo 25, ChiKovo 26 d., Dayton, Ohio. Jis cagoje, kur buvo gimus.
ir šalins visus skiriamuosius. Krašto Apsaugos Ministras Gen. Musteikis ir kariuomenės
buvo pirmutinis šiame mies NAUJOKAITIS J., mirė Kovo
vadas Gen. Raštikis, pareikšdami kariuomenės nusistatymą Lietuvą ginti, ragino visus su
Rašo Jonas J. Nienius.
te apsigyvenęs Lietuvis čia
mėn., Detroit, Mich.
tartinai bei vieningai dirbti ir Apsigynimo Fondą remti.
išgyveno 50 metų. Buvo na ANDRIUŠKEVIČIUS Romanas,
Lietuvos naująją Vyriausybę visa Lietuvos spauda sveikina ir kviečia visas sroves vieHAZLETON MIESTAS
(Tęsinys iš pereito nr.)
rys Šv. Petro draugijos nuo
pusamžis, mirė Kovo 27 d.,
ningai ir ryžtingai ją remti.
pas jos įsisteigimo. Buvo ra Chicagoje. — Raseinių aps.,
flazleton miestas jau nėra
Lietuva turi gerai išlavintą, patriotingą ir drąsią kariuomenę, bet neturi pakankamai
Dabar aprašysiu tris klonio Wyoming klonyje, bet yra Lumaus budo. Palaidotas Kal Liolių par., šalapelkių k.
amunicijos,
kuri ilgesniam karui arba žmonių apsaugai būtinai reikalinga. Amunicijos bei
n.iestus: Nanticoke, Pittston zerne apskrityje, Gyventojų
varijos kapinėse. — Paėjo JAKAITĖ Marijona (Sesuo M.
apsaugos rezervą sustiprinti yra įsteigtas apsigynimo Fondas. Į šitą Fondą aukoja visos
ir Wilkes-Barre.
Girios Pajėsių k., Marijam Eugenija), 48 m., mirė Ko
turi 36,765. Randasi už 36
polės ap. Čia liko žmona,
Gyventojų skaitlines ėmiau mailių Į rytus nuo Wyoming Lietuvos organizacijos ir visi aukoti galintieji piliečiai bei tautiečiai.
vo 27, Chicagoj. Vienuoly
Visa Lietuvių Tauta gyvai ir atkakliai kovojo už Lietuvos Nepriklausomybės išgavimą,
Elena, kuriedu buvo sugyve ne išgyveno 20 metų.
1030 metų Suv. Valstijų cen Klonio, Gyventojai yra mainę auksinį šliubą, keturi su RUČINSKAITĖ M. (Sesuo M.
zo. SLA. narių skaitlius ir syti. bet Italai valdo miestą, dabar Tauta yra kviečiama kovoti ir dirbti už Nepriklausomybės apsaugojimą.
Jus kiekvieną Lietuvišką reikalą rėmėt ir stiprino!, malonėkit neatsisakyti ir sį Lietunai, 5 dukterys, brolis Vin Viktorija), 43 m., mirė Kovo
kuopos pagal SLA. Scrantono Miestas randasi aukštai, virRespublikos
gyvybini
reikalą
paremti.
Lietuvos Apsigynimo Fondo Rčmėjai.
vos
cas Chicagoje, sesuo Marė
sc imo raportą.
šuje kalnų, 2500 pėdų virš ju23, St. Louis, Mo. Vienuo
Samolis, Toledo, O. D. Rep.
NUO
REDAKCIJOS:
Dirvos
Redakcija
mielai
patarpininkaus
persiuntimui
jūsų
aukų
ros paviršio. Kietos anglies
lyne išgyveno 28 metus.
NANTICOKE MIESTAS
kasyklos yra didžioji industri- Lietuvos Apsigynimo Fondui, draugijoms ir pavieniams asmenims, kurie prisius savo auką. MAČYS Kazys, 49 metų, mirė KAZLAUSKAS Ignas, pusam
Aukos bus persiųstos tiesiog Į reikiamą vietą, Redakcijos kaštais, ir tuoj kaip tik bus gau
Clevelande, Balandžio 4 d.— žis, mirė Kovo 24, Chicago
Gyventojų turi 26,043. Ap ja.
tos.
Aukavusiųjų
vardai
bus
skelbiami
Dirvoje,
ir
bus
skelbiami
liudijimai
aukų
priimtų
Įs

Baltrašio k., Šunskų parap.,
je. — šiaulų ap., Klovainių
gyventas Lenkais. Miesto ma Lietuviai turi SLA. 45 kuotaigose Į kurias mes nusiųsime.
Marijampolės
ap.
Ameriko

Hazletone
par.,
Leipuškių k. Ameriko
pą
iš
18
narių,
ir
W.
joras Lenkas, ir visi mieštoj
Dirvos
skaitytojai,
jus
visada
atsiliepės
Į
musų
paraginimus,
padarykit
tą
ir
dabar,
kuo

je
išgyveno
29
metus.
narių,
je
išgyveno
29 metus.
114-tą
kuopa
su
17
valdininkai Lenkai. Lietuvių j
met
musų
Tėvynė
šaukiasi,
kuomet
jos
sūnus
ir
dukterys
savo
žemėje
pasiryžę
ginti
tai
'
ZEMNIAUSKAS
Petras,
seno
GAJAUSKAS Juozas, 60 metų,
yra apie 50 šeimynų. SLA. 12 ' Lietuvių randasi apie 105
i amžiaus, mirė Kovo 21, Det mirė Kovo 23, Chicagoje. —•
kiopa suorganizuota 1886 me- šeimos. Turi savo parapiją, kas jiems ir mums kartu priklauso! Pastiprinkime jų jiegas ir dvasią!
roit, Mich. Čia išgyveno 35
Šiaulių ap., Triakių p., Le
t is. Narių dabar turi 66. Jos Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
metus.
liūnų k. Amerikoje išgyve
Klebonauja
Kun.
Vincas
J.
Nanegali
permainyti
nors
ir
visi
o.’ganizatoriurn buvo Pranas
SLA.
advokatai
varysis.
no 41 metusi"
norta.
Kupstas, dabar vadovauja B.
SIRUS Stasys, pusės amžiaus,
Privesįu
du
faktus
kaip
bu

PETROŠIUS
Kazys, 65 metų,
Lietuviai
ten
randasi
jau
mirė Kovo 16, Chicagoje. —
Asadauskas, J. Andriukaitis ir
vo
jau
pasikėsinta
dar
Gegu

f
mirė
Kovo
22,
Chicagoje.
Kėdainių ap., Pašušvės par.,
liti. SLA. 12 kuopa turėjo apie 70 metų atgal, pagal se- žiui pirmininkaujant išvežti S.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Bargailių k. Amerikoje iš i PESECKIS Kazys, 39 m., miturėjo savo mokyklą per du nesniųjų pasakojimus.
. L. A. iždą iš Penna. valstijos
“KAMINĄKRĖTYS IR MALŪ
Į rė Kovo 18, Waukegan, III.
ribų,
bet
buvo
sulaikyta,
negyveno 28 metus.
iįetu, mokyto jamo K. DemiNININKAS” SCENOJE
Seka: VV1LKES-BARRE.
davežus
Į
Chicagą
turėjo
pasi

kiti,
bet
šiądien
neveikia
kis ir
SPITLIS Petras, sulaukęs se I GARLA Jonas, pusamžis, mirė
Baltimorės
Lietuvių
Dainos
likti
Pittsburghe.
•
STAMFORD,
Conn.
—
šios
dėl mokytojų trukumo.
natvės mirė Kovo 17, Chica- j Kovo 20, Chicagoje. — Šven
Draugija statys scenoje^ Miko
SLA. čarterio klausime bukolonijos
jaunimas
subruzdo
čionių ap., Čekianių p., BuiNanticoke Lietuviai neturi
Petrausko operetę. “Ramina-, go, III.
i vo tas pats dalykas: VII apWILKES-BARRE,
PA
darbuotis
meno
srityje
ir
su
šakiu k. Amerikoj išgyveno
krėtys ir Malūnininkas”, sek RIMKUS Pranas, 20 m., mirė
į skritis sulaikė keitimą tų punbažnyčios nei klebonijos, bet
organizavo
mišrų
chorą
“
Gin

madienį, Balandžio 23, Lietuvių
30 metų.
turi savo tautiškas kapines jau SLA. APS K RIČIO SUV Až 1A- 1 ktų kurie kam nors pasiprieši- j
Kovo 19, Chicagoje. Gimęs
salėje.
Programo
pradžia
7
:30
neleistini.
taras
”
.
Susirašė
apie
30
jau

:
nūs
TRAŠKELIS
Kastas, pusamžis
gana senai, regis pirmutinės
Royalton, III.
vai. vakare.
VIMAS
nuolių.
mirė
Kovo
20,
Chicagoje. —
Amerikos išeivijoje Lietuviš
Dainos Draugija Įsikūrė pra GUDAS Liudvikas, 56 m., mi Raseinių ap., Kražių para p.
VAKARIENĖ
Kovo 26 d. čia įvyko S.L.A,
kos kapinės.
• KULPMONT, Pa. — Agnė džioje 1930 metų. Nuo to lai
rė Vasario 25, Custer, Mich.
VII Apskričio pusmetinis su
Amerikoj išgyveno 37 m.
Po
reikalų
apsvarstymo
at

ko
kas
met.
ji
rengia
po
kelis
Bakutis
Northumberland
ditrys
JASINSKAS
Andrius, sulaukęs
Nanticoke mieste yra
važiavimas. Kol mandatų ko sibuvo vakarienė paminėjimui
Rz\ŠINSKIS
Petras, pusamžis,
senatvės, mirė Kovo 14, Chi
bankai, vienas ligonbutis, val misija tvarkė mandatus, pir šio apskričio 25 metų gyvavi strikto vidurinių mokyklų kon- muzikos meno vakarus. Apart
to,
kas
pavasaris
daina
rengė
cagoje'. — Kėdainių ap., Jos mirė Kovo 20, Chicagoje. —
stijos kaštais užlaikomas; yta mininkas M. Ktipris paskyrė mo. Jos surengimu rūpinosi teste laimėjo pirmą vietą alge po dainų - muzikos pramogą,
korespondentu
Joną
J.
Nienių
Tauragės ap., Stulgių par.,
vienas alaus bravoras, vienas ir maršalka Asadauską.
pirmininkas M. Kupris. Jisai broj .
vainių par., Raseinių k.
kaipo dainų ir muzikos šventę.
Antinikų
k. Amerikoje iš
yra
tipiškas
Dzūkelis,
landus,
viešbutis. Miesto didžiausia
šį kartą Daina jau devintą MIKALAUSKAITĖ Marė, 20
Kalbas sakė Jonas Andriu drąsus, ir štai jo darbo pasek • CHICAGO, III. — Užeigos
gyveno
38
metus.
kart
sveikins
pavasarį
staty

i m., mirė Kovo 16, Chicagoj.
industrija yra anglies kasyk- šis. Pažangos Vajaus organi mes. Jau ketvirtą kartą pa savininko Bruno GaidvmaviĮ
MAŽEIKIS
Petras,
65 m., mi
dama
scenoje
Miko
Petrausko
zatorius; iš jo kalbos suprasta vaišina apie 100 žmonių. šį
los.
čiaus įstaigos išdaužė langus “Kaminakrėtį ir Malūnininką” i STANIENĖ Marė, mirė Kovo
rė
Vasario
27,
Coal
Center.
i
kad
šiame
vajuje
VU
Apskri

Lietuvių ten jau radosi dvi čio ribose tik-tik surasta 50 kartą visos surinktos aukos ir išvogė degtinę. Matomai — jau bus devinta Dainos pa 8, Rochester, N. Y. — Ivo- ! Pa. — Upinos par., Vitagavasarinė dainų ir muzikos i niškių dv., Gudelių par., Mašeimos, kaip pasakojo Marti- i naujų narių. Toliau, kalba V. i. buvo iš Amerikonų biznierių, butą ištroškusių.
i los k. Amerikoje išgyveno
politikierių.
šventė.
| rijampolės ap.
nas Zaleckas, 1875 metais. Jie Kamarauskas, M. Padolskis,
45 m.
Vakaro programą vedė M.
—Jie va Lukošiūtė baigė FoOperetės perstatyme vaidins , PETKEVIČIUS Simas, 63 m.,
gyveno anglies kompanijos na pirmutinis šio apskričio orga Kupris,
mišrus
vaikų
choras
1
MATALONIS
Kazys, pusamžis,
šis yra jau 50-tas
rest Akademiją ir gavo profe geriausi Dainos vaidylos: Jur j mirė Kovo 22, So. Boston.
muose iš dviejų kambarių. Tai nizatorius.
vedamas
V.
Botyriaus
sugiedo

gis
Galkus,
Jurgis
Markelionis,
suvažiavimas per 25 metus, ir
mirė Kovo 29, Chicagoje. —
Mass. — Panevėžio parapibuvę geriau sakant pašiūrės per tą laiką daug nuveikta, iš jo Amerikos ir Lietuvos him sinės moteriškų rūbų siuvėjos Petras Tribulskįs, Elena LevaSi menių p., Metelių k. Amenus ir keletą liaudies dainelių. ir stilių išdirbėjos mokytojos navičienė, Algirdas Klišis. Ma jos. Amerikoj išgyveno 35
nuo vėjo, ne namai.
nieko pradėjus.
|
rikoje
išgyveno 40 metų.
V. Botyrius yra studijavęs laipsni.
metus.
rijona Jurkšaitė, Birutė MičiuKomisija praneša kad .18
Lietuviai su Lenkais ten su
SIKORSKIENĖ
Ona, mirė KoClevelando
Muzikos
Konserva

gyvena gražiai, tarp jų nėra Į kuopų prisiuntė 52 atstovu ir torijoje. Iš jo patyriau kad jis Į —Kazys Steponavičius re- laitienė ir visas Dainos choras. PLANSKAS Petras, mirė Ko ; vo 24, Philadelphia, Pa.
Choro
vedėjas
—
Klementas
•
su
Apskričio
valdyba
pasidaro
vo 18, Cambridge, Mass.
jokių vaidų.
turi sukomponavęs’ keturias f zignavo iš Pirmyn choro vedė- Andrėkus; muzikos direktorė
I 59 atstovai.
J
ANUŠAUSKIENĖ
Veronika,
Protokolas skaitomas, vald.y- dainas ir vieną veikalėlį, kurį jo vietos. Jis pereitą vasarą — Lelija Bakerckienė: šokių
mirė
Kovo
m.,
Denver,
Colo.
vaikučiai
statys
scenoje
GeguPITTSTON MIESTAS
bos raportai priimta vienbal
su tuo choru koncertavo Lie tvarkytoja — Marijona Jurk
žės
mėnesį.
PUSVAŠKIS
Stasys,
21
metų,
šaitė; scenos pritaikvtoja —
šiai.
Pittston miestas guli vakari SLA. Sargybos raportas apie
Kalbėjo buvęs teisėjas ir ne- tuvoje.
Elena Andrekienė; veikalo di mirė Kovo 17, Maspeth, NY.
nėje Susųuehanna upės pusėje. Centro kėlimo reikalą paniški kurių Lietuvių draugas, John • DETROIT, Mich. — Jonui rektorius — Adv. Nadas Ras- VAIšNYS Jonas, 56 m., mirė
RAUDOS darbai yra
tenis.
Gyventojų turi 18,245, mišrus kad yra pasiųstas laiškas į Fine, augęs tarp Lietuvių, SlaUsariui
gryžtant
namon
su
•
Dirvos Spaustuvės
Kovo
27,
Mahanoy
City,
Pa.
Pennylsvanijos Insurance ko- vokii ir Lenkų, Hanover kaime. tūkstančiu dolarių, kuriuos iš Kartu su šios operetės pervisokių tautų mišinys.
specialybė. Atlieka:
PAŠAKARNIS
Andrius,
83
m.
Jis
papasakojo
juokų
iš
jaunų
reikalaujant su
statymu bus paminėjimas dvieSLA. 7-ta kuopa suorgani misijonierių,
• PLAKATUS
mirė Kovo 26, So. Boston,
laikyti SLA. centro kėlimą iš dienų kaip prieš 35 metus Lie- siėmė iš banko, plėšikai užpuo jų metų sukaktuvių nuo musų
zuota 1886 metais pagal SLA. New Yorko, nes balsavo už kė i tuviai su Lenkais turėdavo ga i lė ir atėmė.
• LAIŠKUS
Mass.
mylimo kompozitoriaus, Miko
• VOKUS
kalendorių. Dabar turi 178 limą ir kuopos esančios už šios na žiaurias muštynes.
Petrausko, mirties.
JURGELION1ENĖ Marė, 52
• KONSTITUCIJAS
narius. Prieš 12 metų turėjo valstijos ribų, kas yra neleis Po jo kalbėjo Wilkes-Barre • DEKALB, IIII. — Balandžio
Dainos Draugas.
m., mirė Kovo 25 d., auto
• BILIETUS
5 d., J. Luomą nušovė Rožę
400 narių. Yra Tarno Paukš tina Penna valstijos fraterna- miesto aristokratiškos kilmės
mobilio nelaimėje, netoli Kair kitokius.
I senukas mayoras. Trumpai pri- i Krištupaitę, 30 metų. Luomą
lėms
organizacijoms
daryti.
čio sostinė, kuris iki mirties Balsavime gali dalyvauti tik 1 minė 150 metų Amerikos isto
lamazoo,
Michigan.
Palaido

išbuvo SLA. Pildomoje Tary . tos valstijos kuopų nariai.
riją ir tvirtai padėtus demo- buvo Įsimylėjęs Krištupaitę,
Draugijos, biznieriai, or
ta Chicagoje. — Gimus Šiau
boje per 20 metų.
ganizacijos, pavieniai —
Buvo pakelti ir kiti trys pun : kratijos pagrindus, apsakė a- bet ji pasisakė turinti vaikiną
liuose. Amerikoje išgyveno
paveskite savo spaudos
Veikėjais seniau buvo jau ktai, kurie SLA. Pild. Tarybai pie šio miesto augimą, ir pasa ' ir rengiasi už jo tekėti. Luo30 metų.
darbus mums.
mirę J. Kazakevičius, Tarnas neleistina neatsiklausus Lu- kė kad Lietuviai yra lygus vi- . ma išsivedęs ją pasivaikščioti
MELDAŽIENĖ
Anelė, pusam
į siems kaip piliečiai ir gyvenzerne
Apskrities
teismo
ir
val

j
keturiais
šūviais
nušovė.
Klauskit musų kainų —
Paukštis, K. A. Karsokas. Da stijos apdraudos departamen- tojai, žadėjo duoti dar vienam
Balandžio 9 d. M. Janickio
žė, mirė Kovo 27, Chicagoj.
atsakymą
gausit greitai.
bar veikėjai: Antanas Galins- to.
Lietuviui policininko vietą.
• BUENOS AIRES, Argenti sunai atidarė bizni, jie parduo
Gimus Braceville, III.
•
/ pleidžiant salę, mayoras
kas, A. Miliauskas, L. šeporaiDarba Atliekam
Antras raportas buvo kasna. — Antanas Krapovickas, da saldžius gėrimus, šaltakošę JANKAUSKAS Bolius, pusam
ir
kitus
tos
rūšies
dalykus.
Jų
Che
ries
Loveland
visus
atsi

l
link
SLA.
pinigų
davimo
pa

G ERA I
tis ir tt. Buvo daugelio Lie-1
baigęs
Buenos
Aires
gimnazi

žis, mirė Kovo 26, Chicagobiznio
vieta
randasi
646
Woossveikino,
paeiliui
mažus
ir
se

G
R A ž I A !
skolomis
Illinois
valstijoje.
tuvių prieglauda pas T. Paukš
ją, istojo universitetan studi ter avė. Linkėtina gerų pa-, j-e. — Kėdainių ap., Krakių;
nus.
G R EITA I
Trečias
kaslink
A.
Galinsko
tį, Jurgį Kazakevičių, ten Lie suspendavimo jau 18 mėnesių,
sėkmių.
Vakarienė buvo mišri, ma juoti agronomiją.
par., šulaičių k. Amerikoje j
tuviai visada gaudavo pagalbą kuo pereita SLA. konstitucijos tėsi socialistų, komunistų kata
išgyveno 32 metus.
Amerikos Lietuvių Piliečių
• BOSTON, Mass. — Vakari
ir patarimus.
ribos. Nutaria vienbalsiai kad likų ir tautininkų.
STANČIKAS
Kazys, pusamžis,.
Klubo
susirinkimas
bus
laiko

nėje mokykloje baigė kursus
D I R V A
Jonas J. Nienius.
Pagal Jurgio Kazakevičiaus Pild. Taryba greitai nuimtų
mas
sekmadienį,
Balandžio
16,
I
ir
gavo
diplomą
seniausias
mo

mirė
Kovo
25,
Chicagoje. — ,
suspendavimą.
6820
Superior Avė.
. pasakojimus, ten Lietuvių rakinis, B. Karsokiškis, 73 me nuo 1 vai. po pietų, 546 Grand
Tauragės
ap.,
Vainuto
par.,
j
•> . .
• v
Ketvirtas klausimas buvo
Cleveland,
Ohio
st., Bavarian salėje. Kas tą
tų amžiaus.
(losi jau prieš 65 metus, kelios ka(l (<| jiU1.geiįonis įžei<iė visą
Skereženių k. Amerikoj iš-1
dieną
įstos
į
klubą
bus
priim

. .šeimos.
1 VII apskritį, išvadindamas vi• DETROIT, Mich. — Bronius tas nupiginta kaina, tik puse
gyveno 40 metų.
DAYTON, OHIO
Dabar yra Lietuvių apie 90 sus anarkistais praeitą rudenį.
Nekrašas, vargoninkas, stu reguliario įstojimo mokesties.
jseimų. Turi savo gražią Lie Nutarta, griežtai pareikalauti i KONCERTAS IR VAIDINI dijavęs dainavimą globoje LilApsivedė J. Kruvalskis su p,
tą atšaukti, nes apskrityje nė MAS. Lietuvių šv. Kryžiaus lian Marshall, duoda savo dai Braziene.
tuvišką bažnyčią šv. Kazimie- ra
Vestuvės buvo na
nei vieno anarkisto.
navimo koncertą ketvirtadienio minio pobūdžio.
parapijos
choras
rengia
dainų,
ro vardu; klebonauja Kun. J oVisas posėdis buvo tik rūpi
vakare, Balandžio 20, nuo 8:30
nas S. Kazakaitis. Parapija nimąsi SLA. gerove ir nurody I vaidinimo ir šokių pramogą, vai., Detroit Institute of Arts
A. Gutauskas atminčiai savo
i
kas
įvyks
šeštadienio
vakare.
suorganizuota jau 50 metų at- mu SLA. Pild. Tarybai kas yra Balandžio 15, bažnytinėje sa- salėje. Jo pagalbinis artistas mirusios mylimos dukters Ko
jai leistina pagal Penna. vals Įėję. Patartina visiems Lietu- bus Delbert Brown, pianistas. vo mėnesio pabaigoje turėjo
galapdraudos departamento
Petro bažnyčioje pamaldas,
Miesto taryboje yra Algir tijos
atsilankyti, o ypatingai B. Nekrašas dainuoja barito Šv.
taisykles centro kėlime ir kas !I viams
kurias
atlaikė Kun. Angelaitis.
nu.
Jus ikeliausit greitai ir patogiai populiariais laivais
I
kurie mėgstate Lietuvišką dai
das Paukštis, Tarno sūnūs.
ne.
Po
pamaldų
savo artimiems
ną.
D.
Rep.
Pasiturintis Lietuvis ir vei Prie tokių svarstymų žino
draugams surengė mažą pokilį
ir svečius dalyvius pavaišino.
kėjas yra K. Kizis, gana pasi ma buvo ir karštų žodžių, iš (Į
CHICAGOS
LIETU
vienos
ir
antros
pusės.
Buvo
Tai
buvo senu Lietuvių papra
Skelbimai “Dirvoje”
turintis Lietuvis- Leo šeporaimurmėjimų
kad
Centras
vistimu
apeigos.
VIU
AUKOS
tis. Turi gydytoją B. Andros- tiek eis į Pittsburghži. Sargy
50c už vieną kartą
Klaipėdos Komiteto
$51.
N. Vasiliauskas pasveikęs !
ki. Dvi Lietuvaitės yra slau- ba atsakė, jeigu butų Pild.. Ta
tris kartus už $1.00
grvžo iš kareivių ligoninės I
i SLA. Moterų 208 kp.
gės, E. Mezaitis ir Mary Bu- ryba vedus visą procedūrą be
Chillieotte, Ohio.
Kalnas.
užsivarinėjimo kad ji yra bo Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, ; Kuopos narių:
kas.
kaip tai namų pardavimas, iš
sas,
o
ten
kokie
VU
apskričio
10.00
Mieste yra trys bankai, po
nuomavimas, krautuvių išnuo Bronzai t ė
nariai tik eiliniai, butų niekas mavimas
JIEŠKAU DARBO UKEJE
5.00
Rakštienė
ar pardavimas, pajiešra viešbučių, valstijos ligonbu nieko nedarę.
Galiu
dirbti visokį ūkės darbą,
kojimai, padėkos laiškai, gali Dr. Satkoff
5.00
tis; alaus bravoras; Pittston
Visas SLA. žino kad čia yra ma
ir
moku
operuoti tnLktorių. j
patalpinti šia kaina:
kitos mažiau
30.00 Sugebu ir miestišką darbą. Jei
Stovė (pečių) dirbtuvė. Kietos dvi viena antrai priešingos pu
BREMEN
.
EUROPA
HAMBDRG-AMEBIClUf
1INE iNanrH S®
Viso
$106.83 reikia gero stipraus darbinin
anglies kasyklos yra didžiausi sės. Pirma, tai Junrelionis ti ž- Priduokit gatavai parašę “Dir
COLUMBUS
sispyrė perkelti centrą, o VII
ONORTH GERMAN LLOTD [lloydJ |S|
ko tuoj kreipkitės.
(16) i
vos” Administracijai.
•darbai.
NEWYORK • HAMBUR6
Sį®
I Duok žmogui šviesą — jis pat?
apskritis pasiryžo parodyti jog
Stephan Saldaus kas,
Lietuviai turi pusę tuzino žino savo valstijos apdraudos
“DIRVA”
atras sau kelią — kas platina
1057 Sillman avenue
HANSA • DEUTSCHLAND
karciamų, kita tiek krautuvių. departamento taisyk les, k urių 6820 Superior av. Cleveland, O. i Dirvą — tas platina apšvietą. Lawrenct' Park
Erie, Pa.
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen
ŽITKUS Andrius,

’j

LIETUVĄ

I

ar Ilamburg

k

DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS

butų tiek pat, ar daugiau,
tai pamatytumėt kad Lie
tuvai jie taip broliški kaip
katinas kralikui.
Net ir dabar jie neslepia:
Pernai Lenkai pakišo Lie
tuvai ultimatumą — “bro
liai” Latviai tuojau savo
kariuomenę sugabeno prie
Lietuvos rubežiaus; šymet
Vokietija pasigležmė Čeko
slovakiją — “broliai” Lat
viai su savo kariuomene ir
vėl prie Lietuvos rubežiaus,
o Hitleriui imant Klaipėdą,
Latviu ir vėl tas pats “bro
liškumas” prie Lietuvos ru
bežiaus.
•

!

A

<

GERB. SPRAGILUI GROMATA APIE SVIETO
MARNASTIS
Amerikoje yra “bendras
frontas”, kurį sudaro cicilikų ir kom-unistų dvi no
sys, o Klaipėdoj yra “ben
dras žygis”, sulipytas krik
demų ir liaudininkų dviejų
nosių. Kadangi jiem dabar
į Lietuva “žygiuoti” -nega
lima, o Klaipėdos Prūsokai
rengia jiem pirtį “raus
donner litauisch wetter”,
tai geriausia proga jiem
bus atžygiuoti į Ameriką,
neva pasaulinėn parodon.
Paskui jie galės susivienyt
su “bendru frontu” ir taip
tas “frontas” pasididins
dviem nosim daugiau.
Paskui “žygininkai” ga
lės susidarę maršrutą ke
liauti per Lietuvių “valsty
bes” pasakodami pasakas
apie trukumą demokratijos
Lietuvoje ir apie kankini
mą kalinių. Jų pasakų
klausytis skaitlingai rink
sis visoki “patriotai”, o
“frontininkai” iš tų patrio
tų prašys aukų “demokra
tijai Lietuvoje atsteigti” ir
“nekaltus kalinius išpirk
ti”. Prašomi “patriotai”
sudės “dideles sumas”, ir
jei tų bus permažai tai
“tautiškų centų” fondas
pridės.

n

Sakot kad iš Klaipėdos
krašto i Lietuvą pabėgo
12 tūkstančių Lietuvių, bet
nepasakot ar Klaipėdos
krašte dar liko koks Lietu
vis ar ne.
Bet ir 12 tūkstančių tai
labai daug, todėl aš prita
riu “Margučio” diplomati
jai kad Lietuva privalo už
imt Latviją. Kariaut ne
reikia, nes dabar kariauti
nėra mados. Reikia paimt
tik savo “protekcijon” —
Tautų Lyga nesipriešins, o
Anglija mielu noru pritars
kad silpnesnis stipresniam
privalo nusilenkt ir pasi
duot.
Su pagarba (pasirašau)
šmaukšt.

3

TAUTININKŲ SĄJUNGOS
PIRMININKAS

M
Lietuvos kaimo vaizdas, su trobesiais, ežeru, arkliais, Šiaulių apskrityje.

Kelione po Musų Lietuvą

VDV.

ši tokia nepaprasta vasara ir
vėlyva.
Mudvi dar pasivaikščiojom,
jausdamos visai svetimos, nes
čia nesimatė jokio pažystamo
veido, nebuvo su kuo pasikal
bėti. į ką prasijuokti, bet aš
žinojau kad už dienos-kitos
mes sušipažinšim ir turėtim
daugybę draugų, o* tada jausi
mės visai kaip namie; žinojau
net kad iki to kuomet reikės
iš čia išvažiuoti mums bus net
graudu ir nenorėsim apleisti.
(Bus daugiau)

Juozas Tūbelis

Buvęs Lietuvos Ministras
užkalbino trys vienuolės, kurios mas tai kad nėra šaligatvių, ir
pirmininkas, ir Lietuvių Tauti
kartu atvažiavo. Jos girdėjo nors kelias išpiltas žvyru, bet
ninkų Sąjungos garbės pirmi
mudvi kalbantis Angliškai, o nepakankamai, taigi lyjant iš
ninkas, vėl paėmė vadovauti
LIETUVIŠKA RUPUžĖ. — kadangi ir jos buvo iš Ameri apačios išsiveržia purvynas, ir
Tautininkų Sąjungai kuomet
VIENUOLĖS PRANCIŠKIE- kos, jos norėjo patirti iš kur musų batukai susipurvino.
po Klaipėdos atplėšimo įvykio
Kiekvienas vasarnamis turi
TĖS. — PALANGA DEGĖ mes paeinam. Mudvi patyrėm
Ministras Pirmininkas Mironas
kad
jos
yra
iš
Pittsburgho
šv.
pavadinimą, vardai užrašyti
SIUOSE. — DR. JONAS
atsistatydino ir pasitraukė ir
Pranciškaus vienuolyno. Jos ant lentų prie namų priešaky
Tautininkų Sąjungos pirminin
ŠLIUPAS.
buvo: Sesuo M. Imelda, Sesuo je taip kad negali nepatėmyti.
ko pareigų.
Bonaventūra, ir Sesuo Gabrie
Juozas Tūbelis buvo Tauti
LIEPOS 4, pirmadienis. — lė Marija. Jos sakė atvyko į Mes radom nurodytą antrašą
patyrėm kad ši vila užvar
ninkų Sąjungos ilgametis pir
Šį rytą visa šeima susirinko Palangą dalyvauti D. U. L. R. ir
“Igirda”. Tai ypatingas
mininkas iki šių metų Sąjun
pusryčiauti paskutinį kartą ir Lituanistikos kursuose. Tikrai dinta
vardas, ir mudvi nusprendėm
• SMEGENIMS jokis mais- gos metinio suvažiavimo.
mus išlydėti. Visi išrodė nu buvo malonu jas susipažinti; vėliau
ką tas reiškia. tas nėra naudingesnis už kitą,
Tautininkų Sąjungos gene
budusiais veidais, ir matėsi jų aš prisiminiau joms kad nese Kiti vilųpatirti
vardai
yra, “Meilutė”,
akyse ašaros, nes gal būt ma- nai dar mano vyras lankėsi jų “Juraitė”, “Aušra
raliniu
”, “Birutė” nors priimta sakyti kad žuvis kūnas. sekretorius liko D. Stan
nė kad tai jau paskutinį kar- vienuolyne ir padovanojo kele ir panašiai, pavadintos
istoriš yra geriausias smegenims mai
tą mes vieni kitus matom., Kas tą dalykėlių iš gintaro ir rank kais, mytiškais ir populiariais
žino, gal būt likimas bus toks darbių, ką buvo parsivežęs iš vardais. Vila Igirda yra nau stas.
2 Asmeniškai Lydimos
nemalonus ir mes niekad dau- Lietuvos.
jas
dviejų
aukštų
modernistišgiau nesimatysim; tačiau aš Musų sekantis rūpestis buvo kas medinis namas, su stikline
PAJIEŠKOMI
bandžiau juos pralinksminti susirasti vietą, taigi palikom veranda, kurioje stovėjo stalai,
VAISTAI
sakydama jog pasistengsiu vėl savo bagažą autobusų stotyje matomai naudojama valgymui.
Brizgys-Brizer Antanas, Annors atvažiuoti. Jeigu ir ėjom pasidairyti į miestelį Matėsi keletas stalų užtiestų
driaus sunūs, gimęs Kaune, iš kada
ne
šią
vasarą tai kada nors už ir jieškoti kambario, Pirmas gražiomis baltomis staltiesėmis
vyko Amerikon 1905 m., iki kelių metų.
(HEPATIC)
dalykas ką aš norėjau atlikti ir ant stalų stovėjo buketai gė
1927 m. gyveno Turner Pails,
Stasys
išėjo
pakinkyti
ark

tai aplankyti plačiai žinomą lių.
Šis garsus Europinis naturalis
Mass.
1
0 Minui
vaistas rekomenduojamas vi
Bernotas Benediktas, iš Pa- lius į vežimą, o mudvi pakavo- Lietuvį patriotą ir musų drau
@I
Moteriškai
kuri
pasitiko
mus
/
mes savo daiktus. Kuomet jis gą, Dr. Joną šliupą, kuris yra duryse pasakėm jog norim siems tiems kurie kenčia nuo
alksnių, Kražių vai,
A
sugryžo,
užklausė
manęs
ar
aš
Palangos
burmistru.
Čerkauskis Uerijonas, Pempių
kambarį, ir kad mus į SKILVIO ir VIDURIŲ KATAkada esu mačius “rupužę”. ži Autobusų stotis yra pačiame gauti
k., Kaltinėnų v.
šią
vietą
rekomendavo ponas ! RO, JtlEMENS, NEVIRŠKIDaiginąs Antanas, Antano noma kad net, bet labai norė miestelio viduryje, o tik prieš ir poni Vilmantai, kuriuos su Į NIMO, IŠPŲTIMO ir GAZŲ.
sūnūs, išvykęs prieš 25 metus. jau pamatyti, apie jas tiek išvažiavimą iš Amerikos mes sipažinom Rambyne, ir kurie
KAINA $1.00.
Gyveno Brooklyn, N. Y., bet daug girdėjau, o tas yra labai gavom žinią kad Palangą pati patys žadėjo čia pribūti už sa i Siųskit užsakymą i
(15)
paskutiniu laiku ketino vykti, populiarus keiksmo žodis pas ko baisi tragedija. Buvo ra vaitės laiko. Ji buvo šios vilos
Lietuvius. Taigi jis išsivedė šoma kad pusė miestelio sude šeimininkė, poni Prielgauskie- | Mrs. Margaret Leskovar
NEWWMtKLAIP
,ĖDA
dirbti į kasyklas.
PER.
ŠVEDIJĄ
mane
į
tvartą,
kur
gal
būt
pir

Dargis Antanas, Giralės k.,
gė, nors vasarvietės nebuvo
labai draugiška ir maloni; 5. 507 E. 73 St New York, N. Y.
Pirmoji Gegttžės-May 31 d.
mą ir paskutinį kartą gavau paliestos. Ištikro, turėjo būti , nė,
I
Kaltinėnų vai.
ji
aprodė
mums kambarius, ir MiiiHilifuiiiiįIi!i»^
(nepersedant iki Klaipėdos)
pamatyti
tikrą
Lietuvišką
“
ru

y o, jo
Dočkus, Jurgis ir Kazys,
iš
baisus gaisras, nes pat šioje mudvi pasirinkom vieną prieš
Antroji
Liepos-July 1 d.
Manastų k., Smilkių v., Pane- pužę”, kurią jis pagavo per dalyje, per keletą blokų, buvo akinį, kuris išrodė kaip sauli DYKAI BANDYMAS
Antra ekskursija va
smeigdamas
šake.
Aš
niekad
tuščia, tik matėsi plytų liku nis kambaris, kampas visas iš NUO REUMATIZMO
vėžio aps.
dovauja VI. Mučins
nebuvau
mačius
nieko
pana

Grancevičienė Bronė (Janučiai, kurie liudijo apie buvu langų. Kambaris. buvo pato
kas, Švedų Amerikos
Mes turim puikų Me
šaus
į
tą
sutvėrimą,
bet
ji
iš

Linijos lietuvių sky
ševičiutė), išvyko iš Rygos rodė kaip aš galėjau įsivaiz- sius čia namus ir biznio vie gus, švarus, su žema modernistodą nuo Reumatizmo,
riaus vedėjas.
•
kurį noriai pasiųsime
1932 m. Gyveno Bronx, N. Y.
tas. Apdegusių medžių liku tiška Jova ir visais kitais bal
Kelionė: Gothenburgkožnam šio laikraščio
Gužauskas Jonas, iš Pempių duoti varlę su ragais, Dabar čiai stogsojo, o mokyklos sienų dais, ir prausykla (čia nėra bė
Stockholm. Iš čia lai
skaitytojui kuris tik
jau tikrai žinojau apie ką kal- matėsi likę tik lukštai. Didu gančio vandens kambariuose.)
Musų “brangus tautie k., Kaltinėnų par.
vu “MARIEHOLM” į
pareikalaus.
Jei
ken

Klaipėdą.
čiai” savo “griežtais” pro Krauklys-Kraul, Adomas, iš ba kai mini “rupužę”.
mą degėsių jau buvo nuvalę. Maudynė apatinėje dalyje, o
čiate skausmą sąna VI. Mučinskas
Taip nenoriai mano giminės Tai buvo didelis nuostolis Pa kita vieta kieme (senos rūšies).
Marijampolės aps.
riuose, jeigu jie su
testais ir “pasmerkiančio- Rudominos,
i
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
stingę, arba labai jau
leido mane išvažiuoti kad aš langai, keletas didelių gintaro Kaina už šį puikų kambarį, su
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
mis” rezoliucijomis herr Atvyko prieš 45 m. ir apsigy turėjau
slus,
jeigu
turit
ken

prižadėti vėl sugryžti, dirbtuvių ir parduotuvių buvo trimis valgiais kasdien ir ar
veno
Pittsburgh,
Pa.
Gauk
nemokamai suteikiamą musų
tėti
kožnoje
oro
per

Hitlerį ir jo nazius taip Kuras Juozas, 1904 m. at o su Stasiu susitariau pasima sunaikinta.
bata tarp 4 ir 5 po pietų, bu
mainoj, štai jums pro ekskursijų brošiūrą ir retkartinį leinugąsdino kad dabar jie vyko Amerikon, gyveno Hobo- tyti Šiauliuose Liepos 15-tą, tą Mudvi j ieškojom “miesto ro vo 9 litai kiekvienai ($1.50 mu
dinį “Turizmo žinios”.
ga išbandyti paprastą,
pigų Metodą, kuris pagelbėjo šimdieną kai mes turėsim gryžti tušės”, ir praeinančiųjų prašėm sų pinigais).
Kiti išplaukimai iš Ne-w Yorko:
nežino nei kur eit nei ko ken ir Harrison, N. J.
į Kauną į iškilmes atidarymo nurodymo. Einant šaline gat Taigi mudvi ir vėl buvom tams.
griebtis. Stovi, dairosi ir Morkūnas Pranas, išvyko į Pirmutinės
Gripsholm ......... Geg. 4, Geg. 31
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
Tautinės Olimpia ve (vis dar lijo), priėjom prie namuose. Išėjom atgal į busų Pakeli,
1912 m., iš PadborišDrottningholm Geg. 13, Birž. 12
7 dienoms DYKAI IŠBAN
dreba nuo baimės: Jų nuo Ameriką
kių k., Ukmergės ap. Turi gi dos, didžiausio šios vasaros reikiamos vietos, ir paklausius stotį ir užsisakėm parsiųsti į DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti Kungsholm . . . Birž. 3, Rugp. 19
mone, butų gerai nusigrie mimų Pittsburgh, Pa.
nuotikio. Mes susitarėm kad kur yra burmistro raštinė, pa butą musų bagažą, ir buvo lai daugiau, tą galėsit daryti už ma
bus Lietuvą su Latvija, Narbutis Balys, Gasparo sū aš pribusiu į Šiaulius pirmuti rodė mums. Inėjus į vidų, pa- kas pietums. Čia radosi tiktai žus kaštus. Mes kviečiame jus Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
Lenkiją, Slovakiją, Vengri nūs, gimęs apie 1883 m., Ute niu traukiniu iš Palangos, ir tėmijom didelį gyvumą, dideli keletas ankstyvų vasarotojų, naudoti
musų kaštais. Pasiuskit savo var SWEDISH AMERICAN LINE
praleisim
dieną
Šiauliuose,
o
ją ir net Rumaniją, bet bai nos ap., Užpalių v., Gaigalių k. vakariniu traukiniu galėsiu iš rašomi stalai kambariuose ku kuriuos per pietus ir susipaži dą ir adresą tuojau į
4 W. 51st St.
Rockefeller Center
riuos tik galėjom matyti, ir vi nom.
į Ameriką 1913 m.
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3
New
York,
N. Y.
su kad vėl nepasipiltų Lie Išvyko
Nastalskis Antanas, iš Alkų! važiuoti į Kauną. Stasys taip si viduje buvę žmonės išrodė
Pusryčiai būna tarp 8 ir 9 2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
tuviški protestai ir rezoliu k., Alsėdžių v., Telšių ap., iš norėjo aprodyt man Šiaulius ir užsiėmę savo pareigomis ir rei valandos,
■■■I
pietus 2 vai., arbata i.*
cijos, nes jie gerai žino kad vyko 1913' m. ir apsigyveno dar praleisti dieną su manim. kalais. Jauno vaikino kuris 4 vai., o vakarienė tarp 7 ir
Aš neturėjau progos sužiū mus pasitiko prašėm pasima 7:30 vai.
pas Lietuvius yra labai Kensingtone, Pa.
daug profesionališkų “pro- Pavydis Romualdas, ir jo rėti musų bagažų, nes kiekvie tymo su burmistru, ir palau Papietavusios mudvi pradesūnėnai, Kazys ir Aleksandras nas gelbėjo panešti, taigi tik kėm valandėlę iki tas vaikinast jom išsidėti savo daiktus ir
testonų” kurie moka pro —
kilę iš Alionių k., Pabaisko rūpėjo kad viskas butų suneš nuėjo paklausti ar ponas bur apsibuvom porai savaičių laitestuoti ir rašyt rezoliuci vai., Ukmergės aps.
ta ir sudėta; sukrovėm į veži mistras turės laiko mus priim• ko. Dabar apstojo lyti ir mes
jas.... po laikui.
Pocius Jonas, išvykęs 1911 mus, kurių buvo trys, ir kiek ti.
Suprantama, už valandė• ėjom į pajūrį pasivaikščioti.
Man rodosi kad protes- m., iš Jurgaičių k., Gruzdžių viename vežime buvo kas nors lės mudvi buvom įvestos į bur Aš esu ten buvus, pirmiau, tai
iš musų reikmenų, ir taip ap mistro privatinę raštinę, kur gi man viskas išrodė puiku, pa
tuot ir rezoliucijas rašyt v., Šiaulių ap. Iki 1930 m. gy leidom
Strugaičių kaimą, šią Dr. šliupas mus nuojirdžiai jūris toks platus ir didelis,
veno
Duųuesne,
Pa.
po laikui tai noras pietų po Sidaras Vincas, turįs gimi dien oras buvo daug šaltesnis pasveikino,
Pasikalbėjom ke- smėlis smulkus ir baltas: bet
vakarienei. Daug praktiš- nių Poškėčių k., Pakruojaus v. ir diena ne taip jau graži.
lėtą minutų, išreiškėm savo man rodės kad Bronei tas ne
giau butų protestuot tada' Šiaulių aps. Gyveno Baltimo- Pribuvom į Pavenčio stotį simpatijas dėl Palangos tokio turėjo jokio ypatingo patrau
laiku, nusipirkom bilietus į nukentėjimo nuo gaisro. Dr. kimo šiądien, ypač po smar
kada dar ne vėlu. O pavė- re, M,d.
Palangą, ir dar turėjom kele Šliupas tikrai įspūdingas žmo kaus lietaus, nes viskas buvo
Staičiunas
Justinas,
išvykęs
luot niekad negalima pro 1914 m., tarnavo USA kariuo tą
minutų laiko iki traukinio gus, bet kadangi jį beveik vi šlapia, smėlis kietai suplaktas
testuojant ir pasmerkiant menėje, po karo gyveno Brid- atėjimo.
si pažysta nebandysiu apipa ir viskas atrodė apleista. Pa
Lietuviškus Iskariotus ku geport, Conn. 1931 m. sunkiai Taip mes skyrėmės, su liū sakoti ; nežiurit savo amžiaus, sivaikščiojom aplinkui ir pas
desiu širdyje, bet pilnos malo nes jau yra arti aštuonių de- kiau nusprendėm eiti į parką,
rie šaukia Lietuviškus ma sirgo. Gal miręs.
sinius mitingus neva tam Tamošaitis Izidorius, kilęs iš nių, smagių prisiminimų apie sėtkų metų, jis yra veiklus, netoli nuo pavandenio, kur po
ap., Jurbarko v., Nau šias smagias vaišes. Jų meilė akylus ir gyvas, ir tikrai ne- pietų griežia dūdų orkestras.
kad protestuot prieš Vokie Raseinių
jininkų k. Atvyko 1894 m. ir' ir prielankumas užsitarnavo išrodo to amžiaus. Išrodo sti Tikrai nežinojau kur ta vieta,
čius ar Lenkus, o publikai gyveno Chicago, III.
musų didžiausio dėkingumo.
prus, ir sveikas, ir yra labai bet ėjau sulyg savo nujauti
susirinkus jie teršia Lietu
Tūlą laiką su Brone kalbė impresivus savo pozicijoje kaip mo ir mes atėjom kur reikia.
Visi žiną apie pajieškomuo- jomės apie praeitus įvykius, o Palangos burmistras.
vą, jos valdžią, ir tuomi de sius
Visas parkas yra pušynas, su
malonėkite kreiptis į Lie
moralizuoja musų tautie tuvos Generalinį Konsulatą: vėliau pradėjom daryti planus Išėjusios iš burmistro rašti žvyro takais, ir suolai aplindviem savaitėm Pa- nės ėjom į Basanavičiaus gat kui pasisėdėti ir atilsėti arba
čius, kursto juos ir išnau Consulate General of Lithuania• sekančiom
lango j e. Už valandos ar kiek vę, jieškoti kambario, nes bu prisižiūrėti kitų praeinančių.
® AR SU REIKALAIS, AR PAVIEšĖJIMUI MA
doja, ardo jų vienybę ir
daugiau mes jau pasiekėm Kre vo mums parekomenduota toje Viduryje yra platforma su sto
16 West 75th Street
NOT Į LIETUVĄ VAŽIUOTI —
stumia i Lietuvos priešų
tingą, kur reikėjo imti busas gatvėj antrašas. Aš šią gatvę gu, kur sėdi, muzikantai, o kai
New York, N. Y.
kuris vežioja į Palangą. Bet atsiminiau nuo mano pirmo at d.aėjom į tą vietą koncertas jau
glėbį.
Tokius Iskariotus
@ DIRVOS AGENTŪRA parūpins jums kelionės
dabar jau lijo, o aš apsižiūrė silankymo Palangoje, ir žino buvo pradėtas., žmonės jau bu
pasmerkt ir prieš juos pro
dokumentus ir laivakortes visais laivais, visais
jau kad su visų pagalba kokią jau kad ji išveda Į pajūrį ir vo susirinkę, bet buvo apsivil
testuot masmitinguose ga
laikais — per Švediją, Vokietiją, Holandiją ir
jie mums teikė, aš palikau sa tiltą į jurą, taigi aš labai no kę sveteriais ir storais plošlima visada, niekad nebus Skaitykit “Margutį”, komp. vo lietsargį.
kitų
šalių uostus.
rėjau tą viską parodyt Bronei. čiais. Įsivaizduokit, 4-ta Lie
per vėl u.
Iš traukinio mes subėgom į
A. Vanagaičio leidžiamą mu
Nežiūrint lietaus, Palanga pos, ir buvo taip šalta kad Bro
Šios vasaros kelionei, pasiskubįnkit įsigyti sau do
zikos žurnalą. Eina du kar autobusą, taigi lietsargis nebu išrodė gražiai, ir kuomet pri nė dėvėjo savo žieminį paltą.
kumentus ir laive geresnę vietą.
tu į mėnesį. Kaina metams vo taip reikalingas, bet jaus ėjom resorto dalį ir ėjom pro Aš juokaudama sarmatinau ją,
Latviai, sakos, yra Lie $2.00. Prisiųskit 10c pašto mas buvo toks nesmagus, nu vilas aš gėrėjausi vilų išvaizda nes pas mus nuo šios dienos
• Parsikvieskit savo gimines šią vasarą i svečius.®
tuvių broliai. Tai gražiai ženkleliais, gausit vieną gu važiuoti į tokį puikų resortą, ir vaizdų gražumu. Visi kie prasideda vasaros sezonas ir
skamba, bet man rodos kad rnelį pamatymui. Antrašas: kai oras toks šaltas ir prie to mai aplink vilas aptverti tvo mes dėvim baltus rubus, nei
dar lyja.
romis, pilni gėlių ir žolynų vi nepamanai apie dėvėjimą žie
tie “broliai” tik 'taip vadi
“MARGUTIS”
Nuvažiuoti į Palangą truko sur. Visa gatvė abiem busėm minio palto. Mums betgi pa
nami todėl kad jų daug ma
6812 So. Westem Avė.
apie pusvalandį laiko, ir kai apaugus medžiais ir visur ža sakojo kad net čia šiuo laiku = 6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio i
žiau negu Lietuvių. Jei jų
mudvi jau lipom iš buso mus liavo lapai. Vienas nepatogu- oras būna paprastai šiltas, tik
Chicago, HL
(Tęsinys iš pereito nr.)
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kada iššaukiama kalbėti ko ne
visi dalyviai. Kyla nuobodu
mas ir publikoj e. nepasitenkini
mas.
Geriausia čia butų pasekti
Amerikonų pavyzdį — pakvie
sti tik vieną kalbėtoją, bet ge
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
6820 Superior Avė,, Cleveland. Ohio
rą, kuris mokėtų tinkamai ir
plačiai nušviesti vakaro svarbą. Tada ir reikalas bus paaiškintas, ir visi dalyviai pa
*
pASKIAUSI pranešimai iš Kauno sako kad iš naujo- (Spaudoje Pasidairius) tenkinti, ir mušų vakarienės
* jo ministrų kabineto pasitraukę du generolai —
bei banketai išrodys kulturinpats ministras pirmininkas Černius, ir vidaus reikalų
Rašo Vyt. Sirvydas.
gesni.

.. /•

KAS KĄ RAŠO

e

SKAITYMAI
KAIP G AVĖDAVO DZŪKIJOJ

ministras Skučas. Kokia jų pasitraukimo priežastis iš
▼▼▼
oficialių šaltinių žinių nėra. Gal jie, kaip karininkai,
LIETUVIAI
užimanti aukštas vietas kariuomenėje, ir taip perdaug PASAULINĖS PARODOS
PIETŲ
AMERIKOJE
darbo turi. Padėtis Lietuvoje, tuo tarpu, matomai ap KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
Q P ARČIAIS šuoliais gyvenimas bėga pirmyn,
rimo. Vyriausybei dabar reikės žiūrėti kad partijų va Pasaulinės Parodos Lietuvių Aštuonis menesius išbuvęs
veržiasi, lyg upė pavasarį laužydama le
dai nepradėtų savo siaurų užgaidų varinėti, kai susi Dienos Komitetas paskelbė vi Pietų Amerikoje DULR pirmi- i dus, kas sena, netinkama nustumia šalin ir sie
jaudinimas dėl Klaipėdos netekimo atslūgs.
suomenei atsišaukimą, kuria ninkas, R. Skipitis, Kaunan kia naujovių. Turbut tokie gamtos įstatymų
gryžęs pareiškė kad Pietų Amerikoje gyvena 75,000 Lietu
vių. Jų padėtis labai bloga,
net ne vidutinė. Sako, Lietu
viai Pietų Amerikon atsivežė
iš Lietuvos apie 150 milijonų
litų, bet jei turėtų viską par
duoti ir atgal gryžti tai kažin
ar surinktų 100 milijonų.
Visuomeninis gyvenimas ir
gi neaiškus. Srovės dar nėra
aiškiai nusistovėjusios. Gali
ma sakyti, perdaug laikraščių
ir organizacijų.

Tam akmeny šilko lizdas,
tam lizdy gegužėlė.
Tam lizdy gegužėlė,
tai ji raiba gražiai kukavo,
Tai ji raiba gražiai kukavo
visas šalis linksmindama,
. Visas šalis linksmindama —
senus, jaunus sir vaikelius.......

nuostatai yra, kuriems priešintis negalima. Pa
imkime kad ir gyvenimo papročius: jie šiądien
žymiai kitokį negu buvo prieš kelis desėtkus
Naujoji Gen. Černiaus vyriausybė išleido šitokią sa
metų.
vo deklaraciją, kuri paliečia ir užsieniečius:
Retas jaunas Dzūkas šiądien žino kaip jo
Šiądien Dzūkai jau taip griežtai nėprisilai“Visuomenes konsolidacijos siekimas sutelkiant tau
seneliai gavėdavo-pasninkaudavo. Mažai žinom ko pasninkų, daugumoje senas gražias Dzūkiš
tos kūrybines pajiegas; vyriausybė nebusianti atskirų
apie gavėjimo laikus, o dar mažiau suprantame kas dainas pamiršo, o vietoje vilkalokių ir ra
srovių įtakoje, o daugiausia dėmesio bus atkreipta kraš
ir atjaučiame tą senelių dvasią ir valią kurią ganių nuotikiškų kalbų, laikraščiai ir radijo kal
to saugumui; ekonomikoje teks pertvarkyti ūkį atsižvel
jie turėjo progos per gavėnią užgrūdinti, šią ba apie pasaulio įvairiausias naujienas.
dien mums gėda prieš savo senelius, prieš jų
giant į naujas sąlygas, siekiant išlyginti Klaipėdos nete
Tik užsilikę žilplaukiai Dzūkeliai, kai pasi
užgrūdintą dvasią ir kūną, nes prieš juos mes
kimo žalą; vyriausybė rems išeivijos kultūrines pastan
taiko proga, jauniesiems paporina apie aną ga
kartais pasirodome tikrais lepšiais.
gas, jaunimui lengvins sąlygas mokslintis Lietuvoje; ki
dynę, apie jų jaunystės laikus, kad šie nepamir
Užvesk
kalbą
apie
senesnę
gadynę
ir
tuoj
štų, kad gyvenime buvo ir gali būti sunkesnių
tose srityse tęs jau vykdomus darbus.”
tau senas Dzūkas nuporys kaip “anais čėsais” dienų. Bet jaunieji nenori jų klausyti ir sako
žmonės gyveno.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
kad jie buvo kvaili taip gyvendami. Koks lai
ŽEMĖS
SAUSINIMO
dar

—
Oi
dar
kiloki
česai,
kitaip
ir
žmonės
gy

MOKSLININKAI
kas
tokie rūbai, o su laiku ir iš musų gal juok
OO Klaipėdos netekimo, įvyko pasikeitimų ir Lietuvos
bams Lietuvoje iki šiol išleista veno pradėjo, — porina senas Dzūkas. — Kų sis už mus jaunesni. Tai taip suglaustai apibu
* Tautininkų Sąjungos vadovybėje: pasitraukė iš pir Musų Laikraštis Lietuvoje per 40 milijonų litų; vien pa
dinau kaip Dzūkai gavėdavo seniau, nes plačiau
mininko pareigų Kun. VI. Mironas, kuris ton vieton bu aprašo Kaune įvykusį trečią iš šalpų ūkininkams vykdantiems cie lygyc su anom dzienom....
aprašyti paimtų daug vietos.
O
“
anos
dzienos
”
tikrai
musų
akims
žiū

vo paskirtas Tautininkų Sąjungos suvažiavimo Sausio eilės Lietuvių katalikų moksli melioraciją išmokėta per 15
Vladas Ulčinskas.
mėnesį. Pasitraukė iš generalinio sekretoriaus pareigų ninkų suvažiavimą, kuriame? milijonų litų. Sausinimo dar rint baisios atrodo. Bet kantrus Lietuvis-Dzuir M. Kviklys, kuris yra Pradžios Mokyklų Departamen "dalyvavo 600 žmonių, ir visi bai palietė apie 45,000 ūkinin kas viską iškentėjo, pergyveno.
— Būdavo kaip užeina gavėnia, tai ir gato direktorius prie Švietimo Ministerijos. Sąjungos pir Lietuvos vyskupai. Buvo skai kų 435,000 ha žemės, suregu
mininku liko buvęs jos ilgametis pirmininkas Juozas Tū tyta keletas įdomių paskaitų, liuota apie 3,000 kilometrų upių vėnia! Anei pieno šlakelio nemožna viralan
PROF. VINCAS KRĖVĖ-MIC
belis; sekretorium — naujas, Amerikiečiams nežinomas, kurios vėliau bus išleistos at ir iškasta apie 14,000 klm. at insipilc, o apie mėsų tai navet ir pamislyc nevalia, — žilas senas Dzūkas pasakoja. — Cik
KEVIČIUS
D. Stankūnas. Sąjungos linkmė nepakeista.
skiroje knygoje.
virų griovių.
mažiem vaikam, katrie dar šv. komunijos neŠis suvažiavimas parodė mu
Seimas priėmė galvijų veis
Kad Vincas Krėvė yra garsus rašytojas ne
sų katalikų pasiryžimą mokslo lei gerinti įstatymo projektą. . priėmy valia buvo su pienu valgyc. Ir taip per
gali
būti dviejų kalbų, — rašo Dr. J. Matusas
visas
sepcynias
gavėnios
nedėlias.
Klaipėdos krašte veikusieji Lietuvos Lietuviai ir; srityje varyti savo vagą ir neLietuvos
Aide. — Mes visi savo laiku ryte rijom
Visas septynias savaites Dzūkai pasninkau
patys to krašto veiklus Lietuvininkai patriotai turėjo susimaišyti su bendru tautos LIETUVOS ūkininkai moko
jo
“
DAINAVOS
ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PA
mi įvairių praktiškų ūkio dar davo. Diržais pilvą prie nugaros veržė, bet sa
šalintis iš savo namų, bėgdami nuo nazių rudaskurių mokslininkų buriu.
DAVIMUS
”
ir
“
ŠARŪNĄ
”. Jo raštų išėjo iš
▼▼▼
bų. Iki šiol ne visi ūkininkai vo tuometinės religijos reikalavimus šventai pil
keršto. Kaip žinios pranešė, pabėgo apie 12,000 Lietumokėdavo tinkamai lino pluoš dė. Užtat užgavėnes ir Velykos tikrą džiaugs- tisi 10 tomų. Be to, atskiromis knygomis išlei
vių su savo šeimomis, mantą beveik palikę. Vienas žy
REIKALINGA
tą paruošti. Taigi jiems duo mą, clidi entuziazmą jų gyveniman įnešdavo, sta “'Mindaugo Mirtis”, “Skirgaila”, minėti Dai
mus Kaunietis rašo Dirvai: “Teapsaugo jus Visagalis REFORMA
dama pamokos. Dabar jau Visi, seni ir maži, vienodai laukdavo Velykų navos Padavimai ir “Šarūnas”, “Dzūkų Porin
nuo tokių smūgių ir pergyvenimų, kurių teko čia mums
pakele
Dienraštis
Vienybė
linų braukimo ir paruošimo švenčių, kad galėtų sočiai pavalgyti, švenčių gės”, “Sparnuočiai Liaudies Padavimuose”, “Ait
pergyventi, itin Klaipėdiškiams, šiądien mačiau Jankų
varas Liaudies Padavimuose” ir dar ne vienas
klausimą
reformuoti
musų
kal

kursus baigė 2,470 ūkininkų. džiaugsmais pasidžiaugti.
su duktere Elze, užvakar Vanagaitį; liko jie be turto,
dalykas.
Pagaliau, dar leidžiama ar jau spaus
bėtojų
sąrašo
klausimą,
per
978
žmones
baigė
taisyklini
klajūnais....” Ir tie žymus Mažosios Lietuvos patrio
Gavėnios vakarais šventas graudžias gies
dinama
apysakų
rinkiniai “Raganius”, “Miglo
tai pateko į tarpą tų 12,000 pabėgėlių — prieš užeinan vakarienes ir banketus. Tai go karvių melžimo kursus. Tie mes giedodavo, liūdnus veidus turėdavo nešioti
.
.
f
se
”
,
“
Dangaus
ir
žemės Sūnus”.
reformai pritaria ir dienraštis kursai ruošiami žemės Ūkio visi, nors tas Dzukui ne visuomet pavykdavo
tį barbarišką siaubą visi yra lygus.
Kad
Vinco
Krėvės
darbo ir kūrybos vaiz
Draugas. Sako, tų kalbėtojų Rūmų įvairiose Lietuvos daly- dėl jo savotiško linksmo budo.
0
būna pakviečiama perdaug. Kai
— Valgydavo duoną su tyčia primaišytais das butų pilnas, reikia pasakyti jog jisai yra
Iš nepatvirtintų šaltinių ateina žinios kad Hitleris
grikių lukštais, keptas ar šutintas bulbas su ko pats stambiausias Lietuvių tautosakos rinkėjas
pasiryžęs išdeportuoti visus Čekus iš jų dabar gyvena
pūstais žaliais arba kanapepieniu jeigu kas ir ir eilę metų Humanitarinių Mokslų fakultete dė
mų vietų, kaip greitai kur nors atgaus kokią koloniją,
jo dar turėjo, o tai dažnai reikėjo sausas valgyc, sto Rusų ir Lenkų literatūros istorijas. Ilgai
kad ten neliktų nei vieno jam priešingo žmogaus. ...
— tęsė žilagalvis. — Svogūnai, silkių rašalas, buvo perrenkamas to fakultete, dekanu.
šymet Prof. Krėvė-Mickevičius buvo dvigu
Tai jo atsakymas Čekams, kurie paskelbė pasauliui jog
actas būdavo dideli priskoniai. Ypatingai sil
bai
pagerbtas,
Latvių Rygos Universitetas jam
Hitlerį pasieks koks nors galas ir Čekija vėl bus atsteigkių rašalas, kurį dažydavo bulvėmis arba duona.
suteikė
garbės
daktaro
laipsnį, o Spaudos Fonta. Kad tas be lygsvaros žmogus gali kėsintis taip su
O kai pavasaris ateidavo, saulutė kaitriau das Kaune už “Skirgailos” dramą paskyrė du
Čekais padaryti netenka abejoti — bet iki jis suras ko
šildydavo, visi skubėdavo miškan, kur iš beržų tūkstančiu litų premijos.
loniją gali greičiau išsipildyti Čekų pareiškimas.
leisdavo sulą ir ją su duona valgydavo, Dar kai
Kad Prof. Krėvė-Mickevičius yra mokslikas mokėjo iš beržų sulos pasidaryti gardžios ninkas ir žymus rašytojas visi žino.. Bet kad jis
giros. Tą girą darydavo taip. Supila sulą (ber , buvo žymus visuomenininkas ir net politikas,
Aš NESITIKĖJAU
Ą R reikalinga koks nors Amerikos Lietuvių suvažiavižų)
statinaitėn, įmeta džiovintų laukinių . obuo retas tegirdėjo. 1922-21 metais jis buvo Lietu
(Skiriu A-lei Š-tei)
mas? Kai įvyksta musų tautoje koks nors sukrėti
lių,
o
ant viršaus užpila miežių grudų, kurie po vos Šaulių Sąjungos centro valdybos pirminin
Nuo manęs pabėgo žmonės,
mas, susijaudinimo parodo nekurie net kiečiausia su
kiek
laiko
suželia ir padaro viršuje giros plū ku. Teisingas ir Tėvynei naudingas idėjas jis
Nebelaukiu jų malonės,
kerpėję visuomenės išnaudotojai. Jie tuoj surinka: “Vi
Jie man rankos neišties;
duriuojančią plutą. Ta pluta apsaugoja girą mokėjo .įgyvendinti su Lietuvišku atkaklumu,
Tik keliausiu vienų vienas,
si išvien šokime gelbėti Tėvynei!” Bet kiek tuose jų žo
nuo pelėjimo. Toje plutoje padaroma tyčia sky
Palydėjęs jaunas dienas,
Jei kalbėti apie Vinco Krėvės Lietuviškudžiuose nuoširdumo? Ar jie apimti Tėvynės meile taip
Ir liūdesiu lig mirties.
lė semti girai, kuri, sako,.labai gardi valgyti su mą, tai jo išraiška yra pati kūryba. Savo rašV. Stonis.
šaukia, ar sulaukę naujos progos, kada visuomenė su
duona, kai pareini nuo laiko darbų.
tais jis nusipelnė kad galėtume pavadinti viejaudinta, nori panaudoti momentą visuomenę savo dar
Aš nesitkėjau kad mane užmirši,
Tais laikais Dzūkas, kaip ir kiti Lietuvos nu pačiu didžiųjų Lietuviškumo šulu.
didesniam išnaudojimui pasijungti? Kad visų tautų
Sergantį palikus tarpe svetimų.
kaimiečiai, nežinojo kas tos pieninės ir bekonai,
visuomenės daugeliu atvejų buvo tokiais sukrėtimais
Man rodės kad skyreis iš kitų beširdžių,
(Nuo Redakcijos: Prieš trejetą metų rašy
todėl pieną raugino ir varškę vertė į statines —
apgautos, vartytos ir mėtytos įvairių klastingų vadų tu
Bet pėdomis jųjų nuėjai ir tu....
rinko Velykoms “tvaragą”, Tas “tvaragas” pa tojo Vinco Krėvės “Dainavos ''šalies Senų žmo
rime faktų pačioje istorijoje.
baigoj gavėnios net poškėdavo nuo prisirinku nių Padavimai” buvo perspausdinta Dirvoje.)
Aišku, nemalonu, ligonis suvargęs,
sio raugo. Per Velykas užkirtus dažnai tokio
. Apie. suvažiavimus, rimtus darbus savo Tėvynei ir
Jeigu nėra vilties kad greit pagerės.
“tvara'go” ir įvairių mėsiškų valgių, su silpnais
• VISOKIA gyvybė ant žemės skritulio,
savo žmonių gerovei privalome kalbėti kada šaltai pro
Na tai skrisk kur linksma, nesimato vargo,
viduriais žmogui tekdavo amžinon karalystės nu imant nuo mikrobų iki žmonių, ir augalų bei gy
taujame, kada esame nesujaudinti ir nieko neišgąsdinti.
Kur gyventi gera, nors ir be širdies.
keliauti.
vūnų užtrokštų jeigu nebūtų oksigeno.
Amerikos Lietuviams reikalinga šie suvažiavimai:
Kur už jauną juoką, nieilų akių žvilgsnį
Dėl gavėnios ir kitą dažnų pasninkų nevie
Pažadės tau laimę, daug ką pažadės....
1— Lietuvių biznierių, profesijonalų ir visuomenės
nam ūkininkui ateidavo į talką kirminai, kurie
Ir linksma 'skrajosi, kaip jauna plaštakė,
vadų, aptarimui savo išeivijos gyvenimo būtiniausių rei
lašinių paltis sudorodavo, palikdami savininkui
Kol pasaulio vylius ir tave palies....
kalų: (a) tautiečių vieningumo; (b) kultūrinių darbų
tik lašinių palčių skūrą ant šklumpių.
Šiauliai.
. .Jonas Orbitas.
plėtimo; (b) jaunimo Lietuviškai auklėjimo ir siuntimo
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
— Jus, vaikai, nedaturėtut kad prisieit taip
į Lietuvą mokslintis; (c) sutarimui ir jieškojimui bū
pasninkąuc ir dar taip sunkiai procevoc, — pa
dų visados būti savo Tėvynės reikalų sargyboje; (d) iš
(KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
žymi senelis Dzūkas.
GĖLĖS LANGUOSE
judinimui Amerikos Lietuvių užrašyti dalis savo turtų
Ir jie turi pagrindą tam. teigti, nes jie ma
Languose, ant stiklo, sustingusios gėlės,
Tuoj įsigykit ją — tik 25c!
■ Lietuvos kultūrinėms įstaigoms.
tė anuos laikus ir žmones ir dabartinį laiką ir
Ornamentais
puošiasi
baltos,
2— Amerikos Lietuvių politiškų klubų ir Lietuvių
žmones. Nors priespaudos metu Dzūkai var Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių
Tat Gruodis išdaigino jas ir įkėlė,
veikiančių Amerikos politikoje.
gingai gyveno ir sunkiai gavėdavo, bet jie iš populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų
Bet kas, jei jos šalčio nukaltos.
saugojo savo savitą kultūrą, papročius, jie iš knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
3—Vilniaus ir Klaipėdos kraštų vadavimui akcijos
Šios gėlės nepuošia langų ir širdies,
saugojo gražias dainas; kiek linksmų bei grau Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos Šaulių Są
nustatymui.
Ir akys nuo jų kitur slysta;
džių pasakų, kurių šiądieniniai Dzūkai jau ne jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
Apie šiuos suvažiavimus jau buvo tautinėje spaudo
Jos svetimos širdžiai, tegul sau rudės,
bemoka;
jie ant pečių nešiojo rąstus trobesiams; šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų
je minėta ir buvo paskelbta Amerikos Lietuvių Tautinės
Ar tūkstantį kartų pražysta.
miškuose
su vilkais glėbiais susiimdavo ir va mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
Tarybos rezoliucijos pereitos vasaros pabaigoje, dar kai
karais
sekė
pasakas apie vilkalokius, raganavi kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol
Pažystamos gėlės, kur žydi laukuos,
nebuvo įvykę sukrėtimų ir buvom nesusijaudinę.
mus.... štai viena gavėnios Dzūkų daina, ku kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai
Be jų mums gyventi ilgu,
rių šiądien jauni Dzūkai nedainuoja:
nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).
Tat vasaros laukiam, kai ji atplasnos,
Bus miela, gražu ir smagu.
Yra nekurie klausimai kuriais Amerikos Lietuviai
Pavasaris, pavasaris,
Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
tautininkai ir katalikai galėtų pasekmingai dirbti, ta
sėmė vanduo kalnų kalnus.
Nors Gruodis Birželį kaip vilkas prarijo,
čiau musų katalikų vadai bijosi....
Cik nešėme vieno kalno,
Papievių upelius sukaustė ledai,
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
Taigi, ar yra nuoširdumo musų katalikų vadų kal
an to kalno akmenėlio.
Ir tėviškei vargo retežius nuvijo, .
bose ir reikalavimuose kad ’ Lietuvos tautininkai prisi
Ai to kalno akmenėlis,
Bet ji jų nežvangins po našta ilgai.
GAUNAMOS DIRVOJE
imtų jų draugus Lietuvoje į bendrą tautos darbą?....
tam
akmeny
šilko
lizdas.
'
Šiauliai.
VI šaulys.
6820 Superior Avė.
Cleveland, O.
0

me nurodo kiek daug lėšų reik
sią tinkamai Lietuvių Dieną
paruošti. Todėl, prašo visų
Lietuvių ne tik tam tikrus žen
klelius pirkti, bet ir aukoti,
arba paraginti savo draugija
aukoti. Aukoją po $10 ir dau
giau, gauna dailius pažymėji
mus atminčiai. Kolonijos ra
ginamos kurti skyrius, kurie
rūpintųsi parengimais sukelti
Lietuvių Dienos reikalams - lė
šų.

•

• DAINUOKIME »

a
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DIRVA
KUN. ANICETAS LINKUS APDOVANOJA
MAS ORDINU
CHICAGO, III. — Kun. Anicetas Linkus, šš. Petro ir Po
vilo parapijos klebonas, už darbavimąsi Lietuviams Amerikos
išeivijoje, apdovanotas III lai
psnio Gedimino ordinu.
Ordino įteikimo ir jo pager
bimo proga yra rengiamas
banketas Balandžio 16 d., Shoreland viešbutyje.
Kun. Anicetas M. Linkus gi
mė Lietuvoje, ukėje, ir jis mo
kėsi slapta išlaikomoje kaimo
Lietuviškoje mokykloje. 1905
metais atvyko į Ameriką, ir
čia, turėdamas norą mokytis,
1909 metais Įstojo į Valparaiso universitetą, kur tada jau
mokėti geras būrelis Lietuvių.
Čia besimokinant jam teko va
dovauti Lietuvių kalbos ir is
torijos klases. Nuo to laiko
jau pradėjo rašyti Į laikraš
čius ; kartais rašydavo eiles.
1913 metais pakviestas nu
vyko į šv. Bedo kolegiją tęsti
savo mokslą ir duoti Lietuviu
kalboje pamokas. 1916 metais
baigė kolegiją gaudamas auk
so medalį.
Nuo 1916 iki 1919 metų ir

gęs filosofijos kursą, 1919 m.
vėl pakviestas į šv. Bedo semi
nariją teologijos kursų ir dės
tyti Lietuvių kalbą ir istoriją.
1922 metais Anicetas Linkus
priėmė kunigystės Sakramentą
ir buvo paskirtas eiti vikaro
pareigas šv. Antano Lietuvių
parapijoje, Cicero.
1928 m. buvo perkeltas vi
karu į šv. Kryžiaus parapiją,
Chicagoje. Nuo 1932 m. pa
skirtas šš. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonu.
Nuo 1928 metų iki dabar, ei
na Lietuvių kalbos ir istorijos
mokytojo pareigas, prirengia
moje Quigley seminarijoje.
Jau dešimtas metas eina se
kretoriaus pareigas Chicagos
provincijos Lietuvių kunigų su
sivienijimo. Visada veikia Lie
tuvių organizacijose.
V.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

krautas dideliais juodais akmenimis, išmargin
tais baltais dryžais.
Aliutė tuojau atsiklaupė, Lietuviai kniūpsti
XXXIX.
sukrito, ir tik Rudolfas, pasilikęs bestovįs, bePIKULO SUTRIUŠKINIMAS
sąmoningai žvalgėsi aplinkui.
— Eikšete arčiau! — išgirdo balsą.
Šiaudų šlamėjimas išbudino budriai miego
Dabar tik Rudolfas pamatė kad pasirodę
jusią Aliutę. Ji kilstelėjo galvą ir neaiškioj
jam
išmarginti akmenys buvo sustingę sėdėję
šviesoj Įžiūrėjo Raimunto šešėlį slankiojant pa
• MIESTAS Daniaskus, Syrigal jų nedidelio kalėjimo sienas. Jis mėgino iš žyniai su juodais raiščiais ant kaktų.
BUČIAU KATALI
joje
yra seniausias pasaulyje
judinti kiekvieną sienos smaigtį. Dabar jis bu
Belaisviai priėjo prie laužo.
KAS...”
išsilikusių
iš
praeitų
amžių
vo panašus į sugautą vilką, norėjusį pasprukti
— Moterie! — prabilo vienas žynys, kurio
miestų.
Kun.
Anicetas
Linkus
iš savo narvo, bet sienų smaigčiai buvo giliai akys žėrėjo kaip Pikulo: — tu esi iš Praurimės
Draugas (katalikų dienraš
įkasti į žemę ir aukštai nuo žemės sujungti šventovės pabėgus vaidilutė — Aliutė?
tis)
Vilnies (komunistų dien
•SUV. VALSTIJOSE randanuo
1920
iki
1924
m.
redagavo
tarp savęs skersiniu.
— Aš esu didžio Lietuvos kunigaikščio Kęs
si 130,000 aklų žmonių, iš ku- raščio) redaktoriui šitaip:
studentų mėnesinį laikraštį
Kalėjimo stogas buvo meldom dengtas ir tučio bajoro žmona, — drąsiai atkirto Aliutė.
rių
apie ketvirtadalis išmokin
“Moksleivį” ir “Giedrą”.
Kažin kur Lietuvoje šiaudi
— Tu tik belaisvė! — sausai atkorė žy
Iš vidaus paremtas dideliais keturkampiais ram
ti
skaityti
Braille pakeltą raš nėje pastogėje gimė vaikelis.
1917 m. Anicetas įstojo Į Šv.
sčiais. Aliutei krito į akis kaboję jų šonuose nys. — O šitie žmonės, tavo tarnai? — jis link
Prokopijaus seminariją. Bai- tą.
Tėvai pamaldus Lietuviai. Rū
telėjo
į
juos
galvą.
didelės geležinės grandys.
pinosi ne tik vaikelio kunu, bet
— Taip.
DIRVONŲ ARTOJAS:
Lauke jau švito. Aliutė greitai užsimetė
ir jo siela. Artimiausią sekma
— Išveskite juos....
dar nespėjusius išdžiūti drabužius ir pasiklau
Su Lenkais sueit gyvent ■— dienį nusiuntė kumus į parapi
Belaisvių palydovai tuojau atskyrė tris tar
sius ramiai alsuojančio sunaus, priėjo prie šiau
Lietuviai taptų baudžiaunin jos bažnyčią ir pakrikštijo gar
nus
ir nuvarė juos atgal. Jie visi, o labiausia
dų kupsto, iš po kurio buvo girdėti trūkčiojus
bingu Leono vardu; per tą var
kais.
Rudolfo knarkimas. Ji atsargiai praskleidė nuo Raimuntas, iki pat angos vis atsigręždami žiū
Su Rusais sueit gyvent Lie dą, per katalikišką krikštą įjo veido šiaudus ir prie jo kaktos priglaudė ran rėjo atgal, tikėdami nors žvilgsniu atsisveikinti
tuviai už vieną priešingą žodį vesdintas vaikelis į Katalikų
ką. Rudolfo kakta buvo karšta kaip ugnis, ir su savo bajore, tačiau Aliutė stovėjo kaip su
kulką gaus.
visuomenę, prirašytas Katali
NUO REDAKCIJOS: Nauji tis kaip su lygiais, bandys patarpais jis žiopčiojo j ieškodamas lupom gerti. stingus, nekrustelėjus iš vietos.
kų bažnyčion....
Su
Vokiečiais
gyvenant
—
— žinai ko susilaukia vaidilutė sulaužius rašantieji šiuo klausimu, pra vergt, nutautint, kaip kad daPriglaudus šaltą ranką, jis kiek nusiramino.
Lietuviai
bus
labai
išnaudoja

Deja.... laikas bėgo, viso
Kai po kurio laiko Aliutė ją atitraukė, jis pra savo įvadus nekaltybėje tarnauti dievaitei? — šomi tėmyti kad klausimai ne ro su Vilniaus Lietuviais.
mi
ir
spaudžiami,
prapuls
ir
kie
vėjai Leonui pro ausis pu
lėtai paklausė žynys, įsmeigęs aštrias akis į buvo vien tik už Lietuvos pri
merkė akis, bet jos tuojau lyg ir nepažino.
O Vokiečiai žiaurus ir bjau vardas Lietuvių.
tė,
pripūtė
socialistiškų, komu
sidėjimą prie kurios nors ki rus: iš jų pažado Lietuviams
— Aliute, tu?! — pagaliau sudundėjo jis. Aliutės veidą.
Apie
kitas
valstybes
nėra
ką
nistiškų
ir
pagaliau staliniškų
— žinau. Bet didysis kunigaikštis Kęstu tos valstybės; bet kaip Lietu gerumo nėra ko laukti. Visa
— Duok man gerti....
ir
šnekėt:
kaip
tik
sueis
į
sanpuvenų
ir
musų
Leonas (Pru— Dar mums nieko neatnešė, dėde.... — tis atleido mane nuo to įžado ir pats dalyvavo vai butų geriau: ar Lenkijai viltis Lietuvių tai Rusija, jei tikius, viena kitą bandys nu seika) užvakar dienos “Vilny
susidėjus su Rusija, su Vokie- tik ji norėtų dėl tokios mažos
meiliai atsakė ji, priglausdama ranką jam prie mano vestuvėse! — atsakė Aliutė.
je” užmiršęs savo vardą, ir sa
— Nuo įžado dievams tik dievai tegali at- tija, ar Rusijai su Vokietija, tautelės sielotis. Po visais ca galėti.
kaktos.
Lietuviai
turi
daugiau
patys
vo motiną, ir savo kraštą, par
— Neatnešė? — Rudolfas pasikėlė, ilgai liuosuoti! — atrėžė žynys. — Mus tu turėjai ir tam panašiai.
rais būdami nenutautom, o da tarp savęs progresuoti ir stip sidavęs supuvusioms Stalino
Lietuviai turi tik vieną nu- bartinė valdžia žmoniškesnė, rintis.
žvalgėsi aplinkui ir pagaliau atsiminė kame jis, atleidimo prašyti, o tu kreipeisi Į kunigaikštį!
idėjom šaukia: “jei katalikas
ir kas jiems vakar atsitiko. Aliutė neramiai Dabar jau nėra didžio kunigaikščio Kęstučio: sistatymą: būti nepriklauso- mažų tautų neskriaudžia; juk
bučiau
”....
ma tauta, Taigi nėra klausi- po Rusais daug tautelių gludi,
sekė kiekvieną jo judesį. Rudolfo galva sunkiai didysis Lietuvos kunigaikštis yra Jogaila.
Kuo gi esi, Leone? Juk ne— Kaip nėra? — nesusilaikydama sušuko mas pasivedimui keno nors ki mes Lietuviai nežūsim.
pradėjo veikti: matyti liga vėl atkrito. Raimundrąsiai
ir komunis
to globai, bet apie santikių su
tas pakėlė tarnus ir padėjo Rudolfui apsirengti. Aliutė. — O kur jis dingo?!
DIDELIS LENINUI tu, juk tepasisakai
ir
katalikus
į bendrą
Rudolfas pažengė žingsnį į priekį; jo ran derinimą: ar draugauti su Ru
Saulei patekėjus, belaisviams atnešė tris
PAMINKLAS
frontą kvieti kovai su fašiz
plačiagurklius juodo molio indus vandens ir kos stori pirštai susigniaužė į kumštį: senas sija, ar Lenkija ar Vokietija,
mu, nes bosas Stalinas tokias
JURGIS
TOTORAITIS,
karžygis
mylėjo
taip
nuoširdų
ir
vaišingą
Lie-1
turint prekybos ir kitokias su
šaltų, keptų ropių, kurias daug vietų Lietuvoje
Maskvoje statoma Sovietų instrukcijas davė....
71
metų
senelis,
tuvos
didvyrį.
tartis.
prasti žmonės vartojo vietoje duonos.
Rūmai, kurie bus baigti 1942
Bethlehem, Pa.:
— Dabar didysis kunigaikštis yra Jogaila,
Kataliku buvai, kataliku teb
Kas norit dar galit rašyti
Laikas slinko nuobodžiai. Aliutė kelis sy
metais.
Tie rūmai yra tokie
—
atkartojo
žynys.
.
—
Pikulas
atidavė
tave
į
esi,
tik iš katalikybės sienų iš
čia paduotais klausimais, bet
kius davė Rudolfui gerti ir šnekučiavosi su vai
Mano nuomone, Klaipėdos ir milžiniški, ir paskirti Lenino
musų
rankas,
ir
mes
tave
teisime!
ėjęs
pačius katalikus niekini,
neišvedžiokit kad Lietuvai rei Prūsų Lietuviai niekad neno atminčiai, kad bus aukščiausi
kučiu.
Aliutė
tylėjo.
kėtų kuriai nors šaliai save rės iš savo valios prie Lenkijos pasaulyje. Tas pastatas bus Dievo rykštės paliestos šalies
Kiti belaisviai iš nuobodumo žiurėjo pro
Sustingusios žynių statulos sukrutėjo; jie pasivesti, atiduoti.
plyšius tarp smaigčių. Iš vienos pusės ėjo kaž
ar Rusijos dėtis. Prie Vokie net 100 pėdų aukštesnis už da despotizmą garbini....
Rašinėliai tais visais klausi tijos tai butų Lietuvai ir Ma bartinį aukščiausį Empire bukokia ilga, nelygi siena, sukrauta iš didelių ne tyliai tarp savęs ėmė šnabždėtis.
šita Draugo pastaba drau
— Ar šitą žmogų tu pažysti? — paklausė mais priimami ir toliau.
tašytų granito kulių. Iš kitų dviejų, kaip mil
žajai Lietuvai patogiau, Juk dinką New Yorke.
gui
Pruseikai tai kaip mazgo
Kitų anksčiau prisiųsti ra- yra žinoma kad beveik visa
žiniška siena, supo tankus ąžuolynas, jau kiek kitas žilabarzdis žynys, sėdėdamas aukščiau už
Maskva
komunistų
valdžios
te
per
veidą. Tai ko užsitar
visus kitus žynius. Aliutė dvilktelėjo į tą pusę šinėliai bus sunaudoti kiek gaapsisiautęs žalumu.
Lietuva yra buvus prie Prū pastangomis, nustatytu planu navo komunistų vadas, kvies
kur buvo nukreipęs savo žvilgsnį žynys, ir neju Įima.
sijos 1860 metais ir kad Ru modernizuojama. Miestas kai damas katalikus Į “bendrą
Saulė jau gerokai buvo paslinkus į vaka čiomis pasviro prie Rudolfo.
sijos caras Prūsijai auksu ger po sovietų sostinė išaugo ket- frontą” prieš “fašizmą”....
Užpakalyje jos stovėjo pilku durtiniu apsi
rus, kada išalkę belaisviai išgirdo kaž keno žin
klę užkišo ir vėl atgavo Lietu veriopai daugiau gyventojais
gsnius. Atsidarė durys, bet vietoje tarnų ne vilkęs, pakumpęs žmogus; prie jo krutinės ka
PRANĖ A. ŽLABIENĖ:
vą. Mano manymu kad prie negu buvo laike caro.
šusių maistą, tarpduryje pasirodė du žyniai; bojo prisegta trumpa auksinė grandinėlė; iš po
LIETUVIAI komunistai vai
Prūsijos
prisidėjus Lenkai ir
Į
paklausimą
su
kokia
šalim
Caro laikų Maskvoje buvo 16
tarpkaktyje suaugusių antakių žiurėjo į Aliutę
už jų buvo matyti ginkluotų vyrų būrys.
toja
(krokodiliaus ašaromis)
Lietuvai butų geriau, aš manau Vilnių geruoju atiduotų, ne skaityklų, dabar turi suvirs
Aliutė atsargiai pažadino vėl užsnūdusį Ru dvi žibančios, lyg vilko, akys; smailios, atsiki
kad
Gen.
Franco Ispanijoje da
kad geriausia dėtis su Rusija. reiktų kraujo praliejimo. O 2,000. Pirmiau buvo 14 teatdolfą ir padėjo jam atsikelti. Iš karto jis svir šusios į priešakį ausys dar labiau didino šitą
ro
tvarką
ir baudžia kaltais at
Lenkai nors patys durni, bet prie Rusijos ar Lenkijos tai dų, dabar jau yra 60 vietų ko
duliavo, kaip apsvaigęs, bet jo kieta valia tuo panašumą.
randamus kriminalistus.
Lietuva tikrai pražūtų.
munistams palinksminti.
— Palangiškis kunigas! — baimės pagau su Lietuviais nenorės skaityjau įveikė nesveikatą, ir po valandėlės jau tvir
Matomai tie žudeikos yra
tu žingsniu jis ėjo greta Aliutės. Įžambiai ka ta ištarė ji.
dėjo ridinėtis. Jo gelbėti subėgo daugiau žmo
komunistai, kurių apverkia.
Kunigas priėjo arčiau ir atsistojo greta nių.
lėjimo durų buvo atidarytos dar kitos durys į
SAVANORIU
O kai “raudonasis frontas”
kiemo vidų. Belaisviai ir jų palydovai perėjo Aliutės ir Rudolfo, šio akys tuojau pasriuvo
■— šunes! — sukriokė Rudolfas, griebdamas
karo pradžioje tūkstančiais žu
skersai kiemą ir pasuko pro akmeninės sienos krauju, šnervės išsipūtė; jis nenuleido akių nuo smilkstantį nuodėguli. — Prakeiktieji!
ŽYGIAI
dė nekaltus žmones, tada Lie
paniurusio kunigo veido.
galą.
tuviški raudonukai džiaugėsi.
Jis puolė, užsimojęs nuodėguliu žyniams, ir
— Jis sakė mums kad tu buvai ketinus už tie išlakstė į šalis, žilabarzdis senis su baltu
Parašė PETRAS RUSECKAS
žyniai ėjo pirma jų. Priėję iki sienos, jie
(Baudžiavos autorius)
pasuko už kampo į kitą, kiek mažesnį, kiemą, jo tekėti, bet jį apgavai ir pastojai į vaidilu kaktos raiščiu spėjo atšokti ir pasislėpė už Pi
panašų į kultuvę. Iš šonų ir iš galo jis buvo tes .... — tęsė žilabarzdis žynys ir žiauriai pa kulo aukuro. Mestoji į jį šaka, atsikorus. į že
DRG. ANDRIULIS Vilnyje
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po
apstatytas neaukštomis tamsaus granito kolo kėlė balsą. — Bet tu davei įžadą, kad vėliau mę, truko pusiau ir degančios anglys šniokšda
porina:
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
nomis. Takas rėmėsi į gaubrį.. Į jį kopti iš di apgautum dievus ir pabėgtum su Vokiečiu! Už mos nulėkė į tamsią olos gilumą.
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
“Sovietai laikosi kantriai,
delių akmenų krūvų buvo sukrauti laiptai. Aliu tai tu busi ant laužo sudeginta!....
Nebematydamas aplinkui nei vieno priešo, gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per šaltai ir ištvermingai. SSSR
Išblyškus kaip drobė, Aliutė tylėdama klau įtūžęs Rudolfas likusiu šakos galu drožė per
tė suskaitė dvylika pakopų. Vargais negalais
kariaus prieš įsiveržėlius, bet
sėsi;
vaikutis, nutirpęs iš baimės, apkabino jos akmenis, kur sėdėjo žyniai ir, pamatęs Pikulo kant gaunama už $2.50.
belaisviai įkopė jais į kitą balto smulkučio smė
ji
nežarstys savo rankom sve
kelius;
buvo
girdėti
tik
Rudolfo
alsavimas.
lio nubarstytą aikštelę.. Aplinkui ją kolonos ir
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuomestatulą, pašoko ant akmenų.
timų
žarijų.”
Žynys valandėlę nutilo.
sienos buvo dvigubai aukštesnės kaip kiemo šo
Iš visų pakampių puolė jį buvę išsislapstę nes kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. ArLietuviški
komunistai ir po
— Bet ištikimas dievų sūnūs, kunigas, pra žyniai; pro angą jau bėgo į vidų tarnai, virvė tilerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. Cinuose.
šiai
dienai
nesišaukia
kad So
Vienur-kitur prie jų prisiglaudę stovėjo žy šo.... — tęsė toliau jau ramesniu balsu, — mis ir brūkliais nešini. Ir urnai visi vietoje su viliai ir kariuomenė, 6. žuvusiųjų karių, šauvietų
Rusija
eitų
gelbėt
ką
niai. Jie vilkėjo ilgus, juodus apsiaustus, ku prašo tame jam atiduoti. Saugokis, jei vėl jį stingo.
lių ir partizanų sąrašai.
nors
iš
Hitlerio
ir
Mussolinio
rių apačia'ir skvernų kraštai buvo apsiūti bal apgausi! Pikulo rankos visą pasaulį tramdo!
— Sustok! sustok! — aikčiodami aplinkui
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, nasrų, bet kis kolioja ir kei
tais dryžais. Visi buvo susijuosę dvikartėmis Buk ištikima kunigui žmona!
šaukė, ir daugybė rankų maldingai pasikėlė prie 2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani kia Angliją ir Prancūziją —
—■ Aš?! — prabilo Aliutė. — Jo žmona?! Rudolfo, bet jis nieko nematė, nieko negirdėjo.
baltomis juostomis.
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai tas dvi demokratines valsty
Sienos viduryje nuo viršaus iki žemės bu Niekados!
Baisus smūgis trenkė Pikului Į galvą; sutrioš- (papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge bes — kam jos nešoka į ugnį.
Tiek neapikantos ir pasibjaurėjimo išsiver kėjo, į orą išlėkė šakos skeveldros, ir Pikulo mo
vo padarytas tarpas. Belaisvius pastatė prie
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
Dragučiai, jeigu jus kovojat
šais šitą tarpą, ir jų akims pasirodė alkos vidus. žė kartu su jos žodžiais jog Palangos kunigas linė galva subirėjo. Milžiniška statula pasisveržystamų,
giminių
arba
ir
šiaip
iš
savo
krašto
už
demokratiją, taupykit tas
Viršuje aukštų sienų buvo matyti žydras dan tuojau išblyško. Jo veidas persikreipė; jis pa dėjo ir dunkstelėjo, įbesdama pečiais i laužą.
žmonių.
demokratiškas šalis, kurios jus
gus — savo šventovių Lietuviai stogais snedeng- griebė Aliutę už rankos ir truktelėjo prie savęs. Visa alka sudundėjo.
pakenčia ir toleruoja: šokdiri“
Savanorių
žygiai
”
,
I-mas
ir
II-ras
tomas
—
Tylėk!
Ant
laužo
varysiu!
—
dusliai
davo. Tiesiai priešais iš didelių akmenų buvo
Jos vietoje, pasistiepęs ant akmens, kaip
kit į ugnį pačią savo “matušyra
didesni
už
“
Baudžiavą
”
,
taigi
už
$2.50
sudėta ola. Viduje nelabai buvo šviesu. Vidu pasakė jis ir staiga paleido ją. Aliutė atšoko; Įniršęs jautis, Rudolfas stovėjo. Tuojau jis nu
ką
”, kuri ir jus gaudo ir šau
su
prisiuntimo
kaštais
gausit
net
700
pus
je stovėjo iš ąžuolo išdrožta aukšto ir lieso se kunigas kėlėsi į orą: jį už sprando sugriebus šoko žemyn.
do.
lapių
įdomių
skaitymų.
Skubėkit
įsigyti.
nio statula. Jis buvo juodu apsiaustu apvilktas laikė baisi Rudolfo ranka.
Visi, išskyrus Aliutę, kriokdami ir kaukda
Jeigu kovoti prieš diktato— Šuo prakeiktas! — subaubė Rudolfas. mi, kaip laukiniai, puolė jį. Ore sušmiežėjo vir
ir ant kaktoms ryšėjo baltą juostą. Senio veidas
Reikalaukit “Dirvoje”
Visi nusigando kada sustingęs kunigas ap ves, lazdos; vaitodami ir aikčiodami keli par 6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio rius tai sakykit:
rodėsi išblyškęs ir sublogęs; po didelėm, ve
Daloj Hitler!
rėžė
kojom
platų
ratą
ore
ir,
kaip
iš
mėtyklės
riančiom ir baisiom akim buvo matyti pamėly
krito žemėj, pagaliau, virvėmis suraišiotas paMussolini!
Daloj
paleistas
akmuo,
trenkėsi
galva
į
patį
šventojo
navę ir įdubę paakiai; nuo sukempėjusio pasma
griuvo ir.pats Rudolfas,
MARIJA
BOČKAREVA
Stalini!
!
Daloj
krio driekėsi per krutinę siaura, ilga, žila bar laužo vidurį. Ąžuoliniai nuodėguliai ir anglys
Nors Aliutė baisiai priešinosi ir prašė, inRusijos Motery “Mirties Batalijono” Vedeja Marija
žarijų lietum apžėrė pašokusius iš vietų žynius.
zda.
erzintieji išplėšė iš jos vaiką ir nusinešė į alkos Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
J. Žemantauskas
Tai buvo dievaitis Pikulas. Po jo kojom Suskambėjo riksmai. Kunigo rūbai tuojau ėmė vidų.
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.---------------------“Dirvos” Agentas”
amžina ugnis smilko. Viduje buvo pusiau tam tratėti. Viduryje laužo pakilo gyvas žibintas,
Aliutę ir Įniršusį Rurolfą surišo ir atgal
puolė
į
šalį
ir,
draskydamasis
nuo
savęs
lieps

Waterbury, Conn.
su, tačiau aiškios atrodė dievaičio akys, išblyš
Dabar tik 50c.
nuvilko į kalėjimą.
NOTARAS
nojančius
skudurus,
ėmė
bėgti.
Bet
kelis
žings

kęs veidas ir po jo kojom padėtos trys kauko
Reikalaukit
“
Dirvoje
”
130
Congress Avenue
'
(Bus
daugiau)
lės. Kauburys kur stovėjo Pikulas, buvo ap nius pažengęs, tuojau sukniubo į smėlį ir pra(Tęsinys iš pereito nr.)

Kaip butu Geriau?

V

i

DIRVA

8

MIRIMAI

KVIETIMAS CLEVELANDO LIETUVIAMS
Į ONOS KASKAS KONCERTĄ

JUOZAS TULICKAS

Balandžio. 5 d. mirė Juozas
Tulickas, 64 m., New Philadelphia, Ohio. Palaidotas Balan
džio 8 d., su pamaldomis Cle
velande, šv. Jurgio bažnyčioje.
Buvo pašarvotas Wilkelio lai
dotuvių namuose.
Clevelande liko dvi poduk
ros, Marė šarkus, p. Saladuonienė, kiti jo vaikai ir povaikiai gyvena kituose miestuose.

DEBATAI APIE HIT
LERĮ
“Ar Amerika privalo sulai
kyt Hitlerį?” yra tai tema de
batų, kuriuose dalyvumą ima
Senatorius Gerald P. Nye iš
North Dakota, ir Dr. Jean Pa
jus, gerai žinomas Clevelando
kalbėtojas ir rašytojas, šiuos
debatus rengia Cleveland Newspaper Guild, ir atsibus antra
dienį, Balandžio 25 d., Public
Music Hali.
Senatorius Nye stovi už Su
vienytų Valstijų nesikišimą Į
Europos reikalus; Dr. Pajus
yra tyrinėtojas ir rašytojas
užsienių reikalais.

KAZYS VIKNIS

• WADE PARK AVĖ. gatvekariai nuo šeštadienio su
stoja vaikščioję, jų vietoje eis
autobusai.
• ŽIEMA! Pirmą kartą per
suvirš 60 metų Clevelande bu
vo toks šaltas žiemos oras Ba
landžio 12 d. Trečiadienį Cle
velandą ir visą ruožtą Ameri
kos užklupo netikėta sniego
pūga, kokia būna tik viduržie
miais, ir tai retai. Prisnigo
porą colių sniego, oras atšalo,
gatvės apsidengė ledu.
• PENKI nubausti. Pirma
dienį, kriminaliniame teisme
nuteisti po 10 metų kalėti pen
ki jauni vaikinai, rasti kaltais
užpuolime mergaitės. Jų mo
tinos, išgirdusios teisėjo nuo
sprendį, pradėjo teisme klykti.

Balandžio 10 d. mirė Kazys
Viknis, Petro ir Onos Viknių
sūnūs, 21 metų amžiaus, gi
męs Clevelande. Tėvai gyve
na antrašu 975 E. 76 St.
Palaidotas Bal. 15, su pamal
domis iš šv. Jurgio bažnyčios.
Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorius N. A. SUŽEIDĖ
Sekmadienį, gatvėje ant AdSPORTININKŲ PA- |
Wilkelis.
dison gatvės, automobilis sun
RODĄ
kiai sužeidė Lietuvių veikėjos
KAZYS AUKŠTIKALNIS
Onos ir Adv. John L. MiheClevelando miesto auditorijoje su
Kovo 30 d., mirė Kazys Auk lich’ų vieną dvynukių dukrelių.
rengta Įdomi atviro oro, miškų ir
vandenų sporto. paroda, kuri turi
štikalnis, 72 metų amžiaus, se
patikti medžioklės ir žuvavimo mė
nas Clevelando gyventojas, iš
gėjams. Tai yra metinė Amerikos
gyvenęs Čia 40 metų.
ir Kanados Sportininkų Paroda, ku
Buvo pašarvotas savo duk (’ITY rpHEATEJ^
ri tęsis per devynias dienas prade
ters, laidotuvių direktorės Dėl
dant Balandžio 15. Tai yra didžiau
sia to sporto mėgėjams paroda, o
ios Jakubauskienės namuose,
šiaip, publikai susipažinimas su vi
“Ballerina”
prie kurios išgyveno virš 10
somis tos rūšies Įdomybėmis, šiltų
metų.
Palaidotas
Balandžio
3
Paslaptys kokios tuno žavėjančioii’ šaltų kraštų gyvais žvėrimis ir i
d., su bažnytinėmis apeigomis, je Paryžius operoje yra pagrindas
kitkuo. Bus paroda ir Įvairių me
šiai naujai Prancūziškai filmai, pa
džiotojų ginklų, Įrankių, padargų ir j
iš šv. Jurgio bažnyčios.
vadintai “Ballerina”, kuri rodoma
rūbų. Pereitą metą tą parodą ap- '
Liko
dukterys,
Della
Jaku

Theatre.
lankė 106,000 Clevelandiečių.
bauskienė, Paulina Prokopienė City
Žiūrėtojams kurie mato baletus
ir sūnūs Povilas. (Pereitame iš kitos pusės, tie šokikai ir šoki
nr. buvo paminėta per klaidą kės išrodo tik žaislukai, gražiai at
savo užduotis, bet jie ir jos
Ona Kaskas
kad mirė p. Jakubauskienės liekanti
Formai Cleaners lnctikrenybėje yra sunkiai dirbanti
motina;
ji
yra
mirus
jau
apie
jaunuoliai, kiti net jauni vaikai, ku
Artistė, dainos karalaitė Ona certe dalyvauja ir vietinis žy 25 metai atgal.)
Vyriškų
rie pašventė savo gyvenimą šitam
mus
jaunas
smuikininkas,
Vin

Kaskas
koncertuos
Clevelande
sunkiam menui.
Moteriškų
penktadienio vakare, Balandžio cas Greičius. Asmenyje Grei
Vaidinimas ir apima užkulisinius
p- KUBŲ
čiaus
mes
irgi
susilauksime
dar
vaizdus, kur merginos praleidžia
21.
Visas
šio
koncerto
ineigas
PADĖKA
VISIEMS
Taisymas
p-lė Kaskas aukoja Clevelando vienos muzikalės pažibos, ir ta šiuomi reiškiame savo nuo daugybę valandų prisiruošiant prie
Valymas
kur “Ballerina” įvyksta.
Lietuvių Kultūriniam Darže ateitis yra visai netolima, šis širdžią padėką visiems kurie veikalo,
Filmoje matysis keletas pažymių j
GREITAS
liui. Tokia brangi musų myli jaunas ir darbštus muzikas pareiškė mums sąjausmą mirus pasaulinių
baleto žvaigždžių iš BalPATARNAVIMAS
mos artistės dovana paliks am nuolatos sparčiai žygiuoja pir musų tėvui, Kaziui Aukštikal let Russe de Monte Carlo ir Pary
žiną paminklą širdyse visų Lie myn.
Dėkojame visiems drau žiaus Operos Baleto.
Paimam visą darbą
Visas Clevelandas laukia is niui.
tuvių.
gams ir giminėms yž gėles, už
iš jūsų namų ir priBūdama nare Metropolitan torinės dienos — panelės Onos mišias, už dalyvavimą šerme AMERIKOS ir KANADOS
statom gatavą atgal.
Operos ir nuolatos koncertuo Kaskas koncerto!
nyse ir laidotuvėse.
Telefonuokit
Rengimo Komisija.
dama
po
plačią
Ameriką,
pane

Toliau, dėkojame klebonui
HEnderson 3050
lė Kaskas yra nuolatos labai
Kun. Vilkutaičiui, Kun. Bar
PARODA
tis, Kun. Sofranec, naujos pa
J. Bindokas ir Sunai, Sav. užimta. Vienok jos pasišven DIRVOS PIKNIKAS
Didžiausias perstatymas
timas ir energija rado galimy Dirvos šios vasaros piknikas rapijos klebonui Kun. Karužiš1194 East 79th Street
GYVŲ ŽVĖRIŲ — MEDŽIOK
bės duoti koncertą Lietuvių bus sekmadienį, Birželio 11 d., kiui, ir Kun. Angelaičiui iš AkLINIŲ ŠUNŲ — INDIJONŲ
Kultūrinio Darželio naudai.
žinomoje Camp-by-Heck vieto rono už jų pasitarnavimą mu
BUSTYNĖS - ŠAUDYMAI
Toks širdingas p-lės Kaskas je.
sų tėvo pamaldose ir laidotu
NUODINGOS GYVATĖS —
pasiaukojimas Lietuvių kultū Darželio Sąjunga rengia pik vėse.
RASTŲ RAIČIOJIMAS VAN
DENYJE — ŽVĖRELIŲ
riniam tikslui sujudino visus niką Birželio 25 d. toje pačio
Della Jakubauskienė,
GAUDYMAS
Clevelando Lietuvius. 'Lietu je vietoje.
Paulina Pi-okopienė,
Tai milžiniška Atviro Oro
vių Moterų ir Lietuvių Univer
Povilas Aukštikalnis.
Sporto Paroda
siteto Klubai stojo vieningai ir
•
Iš
VIEŠŲ
DARBŲ
šią
sa

bendrai į darbą — koncerto
CLEVELAND
• MĖSOS parduotuvėse mė
surengimą. Puošni salė, mies vaitę Clevelando srityje sako sos pjaustytojai, apie 1,100
bus
paleista
5,650
darbininkų.
PUBLIC HALL
to auditorijos mažasis teatras,
darbininkų, iškovojo sau dides
tik laukia tos valandos kuo Cuyahoga apskrityje šiuo tar nes algas~ Mėsinių vedėjams
Balandžio 15 iki 23
met visi turėsime laimę išgirs pu prie viešų darbų dirba 64,- turės būti mokama $40 ir po
000
darbininkų.
ti malonų ir skambantį pane
$2.50 nuo kiekvieno po juo. dir
1
lės Kaskas kontralto balsą —
• ANGLIAKASIŲ unijai iki bančio padėjėjo; padėjėjams
• AKORDIONAI • i
balsą kuris neša garbę ir dai šiol su kasyklų operatoriais ne bus mokama $32 vietoje $28 į
ną visų Lietuvių po platų pa susitariant dėl darbininkų al savaitę.
Padaromi sulyg Užsakymo
ir Taisomi.
saulį. Panelė Kaskas yra Lie gų, ir angliakasiams nedirbant,
tuvaitė !
Naujų
stilių, geriausios
Clevelande manoma galės pri
medegos.
20 metų pa
Pramoninkai, profesionalai, trukti anglies.
PIRMŲ POPIERŲ
RESTAURANT ir ypatingai visos musų mote
tyręs.
(14)
REIKALE
rys stoja į garbės eiles ir pa
JOHN MIKUS
Lietuviška ir Rusiška sižada tapti amžinais panelės
Kurie Lietuviai nežino savo 6607 Edna
ĮĮIPPODROMI?
Avė.
HE. 3899
atvažiavimo dienos ir laivo
ir Kultūrinio Darželio
Importuota Degtine Kaskas
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
draugais ir rėmėjais.
jums bus pagelbėta tai suras DIDELĖ LIETUVIŠKA
Skanus Lietuviškas Skilandis
Bilietai šiam koncertui jau
Pietums laike švenčių
visai baigiasi ir kurie nepasi- “Dodge City” Rodymas ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
skubinsit įsigyti, prisieis gailė
Vieta kur sustoja kitų miestų
Prailginamas
tina tuo reikalu kreiptis penk
tis. Išanksto gaunimi šiose
pravažiuojanti Lietuviai.
vietose: N. A. Wilkelis, Dirva, “DODGE CITY”, Warner Bros. tadieniais ir šeštadieniais.
ir pas rengimo komiteto na Įdomiausia šių metų spalvuota fil
6824 Superior Avė.
(Šis patarnavimas atlieka C. Pakeltis Pharmacy
mą, turėjo tokĮ pasisekimą pereitą
rius.
1117 East 79th Street
mas
tik vietiniams, kurie gali
kad ji paliekama HippodroBe panelės Kaskas, jos kon savaitę
(Kampas Pulaski Avė.)
me Theatre rodymui dar vienai sa asmeniškai atsilankyti į Dir
vaitei, pradedant šeštadieniu, Ba vos agentūrą.)
landžio 15.
Užlaiko visokias namines ir
P E R R Y’ S
Joje vadovaujamas roles turi pa
PARANKI UŽEIGA
importuotas gyduoles nuo vi
sižymėję artistai Erroll Flynn ir
sokių ligų, kaip tai nuo aš
Olivia De Havilland.
Užkandžiai — Alus iš Kranų
AKINIAI
Veikalas apima vakarinhi valsti
triojo užsisenėjusio Reuma
šešios Bowling Alleys
jų gyvenimą, geležinkeliečių susto
tizmo, nuo visokių žaizdų,
galima
gauti
pas
7205 Wade Park Avė.
jimo vietą, vadinamą “Dodge City”.
dedervinių, nevirškinimo vi
John Schweizer, Prop.
ENdicott 9276
Dalykas dedasi vasarą 1872 metais,
D-RĄ MATULAITĮ
durių, užkietėjimo vidurių,
kuomet per lygumas ateina pirmas
5325-27 SUPERIOR AVENUE
Santa Fe linijos traukinis nuo Wikosulio, kataro, lytiškų nu
(Lait)
VYNO IŠPARDAVIMAS
Prie E. 55th St.
(14)
chita ir ineina i tą miesteli, kur
silpnėjimų, visokių lytiškų
Kiekvieną šeštadienį.
buvo galas civilizacijos.
ENdicott 8908
ligų, nerviškumo, nemigės ir
1155 East 79th St.
Errol Flynn, nuotikių ir gyveni
visokių kitokių ligų.
. Turim net 22 rusių California
mo gerovių jieškotojas, pasiima i

K. STONIS

VAISTINĖ

HAN’S CAFE

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

SKAUTŲ GRAŽUS
VAKARAS BALAN
DŽIO 23
Clevelando Lietuviai Skau
tai ruošiasi gražiam pasirody
mui musų visuomenei sekma
dienį, Balandžio 23 d., kuomet
bus paminėjimas vietos skau
tų vyčių įsikūrimo metinių su
kaktuvių, ir šv. Jurgio, viso
pasaulio skautų patrono.
Visas parengimas atsibus
Lietuvių salėje. Programas eis
maždaug šitokioje tvarkoje:
Apie 4:30 vai. po pietų —
paminėjimo atidarymas:
maršai, himnai, vėliavų at
nešimas, ir Skautų Vado
raportas apie skautus.
Punktualiai 5:30 vai. prasi
dės linksmoji dalis:
“Sudrumstoji Ramybė”, P.
Vaičiūno 4 veiksmų dra
ma ;
Mergaičių baletas-plastika;
Šokiai ir žaidimai. Nepraleiskit progos nepama
tę kaip atvykęs Lietuvių jauni
mas Amerikon, gražiai Lietu
viškai darbuojasi.
Bilietus prašome įsigyti iš
anksto, užsitikrinti sau sėdėji
mui vietą, nes bilietai smarkiai
eina ir vietos palengva mažėja.
Bilietai bus parduodami ir
prie durų salėje.
Jūsų atsilankymas bus dide
lė parama musų skautų darbe.
Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio draugas; platinkit ją tarp savų.
*4* *•* *»* *1**4* *»* *4* ****4* *4* *4**4* *♦**♦* *♦* *4**4* *

,

Skautų Papročiai
Pabudęs skautas, nesivarto
lovoje, o greitai keliasi; kloja
patalą pats;
atidžiai prausiasi, neužmirš
damas kaklo ir ausų;
būtinai valo dantis vakare,
atmindamas kad dantys yra
skilvio draugai ir sveikatos
ramsčiai;
nesibijo visur ir visada pasi
siūlyti kitiems patarnauti;
nerūko;
pradėtąjį darbą dirba iki ga
lo ;
šypsosi kai skauda, ir švil
pauja kai sunku;
nelaiko rankų kišenėse, nes
kitaip nebus visuomet pasiruo
šęs;
negula neatsirišęs kaklaraiš
čio ir mazgelio;
skautas- su visais mandagus;
jis žino adresus: gydytojo,
artimiausios vaistinės, gaisri
ninkų komandos, ligoninės ir
policijos, yra visada pasiruo
šęs padėti nelaimei ištikus.
****I*4J*4'**
•J.

T

EVA’S

<į t
CM

Dry CIeaning
Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.

*
*

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

.. .

CLEVELAND, OHIO

J
t
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

Ofiso MAin 1773

Namą KEnmore 4740-W
❖

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo

m.ortgečio.

Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.

J.
J.

*

Kreip

❖
❖

kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Kainos
KITRTOS

jums patiks

• Vyrų geri broadcloth marškiniai ___ _ > $1.00
• Vyrų šilkiniai kaklaraiščiai ___ -____ ___ 25c
®Vyrų gražios kojinės, pora___ _ ________ 19c
•Broadcloth apatines kelnaitės____ 3 už $1.00
® Gražios naktinės pažamos __________ _ $1.19
• Vaikų skalbiami Siutai __ _______ 2 už $1,00
• Vaikų K & EMarškiniai_________ 2 už $1.50
• Vaikų tvirtos kelnaitės _______________ $1.00
• Vaikų trumpos kojinės________________ 25c
• VYRŲ PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS 1
Visokių pavidalų ir spalvų — po $1.95 ir aukščiau.
TAX7 IV A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TAAZ TZ Ą T
L/ I
k1
jo centų ir aukščiau
į

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė.

Kampas Giddings Rd.

WINE HOUSE

OSTATEWINDOW SHADE

•

Vyno — 20%.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Taipgi
—$1.65

STIPRAUS ALAUS —
dėžė.
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

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

HEnderson 9292

I

•e
Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė.
N. A. ^VILKELIS

Savininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas

1

1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telef. ENd. 8433

ENd. 8534

AVALŲ TAISYMAS
DARBAS GARANTUOJAMAS

K. ŠTAUPAS

Vienatinė įstaiga kaimynystėje
turinti paskiausio išradimo
mašinerija.
Darom ir taisom avalus visoGreitas patarnavimas.
(19)
kioms kojom sulyg reikalo.

Skrybėlių, Rūbų Valymas

The Wilkelis Furniture Co. |

C. Pakeltis Vaistinė
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje

PASITAISYKIT
RUBUS

IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

K E L L E R
SHOE REPAIRING

8125 Superior Avė.

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

BLACK CAT
(Atdara iki 2:30 ryto)

s

Nikodemas A. VVilkelis

K. Nekrošius, Savininkas.

4058 ST. CLAIR AVĖ.

■

■

Budweiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

CAFE
’• Night Club •

savo rankas Įvesti tvarką ir įstaty
mus tuose žiaurių žmonių vakaruo
se. Kuomet “Dodge City” patenka
i žiaurių žmogžudžių gaujos įtaką,
ten būną betvarkė iki jis atvyksta,
paskiau patapdamas šerifu.
Su juo vaidina kiti žinomi artis
tai: Ann Sheridan, Bruce Cabot,
Frank McHugh, Alan Hale, Victor
Jory, John Litel, Henry O’Neill ir
daug kitų. Nepraleiskit nematę šio
įdomaus veikalo.

VALO SKRYBĖLES, TAISO
IA PROSINA RUBUS.
Naujai įrengta vieta. Paima iš
namų ir pristato atgal. Greta
Ezella Teatro.
(15)
Telef. HEnd. 4646

EZELLA
Cleaners and Hatters
7005 Superior Avė.

Vasarai Sutaupysit Pinigų
=
Ę
Ę

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. =
ir aukščiau. Venetian' Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. E
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS . GERIAUSIAS.
Mes pasirengę patarnauti Lietuviams.
Lietuviška išdirbystė.

: HEnd. 2149

•

1248 East 79th Street

®

E

Cleveland Ę

"diiiiiiiiiiiiEiiiiiimiimiiiiiiimmmimiiimiiiiiimnmmiinmiiimmmmmHmiiE

Kambarių Popieriuotojas
Namų Aptaisytojas
KAINOS PRIEINAMOS
Duokit man apkainuoti jūsų
namą aptaisymo darbą.

9114 St. Clair Avė.
Telef. MUlberry 0744.

(17)

Feliksas Baranauskas

^mimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii^

RUBSIUVIS

| APDRAUDOS REIKALE |

L YRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS,
PERSIUVIMAS.

SIUVA NAUJUS RUBUS
Darbą paima iš namu ir grąžina
greitai.
(26)

985 E. 128 St.
MUlberry

MU1. 3540
3549

Ę

=
=

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. MUEIOEIS

|

E
=
=

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

1
=
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DIRVA

LIETUVA BUTENYBĖS
AKIVAIZDOJE
Lietuvos Aido Pareikštos Mintys
KAUNAS. — Lietuvai pri
ėmus Vokietijos reikalavimą
dėl Klaipėdos krašto, “Lietuvos
Aidas” Kovo 22 d. straipsnyje
“Butenybės Akivaizdoje” rašo:
“Atsimenant dabartinę įtem
ptą tarptautinę padėtį, Čeko
slovakijos prijungimą prie Vo
kietijos ir, pagaliau, Klaipėdos
krašto Vokiečių nuotaikas, Vo
kietijos reikalavimas Lietuvos
visuomenės labai nustebinti
negalėjo, tačiau Lietuvai tai
yra didelis smūgis. Juo labiau
kad paskutiniu laiku Lietuvos
vyriausybė darė visa kas tik
g galima statu to ribose, kad
Klaipėdos krašto Vokiečiai sa
vo padėtimi neturėtų pagrin
do nusiskųsti.
“Antra vertus, 1928 metais
Lietuva ir Vokietija pasirašė
sutartį, kuria buvo nustatytos
sienos tarp abiejų valstybių.
Pagaliau, Klaipėdos krašto kon
vencija, kurią pasirašė didžio
sios valstybės — Anglija, Ita
lija, Prancūzija ir Japonija. —
iš vienos pusės ir Lietuva iš ki
tos, suverenumo teisės Klaipė
dos krašte buvo perduotos Lie
tuvai. Vadinasi, Lietuvos ju
ridinės teisės Klaipėdos kraš
te yra užfiksuotos tarptauti
nių susitarimų, kurių vieną —
sienų susitarimą — yra pasi

rašius ir Vokietija. Ekonomiš
kai per tą keliolika metų Klai
pėdos kraštas, jau nekalbant
apie kitokius saitus, tvirtai su
augo su visa Lietuva. Tat Vo
kietijos pateiktas Lietuvai rei
kalavimas yra juo skaudesnis.
Atplėšti Klaipėdos kraštą nuo
Lietuvos reiškia sunkiai suža
loti visą Lietuvos kūną, šį
skausmą kiekvienas Lietuvis
pergyvens taip lyg kad pats
netektų vieno sąnario.
“žinoma, pateiktą reikalavi
mą buvo galima priimti ir ne
priimti, bet kokios iš to pasė
kos? Jei reikalavimas priim
tas, tuomet galima išsaugoti
nepriklausomybę, nes reicho
užsienių reikalų ministras pa
brėžė kad tuo atveju Vokietija
respektuosianti Lietuvos ne
priklausomybę; jei reikalavi
mas nepriimamas, tai vargu ar
Vokiečiai atsisakytų savo su
manymą įvykdyti kitokiomis
priemonėmis. Greičiausia ne
tik kad neatsisakytų, bet dar
grėstų ir viso krašto nepri
klausomybei. Tuo budu Lietu
va buvo pastatyta prieš dile
mą : arba perleisti Klaipėdos
kraštą Vokietijai arba pastaty
ti į pavojų visos valstybės ne
priklausomybę. Tegul kiekvie
nas Lietuvis atsako į šį klau-

| Vyrams ir Moterims
Taipgi Vaikams Rūbai ir Parėdai

Į
=

simą pagal savo pilietinę iš
minti. Mums gi atrodo kad
reikėjo pasirinkti tą kelią ku
riuo eidami mes galime nusto
ti vieno sąnario, bet galime iš
gelbėti savo brangiausi turtą
— laisvę. Tai yra žiauri šio
momento butenybė, su kuria
kovoti mes neturime paj iegų.
“Vokietijos reikalavimas yra
jiegos reikalavimas. Mums da
romą skausmą mes turime did
vyriškai perkęsti. Turime šiuo
sunkiu momentu atsiminti kad
nuo musų dvasinės tvirtybės
priklausys musų likimas. Tau
tos kietą valią mes ne viena
proga esame parodę, parodysi
me ją ir šiuo metu. Svarbiau
sias dabar mums dalykas yra
išlaikyti vidaus rimtį. Bent
koks savitarpio kivirčas mus
pražudytų. Tai turime gerai
atsiminti.
“Šios valstybinės ir tautinės
tragedijos akivaizdoje ypač iš
kyla realios tautos vienybės
reikalas. Gyvybiniai tautos in
teresai reikalauja dar labiau
suglausti gretas ir, neatsižvel
giant i visokias kliūtis, be at
vangos siekti tautos ir valsty
bė gerovės.”
VDV.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

GEN. RAŠTIKIS, Kariuome
Pasikeitimas Tautinin
nės Vadas, gausiai gauna or
kų Vadovybėje
ganizacijų ir atskirų asmenų
KAUNAS, Balandžio 5. — pasižadėjimus viską aukoti ne
VI. Mironui ir M. Kvikliui priklausomybei apginti.
atsistatydinus, Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos 'pirmininku pa GINKLŲ vajus pratęsiamas
skirtas Juozas Tūbelis, o gene iki Gegužės mėnesio. Apsigy
raliniu sekretorium D. Stankū nimui jau suaukota virš mili
nas. Sąjungos linkmė nesikei jonas litų.
čia.
DID. BRITANIJOS Lietuvių
Ministras Pirmininkas .Gen. Taryba daro vajų ginklų fon
Černius tautininkams pareiškė: dui. Britanijos Lietuviai pasi
“Mano vyriausybės pareiga lai žadėjo visais budais ginti Liekytis Tautos Vado nustatytos tuvos nepriklausomybę.
valstybės valdymo linkmės,
bendradarbiauti seimui, subur GEN. PUNDZEVIČIUS pati visos organizuotos tautos skirtas kariuomenės štabo virpajiegas vieningam darniam šininku. Karo Mokyklos virvalstybės kuriamajam darbui.” šininku, Pulk. Jodišius.
Prancūzijos Ministras Pir
STIPRINAMA ŠAULIŲ SĄmininkas E. Daladier atsiuntė JUNGA.
Vietoje sumanyto
Gen. Černiui nuoširdų sveiki
steigti Patrijotinio Fronto, ku
nimo telegramą.
rio tikslai panašus šaulių Są
Per keturias ginklų vajaus jungos tikslams, Vyriausybė
dienas ginklams pirkti suauko pasiūlė, išvengimui paraleliz
ta devyni šimtai tūkstančių li mo, stoti visiems į Šaulių Są
tų. Daugelis aukoja savo jun I jungą.
gtuvių žiedus. Visuomenė gau
siai stoja šaulių Sąjungon,. ir
ŠANGHAJUJE, Kinijoje, yra kolonija iš apie 400 žmonių nesigaili aukų Klaipėdiečiams
kurie pretenduoja save Lietu i pabėgėliams šelpti.
viais, bet vos 8 iš jų tekalba • KAUNAS, Bal. 7. — Lietu
laužyta Lietuvių kalba, kiti gi
vos Vyriausybė daro žygių
dauguma yra žydų tautybės. suimtiems Klaipėdiečiams iš
Ten gyvuoja Lietuvių drau Vokiečių kalėjimų paliuosuoti.
gija, kuri švenčia ir Lietuvos
nepriklausomybės šventę. Jai
per 18 metų pirmininkavo Ste IN OUR LITHUAN1A
ponas Neniškis, buvęs caro rū
mų laikrodininkas, dabar jau
(Continued l'rom page 8)
70 metų amžiaus. Jis kilęs iš house, with sunrooms and a wide
Svėdasų miestelio.
glass enclosed veranda, in which

fiosedale Papei Co.
6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Visoki šniūrai ir kt.

I

•

SAM PONGONIS, Sav.

Dalyvaus keletas kitų čampionų,
atsižymėjusių savo drąsiais apsiėji
mais su gyvuliais.

HEnderson 1919
1

IF MI

Yra Mūšų 34ta

ANTON ANZLOVAR |

| 6202 St. Clair Avė.

Clevelande vėl surengtas įdomus
Pasaulinio Čampionato Rodeo — va
karinių valstijų pragarsėjusių joji
kų, cowboys ir cowgirls, kurie at
liks visokiausius perstatymus kaip
raiti vyrai ir mergos gaudo, nugali
laukinius arklius ir raguočius ir
atlieka visokius kitus savo krašto
sporto užsiėmimus.
Geriausia at
sižymėjusiems paskirta $f>,000 do
vanų. Perstatymai bus vakarais,, o
abu sekmadieniu bus perstatymai
ir popiečiais. Šis perstatymas yra
Amerięan Legion Club globoje.

Šeš.adienj, Balandžio

are tables, and obviouhly used as
the dinning roorn. There were Sev
Pas mus rasite didžiausį pasirinkimą už mažas kaiE
erai tables with lovely white cloths
=
nas visokiausių medžiagų, moteriškų ir vyriškų dė
on them and a bouųuet of flovvers
vėjimų reikmenų, papuošalų, skrybėlių, vaikams ir
E
on each table.
=
mergaitėms rūbų, skrybėlių, taipgi namams patie
We told the lady that ansv/ered
si
šąlu. Musų prekės geriausios rūšies.
(17)
E
i the door, we were Iooking for a
room, and that this place was recKVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI.
|
ommended to us by Mr. and Ml'S.
| Vilmantas, whotn w.e met at Rain
I bvnas, am! who also expected to
get here in a week or so. This was
the lady of the house, Mrs. Prięlgauskas, she was friendly and niee,
^BHinmBI!miH8IH»BlžmPUKEI!IH8mill88HI8immiiiliHIBBiižll8BiiiiimS8li8l8Siat“
showing us Severai rooms, of wh:ch
We choose a front room on the
^jiHiiiiHiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmmmiiHiiiiBiniiisiimB.
*th.at was more likę a sun
Kas vakaras ir Sekmadieniais corner
room, the corner being all of winpo pietų.
Lietuvis Laikrodininkas
dows. It was a cozy room, neat
and comfortable, containing a low
Taisymas mano speciališkumas.
$6,000 PINIGAIS DOVANŲ modernistic bed, studio couch, dres- j
table, wardrobe, and vvashstand.
PASAULI N10 č A MPION ATO ser,
Parduodame visokios rūšies brang(No sinks here).
The bathrodm
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
vvas downstairs, and lavatory out- j
side in the’ yard (the old-fashioned Į
dus, stalinius setus, rašomas plunk
kind).
The price of this lovely
snas žemesnėmis kainomis negu vi' room includin." three mcals a day į
durmiestyje, bet prekės tos pačios.
'iii'
Perstata
i with tea and refreshments between I
į 4 and 5 o’clock, was 9 lits apiece
American Legion Club
($1.50 our money).
Atsakantiems žmonėms duodame išAnd so we were a t home again.
50c — 1.00 — 1.50
simokėjimu ilgesniam laikui.
Wc went back to the bus station,
and ordered our baggage sent over,
Pirkit American Legion
and now it was time for our lunch.
Tikietus po 25c
Th(>rc were just a few other early Į
vacationists already here whom we
mot at dinner.
E W E L E R
=
Breakfast is between 8 and 9, I
Superior Avenue
E
lunch or rather diner is at 2, tea i
at 4 and supper between 7 and,
IH HIB H Hm BĮlHĮĮIII BB8IIĮ BIHIIIi III!LB IBI 1I 11I IBI IIIIHII II IIfllIBlI 8t88IIHBimmmi8l8r
7:30.
After dinner we went to unpack ■
our baggage and get settled f oi
the next two weeks, by this time
the rain had stopped so we went
for a walk to the beach. I had
been here bcfore, so to me it seemed glorious, the beach is so wide and
spacious, the sand is fine and white
būt I guess to Bernice it had no
special attraction today, especially
after it had rained and everything
was wet, the sand was packed hard j
I and everything looked so deserted. j
We wandered around and then we:
decided to go to the park a short į
distance from the beach where the
band concerts are given every afternoon. I was not sure exactlv where
it was būt I left my instinct guide
me and we eame upon it.
The park is in a pine woods, with
gravel walks and benches aJl around
to ręst or just šit and watcb the
others stroll by.
In the center is
I a roofed platform for the band, and
' whcu we got therė the conccrt wąs
I already started.
People had al
ready gathe.-ed, although tbey wcre
drcssed with sweaters and heavy
-coats.
Imagine, the 4th of July,
and it was ;o cold Bernice was štili
comfortably wearing her w.inter coat.
“Du šaltiniai rūpinasi mano ateitimi—
I jokinglv shamed her, for at home
this day ushers in our summer sęąaš pats ir Society for Savings. Aš at
son and we start wear.ing vvhite
clothes, and wouldn’t think of wearlieku taupymo darbą, jie investavimą —
ing a winter coat on Independcnce
Day.
ir viskas eina kaip naujas streamliner.”
We w.ilkcd around, feeling very
strange for therc vvas not a familiar face around us, no onc to talk
to, no one to smile at, būt I knew
that i n a day o r two, vve would become acąuainted, and foe.1 perfectl.v
at home, in fact I knew that by
the time we would be
ready to
leave it wi!l break our bearta and
we will have to leave.

|

RODEO - ARENOJ - BALANDŽIO 15 iki 23

Kampas E. 62nd St. =

ROIDIEC

(Continued)

127 FUBL1C SGUARL

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Av. Dayton, O

MA Y DAY

The MAY Company
Tai VIENA
■ Tai VIENATINE
Tai Originale!
MAY DAY vėl atėjo! MAY DAY, musų pačių Pasaulinės Parodos Vertybės—MAY
DAY, didžiausias, pardavimo nuotikis visoje Amerikoje—MAY DAY, su daugybe vi
sokiausių sezoninių ir reikalingiausių prekių—MAY DAY, su sav magiška gausybe
ekonomijų—MAY DAY ir vėl jau čia!
Ta_i yra musų 34-ta _iš eilės ir pasekminga MAY DAY. Tai VIENA—tai VIENATI
NĖ—tai ORIGINALE MAY DAY, įvesta šios krautuvės ir pamėgdžiojama plačiai ir
toli, per visas Suvienytas Valstijas.
Taisyklės, ir tvarka nustatyta pirmajai MAY DAY pagelbėjo nustatyti ateiti šios
garsios dienos. Ir dabar,, šią Trisdešimts Ketvirtą Pusmetine MAY DAY mes vis
prisilaikom originalės formulos: “Parduoti sezonines ir reikalingas prekes už žemiau
sias meto kainas”. Ir šis visada bus musų vadovaujantis principas_ šiai MAY DAY
ir daugeliui MAY DAYS ateityje.
Ir taip, mes esam pasirengę patarnauti tiems tūkstančiams kurie atvyks Penktadienį
— Prielankumo Dienoje; ir esam pilnai prisirengę didelėms minioms kurios pribus
šeštadienį, MAY DIENOJE.
b m:
PENKTADIENIS
Prielankumo Diena
Visos Mav Day prekės gali
ma pirkti May Day kainom
PENKTADIENĮ Viršutinėje
ir Skiepo krautuvėse
I

Pašto, Telefonu ar

C.O.D. Užsakymai
May Day Nepildomi

Daugiau DYKAI Vietos Pasista

i Musų Kainom Nieks
Ne.prisilygins
: Kai kurios krautuvės bandys da
ryti žemesnes kainas negu mu
su MAY DAY kainos. Atmin
kit, jei musų skelbiamos MAY
DAY prekės kitur bus pigiau,
jas gausit pas mus dar PIGIAU
nežiūrint musų paduotų kainų.

tymui Auto ir DYKAI Bušo

Ekstra Pardavėjų . . Pakankamai
Elevatorių ir Eskalatorių

Vežimas į ir iš Krautuvės

Eagle Stamps lenkiukai Iškeičiami per
May Day arba Kurią Dieną Kitą Savaitę.

THE MAY COMPANY
Kra u tųve atdara Penktadienį ir Šešta dieni nuo 9 ryto iki 6 vak
IR

ŽS"‘ Lietuvišką Duoną
PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
®

9

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

VISADA PRAŠYKIT
NEW DEAL DUONOS
Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

|
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I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
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PHONE: ENdicott 4486

‘‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 1486—Atdara vakarais
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6820 SUPERIOR

AVĖ.

-

CLEVELAND, OIIIO

4.4

Basketbolo Turnamentas Bal. 15-16
Žaidimai įvyks Cathedral Latin Gimnazijoje,
dalyvauja 16 Krepšiniu komandų iš 7 Val
stijų. — Sportininkų vaišės Lietuvių salėje.

Juozas Komaras vėl
I aim ain

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

KARPIUS

SECOND LITHUANIAN NATIONAL

BASKETBALL TOURNAMENT
Cleveland — April 15-16

and asked our vvay of a passerby
vvho directed us. We vvalked dovvn
a side street (štili in the raini and
as we vvere Iooking for a City Hali
MONDAY — JULY 4
vve passed the right place, and afThis morning the whole family ter asking again for the Mayor’s
gathered to have breakfast together office it vvas poir.ted out to us. It
for the lašt time and to see us off. vvas in one of the houses on the
They all seemed to have such sad street. We vvent i n vyhere vve vvere
and long faces, and tears were not greeted vvith much activity, large
hidden, J suppose they thought this desks in the rooms vve could look
may be the lašt time vve vvill see into, and oeople that seemed busy
each other. Who knovvs, perhaps vvith their business and affąirs. We
fate will be unkind and we will told a young man vve vvished to see
neyer nieet again; however I tried the Mayor, and vvaited for a moto eheer them by saying I will ment vvhile he vvent to see if the
try my best to come back again. Mayor vvould- see us.
Of course
If not during this summer then in in a moment vve vvere ushered into
a few vears.
the Mayor’s private office vvhere
Stasys vvent out to hitch the two Dr. Šliupas greeted us most corhorses, while we got our things to diallv. We chatted a few minutes,
gether and packed up. When he i txpressing our sympathy for the
came back he asked me if I ever loss by fire that vvas suffered in
saw a “Rupužė.”
Of course not, Palanga. Dr. šliupas is indeed a
būt I certainly would likę to see remarkable man, and as most every
one, I had heard so mueh about one knovvs him it is needless to
them, and that is indeed a popular describe him, out in spite of his
swear word among the Lithuanians. age vvhich mušt be very olose to
So, he took me out into the barn 80 vears, he is very active, keen
when I had my first and perhaps and aiert, and certainly does not
lašt glimpse of a real Lithuanian look his age. He appears to be
“rupužė,” that he had caught by strong and healthy, and is very
piereing it with a pitch-fork.
I impressive m his position as Mayor
certainly have never seen a crea- < f Palanga.
ture likę it, and it looked likę what
When vve left the Mayor’s office
I would imagine a horn-toad is vve headed tovvard Basanavičius St.,
Now I know what is meant when a to look for a room, as the address
“rupužė” is referred to.
'that vvas recommended to us vvas
So reluctant were my relatives ’on this street. Be.sides I rememto let me go that 1 almost had to bered this street from my first vis
promise to return, and with Stasys it to Palanga, and I knevv it ieąd
I made an appointment to meet in to the beach and pier, that I vvas
Šiauliai on Jųly the 15, the day we so anxious to shovv Bernice.
mušt get back to Kaunas to be
In spite of the rain, Palanga vvas
there for the opening of the First lovely, and as vve neared the re
National Alympics, the biggest event sort section and passed the vilias
of the summer. We agreed that I vvas delighted vvith the appearI would arrive in Šiauliai on the ance of the vilias and beauty of the
first train from Palanga, and we landscape. All the yards vvere vvell
would spend the day in Šiauliai, fenced off, vvith grass and flovvers
and I would take the evening train everyvvhere. The entire street on
to Kaunas. Stasys was so anxious both sides has trees that vvere vvell
to show me Šiauliai, and spend štili grovvn, and full of large green lea-

(Continued from lašt vveek)

Valio svečiai sportininkai iš
j vairių valstijų! Valio smar
kuoliai ! Valio tiems kurie bus
laimėtojais T*
Bet kas bus laimėtojais —
kurios kolonijos Lietuviai basketbolininkai paims garbę šymet, laimėdami Amerikos Lie
tuvių čampionatą?
Turnamentas įvyks jau šį
šeštadienį ir sekmadienį,
landžio 15 ir 16 dieną.

Ba

Susiregistravę apie 16 basketbolininkų jauktų iš arti ir
toli. Daugybė jaunimo, daug
gražių sportininkų bus pas
mus!
Visų sportininkų susirinki
mo vieta — Lietuvių salė.
Lošikai pradeda atvykti į
Clevelandą penktadienį.
Dar reikalinga jiems apgy
vendinimui vietų. Kas turit,
tuoj praneškit Dirvos redakci
jai.
Lošimai atsibus puikioje au
ditorijoje CATHEDRAL LA
TIN MOKYKLOJE, 2056 East
107th Street, netoli Euclid avė.
Tėmykit Angliškame skyriu
je dalyvių surašą ir kas prieš
ką lenktyniuos.

šeštadienio vakare, Lietuvių
salėje, po pirmo lošimo, bus
sportininkų priėmimas ir susi
pažinimas. Publika kviečiama
gausiai atsilankyti. Biznieriai
ir profesionalai, ateikit pasipa
žinti su svečiais.
A. BANIO GRAŽUS
PASIELGIMAS
Balandžio 7 d. tūla jauna apsivedus porelė išsiėmė iš ban
ko visus savo pinigus, $350, pa
liko tik $6. Kitą dieną jie ža
dėjo pirkti sau namų rakandus.
Tą pačią dieną, vakare, jie
du užsuko Į užeigą ant Wade
Park avė. išsigerti.^ir ten kaip
nors ta moterėlė pametė tuos
pinigus, $350, po stalu.
.Netrukus, į tą užeigą atėjo
mums žinomas yeikėjas, Alekas Banys, ir iš šalies sėdėda
mas pamatė ant grindų punde
lį pinigų, kuriuos paėmė, su
skaitė ir galvoja kas čia juos
galėjo pamesti.
Anot jo paties išsitarimo,
“pamaniau sau, juk gi Čia tur
tuoliai gerti alaus neužeina”.
Tada nuėjo prie muzikantų
ir paprašęs jų sustoti griežus,
sakė turi ką nors žmonėms pa
sakyti. Jis paklausė kas iš čia
esančių pametė pinigus. Vie
na moterėlė priėjus sako ji pa
metus $1, bet jis sako ne tavo;
ji sakė pametus du ir tris dolarius. Banys pasakė jai atsi
traukti šalin, ir dar kartą už
klausė kas pametė pinigus.
Tada pribėgo prie jo tie jau
navedžiai, kurie dar buvo ne
išėję, ir pasakė kiek jie pame
tė. Banys jiems pinigus ati
davė. Jie siūlė jam už tai $10,
bet jis atsisakė priimti. Jis su
tiko išgerti su jais stiklą alaus,
bet dėkinga porelė po to nusi
vežė jį pas jos tėvus į namus
ir ten gerai pavaišino.
žinantis.

Sekmadienį, 10:30 vai., bus
Amerikos Lietuvių Sporto Są
jungos posėdis.
1 vai. po pietų prasidės an
tra lošimo sesija (Cathedral
Latin gimnazijos durys bus at
daros nuo 12:30 vai.).
Paskutinis lošimas bus nuo
6:45 vakare. Bus trys loši
mai.
Būtinai prisilaikvkit nusta
tyto laiko pribūti i žaidimu sa>?•
.
Sekmadienį, po lošimų, bus
sportininkų pagerbimo ir do
vanų išdalinimo vakaras Lie
tuvių salėje.
Tėmykit: įžanga į visus lo
šimų paskirstymus ir į išleis
tuves tik po 25c. Viso bus
penkios pramogos: du lošimai
šeštadienį, du lošimai sekma
dienį, ir išleistuvės Lietuvių
salėje sekmadienio vakare.
Kuriems laikas neleistų nu
Juozas Komaras
eiti į lošimus, būtinai atsilankykit į išleistuvių ir apdova Pereitą pirmadienio vakarą
nojimo vakarą Lietuvių salėje imtynėse Arenoj Juozas Koma
sekmadienio vakare. Įžanga ras nugalėjo savo priešą, Walbus tik 25c. % Visą vakarą bus ter Beachy, apsidirbdamas su
j juo su nedideliu vargu.
balius ir vaišės.
Kurie pirks visiems pen ■ Viršuje paduodamas atvaiz
kiems atvejams kartu, visus das parodo Juozą Komarą kaip
5 bilietus gaus tik už $1. Bi jis išrodo dabar.
sako gauna kvieti
lietai gaunami Dirvoje, Bra . \mųKomaras
vėl
gryžti
į Europą imty
zis Bros. rūbų parduotuvėje ir nėms, kur jis išsidirbo
sau ge
pas komisijos narius. Bus ga
rą vardą.
lima gauti ir prie durų.
ONAI KASKAS DEDIKUOJAMAS ME
DELIS DARŽELYJE
Clevelando Lietuvių Kultū
riniame Darželyje bus dedi
kuotas medelis, paskirtas at
minčiai operos artistės Onos
Kaskas-Katkauskaitės, kuri pa
švenčia savo darbą duoti kon
certą Darželio skolų mokėji
mui.
Šitą atmintį ir padėką, jai nu
tarė padarėli musų Kultūrinio
Darželio Sąjunga.
Medelio dedikavimo ceremo
nija atsibus penktadienį po
pietų, Balandžio 21 d., lygiai
2:30 vai., Darželyje, kur daly
vaus ir musų artistė.
Publikai primenama nepavė
luoti pribūti į Darželį.
MOKYKLOS VAIKAMS
ATVELYKIS

Lietuvių kalbos mokyklos
vaikams šį šeštadienį surengta
linksma pramoga. Visi vaikai
raginami dalyvauti. Susirinks
paprastu laiku, 10 vai. ryto.
® AUTO nelaimėse mirčių
nuo šių metų pradžios CIeve
lande ištiko 28, keturiomis ma
žiau negu tuo pat laiku per
nai.

Pasinaudokit Proga
Gerbiami Lietuviai! Mes iš
dirbant visokius langams užtraukalus (shades) nuo 10c ir
aukščiau. Venetian Blinds nuo
$1.85 ir aukščiau. Musų kai
nos tikrai žemos. Mes pasi
rengę jums patarnauti Lietu
višku nuoširdumu. Dabar lai
• LENKAI CIevelande su kas pasinaudoti žemomis pa
skato sukelti šimtą tūkstančių vasario kainomis. Juozas Pe
dolariu rėmimui savo tėvynės čiulis, savininkas. 1248 East
prieš Vokietiją.
79th st. Hend. 2149.
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TĖMYKIT

Sp Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
SSBž*

VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas

Dantų Ištraukimas

ČESNULIS

PRIVALO

KAS ŽINOT APIE JU
GIMINES?

CIevelande yra palikę miru
sių Lietuvių pinigiški paliki
mai, kelių tūkstančių dolarių
sumoje, šių asmenų:
Pranas Tamošaitis mirė Va
sario 4 d., 1931 m., buvo žino
ma kad Lietuvoje yra jo moti
na, bet iš jos jokios žinios nė
ra. Jai priklauso pinigų.
Taip pat Leonas Petkevičius,
miręs Spalių 14, 1918, vadino
si Louis Thomas Savage. Tar
navo Amerikos kariumenėje.
Lietuvoje likę broliai: Bronius,
Mykolas; sesuo Zofija, Elena,
pastaroji gyveno Kanadoje. Jis
turėjo du brolius, kurie mirę.
Kas žino apie jų gimines čia
CIevelande, arba giminės iš
Lietuvos privalo atsišaukti.
Jau praėjo ilgas laikas, -jų
palikti pinigai gali atitekti val
stijai, jeigu giminės neatsi
lieps.
LANKĖSI KUN. PETREIKIS
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DENTISTAS
7042 Superior Avė.

HEnderson 3157

By GF.C. C. VENS LOVAS
ą;

SCHEDULE FOR SATURDAY
St. Casimirs, Gary, Ind.
vs. Detroit Lithuanians
Racine, Wis.,- Douglas Flovvers
vs. Variety Club
Anier. Lith. Club, Amsterdam, NY vs. Leaders, Cleveland
Dayton K of L
vs. Cleveland Lith. A.C.
Lithuanian Club, Gary, Ind.
vs. St. Francis, Youngst’n
Margutis of Chicago
vs. Lithuanians, Cleveland
St. George’s, Niagara Falls, N.Y. vs. Litts, DuBois, Pa.
St. Peter’s, Akron
vs. Duquesne Pa. Lith. Club

Tournament
Information

3:45
4:30
5:15
6:00
6:45
7:30
8:15
9:00

P.M.P.M/
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.

represented here lašt year and
St. Casimier’s, both having a very
good record in Indiana.
NIAGARA FALLS, N.Y. — A team
that played an exhibition game,
here, early in the season, making
a big hit vvith local fans.
RAGINE, WIS. — Champs in their
district, local fans may vvitness
a nevv style of plajįing vvhen
these boys from the Northvvest
take the floor.
YOUNGSTOWN, O. — Father Patrick’s boys, claiming they’re to
be the dark horses in this affair.
LOCAL TEAMS — Leaders, Variety
Club and Community Center and
Inter-Lodge Athletic Club cagers.
This completes a very formidable
lineup in any man’s tournament.

Tournament headquarters vvill be
at the LITHUANIAN HALL, 6835
Superior/ Avė., and vvill be open at
9:30 a.m.
Many teams vvill come in Satur
day morning and vve hope that
many people vvill be on hand to
greet the visiting athletes on their
arrival. Doors at Cathedral Latin
Gym, 2056 E. 107 St (near Euclid)
vvill be open Saturday at 3 P.M.
and people driving out may park
their cars in the yard, plenty of
room for parking.
Sundav’s games vvill commence
at 1 p.m. vvith the doors of the
gym opening at 12:30 a.m. Five
games vvill be played at this session. Finai session 6:45 P.M. vvith
Tournament Program
doors opening at 6, vvhen the finai
three-games vvill be played.
A change had to be made jįįi
Teams from seven statės are all some of our plans in regards to
coming to this second Lithuanian the time of the first game of the
National Basket Bali Tournament, tournament. In our earlier notices
that is being held here in Cleveland. vvhen vve counted on 11 or 12 teams
There vvill be tvvelve teams’ from vve stąted the first game vvould get

undertvay at 5 p.m., Saturday. Būt.
another day with me.
vės. The only unpleasant thing was out-of-town and four local clubs.
REZIGNUOTI
Here’s the line-up for the big novv that vve have sixteen teams
I had no chance to check our that there vvere no sidevvalks, alfor everyone was lending though. the vvalks had been gravel- gest tournament the Lithuanians entered vve mušt movė up the startVisomis pusėmis tarp Cleve baggage,
ing time.
The first game vvill
a hand, and helping, and T just ed, it vvas insufficient, and the re- have ever seen . . .
lando Lietuvių, kurie žino apie trusted to luck that everything may ėent heavy rains raised the mud AKRON, O. — lašt year’s champs. start at 3:30 p.m., vvith eight games
N. Y. — Champions to be played on Saturday. (What
Adv. česnulio pasielgimus, ei come along with us; we piled into from underneath ano so our .feet AMSTERDAM,
of the Western N. Y. District, a bargain, 8 games for one admisthe vvagons, there were three of became pulte muddy.
na kalbos kad jis privalo pasi them,
Season’s record — 34 vviris, 4 de- ' sion.) The second session vzill beevery vvagon had some
Every vilią is named, and the
traukti ir Lietuvių Kulturino of our and
feats.
Vaselauskas broke “Re- ■ gin at 1 p. m., Sunday, vvhen five
belongings, and so we de- name is on a sign or shingle in
Darželio pirmininkystės, nes parted from Strugaičiii kaimas. —- front vvhere you can’t miss it. We corder” league scoring record by I games vvill be played. The third
jo darbai žinomi ir Ameriko Todav the weather was much cool- found that, the address vve had vvas talling 42 points in one game. j and finai session vvill be played at
the vilią named “Igirda.”
A pe- MARGUTIS’ CHICAGO TEAM — j 6:30 in the evening, of Sunday. —
nams, kurie Lietuviams akis er and not at all bright.
Season’s record 33 vvins, 6 losses. ' Three games vvill be played in the
ariived at Paventis station c-uliar name and vve decided to learn
bado prikaišiodami, kad Lietu in We
Runners-up in C. Y.O. League.
i concluding session.
due time, bcught our tickets to later vvhat it means.
The other
viai turėtų gėdintis turėdami Palanga, ahd štili had a few min narnės vvere likę, “Meilutė,” “Jurai DAYTON, O. — Clevelanders are That vvas the lineun for our ath
vvell acąuainted vvith this team, letic program. On the sočiai side
savo priešakyje žmogų su to utes to wait for the train.
tė,” “Aušra,” “Birutė” and so on,
knovving it vvill be vvell accounted vve vvill have the big reception bąli
And so we parted all of us with named after historical, mythical, and
kia reputaciją.
for.
and dance, Saturday nite. Farevvell
hearts, būt full of delightful popular characters. Vilią Igirda is
Pasipiktinimas dėl jo užėmi heavv
memories of a grand and a nevv tvvo-story modernistic frame DETROIT, MICH. — A team that bąli and presentation of trophies
mo tos vietos eina ir tarp mu h.appy
is considerably stronger than lašt vvill take nlace Sunday nite. Both
enjovable visit. Their love and al
(Continued on page 7)
year.
sų profesionalų, kurie jau ne so their hospitality had won our
of these affairs vvill be held in the
DUBOIS, PA. — A team that vvill Lithuanian Hali 6835 Superior Avė.
nori Darželio remti, ir česnu deepest gratitude.
bear vvatehing. Record — 26 vvins, Apanaitis’ orchestra vvill play on
a while Bernice and I talklio buvimas Darželio pirminin ed For
1 defeat Northvvestern Pa. cham both n i tęs.
over the past cvents, and soon LITHUANIAN A. C.
ku nedaro garbės vietos Lietu we were making plans for the next
pions.
Tickets for the tournament are
viams katalikamsč kurie tūli two vveeks in Palanga. In about
DUQUESNE, PA. — Possessing 2 one sale novv, at the office of this
players good enough to enter the paper, Brazis Bros. Store, by the
We.ll, the Inter-Lodge League basan hour or so we arrived at Kre
jį dar remia.
Lithuanian Olympics lašt year. members of the club and delegates
season is over, vvith the
Kiti džentelmanai, jei jiems tinga, wherė we had to get out ketball
Eddie Vizbaras, center on this that vvere present at our first mass
take the bus, that makes con- Lithuanian A. C. cagers vvinding up
primetama koks nusikaltimas, and
team, stands 6 i't. 5 inches in his meeting.
Single admission tickets
to Palanga. And of all as runner-up to the champions for
rezignuoja iš viešų vietų tuo nections
stocking feet. — We’ll be look- 25c. A book of five tickets good
things it was raining, and now I the second consecutive year. Lašt
jau, iki dalykai išsiaiškina.
ing up to this team.
for all basketball sessions (16 games>
discovered that with all the help Tuesday, April 4, the Serbians nosTo nepadarius, česnulis ar we got and everybody taking care ed out the Litts for the second con GARY, IND. — Tvvo teams, the and the both balls $1.00 Buy a
West Side Lithuanians, the team book and save 25c.
time — 36 to 34, to vvin
ba atšalins nuo Darželio visas of our belongings and baggage, I secutive
the cr\vn. This game vvill go dovvn
left
my
umbrella.
draugijas ir veikėjus, arba tu Out of the train and into the bus in Inter-Lodge League basketball
rės būti iš tos vietos varu iš we tvent, so I reallv didn’t need history as one of the most nerveG O S S I P E R ’ S G RI D I R O N
prašytas.
the umbrella. būt it was such a vvracking- and dramatic games ever
Lai česnulis nei jo draugai miserable feeling, to be going to played. The first half of the game
® By Conirna Dee •
a lovely rc-sort to enjoy te beach vvas a stalemate, neither team benelaiko šito pranešimo jokiu and
bathing, and the weather cold ing able to pilė up a lead. Going
asmeniškumu, nes čia apeina and raining in the bargain.
into the third period the Serbs
visos musų kolonijos garbė ir It took us about half hour te get led, 15—14. The second half reallv MODELING clothes for several lašt Algy sounds quite determined
Lietuvių palaikymas gero var to Palanga, and as we were getting brough firevvorks. With seven mi of our dovvntown firms, Miss Jo- in his ambition; some of us are
of the game remaining, Niek sephine Chapas, scintilliating young uncertain vvhether our aim is “fem”
do tarp kitų tautų žmonių at out of the bus three nuns who nutes
vvere also on the bus špoke to us. Lalick, star of the Serbian team, lass vvith the form of Aphrodite or or fortune.
eityje.
They had heard us speaking English vvas banished from the game vvhich Venus de Milo, is reportedly lan-

Vartojama Gasas ir Novocain .
M

Sixteen Teams Enter National Basketball
Tourney, Doublmg previous year Entries

Dirvos redakcijoje antradie
nį lankėsi Kun. Petreikis, Lie
tuviu šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas Youngstowne.
Parapija rengiasi prie minė
jimo 29 metu sukaktuvių nuo
savo įsikūrimo dabartinėje vie
toje. Gegužės mėnesį bus su
rengtas smagus vakaras.

and as they were also from America thev vvere anxious to know where
vve vvere from.
We learned that
they vvere from Pittsburgh from
the conver.t of St. Francis. There
was Sister M. Imelda. Sister Bona
ventūro, and Sister Gabrielle Marie.
They told us they came to Palanga
to attend the classes of the D.U.L.R.
on Lithuanistica. lt was indeed a
pleasure to meet them, and 1 told
them that just recently my husband
had visited their convent, and had
sent a gift of Severai little articles
of amber and hand-craft that he had
brought from Lithuania.
Our next vvorry was to find a
nlace to stay so we checked our
baggage at the bus station and
went out to see the town and look
for a rocm. Also the first thing
I wanted to d o was to pay a visit
to a well known Lithuanian patriot
and friend, Dr. Jonas šliupas, who
i s the Mayor of Palanga.
The bus station is directly in the
center of this small town. ShotIv before vve left for Lithuania vve
had received nevvs that Palanga vvas
visited by a terrible tragedy.
It
vvas said that half of the tovvn
vvas burned dovvn, altho the resort
section and vilias (cottages) vvere
not affected. Indeed, it mušt have
been a terrible fire for right in
this section, several blocks vvere
bare, vvith only the bricks and debris left in mute evidence of vvhat
had been business places and homes.
The remains of charred trees štili
stood around, and just the shell of
the school remained.
Most of the
rubbish and debris had beėn clear- .
ed avvay. It vvas a great loss to ;
Palanga, and Severai of the large
amber factories and storos had been
destroyed.
We vvere Iooking' for the City Hali

left his team vvith only four men
to finish the game. In a hair-raising finish, the Litts vvere unable
to outseore their opponents. Steadily creeping up, the Litts, finally
vvith one minute to go, vyent out
in front on Benny Visnauskas’ field
goal* 34—32.
At this point the Lithuanian rooters vvent erazy, būt a minute later
vvere, leaving the gym, broken-hearted. In the lašt minute, Johny Pet
rus of the Serbs, vvas fouled tvvice
and scored 4 straight foul shots
to bag the game.
It vvas a tough game to lose and
a great game to vvin. The Serbs
vvere really a jinx team to the Litts
as vvere the Pioneers la.st season,
for the club team lošt four of four
games played vvith the champions.
You can’t belittle the Serbians —
they have a great cagė team. To
you champions and, also, to you
runners-up, congratulations for a
successful season,
There vvas no bovvling lašt Sunday because of Easter, būt Thursday nite. April 13, the Lithuanian
A.C. Bovvling League svvung back
into action at Coventry Recreation.
As no results vvere available at
press-time, all details vvill be printed in next vveek’s issue of this
paper.
This Sundav’s bovvling is
postponed because of the basketball
tournament.
Tournament day is kere.
Let’s
all go out and vvatch the cream of
American
Lithuanian
basketball
teams fight for the National Championship. No one vvill regret paying to see some real basketball. —
Visit the sočiai events on Saturday
and Sunday night and meet these
Lithuanian players and visitors. —
You are guaranteed a svvell time.
Make this event a huge success.

quishing vvoefully ovving to the scarcity of gentlemen-escorts — or so
she informs us. Josephine’s dancing abilities, too, are highly lauded.
Such grossness on the part of the
boys is unforgivable, Miss Chapas;
vve hope to realize the remedy to
your perplexing problem soon.

ANTHONY Bacevich, handsome,
and vvorking, too, recently manifested his impotency of resisting the
allurement of Miss Frances Mushkevich’s dvnamic personality vvhen
he deviated from the path of conventional approach in meeting her.
Daintily attired in pink, frilly, East
er chapeaus (bonnets) Frances and
sister Irene vvere unavvare — o/
vvere they? — of Tony’s frantic appeal for. sympathetic assistance. If
the Greeks had a vvord for your
case, Tony, they vvould in all probability say, “Gnoti eauton!” (Knovv
Thyself!)

THE latest verified ambitions of
Frank Novak, Sanitary Products employee, in reference to Marie, his
“only,” are these tvvo: first, to master the rudiments of being a model
husband; and second, to achieve a
vocal proficiency as might- ultimately insure operatic recognition and
fame. Perhaps it vvouldn’t be amiss
here to point out that crooning vvas
good enough for Crosby; and it
may prove effective for you, Frank,
hovvever, go to it!

TVVO hearts that once beat. to
gether in jitterbug time būt vvere
eventually parted due to a slight
misunderstanding,
ostensibly,
are
vvell on the path, con amare, as
disclosed in the case of Stanley
Yakus and personable Miss Stella
--------Quoting the famous philosopher, Confucius, “Existence ceases
vvith the absence of love”, vve extend our most hopeful vvishes for
your continued friendship.
The Pathfinder recently publishedf
the follovving: “VVhat? You flunked that course again?” “What do
you expect?
They gavę me the
šame exam.”

ANTON __ ___, locally affirmed
misogynist, is allegedly acęuiring a
bit of domestication as indicated by
the depressive statė of subjugation
to vvhich Mary, his attractive brunette svveetheart, has subjected him,
As a matter of reciprocatory couri.e., dish-drying vvith a colorful apron for decorątive purposes adorn- tesv I assurne the privilege of dediPercival’s
“Remenibrance”
ing his stomach. Welh at least you cating
can alvvays blame it on Wilbur — to Miss N. C.
o r Eleanor.
There are moments in life that are
never forgot,
VVHEN Miss Alice Cox, petite
VVhich brighten, and brighten, as
female magnet, lately inąuired of
Alger Thomas D_____ , her “overtime steals avvay;
due fiance,” vvhat he most admired They give a nevv charm to the hapin a giri, Tommy — as he insists
piest lot,
upon being called — replied: “She
And they shine on the gloom of
mušt possess a lovely face and an
the loneliest day.
attractive
“frauengestalten.”
Ach These moments are hallovved by
smiles and by tears,
du Lieber! Our Deutchesbuch in
The first look of hope and the
forms us that this lašt misnomer
lašt parting given.
Algy refers to is “outlines.”
At
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