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Prezidentas įsakė Baigti Angliakasiu
____________

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

5,000 NEDIRBO. Det
roit, Mich. — Pereitą sa
vaitę užsidarė Chrvsler au
tomobilių dirbtuvės sky
rius dėl iškilusių nesusipra
timų su darbo užvaizdą —
5,000 darbininkų turėjo su
stoti dirbę.

OHIO valstijoje sulaiky
ta išmokėjimas 15,000 ang
liakasių bedarbės apdrauda, nors buvo gatavai iš
rašyta čekiai. Mat, anglia
kasių nedirbimas pripažin
ta streiku, o ne netekimu
darbo dėl darbų sustojimo.
Ohio valstija nepripažysta
bedarbės apdraudos mokė
jimo .atsitikime streiko.
PLIENO darbai
imant visoje šalyje
49 nuoš. normalio.
darbams pakilti su
riu, šymet plieno
dalinai sumažėjo.

bendrai
eina su
Vietoje
pavasa
s darbai

AUDIMO industrija lau
kia atkaklios darbininkų
savitarpinės kovos: Ame
rikos Darbo Federacijos
tekstilių unijos vadai ren
giasi kovoti prieš CIO va
dų pastangas įsigauti į au
dimo industriją.

11 UŽMUŠTA. Prie To
kio, Japonijoje, ištiko spro
gimas chemikalų fabrike,
užmušta 11 darbininkų ir
keli šimtai kitų sužeista.

20 UŽMUŠTA. Meksijoje, susirėmime tarp laukiečių ir kareivių užmušta 20
žmonių ir 50 sužeista.

Industrinės nelaimės An
glijai kasmet atsieina apie
45 milijonai dolarių.
DIDUMOS nuomone lin
ksta j tai kad 1940 metais
Republikonų partija lai
mės prezidento rinkimus.
PRANCŪZIJA atsiuntė
į Ameriką savo karišką mi
siją, kurios tikslas yra pa
sitarti apie pirkimą čionai
kariuomenei amunicijos.
JAPONŲ karo lėktuvai
Gegužės 5 d. užpuolė laiki
ną Kinijos sostinę Čungking, spėjama užmušta ar
ti 3,000 gyventojų, daug su
žeista.

WINDSORO Kunigaikš
tis Edvardas (buvęs Angli
jos karalius), Gegužės 9 d.
sakė savo taikos kalbą į
pasaulį iš Verduno, Pran
cūzijoje, kur jis buvo pa
kviestas dalyvauti buvusio
mūšio lauko iškilmėse. Jo
kalba buvo leidžiama per
radio j pasaulį, tik Angli
joje uždrausta. Britų laik
raščiai piktinosi tuo Ed
vardo pasielgimu, nes jis
savo kalbą sakė tuo metu
kai jo brolis, dabartinis
Anglijos karalius Jurgis
VI su žmona vyksta į Ame
riką vizitui.

VALANDŲ

Washington, D. C., Geg.
9. — Prezidentas Roosevelt šiądien įteikė įsakymą
angliakasių unijos viršinin
kams ir kasyklų operato
riams tuojau susitaikyti ir
pradėti kasyklose darbus.
Prezidentas įsakė abiem j
pusėm skaityti save pirmo- i
je vietoje Amerikos pilie-1
čiais ir prieiti susitarimo
visuomenės gerovės var
dan.
Kasyklų operatorių at- į
stovai ir unijos viršininkai |
tuojau sugryžo j New Yorką, bandyti surasti susita
rimo budus, prisitankant |
prezidento ultimatumui, ir;
pradėti darbus angliakasyklose, kurios randasi 26
valstijose ir apie 460,000 Jaunučiai Vilniaus krašto Lietuviai grėbčjėliai kaitrią vasaros dieną vėdinasi.
VDV.
darbininkų sėdi be darbo.
Šis prezidento žygis yra
ATVYKSTA KARALIUS VOKIEČIAI GRETI
NAZIAI LENDA I
stipriausias kokį jis pada
Britanijos karalius Jur
rė nuo 1937 metų plieno
NASI PRIE RUSŲ
PIETŲ AMERIKĄ
gis ir karalienė Elzbieta
darbininkų streiko.
Bėdinas Geg. 9. — Na
Washington. — Karo lai su dideliu skaičium savo
palydovų
ir
tarnų
apvy
Es

zių valdininkai sako kad
vyno vadovybė patiekė su
CHAMBĖRLAIN ŽA rinktas žinias apie pasauli tą vizitui Amerikoje. Pir tarp Rusijos ir Vokietijos
nę padėtį, kurios įrodo kad miausia aplankys Britišką pradėta draugingumo pasi
DA RUSIJAI DAU
teritoriją Kanadą, vėliau tarimai. Vokiečiai tik sta
tarp Vokietijos, Italijos ir apsilankys
pas Prez. Roo- to klausimą ar Rusija no
GIAU PARAMOS
Japonijos bus sudaryta mi- seveltą Washingtone,
ir rės tęsti ir toliau varyti iš
litarė sutartis, ir kad Vo
Londonas, Geg. 10 d. — kietija ir Italija deda visas aplankys New Yorko Pa savo šalies komunistišką
Premjeras Neville Cham- pastangas įsibriauti į Pie rodą. Jų atsilankymas ti propagandą už pasaulinę
berlain, norėdamas pasku tų Ameriką ekonominiai ir kima sustiprins draugingu revoliuciją, ar pataps sau
mo ryšius tarp šių dviejij “nacionalinė valstybė”.
binti įtraukimą Sovietų į kultūriniai.
anti-fašistinį bloką, patie
Tokiu budu Sovietų Ru
Atsispirti prieš tai, Kon didelių valstybių.
kė Rusijai užtikrinimą kad gresui patiekta prašymas
sijai dabar siūlosi ir fašis
ne jai vienai teks ginti ry skirti karo laivyno reika POPIEŽIUS taipgi deda tinis ir demokratinis blo
tinės Europos valstybes ir lams $770,473,241, kas ap pastangas išlaikyti Euro kai.
save atsitikime karo.
ima statymą 23 naujų ka poje taiką. Jis atsišaukė į
Maskva pareikalavo kad ro laivų įvairaus didumo ir Britaniją, Prancūziją, Vo Varšava. — Tarp Lenki
Britanija if Prancūzija ga pirkimą 500 naujų karo kietiją, Italiją ir Lenkiją jos ir Rusijos santikiai pa
siūlydamas taikiu budu iš gerėjo, kurie buvo sukrikę
rantuotų pagalbą Rusijai lėktuvų.
spręsti Vokiečių tąsynes su apie pusantrų metų laiko.
jeigu Sovietai išeitų į ka
Lenkija už Danzigą.
rą už Lenkiją ir Rumaniją.
Maskva paskyrė Lenkijai
ITALIJA paskyrė $85,Rusai argumentuoja kad
pilnateisį
ambasadorių.
visuose Britų pasiūlymuo 000,000 kariuomenės ir oro CHAMBĖRLAIN vėl lau Lenkija davė draugišku
se neminima jokia pagalba laivyno reikalams, tikslu kia kad Prez. Roosevelt mo įrodymą Rusijai pareiš
Rusijai iš Britų ir Prancū susistiprinti taip kad kilus imtų žygių daryti Europo kimu jog nėra jokio pagrin
zų pusės, jeigu Rusija įsi kokiam karui galėtų laimė je taiką.
do ganduose buk Lenkija
veltų į karą su Vokietija. ti “trumpai ir greitai”. Il
sovietų” vice komisa ir Vokietija tariasi atplėš
Tą atsako Chambėrlain, gas karas ją parklupdytų.
ras užsienių reikalams Po- ti Rusijos Ukrainą ir Kau
tikrindamas kad Rusijos
VOKIETIJOS viduje ei temkin lankėsi Bulgarijo kazą ir pasidalinti tarp sa
pagalba rytų Europai (Ruvęs.
manijai, Lenkijai, Graiki na neramumai ir bruzdėji je, Rumanijoje, Turkijoje Varšavoje apsilankė So
jai ir Turkijai) prašoma mas. Darbininkai protes sudarymui sutarčių Juodų vietų užsienių reikalų pir
tik tuo atveju kuomet Bri tuoja prieš sunkias sąly jų jurų valstybių savitar mas komisaras padėjėjas
tanija ir Prancūzija eis su gas, už ką jie areštuojami. pio susiartinimui.
Potemkin, kas yra pradžia
savo pagalba toms šalims.
pagerinimo santikių tarp
Londonas ir dabar neža
Sovietų ir Lenkijos.
da jokios pagalbos Rusijai
Rusija taip pat užmezga
Tolimuose Rytuose, jeigu
artimesnius ryšius su Lie
Sovietams prisieitų kariau
tuva, Latvija ir Estija.
ti su Japonija.
*

*

*

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

ISPANIJA paleis iš ka
riuomenes 210,000 vyrų iki
Gegužės 15 d. Nacionalis
tų kariuomenėje pasilieka
750,000 vyrų.
Gen. Franco įsakė smar
kiai bausti visus biznio ve
dėjus susektus kairių bran
ginimu.

Cleveland, Ohio

24-ti metai (24-th Year)
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pradėti ta
rybas BĖGYJE 24 |

VENGRIJOJE areštuota
52 nazių vadai. Nazių par
tija ten nelegali ška.

DIRVA
6820 Superior Avė. -

Bačkas
Atsake:
Streiką Danzigo Vokie
tijai Neatiduos IŠ LIETUVOS

ĮSAKE

PRANCŪZIJA ir Rusija
panaujino savo pasižadėji
mus gelbėti viena kitai at
sitikime karo. Prancuzijos-Rusijos kariška sutar
tis pasirašyta 1935 m.

$2.00
$2.50
$3.00

• KAUNAS, Gegužės 2. — Ne
tekus Klaipėdos krašto, Zarazuose steigiama sklandymo
mokykla. Pirmiau tokia mo
kykla buvo Nidoje.
—Ruošiama Kultūros Fondo
ir jo tarybos įstatymų projek
tai.
—Lietuvos Kariuomenės Va
das Gen. Raštikis, Lenkijos
Generolo Rydz-Smikly kviečia
mas, Gegužės 8 d. išvyko į
Varšavą.

• KAUNAS, Gegužės 3. — Di
rektorius Norkaitis, kuris
veda Lietuvos-Vokietijos pre
kybos derybas, buvo pargryžęs į Kauną painformuoti vy
riausybę ir vėl gryžo į Berliną.

• KAUNAS, Bal. 30. — Vi
daus ir žemės Ūkio Ministe
rijų tarnautojai prisiekė tau
tai ir valstybei, sulyg naujo
priesaikų įstatymo.
—Gausingame versli ninku
suvažiavime, Ministras Pirmi
ninkas Gen. Jonas Černius pa
žadėjo remti Lietuvių įsigalė
jimą versluose.
—Karininkų Ramovės suva
žiavime, kuriame dalyvavo Pre
zidentas Smetona, Min. Pirmi
ninkas Gen. Černius, kariuo
menės vadas Gen. Raštikis,
Ginklų Fondui paskirta 10,000
litų.
—Ministrai Sutkus, Bistras,
Tamošaitis, Skučas provincijo
je visuomenei darė praneši
mus. Krašte nuotaika pakilus.

SKANDINAVIJOS vals
tybės bendrai padarė pra
nešimą jog jos patvirtina
savo neutralumą tarp Eu
ropos besivaržančių blokų
ir nesiima Vokietijos pa
siūlyto savitarpinio nepuo
limo pakto. Tos šalys yra
Danija, Norvegija, Švedija
ir Suomija.

PREZ. ROOSEVELT vėl
ėmėsi pastangų valdžios įs
taigų perorganizavimo pla
nui pravesti. Jo planas su
jungtų 14 tam tikrų biurų
į vieną ir sutaupymų me
tuose po $1,250,000. Kon
grese daugelis tam prieši
nasi.

Varšava, Geg. 5. — Len
LAIKRAŠČIU
kijos užsienių reikalų mi
nistras Pulk. Beck atsakė JUOZAS VINCĄ, prieš kelis
į Vokietijos reikalavimus metus pragarsėjęs kaip Lietu
Danzigo ir kelio per Danzi vos kumštininkas, pastaru lai
go karidorių į Rytų Prūsi ku pasidarė profesionalu imtiją, atmesdamas tuos reika ku ir šioje sporto srityje turi
lavimus, bet palikdamas žymų pasisekimą. Balandžio
duris atdaras “taikiam su mėn. jis dalyvavo Rygoje im
sitarimui”. Savo atsakymą tynių čampionate.
Beck patiekė Lenkijos sei
me, gaudamas trukšmingą STATYBA KAUNE gyvėja.
visų pritarimą.
Kaune ir apielinkėse jau anks
“Lenkija sutinka tartis čiau kaip kitais metais šymet
tik taikiais tikslais ir tai pradėta statyti namai. . Jau Va
kiais metodais, bet klausi sario-Kovo mėn. pradėta sta
mais kurie tiesioginai ne tyti 30 namų, prie/ jų dirbo
liečia Lenkijos valdžią ka- per 300 darbininkų.
•
ridoriuje ir teises į Danzi
GEGUŽĖS pabaigoje numa
gą”, pasakė Beck.
Jo kalbos svarbiausi pa toma sušaukti nepaprasta Sei
mo sesija, kuri svarstys 1939
reiškimai buvo:
metų
biudžeto pakeitimą.
Lenkija stovi griežtai už
•
savo teises ir interesus sa FINANSŲ Ministerija,
išlei
vo už jūrinės prekybos per do aplinkraštį, kad teismai pri
Danzigą.
valo pranešti finansų ministe
Lenkija nesiduos būti at rijai kiek Klaipėdos krašto pi
kirsta nuo Baltijos.
liečiai yra skolingi teismams ir
Lenkija neduos suvaržy kiek neišįieškot.a piniginių bau
ti savo teisių karidoriųje, dų ar civilinių jieškinių iš
nors ji neturi tikslo truk Klaipėdos krašto gyventojų ir
dyti Vokiečiams susisiekti įmonių. Tų sumų įmokėjimo
su Rytų Prūsija.
bus reikalaujama.
Nors Danzigo gyvento
•
jai žymioje daugumoje yra KIPRAS PETRAUSKAS iš
Vokiečiai, jų gyvenimas ir vyko ilgesniam laikui koncer
gerovė priklauso nuo Len tuoti į užsienį. Aplanko Lat
kijos.
viją, paskui Vilnių, ir Varša
Beck aštriai kritikavo vą. Varšavoje pakviestas dai
Hitlerio suplėšymą nepuo nuoti operoje.
limo sutarties su Lenkija.
•
Lenkija, sakė Beck, ga LIETUVOS biudžetas, delei
tava paremti savo apsigy Klaipėdos krašto netekimo, su
nima visa savo kariška jie- mažintas arti 50 milijonų litų
ga.
sumai.
e

Bėrimas. — Vokiečiai iš
sireiškė jog Becko pareiš
kimai nesudarą jokio pa
grindo toliau su Lenkija
tartis.
Hitleris sako kad jų vie
natinis reikalavimas Len
kijai .esąs tik sugrąžinimas
Danzigo ir ekstra platus
kelias per karidorių j Ry
tų Prūsiją.
MILANE, Italijoje, per
eitą savaitę susitiko svar
biems pasitarimams Itali
jos ir Vokietijos užsienių
reikalų ministrai. Jie kal
bėjo apiė išsprendimą tai
kiu budu Vokiečių-Lenkų
varžytinių už Danzigą ir
karidorių. Italija sutinka
raginti Lenkiją nusileisti
ir susitarti su Vokietija,
bet Mussolini deda visas
pastangas sulaikyti Hitle
rį kad dėl to neiškiltų ka
ras.
Tikima kokių nors apsi
reiškimų tuo reikalu bėgy
je 10 dienų.

EINA gandai kad Lietuvoje

ir krikščionys jau nesipriešins
civilinės metrikacijos įvedimui,
ir net kartu su tautininkais ir
valstiečiais liaudininkais daly
vaus tokio įstatymo paruošime.
•

Lietuvių Mo
kytojų Sąjungos narių gausus
suvažiavimas. Mokytojams kal
bas pasakė ministras pirmi
ninkas Gen. Černius ir švieti
mo ministras Dr. L. Bistras.
Mokytojai nusitarė dėti visas
pastangas auklėti atsparius ir
atkaklius Lietuvius kovotojus
už savo tėvynę.
KAUNE Įvyko

•

PER VELYKAS Vilniuje ir

Vilniaus krašto sodžiuose vie
šėjo 35 žmonių ekskursija iš
Nepriklausomos Lietuvos. E'kskursininkai buvo visi Vilnie
čiai, daugiausia ištremti iš Vil
niaus krašto ir apsigyvenę Neprikl. Lietuvoje.
•

LENKŲ autobusų susisieki

mo bendrovė kreipėsi su pasiū
lymu į atitinkamas įstaigas
prašydama atiduoti auto susi
siekimo koncesiją Kaunas-Vil
nius. Taip pat yra pasiūlymas
KAUNE ir Lietuvoje Balan steigti mišrią Lietuvių-Lenkų
džio mėnesį viešėjo Estų gele bendrovę šiam reikalui.
žinkelininkų choras “Raudam”
•
ir sėkmingai koncertavo.
NORS Lietuvos socialdemo
•
kratai neturi savo atstovo nau
LAIMĖJO. Jaunosios Lietu joje vyriausybėje, bet social
vos Sąjungos krepšininkų ko demokratų laikraštis “Mintis”
manda, papildyta kitų koman ragina visus savo vienminčius
dų geresniais žaidėjais, Rygo remti naująją vyriausybę ir
je nugalėjo Latvijos rinktinę dėtis į krašto saugumo stipri
komandą 29:28.
nimą.
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Wyoming Klonis, Pa. ?±tLT±...
p„r^X
Apima Kauno ir Nemuno
Vaizdus5

MIRIM

r

MIRĖ AMERIKOS LL

MIRĖ JAU 3,600 IŠ MONTVILAS .ncas, 35 metų,
mirė Kovo 20, Sao Paulo,
EIVIU LIETUVIŲ
Veikia musų Vientaučiai
, Prisidėsim į jų tu žinai, mano broli” ir “Plau
Brazilijoj. - Trakų apsk.,
The Carnation “Contented silinksminimo.
i
Su
šiuomi
numeriu,
mirusių
kia
Nemunėlis
”
.
Vaskiškių
k. Brazilijoj išgegužinę,
kur
išgirsim
Liau

Hour”, vienas iš seniausių oro '■
išeivių
skaičius
pasiekia
3600,
Rašo Jonas J. Nienius.
dies
dainų
ir
šokių,
kas
bus
gyveno
35
metus.
paskutinį
Klausytojai gaus
programų, atliks įsivaizduotą
girdėti lyg pravažiuojant gar trumpą žvilgsnį į Kauną kai bet tai tik tie kurie čia buvo NEVULIS Ignas, 54 metų, mivizitą Kaune, Lietuvoje, pirma laivyje. Po to į Raudondvarį,
sustos ties didingu Lietuvos pažymėti. Miršta daugiau, ta rė Bal. 27, Brooklyn, N. Y.
KITOS
PASTABOS
dienio vakare, Gegužės 15.
WILKES-BARRE
kur prilaikomi Lietuvos našlai Karo Muzejum, kuris simboli čiau jie taip ir lieka niekeno ŽEMAITIS Motiejus, mirė BaWilkes-Barre Įvyko trys S.
landžio m., Shenandoah, Pa.
Šis jų International Nights čiai, ir čia bus sudainuota gra zuoja laisvę mylinčių žmonių nežinomi.
(Tęsinys iš pereito nr.)
L. A. seimai. Čia įvyko 16-tas
(šis
surašąs
pradėtas
vesti
TAMKELEVIČIUS
Andrius,
ži
lopšinė
daina,
kurią
atliks
dvasią.
Programas
baigiasi
seimas, kada SLA. skilo, tai serijų programas prasidės su Opai Craven, the Lullaby Lady.
Vasario
mėn.
1937
m.)
mirė
Bal.
m.,
Connerton,
Pa.
su
Lietuviškų
dainų
ir
šokių
“Prezidento Smetonos
LABDARYBĖ IR KULTŪRI įvyko Gegužės mėn. 1901 m. puikiu
į
*
’
’
LAPINSKAS
Stasys,
53
metų,
Kitas sustojimas — Mairo muzikos rinkiniu, o pabaigoje
NIAI DARBAI
1908 metais, 23-čias seimas, Maršu”, pagerbimui Lietuvos
Respublikos
Prezidento,
Anta

nio
namai, kur klausytojai pa jaudinantis Lietuvos Himnas, GERALTAUSKAS Juozas, mi mirė Gegužės 1 d., Cleveland,
Wilkes-Barre Lietuviai per nepaprastas, reikale čarterio
rė Bal. 14, Luzerne, Pa. —
Ohio.
no Smetonos. Programui ei tirs apie trimitus, kurie kitada ką išpildys Carnation orkeseil? metų yra žymiai prisidėję ir Bagočiaus incidente.
me- ANDRUŠAITIS Vincas, 43 m.
Amerikoje
išgyveno
42
tras.
nant
tolyn,
klausytojai
bus
valstybinėse
parėmimui įvairių musų tautos
Trečias SLA. seimas čia bu- pravesti puikia Laisvės Alėja, buvo naudojami
tus.
mirė Gegužės 2 d., Cleveland,
tie trimitai
Klausykit šio programo 9 v.
apeigose,
šiądien
reikalų ir Lietuviškų įstaigų, vo laikytas 1922 metais.
BaBARONIENĖ
Ona,
mirė
Ohio.
kaip čia paduotas pavyzdis ro Čia taipgi atsibuvo visų Lie pasivaikščiojimo vieta Kaune. nutilę, bet girdisi kitos Lietu- vakaro Clevelando laiku, 10 v.
landžio
15,
Pittston,
Pa.
KUPERIENĖ
Ona, 58 m., mirė
Bus apsistojama Metropolyje,
rytinių valstijų laiku, 8 vai.
do :
tuviškų centralinių organizaci kur išklausys gražių Lietuviš vilkos dainos, ką atliks Corti- Chicagos laiku, ir tt. Girdėsis DRAGUS Mykolas, mirė BaClevelande,
Gegužės 1 d.
ųentals kvartetas, Po to bus
jų
seimas,
kame
tapo
suorga

landžio
14,
Elmhurst,
Pa.
BRUŽAS Jonas, senyvo am
Lietuvių Dienos aukos nuo ka
kų dainų ir muzikos, ką atliks sustojama Kauno Kavinėje ir nuo jurų iki jurų ir Kanadoje.
ro nukentėjusiems1
$2504.95 nizuotas Centralinis Komitetas balsų trio ir Carnation koncer čia girdėsi! Marek Weber su
Atminkit, šis programas bus ŠAUPACKAITĖ Matilda, mirė žiaus, mirė Akron, Ohio,
Lietuvos Laisvės Varpui 100.00 Lietuvai šelpti laike pasaulinio tinis orkestras.
jo smuiką ir Carnation Concert tik vieną kartą, ir tik šį pir Balandžio 14, Wilkes-Barre, JESIUKEVIČIUS Motiejus,
karo.
Šio
komiteto
pirminin

Pa.
mirė Balandžio mėn., SheLietuvos Neprigulmybės
Gražus Nemuno krantai už Orchestra, kuri sugrieš dvi madienį, Gegužės 15 d., iš N.
ku
buvo
išrinktas
Adv.
Jonas
A.,
52
metų,
ČERBAUSKAS
1123.25
nandoah, Pa.
Fondui
ima svarbią dalį Kauniečių pa- gražias Lietuviškas dainas, “Ar B. C. stočių.
S.
Lopatto.
Lee
Park,
Pa.
mirė
Bal.
16,
PETRAUSKAS
Andrius, 60
Lietuvos Politiškiems
i
Wilkes-Barre
Lietuviai
atli

BUZENSKAS
Pranas,
55
me

m., mirė Bal. 25 d., Shenan
193.23
Kaliniams
ko savo didelius darbus per 30
tų, mirė Balandžio 16, Midoah, Pa.
Lietuvos Laisvės bonų
ners Mills, Pa.
6250.00 metų, iki 1935 metų. Nuo tų
ANIŠKEVIČIENĖ (vardas ne
išpirko už
ŽINIOS
MASKINAS A., mirė Balan
pažymėta), mirė Bal. 27 d.,
Akv. Varpo b-vės Šerų 650.00 metų gi jau neveikia visai, net
nėra kam surengti Lietuvos
džio 20, Wilkes-Barre, Pa.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Shenandoah, Pa.
Lietuvos Atstatymo B-vės
SLA. 352 KP. SUSIRINKI LAUKIS Andrius, mirė Vasa
Nepriklausomybės paminėjimo, $36 KLAIPĖDOS PABĖGĖ
AMALEVIČIENĖ Morta, mi
šėrų 53 šėrininkai, viso
MAS; $25 AUKA KLAI
LIAMS
ŠELPTI
nekalbant
apie
kitką.
rio
8,
Marlette,
Mich.
rė Bal. mėn., Brooklyn, N.Y.
730 šėrų už
3650.00
PĖDIEČIAMS
VVilkes-Barrėje anuose vei- SLA. 105 kuopos susirinkime • PITTSBURGH, Pa. — Bal.
BALTENAS Kostantas, 20 m. PAUŽA Pranas, 43 metų, mi
Kiti fondai ir bendrovės
Gegužės 7 d. atsibuvo SLA.
kimo laikuose neturėjom dide- Gegužės 3 d. buvo perskaity 23, šv. Vincento auditorijoje
mirė Bal. 17, Chicagoje. —
rė Bal. m., Mt. Carmel, Pa.
surinko daugiau pinigų,
įvyko banketą s-vakarienė pa 352 kp. mėnesinis susirinki Gimęs Indiana Harbor, Ind. MAŠIOTIENĖ Marė, mirė Bal.
daklių
diplomatų,
redaktorių,
tas
iš
organo
Tėvynės
SLA.
bet tikrų skaitlinių nė
mėn.,’ Hemstead, Pa.
ra, spėjama apie 25,000.00 I tarų ar inžinierių, Veikėjai prezidento Bagočiaus atsišau gerbimui Kun. J. Misiaus už jo mas. Apart paprastų kuopos LEBEDNIKAS Ona, 22 metų,
nenuilstantį veikimą ir nuopel reikalų padaryta gana svarbių
j
buvo
paprasti
darbo
žmonės.
kimas
reikale
gelbėjimo
Klai

mirė
Bal.
11,
Omaha,
Nebr.
RAKUTIENĖ
Ona, 45 m., už
Viso per 10 metų $34,621.43
Iš šios kolonijos buvo pasių pėdos pabėgėlių Lietuvių, kad nus bažnyčios ir tautiniuose žygių. Pirmas, kuopos organi DOVEIKA Kastas, pusamžis,
mušta automobilio Bal. mėn.,
Per 30 metų SLA. 35 kp. sta į Chicagos Tautininkų sei jiems būtinai reikalinga greita reikaluose.
zatoriai baigdami vajų šiame
mirė Balandžio 16, Chicago So. Boston, Mass.
yra surengus 62 prakalbas, 12 mą, kur buvo pašventintas Lai pagalba. Po trumpo apkalbę j isusirinkime pridavė 28 naujų t je. — Šiaulių ap., Žagarės p.,
koncertų, 14 teątrų, 6 paskai svės Varpas, šešetas delegatų; po nutarta paaukoti $10 iš kuo ♦ CHICAGO. 111. — Margutis narių aplikacijas, kurios vien Minčaičių k. Amerikoje iš JAUNAS, nevedęs rašytojas,
dabar duoda du radio pro balsiai priimtos. Antras, pa
tas.
tarp jų ir man teko būti. Tas pos iždo. Taipgi išrinkti M.
gyvenąs Lietuvoje, nori susipa
gramų
: vieną kas vakaras nuo aukota iš kuopos iždo Klaipė gyveno 26 metus.
Kitos draugijos surengė 23 Laisvės Varpas dabar kabo ir Pąuparas ir J. A. Urbonas per
JANULIS Helen, 21 metų, mi žinti su Amerikos Lietuvaite.
prakalbas, 6 koncertus, 7 teat skambina Lietuviams Kaune. eiti per narius, kuriedu užduo 9:30 vai., o keturis vakarus dos pabėgėliams šelpti $25.00.
rė Balandžio 15, Chicagoje. Atsakysiu Į visus rimtus laiš
(penktadieniais,
šeštadieniais,
kus. Apmokėjus persiuntimo
rus, 2 paskaitas.
Karo Muzejaus bokšte.
tį atliko, ir geros valios nariai sekmadieniais ir pirmadieniais) Trečia, ši kuopa rengia šaunų
Gimus Cicero, III.
išlaidas prisiųsiu iliustruotą
Veikėjais SLA. 35 kuopoje
Visuotiname Lietuvių Seime suaukavo dar $26. Pinigai pa- vieną 7 vai., o antrą 9:30 vai. pikniką Birutos darže, kuris RUMŠIENĖ Barbora, pusamžė, knygą su savo fotografija. Įdėnumatoma bus sėkmingas, to mirė Bal. 14, Chicagoje. — jtįsios foto ir biografiją siųs
buvo: Jonas G. Alenskas, Ma New Yorke 1918 metais iš Wil- siųsti Lietuvos Gen. Konsului
tas Padolskis, Marė Botyriutė, kes-Barre buvo pasiųsta 17 de Jonui Budriui.
Telšių ap., Tveriu p., Pečiu- kit: Lithuania, Virbalis, iki
—Mykolas Dūda, 50 metų dėl visi kviečiame atsilankyti.
(21)
Vincas Denikis. Juozus Micke legatų, ir man teko būti tų at Stambesnes aukas davė:
liškių k. Amerikoje išgyve par. 10 Lt. Nr. 965,720.
amžiaus, plovė langus dirbtu D e t r oi t iečiai kiekviename
vičius, Jurgis Asiavičius, Jur stovų eilėje.
$5.00 vėje 2133 Pershing Road. At- svarbesniame tautos reikale
J. Sakalas
no 35 metus.
2 Asmeniškai Lydimos
gis Ažis, Jurgis Vaišnis, Ka Wilkes-Barre yra tai pradžia
5.00 siliuosavus diržui jis nukrito ypatingai aukomis ima pirmą PUTRIMENTIENĖ Kazė, 70
J. A. Urbonas
vietą Lietuvių kolonijose. Taip
zys Bučinskas, na ir Jonas J. Amerikos Lietuvių apšvietus,
metų, mirė Bal. 14, Chica
žemyn ir vietoje užsimušė.
KLAUSYKITĖS VISI. Liebuvo ir pastarame atsitikime,
Nienius.
kultūros, ir laikraštijos.
goje. — Tauragės ap., Lau
pro- —žinomo Chicagiečio Dr. A. kuomet kilo reikalas prisidėti
Kitose draugijose darbavosi:
Čia gimė SLA., LKRSA., ir ' tuviškų dainų ir muzikos
kuvos par., Vaikių-Lauko k.
Jonas Laukis, Juozas Kazake TMD., ir daugybės gerų, nau i gramas šį pirmadienį. 9 val. Yuškos duktė Aldona baigė prie Lietuvos gynimo. Nors ki Amerikoj išgyveno 44 m.
vičius, Juozas Staugaitis (var dingų sumanymų musų tautos j vakare, bus geriausia girdimas medicinos mokslą ir neužilgo tos kolonijos jau pralenktos, MALIŠAUSKIENĖ Elena (Sa1 Daytono ir apielinkes Lietu gaus daktaro diplomą Illinois bet su Chicaga dar eina lenk
goninkas), Jurgis Rėkus, Jo- gerovei.
muliutė), sulaukus žilos se
nas Lietuvninkas-Long, Silvestynės, ir Detroitiečiai pasiryžę
Čia buvo susispietę pirmieji viams iš stoties WTAM, Cle valstijoje.
natvės, mirė Bal. 12, Chica
tras Peleckis, Petras Asiavi- musų redaktoriai, daktarai, ku velando. (žinoma, galima gau- • PHILADELPHIA, Pa. — Pe neapsileisti. Apart jau skelb goje. — Šiaulių ap., PašveliČius.
rių vardai žinomi musų tautos i ti ir iš kitų radio stočių). 'Tai
nio p., Starkonių k. Ameri
tras Nedvaras, 46 metų amž., tų aukų, pas rinkėjus jau yra
Mano pasidarbavimu suorga- gyvenime: Dr. Joanna želvie- (bus Carnation Contented Hour nukrito nuo 4-to aukšto gais naujų aukų nuo šių asmenų:
koje išgyveno 18 metų.
$10,00 VALAŠINAS (vardas nepažynizavome Wilkes-Barre Drau- nė-Baltrušaitienė, Dr. Jonas 1 ir prasidės lygiai 9 vai. vaka- rinių laiptų ir užsimušė. Ne O. Rakašienė
i
D. Rep.
10.00
gijų Sąryšį, kurio pastangomis šliupas, Adv. Jonas S. Lopatto, I re, Gegužės 15 d.
K. Tauras
nėta), mirė Balandžio mėn.,
laimė atsitiko netyčiomis, bet
5.00
turėjom geras pasekmes aukų Dr. J. Aleksaitis, Dr. J. Sarpažiu
ris
Detroit, Mich.
!
PIŠPLAUKS Iš NEW YORKO
i nežinia ko jis ten buvo užli- j
5.00
rinkime Lietuvių Dienoje.
lius.
Ambrose
J.
PAJAUJIS
Stasys, 57 metų,
Per Gothenburgą, Švediją
I pęs.
5.00
šis Sąryšis surengė du kon čia gyveno poetai, literatai
P. Kučinskas
užmuštas anglies kasykloje Pirmoji Gegužes-May 31 d.
certu ir dvejas prakalbas.
Aukų rinkimas tuo tolyn vis
tik trumpai: V. K. Račkauskas >
• SODUS, Mich. — žinomoje
Bal. 18, Springfield, 111.
Antroji Liepos-July 1 d.
labiau
įsisiūbuoja.
Pranas
Siūlelis,
Juozo
J.
Bačiuno
Matas
Šalčius,
Lietuvio
ALEKSANDRAS
Antanas, užPADĖKOS DEMONSTRA
RŪPINASI LIETUVOS RĖJulius Baniulis, Jonas Mačys
Tabor Farm vasarvietėje vasa Detroitiečiai, mylinti savo
muštas anglies kasykloj BaCIJA
Antrą ekskursiją
(Kėkštas). Jonas Sutkus, Dr. MINU. Lietuvos reikalai su rojimo biznis prasidėjo nuo 1 senąją tėvynę, savo tautiečius,
landžio m., Ziegler, III.
vadovaus
rūpino
ir
Did.
Britanijos
Lie

Didžiausi mano paties 25 me F. Matulaitis, F. J. Bagočius,
Vladas Mučinskas
Gegužės. Gegužės pradžioje nelaukite kol pas jus ateis au vo 50 metų amžiaus.
Švedų Amerikos
tų Wilkes-Barre gyvenimo nuo- J. Baltrušaitis, J. O. Sirvydas, tuvius. Sujudo visos koloni toje visoje apielinkėje, delei
GURSKIS Vincas, 32 m., miLinijos Lietuvių
kų
rinkėjai,
pasistengkite
savo
veikiai, smagu pažymėti, yra
skyriaus vedėjas
Pažymėsiu kad čia buvo at- jos. Klaipėdos netekimo metu gausybės vaismedžių. įvyksta auką priduoti ar pasiųsti Lie rė nuo užsinuodijimo darbe.
Amerikoje.
tai kad su pagalba Draugijų silankę garsus diplomatas Juo eilė Lietuvių jaunuolių pareiš
žiedų šventė.
Kovo 27 d., Buenos Aires, VI. Mučinskas
tuvos konsulatams.
Sąryšio pavyko surengti di zas Gabrys, Martynas Yčas, kė net norą stoti į Lietuvos
Argentinoj.
Abi ekskursijos užgirtos
„
_____ _
Lietuvių
džiausią Wyoming Klonyje rt e- Kun. J. Tumas. Visi Gabrio kariuomenę. Susirinkimuose ir
—Balandžio 27 d., SLA. cen Detroito Lenkai savo tėvynei ROBINAS Juozas, mirė
Bal. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
ginti
jau
surinko
virš
$40,000.
klubų
pobūviuose
išnešta
ati

monstraciją-paradą.
tro name, atsibuvo Lietuvių
Gauk nemokamai suteikiamą musų
broliai: Pranas, Povilas, Anta
28, Frackville, Pa.
ekskursijų brošiūrą ir retlcartinį leiBūnant pirmininku visų tų Į nas čia net gyveno. Lankėsi tinkami nutarimai, pasiųsta Spaudos Klubo susirinkimas. Pasirodykime kad mums Lie
5
dini “Turizmo žinios”.
LENGVINAS Juozas, 58 metų,
I
tuva
tėvynė
ir
jos
žmonės
taip
ceremonijų, per tris mėnesius Petras Rimša, Mikas Petraus užuojautos ir pareiškimai kad Dalyvavo žymesnių svečių. Nu
Kiti išplaukimai iš New Yorko:
mirė
Balandžio
26,
So.
Bos

“iš( iviai nėra pamiršę savo se tarta varyti žodžiu ir raštu pat mielus kaip Lenkams jų
ruošiantis, mes išjudinome mi kas, Inž. T Naruševičius.
ton, Mass.
Kungsholm ...Birž. 3, Rugy. 19
šalis.
Korespondentas.
nias žmonių dalyvauti. Tas
Drotfliinghohn Birž. 12, Liep. 13
Šiuomi ii- baigsiu apie Wil- nosios tėvynės ir reikalui išti propagandą už įsteigimą kokiu
MARKEVIČIENĖ Mare, 57 m.,
Gripsholm . . Liepos 24, Rūgs. 8
įvyko Rugsėjo 3 d. 1922 m. kes-Barre, o toliau aprašysiu kus yra pasiruošę ją ginti”,
nors vardu organizacijos, kuri
mirė Bal. 28, South Boston,
Sukvietėme 20,000 Lietuvių bendrą Wyoming Klonio vaiz Iš Londono, kitų Anglijos rūpintųsi atvadavimu Vilniaus
Mass.
Kreipkitės i savo vietini agentą, ar
kolonijų ir iš Škotijos Lietu- ir Klaipėdos.
MONTREAL, Can
minią i Nesbitt Parką. Po de dą.
GEDVILIENĖ Uršulė, 50 me SVVEDISH AMERICAN LINE
vių plaukia ir aukos tėvynės
monstracijos įvyko kalbos, ku
tų, mirė Bal. 27, Brooklyn. 4 W. 51st St.
Rockefeller Center
(Bus daugiau)
reikalams.
riose dalyvavo žymus asme
L. • MONROE, Mich. — Erie
LAUKIAM GARBINGŲ
Nevv York, N. Y.
N.
Y.
Ežero
vandenyse
surado
mir

nys: teisėjai, miesto mayoras,
SVEČIŲ
tį Kazys Malinauskas, Jis su
kongresmanas ir kiti politikie
Į
PENNSYLVANIJOS iždas SUDEGĖ DAUG DEGTINĖS
Visa Kanada laukia atvyks
riai ir Lietuvos Ministras V. sulyg bedarbės atlyginimo įs FORD CITY, Pa. — Gegu kitais draugais išsiirė valtele
žvejoti, valtis apvirto, kiti jo tant garbingų svečių — Brita
Čarneckis.
tatymo moka streikuojantiems žės 6 d. užsidegė degtinės san draugai išsigelbėjo, jis prigėrė. nijos Karaliaus Jurgio VI ir
Tai buvo musų padėka Su v.
Importuotos iš Lietuvos — Tikros
angliakasiams savaitinį atlygi dėlis netoli čia, sudegė degti
Karalienės Elzbietos. Jie pri
Valstijoms už pripažinimą Lie- nimą. Apie 15,000 angliaka nės už apie milijoną dolarių. • SHENANDOAH, Pa. — Anbus
Gegužės
16
d.,
atplaukia
tuvos de jure.
i
drius Petrauskas, 60 metų,
sių gauna mokestį streiko bė
Eisenoje turėjome kelis Lie- giu. Mokestis tęsis per 12 sa PRAREGĖJO PO 20 METŲ ' atėmė sau gyvastį Balandžio iš Anglijos.
Miestas puošiasi iškilmingai
tuvius karininkus: 1 kapitoną, vaičių, vidutiniai no $13.70.
ELLWOOD CITY, Pa. — Tu-1 25 d., prisirišdamas kelis šmo karališką šeimą sutikti.
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)
keletą leitenantų ir 80 Ameri
Pennsylvanija susiduria ir I las Samuel Sims, 91 m. am tus dinamito prie savo kūno ir
Iš Kanados, ši Britų valdo
kos kareivių; kurį Lietuvaičių, su kietos anglies darbininkų žiaus, per 20 metų buvęs aklas, I jį uždegė. Dinamitas Petrau
vų šeima vyks į New Yorko Pa
kurių 48 buvo aprengtos Ame
krizių. Kietos anglies darbi atgavo regėjimą. Jam akims ską sudraskė į šmotelius, kar rodą ir taipgi į Washingtoną
rikos vėliavos spalvomis ir 48 ninkų sutartis su kasyklų ope padaryta operacija. Nors dak tu ir kambarį kuriame jis gy
aplankyti Prez. Rooseveltą.
Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
Lietuvos vėliavos spalvomis.
ratoriais pasibaigė Balandžio tarai sakė kad jis jau perse- veno.
F. Dubauskas,
Parade važiavo 8 fImtai.' Pa
liai priimami mažiems užsakymams.
30 d., sena sutartis laikinai nas operacijai, bet jis spyrė * NEW YORK. — Pasiekė ži
radui pereiti ėmė pu santros
pratęsta, o nauja dar nepada si, ir operacija pavyko.
nios iš Lietuvos kad Joanna • BOSTON. Mass. — Miesto
valandos laiko, Ji buvo dvieKaina 25c, Į kitus miestus 30c
ryta.
Jeigu
ir
tiems
anglia

taryba, su raayoro Tobin pri
BuČinskaite,
stipendininkė iš
jų mylių ilgio.
•SUV. VALSTIJOSE yra 35 Chicagos, studijuojanti Lietu tarimu, nutarė pavadinti skers
Nuo to laiko .jau nieko svar- kasiams tektų sustreikuoti tai
prisidėtų dar apie 200,000 an pianų (muzikos instrumentų) vos Universitete, slaptai ište gatvį D gatvės ir Old Colony
DIRVOS KRAUTUVĖ
baus nėra nuveikta, Draugigliakasių prie streikuojančių išdirbėjai, kurie per metus pa kėjo už A. Grybės, Šiaulių gim Boulevard, “Stephen Darius
6820 Superior A ve.
Cleveland, Ohio
jų Sąryšis pairo.
minkštos anglies kasėjų.
Sąuare
”
(Stepono
Dariaus
Ai

nazijos
mokytojo.
A.
Grybe
gamina
130,000
pianų.
Jų
par

Veikėjų dalis išmirė, antra
dalis apleido šias apielinkes, o Kas platina Dirvą — tas davimo vertė siekia apie 80 prieš kelis metus studijavo kštė), pagerbimui to musų la
z.
milijonu dolarių.
Chicagoj, kur jie susipažino kūno.
platina apšvieti.
likę keletas nuilso, neveikia.

Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir

Klausykit šio Programo Pirmadienio Vakare, Gegužes 15
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ir savo . veikla tokie smar
LIETUVOS DELEGACIJA HITLERIO SUKAK- kus kaip liežuviais.
TUVĖSE GRAŽIAI PRIIMTA
Paskelbę karą žygiuosint pirmyn, o užpakalyje
Rašo ONA KARPIUS.
palikę tautininkų pulkus
KAUNAS. — Kuomet Lietu ruoštą viešbutį Adlon. Gro- kad jie gaudytų “dr”. Pa
va.
buvo pakviesta, prisiųsti sa jant orkestrui, Vokiečių kariuo
(Tęsinys iš pereito nr.)
KURHAUZO ATIDARYMAS; hzą, ir ši vieta buvo pilna kaip
jaujo žygininkus, vis eisim
vo
delegaciją į Hitlerio 50 me menės būrys ginklu pagerbė
tik čia buvo ramiau ir
DIDELIS SUSIKIMŠIMAS
I visada,
’
mažiau
bruzdėjimo.
Taigi
Čia
pirmyn kol užkariausim vi KELIONĖ Į NIMMERZATĘ,
LIEPOS 9, šeštadienis. — Jmes pasilikom iki net prašvito tų amžiaus sukakties iškilmes, delegaciją. Gen. Raštikis pa
KURIOS NEPRIĖJOM
są Prūsiją net iki Vislai.
Mudvi išmokom greitai miego ir turėjom tikrai smagų laiką. Kaune buvo kilę susirūpinimų sisveikino su išrikiuotu kariuo
Tada vieną pusę Prūsijos Mėnulis buvo pilnas ir auk ti, taigi astuonių valandų mie- ;Visi čia buvo kaip vienos šei esą Hitleris vėl šaukiąs Lietu menės buriu. Prie viešbučio
.
atiduosim Lietuvai (be jo štai virš juros priešakyje mu- !gą atlikom į tris valandas, ir mos
nariai; Bronė turėjo pro vą į Berliną ir išstatysiąs ko plevėsavo Lietuvos vėliava.
valandą ryto vėl buvom gos pašokti
:
kios autonomijos, kad ne sų, kuomet mes pradėjom eiti penktą
su Čeku kuris "lan kių nors reikalavimų. Tą gan Bal. 20, Lietuvos delegacija
gatavos eiti į pa- :kėsi Palangoje. Jis nekalba dą Kaunas bandė slopinti, nes
privistų “žygininkų”), o ki nuo tilto pajūrio smėliu. Mė- ■atsikėlusios,
su kitų šalių delegacijomis,
šviesa žėrinti ant van mokas; musų nabagės kojos Lietuviškai, tačiau jie šiaip taip
tą pusę atiduosim Dėdei nulio
tame
nebuvo
jokio
pagrindo.
buvo
taip
ištinusios
kad
vargu
žiurėjo
Vokietijos kariuomenės
dens lyg sudarė mums taką.
keletu žodžių Vo
Šamui už jo suteiktą pagal Vakaras buvo tikrai gražus, galėjom apsiauti batukus, bet susikalbėjo
Lietuvos
delegaciją
sudarė
parado.
kiškai, čekiškai, Rusiškai ir
bą, tik pirmiau pastatysim skaisti mėnesiena ir tyras oras buvom nusprendusios nueiti į Angliškai. Bronė yra gabi Kariuomenės Vadas Gen. Raš Po pietų, užsienių svečiams
gražią vasarinę rezidenci darė lyg dienos vaizdą. Pra pamokas laiku, nors ir jautė mergina, ir mokėdama kad ir tikis, Kauno burmistras Mer buvo paruošta arbatėlė. Po ar
pro restoraną “Pajurę” mės kiek apsvaigusios nuo ne- po kelis šodžius svetimų kalbų
ją, kad prezidentas galėtų einant
kys ir Prekybos, Pramonės ir batėlės, visi Lietuvos delegaci
girdėjome viduje muziką ir damiegojimo.
žuvaut ir Europoj, ne vien ten radosi reguliariai lankyto Šiądien musų profesorius ai labai gerai juos sunaudojo; jos Amatų Rūmų pirmininkas Rut jos nariai vyko Į Vokiečių ope
su Rusų kalba
tik Amerikoj. Prūsokus vi jai, kaip paprastai turinti ge škino apie skirtingas Lietuvių apsipažinimas
taip pat daug kartų buvo nau- kauskas. Jie vyko su savo pa- rą, statyta “Linksmoji Našlė”,
sus suvarysimi augint “be rą laiką, bet šį vakarą musų kalbos tarmes, ir mes patvrėm dingas.
lydovais.
kurioje dainavo ir Amerikos
konus”, o Lietuvninkams kelionės tikslas buvo “Nimmer- apie tikrąsias šių dienų tar Taip tai parėjom gulti apie, Balandžio 19 d., Berlino ge- Lietuvaitė, Stoškiutė, iš WorCITNAGIO GROMATA liepsim “daryt biznį” su zatė” ir kas nors naujo, nors mes.
tai buvo koks desėtkas kilome Po trijų valandų mes buvom 3 valandą! Ah, šis yra sek- ležinkelio stotyje Lietuvos de- cester, Mass.
GERB. SPRAGILUI
Amerika ir Dėde Samu.
trų tolumo. Jautėmės smagiai; laisvos. Kuomet rytą kėlėmės madienio rytas, ir laimė kad legaciją pasitiko iš Lietuvių
Mes
pasisukę
j
pietus
ka

nors buvom pavargusios šį ry manėm po pamokų sugryžti ir nebus pamokų; ėjimą į baž- pusės Ministras Škirpa ir at
Tautiečiai ir tautietės!
nyčią mes paliekam geriems
kas dabar bus?! Prūsokai riaudami vis eisim pirmyn tą, dabar ne jautėm jokio nuo po pusryčių pramigti, bet da žmonėms, o mes “griešninkai” stovybės nariai, ir Vokietijos ČEKOSLOVAKIJOS buvęs ,
Galėjo būti jau apie bar kai pamokos baigėsi mie
atėmė iš Lietuvos Klaipė net kol pamatysim Palio vargio.
atstovas Lietuvai, Dr. Skalicdešimta valanda vakaro kai go visai nenorėjom, taigi per- užmiršim pasaulį ir jo malonu paskirti atstovai.
kus,
o
priėję
Žitkiemio
gi

dą, ir užtvėrė tvorą, ir už
mes leidomės į tą kelionę, ir ti sirengėm į maudymosi kostiu mus bei rupesnius, iki išbukv, su šeima, išvyko į Ameriką.
Vokiečių
automobiliais
dele

grobė ten įsikūrusių Lie raitę, sustosim toj vietoj kėjom už poros valandų ten mus ir nuėjom į pliažą. Bet sim nepaisant kokia tai valan gacija nuvežta į Vokiečių pa- Jis į Čekiją negryžta.
(Bus daugiau)
vos tik ten nuėjom ir apsibu- da bus!
tuviškų revoliucijon i e r i ų kur 1929 m. Vokiečiai žan pasiekti.
fabriką, kurio vvriausis darai suėmė Plečkaitį su Einant pajūriu priėjom vietą vom už smėlio kopos saulėje
užėjo juodas
meisteris netekęs darbo ir gurbu bombų ėjusį išdras kur Birutos Kalnas nusilei pasikepinimui,
debesys,
vėjas
pradėjo
pusti,
džia
žemyn
link
pajūrio,
taigi
neprisigriebęs prie minis kyt geležinkelį kuriuo Vol sustojom pažiūrėti ir pradėjom ir išsivystė tikra vasariška au
U
tro portfelio dabar keliau demaras važiavo iš Šveica dainuoti seną žinomą dainą, dra, taip staigiai kad neturė
ja į Vilnių ir mėgins ten rijos.
“Ant krašto marių, Palangos jom laiko nubėgti nei į pasto
ir sušlapom.
gyvent Plečkaičio gyveni Sustoję imsim žiūrėt į miestelyj,” ir tt. “yr’ aukštas gę,Potaigi
g
pietų
mudvi nuėjom ap
Paliokus ateinančius mums i kalnas, Biruta vadintas, ža sitaisyti plaukų,
mą....
vienoje vilioję
lioms
pušelėms
viršus
apsodin

Kas dabar bus? Ar mes “pagalbon” ir tuojau pra tas”.
netoli musų, nes šį vakarą bus
tik rezoliucijas rašysim ir dėsim vieni kitiems rodyt Smėliu • eiti yra gana sunku atidarymas “Kurhauzo” pačia
protestus siuntinėsim kad kumščiais, bet kad neįvyk i ir mes turėjom laikas nuo lai me miestelyje ir mes buvom
užkviestos dalyvauti-. Mums
1
pasirodyt jog daugiau nie tų koks nesusipratimas, tai ko sustoti iškratyti smėlį iš Amerikiečiams
žodis “Kurhau
ko neišmanom? Duodu su tuoj pasikviesim Čemberle avalų. Ir taip mes ėjom ir zas” keistai skamba, ir sunku
tačiau po valandos ėji prie jo priprasti. Tai yra Vo
manymą kad kuogreičiau- ną kad jis mus su Paliokais ėjom;
mo
aš
nutraukti ke
žodis su Lietuviška ga
sia sutvertume komitetą sutaikytų, nes jis yra tai lionę ir pasiryžau
so
gryžti atgal, bet kadan kiškas
lūne,
kaip
daugelis žodžių ką
kymo
specialistas.
Už
su

Klaipėdos atvadavimui, ne
gi man tikrino jog mes beveik mes Amerikoje
rezoliucijų ir protestų ra taikymą mes jį apdovano- jau esam tenai, taigi ėjom ir “Kur—” comes fromnaudojame.
the word
šymu, bet tinkamomis prie sim “gero Lietuvio” vardu, vėl. Už kokios kitos valandos “kurortas”, kas reiškia ‘rezor■v
musų vadas p. Rimkus
K
monėmis. Tuojau, ir tai o. ką jam duos Paliokai tai vėliau
pasuko iš pajūrio į plentą, ir tą”. “Hauz” yra tai namas,
nieko nelaukdami, organi- jų dalykas.
reikėjo eiti per žuvininkų kai taigi tuos du žodžiu sudėjus
zuokim pulkus savo armi Viską užbaigę ir sutvar mą, kur mus pradėjo loti vi išeina “kurhauzas” arba “renamas” ar vieta. Tai
jos. Juk musų čia yra apie kę “pavyzdingai”, prezi- si jų šunes, tačiau perėjom pa zorto
yra
pats
svarbiausias viešbu
du milijonai ir mes patys dentui parodę kur jam pa- sekmingai ir priėjom iki kelio. tis Palangoje, ir priklauso Gra
čia p. Rimkus pradėjo susirū fo Tiškevičiaus šeimai. Tiške
labai smarkus ir išmintin togiau žuvaut, Visloj ar | pinti
ar tik mes nepraėjom sa
gi. Kadangi musų Dėdė Baltmarėj, pasikviesim po- vo reikiamą vietą, o Bronė ir vičiai yra savininkai daugelio
pačioje Palangoje ir tų
Šamas nepripažino Prūso ną Hitlerį kad atvyktų pa- aš buvom taip nuvargusios žemės
VDV.
Darbšti Vilniaus krašto Lie tuvaitė rūpestingai savo bičių les.
puikių
dvaro rūmų su parku
kams jų pasiglemžtą Klai viešėt pas mus, o kai at- kad jau negalėjom daugiau ei Palangoje.
>.
pėdą tai mums reikia tuo- vyks, tai jį pavaišinę liep ti, taigi pasiryžom nutraukti Kurhauze kas vakaras atsiAtsisėdom ant krūvos
EKVADORE, Centralinėj
pasilinksminimai, šokiai VILNIJOS LIETUVIAI SULAUKSIĄ GERES
mi pasinaudoti ilgai nelau sim pasirašyt amžinos tai kelionę.
plytų sukrautų prie taisomo buna
Amerikoj, nukritus lėktu
kiant. Taigi kuogreičiau- kos sutartį ir “primušt sa kelio, ir pasilsėjom keletą mi ir valgymas su gėrimais, ir
NIŲ IR LENGVESNIŲ LAIKŲ
kiekvienas kas tik Paląngoje
vui užsimušė keli kariški
sia turim organizuoti savo vo pečėtį” kad jis atsižada nutų, o tuo tarpu aš galvojau būna
ten
eina.
Tai
yra
visų
lakūnai,
ir nuo nukritusio
apie
tą
ilgą
kelionę
atgal
į
Pa

nuo
Prūsijos
ir
“
Drang
kariuomenės pulkus.
susitikimo vieta. Kuomet bu
KAUNAS.
—
Vilniaus
Lietaigos
gausiančios
teisę
atnau

langą.
Tik
ta
vieną
mintis
ma

lėktuvo
sudegus penketui
O kada kariuomenę turė nach Osten” ant amžių am
vau Palangoje su savo vyru
ne
nuslopino.
Jeigu
butų
ko

tuvių
Aidas
rašo
kad
paskuti

jinti
savo
veiklą.
namų
žuvo
taipgi keli as
sim tada Dėdei Šamui pa- žinųjų. Paskui surengsim kia nors galimybė gauti busą, dešimts metų pirmiau, mes
niu
metu
Lenkų
spaudos
tonas
Varšavoje
lankėsi
Vilniaus
menys,
viso
22.
lankėmės
Kurhauze
kas
vaka

bučiuosim abidvi rankas ir didelę puotą, o tai pasibai ar kokią kitą transportaciją,
ras,
bet
dabar
yra
jau
ir
kitos
Lietuvių
atžvilgiu
pasidaręs
Lietuvių
delegacija,
kuri
apsi

paprašysim jo pagalbos. Jis gus dar sulošim “pinaklį” mielai bučiau pasinaudojus, o vietos, ypatingai ta pavandeny
duos mums daug laivų su ir pasilsėję rengsimės ke dabar, šiuo vėlyvu nakties lai je “Pajure”, kuri sudaro Kur švelnesnis, ir Varšavos Lenkai lankė Lenkijos vidaus reikalų
SKAITYKIT!
ku, šioje tolimoje pamiškėje ir
esą nuomonės kad iki šiol va ministerijoje ir plačiai aptarė
visomis prietaisomis, o mes lionėn atgal į Ameriką.
hauzui
stiprią
kompeticiją.
nebuvo jokios vilties
ryta akcija, prieš Lietuvius Vilniaus krašto Lietuvių tau ir platinki! šiuos laikraščius:
nuplaukę ties Klaipėda iš Susėdę į laivus ir kol laukuose,
kitaip sugryžti kaip tik vėl ei Kurhauzas yra daug dides esanti kenksminga pačiai val tinius reikalus.
AMERIKOS LIETUVIS
kelsim baltą-žalią-raudoną perplauksim į Naj orką, vis ti pėkščia. Tikėkit man, jeigu nė vieta, ir daug gražesnė, jo
DIRVA
salė
naudojama
koncertams,
vėlavą su užrašu “Litauens giedosim: “Mes Amerikie butume buvę Amerikoje tikrai kaip ir valgymui ir šokiams. stybei ir kad ją reikia, baigti. Pasikalbėjime buvo juntama
MARGUTIS
uber alles”, atsuksim kan- čiai! Mes padarėm! Be butume panaudoję savo “nyk Šią visą savaitę ten smarkiai Toje linkmėje laukiama at iš valdžios pusės noras paleng
VIENYBĖ
ščius”, bet čia ir automobilių
mainų.
vinti Vilniaus krašto Lietuvių
nuoles ir pareikalausim kad musų pagalbos Lietuva sa važinėja
tiek retai kad buvo dirbo naujai išpuošimui. Eida žymi Lenkų dalis rodanti būklę.
SANDARA
VDV.
ateitų kanivolas Neumann vo nepriklausomybės netu be prasmės ir pamanyti apie mos į mokyklą rytais mes masu Bertulaičiu, o kada jie rėtų ! Tik mums garbė! tai. Taigi susikabinę rankom tydavom vyrus maliavoj ant, ir Lietuviams daug simpatijų ir
ir stalai buvo išnešti į Lenkai aukoją Lietuvos Ginklų
•BRAZILIJA, Pietų Ameri
du ateis, mes jiems įduo- Tik mes.... Mes Ameri ir kaip maršuojanti keleiviai kėdės
dabar yra pigiausias
verandą ir maliavojami skaid Fondui, Lietuvos Bičiulių Są koje, yra didesnė žemės plotu Dirva
pradėjom
žygiuoti
atgal,
o
pa

darbininko liuoslaikio drau
sim ultimatumą kad per kiečiai .. mes.. mes.. ”
savo žingsnių dai riai raudonai su juodais apve jungoje esą 200 narių, kai tuo negu Suvienytos Valstijos.
gas; platinkit ją tarp savų.
dešimts minutų Klaipėda Tai toks mano sumany lengvinimui
navom. Visu tuo ilgu keliu džiojimais.
mums pasiduotų, o jei ne mas ir aš neduosiu jį pasi tik vienas automobilis mus pra Taigi, po paprastų dienos tarpu Latvių-Lenkų Draugijo
pasiduos, tada savo kariuo savint niekam. Tik reikia važiavo, ir tai į priešingą pu apeigų, tuoj po vakarienės mu je vos 50. Ir jei butų daroma
sų draugai atsilankė pas mus, Lenkijoje atsiklausimas Lietu
menę išsodinsim ant kran laiko negaišuojant šitą su sę, taipgi pravažiavo kaimiečiai pirmiausia
visi išėjom pasivai
to, iškelsim kanuoles ir ki manymą tuojau vykdyt kol savo ratais, kurie gal būt vy kščiot ant tilto, nes niekas nei vių klausimu, jis mums tik
į Klaipėdą į turgų.
riausia butų palankus.
tus pabūklus, ir paskelbsim dėdė Šamas ant Prūsokų koTaip
tai mes sugryžom į sa- na į Kurhauzą prieš 9:30 arba
karą. Į pirmą frontą pa piktas ir kol Paliokai mums’ vo vilią apie 2 vai. ryto, sau- 10 vai. vakaro, prie, t o, jie pa Vilniuje visai kas kita.. Vil
statysim komunistus su so “už akių neužlys” kad Lie1 giai, bet gatavos griūti nuo ko- sakė mums jog turi užrezerva niaus valdžia po senovei va
sau stalus.
ranti tą pačią politiką visose
cialistais, o už jų visus “de tuvą “išgelbėt”, kaip “iš-■ jų iš nuovargio. Ir viso to iro vę Kuomet
nuėjom į Kurhauzą, gyvenimo srityse, neatsižvelg
nija
buvo
kad
sekančią
dieną
mokratus” ir duosim pro- gelbėjo” Čekoslovakiją.
patyrėm jog mes buvom vos pasirodė ten didžiausias susi
gą jiems pasirodyt ar jie Taip mes pasidarbavę ti- 50 pėdų nuo tos vietos kur rei grūdimas. Tiek buvo priėję dama į Varšavos kalbas ir pa

Kelione po Musų Lietuvą
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kėjo ir iš kur gryžom atgal.
“Nimmerzatė” buvo tik už ke
leto medžių, bet mes atsisakėm
eiti nors žingsnį toliau pažiurinėti. Neskaitant apsivylimą
kad nepasiekėm savo tikslo, ir
didelį nuovargį tos ilgos kelio
nės, tačiau gėrėjomės tuo -Pa
sivaikščiojimu tą gražią mėne
sienos naktį.

Į LIETUVA
Pujkiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą
QUEEN MARY .... Geg. 10
AQUITANIA ............. Geg. 17
QUEEN Mary ....
Birž. 21
AQUITANIA ... Gegužės 31
Specialus Ekskursiniai Išplaukimai:
QUEEN MARY ...Liepos 5
AQUITANIA ............. Birž. 14
AQUITANIA
Birž. 28
AQUITANIA .... Liepos 15

Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygelių: “Kaip
Parsikviesti savo gimines iš Europos.”
Dėl daugiau informacijų kreipkitės į

krai ųžsitarnausim .garbę
ir patekšint istorijon il
giems šimtmečiams kaipo
tikrieji Lietuvos išgelbė
tojai. O ką mes čia dabar
rezoliucijas rašom ir nesu
valdomais liežuviais žmonelius demoralizuojant tai.
tik “šnipams” pasitarnau
jant, Lietuvą stumiam ne
laimėn, o už tai nei katė
mums neviauktels.
(Pasirašau) Citnagis.
per ąžuo
lą išgaruoja 28,000 galionų
vandens, ištraukiamo šaknimis
iš žemės.
• VASAROS metu

Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
Metz Foreign Exchange Bureau,, 9128 Oakland Av., Detroit, Mich.

svečių kad vargų galėjom įsi
gauti į vidų; šokiai jau buvo
prasidėję, patarnautojai gi ne
šė į vidų .daugiau stalų ir kė
džių aprūpinimui naujai atei
nančiųjų. Jeigu esu gera nuspėjimui minios, čia galėjo bū
ti apie 400 žmonių. Visur gy
vas bruzdėjimas aplinkui, ir
mes turėjom laukti iki musų
patarnautojas nuves mus prie
musų stalo. Pagaliau kai mus
nuvedė prie stalo į tolimą sa
lės kampą, iš ten nebuvo gali
ma nei praeiti per stalus ir kė
dės, kur kiti sėdėjo, į šokių vie
tą.
Mus pasodino, bet negalėjom
sulaukti, patarnautojo ateinant
paimti musų užsakymus; prie
to aš patyriau kad tie raudoni
dažai kuriais musų kėdės bu
vo nuteptos, dar nebuvo pilnai
išdžiuvę, o mudvi buvom apsivilkusios baltomis sukniomis,
todėl buvo pavojinga susitep
ti, taigi mes pasiryšom apleis
ti šią vietą šiam vakarui ir ei
ti į savo seną paprastą užeigą
“Pajurę”, o čia ateisim kurį ki
tą vakarą, kai bus praėjęs tokis susikrušimas. “Pajureje”
radom ir daugiau savo draugų
kurie taip pat Apleido Kurhau-
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žadus.
Bet esą žinių kad taikos aly
vos šakelė Lenkų-Lietuvių santikiuose Varšavoje ne tik pasi
rodžius, bet netrukus duosianti
ir puikiausių vaisių. Lietuvių
visuomenė Vilniaus krašte ga
linti būti tikra kad artimiau
siu laiku jos organizacijos, mo
kyklos ir kitos kultūrinės is-

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp.
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar =E
tu į mėnesį. Kaina mętams
$2.00. . Prisiųskit 10c pašto H
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas: |||

“MARGUTI S”
6812 So. Westem Avė.
Chicago, I1L

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas”
Waterbury. Gbnn.
NOTARAS
130 Congress Avenue
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®Dirvos Agentūra pagelbės jums parsitraukti jūsų gimines iš Lietuvos aolankyti jus keletui savaičių ir pamatyti
Nevv Yorko Pasaulinę Parodą. Pradekit rūpintis apie dokumentus dabar —
klauskit Dirvos Agentūroje.
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DIRVA
ČIA IR LIETUVOJE

Redaktorius—4C S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO

žinia iš Lietuvos sako: “nors
Lietuvos socialdemokratai ne
turi savo atstovybės naujoje
vyriausybėje, bet socialdemokratų laikraštis Mintis ragina
visus savo vienminčius remti
naują vyriausybę ir kuo galėdarni dėtis i krašto saugumo
stiprinimą”.

Na1 o Bostoiie einąs socialistuojantis geltonlapis rašo: “Ko
kiems galams tas Ginklų fon
das, jei jo ginklais negalima
PIRMIEJI KRIKŠČIONYBĖS
nieko apginti!”
Šie du pareiškimai kaip ant
SKELBĖJAI LIETUVOJE
delno parodo visą tolumą kul
tūrinių ir tautiniu išauklėji OlRMUOJU Lietuvoje krikščionybės skelbėju
kad Lenkai inteligentai ende- mu, kuris po karo pasireiškia I buvo Anglijos misijonierius kunigas Suidkai (tautininkai demokratai) tarp socialistų Lietuvoje ir ta bert. Jis 700 metais iš Anglijos atvykęs į Prū
įkūrė Zadruga sąjungą, kurios riamų socialistų Bostone: Lie siją, per du metu vargo skelbdamas krikščionių
tikslas yra kovoti prieš katali tuvos socialistai pasiryžę dary bažnyčios mokslą, tačiau nieko neatsiekęs sukybės idealus ir raginti Len ti viską Lietuvai apginti, “so gryžo atgal Anglijon, nei vieno Lietuvio neap
kus gryžti prie senovės Lenkų cialistai” Bostone pasiryžę da krikštijęs, nes nemokėdamas Lietuvių kalbos ne
pagonų tikybos idealų, apeigų ryti viską Lietuvai pražudyti. galėjo Lietuviams savo skleidžiamą mokslą iš
ir principų. Sąjungos nariai Amerikos Lietuviai tegul pasi aiškinti, todėl Lietuviai nesuprasdami ko jis iš
visi meta savo krikšto vardus daro sau atitinkamų išvadų. \jų nori, visur nuo jų šalinosi.
Kitas krikščionybės skelbėjas į Lietuvą at
ir pasivadina kokiu nors seno
vėl
vyko
tai Magdeburgo antvyskupis vardu Vaitie
—
SLA.
organas
Tėvynė
vės pagonų vardu, kaip “Sojsukus.
Jį atsiuntė Teutonijos ciesorius, bet ir tas
pasirodė
8
puslapių.
Buvo
giew, Junijow, Maslaw” ir pa
nemokėdamas
Lietuvių kalbos, porą metų Prūsi
mažinta
iki
6
pusi.
našiai. Vieton “pan” (ponas)
joje
privargęs,
gryžo nieko nepelnęs. Tada
nariai vartoja senovišką ‘knez’
VOKIEČIŲ spauda aštriai pradžioje 10-to šimtmečio atsirado trečias misi
(kunigaikštis).
polemizuoja su Lenkų spauda, jonierius, irgi vardu Vaitiekus, gimimu čekas.
kuri rašanti kad Vokietija ne Jis buvo du kartu Pragos vyskupu kada Čeki
TIESIA TEORETINĮ
norinti duoti Lietuvai laisvos joje ėjo didžiausios naminės betvarkės. Draus
PAGRINDĄ
damas nusidėjėlius jis Čekams taip įsipyko kad
Katalikų Draugas, nurodyda zonos Klaipėdos uoste. Vokie niekas nenorėjo jo klausyti. Tada jis apleidęs
čiai rašo kad Lietuvos ir Vo
mas į sunkumus sudaryti ben
kietijos
vyriausybės draugiš savo vyskupiją, išsikraustė į Lenkiją pas kara
drą Amerikos Lietuviams at
kai susitarusios dėl derybų lių Boleslavą Kantrųjį, pas kurį gyvendamas,
stovybę, tačiau, mano kad su
Klaipėdos uosto laisvos zonos išsikalbėjęs su kunigais, pasiryžo keliauti į Lie
tautininkais bus galima susi
tuvą skelbti krikščionybę.
tarti ir tokia atstovybė sudary reikalo. Derybos pradėta BerPasimokinęs Lietuvių kalbos ir iš Lenkų
ti. Tik “su socialistais visai line Balandžio pabaigoje.
valdžios gavęs reikalingą valtį, su trimis vie
nesusikalbėsime, o tuo labiau
VILNIAUS Lenku spaudoje
nuoliais ir 30 kareivių, 996 metais leidosi Vissu komunistais”, čia teisybė keliamas Liepojos uosto išnuo los upe į Pamezoniją. Atvyko jie į Danzigą,
pasakyta, nes ją patvirtina vi mavimo Lenkijai klausimas. kur vyskupas Vaitiekus tuojau pradėjo sakyti
sa Amerikos Lietuvių istorija. Lietuvai netekus Klaipėdos. pamokslus. Daugybės Lietuvių iš visų Prūsi
Lietuvos šelpimo ir nepriklau-x, Liepoja esanti artimiausias ir jos kampų keliavo į Danzigą klausyti jo pamok
somybės iškovojimo klausimais patogiausias uostas Lietuvai ir slų, ir supratę aiškinamą mokslą, krikštijosi.
tik katalikai ir tautininkai te Klaipėdos kraštui.
Po kelių dienų darbo, vyskupas Vaitiekus
galėjo susitarti Amerikoje.
LIETUVOJE labai plečiasi palaiminęs naujuosius krikščionis, iškeliavo į
Priėmus teoriją, galima eiti
kūnyti ją praktikom čia ka radio naudojimasis. Per Sau Natangiją, bet ten Lietuviai pasirodė atkakles
talikai susilaukė netikėto pasi sį ir Vasarį šymet Lietuvoje ni,- nes neleidę jam nei vieną pamokslą pasaky
priešinimo iš katalikiško laik įregistruota 6,209 nauji radio ti, liepė keliauti šalin, dargi vienas net irklu
raščio, Darbininko, Bostone. abonentai, iš jų 1,746 Kaune. sudavė vyskupui per pečius. Matant kad Čia
yra ar- misijos darbas veikti nebus galima, misijonieBe to, ir patys tautininkai tu Viso šiuo metu Kaune
ti 16,000 registruotų radio riai sutupę į valtį persikėlė į kitą upės pusę ir
ri gana daug organizacinio dar
ten apsistojo nakvynei. Tuojau susirinko Lie
bo atlikti. Jie turi sustiprinti abonentų.
tuvių minios ir ėmė ateivius klausinėti kas jie
savo Tautinę Tarybą, jie turi
LIETUVA išleidžia naujus
sustiprinti veiklą SLA. orga pašto ženklus, paminėti Kaune toki ir ko atkeliavo. Vyskupui pasakojant kas
nizacijose, ir' jie turi staigiai įvykstančioms Europos krepši- jis yra ir ko atkeliavo, susirinkusiųjų minioje
ir energingai tuojau išauklėti nio pirmenybės (basket ballo pasigirdo balsai, sakanti kad jie vaklosi ir tvar
Sandarą ir T1VID. į tūkstančių1 čampionatui). Tas įvyksta jau kosi savo senais įstatymais, o jei tu, girdi, nori
mums įbrukti kitokią tvarką tai ryt čia gausi
narių organizaciją.
šį mėnesį, nuo 20 iki 28 d.
galą, jei per naktį iš musų šalies neišsikraustysi.
Vyskupas su savo palydovais nusiminę nu
keliavo į pietinę Sambiją ir būdami visi nuvar
gę, pagiryje sustojo pasilsėti, ir medžių pavė
syje sumigo. Vienas vienuolis, Gaudencijus, su
sapnavo ant altoriaus stovėjusį kieliką. Pabudęs
jis savo sapną papasakojo. Besikalbant jiems
AMŽINOJI TEISe
apie sapną, pasigirdo žemės dundėjimas ir tuo
jau
pasirodė buris pagonų žemaičių, su virvė
Ar skųstis ir vaitoti
mis
i A brūkliais. Mat, ta vieta kur krikščiony
Kad laimės mums permaža?
bės
misijonieriai ilsėjosi, buvo pagonų šventa
Ar vėl į darbą stoti
ir
nepaliečiama
vieta, kurion ne tik krikščionims
Ir kurti dieną gražią?
bet ir patiems pagonims užeiti buvo neleistina,
Juk amžiais mes kentėjom,
žemaičiai už tai įpykę misijonierius apstojo, o
Juk amžiais traukėm jungą....
Vaitiekui teikiant savo palydovams palaimini
Pikti mus slaugė vėjai,
mą, vienas pagonų kunigas prišokęs jį jiešmu
Bet mus jie nenurungė!
pervėrė, o paskui kiti prišokę, mirtinai subadė.
Tai nutiko 997 metų Balandžio 20 dieną.
Tat ar dabar liūdėti
Lenkijos karalius išgirdęs vyskupo VaitiePritiktu mano broliams?
■
kaus
nelaimę, išsiuntė į Prūsiją savo pasiunti
O, Nemuno pilieti,
nius,
kurie
jo lavoną išpirkę pargabeno ir palai
Stiprėki kaip lig šiolei!
dojo bažnyčios rūsyje, o vėliau lavonas perkel
Nuo skausmo atsitiesęs,
ta galutinam palaidojimui Gniezno katedroje.
Atgimk ryžtingas, naujas.
Už kelių metų Prūsijon atvyko Benedikto
Ugdyk širdyje tiesą,
brolijos vienuolis Bruno su dviem broliais ir 18
Kad Laisvė mums kaip kraujas.
tarnų. 1008 metais jis buvo jau toli Prūsų že
Tr.
Kazys Sabulis.
mėje, kuomet 14 dienoj Kovo jam sakant pa
mokslą, pagonai Prusai juos visus sugriebę nu
žudė. Ir Bruno lavoną Lenkijos karalius iš
pirkęs pargabeno Lenkijon, ir iškilmingai iį
NAKTIES ŽYGIS
palaidojo.
Danguj sidabro miljonai,
1048 metais Danijos karalius Suend žemai
Mėnulis šypsos pro miškus.
čių krašte toj vietoj kur dabar yra Latvijos
Paskendo žemė sapno monuos,
miestas Ryga, su savo pirklių pagalba pastatė
Užmigdė poilsis visus.
katalikišką bažnytėlę ir apgyvendino prie jos
kunigą. Pagonai žemaičiai nors krikščionybės
Bet ne! Kas ten tamsoj nerimsta?
nekentė, bet Danų pastatytai bažnyčiai nieko
Kas juda vieškeliu plačiu?
blogo nedarė. Vėlesniais 'laikais prie tos baž
Iš kur šlamėjimas tas gimsta
nyčios pradėjo spiestis Vokiečiai Kalavijonų
Nakties vidurnakčiu pačiu?....
brolijos vyčiai, kurie paskui ėmė kaskart vis
Tai žmonės! Tai žmonių daugybė!
labiau kariauti Lietuvių žemės kraštus, o vėliau
Važiuoti, pėsti ir raiti....
tie Kalavijonai susidėję su Kryžiuočiais, užka
Jie nardosi nakties tamsybėj,
riavo Prūsiją ir pačius Prusus išnaikino.
Lyg pasakų svečiai slapti....
V. S. Jokubynas.

Ą/T OTINOS,DIENA Lietuvoje (kartu su Europa) švenJ * čiama pirmą sekmadienį Gegužės mėnesį, Ameriko (Spaudoje Pasidairius)
je švenčiama antrą sekmadienį. Amerikoje iš tos šven
Rašo Vyt. Sirvydas.
tės bandoma padaryti biznis, raginimais pirkti, apdovąnoti motinas įvairiomis dovanomis.
Lietuvoje atliekama tam tikromis apeigomis, ir LENKŲ INTELIGENTAI
įvesta apdovanojimas pašalpomis, šventės proga, moti ŽAIDŽIA
nų kurios turi dideles šeimas.
Londono Observer pasakoja

e

V/'OS metai laiko atgal Lenkija grąsino užgrobimu viv sos Lietuvos, jeigu neišpildys jos reikalavimų at
naujinti diplomatinius ir prekybinius santikius su ja.
Tada Lenkai, gal būt, turėjo daugiau noro Lietuvą už
grobti, ne tuos santikius atnaujinti. Nuo to įvyko daug
permainų Europoje ir Lenkų pozicijoje.
Šiądien Lenkai į Lietuvius atsineša neapsakomu pa
lankumu, ir Lietuvos kariuomenės vado Gen. Raštikio
atsilankymas Varšavoje laikomas didele garbe Lenkijai.
Lietuva prarado Klaipėdą, tas pats likimas gresia
ir Lenkų uostui Danzigui. Lietuva nukenčia nuo nete
kimo savo didžiojo uosto, bet turi išeigą j juras. Lenki
jai kelias į jurą visai butų užkirstas.
Lenkijai reikia draugų šiuo kartu labiau negu ka
da nors reikėjo. Lenkai bijo kad Lietuviai nepatektų
Vokietijos įtakon, ir gal būt kad Vokiečiai nepažadėtų,
imdami draskyti Lenkiją, atidavimu Lietuvai Vilniaus
ir nuo Lietuvių užgrobto Vilniaus ir Suvalkų krašto.
Žinoma, už tai Vokietija reikalautų didesnės savo įta
kos Lietuvoje. Lenkams tas baisu ir kenksminga. -

ĮVSTIJA ir Latvija priėmė Vokietijos pasiūlytą nepuo.
limo ir kaimyniško santikiavimo sutartį. Tokią su’ tartį Vokietija pasiūlė ir Lietuvai Klaipėdą užgrobiant.
Lietuva tą sutartį priėmė. Tai yra Vokiečių pastangos
apsupti Lenkiją ir stiprinti savo įtaką Pabaltijo krašte.
Danija, Norvegija, Švedija ir Suomija atsakė kad
joms toks Vokiečių pasiūlymas nereikalingas. Jos pa
silieka visiškai neutralios.
LJITLERIS ir Mussolini abu bijo karo kaip velnias
1 * kryžiaus. Kaip tik pasirodė kad Italija gali susi
kibti su Prancūzija, Hitleris tuoj siuntė Goeringą į Ro
mą sulaikyti. Dabar, kai įkaito Danzigo klausimas su
Lenkija, Mussolini pradėjo rūpintis “sutaikyti” Lenki
ją su Vokietija.... Pats Hitleris irgi negriebia Dan
zigo, kuomet jam pagrasinta didele Lenkijos kariuome
ne. Jis negriebia Danzigo taip greitai, kaip pagriebė
Austriją, Sudetiją, Čekiją, ir Klaipėdos kraštą.
Lenkija, kurios gyvybė priklauso nuo išeigos į ju
rą, priversta kovotų ir turėtų kariauti su Vokietija,
nors karas butų ir labai sunkus.
Mussolini ir Hitleris šiomis dienomis, lyg “pabaidymui” Europos, dar kartą pasirašė savo karo sutartį, kai
tarp Lenkijos ir Vokietijos pradėjo rodytis žiežirbos
dėl Danzigo. Ar jiedu pasirašytų ir dešimts kartų, vis
tik tiek ta jų sutartis reiškia vieną ir tą patį: tiedu dik
tatoriai, įsivarę save į kampą kaip kriminalistai, turi
laikytis išvien. Amerikoje apie kriminalistus yra ši
toks posakis: Laikykimės išvien, arba abu kabosim gre
ta vienas kito....

COCIALISTAMS jau įgriso “bendras frontas” su komunistais: Grigaitis siūlo jį blokšti į sieną ir sudau
žyti. Pranešime, žinoma, kalbama buk “Lietuvių Socia
listų Sąjungos Pildomasis Komitetas pasiūlė komunis
tams likviduoti Amerikos Lietuvių Kongresą”.
Kadangi visas “LSS Pildomasis Komitetas’'’ yra vi
so labo tik vienas “inž.” Grigaitis, tai reikia prisiminti
štai ką: artėjant SLA. rinkimams, gali būti, komunistai
pareikalaus jo daugiau vietų SLA. valdyboje, kurių da
bar kaip neturi. Ar Grigaitis, turėdamas visą SLA. sa
vo rankose, norės komunistams ką nors duoti? Nėra
durnių.... Ne veltui jie iki šiol taip ėdėsi — turėjo už
ką ėstis — ir dabar jau įieško priekabės komunistų at
sikratyti, kad nereiktų SLA. grobiu dalintis. Apgyni
mui savo pozicijos Susivienijime, Grigaitis jau Scrantono seime lindo prie nekuriu sandariečių sakydamas,
“Gal kitais rinkimais socialistai su sandariečiais turės
išvien eiti komunistų atsikratymui.... ” Suprantama,
ir sandariečiams nieko neduodant, tik gaunant jų pa
galbą komunistus į SLA. vadobyvę neįsileisti.
Tas sumanus “inžinierius” toli numatė, ir kaip nu
matė taip vykdo. Jei komunistai lys į Pild. Tarybą ir
išreikalaus sau lygių teisių, iš to “inžinieriui” bus tik
nuostolis.
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COVIETŲ vyriausybė, kaip pasirodo, išreikalaus iš
Britų geresnio užtikrinimo teikime pagalbos atsi
tikime karo su Rusijos užpuolikais. Iki šiolei, Rusijai
išrodė, Chamberlain nori išgauti Sovietų pažadą gelbė
ti Vakarų Europą atsitikime Vokiečių puolimo, bet jei
Japonija pultų' Rusiją, Sovietams pagalbos nėra.
Rusija kalba apie gelbėjimą ir mažųjų savo kaimy
nių, kurių patekimas į Vokiečių įtaką butų pavojingas
pačiai Rusijai. Tačiau iki šiol Britanija apie tas mažas
valstybėles susirūpinimo neparodė, ir nepaiso ar Vokie
čiai Danzigą ims ar paliks jį Lenkijai.
Tas išeitų kad Britanija rūpinasi tik savo apsauga,
ir vien dėl to daro sąjungas prieš Romos-Berlino ąšį.
Be karo su Vokietija, disėsės valstybės savo pozici
jas sustiprinusios, bus saugios, bet mažoms Vokiečių
kaimynėms kaip grėsė nazių grobišavimas taip ir grės:
Hitleris be karo po senovei jas į savo prieglobstę vynios,
ir niekas jų neužtars.
i

NAUJI LEIDINIAI
SAUGOKITĖS VĖŽIO. — Ką kiekvienas
žmogus privalo žinoti apie Vėžį. Parašė Dr. J.
J. Kaškiaučius. Išleido Liet. Darbininkų Susi
vienijimas, Brooklyn, N. Y., 1939 m., 42 pusi.
ATŽALYNAS — Penkių Veiksmų Pjesė.
Parašė Kazys Binkis. Veikalas iš šių dienų Lie
tuvos gyvenimo. Išleido Spaudos Fondas, Kau
ne, 178 pusi. Telpa atvaizdai pirmutinių tą vei
kalą suvaidinusių teatro artistų.
GOBŠUSIS KARALIUS — Penkių veiks
mų pasaka, skirta pradžios mokyklos vaikams.
Parašė O. Graurogkienė, išleido Spaudos Fondas,
Kaune. 224 pusi.
NAUJIEJI ŽMONĖS — Penkių veiksmų ko
medija, parašė Petras Vaičiūnas, išleido Spau
dos Fondas, Kaune. 270 pusi.
ANUO METU Viekšniuose ir Šiauliuose —

(iš 1882-1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raš
tų). Parašė M. Biržiška. Išleista Kaune, 1938
metais. Knyga su daugeliu atvaizdų.
MUSŲ ŽINYNAS — Karo Mokslo, Kari
nio Rengimo ir Auklėjimo žurnalas, 20 metų Lie
tuvos kariuomenės sukaktuvėms paminėti. Iš
leistas Kaune, 1938 m. Virš 300 pusi, knyga,
telpa atvaizdai Prez. Smetonos ir kariuomenės
vado Gen. St. Raštikio.
DIEVO IDĖJOS RAIDA ARBA EVOLIU

CIJA — Parašė Grant Allen, spaudai paruošė ir
išleido Dr. J. šliupas, Titnago spaustuvė, Šiau
liai, 1938 m.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ski
riama Amerikiečiams. Paruošė Kun. Dr. Jonas
Starkus, Marianapolio Kolegijos Profesorius, iš
leido Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn.,
1938 m. Spausdino Šešupės spaustuvė, Mari
jampolėje, Lietuvoje.
Knyga 208 pusi., tvirtais viršeliais, kaina $1.

MEDICINOS MOKSLO
ĮSTEIGĖJAS
Hippokratas vadinamas Medicinos tėvu. Jis
gyveno suvirs 2000 metų atgal. Jis pastatė me
diciną ant moksliškų pagrindų. Atskyrė gydy
mą žmonių nuo religijos ir filosofijos. Jis su
prato kad žmogaus kūno nesveikata negali bū
ti pagydyta burtais, prietarais.
Iki. jo laikų, ligos buvo skaitoma dievų už
leista žmonėms bausmė. Todėl tada tikėta kad
žmogus negali ligos sukontroliuoti.
Hippokratas atsakomybę už žmogaus kon
trolę uždėjo ant paties žmogaus. Jis pirmuti
nis pradėjo egzaminuoti žmogų tikslu ištirti
kas jam kenkia. Jisai pradėjo tėmyti spalvas
ir padėtį žmogaus odos. Jis kreipė dėmesį į
akis, veido išraišką, temperatūrą pažinimui žmo
gaus susirgimo.
Hippokratas nustatė gydytojams etikos tai
sykles. Hippokrato Priesaika dar ir šiądien
duodama gydytojams kuomet jie mokslą baigia.
* PAUKŠČIAI geriau mėgsta tupėti arba
■vaikščioti, ne kiek skraidyti. Jie skrenda tik
pabėgimui nuo priešų arba jieškojimui maisto.
Paukščiai gyvenanti srityse kur nėra jiems už
puolimo pavojaus iš žvėrių pusės pradeda nu
stoti skraidymo galimybių.
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Tartum vaiduokliai naktį tylią
Į žygį narsus traukia jie....
Tėvynę jie karščiausia myli.
Jie mokos priešą nugalėt.
J. Petronis,
Tr

SAVANORIU
ŽYGIAI
Parašė PETRAS RUSECKAS
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto
žmonių.
“Savanorių žygiai”, I-mas ir Il-ras tomas
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50
su prisiuntimo kaštais gausit net <700 pus
lapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.

®SUV. VALSTIJOSE yra su virš 500 mylių
kelių, išklotų dervos ir vatos mišiniu, kurių ge
Reikalaukit “Dirvoje”
rumas išbandoma ateities naudojimui.
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
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KLAIPĖDOS KRAŠTAS SKAITMENYSE
_______ ‘

f

Lietuva gyventojų turėjo
2,575,636, tame skaičiuje Klai
pėdos krašte 153,793, arba 6%
bendro gyventojų skaičiaus.
Klaipėdos kraštas, 1937 m.
duomenimis, Lietuvos eksporte
dalyva va 16%, o importe 28%.
Mokamajame Lietuvos balan
se, tų pat metų duomenimis,
pajamose sudarė 16.4% ir iš
laidose 22.1%.'
Klaipėdos krašto ariama

žemė sudarė 3.6% bendro Lie
tuvos ariamos žemės ploto.
Visokių pramonės įmonių
Klaipėdos krašte buvo 191 su
9,113 darbininkų.
Visoje Lietuvoje praeitą va
sarą pramonės įmonių buvo
1,441 su daugiau kaip 40,000
jose dirbančių darbininkų.

Visos Lietuvos plotas Sausio ilgėjo daugiau kaip 150 klm.,
1 d. siekė 55,670 ketvirtainių arba bendrai siena su Vokieti
kilometrų, tame skaičiuje Klai ja pailgėjo apie 50 klm.
Siena su Baltijos jura buvo
pėdos kraštas 2,848 ktv. klm.,
\
90
klm., dabar liko tik 20 km.
arba
5.1%
bendro
Lietuvos
VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI
ploto.
ilgio,; arba 70 klm. sutrumpė
Klaipėdos krašto netekus, jo. Nuo Vokiečių užimtos te
LIETUVOS stalo tenisinin
— Ne. Jis prašė kunigaikštį jam atleisti, vandens siena su Vokietija su ritorijos sienos iki Latvijos
(Tęsinys iš pereito nr.)
trumpėjo
daugiau
kaip
100
ki

sienos
Lietuvai
liko
siauras,
kai
rungtynėse su Lenkais Varir dabar kunigaikštis nuvyko pas jį taikos da
20
kilometrų
pajūrio
tarpas.
lometrų,
o
sausumos
siena
pa

šavoje Lenkus nugalėjo 7:2.
ryti !
XLIII.
— Juokus pasakoji?! — sušuko Amulis.
Ifllll
— Ne, ištikro.
ALBRECHTAS SUGRYŽTA Į TRAKUS
■ Amulis suleido rankas į savo garbanotus,
Jau penkiolika dienų praslinko nuo to lai niekuo neuždengtus plaukus.
— E!. ... — nesitverdamas apmaudu tarė
ko kai pabėgo belaisviai, ir dievaičio Pikulo žy
jis,
eidamas
greta Albrechto į pilies kiemą: —
niai, ilgai visur jų jieškoję, nurimo. Niekas
vėl
paspruko
lapė! O jau mes čia gerų žinių
lankąs šventovę negalėjo pasakyt jiems kame
yra bėgliai: niekur niekas nebuvo jų sutikęs, laukėm! Kaip neatkalbėjai kunigaikščio nesinebuvo matęs. Nieko nežinojo ir Trakuose, į taiky ti ?!
— Aš prieš tai išvykau ir nieko nežinojau.
kuriuos žyniai siuntinėjo savo žmones, manyda
Kunigaikščio
Jogailos žvalgus kelyje susitikau,
mi ten pasislėpus Aliutę.
jie
man
ir
sakė.
Kame Aliutė ir dėdė?
Vieną darganotą dieną smėlingu keliu iš
—
Jiedu
kartu
su kunigaikštiene išbėgo....
Vilniaus į Trakus jojo nedidelis raitelių būrelis.
Jų buvo penk. Priešakyje dideliu, dailiu bė kunigaikštienė dabar Gardine.
Metropolitan Gyvybės Apdraudos
Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus
— Ir manieji ten?
riu, ryškiai išsiskyrusiu iš tarpo apšepusių, ne
ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000
AUKŠČIAUSI
Kompanija yra savitarpinė kom
Amulis patraukė pečiais ir pro atidarytas
didelių Lietuviškų arkliukų, jojo ilgu, pilkšvu
atsargiai parinktų,
įvairių
investmentų—siekia
per
PUNKTAI 1938
panija. »Ji yra vedama vien tik
apsiaustu, iš po kurio blizgėjo šarvai. . Jo galvą pilies duris praleido Albrechtą. Jo sunkių žing
$4,900,000,000.
naudai 29 milionų žmonių, turinčių
dengė Vokiškas šalmas. Krutinės šarvai ir šal snių dundėjimas kiaurai per salę nuaidėjo. Vie
Kaipo dalį savo gerovinčs programos 1938 m., Me
jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
mas, daugelyje vietų įlankstyti ir Įkapoti, liu nas tarnas mikliai ir pratusiai atsagstė šarvų
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikatos knygelių—
panijoj viršijo $22,612,000,000 pabaigoj pernai metų.
dijo kad šis vyras ne be reikalo dėvėjo jais ir ir šalmo diržus, ir, nusimetęs jų naštą, Albrech
vidutiniai po 1 kas puse sekundos—ir talpino mėnesinius
1938 m. daugiau kaip $566,300,000 buvo išmokėta tu
skelbimus su apšvieta apie sveikatą žurnaluose, kurių
yra buvęs ne viename mūšyje, šalmo antvei tas lengviau atsiduso ir ranka suglostė suglebu
rintiems apdraudos lakštus ir pašalpgaviam, ir $176,visa cirkuliacija sykiu per metus buvo virš 300 milionų
000,000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos privadis buvo pakeltas, ir iš po jo buvo matyti susi sius nuo prakaito savo rusvus plaukus.
egzempliorių.
lomiem išmokėjimam, kurie susidarys būsimais metais
— Vadinasi, tikriausia jie bus su kunigaik
rūpinęs, bet dar jaunas karžygio veidas, ilgi,
Metropolitan mielu noru naudoja kiekvieną progą
pagal dabartinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
rausvi ūsai ir dalis tokios pat vingiuotos barz štiene? — paklausė jis, žiūrėdamas Amuliui Į
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
kėti
1938
m.
pasiekė
$103,940,000.
Dar
didesnė
suma
—
dos; iš po lygių antakių į tolį, kuri dengė lie akis. — Gauta kokių žinių nuo mano žmonos?
da jiem galimybę aiškiau suprast, kaip ši Kompanija
$118,042,000—buvo atidėta dividendam išmokėt 1939 m.
• Svyravimas, atsimušęs Amulio veide, netus, kaip migla, žvelgė jo šviesios akys.
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę
Metropolitan yra išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau
Tai jojo Albrechtas su savo palydovais; nuo \paspruko Albrechto nepastebėtas.
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiasi įvairiais
kaip $5,000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa
— Kas atsisiko? Sakyk atvirai! — pa
jų vanduo čiurkšle tekėjo; arkliai garavo.
kitais būdais, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
šalpgaviam.
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygelė pa
Pagaliau nuo kalnelio į raitelius pažvelgė reikalavo jis, laikydamas Amulį už peties.
Daugiau kaip $1,890,000,000 apdraudinės gyvybei ap
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso
— Tikrai nieko nežinau, — atsakė Amu
pilies raudonos sienos, bokštai ir miglota ežero
saugos buvo suteikta 3,330,151-nu nauju apdraudos lakš
1938 m. Mes mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
lis.
—
Valtį
kurioj
buvo
tavo
žmona
ir
dėdė,
paviršė. Toliau niūksojo Trakų trobesiai.
tu, kurie buvo išduoti pernai metais.
vimą.
Raiteliai paspaudė žirgus ir netrukus pri Jogailiečiai sugavo, o kunigaikštienė laimingai
paspruko. Tavieji į Pikulo šventovę buvo ati
jojo išmėtytus priemiesčio namelius.
Metropolitano Biznio Raportas už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938=
— Kas tai? — nustebęs prabilo vienas rai duoti ....
— Ir ?. .. . — Albrechto balsas persimainė.
(Pagal Metinę Atskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos
telis, pamatęs sudegintus namus. Toliau an
— Iš ten jiedu pabėgo; žyniai ir musų vy
tras, trečias: raiteliai išvydo ilgą ruožą, anglių
Apdraudos Departmentui.)
ir apdegusių sienojų nuklotą. Kur ne kur niūk rai jieškojo jų, bet niekas nežino kame jie!
IŠTEKLIAI
Paniurusiu veidu klausėsi Albrechtas Amu
PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
sojo dar pasilikę nameliai, nuošaliau pastatyti
,
arba tankiais sodais apsupti; didesnė dalis me lio pasakojimo.
Valdiški Bonai „ _
$933,919,346.89
Apdraudos Lakštam Įstatymiškos
Jungtinių Valstijų
Atsargos
_ .................. _ _ $4,317,868,342.00
— Tikrai jie pabėgo iš žynių nagų?
džių liūdnai stiepėsi į dangų savo drėgnais, ap
Valdžios
.. .. _ $868,608,893.16
Suma, kuri su1 palūkanomis ir bū- ’
— Tikėk manim!
degusiais, nebegyvų viršūnių stagarais.
Kanados Valdžios^
65,310,453.73

Metropolitan praneša
apsidraudusiems jame

— Savieji savuosius peleinais paleido?

— Lenkai čia buvo! — burbtelėjo kitas,
niūriai žvelgdamas aplinkui. — Ar girdėjai ką
pasakojo ?
Pirmas raitelis pasisuko į siaurą, soduose
skendėjusi skersgatvį: namai ir kiti Vokiečių
statyti trobesiai nuo ugnies buvo išlikę; tarp
žydinčių, kaip varške apkrėstų, obelių ir j ievų
kyšojo meldų ir medžio stogai.
Dar sykį pasisukęs, Albrechtas staiga su
tempė arklį; pro išdegusį sodą juodavo pelenų
ir nuodėgulių krūvos. Tik tiek bepasiliko iš jo
namų; nesudegę stovėjo tiktai vartai, o už jų
viešpatavo ’ tyla.
Raiteliai nušoko nuo arklių ir, priraišioję
juos prie medžių, apžiurėjo gaisro vietą. Kelis
kartus Albrechtas pašaukė vardais žmoną ir sū
nų — niekas neatsiliepė. Nebuvo matyti šunų,
ištikimiausių jo nan’ių sergėtojų.
Sutraukęs antakius Albrechtas atsistojo
prie pelenų krūvos; dar Vilniaus neprijojęs, jis
išgirdo kad Jogaila buvo pagrobęs Trakus, bet
nežinojo kad jie buvo sudeginti, ir nieko negir
dėjo apie savo šeimos likimą. Jį dar ramino
neatskiriama Aliutės bičiulystė su kunigaikš
tiene Birute: jis žinojo kad Jogaila jau pareiškė
savo dėdei nuolankumą, kad tarp jo ir Kęstučio
turi įvykti santaikos pasimatymas ir kad kuni
gaikštienei negresia pavojus. Bet kur Birutė —
nei vienas iš pakeliui paklaustų žmonių negalė
jo pasakyti: vieni sakę kad Gardine, kiti — pas
Kęstutį, treti minėję ir Vokiečių .pilis, kur ji
pasislėpus.
Albrechtas nutarė joti į pilį ir tenai pasi
rinkti tikresnių žinių apie savo šeimą ir kuni
gaikštienę. Palydovai jau stovėjo prie arklių:
sunkiai šarvuotam riteriui žirgininkas padėjo
sėsti Į balną, ir raiteliai žingine išjojo pro at
keltus iki galo vartus. Gatvėse sutiko daug
žmonių: beveik visi pažino Albrechtą ir vožė
jam kepures. Albrechtas kelis kartus buvo su
stojęs ir klausinėjo ap’.o savo šeimą, bet visi tik
traukė pečiais ir vienodai atsakinėjo kad iš pi
lies kaž kur išbėgo drauge su kunigaikštiene.
Priešakinio bokšto didieji vartai buvo užda
ryti.
— Kas tokie esat? — pasilenkęs pro šaudo
mąją skylę sušuko ginkluotas Lietuvis.
— Savi! — trankiai atsiliepė Albrechtas,
pakėlęs galvą. Viduje pasigirdo džiaugsmo bal
sai: riterį pažino; visi subruzdo, sutrimitavo tri
mitas; pilyje dusliai sužvangėjo grandinės: nu
sileido tiltas. Atsidarė vartai, ir pilies gynėjų
būrelis apspito juos klausinėti. Albrechtas ne-'
spėjo ir atsakinėti į visus klausinėjimus ir svei
kinimus; jodamas tiltu jau pamatė iš priešais
atplazdantį Amulį.
— Riteris tik vienas? — sušuko jis lyg
nusivylęs. — O kunigaikštis Kęstutis?!
— Dabar kunigaikštis Vilniuje, — atsakė
Albrechtas. — Aš išjojau pirma.
— Supliekėte Jogailą? į nelaisvę pateko?

— Jau senai?

— Bus dvi savaitės. .. , gal dabar jiedu jau
Gardine: juk ne čia pat! .
Albrechtas tylėjo.
Amulis pasodino jį prie ąžuolinio stalo,
kampiniame kambaryje, bet Albrechtas nei mėginte nepamėgino laukinės ožkos kepsnio ir tik
tylėdamas, iš didelio molinio gurklinio godžiai
traukė alų.
Amulis išpasakojo jam visas pilies apguli
mo smulkmenas ir apie staigų Lenkų ir žemai
čių, nieko gera nelaimėjusių, pasitraukimą į
Vilnių.
— Čia buvo pasklidę gandai kad kunigaikš
tis taiką padaręs, tik niekas jais netikėjo, visi
manė kad jis sumušė Jogailą!
— Rytoj vykstu Į Gardiną!.... — susirū
pinęs tarė Albrechtas, užuot atsakęs.
— Gal geriau lukterėk, — pastebėjo Amu
lis, — po dienos-kitos kunigaikštienės pasiun
tinių laukiam. Jei neatneš apie juos žinių —
Gardine tau nebus kas veikti: tada vėl subrusime Čia pat jieškoti.
Ilgai dar Amulis su Albrechtu svarstė kaip
ir kame pradėjus jų jieškoti; tik antriems gai
džiams pragydus, išsiskyrė jie kas sau į Šaltus
ir nykius pilies kambarius.
(Bus daugiau)

MARGUČIO DAINOJ
Pasiskubinki! įsigyti šią mažą, kišeninę
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Kiti Bonai ........
Jungt. Valstijų ir
Miestų
.. _ ..
Kanados
Provinci
jų ir Miestų _ _
Geležinkelių...............
Viešų Aptarnavimų
Pramonės ir Mišrūs

Šerai

„

(Akcijos)

simomis premijomis užtikrins iši mokėjimus pagal apdraudos laks-;
tų reikalavimus.

$1,768,541,971^9

Dividendai Turintiem Apdraudos Lakštus 118,042,832.00
Atskirti išmokėjimam 1939 m.

104,610,612.32
590,984,033.71
589,927,007.34
365,590,247.39

:.

88,452,477.37

Atsarga Busimiem Išmokėjimam pa
gal Papildomąsias Sutartis ..
Laikoma Pareikalavimams „ .............
Įimant pareikalavimus
laukian
čius įrodymų ir spėjamą daugį
nepraneštų pareikalavimų.

Visi apart $24,588.78
yra Pirmiausi ar
Užtikrini i

Morgidžių Paskolos ant
Nekilnojamo Turto

Kiti Privalomi Apdraudimai Išmokėjimai
979,562,124.03

Paskolos ant Apdraudos Lakštų ..
Turimas Nekilnojamas Turtas _ _

526,263,387.92
392,187,370.22

Įskaitant ir nekilnojamą turtą
kompanijos vartojamą

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai .. „ _
Išmokėjimai neįimti aukščiaus. ’

Pinigais .................... _ .............. _
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir
pratęsti
.. _ _ .................... „
Palūkanos gautinos ir susikuopusios ir t.t...............

108,817,444.71

Perviršis ir Bendra Liuosnorė Atsarga

84,974,718.06
60,181,576.49
O*"

VISO

$4,942,900,416.98

VISO.

Viso Gyvybės Apdraudos Galioja
Paprastos

$11,556,261,130

Industrinės

Grupinės

7,550,316,755
_

3,505,825,709

VISO
Nelaimių ir Ligos Savaitinės
Pašalpos

Pamatinės sumos benefitai ~

$18,500,602
$1,449,927,200

Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin
kamas nešiotis kišeniųje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.
KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
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$4,942,900,416.98

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir Turintiem
Apdraudos Lakštus
Paprasti
-y-p- - $241,946,64
Industriniai
.J
„ ..1 „ ..
260,990,74
Grupių Gyvybės, Sveikatos Ap
draudos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai
60,703,22
Asmenines Nelaimes ir Ligos
2,715,67
VISO
Skaičius naujų išduotų gyvybes
apdraudos lakštų

$566,356,290.43
3,330,151

Metropolitan Life
Insurance Company
(SAVITARPINĖ
Frkdkrick H. ECKER,

SAPNININKAS

Gausus Angliškai-Lietuviškas
ŽODYNAS

313,391,071.15

Tatai tarnauja kaip priedinė at- '
sarga — atramai tokiuose atšili
muose, kurių negalima iš anksto
numatyti. <

KOMPANIJA)

Chairman of the Board

LEROY A;

1 Madison Avenue, New York,

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
namuose.
Kaina su prisiuntimu $1.00.

38,480,722.21

Kartu ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Apdraudai,
dividendai palikti Kompanijoj, iš
anksto išmokėtos premijos, ir tt.

Karmos
.. .. _
Kita nuosavybė ..

X
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DIRVOS PIKNIKAS

PADĖKA

VIETINĖS ŽINIOS
VASARA!

Pavasaris Clevelande buvo
šaltokas, bet pereitą šeštadie
nį ir sekmadienį užėjo visai
vidurvasario šiluma — tempe
ratūra buvo pakilus iki 83 laip
snių. Pirmadienį pradėjo at
vėsti, antradienį palijo ir la
biau atvėso.
Rock.v River upėje sekmadie
nį prigėrė 10 metų vaikas, Albert Gaffney.

Mirus brangiam broliui Vin
cui Andrušaičiui, šiuomi reiš
kiame savo širdingą padėką
tiems kurie kuo nors prisidėjo
prie jo palaidojimo.
Dėkui Kun. A. Karužiškiui ir
Kun. Angelaičiui, grabnešiams,
giminėms ir draugams už da
lyvavimą šermenyse ir palydė
jimą į kapines. Taipgi šindingiausia padėka laidotuvių di
rektorei Dellai Jakubs.
Sesuo Veronika Rakauskienė
Mr. & Mrs. Steponaitis.
PADĖKA

Formai Cleaners lncVyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas
GREITAS
PATARNAVIMAS
•
Paimam visa darbų
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.
Telef onuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.

1194 East 79th Street

Mirus musų brangiam vyrui
ir tėvui, Stasiui Lapinskui, iš
reiškiame nuoširdžią padėką
Kun. Vilkutaičiui, Kun. Sofranic ir Kun. Bartis, taipgi grabnešiams, ir draugams, kurie
prisidėjo prie užpirkimo mišių,
atsiuntė gelių, ir visiems kurie
dalyvavo šermenyse ir palydė
jime į kapus.
Pagaliau nuoširdus ačiū lai
dotuvių direktorei Dellai Ja
ku bs.
Ona Lapinskienė ir šeima.
VAISTINIŲ patarnautojų ir
provizorių streikas vis tęsiasi.
Nekurios vaistinės atsidarė ir
varo biznį, bet streikeriai turi
pastarę prie jų piketus su už
rašais kad toje vietoje strei
kuojama.
Tų didžiųjų kompanijų vais
tinių patarnautojai ir provizo
riai reikalauja griežto unijistų samdymo.

DYKAI

UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

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

SU kiekviena pamoka mes duo
dam ir puikų instrumentą —
akordioną, sax. darinėtą, banjo,
gitarą, ar bubną dykai, viskas
ką mokėsit tai už mokymą.
“Learn to play the Harmony
Way”. — Mes taisom ir parduo
dam muzikalius instrumentus.
(26)

Harmony Shoppe
7727 Superior
2419 Dennison

EN. 5297
SH. 7621

Dirvos metinis piknikas jau
ne už kalnų — piknikas įvyks
sekmadienį, Birželio-June 11,
žinomoje
vietoje, Ališauskų
Darže (vadinamoje Palicmono
farmoje) tuoj už Lloyd road.
PASTABA ŽINANČIAM

Dirvos nr. 9 (Kovo 3), tilpo
korespondencija kad į Lietuvių
Draugijų Salės Bendrovės di
rektorius įsilindo vienas ko
munistas, Št. Mažanskas. Tas
pranešimas yra visai klaidin
gas, todėl kad visi Lietuvių Sa
lės Bendrovės direktoriai yra
renkami metiniame šėrininkų
susirinkime. Todėl kiekvienas
išrinktas direktorius turi pilną
teisę dalyvauti direktorių su
sirinkimuose ir darbuotis Lievių Draugijų Salės naudai, ne
žiūrint į jo potilikos, tikėjimo
bei kitokį nusistatymą. Ta ko
respondencija ne tik ką užgau
na St. Mežanską, bet taipgi
duoda daug blogo Lietuvių Drjų Salės atžvilgiu.
Lietuvių Draugijų Salės
Bendrovės Direktoriai.
Pastaba: Apie St. Mažanską rašant jis buvo paminėtas
kaip ypata, kuris praeityje per
eilę metų pasižymėjo karštais
komunistiškais darbais ir ardy
mais veikimo tautinėse draugi
jose, ne kaip apie salės direk
torių. Todėl ir pageidaujama
kad jis inėjęs į salės direkto
rius neužsiimtų tokiais darbais
kaip kitados, bet kad dirbtų
salės naudai, nes salei reika
linga gerų, rimtų biznio vadų.
Komunistų paprotis yra, jei
kur yra turto ir biznio, lysti ir
palengva tas organizacijas ar
įstaigas užvaldyti, kitus visus
išstumiant laukan.
žinant apie jų trukšmingus
darbus musų draugijose praei
tyje, ir nenorint kad tas atsi
kartotų Lietuvių salės valdy
me, ta pastaba ir buvo pada
ryta.
žinantis.

TAISYMO DARBAS

K E L L E R
SHOE REPAIRING

Auto Radiators — Radios

AVALŲ TAISYMAS

WASHERS

SIVEEPERS

DARBAS GARANTUOJAMAS

Atvykstam į jūsų namus ir pa
darom apkainavimų dykai.
20 metų patyrimo.
(26)

6824 Superior Avė.

Vienatine įstaiga kaimynystėje
turinti paskiausio išradimo
mašinerija.
Darom ir taisom avalus viso-

HARRY’S

Greitas patarnavimas.

Radio Servicing Company

HAN’S CAFE

(19)

kioms kojom sulyg reikalo.

6919 WADE PARK AVĖ.
HEnderson 4149
(22)

8125 Superior Avė.

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR
Prie E. 55th St.

AVENUE
(14)

Skrybėlės
Specialiai _
tiktai po

ENdicott 8908

ANSEL ROAD
CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.
Budweiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

Vyrams ir Vaikinams
Visų pavasarinių stilių ir
. pavidalų — taipgi puikių
Spalvų

1

BROADCLOTH

VYRŲ NAUJOS

trumpos kojinės

apatinės kelnaitės 3 už 1.00

L/

; su kožnu pirkiniu
A I1 Eagleuž
Stamps
I--------------l\/l
ns 10
in centų
ppn' ir aukščiau

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:1 </ ryto)

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

25c

FN V7 TZ Ą T
* IYZA L

Feliksas Baranauskas

RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS,
PERSIUVIMAS.
SIUVA NAUJUS RUBUS
Darbą paima iš namų ir grąžina
(26)
greitai.

985 E. 128 St.

MU1. 3540

MUlberry

3549

THE KRAMER & REICH CO.

VAISTINĖ

Pakeltis Pharmacy
Kampas Giddings Rd. C. 1117
East 79th Street

BONCIIA

BROS.

WALLPAPER

PAINTS
HEnderson 4149

6005 St. Clair Avė.

MES PERSIKĖLĖM Į SAVO PUIKIĄ NAUJĄ VIETĄ
Pas mus galite gauti visokių

Maliavas, Linoleums ir Sienoms popierą
Atliekame namų ištaisymo darbą (interior decorators)
Kainos visai prieinamos.

7205 Wade Park Avė.
ENdicott 9276

VYNO IŠPARDAVIMAS
Kiekvieną šeštadienį.

Taisymas mano speciališkumas.

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

YOUNGSTOWN,

Taipgi
—$1.65

Trys parduotuvės ------

E W E L E R
Superior Avenue

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)

1155 East 79th St.

čiate skausmų sųnariuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų,
pigų Metodą, kuris pagelbėjo šimtams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

6 šeimų du namai, garažius, didelis
lotas, nuomų neša per mėnesį
$97, apielinkė lengva išnuomoti.
Kaina j>5300.
Luther avė.

1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telef. ENd. 8433

ENd. 8534

Kaina $450.

P. P. Muliolis
PASTOVUS NAMU PARDAVIMO
IR APDRAUDOS AGENTAS
HEnderson 6729.

Dry Cleaning
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DEEUA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ-—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
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ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

TELEPHONE CO.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Vr

Vedėjas

B

JL

6702 Superior Avė.

IR BALSAMUOTOJAS

Savininkas

THE OHIO BELL

EVA PETRAITIS

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

B

t

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.

Nikodemas A. Wilkelis

6307-11 Superior Avė.
N. A. ^VILKELIS

Su privatine telefono linija jus turit patarnavi
mą kuris yra tik jums, visą laiką. Niekas ne
gali “prisiklausyti” laike jūsų pasikalbėjimų.
Galit kalbėti tiek ilgai kiek tik norit be įsimai
šymo. Privatinės linijos patarnavimas pats už
save užsimoka patenkinimu.

EVA’S

M

6522 Superior Avė.

Išimtinai

6606 Superior Avė.

Rakandų Krautuve

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

So.

• GERI PIRKIMAI
INVESTMENTUI

The Wilkelis Furniture Co.

------

šalna,

Komitetas.

•

I. SAMUS

Antanas

Boston, Klaip. pabėg. 10.00
Viso
$616.99
Už aukas Lietuvai Generali
nis Konsulatas nuoširdžiai dė
koja.

Šį sekmadienį, Gegužės 14,
Šv. Pranciškaus Lietuvių para
pija minės savo 20 metų įsisteigimo sukaktuves. Atsibus
Sacred Heart auditorijoj, So.
Jackson ir Wilson gat., pradžia
5 vai. vakare. Įžanga 35c., o
vaikams 15c.
Programas susidės iš vaidi
nimo, “Katriutės Gintarai”, ką
atliks vietiniai; iš Clevelando
atvyksta dainininkė Adelaide
Miliauskaitė, visas Alberto Nemanio orkestras, ir mažos šo
kikės Lietuvaitės.
Laukiame svečių iš Akrono,
Sharon, Niles, Alliance ir kt.

Atsilankykit pamatyti musų pre
kes ir patirkit žemas kainas.

STIPRAUS ALAUS
dėžė.
6 bonkos 49c.

gavo ir šiuo skelbia sekamas
aukas:

Chicago — Sandariečių,
rikoje per Adv. K. Gugi,
Pr. Basčia, Lietuvos sa
Adv. Bagočių ir Dr. Vivanorio pagerbimo ban
niką Klaipėdos pabėgė
kete sudėjo
$51.00
liams aukoja
$300.00 Ponia Juozaitienė, Dr. A.
Kat. Federacijos 13 sk.
Juozaičio žmona, surin
Šv. Kazimiero parapijo
ko
53.00
je Worcester, Mass., au
Aukojo sekami: Dr. A. Juozai
kojo $227.54, kurių tar
tis $25; vaist. A. Kartanas
pe stambių pavienių au
ir A. J. Beržynskis po $5; G.
kotojų: Kun. A. Petrai 1
Skoby ir M. Greičius po $3;
tis $100, V. Rimša $50,
vaist. A. Belskis ir M. KaBaltramaitienė $15. Au
zikienė po $2; P. Adomaitis,
kos skirtos Liet. Apsigy
C. Nomšis, A. Adežis, W. J.
nimo Fondui, viso
227.54
Bryan Detz, M. Zenkienė ir
Montreal, Kanada, V.V.S.
V. Pužas po $1. Smulkių $2.
sk. per pirm. A. Sakalą
$5.00
L. Narmontaitė
f
“ ""
$25
Apsigynimo Fondui
_
5.00
R. Šniukas
ir Klaipėdos pabėg. šelM. Šveikauskas
3.00
30.00
pti $5
1.00
O. Kleinaitė
Chelsea, Mass., SandarieR.-K. Fed. 33 skyrius So.
Čiai
'
4.33
Worcester, Mass., per J.
Cicero, III.,
Klovainiečių
Glavecką A p si g y nimo
Klubas, per pirm. K8.55
fondui
Deveiki
$5.00
Paterson, N. J., Lietuvių
Viso
$127.35
Literatūros Dr-jos susi
Visos Konsulate gaunamos
rinkime surinkta $10.90
aukos atskirai pakvituojamos,
Klaipėdos pabėg. remti.
Atsiųsti per A. Bimbą 10.90 smulkiai laikraščiuose skelbia
mos ir greitai į atitinkamus
Montrealo Lietuvių Sūnų
fondus pervedamos.
ir Dukterų D-jos SudbuLietuvos Konsulatas
ry skyrius Klaipėdos pa
100 E. Bellevue Place
bėgėliams
10.00
Chicago, III.
Adv. K. Gugis, Chicago,
Kl. krašto pabėg.
10.00
DYKAI BANDYMAS
K. Vidikauskas, PhiladelNUO REUMATIZMO
phia, Pa., $5, kurių $2
Klaip. pabėg. ir $3 Ap
Mes turim puikų Me
5.00
sigynimo Fondui
todų nuo Reumatizmo,
kurį noriai pasiųsime
Pr. Justas iš New Yorko,
kožnam šio laikraščio
$5 Aps. Fondui ir $5
skaitytojui kuris tik
10.00
Kl. pabėgėliams
pareikalaus. Jei ken

o.

. Turim net 22 rūšių California
Vyno — 20%.

Atsakantiems žmonėms duodame iš
simokėjimu ilgesniam laikui.

LIETUVOS KONSULATAS
CHICAGOJE

Susivienijimas Liet. Ame

PARAPIJOS SUKAKTUVĖS

C. Pakeltis Vaistine

PER R Y’ S

Laikrodininkas

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE
AUKŲ PAKVITAVIMAS
Nr. 4

Adv.

(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų,
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių,
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų
ligų, nerviškumo, nemigės ir
visokių kitokių ligų.

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

WINE HOUSE

Aukos Lietuvos Gynimui

3 šeimų du namai, didelis lotas ant

DIDELĖ LIETUVIŠKA

Smagus Balius Geg.-May 29
Didelis laimėjimo balius — tikkietas $1.00. šokiai, valgis ir
gėrimai. Gaukit sau tikietą
kuogreičiausia.

(Tęsinys iš pereito nr.)
Apleidžiam Rio de Janeiro.
Po aštuoniolikos valandų ke
lionės laivas priplaukė miestą
Santos, taipgi Brazilijoje. Mie
stas yra turtingas, tai iš šio
miesto daugiausia ima Ameri
konai ir kitos Europos šalys
kavą ir bananas bei kitokius
Brazilijos vaisius. Iš čia eina
didžiausias eksportas tų pro
duktų. Aš niekad nesu matęs
tiek daug bananų savo gyve
nime, kaip pamačiau dabar.
Musų laivas vežė daug auto
mobilių iš Amerikos į Brazili
ją. Aš paklausiau laivo darbi
ninkų kur tuos automobilius
veža, man atsakė šitaip: Kai
pasieksim Santos, visus auto
mobilius iškrausim ir prikrausim pilną laivą bananų. Tai
aš ir vėl klausiu laivo darbi
ninkų kur tas bananas veš. Ga
vau atsakymą kad veš toliau
į Buenos Aires, Argentiną. Pa
ti Argentina neturi didelių lai
vų, tai kitų šalių laivai jiems
bananas atgabena.
Po iškrovimo automobilių ir
sukrovimo bananų, laivas ap
leido Santos, plaukė dar tris
paras, ir mes priplaukėm mie
stą Montevideo, Uragvajuje.
Tai buvo 10 valanda ryto. Vi
siems keleiviams pranešė, kas
nori eiti į miestą pasivaikščio
ti gali eiti, laivas stovės pen
kias valandas.
Sakau savo kelionės draugui,
ką mudu darysim, abudu nemo
kam Ispanų kalbos. Bet susi
radom žmogų kuris kalbėjo
Angliškai ir Ispaniškai, jisai
mums parašė ant popieros kaip
pasiprašyti kavos, alaus, papi
rosų, ir kaip ištarti “graži pa
nelė”. Einam mudu su drau
gu iš laivo į miestą, žiūrim į
žmones, visi kalba Ispaniškai.
Nors mes ir turim ant popie
ros susirašę kelis žodžius, visvien negalim suprasti ką jie
kalba. Užėjom į krautuvę nu
sipirkti papirosų, žiūrėdami į
popierą paprašėm papirosų,
pardavėjas klausia kokių, ko
kio vardo, ir mudu jau nega
lim suprasti ką jisai kalba....
Mano draugas sako, gryžkim
atgal į laivą, tegul mums dau
giau parašo ant tos popieros.
Aš atsakiau, kaip bus taip, bet
negryšim. Paskiau pardavėjas
prakalbėjo į mus Rusiškai, pa
klausė kokios tautos mudu

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

BLACK CAT
CAFE
• Night Club •

SUSITINKAM PIRMUTINĮ
LIETUVOS IŠEIVĮ —
ŽYDĄ. — SVEČIUOSE
PAS LIETUVĮ

esam, aš jam atsakiau: Ame
rikos Lietuvis. Pardavėjas pa
sisakė kad ir jis Lietuvis, iš
Lietuvos keturi metai. Taigi
mudu ir kalbam Lietuviškai.
Paskiau jis paklausė kokios
tautos yra mano draugas, at
sakiau, Amerikos Žydelis. Jis
atsako kad jis yra Lietuvos
žydas. Paskui kalbamės Lie
tuviškai ir žydiškai, ir nerei
kėjo gryžti į laivą kad para
šytų mums daugiau Ispaniš
kai.
Apleidžiam mudu to žydelio
krautuvę, einam kavos išsiger
ti. Inėjom į restoraną ir žiū
rim vienas į kitą kaip čia bus.
žiūrėdami į popierą prašom
kas mums reikalinga. Patar
nautojas paduoda mums “kafe
kon leče” (reiškia kavos su
pienu), cukraus nereikėjo pra
šyt, jo buvo ant stalo.
Pabaigėm kavą gerti, gryžtam atgal į laivą. Savo kam
baryje randu raštelį parašytą
Lietuviškoje kalboje, pažymėta
ir antrašas, ir rašo: “Prašau
poną Komarą atsilankyti pas
mane į mano raštinę”.
Dar turėjom tris valandas
laiko iki laivo išplaukimo. Iš
ėjom vėl iš laivo, sėdom į tak
si ir nuvažiavom pas gerą Lie
tuvį tautietį. Atsilankius pas
jį, jis klausia ar aš moku Lie
tuviškai. Sakau labai gerai
moku. Mes pasikalbėjom apie
pusę valandos laiko, jis man
parodė Pietų Amerikos Lietu
viškus laikraščius ir sako: Jus
visai nemanėt kad visi laikraš
čiai rašo ir garsina jus atvyk
stant į Pietų Ameriką.
Nueinam Į to miesto . vieti
nius laikraščius, jis kalba į
laikraštininkus Ispaniškai, aiš
kindamas kad aš esu žymus
Lietuvių ristikas čampionas.
Po to vėl gryžom į laivą.
(Bus daugiau)

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS

išeiginiai marškiniai
1.00
ir aukščiau

šilko kaklaraiščiai 2 už 1.25
vyrams ir vaikinams

Juozas Komaras.

RUBSIUVIS

2.95 - 3.95
VYRŲ GERI

RANKŲ DARBO

MANO KELIONĖ I PIETŲ AMERIKĄ

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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P. P. MUEIOEIS

|
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Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
E
ir Apdraudos Agentūra
=
E 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 E
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KLAIPĖDOS KRAŠTO
VARGAI

Musų Garbes Reikalas

Yorko Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Diena yra musų garbės
reikalas. Tat, visos kolonijos
į darbą. Visais reikalais rašy
kite :
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
Vienam Amerikos Lietuviui, tyje bus geriau, bet niekas tuo
YVorld’s Fair Lithuanian Day
■>
Paskiausi© Žinios apie Lietuvių Dienos Progra
inifinm ii iiri
nn imu innrrnT
r/
pernai buvusiam Lietuvoje ir netiki: nei ūkininkai, nei dar
Committee, 16 W. 75th Street,
Klaipėdoje, kur jis aplankė bininkai, nei Lietuviai, nei Vo mą — Lietuvos Paviljonas — Svečių iš Lietuvos New York City.
TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE
Lietuvį Klaipėdietį ūkininką, kiečiai, ir net patys Vokiečiai
Tikimasi Daug Mažiau
Kazys P. Vilniškis,
Kasdieną, kai skaidrus pa ti ir užimti visą Lietuvą. Pli su juo susipažino ir susidrau valdininkai tuo nesidžiaugia.
P. P. L. D. Prop. Komis.
vasariški saulės spindulių pluo- kasis kalnas tą žiemą buvo le gavo, tasai Klaipėdietis taip
“Mieste ir visame krašte ne
kštai blyksteli virš žibančių dais nuklotas, slidus, negali rašo (paduodama tik ištrau maža kariuomenės. Aplinkui Į Keistas tas Amerikos gyve duoda mums gerą progą pasi
nimas, keisti ir jos žmones. rodyti: labai patogiu metu,
miesto bonių ir kryžių, bemaž mas prieiti. Atsiradęs narsus kos) :
PAJIEŠKOJIMAI
Klaipėdą kasami didžiuliai ap Nors šios šalies išsivystyme sekmadieni, Rugsėjo 10 d., pa
vidurmiestyje, aukštame kal Lietuvis kareivis, Jasinskas,
“Mielas Tautieti: Dar nėra kasai, stotomos patrankos. At
ne nušvinta, sublizga trys di kuris aštriai pasikaustęs savo metų kaip mes matėmės, o rodo kad ir musų naujieji val Lietuviai imigrantai yra suvai skyrė Pasaulinės Parodos Lie Lietuvos Konsulatas Chicagoję pajieško sekančių asmedžiuliai kryžiai, kurie ne vie žirgą ir greitai užjojęs ant kal tiek pergyventa, tiek įvykių dovai kažin ko neramus. Bijo dinę nemažą vaidmenį, bet dar tuvių Dieną.
j
no praeivio patraukia aki, o no, ir paėmę nelaisvėn patį musų gyvenime kad atrodo vi ko nors. Manau kad labiausia labai nesenai Amerikietis ne Lietuvių Dienos prcgraniui nų:
stipriai ruošiamasi. Jame pa Augustauskas Stasys, su
žingeidus keleivis visada klau kryžiuočių magistrą. Didysis sas amžius praėjo nuo Tamstos bijo pačių gyventojų, kurie atskyrė Lietuvio nuo Slavo.
____
nus
sižadėjo dalyvauti apie 70 Lie- ;Stasio. Amerikon atvyko 1910
Šiądien
Amerikoje
Lietuvio
sia kokie tai kryžiai, kodėl jie kunigaikštis, sužavėtas karei atsilankymo, Vytauto Didžio- visuomet prisimins gražius au
; 11 m., gyveno Chicagoj. Ne
Čia pastatyti. Ir ne tik kelei vio sumanumu, pabučiavęs jį, jo gimnazijos gražiuose ru- kso laikus kai čia buvo Lietuv vardas jau plačiai pragarsėjęs, tuvių chorų, su apie 3000 dai- ar
va miręs.
nininkų.
Chorai
jau
kuris
lai

tačiau musų tauta dar nėra iš
viai bet ir mažieji, po ilgos žie apdovanojęs herbu ir paskyręs muose, kuriuose mudu lankė- ninkų valdžia.”
Avižinis Pranas, iš šilinų k.
kovojus sau priderančios gar kas ruošia Lietuvių Dienai dai Kauno
mos, išėję su tėveliais pasivai jam septynis Antkainyje kal m ės, kur tamsta skaitei graaps. Atvyko
kaLong Islandietišl
, ą, gyveno Chicagoj prieš
bės ir Įvertinimo. Musų parei nų programą. Komp. J. žile- ra,
ar apiekščioti nuolat klausinėja: “Tė- nus.
žilis žodžius “Ir šviesa ir tiesa
ga yra dėti visas pastangas, vičius tuo reikalu lanko atski linkėse.
, veli, ko tie kryžiai liūdnai ry Senovėje Trijų Kryžių kalne mus žingsnius telydi” — davartoti
visas kultūringas prie rus chorus ir prižiūri jų pasi černauskas Jonas, gyvenęs
KLAIPĖDOS kraštą atsky
mo kalno viršūnėje, kas juos buvo Įvykdomos nusikaltėlių bar susigrudę Vokiečių kareiAtvyko prieš karą.
'
mones
tam
visuotinam pripaži ruošimą. Reikia tikėtis kad Chicagoj.
pastatė ?”
bausmės. Vieta tam reikalui viai, mokykla išvaikyta, švie- rus nuo Lietuvos, naujajame
Grigaliūnas
Jonas, 1927 m.
chorai sau ir mums gėdos ne gyveno Chicagoj,
ir South Chi
— Klausyk, vaikeli, — pra tyčia parinkta kad miesto gy sos židinys paverstas kareivi- Lietuvos - Vokietijos pasienyje nimui iškovoti. Tai mes gali padarys.
'cagoj.
deda pasakoti žilagalvis pa- ventojai matytų kas gresia nėmis. .. . Radijo stoties bok prasidėjus kontrabanda. Iš Že me atsiekti parodant Lietuvos,
Mums buvo pažadėta atsiųs Kibartai, Pranas ir Kazys,
ugėliui savo anukui, — dabar tokiems kurie veikia prieš įs štuose, kuriuos pastatė Lietu- maitijos ypač pasirejškė ark kaip jaunos valstybės, padary ti specialų dirigentą iš Lietu Telšių
apskr. Pranas gyveno
tą
nepaprastai
didelę
pažangą
vos vyriausybė — plevėsuoja lių ir sviesto kontrabanda. Vo
kiti laikai. Kitados gyveno Čia tatymus.
Wooster,
Ohio, o Kazys Philavos, kuris čia butų išmokinęs
delphijoj.
žmonės kurie šį miestą savo
Proseniai pasakodavo kad už nebe musų bet Vokiečių vėlia kiečiai dėl to sustiprinę pasie visose gyvenimo srityse.
Bet ar mes galime nusamdy chorus perstatyti Lietuvos liau Knukštaitė Paulina, iš Nu
šventove laikė, kurie šią vietą prasižengimus, Trijų Kryžių va, su svastika, is stoties jau nio sargybą.
ti visą milžinišką Amerikiečių dies gyvenimo motivu pagrys- garės k., Telšių ap. Amerikon
savo širdimi vadino. Gera ta kalne didžio kunigaikščio Al nebegirdime Lietuviškos kalbos
spaudą, kad ji ištisomis dešim tą veikalą, “Pabaigtuvės”, su ;atvyko apie 1912. Gyveno Chi
da buvo ir pačiam seneliui mie girdo laikais buvę pakarta du bei dainos, o vien tik Vokišką
W. Pullmane ir 18th St.
'
timis puslapių kas savaitę ra muzika ir šokiais. Taip pat cagoj,
agitaciją.
stui. Ilgu pasakoti, tu ir taip jo dvasiškiai.
kolonijoje,
šytų apie Lietuvą ? Ar mes buvo kalbama ir apie Universi
“Klaipėdos užėmimas Įvyko
Krikštanavičius Juozas, at
neatsiminsi, tat prisimink tik Klausyk, ši vieta Įdomiausia,
teto ar kurio kito žymaus cho- vyko 1909 m. Dabar apie 65
galim
tas
mases
gyventojų
nu

į
Kovo
23
dieną.
Viskas
ėjo
ga

pačias svarbiausias apie mies pastebėjo senelis. Kąip žino
vežti į musų tėvų žemę ir ten ro atsiuntimą iš Kauno. Ap m. amžiaus. Gyveno Worcestą ir tuos kryžius žinias.
ma, kunigaikštis Algirdas bu na tvarkingai. Tik žydų sina
jiems
viską parodyti ir išpa linkybėms susidėjus, taupant ter, Mass., sakoma vėliau per
štai ten, matai, yra Trijų vęs pasikvietęs Vilniun vienuo gogos tos dienos rytą jau visos
Ilgamečio Dirvos skaitytojo sakoti apie musų tautos nuvei kiekvieną centą Lietuvos apsi sikėlė Chicngon.
Kryžių kalnas, nuo Pilies arba lius Pranciškonus, kad jie Lie buvo išdaužytos: knygos, bal St. Tamošausko žmona, Mar
Nemčiauskai, Ipolitą^ ir An
gynimo reikalams, nuo abiejų tanas,
iš Kaltinėnų vals., Tau
Gedimino kalno skiria jį nedi tuvoje platintų krikščioniu ti dai, žvakidės, langai ir durys celė, susirgo. Jai Peoples li ktus žygius ir ateities aspiraAišku, to padaryti ne- šių dalykų atsisakyta. Todėl ragės ap. Atvyko prieš karą.
delė vingiuota Vilnelės upė. kėjimą. Kartą, kai Algirdas viskas gulėjo gatvėse. Per ke goninėje padarė operaciją, ten ei jas?
mums patiems teks visą Lietu Antanas gyveno Detroite.
galime.
Senų senovėje upelė tekėjo ki buvęs iš miesto išvykęs, vietos letą dienų niekas nematė nei ji ir gydosi.
vių Dienos programą užpildy Noreikai, Kazys ir Jokūbas,
Bet
Lietuva,
daug
kasdienita kryptimi, šiapus Gedimino gyventojai užpuolę; vienuolius. vieno žydo. Dar ir dabar Klai Gegužės 6 d. Šv. Petro baž
ti.
Darbas ir atsakomybė žy iš Kvėdarnos apielinkes, atvy
nių
rūpesčių
turinti
ir
savo
kalno. Didysis Lietuvos kuni Septynis nusivarė ant Trijų pėdoje visos žydų krautuvės nytinėje salėje LRKSA. 178 kp.
ko prieš karą. Gyveno Įvai
turėjo programą. Buvo pasta sunkiai uždirbtą centą taupan miai padidėjo. Laimė kad iš riuose miestuose. Jiems pri
gaikštis Gediminas buvo sakęs Kryžių kalno, tris; jų nukry- uždarytos, u ž a nts pa u d u o tos.
scenoje komedija, vaidin ti, vis tik to reikalo nepamir Lietuvos atsiųsta tautinių šo klauso brolio Liudviko paliki
“Visos Lietuviškos mokyklos tyta
perkasti kalną anapus pilies žiavoję, o keturis nuo kalno
tojai buvo iš Clevelando. Po šo, Ji nutarė paaukoti nema- kių mokytoja, Universiteto lek mu dalis.
i
Par- ir vaikų darželiai •užantspau perstatymo kalbėjo Kun. An
'kalno, sujungti juo Vilnelės ir numetę Vilnelės upėn.
Šalkauskas Adomas, apie 68
ža energijos, daug Lietuviškų tore, p-lė M. Baronaitė. Ji jau
Neries vandenius ir tuo budu gryžęs Algirdas liepęs toje pat duota, nežinia kada jas atida gelaitis ir kiti. P’o to p-lė Stelm.
atvyko 1902 m., gy
ruošia atskiras vaikų ir suau venoamž.,
Chcagoje. Vėliau persi
apsaugoti pilį nuo nuožmių ir vietoje nužudyti visus tuos nu rys ir ar atidarys. Didelė da la Malonis, irgi Clevelandietė, litų tam kad Amerikos gyven
gusių grupes, kurios galės pasudainavo keletą Lietuviškų
dažnų priešo puolimų. To kal sikaltėlius kurie nukankino vie lis Lietuvių mokytojų pabėgo dainelių, kas publikai patiko. tojai daugiau sužinotų apie įvairint Lietuvių Dienos pro kėlęs Į St. Louis miestą.
mus, Lietuvius, apie musų tė
Savickas Vladas, atvyko į
Į Didžiąją Lietuvą.
no vaga dabar ir teka Vilnelė, nuolius.
Ji turi gražų ir malonų balsą. vynę Lietuvą.
Ameriką
1913 m., apie .50 m.
gramą.
Reiktų
kad
daugiau
Visų nuotaika čia prislėgta. 1 Jai akompanavo p-lė Adelė Viškuri sriauniomis savo> bangoVėliau Vytauto laikais, toje
amžiaus.
Iš Piliakalnio k., Tra
Lietuva nutarė dalyvauti Pa jaunimo tuo susidomėtų ir ki kų ap. Gyveno
mis nuolat plauna puošnius
]
vietoje kur buvo nužudyti vie Nesijaučia gerai niekas. Sa I niauskaitė. Po to buvo dar
New Britain,
tose kolonijose.
vėliau Clinton, Ind. Dirbo an
Trijų Kryžių kalno šlaitus.
nuoliai buvo pastatyti trys vo ūkyje turėjau keletą darbi ' grupinės dainos, ir šios publi saulinėje Parodoje Nevv YorTačiau vykstant Į atskiras
kai patiko. Gale, M.‘‘Antana
Gal girdėjai, yra išlikęs gra ąžuoliniai kryžiai. Tie kryžiai ninkų iš Žemaitijos. Jų čia vičius užbaigė programą oadč- ke, kurią lankys milijonai A- kolonijas tautiškų šokių moky glies kasyklose.
Stankevičiai. Feliksas ir Juo
merikiečių
ir
kitų
kontinentų
žus apie Trijų Kryžių kalną ir nuolat buvo taisomi, atnauji visi stambieji ūkininkai turė i kodamas publikai. Po. to sekė
zas, atvyko prieš karą, gyve
ti
bus
atsižvelgiama
pirmiau

svečių.
Jie
čia
ras
gražų,
sko

narsų Lietuvį kareivi pasakoji nami ir išliko iki 1864 metų, jo, bet dabar ir darbininkai pa 1 Šukiai.
sia į tai ar ta kolonija rūpina no Chicagoje.
mas, kuris kitados keliavo iš Tais metais kada visa Lietuva j lengva palieka musų laukinin Į Tą patį vakarą, Grand st. sa- ningai Įrengtą Lietuvos pavil si Pasaulinės Parodos Lietuvių
Ūsas Antanas, atvyko 1914
lupų Į lupas po visą plačią Lie buvo žiauraus Ruso pavergta, kus. Vakar iš mano ūkio du į Įėję atsibuvo balius pašalpai joną, iš kurio susipažins su Dienos rėmimu. Visos, dides m. Gyveno Devils Lake, N. D.
musų tautos kultūra, pamatys
Veželis Andrius, gyveno Lotuvos šalį.
kada Vilniaus krašte viešpata-; darbininkai išvyko. Klausiau sergančio A. Bartinmko.
nės ar mažos kolonijos turėtų well, Mass., 1922 m. persikėlė
musų
valstybės
atsiektą
pavyksta,
juk
aš
aljų
kodėl
jie
Senovėje Vilniaus miestą da vo žiaurus Muravjovas, jam
Monika Stukienė Gegužės 4
kelti fondą Lietuvių Dienos i AVorcester, Mass.
žnai puldavo Įvairus priešai, o Įsakius buvo nukirsti tie medi- gą mokėsiu neblogą, atsake, d. apvaikščiojo savo gimtadie Ižangą visose gyvenimo srity- programo pravedimui remti.
Suminėti asmenys arba apie
1 se ir, pagaliau, patirs kokią dijuos žinantieji prašomi tuojau
ypač kryžiuočiai. Kartą kry niai kryžiai ir kalno viršūnėje ‘geriau alkani busime, bet lai nį.
Visokios chorų sutikimo, di atsiliepti.
i dingą ir gražią mes turime
svai gyvensime’.
žiuočiai buvo padarę smarkų sudeginti.
Jš Floridos sugryžo P. Kliše- , praeitį.
rigento
po kolonijas važinėji
Lietuvos Konsulatas,
Tame kalne yra daug palai “Kai Vokiečiai čia užėjo, vi- višienė (buvus Beleckienė) su
puolimą ir užėmę Trijų Kryžių,
mo.
gaidų
spausdinimo, siunti
Tam
100 E. Bellevue Place
pasi
rody
m
u
i
Lietuva
tada dar Plikuoju vadinamą, dotų narsių šio krašto gynėjų, są savaitę negalėjom gauti cu- savo vyru. Praleidę vasarą
Chicago, III.
žada gryžti atgal Floridon stropiai ruošiasi. Paviljonas nėjimo ir kitos išlaidos turės
kalną. Iš čia buvo sumanę pul- kurie 1863 metais buvo sukilę kraus. Dabar jau atvežė iš čia,
ir
ten
nuolatinai
apsigyventi.
būti
padengtos
musų
pačių,
jau
Įrengtas,
Jau
antrą
kartą
prieš Rusų valdžią ir norėjo Vokietijos, bet jis dvigubai
WVW?VW.a^VVVAVVVWUWM
Skelbimai “Dirvoje”
Eina tarimas surengti kokį čia atvyko iš Lietuvos archi- kadangi Lietuva tam reikalui
nusikratyti jo viešpatavimu. brangesnis negu seniau buvo.
jokių
fondų
nepaskyrė;
ji
net
pokilį V. T. Neve7 i tektas inž. Alg, Šalkauskas ir
50c už vieną kartą
Deja, sukilimas buvo numal “Musų prekybos laivai dabar pagerbimo
rauskui, paminėjimui jo čia parodos vyriausia direktorė p- paviljono kai kurias išlaidas
tris kartus už $1.00
plaukioja
iš
Liepojos
uosto.
šintas, daug sukilėlių didelėje
darbavimosi. Man atrodo kad
Lukiškių aikštėje buvo sušau Nors ir davė Vokiečiai mums geriausia tas daryti pritiktų lė Avietėnaitė, kuri čia tvarko mažina kad tik sutaupytų ke Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
dyta ir čia Trijų Kryžių kalne ! laisvą žoną Klaipėdoje, bet tuo SLA. 198 kuopos pastangomis, visus Lietuvių piviljono reika letą litų kurie po Klaipėdos kaip tai namų pardavimas, iš
netekimo pasidarė reikalingi. nuomavimas, krautuvių išnuo
.arpu nesinaudojama. Liepo nes p. Neverauskas per suvirs lus.
• VIENYBĖ — seniausias ir palaidota.
29
metų
yra
tos
kuopos
valdy

Turimomis žiniomis, svečių mavimas ar pardavimas, pajiešgeriausias Lietuvių laikraš
Šitie ką dabar tame kalne ja džiaugiasi, o Klaipėda pyk- boje -ir yra daug narių i kuoMUSŲ PAREIGA
iš
Lietuvos į Parodą neatvyks kojimai, padėkos laiškai, gali
tis Amerikoje, einantis 52 me matosi, saulės spinduliuose pa I sta.
pon Įrašęs. Jis taipgi' darbuo
Bet
ar
mes,
Amerikos
Lie

dėl
esamų nepastovių aplinky ma patalpinti šia kaina:
tus ir antrus metus populiariu skendę trys balti kryžiai buvo
“Namų savininkai Klaipėdo- jasi rašinėdamas i laikraščius.
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
tuviai, jausimės tinkamai iš bių. Taigi, jų priėmimu at
pastatyti 1916 metais iš gelž- i je ir kituose miestuose tiesiog
Spaudos Bendrovė.
Alfonsas ir Veronika ižnte- naudoję progą savo ir savo skiroms kolonijoms netenka
iš proto kraustosi kad visi bu- liai Balandžio 28 d. apvaikš
VAISTAI
betono.
Prenumerata metams užsie
tautos vardui pakelti svetimų rūpintis. Užtai subarkime vi
j
tai
tušti
ir
pagal
Vokišką
pa

čiojo
savo
'dukters
Elzbietos
Kukliai,
kaip
matai,
atrodo
niuose $7.00, pusei metų $3.75,
jų akyse, jei pasitenkinsim tik sas jiegas ir eikime i talką Pa
tie trys kryžiai, bet jie gražiai tvarkymą nevalia savo namus gimtadieni. Ją pasveikinti at
3 menesiams $2.
paviljonu? Paviljonas kalbės saulinės Parodos Lietuvių Die
silankė
jos
kūmai
Pr.
Ružin(HEPATIC)
Suv. Valstijose ir Kanadoje puošia Vilniaus miestą, o pa išnuomoti kam nori ir kaip no skas su žmona, B. Y’arašius su daugiau už Lietuvos, o ne už nos komitetui, kuris rūpinasi
ri.
Taigi
visas
gyvenimas
pametams $500; pusei m. $2.75. čiame kalne, kartu su tais kry
= Sis garsus Europinis natūraiis g
žmona, Niek Rogers, ir Jack
Adresuokite:
žiais, gludi daug paslaptingos rąližiuotas, visi nuleidę galvas. Grand su žmona, žinteliai yra Amerikos Lietuvius. Tat ar Lietuvių Dienos pasisekimu ir i vaistas rekomenduojamas vi- S
Kalnas. mes neturiyne susirūpinti tuo artimai bendradarbiauja su : siems tiems kurie kenčia nuo g
senovės, — baigė pasakoti se ' Nors čia ir kalbama kad atei- Dirvos skaitytojai.
kaip mes toje parodoje pasi Lietuvos paviljono vadovybe.
Į SKILVIO ir VIDURIŲ KATA- |
VIENY B Ė
nelis savo anukui ir abudu nu
Į RO,
RIEMENS, NEV1RŠKI- j
rodysim
?
Lietuva
atėjo
Į
pagalbą
mu

193 Grand Street
žingsniavo Aušros Vartų link
į
NLMO,
IŠPŪTIMO ir GAZŲ. |
BŪTINAI — tai musų par sų vardą kelti Amerikiečių tar
Brooklyn, N. Y.
VDV
. KAINA $1.00.
eigos ir garbės reikalas. Ir pe. Ar mes patys mokėsime ; Siuskit užsakymų į
(15) g
Pasaulinė^ Parodos rengimo dirbti taip kad nepadarytume
I
Mrs. Marga re t Leskovar y
komitetas, atsižvelgdamas kad į nei sau nei Lietuvai gėdos?
507 E 73 St. Nevv York, N. Y. |
Lietuva dalyvauja parodoje.
Amerikos Lietuviai, — New

LIETUVOS MIESTELIAI
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SKAITYKIT
VIENYBĘ
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Vyrams ir Moterims

Ė

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 patiešalų. Musų prekės geriausios rūšies.
(1.7)
KVIEČIAME KAIMYNUS LIETUVIUS UŽEITI.
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Kampas E. 62nd St,

6202 St. Clair A ve.
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P. J. KERSIS

DIRVA

(už

pusę metų)

Už naujas prenumeratas savo
arba kitiems užrašant, mokant
piiną metinę prenumeratą S2,
no senovei duodame $2 vertės
Kalbinkit saknygų dovanų
draugus užsiprenumeruoti

NEW DEAL
BAKERY

Dirva

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepė j a s
•

•

4023 E. 141 ST.

Į

Telefonas WAshington 3227

=

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas:

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-NV

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų
įvairios apdraūdos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
irortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

_

DIRVA
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

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

NEW DEAL DUONOS

VISADA PRAŠYKIT
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

.....
♦

ir?

DIRVA

8

Youth’s Forum
4
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

NORI ATIMTI MOTE TRAFIKO NELAIMIŲ VENGIMAS YRA VISŲ
RŲ DARBUS PRIE
GYVENTOJŲ PAREIGA
BARO
Ohio Legislatuvoje priimta
bilius kuris draudžia moterims
ir merginoms valgyklose ir
karkiamose patarnauti prie pa
davimo degtinės ir alausTas bilius dar nepravestas
valstijos senate ir gubernato
riaus nepasirašytas.
Prieš tokį ruošiamą suvar
žymą . kilo didžiausias pasiprie
šinimas mažųjų valgyklų ir
x užeigų savininkų, nes jeigu
jiems reikės samdyti unijistus
bartenderius, jie tikrai turės
išeiti iš biznio, šis sumany
mas ir yra pakištas iš bartenderių unijos.
Daug merginų ir moterų vi
soje valstijoje turėtų netekti
darbo, o unijistais bartenderiais butų pridaryta daugybė
tokių kurie niekur dirbti ne
tinka bi tik laikys vieną ran
ką su .savo unijos viršininkais
ir jiems kyšius duos.
Valstijos politikieriai pridir
ba ir kitų paikų įstatymų, ku
riuos biznio žmonėms užmeta.
Vienas tokių yra tai draudi
mas valgyklose ir užeigose par
duoti žmogui stiklelį degtinės
sekmadienį. Bet iš valstijos
užlaikomų degtinės parduotu
vių galima prisipirkti degtinės
bačkomis, parsinešti namon ir
gerti visa šventadienį, pasigė
rę žmonės gali muštis ir pasi
pjauti vienas kita — tas ne
bloga.
Mat, valstija pada
ro daugiau biznio savo degti
nės parduotuvėse, nes kiekvie
nas šeštadienį eina ir perka,
Pešasi namon sekmadieniui, ži
nodamas kad negales niekur
užeiti išsigerti.

Nedavė Komunistams
Rinkti Aukas
Clevelando miesto taryba at
metė komunistų vadovaujamos
Motinos Dienos taikos demon
stracijos komiteto prašymą pa
velyti rinkti mieste aukas ne
va taikos tikslams.

ATSUKIT RADIO ANKSTI
Kurie norit išgirsti puikų
Carnation Contented Hour ra
dio programą pirmadienį, Ge
gužės 15 d., būtinai nustatykit
savo radio ant WTAM anksti
ir lai jis eina taip iki 9 vai.
vakaro. Tada išgirsit tai ko
niekad taip puikaus dar negir
dėjot. šis programas 'bus at
liktas ne Lietuvių artistų, ir
bus girdimas per visa Ameri
ką ir Kanadą tuo pačiu laiku.
Plačiau apie šį programą ra
šoma ant 2-ro pusi.

Byla dėl Paežerio
Vieškelio
Miestas nusitiesė ilgą, platų
vieškelį ežero pakraščiu, dau
giausia ant naujai supiltos že
mės. Bet savininkai žemių ku
rios išeina į paežerį kelia da
bar bylas reikalaudami atlygi
nimo už tam vieškeliui panau
dotą žemę.
Paežeris ties vidurmiesčiu,
kur prasideda tas vieškelis —
nuo Kast 9-tos. gatvės, prademas gražinti ir puošti. Bus
išsodintas medeliais ir išrodys
į parką. Dabar' išrodo dideliu
sąšlavynu, tarp 12-tos ir 20-tos
gatvių.

Jau buvo rašyta kad Cleve
lando miestui buvo paskirta
atžymėjiriias kartu su Mihvaukee už 1938 metų trafiko ne
laimių gyvasčių sutaupymą —
Clevelandas oficialiai paskelb
tas saugiausias didelis miestas
šioje šalyje.
Faktas kad 1937 metais gat
vėse ir vieškeliuose Clevelando
srityje žuvo 247 asmenys, o
1938 metais 130, taip kad bu
vo išgelbėta 117 gyvasčių. Tai
yra didelė garbė Clevelandui.
ir tas aiškiai parodo kaip pa
dėtos pastangos sumažinti žu
vimus trafiko nelaimėse davė
geras pasekmes.
Clevelando laikraščiai irgi
atliko svarbią dalį miesto ne
laimių sumažinimo žvilgsniu,
nuolat rašydami apie reikalin
gumą atsargiai važinėti.
Važinėtojai dabar bandomi
mokinti kaip teisingiau laiky
ti valdomąjį ratą ir kad svar
bu yra automobilio viduje ven
tiliacija, išvengimui mirčių pa
einančių iš tos priežasties. Pa
sitaiko kad po ilgų kelionių
automobilio valdytojas randa

užpakalinėse sėdynėse negyvus
vaikus ir kitus asmenis. Tai
paeina nuo dujų susirinkusių
viduje, Nesenai vienas iš dvie
jų troko valdytojų kelionėje iš
Clevelando į Detroitą nakties
laiku, miegąs užpakalyje tro
ko, pribuvus į vietą rastas už
troškęs nuo auto dujų.
Reikia žinoti kad viena dalis
Carbon Monoxide sumaišyta
su 2000 dalimis oro užmigdys
jus į 30 minutų, o viena dalis
Carbon Monoxide (nuodingų
auto dujų) sumaišyta su 600
dalimis oro numarins jus į 30
minutų, todėl tai svarbu su
prasti kaip reikalinga turėti
ventiliacija ir pakankamai ty
ro oro auto viduje važiuojant
kelionėje. Garadžiuje leidžiant
motorą, net kuomet garadžiaus
durys atviros, yra pavojinga.
Greitas važinėjimas pripa
žintas svarbiausia priežastimi
trafiko mirčių. Mieste važinė
jant reikia prisilaikyti nusta
tytų greičio taisyklių.
Trafiko nelaimių išvengimas
yra visų gyventojų pareiga.
A. Foley,
Lieutenant, Traffic Div.

MIRĖ TEISĖJAS
MANUEL LEVINE

Sweeney Kandidatas
Į Mayorus

6820 SUPERIOR

Traveling in our Lithnama
B'Y

ANNA

(Continued from lašt week)
UNSUCCESŠFUL TRIP TO
NIMMERZAT
The moon was full and high
over the sea in front of us as vve
started to vvalk from the pier and
onto the sand. The dancing moonbeams on the vvaters seemed to
make a path for us. It vvas a love
ly balmly night, the bright moon
and clear air niade it seem likę
daylight. As vve passed the “Pajure” restaurant vve could hear the
music and the regular crovvd vvas
there as usual havmg a good time,
’out tonight our goal vvas “Nimmerzat” and something nevv, even
though it vvas ten kilometres avvay.
We vvere feeling fine and thought
vve had been very tired this morn
ing, right novv vve had no thought
of faugue.
It mušt have been
about 10 o’clock and vve vvere just
starting out, and in a couple of
hours vve vvould be there,
As we vvalked along vve came
to vvhere.. Birutes Kalnas slopes off
mto the sea, and vve stopped to
.ock at it as vve started to sing
that old and familiar rong, “Ant
krašto marių, Palangos miestelyj,
ete, “yr’ aukštas kalnas Biruta va
dintas, žalioms pušelėms virsus ap
sodintas.”
It vvas rather difficult to vvalk on
he sand and vve had to stop onoe
n avvhile to shake the sand out oi
sur shoes. Well, vve vvalked and
valked, and after about an hour
[ vvas ready to give up and turn
sack, būt I vvas reassured that vve
ve,e almošt there, so vve vvent on
igain.
AbouC another hcu? later
>ur guitle Mr. Rimkus turued cff
Tom the beach to get to the ro.:'.d,
md vve had to go thru a f sherman’s
kaimas, vvhere all the degs bogun
~ h'.'-yk a t us, būt we got thru
alright and came to the road. He.e
,vlr. Rimkus began to vvonder if
ve hadn't passed eur poal, and. Bernce and I vvere so tired vve c.ju’idą’t
-o any farther, and vve d: cide.l to
>-ive up. Wė sat dovvn on a pi e
f brieks beside the road that vvas
jeing repaired, and rested a fėvv
ninutes, vvhiie I kent think’ng abcu:
hat long vvalk back to Palanga.
Just the thought of vvaiking ali i
hat vvav back made me siek
I"

Kongreso narys Martin L
Pereitą šeštadienį mirė pla ' Sweeney pranešė grupei savo
čiai pasižymėjęs Clevelir,do artimų draugų kad jis tikrai
Apeliacinio Teismo teisėjas bus kandidatas šį rudenį ma
Manuel Levine. Jis buvo 59 m. yorb vietai prieš dabartinį maamžiaus. Jis taip pat gerai vorą Burtom*.
šią vasarą. įvyks mavoro no
buvo žinomas ir Lietuviams.
minacijos.
Taipgi bus mieste
Teisėjas Levine buvo gimęs
i
tarybos
narių
rinkimas.
Vilniuje, 1881 metais. Pribu
vo į Clevelandą 1897 metais ir
Čia apsigyveno.
Turėdamas LANKĖSI ADV. UVICK
Rusiško mokslo, čia tęsė toliau
Adv. Uvick su žmona lankė
mokslą, in baigė advokatui’^. si Clevelande, su visa savo šei be e waš1 any poss ble way of getBuvo veikius Amerikos politi ma viešėjo pas P. J. žurius.
ing a bus, or some kind of transkoje, ir vos šešis metus išbu Adv. Uvick pereitą vasarą eortation, I certainly vvould have
tak6n it, būt this late hour, and
vęs šioje šalyje jau buvo pa buvo atsilankęs Lietuvoje.
>ut here in the “neck of the vvoods”
skirtas į policijos prosekutohere vvas no hope, and nothing
else to do būt start back on foot.
riaus padėjėjo vietą. 1908 me NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
Believe me, if vve vvere in America
tais buvo išrinktas policijos tei
I am sure v/e vvould have used our
Antradienio
vakare,
vaisti

smo teisėju ir nuo to laiko ki
‘tliumbs”, būt automobile travel is
ninkas
Jack
Bassichis
savo
lo aukštyn, daisiekdamas iki
so rare out here, it is useless to
Apskrities Apeliacinio Teismo vaistinėje, 18740 Kinsman rd., even thirik about it.
nušovė atėjusį jį apiplėšti už So vve linked our arms and likę
teisėjo.
Įoldiers on įiiarch vve started back,
Jis pravedė daug pagerini puoliką. Vaistinėn inėjo du and
to lighten our steps vve sang
mų įstatymuose, plačiai pasi vyrai, kuriuos jis nužvelgė, ir and marched in time to our singing.
i
turėdamas
prie
savęs
revolverį
žymėjo kaip ateivių užtarėjas.
In all that vvay back on the road.
Clevelando politikieriai tuoj staiga šovė kai pamatė kad jų just one automobile passed us and
vvent in the opnpsite direction,
pradėjo varžytis už mirusio vienas ' traukia iš kišeniaus re that
also some peasants in their vvagon.
volverį.
Kitas
užpuolikas
pa

teisėjo vietą. Teisėjų tuščias
vvho vvere probably on thėir vvay to
vietas užpildo valstijos guber bėgo.
market in Klaipėda.
Bassichis .jau antru kartu And so vve arrived at our vilią
natorius paskirdamas sulvg sa
vo nuožiūros. Visokios grupės nušauna savo įstaigos užpuoli about 2 a.m. safely, būt ready to
from fatigue. The irony of
jau siūlo savo kandidatus rei kus plėšikus, ir vieną prieš ke drop
it vvas that the next day vve diskalaudamos juos skirti į tą vie lis metus yra peršovęs.
eovered vve vvere not fifty feet
tą.
avvay from our goal vvhere vve
PIRMŲ POPIERŲ
REIKALE

•OHIO valstijos iegislatura
vis neprieina išvadų kaip aprū
Kurie Lietuviai nežino savo
pinti valstijos biednųjų šelpi atvažiavimo
dienos ir laivo
mą. Galvoja apie suradimą kreipkitės į Dirvos
agentūrą,
naujų aptaksavimų žmonėms. jums bus pagelbėta tai
suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
PASILINKSMINIMAI
ma aplikacijų blankos. Patar
TĘSIASI
tina tuo reikalu kreiptis penk
Lietuvių Piliečių Klubo na tadieniais ir šeštadieniais.
riams linksmos vakaruškos po
(šis patarnavimas atlieka
Velykų vėl rengiamos. Taip mas tik vietiniams, kurie gali
pat duodama ir piniginės do asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)
vanos dalyvaujantiems.

VALIUOJA Į ST. LOUl'S
Dr. A. J. Kazlauckas atei
nančią savaitę išvažiuoja į St.
T.ouis, Mo., dalyvauti Ameri
kos Medikalės Draugijos suva
žiavime. Dr. Kazlauckas yra
Cuvahoga apskrities koroneriaus padėjėjas.
i

®T E L E FONŲ naudojimas
Clevelando srityje pasiekė au
kščiausio laipsnio — dabarti
niu laiku naudojama 255,525
telefonai, kaip dar niekad ne
buvo šio miesto istorijoj. Per
depresiją, 1933 m., telefonų
skaičius 1 uvo nupuolęs iki 196,367.

PIIONE: ENdicott 4486

Dantų Laboratorija

Dental Platės
On CREDIT
Don’t
Siiffer
Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.

TETH EXTRACTED.

Novoeain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

We are not allovved to advertise prices, būt
you vvill be
pleased vvhen
you come here.

Dentist
HEnderson 3157

turned to go back. “Nimmerzat”
vvas just behind a clump of trees.
būt vve refused to vvalk a s ten
farther to investigate. Except for
our chagrin of not reaching our
goal, and the extreme fatigue of
the long strenuous vvalk, vve enjoyed the trip, and the beautiful
moonlit night.
SATURDAY — JULY 9
We have learned to sleep fast,
so vve get our eight hours into
three, and at five o’clock vve are up
again getting ready for school; our
poor feet are so sore and svvollen
vve cian hardly get our shoes on,
būt vve have determinatįon and vve
got to class on time, though vve
feel a little dizzy from lack cf
sleep.
Todny our professor explained all
the different “Tarmes,” pronunciations, of the Lithuanian language,
and vve learned the correct ones
of today.
After three hours vve vvere free.
When vve got up this morning vve
planned to come right back after
class to take a nap after break
fast, būt novv that class vvas over,
sleep vvas the lašt thing vve vvanted
4o do, so vve changed into our
bathing suits and vvent to the
beach.
Būt just after vve gat
there and settled ourselves behind
a sand dune for some sun bathing.
a big black eloud rolled into the
sky, ,the vvind began to blovv, and
a real suminei? ptorm broke, so
suddenly that vve did not have any
time to run for proteetion, in fact
vve got “all vvet.”
After dinner vve vvent to the
beautv shoppe in one of the vilias
not far avvay and had our hair
vvashed and curled, for tonight is
the grand opening of the “Kurhau
zas” in tovvn and vve vvere invited
to go.
Kurhauzas is a German
vvord vvith a Lithuanian ending,
likę many of those vve ūse in Ameri
ca, “Kur” comes from the vvord,
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CARNATION '‘CONTENTED HOUR" TO
VISIT KAUNAS, LITHUANIA, MAY 15

KARPIUS

“kurortas/’ vvhich means “resort,”
“Hauz” is, as vve knovv, “house,”
so the two together is “kurhauz”
or “resort house” and vvith the
Lithuanian ending it is “Kurhauzas.”
This is the main hotel building in
Palanga, and belongs to the decendants of Count Tiškevičius. They
also ovvn more property in and all
around Palanga inciuding a beauti
ful estate “Dvaras,” that is novv
a park and shovv place of Palanga.
At the. Kurhauzas there is entertainment, dining and dancing ev
ery evening and everyone that stays
in Palanga goes there It is everyone’s1 “Rondezvoūs,”
When here
vvith Mr, Karpius ten years ago vve
came to the Kurhauzas every even
ing, būt of course novv there are
the other places, especially the one
on the beach “Pajure” vvhich is
giving the Kurhauzas keen competition.
The Kurhauzas is a much larger
place, and much nicer, the hall is
used for cencerts as veli as for
dining and dancing. This vveek they
vvere busy complęting redecorations.
On our vvay to school in the m.ornings vve could see the painters busy
painting and the chairs and tables
vvere niled out on the veranda •—
paiated a bright red vvith •. "black
trlmmings.
So after the regular routine of
the day, and right after supper
our friends came to cail for us, so
first vve vvent to the pier, because
no one goes to the Kurhauz before
9:30 or 10 o’clock, besides the men
told us they have a table reserved
for us.
When vve got to the Kurhauz
lt was likę a “free for all.” It vvas
so paeked vve could hardly sųueeze
in; dancipg vvas already in progress,
and the vvaiters vvere b.inging in
more tables and chairs, to aceomodate those that were štili coming
im If I am a good judge of estimating crovvds, there mušt have
been about 400 people there. Exciiement vvas ai! around us, and
v/e had to vvąit for the vvaiter to
shovv us to our table.
Finally
vyhen vve vvere taken to our table
?t was far off in a corner at the
end c.f the hall, vvhere it vvas imposLble for us to get thru the
■tob’es and chairs occupied bv the
cthers, to get to the dar.ee floor.

The Carnation “Contented Hour,”
one of the oldest programs on the
air, vvill make an imaginary visit
to Kaunas, Lithuania, Monday even
ing, May 15.
This program of their INTERNATIONAL NIGHTS series opens
to the rousing strains of the “Presidentas Smetona March” in a tribute
to Antanas Smetona, President of
the Republic of Lithuania. As the
program movės on, the listeners
are led in imagination dovvn the
beautiful tree-bordered boulevard —
the Laisves Alėja, principai promeenade of Kaunas.
Then a pause
at the Metropolį to enjoy the cultural atmospherė and listen to a
lovely Lithuanian song, “Drifting,”
presented by a vocal trio and the
Carnation concert orchestra.
The lovely river Nemunas plays
a large part in the people’s enjoyment of Kaunas. We join them as
they picnic on the river’s banks and
enjoy the unusual pleasure of hearing a group of Lithuanian folk
dances that seem to be coming
from an orchestra on a passing
river boat. Then on to Raudondva
ris, cradle of the nation’s orphans
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vvhose kindly attitude in its broad
park of ancient trees suggests a
simple cradle son, sung by Opai
Craven, the Lullaby Lady.
Next stop — Maironis House
vvhere listeners vvill be giveri a very
weird pieture of the huge bronze
horns that once vvere. played in the
depth of the forest on solemn statė
occasions. Today these horns are
mule, būt we hear other Idthuanian
music in a group of three folk
songs presented by the Continentals
Quartet. Then a stop in the atmosphere of a Kaunas “Kavine” to
hear Marek Weber, violin maestro
and director of the Carnation Con
cert Orchestra playing a group of
t.vo beautiful Lithuanian songs —•
“Ar . Tu ' žinai. Mano Broli” and
“Plaukia Nemunėlis”.
j
Our listeners vvill have a lašt
brief glimpse of Kaunas as they
stand before the imposing Lithuan
ian vvar museum, symbolic of the
spirit of this liberty loving land.
The program eloses appropriately
vvith a medley of Lithuanian songs
and dances follovved by the stirring
Lithuanian national anthem present
ed by the entire company and the
Carnation orchestra.
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By DODO SNOOPS
AS a temporary substitute for
the Comma Dec column, I am glad
i to have been handed the privilege
to serve you. You may be sure
Comma Dee. that my efforts vvill
be employed to please your readers until you again take up your
dųties under the famous “Gossipers
Gridiron.”
I’m sure, vve’ll all be
avvaiting your return. For the present — So long.
IN the previous issue, Comma Dee
had taken upon himself to statė
ihat bis column had suffered a defęat because of the readers criticisms. As a temporary substitute,
may I take this oppcrtunity to
ansvver, Comma Dee and his critics.

COMMA DEE:
Criticisms shovv that the good
reader has taken personai interest

existing betvveen theee tvvo. Well,
Eddy. the vv’se old maxim goes on
to statė: vvhat cannot be eured,
mušt be endured.

UP come eight pins, four in
each hand, vvhich are quickly plac'■•d into thei“ persneetive slots —
dovvn goes the vvrack vvith a re-<
sounding bang; automatically up —•
a brief pause, vvhiie a thundering
sound aunroaches, (taip kaip per
kūnas daužo) then. Brrang! While
the vvooden pins scatter ‘neath the
feet of the pin boy — somebody
at the far end chancea to exclaim, *'
“A Strike, Bill.” Again the vvracl^'
comes dov/n — Būt, behind this
vvrack is the pin boy, the forgotten man, vvho makes the great
American recreation sport possible.
It’s bovvling, and the pin boy, Vi
tus Suopis, vvho seems to be unpertuibed by this lack of publicity.

We wcre seated and waited in in the column, such criticisms are A shy boy is Vitus.
helpful, and are most vvelcome.

vain for a vvaiter to take our or
der; besides I discovered that the
red paint on. the chairs vvas not
completely dry, and vve vvere in
vvhite dresses, so the danger of
getting smeared vvith paint vvas
too much, and vve decided to foresake this place for the evening and
go to our old stamping ground at
“Pajure,” and come here some oth
er time after the excitement of
opening night vvas over. At, Pa
jure vve found a number <:«.? our
friends who had also left the Kur
hauzas for this place vvhich also
vvas unusually busy, būt štili it
vvas more restful and there vvas
less excitement. So here we stayed and Bernice danced vvith a very
nice Czech, all of us having- a perfectly grand time, until long after
davvn. This particular Czech Ber
nice became acąuainted vvith vvas
visiting in Palanga. He could not
speak Lithuanian būt they manag
ed to converse a few vvords in
German, Czech, Russian and Englisb. to make each other understand.
She is a clever giri, that Bernice,
-!■() knovv even those fevv vvords of
foreign lan.guages, and her knovvledge of Russian had come in handy many times.
And so vve got to bed by 3 a.m.
Ah! būt this is Suday morning, and
a blessing there is no class, so vve
will forget the vvorld, its pleasures
and vvorries, until vve avvaken at
vvhat ever hour it vvill be.
(Continued)

LIETUVIŲ TAUPY
MO IR PASKOLOS
DRAUGIJA
Dabar daugiausia duoda pa
skolas statymui narnų, taigi
jeigu ir iš Lietuvių kuriam
butų reikalas skolinti statybai,
orba imti paskolą pirkimui na
mų, pinigiškais reikalais atei
kit į savą Lietuvišką, bankinę
įstaigą pasikalbėti ir gauti dy
kai patarimą.

Violin Recital

Depozitai šiame banke kiek
vienas yra po Federale Insurance (Apdrauda) iki $5.000,
ir uždirba 3%. Tai yra auk
ščiausias uždarbis ant depozi
tų dabartiniais laikais.
=

The Lithuanian Savings
% Lcan Association
6712 SupeHor

Avenue

In response

to the recent query concerning per
sonai heart throb, he ęmpfiatically
CRITICS:
Miss Lady Bug, avvakens to the replied, “No, no vvomen for me.”
fact that there is too much apolo- By the vvay, Vitus, whom did you
gizing to guys that “can’t take eseort to the White Eagles dance ?
it” — vvell, vve are inclined to beSPECIAL DEPARTMENT
lieve vvith Miss Lady Bug; BŪT,
FOR MEN ONLY!
vvhen she statės that it lacks povvAttenticn
you, he-men!
Next
er and force?
Don’t you agree
that^ it is better to adopt a bit of time a lass happens to snub you,
nsychology rather than the so cal- don’t be alarmed — show this article. Science finally offers a soluled povver and force?
Al Vaiksnoras seems to have tion to that eternal problem con
been quite stirred, and voices his cerning the '.veaker sex. What are
thoughts by saying that there isn’t the little girls made of? No, not
Here
any reason for long oi’ difficult sugar and špice and ....
words used in the gossip column; is the Albany, Medical Report conand goes farther to statė that, “the dueted by eollege students and infundamentai requirement for the cidentally translated by a professor,
most efficacious presentation of a published by Ilarrington and Watvvritten message is unostentatious son.
verbiage.” — If vve had more time Female species contain:
vvith the dietionary, Al, vve vvould
1 Chlorine enough to sanitize 5
oblige you vvith an ansvver. —
svvimming pools.
A s for V. C., “A friend in need,
2 Oxygen enough to fili 1,400
is a friend indeed” — Miss V. L.
cubic feet.
comes right dovvn to heart cases
3 30 teaspoons of salt, enough
when she statės. “You could be a
to season 25 chickens.
bit more romantic though —” All
4 10 gallons of vvater.
vour present correspondent can say
5 5
pounds of lime, enough to
is that she should have voiced her
vvhitevvash a chicken coop.
comulaint in person. What, so soon?
6 31 pounds of catbon.
“I vvant more foolosophy!” So ex7 Glycerin enough for the burstclaims a young fellovv vvho preing charge of a heavy navy gun
fers to call himself, Zack. — V/hat,
8 Enough glutin to make five
no more foolosophy in the comic
pounds of g'lue.
strips?
9 Magnesium enough for 10 flashAli these people, by their very
light photos.
action, seem to have felt the col
umn important enough to make 10 Fat enough for 10 bars of
soap.
them sėt pen to paper. P.S. Dodo
Snoops — I hope the readers as- 11 Enough iron to make a sixpenny nail.
sume the šame interest in my col
12 Sulphur enough to rid a dog
umn.
of fleas.
LOCAL boy Ėrank Chapas, at a 13 “And only one-quarter of a
pound of SUGAR.”
recent dance given by the Young
Ladies Sodality, vvas apparently in.
elose harmony vvith. an orchidacious
bundle of svveetness.
Who ? “It’s
Ann Louis, and she’s Lithuanian
too,” stuttered Frankie to the query.
One of the outstanding violinists
Well! Well! We vvonder if you ever
serenade her vvith your “gobble nipe” among the younger Lithuanians in
(soxophone), Frank?
“I’m Happy America is Miss Anne Zelviš. An
about the Whole Thing,” oug’ht to other step toward the pinnacle of
be an appropriate tune, Frankie. success vvas reached by Miss Zelvis, on Friday, April 28. She stir
AT a recent dance, Edvvard Bra red the hearts of everyone i n the
zaitis vvas cbilled by a cool breeze attendance at the Warner Concert
in the form of Adelaide Aleckna, Hall in Oberlin, Ohio. It is here,
John Hay graduate. It’s apparent that she studies music at the Ober
that some misunderstanding- štili is lin Conservatory of Music.
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STATĖ WINDOW SHADEI
Vasarai Sutaupysit Pinigų

f)

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

Mes pasirengę patarnauti

Į HEnd. 2149

®

Lietuviams.

Lietuviška

1248 East 79th Street

©

išdirbystė.

Cleveland
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Jau artėja! Sekmadienį, Birželio-June 11
žinomoj Ališausko {Policmono} Farmoje

