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Hitlerio Iškilmė;
Lenkai Danzigo
vis neužleidžia

Bėrimas, Bal. 20. — šią
ANGLIAKASIAI VIS
dien
visa Vokietija trnkšNEDIRBA

New York. — Tarp ang
liakasių unijos vadų ir ka
syklų operatorių jokio su
sitarimo neįvyksta ir todėl
virš 300,000 minkštos ąng
lies kasyklų darbininkų ne
dirba. Unijos sutartis bai
gėsi Kovo *30 d. Kasyklų
operatoriai atsisako priim
ti unijos naujus reikalavi
mus.
Valdžia įsikišo į tarybas
paskirdama taikytojus.
1938 M. BUVO 2.772 SUSTREIKAVIMAI
Washington. — Suv. Val
stijų Darbo sekretorius patiekė raportą, sulyg kurio
1938 metais buvo mažiau
streikų negu kitais kuriais
metais nuo 1932 m.
Pernai buvo 2,772 streikavimai, kurie apėmė 688,000 darbininkų. 1937 me
tais buvo 4,740 streikai.

CLEVELANDE, tapyto
jų unijos viršininkų tarpe
eina-atkakliausia kova. Se
ni unijos vadai, pasižymė
ję kyšių ėmimu ir unijistų
skriaudimu jeigu kurie ne
patinka jiems, bandomi iš
valdybos išversti. Jie ne
pasiduoda. Balandžio 18 d.
■ skyriaus susirinkime įvy
ko kruvinas mušis, keturi
senieji viršininkai žiauriai
sumušti.

mingai minėjo Hitlerio 50
metų amžiaus sukaktį, Dė
ta didžiausios pastangos iš
oazių pusės “padovanoti”
šiądien Hitleriui Danzigą,
bet Lenkija griežtai laiko
si savo teisių prie to mies
to ir karidoriaus.
Viskas ką Hitleris gavo
tai “simbolišką Danzigo pi
lietybę”.
(Hitlerio iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos oficialus
atstovai.)
Tarp Vokiečių ir Lenkų
ministrų eina kalbos Dan
zigo klausimu.
Iš Paryžiaus praneša kad
Prancūzija pasiryžus teik
ti Lenkijai ginklo pagalbą
jeigu Vokiečiai pultų Dan
cigą.
Iš Rumunijos naziai ga
vo atsakymą jog ta šalis
atsisako dėtis prie RomosBerlino ašies.
Rumanija tęsia tarybas
su Vokietija dėl prekybos.
♦t’

Washington, D. C.. Bal.
15. — Prezidentas Roosevelt persiuntė Hitleriui ir
Mussoliniui pilną žmoniš
kumo jausmų atsišaukimą,
ragindamas juos liautis lai
kyti Europą karo baimėje,
ir daryti ką nors užtikrini
mui taikos, nes žmonijai
tokis įtemptas ir neaiškus
gyvenimas įgriso.
“Aišku kad didžiųjų val
stybių vadai turi savo ran
kose galimybę paliuosuoti
savo žmones iš nuolat grą
žinančio pavojaus. Žmonės
savo mintyse ir širdyse
trokšta kad jų baimės bu
tų prašalintos”.
Prezidentas užklausia tų
dviejų valdovų sekančiai:
“Ar judu sutinkat užtik
rinti kad jūsų ginkluotos
jiegos neužpuls žemių šių
nepriklausomų v a 1 stybių:
Suomijos, Estijos, Latvijos,
Lietuvos, Švedijos, Norve
gijos, Danijos, Holandijos,
Belgijos, Did. Britanijos ir
Airijos, Prancūzijos, Por
tugalijos, Ispanijos, Švei
carijos, Liecht-enstoino, Luxemburgo, Lenki j oš, Ven
grijos, Rumunijos, Jugosla
vijos, Rusijos, Bulgarijos,
Graikijos, Turkijos, Irako,
Ar abi jų, Syrijos, Palesti-

nos, Egipto ir Irano?”
Toliau Roosevęltas sako:!
“Didžių valstybių galvos
yra atsakomingcfe už žmo
nijos likimą ne tik dabar
bet ir ateityje. Jie negali
negirdėti žmonijos maldų
apsaugoti ją nuo numato
mo karo chaoso.”
Jis reikalaudamas užtik
rinimo taikos dešimčiai ari
dvidešimts penkiems me
tams pasižada su kitų ša- i
lių pagalba sudaryti ra
maus savitarpinio sugyve
nimo ir prekiavimo sutar
tis.
*
#
#
Romoje, Mussolini priim
damas šį .Roosevelto atsi
šaukimą, bandė pasišaipy
ti. Tuo tarpu ten lankėsi
Hitlerio pasiuntinį s G oering.
Berline, nors Vokiečių
spauda išsyk norėjo tą at
sišaukimą pašiepti, Hitle
ris vėliau apsigalvojęs pa
reiškė jog savo atsakymą,
paruoš ir sušauks Vokieti
jos seimą, kur ir perskai
tys Rooseveltuį atsakymą.
Visos šalys, didelės iri
mažos, Prez. Roosevelto |
atsišaukimą sutiko pakeltu
upu. Net Pietų Amerikos
valstybės iš to džiaugiasi.
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IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU
VISA LIETUVA smarkiai
veda apsigynimo vaju, žmonės
aukoja labai gausiai.
Taipgi
žymios sumos skiriamos Klai
pėdos pabėgėliams šelpti.
VOKIEČIŲ šaltiniai praneša
Kovo 29 d. kad nuo Klaipėdos
krašto prijungimo prie Vokie
tijos visame Klaipėdos krašte
buvo suimti 183 asmenys, ku
rie daugumoje paleisti. Vokie
čių tikrinimu, nei vienas jie
nebuvę suimami už savo Lietu
vai palankų nusistatymą, bet
dėl to kad buvo valstybei (naziams) nedraugingi elementai.
•

STATOMAS FORDO FAB
RIKAS. Tarp Fordo ir Ame

rikos Lietuvių, akcinės bendro
vės “Amlit” pasirašyta sutar
timi, automobilių fabrikas bus
statomas Vilijampolėje (Slaba
doje), kur nupirktas didelis
sklypas žemės. Fabrike bus
gaminamos lengvos mašinos ir
sunkvežimiai. Specialistai fa
brikui bus pakviesti iš Ameri
kos. Darbo gaus keli šimtai
darbininkų. Iš šio fabriko bus
išvežamos Ford mašinos ir i
kitas Pabaltijo valstybes.

Varšava, Bal. 20. — Len
kija skelbia kad ji nuspren
dė teikti ginklų ir militaŠis Lietuvos garnys Vilnijoje susikrovęs lizdą, net visai
rišką pagalbą Baltijos val
neaukštame medyje. — Kas pavasarį Lietuvon parstybėms, Lietuvai, Latvijai
skrenda garniai, kurie žiema vo j a Afrikoje.
BLOKAS PRIEŠ HIT
LENKIJA DIDINA
ir Estijai atsitikime Vokie
SSSR PILIEČIŲ
TEISĖS
AETUVOJE.
Vyr.
Tribuno

čių puolimo.
KARIUOMENĘ
SIŪLO KEISTIS PRO KINAI APSUPA KAN
LERĮ DIDINAMAS
Rusija ir Vokietija turi
las vienoje byloje išaiškino kad
TONO JAPONUS
DUKTAIS
akį ant Alando salų Balti Varšava. — Lenkija pa Londonas. — Premjeras
remiantis Lietuvos-Sovietų Ru
sijos sutartimi SSSR piliečiai
jos juroje.
šaukė tarnybon daugiau Chambėrlain tikrina kad Washington.— Roosevel
Hongkong, Kinija. — Ki turi teisės Įsigyti ir valdyti
vyrų, paaiškėjus kad Vo jau pavyko sutraukti į an- to administracijos rėmėjų
nų
kariuomenė pradėjo ar turtą Lietuvoje.
kietijos kariuomenė kon ti-Hitlerio bloką 16 mažų grupė Senate remia suma
HITLERIS-MUSSOcentruojama trijuose pun ir didesnių valstybių. Sa nymą užvesti milžinišką tintis prie Kantono pietinė
TARDOMAS. WashingLINI STIPRINA
ktuose prie Lenkijos sie ko baigta daryti militariš- tarptautinį keitimąsi žalia je Kinijoje. Pranešimai sa LIETUVA svarsto klausimą
ton. — Išėjo aikštėn kad
ko Kinai pradėjo ofensivą prąplėsti ekonominius santikius
SAVO “AŠĮ”
nos. Lenkų armija suside ka sutartis su Turkija.
komunistas David Lasser,
va, kas turėtų dvigubą rei prieš Japonus iš penkių sa su Anglija. Tuo tikslu nori
da iš virš milijono vyrų.
Didesnės valstybės tame kšmę, paremtų demokrati
viešų darbų (PWA) darbi
ma papildyti objektą prekybos
Budapešt,
Vengrija.
—
Iš
Lenkijos ir Rumanijos bloke yra: Britanija, Pran nes valstybes jų pastango vo provincijų.
ninkų organizatorius, 1937
Kinijos
vyriausias
karo
sutarties,
kuri jau eilė metų
metais už darbininkų sudė šių dienų įvykių matosi kad užsienių reikalų ministrai cūzija, Lenkija, Graikija ir se prieš pasaulinės taikos vadas Gen. Kai-Šek parei automatiškai pratęsiama.
tus pinigus buvo nuvykęs į Jugoslavija pateks į Berli- sakoma susitarė kad abi Rumanija.
ardytojus, ir pagelbėtų šiai
tos valstybės nesidės ,į jo Chambėrlain tiki neužil šaliai atsikratyti daugelio škia kad dabartinėse sąly BIRŠTONE šį pavasarį, kai
Rusiją švęsti sovietų 20 m. no-Romos ąšies įtaką.
Jugoslavija yra Albani kią apsigynimo sutartį su go paskelbti kad ir Sovietų perviršių ūkių produktų. . goje taikytis su Japonija
sukaktuves.
nėra galima. “Bėgyje 22 prasidės naujas sezonas, bus
Lesser, ir WPA sąjun jos pašonėje, kurią užėmė Rusija, kiek tas liečia Bri- Rusija sutiks į tą bloką dė Suv. Valstijos gali tuoj mėnesių Japonija tapo su atidengtas Dr. Jonui Basanavi
tų-Prancuzų bloką sulaiky tis. Rusija nesikrato šio keistis su Anglija, Holandigos sekretorius Benjamin, Italija.
mažinta iki antros rūšies čiui paminklas. Paminklo pa
Vengrija
taip
pat
tamp

mui Hitlerio žygių.
tardomi sąryšyje su jų ko
ja,
Belgija
ir
dar
su
kito

pasiūlymo. Sovietų amba
galingumo valstybės. At ruošimas pradėta pereitą ru
munistine akcija tarpe vie riai prie ąšies prijungta.
mis šalimis vata ir kvie eina momentas kada Japo deni.
sadorius
Maisky
iš
Londo

Hitleris stengiasi pagau
šų darbų darbininkų.
VOKIEČIŲ KARO
no išskrido oru į Maskva čiais, o sau gauti gumą, ci nija negalės išlaikyti įtem
ti į savo įtaką Turkiją, kur
pas
savo viršininkus . su ną ir kitas industrines ža pimo, tada galima bus kal LIETUVOS GARNYS NU
LAIVYNO MANEV
pasiuntė
ambasadorium
žy

SKRIDO 9000 KLM. Vytauto
SKIRIA 320 MILIJONŲ.
Britų pasiūlymais.
liavas.
bėto apie taiką.”
RAI - AR KAS?
New York. — Bell System mų savo diplamatą Von PaIš Paryžiaus ir Maskvos
Kinai veikia prieš Japo Didžiojo Universiteto zoologi
jos kabinetas gavo iš Pietų
telefonų kompanija skiria pen. Von Papen buvo iš
Berlinas. — Šios savai pranešimai sako jog tary SUDEGĖ PRANCŪ nus savo žemėse išsiskaidę Afrikos pranešimą apie ten
$320,000,000 šių metų dar tarnybos paliuosuotas, kai
bos su Rusija duoda gerų
į mažas dalis, tuomi skaldo
ZŲ LAIVAS
bams savo įstaigų praplė Austrija prijungta, bet vėl tės pradžioj Vokietijos ka pasekmių.
Japonų
kariuomenes ir jas rastą negyvą Lietuvos gandrą.
pašauktas
su
specialia
par

ro
laivynas
nuplaukė
į
Is

Tas baltasis gandras buvo ap
timui ir pagerinimui.
lengviau nugali.
Chambėrlain sako reikia
Le
Havre,
Prancūzija.
—
eiga,
vykti
į
Turkiją.
panijos
vandenis
jūriniams
Šiais metais telefonų pa
žiūrėti kad Vokiečiai neuž Balandžio 18 d. čia sudegė Japonai užėmė Ktiling, žieduotas 1935 m. Panevėžio
Hitleris
skubiai
darbuo

manevrams.
Apie
tai
Vo

tarnavimas šioje šalyje pa
garsų misijonierių vasari aps., Moliunų kaime.
grobtų Pabaltijo šalių —
siekė visų laikų aukščiausį jasi su Rumanija, pažadė kietija pranešė kitoms su Lietuvos, Latvijos ir Esti Prancūzų linijos pasažieri- nį rezortą kalnuose netoli
KLAIPĖDOJE Vokiečiai ra
laipsni, nes vartojama yra damas jai nepriklausomy interesuotoms valstybėms. jos, nors neskelbia dar ką nis laivas, “Paris”, kuris Kiukiang.
buvo
jau
paruoštas
plauk

bės
užtikrinimą,
kas
rei

Tačiau,
kas
gali
pasiti

gina
Lietuvius darbininkus iš
16,000*000 telefonų, 800,000
darytų jeigu Hitleris su ti Amerikon. Laivas sude
škia
tiek
kiek
iki
šiol
rei

kėti
Vokiečiams?
Dėl
to
darbo vietų nebėgti, bet ra
daugiau negu buvo 1930 m.
manytų jas pagrobti.
kuomet buvo pasiekta auk- škė kiti Hitlerio prižadai Britanijos ir Prancūzijos Britanijos pastangomis gęs apvirto šonu ir nusken LENKŲ laikraščiai komen miai dirbti toliau kaip ikšiolei.
do 36 pėdų gilumoje. Gai tuodami apie Lietuvos neteki Naziai taipgi rūpinasi kad eko
kitoms šalims, bet jis tuo- karo laivynai paruošti ga
ščiausis laipsnis.
bus
suvienyta
300
miljonų
sre
žuvo du asmenys. Lai mą Klaipėdos, atsiliepė įvairiai nominis gyvenimas nebūtų su
mi gali atitraukti Rumani tavai prie Gibraltaro ir Vi
žmonių
prieš
Hitlerį.
vas buvo 34,000 tonų didu užjaučiančiai Lietuviams ir pa trukdytas. Svarbu esą kad to
47 ŽUVO. Pietinėse val ją nuo artinimosi su Len duržemio juroje, kur ran
mo.
Spėja kad laivą galė sakė jog “Lietuva pasitraukė liau dirbtų visos tos Įmonės
kija
ir
Britanija.
Vėliau,
dasi
Italijos
karo
laivynas.
stijose Balandžio. 16 ir 17
ISPANIJOJE,
laike
pi

jo
padegti
svetimos šalies iš Klaipėdos, bet nekapitulia kurios ikišiol visiškai ar bent
pasielgs
su
Rumanija
taip
Jeigu
tai
butų
slapta
su

d. prašlavus audra per tris
priešai.
Suimta
vienas uo vo” (nepasidavė).
lietinio
karo
kaip
nors
su

kaip
jam
išrodys
geriausia.
tartis
užgriebti
Gibraltarą
dalinai buvo Lietuvių rankose.
valstijas užmušė 47 žmo
nyko
900
milijonų
dolarių
sto
darbininkas
Italas.
Italijos
užgrobimas
Al
ir
užkirsti
Anglijai
kelią
į
Buvo sudarytos ir sąlygos kad
nes, daug kitų sužeidė. Už
KRUVINI ATLAIDAI. Ko visų Lietuviškų Įmonių darbi
vertės
aukso
ir
sidabro
—
banijos
padaryta
pagąsdi

Viduržemio
jurą,
Britanija
muštų tarpe buvo vienas
vo 24 d. Pažėruose (Vilkaviš
kunigas, kuris bažnyčioje nimui kitų Balkanų valsty ir Prancūzija yra gatavos kur tas dingo niekas neži Pennsylvanijoje pereitą kio ap.) buvo “Nekalčiausio ninkai gautų pilną ikšiolinę al
laikė pamaldas prie miru bių, kad jos nesišalintų nuo pradėti karą prieš Vokie no. Lojalistai kartą grąži savaitę nelaimėse žuvo 20 Kraujo” atlaidai, kur pralieta gą ir nebūtų atleidžiami.
no savo visą turimą auksą žmonių. 12 žmonių žuvo
čius ir Italus.
sio. Bažnyčią sugriovus jo Romos-Berlino ąšies.
ir tikro kraujo: keli įsigvrę vy LIETUVOS stalo teniso žaiir sidabrą paskandinti ju trafiko nelaimėse.
Tuose
vandenuose
yra
je žuvo dar 12 kitų žmonių.
Battle Creek, Mich. — sutraukta tų keturių vals rose negu atiduoti nacio Prie Wilkes-Barre žemei rai, žinomi peštukai, penkiese dikai Kovo 3 d. atvyko Į Kai
įkritus į "kasyklą užmuštas užpuolė du taip pat įsigėrusius ro, Egipte, ir dalyvavo pasau
GEN. FRANCO, Ispani Sanatorijoj mirė moteris tybių apie 500 karo laivų. nalistams.
Lojalistų rėmėjai kurie Jokūbas Vasnelis. Miners- ir juos taip supjaustė kad teko linėse pirmenybėse. Tie Kau
jos valdžios galva, paliuo- iš Toledo, O., kurios kam
savo iš kariuomenės tarny baryje rasta arti pusė mi 28 užmušta. Meksikoje, turi kokius nors turtus da villėj, laike darbo kasykloj iš Kauno greitosios pagalbos niečiai buvo Nikolskis ir Vabos 200,000 vyrų ir pasiun lijono dolarių pinigais ir geležinkelio nelaimėj, per bar verčiami prisidėti prie užmuštas Mikas KaValevi mašiną šauktis. Sako, vienas riakojis. Jie dviem atvejais
iš supjaustytų kelionėje mirė. nugalėjo kitų šalių žaidikus.
čius.
eitą savaitę užmušta 28 žm. šalies atstatymo kaštų.
čia juos namon.
vertybės popieriais.
•

•

•

•

'

i ji

$2.00
$2.50
$3.00

•
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LIETUVIŠKOS DAI
Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir

NOS IR ŠOKIAI

Veikia musų Vientaučiai

VVASHINGTONE
ir BALTIMORĖJE

PASIRUOŠKIT PAKLAUSYTI PIRMADIENIO
VAKARE, GEGUŽES 15, PER NBC TINKLĄ

,
>
-----------Carnation
Company,
žinoma gamintoja Carnation
i
(konservuoto pieno), kuri pirmadienio vakarais
i Milk
duoda tarptautinius radio programus plačiai Amerikai
ir Kanadai, ruošia ir Lietuviškų dainų ir muzikos radio
programą, kuris bus duodamas pirmadienio vakare, Gegužės-May 15 d., per visas NBC radio stotis.
Carnation “Contented Hour” programo artistai at
liks visą programą: Lietuviškas dainas, maršus ir so
lo. Kadangi jie yra ne. Lietuviai, visiems bus įdomu iš
girsti kaip jie Lietuviškai dainuos.
Tie programai girdimi pirmadienio vakarais nuo 10
vai. rytinių valstijų laiku, 9 vai. Centrai Standard lai
ku, 7 vai. Pacific Standard laiku.
Klausykit tų programų pradedant ateinanti pirma
dienį, įprasit ir tada tikrai nepraleisit to pirmadienio
vakaro kada bus duodamas Lietuviams skirtas “Coiltented Hour” programas.
Kadangi tie programai esti aukštos rūšies ir tik
geriausia tautų muzika ir dainuos naudojama, pirmą
kartą girdėsite gerą Lietuvišką programą, kurį duoda
ne patys Lietuviai.
>
Prie to Lietuviško programo parupinimo darbo pa
dėjo Dirvos redaktorius Karpius, susirašydamas keletu
laiškų su Carnation Company skelbimų firma Chicago
je pereitą Gruodžio mėnesį, ir Konsulas Chicagoje P.
Daužvardis, kuris galutinai gavo paskyrimą Lietuvių
Rožė Lukoševičiutė
programui dienos, o programą apdirbo ir paruošė Mar
P-Iė Rožė Lukoševičiutė, pa gučio štabas Chicagoje: Adv. A. A. Olis, A. Vanagaitis,
sižymėjus dainininkė iš Cleve- į ir George Victor (Viktaravičius).
lando ir Youngstowno, užkvie i
7
: '

nues, o skersiniai, gatvės, nes
išimant anglį tie keliai pasida
ro, o savu keliu jie pavadina
WILKES-BARRE
mi. avenues vardais, o gatvės
Wilkes-Barre miestas įsikū numeriais, ir taip yra tvarka
rė sekančiai. 1769 metais at ir sistema.
keliavo- iš Connecticut teritori Šilko apdirbimas yra antra
jos ir įsisteigė ‘The Susųuehan- didelė industrija: čia verpiam Kompanija’, su kolonistu ma, sukama, audžiama šilkas,
taipgi įvairus mezgimo darbai,
J )hn Durkee priešakyje.
Jie apsistojo toje vietoje kur kuriuose turi darbo 5,000 mer
dabar randasi miestas, nes čia ginų. Yra plieno išdirbystės,
klimatas buvo labai tinkamas įvairių ąsų, atsparų, lokomotižemdirbystei, su daug upelių ir vų, vielinių virvių, baldų, tabaupe Susųuehanna, kaip ją In- ko ir tt.
d i jonai vadino.
APSAUGA. Policijos depar
Miestui pavadinimas duotas tamente tarnauja 110 vyrų su
ruo John Wilkes ir Pulk. Isąac radio ir automobiliais, jų tar
Tarre, nes jie buvo įžymesni pe yra penki Lietuviai.
Ugniagesių komanda su mo
kolonistai.
1778 metais, Indijonai užpuo derniškomis mašinerijomis ir
lę išskerdė visus kolonistus 5 aparatais, 116 vyrų stovi sar
mylios nuo miesto, ta skerdy- gyboje kas minuta.
Yra keturi ligonbučiai su
r.ė istorijoje liko žinoma Wyogeriausiais
įrengimais, viena
ning Massacre. Nors Indi jo
valstijos
klinika
su laboratori
nai čia negyveno, bet retkar
čiais medžiodami užsukdavo jomis.
' Yra slaugių sąjunga greitai sta dalyvauti Tautinių Liau
hikinam apsigyvenimui.
dies šokių ir Dainų festivalyje,
Wilkes-Barre yra Luzerne pagalbai, kaip ir Raudonojo i kuris atsibus per tris dienas,
apskrities buveinė, turi 6 tei Kryžiaus skyrius.
Veikia šešios bankinės įstai pradedant Balandžio 27 d., digėjus.
dėlėj Constitution Hali, Wash- ATSIŠAUKIMAS Į BUVUSIUS
1806 metais gavo titulą mie- gos su Clearing House. Sau ington, D. C.
ŠAULIŲ SĄJUNGOS NARIUS
sielio, o 1871 metais jau tapo sio 1 d. jose bendrai buvo 52
šokių
dainų
ir
Tą
tautinių
milijonai dolarių. Bankai sa
Daugelis iš musų jaunų Ainkorporuotas miestu.
iškilmę rengia komitetas kuApskrities pavadinimas paei- vo pinigus ir vertybinius popie- rio pirmininke yra poni F. D. merikos Lietuvių, gyvendami
ną nuo Prancūzo tuo laikinio pierius pervežti iš vietos į vie Roosevelt, prezidento žmona. Lietuvoje, priklausėm prie Lie
tuvos šaulių Sąjungos. Mums
atstovo — Chevalier de la Lu tą tuj'i šarvuotus autombilius.
Lietuvių programas šioje iš išvykus iš Lietuvos ir apsigy
(Bus
daugiau)
zerne. .1786 metais tą pavadi
kilmėje bus Balandžio 29 d., venus kitoje valstybėje,. netu
nimą priėmė Penna valstijos
po pietų nuo 2:15 vai., ir va rėtų būti priežastimi musų vi
legislatura.
kare nuo 8:15 vai.
siško išstojimo iš tos garbin
Kadangi rytiniai Susųuehan- SWEET VALLEY, Pa
Lietuviškus šokius, .išpildys gos šaulių šeimos.
na upės krantai yra gražus ir
švenčiant Lietuvos dvideSLA. 291 kp. turėjo savo Vytautas Finadar Beliajus su
platus, Wilkes-Barre miestas ir
Lietuvių šokikų grupe iš Chi šimtmeties laisvo ir nepriklau
mėnesinį
susirinkimą
Bal.
2
d.,
randasi viduryj Wyoming Klo
somo gyvenimo sukaktį, Ame
pas Padolskius. S LA. VII ap- cagos.
nio.
Tuo pačiu atsilankymu ji už rikos Lietuviai, vadovaujant
skričio
atstovų
raportus
užgy

Į pietus už 10 mylių yra
kviesta dainuoti ‘ Washington, buvusių šaulių Sąjungos narių,
Nanticoke miestas; į šiaurę už nė vienbalsiai, Reiškia, veiks- ! D. C., Baltijos Amerikos Drau
j išugdė pirmutinius šaulių Su
10 mylių — Pittston miestas, mai yra visi galiojami.
rengiamame
tautinių
šo-j
jungos aviacijos sparnus, šiągijos
i
Ši kuopa nors nedidelė, bet
o į vakarus skersai Susųuehan■
dainų
programe.
kuris
1
dien šaulių Sąjungos aviacija,
kiu
ir
f
Amerikos
Lietuvių padovanotu
na upės yra didelis Kingston aktyvi savo reikaluose.
Balandžio 2 d. girdėjau per atsibus ketvirtadienį, Balan- lėktuvu tapo paskatinta dar su
miestelis su 22,000 gyventojų.
džio 27 d., King-Smith Play- didesniu pasiryžimu plėstis ir
Į rytus tęsiasi dviejų tūkstan radio Lietuvišką programą, ku- i houše.
stiprėti.
čių pėdų aukšti kalnai, o už 35 rį veda musų jaunas ir gabus
Šie 1939 metai yra ypatin
Baltimorėje, Lietuvių salėje,
mylių per girias randasi mies- gydytojas, Dr. A. J. Valibus.
gos
metai Lietuvos
Dainos, biznierių skelbimai ir tas pats programas bus išpil Šauliųsvarbos
tas Hazleton.
Sąjungai. šymet Bir
dytas penktadienio vakare, Ba želio 24 d. šaulių Sąjunga šven
Wilke$-Barre miestas turi kalbos gana gerai skamba.
Nienius.
čia savo dvidešimties metų or
landžio
28 d.
95,000 gyventojų, randasi puveikimo sukaktį.
Prie to viso programo suren ganizuoto
siaukelyje tarp Nevv Yorko ir
Mes Amerikos Lietuviai, yBuffalo, N. Y. Miesto apkaii gimo darbuojasi Augusi Niku- patingai tie kurie buvome šau
nuotas turtas 100 milijonų do- WYOMING KLONIS la ir L. J. Esunas, draugijos lių Sąjungos nariu eilėse, tu
valdybos nariai.
Rep. rime šią reikšmingą sukaktį
larių.
gyvai pajusti ir kokiu nors bū
SMULKIOS ŽINIOS
Miestas stovi 543 pėdos auk
—
du prisidėti prie jos apvaikšPrieš Velykas, iš viešų feščiau jurų paviršio, užima aščiojim’o.
tuonias keturkampes mylias deralių darbų čia buvo nuskir
šią vasarą, kaip kelio dešim
ploto, šimtas gatvių yra as ta paleisti 3,000 darbininkų, jų
tys tūkstančių uniformuotų
' šaulių suvažiuos iš visos Lie
faltuotos, 50 kitų gatvių pa tarpe buvo daug Lietuvių ku
tuvos kampų į laikinąją sostirie neteko darbo. Tai yra po
prastos.
I
nę Kauną pagyventi tų reikš
litikierių Velykų dovana bedarJŲBILEJ1NIS BALIUS. s mingų sukatuvių upu, mes A.. SUSISIEKIMAS. Gatvekariai
i biams.
L. A. 105-ta kuopa savo 25 me- merikos Lietuviai buvę šauliai
yra į visas puses ir susisiekia
Wyoming Klonio 74 viešu 1 tų gyvavimo sukakčiai atžymė turime nors per savo atstovus
su aplinkiniais miestais, mies
dalyvauti ir pareikšti musų
kelių statybos bosai ptraukti i
teliais ir kaimais. Sueina še atsakomybėn už išaikvojimą ti rengia linksmą bolių šešta džiaugsmą ir prisirišimą tai
dienio vakare, Balandžio 22 d.,
šios geležinkelių linijos, dvi
organizacijai.
$1,300,000 rinkimams pereitą puikioje salėje, The Shell Ca garbingai
Atsišaukiame į visus Ameri
busų linijos su kitomis valstirudenį. Demokratų vardu Ai- re, Troy ir Chapel gat. Gros koj gyvenančius buvusius šau
jų 1 inijų kompanijomis ; trys
| riai tikrai nuėjo pertoli. Vis geras orkestras, p-lės C. Me- lius, prašydami atsiliepti laiš
busų linijos veikia mieste ir į ką pralaimėję dar gali gauti
D. Ręp. ku ir suteikti savo sumanymus
I lašiutės vedamas.
užmiesčius, viena elektros lini- kalėjime atilsėti.
ir patarimus kokiu budu galė
ja į Scranton, Pa.
FO KONCERTO. Bal. 15 d. tume prisidėti prie tos garbin
i Mirė paskutinis Amerikos
Prie miesto įrengta viena is pilietinio karo veteranas šioje bažnytinėje salėje įvyko para gos sukakties paminėjimo. Bu
vę šauliai prašomi aiškiai pra
moderniškų orlaivių stočių.
srityje, Charles R. Rhenard. pijos choro surengtas progra nešti savo vardus ir antrašus.
Jo pulko liuosnorių tarpe buvo mas. Vadovystėje Prano Am- Jei bus reikalo bandysime šau
KAIP ATRADO ANGIJ
du Lietuviai, pabėgę iš Lietu brozaičio choras ir duetai su kti visų buvusių šaulių ir rė
Wilkes-Barre srityje yra dimėjų suvažiavimą.
vos nuo Lenkmečio. Jo laido dainavo keletą gražių dainų,
Jei atsirastų . tokių kuriems
džiausios visame pasaulyje kie
i ir pats choro vadas sudainavo
tuvėse dalyvavo Ispanu-Ame
sąlygos
leistų šį pavasarį vyk
tos anglies kasyklos. Anglis
rikos karo (1898 m.) vetera ’:Kur Bakūžė Samanota” ir ti į Lietuvą, prašome savo lai
čia atrasta šitaip. Teisėjas
nai. Ir tame kare dalyvavo du “Litai”. Choro daina geriausia ške tai paminėti.
Jesse Fell netikėtai patyrė kad
Lietuviai iš šios apielinkės, Ta- išėjo “Vėjužėlis” (A. Vanagai Laiškus rašykite antrašu:
juodas akmuo, kurio Čia daug
V. Trainis,
čio) .
i baras ir Savu lis.
10712 — 115th St.
• radosi, dega ir yra geriausias
Pabaigoje sekė vaidinimas,
Velykos šymet buvo baltos
Richmond
Hill, N. Y.
kuro akmuo. Vieta ir šiądien
ir šaltos. Atsikėlę Velykų ry perstatyta “Nenorėjai Duonos,
'.pažymėta kampe Washington tą visi stebėjosi: sniego buvo Graužk Plytas” (komedija, K.
gražu baritono balsą. Jei ne
-gatvės, • kur buvo pirma anglis
j 2 coliais užklotas visas klonis. S. Karpiaus).
-vartota kurui. Prie anglies ka Šaltis buvo nukritęs iki 5 laipVaidino šie: Pranas Gudelis, Pranas Ambrozaitis tai vargiai
šis parapijos choras gyvuotų.
syklų čia darbo turi 75,000 ; snių virš 0.
Nienius. Pranas Ambrozaitis, Jonas No Tai yra jo nuopelnai kad Liežmonių, visi vyrai, nes motereika. Vaidintojai savo roles '
-rims yra uždrausta nors raš
atliko gerai, o komedija labai tuvis kas musų jaunimas yra
JIEšKAU DARBO UKĖJE
tinėse užimti darbus.
juokinga, tai publika •prisikva taip gražiai išlavintas LietuGaliu
dirbti
visokį
ūkės
darbą,
Kasyklose yra gerai Įtaisytų
tojo ivalias. Pageidautina dau viskas dainas dainuoti.
ir
moku
operuoti
traktorių.
--siaurųjų gelžkelių bėgių trys Sugebu ir miestišką darbą. Jei giau tokių parengimų.
pūkštančiai mylių po žeme.
žodis apie Praną Ambrozai©ANGLIES kurinime s u ši
reikia gero stipraus darbinin
Požeminiai keliai kasyklose ko tuoj kreipkitės.
(16) ci. Jis yra Amerikos Lietuvis, aikvoja dvidešimta dalis ki ekgeresniam supratimui turi pa
bet Lietuviškos dvasios, ir ta vieno tono, išeinant per karniStephan Saldauskas,
vadinimus: išilginiai keliai avė-i 1633 E. 50 Place Cleveland, O. lentingas scenos srityje, turi 1 ną su dūmais.

(Tęsinys iš pereito nr.)

BROOKLYN, N. Y
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72 m.
mirė Clevelande Kovo 30 d.
Amerikoj išgyveno 40 m.
VIKNIS Kazys, 21 m., mirė
Balandžio 10, Cleveland, O.,
kur buvo gimęs.
TULlCKAS Juozas, 64 metų,
mirė New Philadelphia, Pa.,
Bal. 5. Palaidotas Clevelan
de, Balandžio 8 d.
MATALIONIS Kazys, pusam
žis, mirė Kovo 29, Chicago
je. — Metelių k., Limenu p.
AUKŠTIKALNIS Kąz.vs,

, mirė
Kove
—soje. Gimus
Marijampolės mieste.
KENT Domininkas, pusamžis,
mirė Kovo 31, Chicagoje. —
Panevėžio ap., Ramygalos p.
Nudžių k.
STANEVIčIA Antanas, 51 m.
mirė Kovo 21, Pittsburgh,
Pa.

KARP

VAZGIRDIENĖ Jieva
(Lenkauskaitė), pusamžė, mirė

Kovo 27, Chicagoje. — Tel
šių ap., Luokės par., Verte
LIAUDANSKIENĖ
Petronėlė
lių k. Amerikoje išgyveno
(Lefčeskaitė), sulaukus se
26 m.
natvės mirė Kovo 30, Chica MATAS Antanas, pusamžis,
goje. — Gimus Telšių m.
mirė Balandžio 3, ChicagoSADONIENĖ Agota (Vanke- . je. — Šiaulių ap., Papilės p.,
vičiutė), 42 metų, mirė Ko
Devaitlaukių k. Amerikoje
vo 29, So. Boston, Mass. — išgyveno 30 metų.
Kietaviškių par. Amerikoje VERKETIS Jonas, 39 m., mirė
išgyveno 26 metus.
Bal. 3, Chicago, III.
STANEVIČIENĖ A., 45 metų, PADZUKENAS Jonas,
mirė
mirė Kovo 28 d.. Norwood, Bal. 2, Chicagoje.
Mass.
KAIRIENĖ Ona, 57 m, mirė
URBUS Petras, mirė Kovo m.
Bal, 3, Chicagoje.
Minersville, Ta.
DUMBLIAUSKAS Juozas, 38
metų, mirė Vasario 28, Bue SAKO NUŽUDYTA
nos Aires, Argentinoj. Gi-j
70 ŽMONIŲ
męs Alytaus apsk.
KARUŽA Jonas, 41 m., mirė i
Philadelphia, Pa. — Iš
Vasario m., Buenos Aires.
kelta
aikštėn kad tam tik
Argentinoj.
ŠASKIENĖ Cecilija, 60 m., mi ra gauja veikė žudydama
ŽINIOS
me Kovo 20, Brooklyn, N.Y. žmones išgavimui jų gy
ŠUMSKIS Jurgis, 62 m., mirė vasties apdraudų. Darbas
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
buvo varomas per praeitus
Kovo 26, Brooklyn, N. Y.
VARINSKAS AL, 25 m., mirė 10 metų ir manoma taip
• BUENOS AIRES, Argenti
nužudytų žmonių skaičius
Bal. 2, Brooklyn, N. Y.
na. — Organizuojasi atvykę ŠALAVIEJIENĖ Petronėlė, po siekia 70. Tyrinėjama la
iš Lietuvos žydai. Turi sutve tėvais Vizgirdaitė, 25 metų, vonai atkasamų iš kapų
rę draugiją, kuri turi jau 120 mirė Kovo 25, Worcester, palaidotų
Philadelphijoje,
narių, Ši draugija rengė pir- Mass. — Kauno ap., Veliuo New Yorke ir Nevv Jersey.
mutinį savo vakarą-šokius Ba- nos vai., Girkų k.
landžio 8, kur dalyvavo ir Lie- LAUŽONIENĖ Ona, 49 metų, =
tuviško jaunimo.
mirė Kovo 24, Worcester,
—Argentinos Lietuvių orga Mass.
BAUDOS darbai yra
nizacijų ir spaudos atstovų su ULINAUSKAS Jonas, 65 m.
Dirvos Spaustuvės
mirė
Kovo
26,
Worcester,
sirinkimas Kovo 24 d., apsvar
specialybė.
Atlieka:
Mass.
stęs skautų Klaipėdos krašto
• PLAKATUS
likimą, priėmė atitinkamus nu JUOZAITIS Antanas, 52 mo
®
LAIŠKUS
tarimus, pasižadėdami visokia- tų, mirė Kovo 31, Chicagoj.
® VOKUS
riopai remti brolius Klaipėdie — Panevėžio ap., Naujamies
• KONSTITUCIJAS
čio par., Berčiūno k. Ame
čius ir savo tėvynę Lietuvą.
• BILIETUS
ir kitokius.
rikoje išgyveno 34 metus.
• BROOKLYN, N. Y. - Į LieBAPTYS M., 54 metų, mirė
tuvių Atletų Klubą įsiveržė
Draugijos, biznieriai, orKovo 14, Ansonia, Conn.
ganizacijos, pavieniai —
plėšikai, išnešė įvairaus turto REIKUS Antanas, 48 metų,
paveskite savo spaudos
ir $20 pinigais.
mirė Kovo 18, Ansonia, Ct.
darbus mums.
—Netoli Piliečių Klubo, sker BORAUSKAS Aleksandras, pu
Klauskit musų kainu —
sai Union avė., Brooklvne Bal. sės amžiaus, mirė Kovo 31 d.,
atsakymą gausit greitai.
15 d. buvo atidaryta Lituani Chicago, 111. — Kauno aps.
• Darba Atliekam •
kos Aikštė paminėjimui Da Amerikoje išgyveno 35 m.
GERAI
BARČIENĖ Ona (Kriščiūnai
riaus-Girėno žygio.
GRAŽIAI
tė), 47 m., mirė Kovo 31,
GREITAI
• HAVERHILL, Mass. — Ele
Chicagoje. — Raseinių aps.,
•
©
na Jurkevičiūtė sėkmingai Jurbarko m.
užbaigė slaugės mokslą mies DROZDAUSKIENĖ Julė (MoDIRVA
to ligoninėje Worcester, Mass.
tekaitė), 45 m,, mirė Kovo
6820 Superior Avė,
Gavo vietą Hale ligoninėje šia 31, Chicagoje. — Tauragės
Cleveland,
Ohio
me mieste.
ap. Amerikoje išgyveno 24 j
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Rašo Jonas J. Nienius.

MIRĖ AMERIKOS 1

I

• NEVV YORK, N. Y.. — SLA.

metus.

Pažangos Vajus baigiasi su
Balandžio 29 diena. Iki to lai
ko turi būti prisiųsta į centrą
visos to vajaus narių aplikaci
jos. Geriausia pasižymėję or
ganizatoriai gaus dovanas.

5iiinnnnnnnnnninnnninniinnnin’'

DIDELĖ EKSKURSIJA

AKRON, OHIO
W

______

Petras Razokas užsidėjo aline antrašu 1883 Manchester
road, arti Kenmore blvd. Ka
dangi jisai yra draugiškas, o
jo sūnūs Floransas yra Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo
pirmininku, ir kitas sūnūs Raymondas mokosi Kent Univer
sitete, tikima kad Lietuviai jį
parems atsilankymu. Laisvu
nuo dirbtuvės darbo laiku tė
vui pagelbsti darbuotis biznyje
ir Floransas.
SLA. kuopos rengia bendrai
pramogėlę šio šeštadienio vaka
re, Bus suvaidintas veikalukas
ŠV Petro bažnytinėje salėje,
prie Birutės gatvės. Pradžia
nuo 7 vai., Balandžio 22 d. Po
vaidinimo bus šokiai.
Ilgamečiai Akrono gyventojai L Termenas su šeima per
sikėlė gyventi į Akrono prie
miestį, palei Barberton, ukėje.
Laimingos jiems kloties.
M. Mejorienė lankėsi Detroi
te, viešėjo pas savo ■ sūnų ir
dukteris.
Kalnas.

Dėl informacijų kreipkitės į:
J. & B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Newark, N, J.
JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton, Mass.
PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 Š. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio
A. VARASIUS
2316 Sarah St., Pittsburgh. Pa.

J. P. WASILAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III,

Į LIETUUIĮ
Rengia, ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nery Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939
®
Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną
ir Klaipėdą

^BAMBURG-AMERICAN UNESE
NORTH
OĮMORTB GEBMAM ElOTB LLOYD
GERMAH

DIRVA

PASIILGO LIETUVOS
LAIŠKAS IŠ HAVANOS

3
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Kelione po Musų Lietuvą

$
ų

LIETUVOS valdžia iki šiol
je, buvo laikas gryžti į vilią
pietums. Parėjusios radom ži jau išdavė visiems gavusiems-;
nią kad p. Žaborskis atvyksta iki šiol žemės, 82 milijonus li
vakare iš Klaipėdd’s, kuri yra tų paskolų ir'pašalpų. Pasko
apie 20 mailių nuo čia. Po pie
tų ėjom į miestelį pasižiūrėti lų pinigais ir medega išduota
gintaro, ir turėjom gerą laiką, 42 milijonai litų. Savanoriams
ties radom daug parduotuvių ir kitiems asmenims kurie pri
su užkrautais langais visokiau lygsta savanoriams, duota pa
sių gintaro išdirbinių. Bet jei
kas mano kad gintaras Palan šalpų 23,500,000 lt. Be to, iš
goje pigus tai labai klysta, nes Žemės Banko naujakuriams'
ištikro jis yra pusėtinai bran duota 16,500,000 litų paskolų.
gus, dėl ko mes net susirūpi Iki šiol savistoviams ūkiams
nom; taip gėrėjomės jo gra kurti esą gavę žemės 38,600
žumu ir puikumu, norėjom pri
pirkti daugybę ir parvežti na i bežemių, o 26,000 mažažemių
mon savo draugams, tačiau, yra gavę priedus prie savo
turėjom elgtis labai nuosaikiai. į ūkių.
(Bus daugiau)

ti “možna”, juk nevedęs
o vietiniai geri žmonės.
Apie Havaną, Kubos salos
Susi jaudinant abu kai sužisostinę, turbut dauguma iš ju- jnom jog esam “susiedąi”. Masu girdėjot. Havana yra apie no
■ Lietuvis iš Alytaus apielin10 valandų atstumo nuo Flori- ;kės, ir jis pradeda man tuoj
dos, Miami garlaiviu, ir dvi visus
■
apielinkės kaimus išvar
valandos orlaiviu.
Daugelis (dinti. ... ir apie pažystamus
Amerikiečių važiuoja žiemos ;klausinėti.
metu čionai susišildyti. Nors
— O kaip, — klausiu, — Lie
ir nesu Amerikoniškas milijo- tuviškai
.
dar vis dėlto neužmir
nierius, bet ir man teko štai šai
,
2 Asmeniškas Lydimos
kalbėti ?
Kuboje pabūti.
DYKAI BANDYMAS
— Ar galima gimtąją kalbą
Pirmas dalykas kuris pavei- iužmiršti? — atsako. — Nors
NUO REUMATIZMO
kė mane ir kiekvieną turbut ir retai prisieina Lietuviškai
Mes turim puikų Me
turistą buvo būrys plaukiančių kalbėti,
’
todą nuo Reumatizmo,
bet vistiek Lietuvis
kurį noriai pasiųsime
vaikėzų, kurie, garlaiviui da- savo kalbos neužmirš, — sako
kožnam šio laikraščio
važiuojant Havanos uostą ap jis tvirtu balsu.
skaitytojui kuris tik
pareikalaus. Jei ken
supę garlaivį iš visų pusių rik
čiate skausmą sąna
Nuostabu
kad
tą
pati
atsaky

smais, reikalaudami iš keleivių
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
monetų mėtymo, kuriuos jie mą į šį klausimą gavau visur
slus, jeigu turit ken
išgaudo iš vandenio dantimis. kur tik teko svetur Lietuvius,
tėti kožnoje oro per
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Lietuviško
tams.
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Havanos miestas gražus, se
matome mėgėjus-gintaro rinkėjus.
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Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
Per Gothenburgą, Švediją
(Tęsinys iš pereito nr.)
haven, N. Y., kuris lanko Vy- išaltos vakarykštės dienos. Iki DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
moderniškosios Amerikos mi — Dovanok, — sako mano
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Universitetą.
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Pirmoji Gegužes-May 31 d.
šinys. Bet apie patį miestą ir
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
PIRMAS VAKARAS PALAN
susipažinę Kaune, taigi <eiti, ir mes matėm daug kitų naudoti
tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
Kubą aplamai reikėtų atskirai — žinai, tamsta, visad su Is GOJE. — APVAIKŠČIOTAM ' buvom
Antroji Liepos-July 1 d.
į tą pusę, apsivil musų kaštais. Pasiuskit savo var
jis čia mus pažino. Su juo bu- žygiuojant
:
panais, ir pripratau prie jų
rašyti.
LIEPOS 4-tą SU BURIU
vo kitas Lietuvis studentas, kusių įvairių spalvų apsiaus dą ir adresą tuojau i
Antrą ekskursiją
AMERIKIEČIŲ
Aš tuoj po pirmų mano žing “si”....
Gediminas Rukšėnas, iš Rygos. tais ir pyžamom. Pliaže ir pa ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3
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2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
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Laike dūdų orkestro koncer dangi mes visi buvom iš Ame žmonių; mes pasėdėjom sau
sužinojau
kad
išviso,
jis
skai
Švedų Amerikos
Lietuvių pėdsakų jieškoti, nes
to, ten aplinkui vaikai žaidė, su rikos, o šiądien buvo “Fordžiu- lėje, pametėm savo sviedinį ir
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skyriaus vedėjas
VAISTAI
Amerikoje.
žinojau kad nėra tokio kaminė 60—70, iš jų apie 50 Havanoj. gražiai aprėdyti ir švarus. Mu vaikščioti, ir pasišokom iki 11 ėjom į moterų privatišką plia
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sios, kaip staiga pamatėm dak valandos nakties. Tie vaikinai žą, ir Bronė ėjo į jurą pasiAbi ekskursijos užgirtos Lietuvių
tuvis neužklystų. Ir mano nu ninkai; yra keletą smulkių pir tarą ir ponią šliupus su jų jau pasisakė kad jie čia pribuvo plaukyti-be jokio kostiumo, kas
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nemokamai suteikiamą musų
Lituanistikos kursai ir terys • vaikšto ir guli saulėje
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį leiUž poros dienų vaikščioiau vių Kuboje, skaitant ir žydų se musų, labai pradžiugom ir sideda
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tiems kurie kenčia 'nuo |
nors girdėjom apie tai bū padalintas kad dešinėje pusė i1 siems
tamu vėlai vakare uosto prie Lietuvos Konsulas New Yor- Šliūpiene
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Gripsholm Gegužės 4, Liepos 24
ke
p.
Budrys
susidomėjo
vieti

damos
Kaune,
bet
apie
tai
rim
je
to
minėto
tilto
yra
moterų
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kada mes busim Palangoje ir je pusėje yra vieta kur sueina
loniai glamonėjo prakaitavusį ką siunčia jiems Lietuviškų kalingas, ir buvo malonu ją vėl kaip ilgai čia busim, bet dabar, vyrai ir moterys, dėvinti kos
KAINA $1.00.
1 Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
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per ištisą karštą dieną kūną. laikraščių, k. a. Pasaulio Lie susitikti. Ji yra žavėjanti ir patyrusios kad atvykom, kaip tiumus, ši vieta vadinama vie f Siųskit užsakymą į
SWEDISH AMERICAN LINE
moteris; ji užsiminė jog tik kursų pradžioje ir kad čia ša; ji tęsiasi per pusmylį, dar
Kalbu su prieteliu apie šiau tuvį ir kitus, klausosi jų rū puiki
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peršiltokas, ir tarp kitko klau
jos vyras, ir tikrai išrodo tuvą autobusu. Pirmą savai matina, priima tai taip kaip
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— žinoma, yra, — atsako, — — Bet, — klausiu, — ar ne i Prisidėjom prie jų ir ėjom čią — Lietuvos istorija.
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Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:
ir kai kurių net pažystu. — Ir
kiau nuėjom į jų namus,- kur Nepriklausomybės Dieną, turė tada visi gryžta atgal į savo
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taip bekalbantis, neužilgo jis
užtrukom valandėlę ir paviešė- jau įdomų pasikalbėjimą su
AQUITANIA ................ Gegužės 17, 31
pietums (tada duodama
AQUITANIA .... Birž. 14, 28, Liepos 15
staiga pašaukia iš tolo vieną sirinktum gražią mergelę, Lie jom. Bronė ir poniv Šliūpienė tuo jaunu Lietuviu, Gediminu vilias
pats svarbiausias pilnas val
tuvos miško ir laukų kvapų turėjo daug ko kalbėti apie mu
Parsivežkite savo gimines! Reikalaukit
praeivį.
Rukšėnu, iš Latvijos. _ Mane gis). Niekas po pietų jau nedykai knygelių: “Kaip parsivežti savo
ziką, ir Bronė patyrė kad ji sujaudino patyrus kad jis taip gryžta į pajūrį maudytis, pa
— Amigo (Ispaniškai, drau pauosty tum ?
Dienas g^mines iš Europos”.
labai mėgsta vieną Bronės mė kaip ir aš yra geras Lietuvis protis yra apsirėdyti pasivaik
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mano
Lietuvis
gas) eikš čionai, — o man sa
Dėl daugiau informacijų kreipkitės į
giamų dainų. Išeinant’, poni
patriotas, nežiūrint to kad ščiojimui, ar prasnūsti, ar pako: — štai matai priepuolis, valandėlei, atsigręžė ir įsmei Šliūpienė prašė mus apsilanky ir
gė savo žvilgsnį į marių tolu ti pas juos tankiau ir mudvi mes esam gimę ir gyvenam to■ silsėti. Nekurie eina pasivaikot turėsi ir Lietuvį.
kioje tolumoje nuo Lietuvos.: ščioti į miestelį, pasidairyti ir
Prieina apie 35 metų amžiaus mą, o kiek patylėjęs atsakė pažadėjom. Be to, patyrėm’ Nežiūrint to mes esam geri[ pirkti gintaro, arba pasiųsti
kad ji taipgi mėgsta važinėti Lietuviai širdyje, ir dėl to pavyras, vidutinio ūgio, šviesus nuspaustu balsu:
dviračiu,
taigi su Brone tarėsi sikratėm vienas kitam rankas.‘ laiškus ir atvirukes, paskiau, 4
— Tai tikra tiesa, žinai,
valandą duodama arbata su
lino plaukai, kad ir apdegęs,
tamsta, kiekvienas musų ma kada nors važiuoti pasivažinė Jis yra studentas Rygos Lietu pyragaičiais, po to tuoj pušy
GUNARO WHITE STAR
apvalaš jo veidas ir matomai
ti. (Dviračiai čia galima išsi vių Gimnazijoje.
ne prasideda dūdų orkestro
nė nuvažiuoti Amerikon, pra nuomoti.)
mėlynos spalvos akys.
Taip tai šį vakarą mes tu
Dirva — '6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Sugryžom į vilią Igirdą kaip rėjom gerą laiką, apvaikščioda koncertai, kur visi eina pasi
Tikras Lietuvis, pagalvojau, turtėti, o paskui atgal tėvynėn
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
klausyti.
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baigiasi
i tik laiku vakarienei, ir čia tuMetz Foreign Exchange Bureau,
ir kad įsitikinus paklausiau: — gryžti, bet kodėl praturtėjimas. rėjom garbę susipažinti su mu mi Liepos 4-tą; visi tie vaiki apie 7 valandą, visi gryžta va
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Ar tamsta esi Lietuvis?
sų šeimininku, Profesorium susitarėm rytoj susitikti pamo engva' ir šalta, su karštais gė
mata namo be pinigų atvažiuo Prielgausku.
Jis yra pianistas koms villoj “Romeo”. Čia bu rimais, prisitaikant prie oro.
— žinoma Lietuvis, — atsa
kė tasai grynai Lietuviškai, ti, išjuoks saviškiai. ... O, ži ir orkestro dirigentas, ir jis vo dvi vilios greta viena kitos, Tuoj po vakarienės visi skubi
patiko savo draugingu- viena vardu Romeo, kita Ju- na pasivaikščiojimui ant to il
šypsodamasis, ir su jaučiamu nai, — priduria, — dauguma mums
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ir visi susitinka tuos ku
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si eidavo pasivaikščioti tiltu atgal, o dabar jau turėjom tilto. Po sutemos, tie antdinat “thrill”. Tūkstančiais ki
kurie
išstatytas toli į jurą, ir draugų, o rytoj ir toliau bus
lometrų nuo Lietuvos, nuoša norisi Lietuvaičių. O štai, vie kuris
čia pasilsiu i, gryžta
dabar patyriau kad tas pats jų dar daugiau, ir taip paten atvyksta
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Lietuvis
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paprotis prilaikomas ir dabar, kintos mes nuėjom gulti.
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su
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ir
mudvi išėjom pasivaikščioti į GRAŽI. SKAIDRI DIENA. — kuriems patinka daugiau marir
durnakčia, stebuklingai išaugo
vaikais į Lietuvą važiuoti, vai tą tiltą, prie to mums rūpėjo
Lietuvis.
PAJŪRIS, KUR gesnės atostogos, sueina į bū
matyti kad ten vaikščioja., ir PALANGOS
MAUDOSI NUOGI VYRAI
relius ir eina į įvairius resto
Susijaudinęs, pradėjau ma kams, sako, geriau bus....
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dedasi.
Netruko
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Nutyli, vėl susimąsto. Apie
IR MOTERYS....
ranus, kur šoka ir praleidžia
no Lietuvį apiberti klausimais:
minutų ir mes susitikom savo
ką
galvojo
mano
surastas
Ha

likusią nakties dalį, kuri čia
kaip ilgai čion esąs, kaip pa
seną draugą, Petrą Aiži, iš
LIEPOS 5, Antradienis. — esti labai trumpa, nes apie 2
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?
gal
apie
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Utica, N. Y., kurį buvom susi Aštuntą valandą šį rytą tar
kliuvęs, ir panašiai. Ir pra
vus, apie gimtąjį kaimą, o gal pažinę. Kaune pirmą dieną kaip naitė lengvąi pabarškino į mu valandą pradeda švisti.
dėjo Lietuvis man tyliu balsu
Ši visa eiga čia taip nusisto
apie mylimą mergužėlę, kurią ten pribuvom mėnuo laiko at sų kambario duris pažadinimui
pasakoti savo istoriją:
vėjus ir kiekvienas taip griež
gal.
Vėl
buvo
smagu
jį
suei

pusryčiams.
Buvo
puikus
sau

Kaip ir kiti Lietuviai išva verkiančią savo laiku namie ti ir jis prisidėjo prie musų pa lėtas rytas, ir musų pirmuti tai jos prisilaiko, kad jeigu
žiavo iš Lietuvos laimės jieš paliko su pažadu greit pasima sivaikščiojimui. Paskiau mes nės mintys buvo eiti į pliežą norėtum pasielgti kitaip jaus
sumanėm paeiti pavandeniu (pajūrį). Taigi užsidėjom sa tumeis kaip paklydus avis, at
koti ir atsidūrė čionai, štai jau tyti?. .. .
atspėdamas mano linkui maudyklės namo, kur ži vo maudymosi kostiumus ir py- sitolinus nuo viso būrio. Jei
Ir
lyg
penkiolika metų. Iš pradžios
į pajūrį 3 vai. popriduria iš kito ga- bėjo šviesos, kas matėsi apie žamas, ir nusinešėm savo di sugryžtum
pietų
išrodytų
lyg ten buvo kas
dirbo “campe” (provincijoje) mintis jis
ketvirtdalis mailės atstu.
delį skaidriai spalvuotą gumi
nors su didele šluota ir nušlavė
anglies kasyklose, dabar iis lo:
kurį
nusipirkom
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kad
čia
nį
skritulį,
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‘
ten kiekvieną žmogišką suHavanoj dirba valgykloje, pri — štai prieš kurį laiką ma- eina gyvas judėjimas, pilna New Yor.ke pirm išplaukimo.j iš
nuvažiavo atgal žmonių ir musų ausis pasiekė Pasiėmėm ir kitas reikmenis tvėrimą, taip ten būna tuščia.
no
draugas
@ AR SU REIKALAIS, AR PAVIEšĖJIMUI MA
žiūrėtoju. — Nieko, pragyvenKai jau įvailias prisimaudėm
Lietuvon ir, žinai, atrašo kad muzika. Ine jus į vidų paty- reikalingus pajūryje, ir foto
NOT Į LIETUVĄ VAŽIUOTI —
Tokuoja’ viskas butų gerai, rėm kad tai yra ne tik maudy- aparatą, ir prieš išeinant ėjom vandenyje ir pagulėjom saulėSkelbimai “Dirvoje”
0 DIRVOS AGENTŪRA parūpins jums kelionės
bet klimato negali pakęsti, per klės namas, bet pasilinksmini- papusryčiauti. Ant stalo buvo
50c už vieną kartą
dokumentus ir laivakortes visais laivais, visais
mo vieta ir valgykla. Siena į pridėta įvairių valgių, net sil
šalta jam Lietuvoje, mat, at juros pusę yra vieni langai. kių, rūkytos žuvies, kiaušinių,
tris kartus už $1.00
laikais — per Švediją, Vokietiją, Holandiją ir
pratęs ....
Viduje pastatyta keletas na- ir tarp kitko mažų raudonų ri
kitų šalių uostus.
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
— O man, sakau, kaip tik minių medukų pasieniais, kas dikėlių ! Mudvi viena į kitą Skaitykit “Margutį”, komp.
kaip tai namų pardavimas, iš
$ šios vasaros kelionei, pasiskubinkit įsigyti sau do
nuomavimas, krautuvių išnuo čia baisiai karšta ir begalo gai viskas pridavė puošnumo, Ap- pažvelgėm nuostaboje, ir nu A. Vanagaičio leidžiamą mu
kumentus ir laive geresnę vietą.
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Kaina
metams
kojimai, padėkos laiškai, gali
— Nieko, sako jis man, — rios vidus paliktas šokiams, šis rodo mano pusseserė Strugai- $2.00. Prisiųskit 10c pašto
• Parsikvieskit savo gimines šią vasarą į svečius.*
ma patalpinti šia kaina:
priprasi, ir aš pripratau.
pastatas pavadintas “Pajurė”. čių kaime žinojo kas tinka duo-. ženkleliais, gausit vieną nu
Pri duokit gatavai parašę “Dir
Nuėjom prie staluko ir užsi ti pusryčiams, nors tada mes merį pamatymui. Antrašas:
Dar ilgai tą vidurnaktį su
sakėm
karštos arbatos, kaip manėm kad ji duoda tą ką ji
vos” Administracijai.
Kubos Lietuviu kalbėjom ir
“MARGUTIS”
tuoj
atsirado
kompa mano bus tinkama.
dar ilgai mane apie Lietuvą nijos. Tai buvodaugiau
= 6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio =
“DIRVA”
6812 So. Western Avė.
Edvardas Sty Oras lauke buvo maloniai Šil
klausinėjo.
6820 Superior av. Cleveland, O.
ra,, jaunas vaikinas iš Wood- tas ir nustebino mus po tokios I
Chicago, I1L
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KIPRAS PETRAUS
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio
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AR LAIKYSIS
ŽODŽIO?
Užgrobdami Klaipėdą iš
Lietuvos Vokiečiai žadėjo
duoti Lietuvai laisvą zoną
uoste. Taryboms galutinai
baigti, kaip Berlino prane
šimai sako, į Berliną nu
vyko Juozas Norkaitis.
Dabar eina gandai buk
Vokiečiai jau nenori pildy
ti savo duotų prižadų lais
vai zonai ir kitų, kurie la
bai Lietuvai reikalingi, ne
tekus Klaipėdos.
Vokiečiai reikalaują iki
šios padarytas sutartis, jų
pačių pasiūlytas ir pasira
šytas, pertvarkyti.
Jei paaiškės šių žinių
teisingumas, busim tikri
kad Vokiečių vyriausybė,
Klaipėdos atplėšimo laiku
siūlydama tokias gražias
išlygas Lietuvai, darė tai
Lietuvius apgauti ir Klai
pėdą be pasipriešinimo at
plėšti.
Kam tada buvo reikalin
gas visas kariškas grasini
mas, jeigu apgaudinėjimu
veikia? Arba kam taip že
mais pasiversti ir apgau
dinėti, jeigu turi tokią ga
lybę kuria pagrasinus ga
li mažas valstybes priver
sti nusilenkti?

A/TSOJE Lietuvoje didžiausiu pasiaukojimu stengiama* si apsaugoti savo šalies nepriklausomybė. Visa tauta
ir piliečiai didžiausiu noru aukoja gynimosi fondui. Val
stybės Prezidentas sumažino sau algą 17.5 procentų, o
Seimo ir Vyriausybės nariai po 10 procentų. Vykdoma
ir kiti ekonominiai apvaržymai. Dėl Klaipėdos neteki
mo šalis jaučia nuostolius savo prekybos atžvilgiu, ir
tuos nuostolius stengiasi kitose srityse išlyginti.

Pereitą savaitę užsienio spaudoje paskleisti gandai
apie Tūbelio ir Pulk. Saladžiaus neva ruoštą sąmokslą
prieš Vyriausybę užginčijami pranešimais iš oficialių
įstaigų Kaune. Jokių areštų nebuvo, pranešimas sako.
Ką norėta tais gandais atsiekti? Matomai, kam
nors iš Lietuvos vidujinių ar išlaukinių priešų rupi sudemoralizuoti dvi stipriausias Lietuvos organizacijas:
Juozas Tūbelis yra pirmininkas Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos. Jį įtariant ir diskredituojant, griovikai
tūri noro sukiršinti tautą prieš Tautininkų Sąjungą.
Pulk. Saladžių diskredituoti šaulių akyse ir supy
kinti jį su kariuomene reiškia tą patį kaip perskelti Lie
tuvos apsigynimo jiegas pusiau ir sukiršinti jas vieną
prieš kitą, vietoje laikytis išvien rimtoje tautos pavojų
valandoje. Lietuvos kariuomenė ir šauliai yra milži
niška bendra šalies gynimo jiega.
Šios piktos keno nors — viduje ar už Lietuvos sie
nų — pastangos privalo dar labiau perspėti musų tau
tos narius būti atsargiais ir netikėti jokiems ardomiems
gandams ir pranešimams.

C LA. organas Tėvynė staiga pusiau sumažinta. Matomai lėšų fondas visai ištuštėjo. Na o dar ruoštasi
kelti SLA. centrą į Pittsburghą, kam reikalinga dar
daugiau pinigų.
Musų “bendro fronto” spauda pradėjo rėkauti buk
tautininkai pastoję kelią jiems kelti SLA. centrą iš New
Yorko į Pittsburghą, ir, gal būt, sugadinę jiems gišeftą. Dabar paaiški kas tie “nevidonai” buvo: tai ne ku
ri nors tautinė organizacija, bet patys SLA. nariai, su
sirūpinę savo organizacijos gerove. “Bendro fronto”
biznieriai, paleidę SLA. nariams nubalsuoti centro“ per
kėlimą į Pittsburghą, visai nepagalvojo kad Pennsylvanijos Valstijos apdraudos departamentas nepri pažystą
kitų valstijų SLA. narių balsų tokiuose balsavimuose,
kas liečia tos valstijos čarteriuotą organizaciją.
Gaila kad patys būdami žiopli įieško savo darbams
pateisinimo kaltinimais kitų žmonių.

i

BRITANIJAI organizuojant “geležinį lanką” aplink
Vokietiją, teikiant pažadus mažoms valstybėms už
stoti ginklo jiega, Lenkijai susitarus su Anglija, ir Pran
cūzijai įtemptai ruošiantis sulaikyti Italiją, Hitleris pa
juto kad Europoje gali kilti karas Italijos su Pracuzija ir Britanija. Hitleris susirūpino. Jis pasiuntė savo
vyriausi padėjėją Goeringą pas Mussolinį matomai ap
raminti jį. Hitleris apsižiūrėjo kad, kaip išrodo, Brita
nija ir Prancūzija jaučia kad šis metas yra geriausia
proga Romos-Berlino ašį pulti ir perlaužti. Goering,
nors Romoje iškilmingai sutiktas ir Mussolini su juo
viešai darė įvairių demonstracijų prieš Britus, Prancū
zus ir Ameriką, tačiau patylomis Goering liepė Mussoliniui susilaikyti nuo karo sukėlimo.
Hitleris bijo karo, ir jam butų pražūtis jeigu, už
Mussolinio teiktą žodžiu pagalbą, Vokietija turėtų sto
ti ginti Italiją savo šalies ginkluotomis pajiegomis.
Bet šiai, dar aniems Romoje nieko nepadarius, pa
sklido Prezidento Roosevelto pareiškimas Berlino-Romos ąšiai, kame Roosevelt reikalauja Hitlerį ir Musso
linį pažadėti nepulti savo kaimyniškų šalių.
Šis Roosevelto Įsikišimas yra ne vietoje, ir gali būti
labai naudingas Hitlerio-Mussolinio politikai, Jie vistiek
jau norėjo liautis švaistėsi. Dabar tą padarys, bet no
rėdami pasirodyt kad jie “su niekuo nesiskaito”, tęs sa
vo “neužsileidimo” riksmus, gąsdinimus kaimynams, ir
palaikys Europoje nerimą ir įtempimą po senovei. Tuo
tarpu jieškos sau kitų išeičių, nekurias savo kaimynines
šalis sukurstant su Britanija ir Prancūzija (tokias kaip
Turkiją, Lenkiją, Rumaniją ir kitas), ir Chamberlaino
kalamą aplink Vokietiją “geležinį lanką” sulaužys.
Dabar buvo geriausias laikas ištraukti Italiją į ka
rą, priversti Hitlerį išsiaikvoti savo spėkas Italijai gelb
stint, ir tada Berlino-Romos ąžis butų sutriuškinta,.
e
1\ /T ŪSŲ komunistai didžiuojasi Sovietų Rusija, buk ji
esanti “užtarėja” mažų kaimynių (kurių užtari
mui nei piršto nepajudino). Tuo tarpu ta jų Rusija, su
170 milijonų gyventojų, turėdama daugiau žmonių negu
Vokietija ir Japonija išvien sudėjus, lyg peraugęs kūdi
kis sėdi ir nežino ką daryti. Maskvos carukai bijo kad
Rusiją neužpultų Japonija-Vokietija iš dviejų frontų.
Bet savo galvose tie carukai labai laukia kad Europoje
kiltų toks karas kurin jiems nereikėtų įsivelti, o kai su
sikovusios valstybės nusilptų, Maskva pultų į jas su sa
vo komunistine propaganda užkariauti jas Trečiam In
ternacionalui!
■«’'
Taigi jeigu Vakarų Europa atsargiai elgiasi neįsiveldama į karą, tos valstybes turi mintyje ir šitą padėtį
kuri Europai butų labai pražūtinga.
e
Sovietų apsigynimo vice komisaras nesenai pasakė
kad diktatūrinės valstybės eina prie sugriuvimo ir kad
dabartiniai jų žygiai esą ruošimas dirvos komunizmui.

Iš privatinių šaltinių Dirvos
redakcija patyrė kad Lietuvos
operos tėvas, Kipras Petraus
kas atvyks j Ameriką koncer
tuoti ne šį pavasari, kaip jau
buvo Amerikos Lietuvių spaudoje keletą kartų minėta, bet
vėlai rudenį.
šiomis dienomis Amerikoje
trumpai buvo atsilankęs Kipro
Petrausko atstovas iš Kauno.
Jis g ryžta atgal j Lietuvą šią
savaitę.

LENKIJOS ūkininkams
išleista patvarkymas atsiti
kime karo gelbėti . vienas
kitam darbu, ir prižiūrėti
kitų ukius jeigu jie butų
pašaukti karan.
Lenkijoje eina brūzdėj imas prieš ten esančius Vo
kiečius, kurie, jausdami už
savo pečių Hitlerį, perdaug
atvirai laikosi savo spvrimosi nesiskaityti su tvar
ka.
ITALIJA sako ištrauks
visą savo kariuomenę iš Is
panijos Gegužės mėnesį. Į
Madridą Gegužės mėn. vy
ksta Italijos užsienių reika
lų ministras Viano.

ŠVEDIJA taipgi apsižiū
ri kad nebūtų įsukta į na
zių pinkles; Švedijoje eina
smarki agitacija, nazių agi
tatoriai kala žmonėms jog
Švedai yra “to paties krau
jo žmonės kaip ir Vokie
JAPONIJA, sakoma, ir- čiai” ir turį laikytis išvien.
gi tikisi gauti tokią pat notą iš Prez. Roosevelto, koISPANIJOJE areštuotas
kia buvo įteikta Vokietijai kairiųjų žiaurus vadas, ku
ir Italijai pereitą savaitę. ris karo laiku sakoma nu
Japonija mano gauti no teisęs 850 nekaltų žmonių
tą kurioje Roosevelt ragins nužudymui už tai kad jie
šaukti konferenciją aptari neprijautė lojalistams.
mui Tolimų Rytų klausimo
LINDBERGH. garsusis
ir Kinijos karo.
Japonija nori gauti Hit lakūnas, sugryžęs iš Euro
lerio ir Mussolinio paramą pos Į šią šalį, tapo pakvies
sulaikymui Vakarų valsty tas į Suv. Valstijų karo*debių teikimą pagalbos Kini partamento specialią tar
jai prieš Japonus.
nybą.

GAILA TĖVIŠKĖS
Bėga juodbėriai žirgeliai
Vieškeliu plačiuoju.
Žvanga skambalai prie šono
Bėriui arba juodžiui.
Šliaužia rogės minkštu sniegu,
Žmonių pilnos rogės.
Daina plinta, aidas tolsta
Nuo gimtinio sodžiaus.
Oi tu šelmi beružėli,
Mane nuviliojai,
Išgabenai nuo tėvelių, .
Svetur užkavojai.
J. Almonaitis.
JOHANNUI ŠTRAUSSUI
(Nemirtinų Valcų kūrėjui)
O, Štrausse, tu buvai laimingas,
Ir tau ta laimė atitiko,
'Nes valcais tu buvai turtingas,4
Nors neturėjai nei skatiko.
• Tie nemirtingi valcai tavo
Ir mano širdį užkerėjo,
Tarytum ta širdis sapnavo
Kai vakar filmoj jie skardėjo.
Mačiau ir gražų Viennos mišką,
Ir tą kuri tave užburė,
Ir saulės spindulius sutiškant....
Vėliau tą valcuose sukūrei.
Bet, Štrausse, ar žinai kad tavo
Tėvynę sielvartas nūn juosia?
Juk ją Berlynas okupavo,
Dabar jos ateitis kapuose... .
Tat, Štrausse, ką dabar subartum,
Kokie skambėtų smuiko tonai,
Kokia ugnim širdis užkurtum,
Kad būt laisvi tėvynės kloniai?
Gal tavo valcus dar-girdėsiu,
Gal šoksiu ir gerėsiubs jais,
Bet visada kartu lindėsiu
Su tavo broliais pavergtais.
Šiauliai.
VI. šaulys.

NUSAKO DIRT A-

INŽ. K. ŠAKENIO SPAUDOS
DARBO 40 METŲ SUKAKTIS

TORIAMS GALĄ

Šymet sukako 40 metų kai dabartinis Lie
tuvos
Seimo pirmininkas, valstybės kontrolie
Hitleris ir Mussolini Žusią nuo kokių
rius, Inž. Konstantinas Šakenis pradėjo dirbti
nors Priežasčių iki 1940 metų
spaudos darbą.
Sukaktuvininkas yra gimęs 1881 m. Lap
Pavasario, sako Astrologas
kričio 26 d. Veloniškių k., Vabalninko v., Bir
Pragarsėjęs astrologas Norvell, kuris pra žų aps. 1900 metais K. Šakenis, sidabro me
našauja žmonių ateitį ir likimą sulyg dangiškų daliu baigęs Šiaulių gimnaziją, Petrapilio uni
kūnų grupavimosi, tikrina kad 1940 metai bus versitete pradėjo studijuoti matematikos mok
slus, o po dviejų metų perėjo į technologijos in
galas žymiems diktatoriams.
’ Apie Mussolinio ateitį jis sako: Mussolini stitutą. 1910 metais baigė tą institutą inžinie
nustos savo populiariškumo, net savo gyvasties riaus laipsniu.
Dėl 1905 metų sąjūdžio K. šakėms porą
žiauriu budu, pradžioje pavasario 1940 metais.
Gegužės mėnuo tą metą bus didelių sujudimų metų buvo nutraukęs studijas ir Vilniuje dirbo
mėnuo. Permainos gal ateis greičiau, bet bėgy “Vilniaus žinių” redakcijoje ir Inž. Petro Vilei
je sekančių trijų metų, ilgiausia, Mussolinio plė šio “Vilijos” fabrike. Baigęs technologijos mo
timosi programas “bus staiga ir žiauriu budu kslus, Inž. K. Šakenis, negaudamas Lietuvoje
valdiškos vietos, vertėsi laisva praktika. Vieną
suardytas”.
Apie Adolfą Hitlerį štai kaip nupranašauja: vasarą jis dirbo inžinieriaus padėjėju Kaune
Hitleris yra jau nulemtas pražūčiai. Yra žen prie statomų “Saulės” draugijos namų (faktiš
klų kad Hitleris mirs tragiškose, gal būt žiau kai vedė visus statybos darbus). Vėliau buvo
riose aplinkybėse, nuo didelės ligos ar operaci mokytoju Vilniaus gimnazijoje. Didžiojo karo
jos, nuo perdurimo žaizdos kaklo apielinkėje ar ! metu jis dirbo Voroneže Martyno Yčo berniukų
kulkos žaizdos. Tam numatytas laikas: anksti | gimnazijoje.
Paskelbus nepriklausomą Lietuvos valsty1940 metais, sako Norvell.
Norvell darė pranašystes garsiam lakūnui bę, Inž. K. Šakenis sugryžo į Vilnių ir kurį laiLindberghui ir siunčia savo pranašavimus bu- ką mokė Vilniaus Lietuviu gimnazijoje, Vėliau
vusiam Anglijos karaliui, Windsoro Kunigaikš- perėjo į geležinkelių valdybą, Kuriantis Lietu
vos universitetui jis buvo kviečiamas kaip fizi
čiui.
Norvell tikrina kad kitas karas gali prasi- kos žinovas, Į universitetą. Vėliau buvo Pane
dėti tarp šių metų Balandžio ir Gegužės 1940 vėžio berniukų gimnazijos direktorium.
Po 1926 m. Gruodžio 17 d.. Antaną Smetoną
nipiiĮ Britanija ir Prancūzija laimėsiančios ka
įą, o Itąllija h Vokietija bus soti :u'kinC>s anl. išrinkus Respublikos Prezidentu, Inž. K. Šakenis
\ i&axL-s.
'-aigž les parodo kad Japonija negel- jo vietoje inėjo atstovu Į III Seimą. 1927 m. jis
buvo paskirtas švietimo ministru ir tas parei
iv
' r
it?:' tu?pj isides į sekantį karą, gas ėjo iki 1934 metų, kada buvo paskirtas val
anot to pranašo, bet gelbės kitais visais budais. stybės kontrolierium. Susirinkus dabartiniam
Amerikai negresia diktatūros pavojus, bet val Seimui, jis buvo išrinktas jo pirmininku,
Inž. K. Šakenis savo veikla yra plačiai pa
džia stengsis ir toliau, su visuomenės sutikimu,
sireiškęs
kaip žymus ir kruopštus Lietuvos pra
siekti kontrolės ant šalies gyventojų.
Darbininkų kova su kapitalu dar tik pra eities tyrinėtojas, energingas ir sumanus peda
sideda, sako Norvell. Darbininkai Amerikoje gogas ir Lietuviškos mokyklos kūrėjas, plataus
masto ir didelių organizacinių gabumų visuome
laimės sau daugiau privilegijų.
Stalinas, komunistų diktatorius, nėra tokis nininkas ir žymus valstybininmas.
Spaudos darbo srityje Inž. K. Šakenis jau
žiaurus kaip Hitleris ir Mussolini. Jis likimo
susimętimu pateko į tą vietą. Rusijai lemtą “Vilniaus žiniose” išspausdino plačią musų tau
stiprėti ir tapti galinga, bet komunizmas bus tinio atgijimo istoriją “AUŠRA ir Jos Gadynė”,
į Lietuvių kalbą išvertė Adomo Mickevičiaus ku
išverstas ir bus įvesta defnokratiška valdžia.
Artimoje ateityje jis numato rimtus su rinį “Ponas Tadas”, yra parašęs savo gimtojo
kilimus Rusijoje. Japonų susirėmimuose su Ru krašto — Vabalninko — monografiją, ir tt.
VDV.
sija, jo nuomone, nukentės Japonai daugiau.
Norvell yra išpranašavęs Ispanų pilietinį
karą, Hitlerio užgrobimą Austrijos, Missisippi
upės potvinį.
Suneš tuoj Nepažins Kaulų
Dabar jau miesto vaiko paklausius iš kur
gaunama pienas, jis atsako: Iš bonkos. APie
karvę miestietis mažai žino, jei tik iš knygos.
SAULES KARŠČIO UŽTEKS
Amerikoje pradėta p’aruošti šunims mais
ILGIEMS AMŽIAMS
tą skardinukėse, kuriomis miesto gyventojai šu
Philadelphijoje įvykusiame Amerikos Filo nų savininkai perka ir savo šunis maitina. Ta
sofiškos Draugijos posėdyje Franklin Institute šunų maisto industrija sako tuoj išsivystys į
buvo padaryta pareiškimas jog musų saulė ne 25-milijonų-metuose industriją.
pradės atvėsti dar bent per 10 bilijonų (10,000,Sekančios šunų gentkartės jau nežinos kas
000,000) metų. Saulės ugnies skritulis liepsno- tai yra kaulas, nes Į skardinukes su šunų mėsa
jo per 5 ar net šimtą bilijonų metų.
kaulų nedadama.
Koks saulės karštis didelis, vienas mokslininkas sako, galima palyginti su mums žinomu
SAVANORI U
kuru: tik vienai sekundai sukelti tokį karštį
kokį turi saulė reikėtų sudeginti dešimts mili
ŽYGIAI
jonų bilijonų tonų anglies. Jeigu saulė pati sa
ve susidegintų, kaip nekurie mokslininkai pri
Parašė PETRAS RUSECKAS
vedžiojo, ji baigtųsi už 6,685 metų. Dabar gi,
(Baudžiavos autorius)
saulė pati sau gaminasi kurą keičiantis ją suda
rantiems elementams.
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
Knygos didelio formato, Kaina kiekvienas knygos $1.50 su persiuntimu, Bet abu tomu perkant gaunama už $2.50.
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome(KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
nes kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. Artilerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. CiTuoj įsigykit ją — tik 25c!
viliai ir kariuomenė, 6. žuvusiųjų karių, šauDirvos Administracija gavo apribotą skaičių lių ir partizanų sąrašai.
populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,
knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
2.
Raiteliai
; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos Šaulių Sątarija;
5.
Nelaisvėje;
6. Mirę ir žuvę kariai
jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
(papildomas
sąrašas),
šiuose
sąrašuose dauge
šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas .jūsų
lis
Amerikiečių
Lietuvių
ras
žuvusių
savo pa
mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik
žystamų,
giminių
arba
ir
šiaip
iš
savo
krašto
kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol
žmonių.
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai
nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).
“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas

• DAINUOKIME •

yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50
su prisiuntimu kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.

Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
GAUNAMOS DIRVOJE
6820 Superior Avė.
Cleveland,

Reikalaukit “Dirvoje”
O.

6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
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PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Tautos Ateitis Reikalauja Eiti prie Konsolidacijos

nis konsolidavimasis. Tautos *
Vado skelbiama vienybės min AUKOS LIETUVOS
tis, kuriai anksčiau tam tikra
VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI
APSIGYNIMO
visuomenės dalis būdavo abejinga, šiądien susilaukia vis
FONDUI
platesnio
atgarsio. Toks bupagalvok
!
(Tęsinys iš pereito nr.)
—Aš jau galvojau! — pakeltu balsu atsa- Tautinės vienybės būtinumas rimasis apie musų Tautos Va- Generalinio Konsulo pakvita
kė Aliutė. — Jie bus laimingi. Henrikas tar-■ Lietuvių tautai jau senai su- dą ir jo pastatytą vyriausybę,
vimas nr. 2.
XL.
naus dievams, kol Albrechtas jį ras. žynys bu-• prantamas, o dar labiau šią rodo kad musų tautoje yra pla
dien, kada mes turėjome per tus vienybės ir susiklausymo Brooklvno septynios tautiš
PABĖGIMAS
tų pasakęs jei butų norėjęs jį sudeginti!
kos organizacijos Vasario
gyventi skaudžiausį musų ne pajautimas. Tiesa, gal jis yra
Nauja
mintis
pašoko
Aliutei
į
galvą.
Jau temo. Aliutė ir Rudolfas bebūdami vie
16 minėjime surinko ir at
priklausomo gyvenimo momen giliai paslėptas, bet kritiškes—
Dėde,
o
jei
mudu
užnersim
kilpą,
tai
iš

y
nu du kalėjime, išgirdo žingsnius ir durų girg
siuntė per VI. Pivoriūną ir
tą — Klaipėdos netekimą. Tai niais momentais jis nesuląjkorausi
smaigą
iš
žemės?
—
skubiai
paklausė
ji.
ždėjimą.
Rudolfas žvilgterėjo į sieną, pamėgino pa i yra mums labai didelis ne tik mai prasiveržia ir įgalina mus Pr. Narvydą ......... $50.00
Rudolfas pasuko galvą į durų pusę ir pa
moralinis bet ir ekonominis žiūrėti į ateitį be jokių dvejo New Britam, Conn., VVS..
ISPANIJOS d e m o k ratijos
matė juodu raiščiu kaktą apsirišusi žynį — tą judinti vieną, kitą smaigtą ir patraukė pečiais.
skyrius per Joną Petkevi “gelbėtojai” kai kurie jau susmūgis, skaudi realybė, kurios jimų.
—
Nežinau....
sudundėjo
jis.
—
Viršuje
patį kuris alkoje Aliutę klausinėjo. Užpakaly
čių ........................... 50.00 gryžo į Ameriką, Nežinia ar
pernešimu šiądien tenka rū Visuomenės konsolidacija be
je buvo matyti dar kitų dviejų žynių veidai; anas skersinis labai stiprus,- rodos.... jis reik
N.
Grafton, Mass., Lietuvis,
pintis.
tų
pirma
atplėšti.
x
jie parsivežė nors po bulvinį
abejojimo yra sunkesnis uždatoliau, siaurame prieangyje, buvo susigrūdę
nepanorėjęs
savo
pavardės
—
Pakylėk
mane,
dėde
....
medalį (už chrabrasti)?....
Šiądien butų netikslu jieško- vinys ne kaip vyriausybės, čia
ginkluoti žmonės.
skelbti, aukoja ......... 10.00
Rudolfas
vienu
keliu
priklaupė,
Aliutė
už

reikės
dar
daug
pastangų
iš
Taipgi nežinia ar jie (ir tie
ti
kaltininkų,
j
ieškoti
musų
žynys įsižiūrėjęs į gulėjusius šiauduose be
Newark, N. J., VVS. skyrius
šok
jam
ant
kelio
ir
tuojau
atsidūrė
ant
jo
pe

darbo
klaidų.
Tie
kurie
dėl
vyriausybės
ir
ypač
iš
visuo

kurie
juos kurstė) prieš išva
laisvius ir įsitikinęs kad jie surišti, lėtais žing
per S. Gudą ............. 47.60 žiuosiant buvo nuėję pas dak
ties.
menės.
Bet
tos
pastangos
yra
Klaipėdos
netekimo
šiądien
sniais priėjo arčiau.
— Negaliu pasiekti!. ... — sušnabždėjo ji, kristų nusiminiman ar apati- būtinos; to reikalauja gyvena Newark, N. J., Lietuviai per tarą savo smegenis patikrinti?
— Pabėgus vaidilute Aliute, — rūsčiai pra
jon, kurie keltų nervingumą, masis momentas ir musų atei S. Gudą .................... 32.40 Jeigu tuomet nebuvo tai dabar
pasistiepus
mėgindama pasiekti skersinį.
bilo žynys: — tas kuris tave išgelbėti norėjo,
tie tik sunkintų musų padėtį, tis. Sunku čia butų kalbėti New York, N. Y. — Lietu jau nėra reikalo eiti, nes ir jie
Rudolfas iškėlė aukštyn ranką.
mirė. Didžioji taryba paskyrė ir tave keliauti
patys-savanoriai ir jų kursty
tik butų musų Nepriklausomy kaip ta konsolidacija turėtų ei vos Generalinio Konsulato
— Stokis. ... — pasigirdo iš apačios.
pas jį Į amžinąjį gyvenimą....
personalas: Gen. Konsulas
ti.
Betgi
viena
aišku
kad
kon

tojai
mato kad yra žiopliai.
bės
silpninto
j
ai.
šiądien
mes
Abiem
rankom
įsikabinus
į
sienos
smaigtą,
Rudolfas pasirangė, stengdamasis nutrauk
J. Budrys 200 lt. ($33.80),
Į
NAUJĄ
Lietuvos vyriausy
solidacija
tegali
įvykti
tik
per
turime
atsiminti
kad
musų
tau

Aliutė
padėjo
ant
plataus
seno
karžygio
delno
ti virves, bet jo pastangos buvo veltui. Tačiau
Attachė V. Stašinskas 100
glaudų
visų
organizacijų
ben

bę
Gen.
Černius
sudėjo po po
ta
savo
istorijos
bėgyje
yra
koją
ir
pasilipo
dar
aukščiau.
Drūtas
skersinis
žynys atatupsčias atsitraukė arčiau prie durų.
lt. ($16.90), Attachė A. Si rą vyrų iš patriotinių partijų,
dradarbiavimą
įr
suderintą
pernešus
daug
sunkumų
ir
ne

buvo
kiaurai
išilgai
į
visus
smaigtus
giliai
įleis

— O tu, nelaimingas kirmine! — pilnas
mutis 100 lt . ($16.90) :
o socialistų-komunistų nei vie
audringos neapikantos pratruko žynys, atsigrę tas. Tuojau Aliutė apsuko jį kelis kartus vir laimių, bet vieningo ir ryžtin veikimą.
Konsulato
tarnautojos:
I.
no. Matyt Gen. Černius yra
Mes jau rodos esame tiek
žęs į Rudolfą: — tu, pasaulio valdovo įžeidėjas, ve ir Įsikibus į ją nusileido ant Rudolfo peties go darbo dėka išliko gyva. Ir
Stankytė $2, O. Sekienė $2,
ūkininko
sūnūs, nes tas dvi
pažengę
kad
mokame
gerbti
šį
smūgį
mes
pernešime
ir
tu

ir
paskiau
nušoko
Į
šiaudus.
busi sudegintas prie smaigčio, toli nuo dievų
B. Ambraziejutė $1.
72.60
partijas
pažysta
kaip supuvu
vienas
kito
individualias
savy

rime
pernešti,
tuo
labiau
kad
—
Jau!
veido!
Viso Apsigynimo
sias
bulves,
ir
jas
išmetė lauk. ■
bes
ir
įsitikinimus.
Gyvena

šis
smūgis
palietė
nors
ir
la

ranką
Rudolfas
kelis
kartus
apsuko
aplink
Jis užsimojo spirti Rudolfą, bet, atsiminęs
Fondui .................... $262.60
HITLERIS
groja
valcą ir
masis
momentas
parodė
kad
krust.
bai
svarbią,
bet
vis
dėl
to
nežy

virvės
galą
ir
truktelėjo
—
skersinis
nei
milžinišką gulinčiojo jiegą, susilaikė.
liepia
Beckui
šokti,
o
tas šoka
mes
turime
daug
reikalu
kurie
— Kirmine! — dar kartą jis sukriokė. — Dusliai niurgzdamas, Rudolfas išleido ilgesnę mią musų tautos dali ir kad
mazurką,
ir
klausosi
čamberSaulė tavo mirties neregės! Tu amžinai klai virvę ir persirišęs per pažastis, užgulė traukti mes, jau išgyvenę 21-mus me- mums visiems vienodai rupi,
AUKOS ĮVAIRIEMS TIKlaino “smičiolo” melogijos.
džiosi tamsoje ir niekuomet iš ten neišeisi! Ry kaip jautis jungą. Skersinis garsiai sutraškė tus nepriklausomi, esame kul- dėl kurių visi esame pasiryžę
SLAMS
KAI VOKIEČIAI plėšikauja
stoti
į
vieningą
darbą.
Tai
pir

turiškai
tiek
sustiprėję
kaip
jo,
subildėjo,
ir,
neišlaikęs
pusiausvyros,
Rudoltoj tavo paskutinė diena! Nevalgydinti jų'! —
Brooklyn,
N.
Y.,
L.D.S.
per
tai
Italai poilsiauja, o kai tie
moje
eilėje
musų
Nepriklauso

dar
niekuomet
nebuvome
musų
fas
pargriuvo.
griežtai pasakė jis, išeidamas iš kalėjimo, dar
sekr.
J.
Siurbą
Klaipėdos
plėšikauja
tada Hitleris saviš
mybės
apsaugos
stiprinimas
ir
virvę,
audringos
istorijos
bėgyje.
Šis
nuo
krutinės
Aliutė
skubiai
nurišo
sykį dilgtelėjęs į nekenčiamus žmones.
k.
pabėgėliams
šelpti
$100.00
kiams
sako
“palaukim”. Gi tuo
tautinio
vieningumo
bei
savi

smūgis
turėtų
būti
mums
pas

— O Henrikas? Kaip mano sūnūs? — su Jos rankutė laisva galėjo pralysti tarp smaigNew
Britain,
Conn.,
VVS.
tarpu
čamberlainas
su Daladiegarbos
Jausmų
ugdymas.
To

to, ir ji užmarino virvę už vieno smaigto. Ru- kutiniu paskatinimu prie vie
šuko Aliutė.
skyrius
per
Joną
Petkevi
ru
po
Europą
laksto
j ieškoda
Žynys nieko neatsakė; dunktelėjo durys; dolfas nusmaukė kilpą beveik iki pat žemės ir, ningo ir intensyvaus kultūros liau yra visa eilė smulkesnių
čių
...........................
10.00
mi kitų kad jiems gelbėtų, o
kitoj pusėj dar buvo girdėti nueinančių žings kietai užveržės, kitą galą pasiėmė per pečius ir, ir ekonominio gerbūvio kėlimo ■reikalų, kurie visiems vienodai
N.
Grafton,
Mass.,
Lietuvis
patys
nieko nedaro.
nugarą
į
sieną
atsukęs,
pritūpė.
rupi
ir
kurių
platus
aprūpini

darbo.
niai; nutilo.
nepanorėjęs
savo
pavardės
mas
žymiai
prisidėtų
prie
mu

Laikydama
smaigtą,
Aliutė
pajuto
kad
me

šis momentas ypač ryškiai
Rudolfas vartaliojosi, veltui stengdamasis
MEŠKAI (Rusijai) Stalinas
skelbti, Vilniaus našlai užmovė raudoną skarulį ant
dis sujudėjo, palengva pasikėlė aukštyn ir pas parodė kad mes visi supranta sų pažangos. Todėl, kol musų
išsitraukti ranką; po valandėlės jis nutilo.
čiams $5 ir šaulių Sąjun akių, pririšo ją prie medžio, o
— O ką, teks kaip šunims pastipti?! — su kui urnai susmego atgal: tai buvo nepakelia me vienybės reikalą. Respub visuomenė, konkrečiau tariant
gai
$6 ..................... . 11.00 pats lazdą rankoje turįs, ko
likos Prezidento pavedimu su organizacijos, nėra konsoliduo
kriokė jis ir staiga iniršęs vėl ėmė raivytis mas sunkumas.
— Kaip, ar pakelsi, dėde? — nerimauda- daryta nauja vyriausybė pla tos, tol visų tokių uždavinių Ann Arbor, Mich., Juozas
šiauduose.
pūstuose pasislėpęs zuikius gą
paklausė
Aliutė, prisikniaubus prie Rudolfo, čios konsolidacijos pagrindais siekimas yra labai sunkus . ir Kripaitis Klaipėdos krašto
ma
— Dėde, dėde! — prabilo Aliutė pririedesdina, kurių pats bijo.
pabėgėliams šelpti .... 5.00
yra tos vienybės ryškiausias dirbamas darbas ne našus.
jus prie jo šalies. — Nusiramink.... lukterėk vis dar tamsoje neįžiūrėdama gerai jo veido.
Kitoj pusėj jūrių, Lietuviš
Tat eidami į konsolidaciją Gardner, Mass., astuonių Lie
— Pa-a-kel-siu.... — sušniokštė atsakyda- pasireiškimas. Musų Tautos
valandėlę... . Gulk aukštieninkas!. ..
ko kraujo riteriai Bimba, Pruma jai juoda kupeta pasienyje. Staiga virvė Vadas visada skelbė tautos vie jieškokime ir iškeikime tai kas tuviškų draugijų suruošto
Rudolfas liovėsi spurdėjęs.
seika ir kiti, gatavai stovi Sta
Vas. 16 minėjimo pelnas
Dideliu vargu Aliutė prisikuburiavo greta išsitempė kaip kilpinio saitas, smaigtas ėmė kil nybės mintį ir šios vyriausybės mus jungia — kaip pareiškė
linui bendru frontu gelbėti
jo ir, dantimis sugriebus kelis kartus apsuktą ti ir pasviro į Aliutės pusę. Ji atšoko prie sie sudarymas yra tvirta ir aiški savo pasikalbėjime su “Lietu per A. Glebaucį ......... 28.00 zuikius “vajavoti”.
$154.00
liepos plaušų virvę, pradėjo krimsti. Darbas nos. Rudolfas atsigręžę ir paėmė jį į glėbį. Ro jo vedamos linijos išdava. Tau vos Aido” atstovu ministras
Plaušinis.
Viso
Apsigynimo
Fondui
lėtai ėjo; virvė giliai buvo įsiveržus į seno kar dėsi, du pasakų galiūnai susiėmė grunitis tamso tos Vadas savo kalbose ne vie pirmininkas Brig. Gen. Černius.
žygio kūną, ir dantimis nugraužti tegalima bu je ir vienas didesnis beveik be garso parvirto ną kartą yra pareiškęs kad Tokiu jungiančiu reikalų turi ir įvairiems tikslams $416.60
JEIGU kas pasako žmogui:
vo iki pusės. Aliutė apčiuopė kad per rankovę antrajam po kojų. Anga išeiti buvo! Bet gre- prie valstybinio darbo turi bū me daug ir jie mums garantuo
tavo
akys kaip vanago — tas
ta
smaigto
susmuko
ir
galiūnas.
ja
tvirtą
konsolidacijos
bazę.
•
ANGLIJOJE
nuo
automo

ti pritrauktos visos kūrybinės
•Rudolfui jau siurbėsi kraujas.
įsiręžimo
laikoma
už garbę.
Musų
tautos
ateitis
gi
tokios
Aliutė
puolė
prie
jo
;
nuo
didelio
bilių
nelaimių
bendrai
imant
pajiegos, kurios gali ir nori po
— Daugiau negaliu.... — pasakė ji, dar
Rudolfas
drebėjo
kaip
drugio
krečiamas.
Jeigu
pasako: tavo nosis
konsolidacijos
reikalauja
ir
prie
žūsta po 18 žmonių kasdien.
zityvų darbą dirbti, ši mintis
kartą pamėginus dantimis sugriebti virvę. —
—
Al-liu-te,
pal-lauk
’
.
....
—
uždusęs
išta

kaip
vanago
— žmogus įsižei
jos
turime
eiti.
naujos vyriausybės sąstate yra
Pamėgink nutraukti!
• MEDUS naudojamas prie
džia.
Rudolfas įtempė visas savo jiegas. Virvė rė jis, pajutęs kad ji stengiasi jį pakelti. Jis kuoplačiausia pravesta.
išdirbimo golfo boliukių, sku Kodėl?
triokštelėjo, nutruko ir vienas galas teko Aliu nuleido galvą ant rankos; kraujas smilkiniuose
Naujoji vyriausybė, kurios
LIETUVOJE, Motinos Die timuisi pastos, dantims šveis
tei per veidą. Gabaus išsinarplioti neilgai rei plakė kaip kūjais.
i priešakyje stovi karys, tvirtai nai ir šeimos savaitei ruošti ti pastos ir tabako
Kalėjime vandens nebuvo. Aliutė sugalvo ! suaugęs su drausmės ir vieninkėjo. Rudolfas atkratė kraujuotą nutirpusią
komitetas, gausingos ir .svei
V. G. Sandaroje šitaip:
SKAITYKIT!
ranką ir pradėjo atraišioti ir Aliutę. Atraišio jo padaryti iš šiaudų vėduoklę ir pradėjo vėdin i gurno tradicijomis, yra tvirtas kos šeimos paskatinimui, pa
ti
jo
galvą.
Tyras
oras
greitai
atgaivino
;
po
va

jęs ją, Rudolfas nubėgo prie sienos ir ėmė mė
laidas kad Tautos Vado skelbia skirs pinigines ir kitokio pavi ir platinkit šiuos laikraščius:
Nelabai senai New Yorke
ginti prakišti ranką pro smaigčių tarpus, bet landėlės Rudolfas pamėgino keltis ir netrukus ma vieningo darbo mintis su dalo premijas.
kuris
areštavo
gaisrininką,
AMERIKOS LIETUVIS
jau atsistojo. Aliutė jį palaikė.
pralindo tik pirštų galai.
mėgino padegti namus, Kuosilauks dar realesnių vaisių.
V A
Iš LATVIJOS galima įvežti
— Nieko.... dabar jau nieko. .... atlei
Aliutė pribėgo prie kitos sienos, tačiau nei
met jo paklausta dėl kojis taip
į Lietuvą gyvulius ir paukščius,
UTIS
Kartu
su
musų
valstybės
vasupuvusių nei rečiau sukastų smaigčių nerado. do... . — pasakė Rudolfas, palengva atstumda ! dovybės konsolidacija reiškia pašarą ir tt. Bet iš kitų vals
daro, tai jis atsakė: “Aš no
Y B Ė
Išeities nebuvo. Aliutės galva veikė gyvai, mas ją: — dabar tik negaiškim!
riu pasipraktikuoti gesiname.”
tybių tie įvežimai draudžiami.
A R A
si
ir
musų
visuomenės
g.yvesAliutė atsargiai atsistojo anL galo išversto
tačiau išsigelbėjimo būdų niekaip negalėjo su
Taip dabar SLA. Pildoma
smaigo ir peršoko per duobę. Paskui plačiu
rasti.
Taryba vienur griauna, kitur
Apėjus aplink kalėjimo pasienius, Aliutė at žingsniu peržengė ir Rudolfas. Belaisviai susto
stato, trečioj vietoj j ieško pir
sisėdo prie vieno ramsčio, kuriais buvo parem- jo prie kalėjimo sienos ir ėmė klausytis, bet nei
kti namą, ne dėl to kad reika
tas meldų stogas, ir staiga jos akys pamatė brazdėjimo nei kitų kokių garsų niekur aplink
linga, bet šiaip sau “pasiprak
šiauduose surazgvtus virvės galus. Ji paėmė nebuvo girdėti, žyniai perdaug pasitikėjo savo j
tikuoti” real estate. Kai p.
ir suraišijo juos į vieną: pasidarė ilgas galas. kalėjimo sienomis ir sargyba prie jo nestovėjo:
K. Jurgelioniui prisisapnavo
• Virve nešina Aliutė priėjo prie Rudolfo ir iš stačių ąžuolinių rąstų sienos visuomet pati
New Yorke pelės tai taryba nu
kimai saugojo jų grobį.
truktelėjo jį už alkūnės.
tarė centrą perkelti į PittsNaktis buvo tamsi ir tyli. Nei mažiausio
— Dėde!. ... — tyliai pasakė ji.
burghą.
vėjo dvelkimo. Juodais lanksčiais išvingiuota
Rudolfas atsigręžė.
i
— žiūrėk tik. .. . užmeskim virvę ant ram stovėjo prieš bėglių akis alkos siena, o į kairę
DIDELĖ LIETUVIŠKA
ir į dešinę miškai, Viršuje žėrėjo žvaigždėmis
sčio viršaus ir išsikabariosim.
Rudolfas permetė akim smaigčių sieną ir nusagstytas dangus, Viename daikte buvo matyti kaž koks neaiškus atspindys — tai už siepalingavo galvą.
— Ne.... — kiek begalėdamas tyliau su nos prieš Pikulo stabą amžinoji ugnis kūrenos,
C. Pakeltis Pharmacy
Du juodi šešėliai slapstydamiesi kalėjimo
dundėjo jis: — viena ranka neišsiroplinsiu! O
1117 East 79th Street
pasieniu suko į mišką.
tu — taip. Šok man ant pečių ir bėgk.
(Kampas Pulaski Avė.)
Toli pragydo gaidys, Nuo dangaus skliauAliutė atstume jo ištiestą ranką.
Užlaiko visokias namines ir
— Kvailystė! — priešinosi Rudolfas: — tų nukrito blyški žvaigždelė, ir jos aprėžtas,
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
aš tai jau senas velnias, vistiek laikas mirti, o miglotai auksinis pusiauratis dingo — kartu
dingo miško tamsoje ir pabėgę belaisviai.
triojo užsisenėjusio Reuma
tau dar gyventi reikia. Lipk!
tizmo,
nuo visokių žaizdų,
— Ne, dėde! Juk mane pažysti, — tvirtai
(Bus daugiau)
dedervinių, nevirškinimo vi
pridūrė ii, pamačius nekantraujantį Rudolfą.—
durių, užkietėjimo vidurių,
Jei išeisim tai tik abudu drauge!
kosulio, kataro, lytiškų nu
MARIJA BOČKAREVA
silpnėjimų, visokių lytiškų
— Tai aš tave. ... — suriko įpykęs Rudol
ligų, nerviškumo, nemigės ir
fas, bet Aliutė užčiaupė jam burną: — per sie Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija
visokių kitokių ligų.
Bočkareva,
jos
gyvenimas
ir
kariavimas;
prisiar

ną permesiu. ... — išgirdo ji pro pirštus taria tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. ------------- - -----C. Pakeltis Vaistine
mus žodžius.
— Aš vistiek atgal sugryšiu....
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Dabar tik 50c.
— O Albrechtas, o Henrikas? — karštai
VYTAUTAS DIDYSIS, įjojęs į Juodąsias
. skelbia Krymo pusiausalio prie Lietuvos
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534
Vaistine
atdara 7 dienas savaitėje.
imperijos
prijungimą.
Paveikslas
yra
nuotrauka
iš
Styko
piešinio,
Karo
Muzejuje.
VDV.
Reikalaukit
“
Dirvoje
”
pasakė Rudolfas, — kas laukia juos? Apie juos
’Po Klaipėdos netekimo su
krėtimo, kokį panešė Lietuva,
susidarius Lietuvoje naujai
Vyriausybei,, Lietuvos Aidas
Balandžio 1 d. rašo:

VAISTINE

X

6

DIRVA

S!“

AKIŲ APSAUGOS TARYBOS KALBĖTOJAS

PO TURNAMENTO
Clevelandas turėjo daug svečių — Laimėtojai

IŠKELIA KENKSMINGUS GANDUS

•v

1S-

• DARBAI Clevelande pa
ėjo: Cleveland, Dayton ir Amsterdam
lengva gerėja. Darbininkų re
gistracijos biuras praneša kad
čampionato laimėtojai išėjo sekančiai:
per Kovo mėnesį šymet į dar
bus buvo pareikalauta darbi
CLEVELAND ........... 53
DAYTON .........
51
ninkų dusyk daugiau negu Va
AMSTERDAM
....
19
NAGARA
FALLS
..
7
sario mėnesį, ir dvigubai tiek
kaip pernai Kovo mėnesį. In Antrame metiniame Ameri Dovanų Įteikimą atliko nau
dustrinis judėjimas nuolat di kos Lietuvių Krepšinio Turna
jos parapijos klebonas Kun. A.
dėja, sako Biuro vedėjas Sei- mente
per
tris-keturias
dienas
Karužiškis,
Lilian Brazi'utė ir
ple.
Balandžio 14-16, buvo atsilan K. S. Karpius.
kę ir sportininkų ir jų draugų
Sako, Chicagiečiai nori kitą
iš tolimų miestų.
turnamentą turėti pas save.
Basketbolininkų komanda iš Tiesa, ten gal sueitų daugiau
toliausia buvo iš Amsterdam, publikos, bet dėl tolumo ryti
Pinigus Lietuvoje, siųs- N. Y., virš 400 mylių kelionės, nėms valstijoms joms nebūtų
Wis., irgi apie 400 m.; galima turnamente dalyvauti.
tus per “Dirvą” šios Racind,
Abu turnamento vakaru Lie
po jų tolumu sekė Chicaga,
ypatos:
• Gary, Ind., Niagara Falls, Det- tuvių ^salėje buvo svečiai sportininkai, jų draugai, ir maža
roit, Dayton.
Rep.
Kitos sportiningų komandos dalis vietinių.
$3.00
Pačkauskąs Jonas
$10.00 buvo iš Dubois, Pa., Duųuesne,
Stasys Malauckas
$11.00 Pa., Youngstown ir Akron, —
Pranas Rumbutis
$18.00 viso 12 komandų iš kitų kolo C IT Y rpHEATEĮ£
Elz. Bražinskienė
$6.00 nijų, o keturios vietinės.
Bronius Breivė
žymesnių svečių iš toli bu
$5.00
Marijona Zlatkienė
$10.00 vo: Jaunimo redaktorius Juo
Ona Visockienė
$5.00 zas Poška ir to pat laikraščio
Dvi Sovietų Filmos
Gabrielius Jonaitis
$20.00 sporto redaktorius Juozaitis iš City Theatre šiomis dienomis pra
Pranas Mitkus
$2.00 Chicagos, Margučio adminis deda rodyti dvi įžymias filmas iš So
Stasė Kulbickienė
Magdalena Kairaitienė $25.00 tracijos reikalų vedėjas Jurgis vietų Rusijos studijų, “Kaimo Nuo
Rudelis su žmona iš Chicagos. taka” ir “Potemkin”.
Kreipkitės vėl:
Vieną krepšinių komandą “Kaimo Nuotaka” yra gaminta
ir apima gyvenimą vie
patiko
nelaimė: Gary, Indiana, Ukrainoje
“Dirvos” Agentūra
nos mergaitės ir ją pamilusių dvie
antrai komandai važiuojant jų vyrų kolektivėje ukėje. Paveik
6820 Superior Avė.
jau apie 80 mylių nuo Clevelan slas apima liaudies šokius, muzi
do, automobilio nelaimėje su ką ir dainas, kurias paruošė Sovie
Cleveland, Ohio
Unijos popui iariškiausias laisvo
daužė savo automobilį, negalė tų
meno kompozitorius I. O Dunayevjo toliau važiuoti, du važiavu- sky.
, šiųjų dikčiai sumušti. Laimė Filmą “Potemkin” yra didžiausias
padaras kokis kada yra bu
Formai Cleaners lnCi I kad neįvyko didesnės katastro filmų
Sovietų studijose.
fos. Juos nuvyko atvežti i vęsTaipagamintas
revoliucinė filmą, paruo
Vyriškų
Clevelandą pirmiau atvykęs jų šta su yra
naujų garsų efektais ir ma
Moterišku
draugų automobilis.
tantiems patiks.
RŪBŲ
Dovanas laimėjo šių koloni
Taisymas
jų žaidikai:
K E L L E R
Valymas
I dovaną — Clevelando Lie
SHOE REPAIRING
tuvių Sporto Klubo komanda;
GREITAS
II dovaną — Daytono Vyčių
PATARNAVIMAS
AVALŲ TAISYMAS
komanda;
DARBAS GARANTUOJAMAS
Amsterdamo
III dovaną
Paimam visą darbą
Vienatinė įstaiga kaimynystėje
komanda.
iš jūsų namų ir Pa
turinti paskiausio išradimo
statom gatavą atgal.
Kaip pernai taip ir šymet
mašinerija.
dvi pirmutinės dovanos atiteko
Telefonuokit
Ohio valstijos komandoms, šy Darom ir taisom avalus visoHEnderson 3050
(19)
met Akrono komanda, kuri Greitas patarnavimas.
J. Bindokas ir Sunai, Sav. pernai laimėjo I vietą, pralai
kioms kojom sulyg reikalo.
mėjo pačioje pradžioje.
1194 East 79th Street
8125 Superior Avė.
Clevelando komanda, pernai
buvo antroje vietoje, šymet
pateko pirmoje.
• GERI PIRKIMAI
Smarkiausia žaidimuose pa
INVESTMENTUI
sižymėjo svečių komandos se
kančiai : Daytono, Amsterda MURO NAMAS, garo šiluma, 6 šei-

GAVO

AKIŲ PRIEŽIŪROS ŽVILGSNIU

Turnamentą vadovavo Ame
rikos Lietuvių Sporto Sąjungos
prezidentas ir Cleveląndo Lie
tuvių Sporto Klubo pirminin
kas Jurgis K. Venslovas, dar
buotis
pagelbėjo vietinio klubo
KAIMYNIŠKOS
nariai.
UŽEIGOS Dovanos sportininkams bu
vo: I — nuo' vietino Klubo;
II — nuo klubo moterų sky
riaus; III — nuo Dirvos.

K. STONIS

Feliksas Baranauskas

RĘSTAURANT

RUBSIUVIS

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčiij

RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS,
PERSIUVIMAS.

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

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

6824 Superior Avė.

985 E. 128 St.

HAN’S CAFE

MUlberry

MU1. 3540
3549

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

Reikia Saugoti Akis
“Pats svarbiausias dalykas yra
išmokti kaip tinkamai prižiūrėti
akis geram regėjimui ir gerai svei
katai, nes apleidžiant akis galima
sulaukti sveikatos sugadinimo ir
matymo susilpninimo”.
reikalingumą
Kalbėdamas
apie
mokymo tinkamai užžiurėti akis,
Dr. Fishbein sako kad žmonės gauna įvairių keistų priemonių savo
akių silpnumui gydyti.
“Paveizdan”, sako jis, “yra priimtas prietaras kad trinant vieną
akį kuomet kas į kitą įkrinta, pa
gelbsti išvaryti įkritusią dulkelę.
Šis būdas suprantama yra geresnis
negu trinant tą akį kuriai kas įkri
tę, tačiau tai nėra moksliška, ir tan
kiausia neduoda pagalbos.
“Nėra jokios taisyklės asmeniui
prisilaikyti jeigu jam į akį kas įsi
skverbia.
Netrinkit akies!
Tryni
mas akies tik gali perdrėksti akies
pavirš} dengiančią stiklui panašią
dalį, ir dulkė gali įsispausti giliau
ir apsunkinti ją išimti tam kas ži
no kaip išimti.”
Apgavingi Akių Mankštymai
Nesenai, Dr. Fishbein sako, dide
lė Amerikiečių grupė buvo paragin
ta mesti šalin savo akinius “ir gy
dyti savo silpnas akis mankštinim.u
akių raumenų”.
Kas tai sumanė,
sako jis, kad trumparegystė paeina
nuo ištempimo akies lėliukės tam
tikrų akies raumenų.
Komerciniai
išnaudotojai tuoj pradėjo pardavinė
ti knygas ir raumenų mankštymo
sistemas ta idėja paremtas—ir ga

mą to pasekmėje, tikrina Dr. Fish
bein.
“Kita kenksminta idėja kuri bu
vo platinama pastarais laikais”, tę
sia jis, “paremta tuo kad šaltas
vanduo viską gydo, šaltas vanduo
apmarina skausmo jausmą akių
dirksniuose. Bet tas neišgydo akies
užkrėtimą, ar kurios kitos kūno da
lies; vanduo nesustiprina akių rau
menų, nei gelbsti matymui, ir yra
neprotinga pasitikti vandeniu.
Saugokitės Saulės’
“Yra dar ir kita keista teorija.
Kas tai paskelbė jog akis galima
ištiesinti žiūrint stačiai į saulę, gal
būt manant kad galima išvystyti,
pamėgdžiojant erelio akis, sau to
kią gamtišką jiegą. Saulės žėrėji
mas yra pavojingas akims, yra net
atsitikimų kur žmonės apakę nuo
P. P. MUL1OLIS
sniego žėrėjimo ir saulės šviesos,
PASTOVUS NAMŲ PARDAVIMO kuomet akys perdaug išstatytos į
tokį žėrėjimą.
IR APDRAUDOS AGENTAS
“Taip pat reikia žinoti kad žėrė
6606 Superior Avė.
jimas paeinantis nuo dirbtinos švie
HEnderson 6729.
sos yra taip pat pavojingas akims,
ir reikia būtinai saugotis kad na
mie naudojama šviesa butų užtekti
Dirva dabar yra pigiausias nai didelė, bet be žėrėjimo.”
darbininko liuoslaikio drau
Tokias keistas idėjas, Dr. Fish
gas; platinkit ją tarp savy. bein sako, žmonės priima laikas
nuo laiko ir tuomi sau kenkia.
. “Faktas kad daugybė žmonių pa
sitiki tokioms klaidingoms mintims
parodo reikalingumą platinti infor■B

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

ROAD

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
CAFE

• Night Club •
4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:(«/ ryto)

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

return for supper, which is usually
light and consists of cold food, and
a hot drink, according to the weather.
Right after supper everyone
hurries out for the vvalk on the
pier, whore there is fun and singing, and. all the folks meet, all the
vacationers mixing together. Even
dates are made to meet ;on the
pier.
After it gets dark, those
that come here for a ręst, go home
to bed and start the šame thing
over again the next day, while
those who are more interested in
having a good time, and enjoy a
more strenuous vacation get together in groups and head for one
of the many restaurants, where
they dance and spend the ręst of
the night which is very short out

alkoholio jiega būna griauna
ma laiminga šeima.
Veikalas vaizduoja šių dienų
žmonių gyvenimą.
Veikalą vaidina artistai skau
tai ir jų rėmėjai. Režitorius
—■ S. Telksnis.
Po vaidinimo seks:
Mažų mergaičių plastika-baletas:

1. Bangų valsas,
2. Plastika su roželėmis.
Plastiką atliks kiekvieną kar
tą po 8 mergaites. Plastikos
mokytoja — A. Sehultz (Jur
gely tė).
Šokiai ir žaidimai su margu
mynais.
Pabaiga 12 vai.
Todėl mes, jaunuoliai skautai
kviečiame savo rėmėjus Lietu
vius atsilankyti musų paruošiman ir pasidžiaugti kartu.
Skautų Vyr. štabas.

Rosedale Paper Co.
6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
A'isoki šniūrai ir kt.

•

SAM PONGONIS, Sav.

HEnderson 1919
•j*

❖

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

Ofiso MAin 1773

Namų 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
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

❖

4
❖
❖

Kainos

breaks again.
This Yvhole routine is so sėt out
here, and everyone adheres to it so
obeyingly that if you dared to do
something different you feel likę
a sheep that has strayed from
the flock.
If you return to the
beach after three o’clock in the
afternoon, it seems as if someone
had been there with a big broom
and just swept it clean of every
human being, it is so desertecį.
After Bernice and I had enough
of bathing in the water and in the
sun it was time for lunch so we
went back to our vilią. Here we
received a message that Mr. Zaborskis called and was coming over
in the evening, from Klaipėda which
is about 20 miles away. After our
lunch we went to town to shop for
amber, and we had a grand time
for we found many stovės with
windows just bulging with displays
of amber articles of every description. And if anyone thinks amber
is cheap in Palanga, they have
another thought coming, for indeed
we found it to be rather exnensiye,
and it worried us foi’ we were
so delighted with the beauty and
elegance of it, we wanted to buy
loads of it for all our friends back
home, būt alas, we were forced to
ūse discretion and good judgement.

KURIOS JUM ■J PATIKS
^Vyrų geri broadcloth marškiniai
®Vyrų šilkiniai kaklaraiščiai ___ ©Vyrų gražios kojines, pora____
©Broadcloth apatines kelnaitės__
3 uz
©Gražios naktinės pažamos_____
©Vaikų skalbiami Siutai ________ _ 2 už
® Vaikų K & EMarškihiai_______ . 2 uzv
©Vaikų tvirtos kelnaitės ________
©Vaikų trumpos kojinės________
• VYRŲ PAVASARINES SKRYBĖLĖS
v

$1.00
_ 25c
_ 19c
$1.00
$1.19
$1.00
$1.50
$1.00
_ 25c

1

Visokių pavidalų ir spalvų — po $1.95 ir aukščiau.
TA

TZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA W 1/ Ą T
I I\/il
už
centu ir aukščiau
Ez * IN/k Į

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė.

(Continued)

Kampas Giddings Rd.
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HEnderson 9292

Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė.
N. A. W1LKELIS
Salininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

s

ATMINKIT: Mes išvalysim jūsų seną furnasą, ir pataisysim bent kokio išdirbimo furnasą. '
•
Dengiam ir taisom kiaurus stogus
©

=

=

i

i

1

§

Vežimai ligoniams pervežimui i Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

=

ANTON ANZLOVAR |

i 6202 St. Clair Avė.

Lietuviška iŠdirbystė.

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

i

KVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI.

|

Mes pasirengę patarnauti Lietuviams.

ni:u. \ c. .JAKins

Taipgi Vaikams Rūbai ir Parėdai

Pas mus rasite didžiausį pasirinkimą už mažas kainas visokiausių medžiagų, moteriškų ir vyriškų dėvėjamų reikmenų, papuošalų, skrybėlių, vaikams ir
mergaitėms rūbų, skrybėlių, taipgi namams patie
salų. Musų prekės geriausios rūšies.
(17)

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. E
Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. =
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
E

ir aukščiau.

•
1248 East 79th Street
• Cleveland I
E = HEnd. 2149
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Vyrams ir Moterims

ag

The Wilkelis Furniture Co.

Išsimokant tiktai po $5.00 PER MĖNESĮ.
NAUJI STOGAI UŽDENGIAMI mažu išsimokėjimu
tiktai po $5.00 PER MĖNESĮ.
Musy Nuobėgiai (Gutters) dabar yra didesni ir geresni,
SHING.LE
Jūsų namus apkalame už visai prieinamai
SIDING
išsimokant tik po $10.00 per mėnesį.

Vasarai Sutaupysit Pinigų

PMAKtS

i

8

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
6522 Superior Avė.

HEnderson 3842

s
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r

Nikodemas A. Wilkelis
IR BALSAMUOTOJAS

6804 Whitney Avė.

= Nauji Furnasai — Naujos Paipos sudedama = =

6704 Superior Avenue

i
I

1!STATEWINDOW SHADE

JOE GRAFF — Lietuvis Amatninkas.

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

Sekmadienį, Balandžio 23 d.,
4:30 vai. po piety, Lietuvių sa
lėje, Clevelando Lietuvių Skau
tų Skyrius ruošia Clevelandiečiams Lietuviams gražų vakarą-teatrą.
Pradžioj — 4:30 vai. po pie— salės atidarymas ir tuo
metu maršai, vėliau himnai ir
Skautų Vado raportas.
Punktualiai 5:50 vai. veika
Photo Torkel Korling.
las “SUDRUMSTOJI RAMY
BE”, Petro Vaičiūno 4 veiks
Dr. Morris Fishbein, garsus pa
mų drama.
saulinis autorius ir kalbėtojas
medikaliais
klausimais,
kuris
šis veikalas yra parašytas
apsaugoja savo akis atlikda
1927
m. gerai žinomo Lietuvos
mas savo tyrinėjimus prie ge
dramų ir komedijų rašytojo ir
ros šviesos.
poeto, Vaičiūno.
“Sudrumstoji Ramybė” ilgai
macijas apie tinkamą užžiurėjimą laikėsi Kauno scenoje: Valsty
akių, vardan geresnio regėjimo ir
bės teatre ir kitur, net ir progeresnės sveikatos”.
vincijoje buvo suvaidinta apie
30 kartų.
IN OUR LITHUANIA Turinys šio veikalo yra gražus. šią dramą buvo parašęs,
ne tyčia paketinęs grasinti nuo
(Continued from page 8)
alkoholio, ne turėdamas ten
beach to swim, the custom is to dencijos, kuri dažniausia meną
get dressed for the afternoon, or užmuša, bet dėstydamas tokias
nap, or just relax. Some go for aplinkybes kurios g r i a u t e
a stroll to town to shop for amber griauna laimingai susidariusias
or mail cardš and letters, then
at 4 o‘clock tea and cake is served, šeimas.
and immediately after this the band
Pačiame veikale, scenoje,
concert begins in the pine woods,
where everyone gathers. The con matysite rimtesnių, linksmes
cert ends about 7 o’clock, and all nių ir liūdnų momentų, kaip

Home Owners Service Co.

Atsakantiems žmonėms duodame iš
simokėjimu ilgesniam laikui.

CAFE
Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai

Clevelando Skautai pasiruošę Gražiai Pasirodyti
Sekmadienį, Balandžio 23, Lietuvių Salėj e

moms, po 5 kamb., maudynes; 1 na daugelis sugadino savo regėji here, for about 2 o’clok the dawn

šeimai 4 kamb. maudynė, ir 2 šei
mų namas, 13 kamb., dvi maudyns, du anglių furnasai. Nuomų per
mėnesį $264.50. Kaina $16,000, įmo
kėti $1600, likusieji po $144 į mėn.,
5% procentai. Ant Addison Rd.
DU MURO NAMAI, 4 muro gara
žai; viena centralinė garo šiluma,
4 didelės krautuvės, 9 šeimoms po
4 ir 5 kamb.; nuomų per mėnesi
$435; kaina $26,000, įmokėti $3,000,
likusieji po $230 mėn., su 5% proc.
Ant East 156 street.
TAIP PAT turim daug po visą mie
stą mažų namų nuo $1800 aukšč.
Reikale pirkimo ar pardavimo na
mų ir bent apdraudos mano dauge
lio metų praktika bus naudinga tam
kas pas mane kreipsis.

Taisymas mano speciališkumas.

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

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

SKAUTŲ VAKARAS

Lietuvis Laikrodininkas

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

ANSEl

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

Nors tai yra keista, sako Chica
gos žymus Dr. Morris Fishbein, ta
čiau nekurie žmonės tiki, jei gersi
iš daržų laistymui įvesto vandens
krano į vidurius gali įlysti gyvatė;
kiti tiki jei miegosi mėnesienoje,
gali patapti “paikas”; ir yra tokių
kurie tiki jeigu palytės rupužę, ant
rankų gaus karpas. <
Dr. Fishbein, redaktorius The
Joumal of the American Medical
Association, ir Hygea, sveikatos
žurnalo, kalbės metiniame Akių
Apsaugos Tarybos posėdyje Hotel
Statler, Clevelande, Balandžio 25.
Bėgyje eilės praeitų metų, Dr.
Fishbein pašventė daug laiko naiki
nimui “sveikatos prietarų” ir iškė
limui netikrų gydymo būdų.
Daug tų netikrų gydymo butų,
sako jis, buvo siūloma akių ligose
ir daugelis žmonių šiądien turi su
gadintą regėjimą tik todėl kad jie
buvo aukomis tų nemoksliškų “gy
dymų”. Jis išgiria Akių Apsaugos
Tarybą Clevelande už' jos “mokslin
gą programą teikiamą šio miesto
visuomenei”.
“Nesenai paskelbtas Nacionalės
Draugijos Gelbėjimui nuo Apakimo
raportas parodo žymią pažangą pa
darytą regėjimo apsaugojimui”, sa
ko jis, “ir moksliškas veikimas tokių organizacijų kaip Sig'ht Saving
Council prisidėjo daug prie to progreso.

•

mo, Niagara Falls, Duąuesne.
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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). •
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Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
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Jei kokia nors didžiausia va
PRIE Vidaus Reikalų Minis
JĮIPPODROMJ^
gystė
įvyksta tai vis Ameriko
terijos sudaroma Krašto Staje; kur didžiausius kyšius ima
tybos Komitetas, kurio svar- Pasaulnė Politika — Anglija — Komunizmo Pa —
Amerikoje; kur milijonines
biausi pareiga bus skatinti Liesumas mokesčių nesumoka “The Story of Vernon
vojus — Ispanija — Amerikos Keistenybes
tuvos atstatymą,
Ypatingai
valdžiai — Amerikoje; kur di
and Irene Castle”
džiausių žmogžudysčių būna —
komitetas dės pastangų aprū
Amerikoje;
kur
vaikus
vagia
Prezidentas, Vyriausy GANDAI NETIKRI
(Clevelandietis Vladas Selic-, bangos ir turto yra daug skurŠtai tapo pagaminta filmą vaiz
• KAUNAS, Balandžio 14. — pinti namais darbininkus, že kas gavo nuo savo brolio iš do,
1 vargo ir bado, todėl Ameri.-  — Amerikoje; kur dienos me duojanti garsiausią šokikų porą ko
mesniuosius
valdininkus
ir
ūki

be, Seimas Atsisakė
tik pasaulis žinojo, pavadinta
Kauno sekantį 'įdomu laišką): koje irgi turi būti reforma, tu apiplėšia bankus — Ame “kią
Šiomis dienomis užsieniuose
The Story of Vernon and Irene
ninkus.
rikoje.
Kur
daugiausia
silpna

nes
tai
yra
tiesiog
apsileidimas
nuo dalies Algų
Castle”, kuriuos vaidina šių dienų
paskleisti gandai apie sąmok
šokikai Fred Astaire ir
Apie pasaulinę politiką, gali valdžios kad 10 milijonų žmo pročių yra — Amerikoje, nes žymiausi
slą Kaune yra piktas prasima
Ginger Rogers. Ta linksma filmą
kai
Amerikiečiai
atvažiuoja
nių
reikia
šelpti,
kad
badu
ne

• KAUNAS, Balandžio 14. — nymas, todėl ir jokių areštų
ma pasakyti kad tai yra di
rodyti šeštadieni, Balan
LIETUVOS DARBININKAI džiausia košė, bet šitoje košė numirtų ir nieko neveikia to Lietuvon, juos ir piemuo ap pradedama
Taupumo sumetimais Vals ryšyje su tuo negalėjo būti.
džio 22, Hippodrome Theatre.
gaus progą apvažinėti ir susi je iki kas taukus graibo Mus kia armija žmonių, Tai di- gauna. Vienas Amerikietis pa Filmą vaizduoja tikrojo gyveni
tybės Prezidentas sumažino
nuostolis valstybei. sigėręs su prostitute visus pi- mo karjerą šokikų Vernon ir Irene
pažinti su savo kraštu, su is solini ir Hitleris, o vadinamos džiausiąs
sau algą 17.5 procentų, o Sei DALYVAUS BERLINE
Amerikoje
reikėtų apkarpyti nigns prašmutino; kitam Ame Castle, kurie iš nežymios vietos pa
demokratinės valstybės tiktai
į pasaulinę garsenybę keliu ne
mas ir Vyriausybė 10 procen • KAUNAS, Balandžio 14. — torinėmis ir šiaip įdomiomis šaukštus laižo. Po didžiojo ka tas 60 šeimų kurios valdo vi- rikiečiui kaž koks gudruolis už kilo
ilgų metų bėgiu, ir kurie sutvėrė
1000
dolarių
parduoda
mašiną
vietomis.
Tuo
rūpinasi
Darbo
są
U.
S.
A.
turtą,
o
tą
gali
at

Vokiečių Vyriausybės kvie
tų. Tais pačiais sumetimais
ro, labai madoje visur buvo de
daugybę gražių balinių šokių.
ne parliamentas, o tvirta litams dirbti; trečias iš Kupiš Filmą apimą periodą nuo 1911
panaikinta •Visuometinio Dar čiami Kariuomenės Vadas Gen. Rūmų liaudies universiteto va mokratijos, kaipo laimėjusios likti
diktatoriška ranka, taip kaip kio pasisamdė keturis žydus metų, kuomet Vernon Castle buvo
bo Vadyba, o jos funkcijos pri Raštikis ir Kauno Burmistras dovybė. Ekskursijomis darbi karą, bet šitos demokratiškos Italijoje. Rodos, kai pagalvo kad jie patys savo jiega iš Ku paprastas pastumdėlis komedijantas
valstybės po karo ant savo lau
Yorko teatruose, iki jo nelai
skirtos Vidaus Reikalui Minis Antanas Merkys Balandžio 20 ninkai galės susipažinti ir su rų užmigo, nieko ypatingo ne- ji, tai turėtų Amerikoje žmo piškio i jo namus 4 kilometrus New
mingos mirties orlaivio nelaimėje
savo
profesijų
draugais.
jį
nuvežtų
ir
už
tai
sumokėjo
dalyvaus
Berline
ruošiamose
nės.
didžiausioje
santaikoje
ir
terijai.
Texas valstijoje laike Pasaulinio
sukurdamos, o susirinkę parpavyzdingoje tvarkoje gyven 200 dolarių. Rodos tokioje kul Karo.
iškilmėse.
liamentuose
po
savaitę
ginčy

ZARASŲ apskrities >t įstaigos
šalyje žmonės gyven Jis su savo žmona buvo nuvažiaVieningo darbo Vyriausybės
davos dėl menkiausio dalykė ti, nes ten visur laisvė ir laik tūringoje
dami
turėtų
būti gudrus, kul vę Į Paryžių, nežiūrint kad buvo
LIETUVIŲ
mokytojų
suva

raščiuose
viskas
laisvai
ir
at

prašo
kad
butų
nutiestas
iš
lio, o visuomeniniais reikalais
V J deklaracija randa didelį • prita
jiems patėmyta joe: “niekas nenotūringi,
protingi.
O dabar vis rėš
rašoma. O žiūrėk viskas
žiūrėti kaip vyras su savo žmo
rimą visuose gyventojų sluog- žiavime Ministras Pirmininkas Skapiškio i Zarasus geležinke ir bedarbių darbu aprūpinimo virai
kas darosi atbulai.
darosi
atbulai,
ir
žmonės
Ame

na
šoka
”. Ten
~
jiems prisiėjo ir paGen.
Černius
ir
švietimo
Mi

negalėjo
ir
negali
sutvarkyti.
lis. Šio geležinkelio tiesimą
snįuose. Vyriausybė gavo dau
badauti, iki pavyko gauti pradžią
rikoje
daug
kvailesni
ir
fana

(Bus daugiau)
Aš kitados esu rašęs kad tizmo pilni iki apsurdiškumo.
nistras Dr. Bistras savo kalbo Zarasų miesto ir valsčiaus sa
vienoje Paryžiaus kafejoje.
Betgi
gybę sveikinimų.
po keliri mėnesių jiedu tapo Euro
pasaulio
likimą
politikos
at

se pabrėžė nuoširdžios tautos vivaldybės žymiai paremtų:
pos sensacija, o kai sugryžo Į Ame
nuspręs karas busintis • Pavyzdžiui, dėl tikybos pa
Vajus Apsigynimo Fondui vienybės ir krašto gynimo sti duotų nemokamai žemės skly žvilgiu
riką ir čia turėjo didžiausi pasise
tarp komunistiškos Rusijos ir imti, tai Amerikoje jų yra to
K. ŠTAUPAS
kimą.
prinimo reikalų.
turi didžiausį pasisekimą.
pus ir tt.
kitų valstybių, pirmoje eilėje kių juokingų kad žmogus pra
Nepraleiskit nepamatę šios filKambarių Popieriuotojas
Vokietijos. Daug kas kaltino dedi abejoti ar jie yra sveiko
mos.
Namų Aptaisvtojas
Angliją kad ji atidavė Čeko proto. Vieni laukia Kristaus
kryžkelėje,
kiti
šokius
rengia
slovakiją Vokietijai ir šitą An
J, Žemantauskas
KAINOS PRIEINAMOS
glijos nusileidimą aiškino svar bažnyčioje, treti susirinkę skie
Duokit man apkainuoti jūsų
“Dirvos” Agentas”
biausiu argumentu — taikos puose vienas kitą rykštėmis
namų aptaisymo darbą.
Wat,erburv Conn.
išgelbėjimu, tai viena, ir antra, plaka, o dar kiti visi pliki nu
St. Clair Avė.
NOTARAS
kad Anglija nebuvus karui pa sirengę vardan tikybinių apei Telef.9114
MUlberry 0744.
(17)
130
Congress A venų*
gų
visokias
orgijas
išdirba.
siruošus. Gal čia ir yra tie
sos, bet didžiausias argumen
tas buvęs tas kad Anglija nori
pusiausvirą išlaikyti. Jei bu
tų kilęs karas tai, spėjama,
butų iš to karo laimėtoja iš
ėjus Rusija, o laimėjus Rusi
jai nėra garantijos kad ir Vo
kietijoje
nepasidarys bolševiz
Patikrink šviesas savo kamba
mas, o tada Anglijai daug blo
riuose. . • Išmesk pajuodavusias ir segiau negu Vokietijos pralai
nas lemputes kurios aikvoja elektrą ir
mėjimas kare. O jei Vokietija
mažina šviesą,
Užpildyk visas tuščias
laimėtų
kare tai Angliję gerai
skyles. Naudok lemputes gana dideles ir
žino
kad
jos viešpatavimo kolo
gauk užtektinai šviesos. Lemputės dabar
nijose
butų
galas ir bendrai
yra geresnės ir pigesnės negu kada buvo.
oolitinis svoris butų lygus nu
liui. Todėl Anglija gerai ap
svarsčius užmatė kad ir tas
blogai (Rusai) ir tas negerai
(Vokiečiai), o esant mažai ap
Patikrink savo lempų gobtu
siginklavusiai jos interesai vi
vus . . .
gobtuvai yra šviesios medesai nukentėtų, todėl ir priėjo
gos bet sutepti, išvalyk juos, Bet jeigu
išvados kad Vokietija tegul ką
jie yra išėję iš mados tamsus, įgyk naunori daro su Čekoslovakija, bi
jus šviesių spalvų su baltu pamušąlu.
tik Europoje išlaikyti lygsva
Lempų gobtuvai yra geresni ir pigesni
ra tarp Vokietijos ir Rusijos
negu kada buvo.
ir iki šios valstybės jausis sa
vo jiegomis lygios, tolei karo
nebus, o Anglija karo bijo kaip
velnias kryžiaus, ji po karo
Patikrink savo lempas akių ap
prisigrobus visko turi, valdo
pusę pasaulio ir jai nieko ne
saugai ■ • •’leig-'1 j^sų lempos naudoja
reikalinga, tik susimildami ne
mos skaitymui, rašymui, siuvimui ir ki
lieskit jos.
tiems iš arti darbams neduoda AKIS
SAUGOJ ANČIĄ ŠVIESA, turėtum įsigy
Dėl Ispanijos irgi panašiai
ti SIGHT-SAVING LEMPAS, ar grindi
buvo: jei laimės respublikonai
nes ar stalines, apsaugojimui savo akių.
tai kas gali žinoti, gal ir bol
Sight-Saving Lempos yra geresnės ir pi
ševizmas pasidarys, o tada Is
gesnės negu kada buvo.
panijoje esamoms Anglų įmo
turiisigyti . Sxxxartiusse putes
nėms bus galas, panašiai kaip
padarė Meksika su Anglų fir: mų naftos bizniu. O jei laimės
Gen. Franco, tai kaip nieko ne
turintis,
Anglai mano, atsi
Patikrink savo šviesos įrengiklaups
prieš
Chamberlainą ir
žėri ? Ar jos
THllS.. Ar jūsų šviesos žėri?
Telefonas jūsų namuose ir jūsų vardas telefonų
ranką bučiuodamas prašys pi
Ar nusenę ir
duoda tik silpną švie~ą?
nigų dėl sutvarkymo ir atsta
ir negražus ?
Įsigyk moderniškus įrentymo Ispanijos. Todėl Anglai
knygoje atneš jums užkvietimus, padrąsins susi
gimus, ypatingai virtuvėje, skalbykloje
mano kad jų esamos cino, va
ir maudyklėje, kur labiausia reikalinga,
rio ir kitų metalų kasyklos
draugavimus, ir pagelbės jums pasistūmėti pir
Šviesos Įrengimai dabar yra pigesni ir
(kurių akcininku rodos ir pats
geresni negu kada buvo.
Chamberlainas yra) ne tik ne
myn dauginant santikius su draugais ir biznio ve
nukentės, bet jų pastumdėliu
bus pats Gen. Franco, ir be to
dėjais. Clevelande jus galit turėti telefoną už
už suteiktą paskolą gerus nuo
šimčius išlups. Tai yra rodos
visai mažai, tiktai $2.50 per mėnesį, tiktai 8 1-3
Patikrink savo priedinius supats
’ svarbiausias argumentas
Ar
turit
šviesos
sujungi

jungimus..
dėl kurio Anglija taip gynė
centų į dieną. Kadangi kaštuoja taip mažai, ko
mus kur jų reikia patogumui ir saugu
nesikišimo politiką.
mui? Ar turit gana jų privedimui lempų
Vienas iš blogiausių demo
ir padargų kada reikia ? Galit vielų sudėl neturėti jį savo namuose.
kratinių
valstybių 'doktrinų-suvedimus turėti sulyg vėliausių reikalavitvarkvmų tai parliamentai, se
lengvai ir ekonomiškai.
natai, kongresai ir tt. Tokia
santvarka tinka tik tada kai
valstybei negresia pavojus ir
politikieriai neturi ko veikti,
todėl susirinkę parliamentuose
gali mėnesiais snausdami gin
čytis, peštis, ir algas imti Bet
TELEPHONE CO.
THE OHIO BELL <
rimtais atvejais parliamentai
Pamatyk) t
netinka, kas aiškiai matyti iš
Prancūzijos per krizes rudens
Pavasarinį Išstatymą
laike, kai vieni parliamento
atstovai rėkia kariaukim, kiti
SIGHT-SAVING
rėkia nekariaukim, nes netu
rim nei ginklų, nei orlaivių, o
LEMPŲ
treti siunčia Hitleriui sveiki
nimus. Tokį parliamentą rei
Daugybė krautuvių Didžiajam Cleve
kia ne tik išvaikyti, bet ir su
lande turi išstatę pavasarinių stilių
sprogdinti.
Sight-Saving Lempas, pilname jų
Geriausias santvarkos būdas
puošnume, nauju grožiu ir nauju žaSavininkas ir Kepėjas
tai
totalitarinėse valstybėse,
vėtinumu, bet apima visus moksliškur
viskas
daroma
skubiai,
I
•
•
teikimui
kus principus kurie taikyti
griežtai ir energingai, todėl jos
Akis Saugojančius šviesos, Saugokit
turi pasisekimą, .jos laimi ir
Q 1I?J.
savo akis, prižiurėkit savo sveikatą,
O
jas visa tauta vieningai palai
papuoškit savo namus, Įsigydami Į
ko.
vietą senos mados lempų naujas Akis
Regėjimas Neįvertinamas
Telefonas WAshington 3227
Paimkim kad ir pačią Ame
Turėtų būti
Saugojančius Lempas,
šviesa Pigi
riką. Ten dėl nebuvimo karų
nors viena Akis Saugojanti Lempa
Šviesa yra taip pigi kad nėra prasmės
PyKepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną,
ir
neturėjimo kariuomenės val
---- visokius
— - Pyragaičius,
- JI.
jūsų namuose ant kiekvieno jūsų šeinenaudoti užtektinai šviesos apsaugoji
ragus
Vestuvėms,
Baliams
ir
privatiškiems
naminiams
pokiliams.
Pristatymas
greitas.
==
stybė labai praturtėjo, bet kai
mos nario.
mui savo regėjimo. Elektros kainos yra
pradėjo Europa ginkluotis ne
žemiausios istorijoje; taipgi elektros lem
nori ir Amerika atsilikti, todėl
VISADA PRAŠYKIT PU
putės
ir
pačios
lempos
duoda
daugiau
ir
The E 1 e c t r i c a 1 I, e a g u c
atsiranda bedarbių ir-šis darko
geresnės šviesos, ir kaštuoja daug ma
nebuvimas tęsis tolei iki neiš S
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
==
žiau negu keli metai atgal.
nyks karo pavojai. Tiesa, Amerika turtinga, bet šalia pra- ‘5BiinuiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiininiinininHiiiiiiiimiiiuiiimiiiiiiiiiuiuiniiiJiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniisummiiiiiiiisiiiiiiiiuiuu^

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

LAIŠKAS IŠ KAUNO

a

Punktai Patikrinimui
kuomet valysi savo namus

r

Telefonas Jūsų Namuose

Atneš Malonumus ir Pelną

SSkaniį Lietuvišką Duoną

M*

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCA1TIS

14! ST,

NEW DEAL DUONOS |
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Onos Kaskas Koncertas

Pagaliaus atėjo ta visų laukiama diena — penktadienis, Ba
landžio^ 21, kuomet įvyksta Lietuvaitės Metropolitan Operos dai
nininkes koncertas, skirtas Clevelando Lietuviams, kurio pelną
ji aukoja Lietuvių Darželio naudai.
Koncertas įvyksta šiądien vakare, nuo 8:15 vai. Mažasis
Teatras bus atdaras nuo 7:15 vai.
Bilietų dar keletas yra likę, kuriuos gausite nusipirkti prie
ineigos. Bet visi brangesnieji bilietai išpirkti iki vienam.
Reikia pažymėti kad Ona Kaskas pasiskyrus padainuoti net
18 dainų, na o jei publikai patiks padainuos ir daugiau! Dai
nuos Itališkai, Vokiškai, Lietuviškai, Angliškai ir kitose kalbose.
Smuikininkas Vincas Greičius grieš dviem atvejais, pui
kius klasiškus kurinius.
Koncertas prasidės laiku, taigi nevėluokite. Ineiga į teatrą
prie St. Clair avenue iš vakarinio kampo.
Miesto Viešų Reikmenų
Tarnautojų Pramoga
Miesto Department of Pub
lic Utilities tarnautojai turės
savo 1939 metų “šeimynišką”
vakarą miesto auditorijoje tre
čiadienio vakare, Balandžio 27.
Dalyvaus apie 1,900 tarnauto
jų to departamento ir jų šei
mų. Tai bus pramoga kurioje
nebus politiškų kalbų ir visa
me programe kalbos bus tik 10
minutų.
Rengimo komiteto pirminin
kas yra L. A. Quayle, departmento vyriausias inžinierius.
Kalbės Frank O. Wallene,
viešų reikmenų departmento
direktorius, ir Mayoras Bur
tom

ARENA
KOMARAS VĖL IMASI

Antradienio vakare, Balan
džio 25 d., Arenoj įvyksta ki
tos didels imtynės, kuriose promoteris Walter A. Taylor su
poravo Juozą Komarą su Walter Podolak.
Kitos poros tose imtynėse
bus:
George ‘Kayo’ Koverly, ku
ris pastaru laiku labai atsižy
mėjo Arenos imtynėse, supo
ruotas su Steve “Crusher” Casey.
The Ptirple Shadow imsis su
Dutc-h Heffner, ir bus kitos ge
rų imtikų poros.

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas

Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver
DENTISTAS
7042 Superior Avė.

HEnderson 3157

Traveling in our Lithuania
BY

(Continued from

ANNA

lašt vveek)

DŪRINO THE BAND CONCERT
IN PALANGA PARK
Little ehildjen vvere romping, and
playing, vvith rubber balls and colored vvhoops, they vvere dressed so
eute and attractively.
We vvere
feeling lonesome and very much
alone when suddenly vve savv Dr.
and Mrs. Šliupas and their little
son vvalking a short distance ahead
of us, our hearts leaped for joy, as
vve hurried along and caug’ht up
to them. We had met Mrs. šliu
pas two years ago in Cleveland
during the S.L.A. convention so no
introduetions were necessary novv,
and we were so delighted te see
her again. She. is such a charming
lady; she told us that the. Doctor
had told her of our arrival in Pa
langa, and she too vvas anxious to
see us.
Mrs. Šliupas is tall and
graceful, vvith a. vvinning smile, a
friendly personai i ty, and she mušt
be less than half the age of her
husband, and certainly appears very
young. Their son is about 8 or 9
years old.
We joined them, for a walk thru
the park, and then walked to their
home vvith them, vvhere we stopped
for a few minutes, and visited. Bernice and Mrs. šliupas had a lot to
talk about music. Bernice was es• GASO KOMPANIJA tikrina peciallv delighted to leąrn that
kad jos dabar gaunama už Mrs. Šliupas ir very fond of one
’s favorite songs.
gasą pabranginta iki 68 centų of■ AsBernięe
leaving Mrs. Šliupas
už L.900 kub. pėdų kaina nėra invitedweuswere
to visit her often wh'ch
pakankama. Reikalauja mies we promised to do. Besides we
to valdybą leisti pakelti iki learned that she is also fond of
76c. Miesto valdyba reikalau bicycling so she and Bernice planned that they go for a ride someja valstijos teismą atmesti iki time.
(Bikes can be rented here.)
Tie koncertai atsibuna ket- We got
back to Vilią Igirda just
šiol pakeltą iki 68c kainą, ir in time for supper, and had the pleanamams naudojimui nustatyti sure of meeting our host, ProfesIgnas Prielgauska s.
He is a
kainą 55.2c. Seniau mokėta sor
pianist and orchestra eonduetor, and
• TIJLAS Frank Pospisil, we liked him for his friendllness
When I was here ten years be
persiskyręs su savo žmona, ne fore
1 remember that. every even-.
palikdamas ją ramybėje, buvo ing after supper everyone went for
policijos įsakytas nesirodyti a walk on the pier which leads far
out into the sea, and now I disMaple Heights dalyje, kur jo covered
that the šame custom is
buvus žmona gyvena. Bet sek štili adhered
to, so in spite of the
madienį jis vėl atsilankė, už cold evening we went to the pier
ką policija jį sulaikė. Nuve for a walk, besides we were eurious
dus policijos stotin, jis ištrau to see who’s there, and what goes
on. It waš not more than a few
kė vienam policininkui šautu minutes
when we met our old acvą ir jam du kartu įšovė, o an ąuaintance,
Peter Aižąs, from Ufitram jau buvo pridėjęs šautu ca, N.Y., vvhom we met in Kau
vą prie galvos kai buvo nugin nas the first day we got there a
month ago. We tvėrė very glad to
kluotas.
see him and he joined us for the
• CLEVELANDO Čekai ir walk. Then we decided to vvalk along
the beach towards the Bath House
Slovakai pasiuntė devynis de whose
fliekėring lights we could see
legatus į Čhicagos suvažiavi and which vvas about a ąuarter of
mą, kur šiomis dienomis įvyk a mile avvay.
we got there vve found it
sta pasitarimas kaip pasiruo When
lively vvith people and svveet
šti savo valstybės atsteigimui. very
music reached our ears. We vvent
to see vvhat it was all about,
• OHIO valstijai per tris in
and found that it was not only a
metus iš federaliu viešų darbų bath
house, būt an amusement spot,
fondo buvo išmokėta $370,000,- serving food, etc. The wall facing
000, už kuriuos atlikta 18,000 the sea vvas all glass window paneš
and looked out over the sea. There
įvairių viešų darbų projektų. were
several large grotving plants
Prie tų projektų darbų gavo sėt along
this wall that made it
400,000 darbininkų.
attractivė and pretty. There vvere
many small tables around this (arge
• CUYAHOGA a p s k r ities dinning room and the center vvas
viršininkai nukirto nuo apskri left for dancing. This building is
“Pajure” (Seaside).
ties lėšų biudžeto $1,280,000 named
We vvent to a table and ordered
sumą, sumažinant nekuriuos some
hot tea, when vze had more
apskrities veiksmus ir šelpi company. It vvas Edvvard Styra,
mą. Tai yra. pirmas toks žy a young man from Woodhaven, N.
mus kaštų mažinimas ■ apskri Y., vvho is in Lithuania to study,
attending the Vytauto University.
tyje nuo 1932 metj.
We had met him in Kaunas, and
• Iš OHIO valstijos kalėji novv he vvas here and recognized
With him vvas another young
mo, valstijos kalinių sužiūrė ijis.
Lithuanian student, Gediminas Ruk
jimo taryba nutarė paleisti po šėnas, from Riga, Latvia. They
priežiūra 122 nusižengėlių, pa joined us and as long as vve vvere
tekusių už vagystes ir kit. Di all Americans, and this vvas the
of July, vve decided tq celedelė dauguma jų paeina iš Cu 4th
brate, so vve all danced and had a
yahoga apskrities. Daugelis good time until 11 o'clock. The
jų gryš į tą patį savo užsiėmi boys told us that they have gathered here in Palanga at this time
mą.
because tomorrdvv morning the D.
© PAVASARIUI ateinant ir U. L. R. classes on Lithuanistica
vedybų skaičius Clevelande di vvill begin and they all are taking
the coursc. They asked us to join
dėja. Paprastai per dieną bū and
though vve had heard about
na paduodama apie 30 aplika this in
Kaunas, vve did not take
cijų apsivedimui, o gavėniai it seriously for vve did not know
praėjus aplikacijos pašoko iki vvhen vve vvould be in Palanga, or
hovv long vve vvould stay, and novv,
arti 100 per dieną.
vvhen vve learned that vve arrivea
just in time for the beginning, and
vve vvere going to stay in Palanga
MOTERŲ RATELIO
for almost tvvo vveeks vvhich is
more than half the length of the
VAKARAS
course, vve decided it might be inMoterų Ratelis rengia savo teresting to take it. We learned
kortavimo vakarą šeštadienio the course lasts 3 vveeks, and the
vakare, Balandžio 22, Baltru- fourth vveek is an excursion around
by bus. The first vveek
konių namuose, 2112 St. Clair Lithuania
is Lithuanian Literature, the second
avė. Įžanga 25c. Pradžia 8 Lithuanian
language, the third is
vai. vakare. Bus dovanos.
Lithuanian History,
While vve vvere celebrating our
SLRKA. 8-tos kuopos korta Independence
Day, I had a very invimo vakaras bus Della Jaku teresting conversation vvith Gedi
bauskienės namuose, šeštadie minas Rukšėnas, the young Lith
from Latvia. It touched me
nį, Balandžio 22 d., nuo 7 :30 v. uanian
very deeply vvhen I learned that
he vvas just as true and faithful
KETTJRT AR PENKI VYRAI a Lithuanian patriot as I, in spite
vve vvere born and
draugai, kurie nori pigiai of the sofactfarthat
from Lithuania.
He
pragyventi, kviečiami susitarti lived
is a student of the '‘Lithuanian
ir išvien sudėję išlaikyti kam Gimnazija of Riga.”
barius apmokant nuomą. Aš We had a grand time this even
esu našlė, turiu reikalingus ra ing, and vvhen our “Fouth” celevvas over all the boys vvalkkandus, moku gerai gaminti bration
ed us home, vvhere vve all agreed
valgius, išskalbsiu jūsų balti to
meet in class tomorrovv at the
nius, sutaisysiu, apžiūrėsiu na vilią “Romeo.” There vvere tvvo
mą ir atliksiu visą darbą prie vilias side by side, one vvas Romeo,
other Juliet (Such romantic
namų. Kurie tuo interesuoja- the
narnės). When vve vvere going to
tes susitarkit ir duokit man bed I thought hovv lonely and lošt
žinoti. — Eva Norbut, 8027 vve felt just a few hours before,
and novv vve had friends and there
Kosciuszko avė.

Jau šiądien vakare — Miesto Auditorijos Mažajam Ona Kaskas Dainuoja
Clevelande Tris
Teatre — Bilietų likę tik keletas — Visi
V alcarus
vietos Lietuviai šį Koncertą laiko
Ona Kaskas šios savaitės pareikšmingu musų kolonijos įvykiu.
boigoį vieši Clevelande trejetą
dienų. Ji dalyvauja dviejuose
koncertuose, kuriuose rengia
savo sezono užbaigime Cleve
ASISTENTAS ARTISTAS VINCAS GREIČIUS land Orchestra, Severance Sa
lėje. Toje salėje Ona Kaskas
GRIEŠ SMUIKĄ SOLO
dainuoja Beethoveno Devinto
joj Simfonijoj kvartete su ki
tais trimis žymiais Amerikos
artistais.
savo sezono užbaigimui Clevevirtadienio ir šeštadienio va
karais. Turėdama vieną dieną
laisvą tarpe, p-lė Kaskas pasi
ryžo paaukoti savo dainą Lie
tuvių Darželio naudai.
Penktadienį po pietų, apie
2:30 vai., Lietuvių Darželyje
bus dedikuojamas Onai Kaskas
medelis, kaip apie tai jau buvo
Dirvoje rašyta.

Ona Kaskas

6820 SUPERIOR

AVĖ.
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By Comma Dee

vvould be more the next day and
BENIGANT tovvards all, Miss
the next, and vve vvere happy vvhen Rosemarie Muliolis, charming, biithe
vve vvent to sleep.
and highly esteemed life msurance
employee, allegedly, derives great
TU ES D A Y — JULY 5th
pleasure from dancing, skating, and
At eight o’clock this morning singing; as for sevving — ask her.
the maid gently knocked on our Marjorie, her younger sister, endoor to avvaken us for the break- joys employment on minor and mafast hour. It vvas a glorious bright jor repair jobs at St. John s Hossunny morning, and our first thought pital vvoiking in the honored capaWe
vvas to go to the beach. So vve city of svveet, tender nurse.
put on our bathing suits. and pa vvish thee and thine honorable sis
jamas, and vve brought a lovely big ter the best of success, Rosemarie
colored rubber bąli vvith us vvhich — pretty name, vvhat? — and if
vve bought in Nevv York just be the comprehensive opera book you te
fore vve sailed.
We gathered up reading is any indication, then you’re
all other paraphernalia for the sea- one after Miss Ann Kaskas’ own
shore including our camera and on heart. The elosest approach to ope
our way out stopped for our break- ra that I can boast of, is hearing1
fast.
There vvere many varieties an adulterated rendition of Symof foods on the table, including her- phony in A Flat on Tenth Avė.
ring, and smoked fish, eggs, etc., by Iznutz Paderwowski and his 60
and among these things little red Housebroke Cats.
radishes again! We looked at one
SEEMING imbued vvith limitless
another startlcd, and decided that
this mušt be in custom for break- amounts of courage and fortitude.
fast.
So afterall my cousin in Stanley Juritis, youthful pseudo-cop
Strugaičių kaimas knew the proper vvho patrols the dangerous park ng
menu for breakfast, and vve felt lot during the Young Ladies’ Soashamed novv' vvhen vve remember- dality’s Thursday evening dances, is
ed that vve just passed it off by evidently pleased vvith the effect
saving they just gavę us vvhat they that his cry “They. shall not pass!”
has upon his “fair prev.”
Stan
thought best.
The air outside vvas delightfully hopes that the lassies vvill recog\varm, and surprised us after the nize his value and accord him his
Learning tat
cold day before. The vvalk to the appropriate revvard.
beach is a good distance, and vve Stan doesn't vvear the customary
savv many others heading in the size 12 shoe, vve might feel tempted
šame direction, clad in bavhrobes to — “Brass buttons. blue coat,
and pygamas of all colcrs. There couldn’t catch, etc.”
vvere many bathers on the beach
“WILL someone graciously conand in the vvater, vve sat in the sun j
for a vvhile and played vvith our descend to keep Miss Adele Pet
bąli, taking pietures novv and then. kus, an O-so-attractive young CinFinally we vvent over to the ladies derella, employee of the Richmond
Bros. Clothieis, adeouately informprivate beach, and Bernice vvent in ed on the progress of our local
for a svvim vvithout her suit vvhich
sports-seores ?
Miss Petkus prois very cemmon here. In fact the fesses a deen propensity for sports;
vvomen vvalk around and lay in the especially skating in vvhich she,
sun for half the day vvithout a most likely, excels.
She tactfully
stiteh of clothing, not even bathing avoids metion of Prince Charming;
suits. The beach is divided sc that, būt vve vaguelv vvonder vvhether
on the right side of the pier is your exotic sisters, Marion, Eleanor
for ladies only, then direetly on and little Jerry — bless her heart
the left side is.for ladies and men — vvould approve of your “innate
vvith suits, vvhich is called the pub- sit-dovvn Strike?’
Incidentally, vve
lic beach. this vvhole streteh fer hope for your earliest promotion
about half a mile to a short dis and submit our lašt sports-schedule
tance beyond the bath house, vvhere for your convenience:
there are posts that are markers
for the bbundary, and this section
Alcatraz — Sat., April 22 —is for men that vvant to bathe in
2 a.m. — there.
the nude. The beauty of the whole
Vassar — Sat., April 29 — all
thing is that no one seems asham
evening — there.
ed or thinks anvthing of it, it is j Woo Ster —• Sat., May 6 —
all taken for granted.
5 a.m. — there
Nevvburg L.A. — Sat., May 13 —
P>athing viime starts at the first
all day — there.
break of dawn, and lasts through
Mi Ai Mi — Sun., May 21 —
to 2 o’clock only, at vvhich time
tea time — here.
everyone goes home to their vilią
Umon S°uth African Cąnnibals —
for dinner (the heavy meal of the
Sat., May 27 — tvvilight, there.
day).
No one goes back to the
VV.P.U. — Sat., June 3 — all
(Continued on page 6)
day — hole.
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TELEPHONE poles, poems, Mer
gše Onutė Petronėlė Radzevičiūtė,
and Mergšė Katriutė Gudžiuniutė—
vvhat does all this represent? Simply this: The aforementioned “Kvietkelės” met their masculine “Waterloos” at a recent dance at Carter
Hotel vvjth the net result that the
said “Waterloos” vvere clemently inveigled into produeing an amatory
poem extolling the young ladies’
graces. The poem vvas originally
intended to be strung upon a convenient telephone pole — vvhy? būt
here are the salvaged remnants; so
“read ‘em ‘n vveep!”:
Man knovvs not love — such as
vvoman feels.
In him it is a vast devouring flame
Resistlessly fed — in its ovvn strength
consumed.
In vvoman’s heart it enters step by
step,
Concealed. disovvned, until its gentler ray
Breathes forth a light. illumining
her vvorld.

Man loves not for repose; he vvoos
a flovver
To vvear it as a victor’s trophied
crovvn;
Whilst vvoman, vvheh she glories in
her love,
More likę the dove, in noiselesš
constancy,
Watches the nešt of her affection
till
’Tis shed upon the coffin of him
she loves.
— Anonymous
SINCERELY desiring your opinions, open comments, and frank criticisms of myself and this column,
I shall attempt to submit for publication any constructive suggestions
you readers can offer — bouąuets
or brickbats on FRIDAY, MAY 5th.
Address criticisms to COMMA DEE
—■ c o The Dirva, 6820 Superior
Avė., Cleveland, Ohio. Narnės are
not required.

Barbour New Pro at
Sleepy Hollow
Bill Barbour, well-known Lithuan
ian and forrner golf pro at Hawthorn Valley and Ridgevvood, vvas
recently appointed head professional at the Sleepy Hollovv Club.
Barbour, a forrner city public
links champion, vvorked as a caddy
here before turing professional. He
is only the second pro for Sleepy
Hollovv since the club onened in
1922/

Cleveland Wins National Titlė
DAYTON K. of L. TEAM FINISHES SECOND. — AMSTERDAM TEAM ENDS THIRD
By

Geo.

C.

Venslovas

OTHER SCORES —
Gary Liths 45 — Youngstovvn 16
Those that vvere fortunate to be Cleveland Liths 35 — Margutis 28
in Cleveland over the vveek-end, and Niagara Falls 20 — DuBois 16
had an opportunity to see the 2nd Duęuesne Club 26 — Akron 22
Annual Lithuanian National Basketball Tournament games, vvitnessed SUNDAY AFTERNOON —
something that vvill be talked about Amsterdam 36
—
Detroit 23
for a ..long, long time.
As vve Cleveland 30
—
Gary 21
vvrote in one of the earlier issues. Niagara Falls 24 — Racine 17
that this tournament vvould leave Dayton 25
—
Duųuesne 23
memories, vve did not overstate the
(2 overtime periods)
fact. It sūrely vvas a tournament,
SEMI-FINALS
much beyond the dreams of pracCleveland 57 — Amsterdam 44
tically everyone.
Not only by the games vvill this SUNDAY NITE tournament be remembered būt the Dayton 34 — Niagara Falls 30
sočiai part also came in for its inning.
CONSOLATION PRIZE GAME
Amsterdam 19 — Niagara Falls 7
Cleveland savv the cream of the
crop playing basketball. It is no
CHAMPIONSHIP GAME
vvonder they came here as eham- CLEVELAND-53
DAYTON—51
pions. The type of bąli vve savv
here, is seldom seen in any tourna Cleveland
Goals ' F ouls T.P.
ment.
We vvould not go amiss, Visnauskas F
1
5
11
if in the future vve vvould publicize Ob.raitis F
7
16
2
2
our tournaments as: “The Tourna Miliauskas C
4
0
ment of Champions.”
Grigaitis C
0
0
0
Maiokas G
4
1
9
Before going further the Ameri6
1
13
c-an Lithuanian Athletic Ass’n. and Kubilus G
24
TOTAI.
5
53
the Cleveland Lithuanian Athletic
Club, vvishes to express its thnnks
Goals Fouls T.P.
to everyone that made the success Dayton
o
3
13
of this tourney possible. First, vve Augaitis ’ F
2
4
0
want to thank all out-of-tovvn clubs Scott F
2
6
2
and organizationš vvho entered teams Vanagas F
0
0
0
in this tournament. Second all the Vaitkus F
2
7
1'6
athletes and out-of-tovvn fans vvho Žilinskas C4
2
0
tra.veled hundreds of miles to be Alerinas G
4
8
0
vvith us. Third the nevvspapers — Goldikas G
22
7
TOTAL
51.
local and out-of-tovvn, for the space
and publicity allotted us. Fourth,
After going over the scores, you
to the business and professional men can see hovv hard foughf these confor their aid. Fifth, to all the folks
vvere The game having the
vvho vvere so kind and generous in tests
most fans on their feet vvas the
“putting up” visitors. So, once more
Dayton-Duguesne contest, Sunday
a great big THANKS to all.
afternoon.
SATURDAY’S SCORES
Thanks to managers and players |
EVA’S |
the game started promptly at 1:45
p.m. Saturday. Gary, St. Casimer
and the Detroit Lithuanians opened
the program vvith Detroit vvinning
30—25. Racine f Jlc’ved vvith a 27 į;
Dry Cleaning
t
to 20 vietorv over the Variety Club
of Cleveland.
Amstordam then
Senas Drapanas padarom f
scalped the Leaders of Cleveland, f kaip naujas, išvalom ir ?
24—15. Dayton follovved. by vvhip?
ping Cleveland’s LithuanianA. C., t sutaisom.
22—13.

|

“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metų—įdėkit
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
jus ištisą metą.

i
t

EVA PETRAITIS ?
6702 Superior Avė.
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COLLINWOOD
NOOZE
By THE

LADY

BUG

Here is your prodigal reporter
again. I’m off again as usual, būt
not mentally of course.
Amongst the spectators at the
tournament----Hmm, vvho’s my
first vic'tim ?
Marie Saukevich eyeing the game
vvith that bored air, vvhile her g’irlfriend filed her fingernails. While
practicaliv next to them John Mazan and Chuck Andrevvs yelled vvith
gusto!
Our bąli players -certainly hit
loose at the dance.
M y, my vvhat a shocking scene
— Stanley of Dayton riding on
someone's knee.
(Coukl it be his
second childhocd ?)

SEEN —
Tinv A.lice Vasil eyeing that 6
fool 5 inch Duouesne player.
Otto Normand of Niagara Falls
shovv’ing a certain young lady a
marvelous time.
Pete Vitonis telling yours truly
that he vvas an out-of-tovvner. Sorrv I had to give you avvay.
I knevv by her laughing face
that Ann Markey of Dayton vvas
enjoying the games.
The peacock str-ut o f the boys
as they received their trophies.
George Adomaitis of the Duęuesne
team dancing a real good ole’
fashioned polka.
Fancy stepping,
I call it.
I’m glad that everyone had a real
good time. Gee I’m loking tovvard
or forvvard to another tournament,
and so are a lot of fair damsėls I
knovv.

SINGS IN WASHINGTON
The Baltic American Society of
VVashington, D. C. presents Vytau
tas Finadar Beliajus and his t.alented group of Lithuanian Dancers
to the public on Thursdav, April
27th.
The featured soloist on the pro
gram is Rose Lucas, of ClevelandYoungstovvn fame. tyliss Lucas vvill
present a seleetion of Lithuanian
Folk Songs of Yesterday and Today.________________________________

AKINIAI
galima gauti pas
IKRĄ MATULAITĮ
(Lait)
1155 East 79th St.

