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SUSEKTA NAUJAS SUŠAUDYTA 4 LIE KLAIPĖDOJE SULAI
KYTA 123 NAUJI
TUVOS ŪKININKU
PUSGALVIU “JUO
LIETUVOS PRIEŠAI
KURSTYTOJAI
DAS LEGIJONAS”

I Antrą Tautinę Konferenciją
Clevelande!

Detroit. — Čia prasidėjo
Kaunas, Gegužės 24 d. — Šiose dienose Klaipėdoje,
tardymas vienos žmogžudy Keturi Suvalkijos ūkininkų besirengiant prie Klaipėdos
stės, kuri privedė prie iškė kurstytojai, rasti karo teis miesto savivaldybės rinki Konferencija Įvyks Sekmadienį, Birželio 21 d.
limo į aikštę Amerikoje, at mo kaltais vadovavime viso mų, pradėjo veikti svetimos
Tautininkai, sandariečiai ir nepriklausomingi
siradusios naujos Ameriko teroristinio judėjimo prieš valstybės naudai šnipai, ku geros valios Lietuviai, rengkitės dalyvauti Bendro
nų “šimtprocentinių” pus ramius ūkininkais, kurie su rie greičiausia bus Vokie je Tautinėje Konferencijoje, kuri ivvks Clevelande
galvių organizacijos, vadi Vokiečių pagalba platino iš čiai. Policija areštavo 123
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 21 d., nuo 9:30 vai. ry
namos ‘Juodasis Legijonas’. Vokietijos atgabenamą ūki nužiūrėtus asmenis. Jų va to, Lietuvių Salėje, 6835 Superior avė. Nesvarbu
Kelių dienų bėgyje išėjo ninkus kurstančią literatū das, Vokietios Stoegler, iš formalumai atstovavimo, bet svarbu kad tautinin
į
viršų
kad ta orga rą, siuntinėjo valdininkams Klaipėdos krašto pabėgo.
kai ir sandariečiai ir bendrai Lietuvių gyvenimo
15-JE VALSTIJŲ NE nizacija žinios
turinti net šešis gąsdinančius laiškus, tapo
veikėjai,
kuriems rupi tautystės išlaikymas Ameri
IR DARBININKŲ ŽINIOS
DIRBA APIE 45,000 milijonus narių.
sušaudyti kaipo valstybės
koje, dalyvautų pasitarti apie ateities darbus, kaip
Palestinoje
Tikima
“Juodojo Legijono” tiks priešai ir išdavikai.
kovoti prieš “raudonus frontus” ir prieš kitus Lie
DARBININKU
Rimto Sukilimo
Clevelande, White Motor
las esąs kovoti prieš Kata To paties teismo sprendi
tuvybę naikinančius apsireiškimus.
Co. didžiųjų trokų išdirby- Washington. — Penkioli- likus, Negrus, Žydus ir sve mu kiti astuoni asmenys, Jeruzolimas. —Po 40 die
ir klubai ir organizacijų kuopos, ku
turėję dalyvumo tuose vi nų savitarpinio karo tarp riomsDraugijos
stė gavo valdiškų užsakymų koj valstijų įvairiuose dar timšalius.
tik
rupi
tautos reikalai, įgaliokit savo atsto
ir dabartiniu laiku pradėjo buose praplito streikai, ku Detroite suimta virš tu- suose darbuose, nuteisti vi Arabų prieš Žydus, valdžia
vus
šioje
Konferencijoje
dalyvauti.
dirbti taip kaip nedirbo jo rie dar didėja. Unijų va ! žino asmenų su ta žudyste. sam amžiui kalėti.
pradėjo
nužiūrėti
kad
Pa

kiu paskiru laiku po pasau dai sako kad streikuoja iki ir dabar imamasi suvesti
(Nuo Redakfcijos: “Dir lestinoje kyla daugiau na
visos kitos Michigan valsti voje
linio karo. Darbe paimta 45,000 darbininkų.
nuolatos buvo prane minis karas, revoliucija, ne
neišaiškintos žudystės šama” kaip
apie 3,000 darbininkų, ku Visur dedama pastangos joje
išdavikai vei tik riaušės prieš Žydus. Ta
ir “savižudystės” su “Juo kė, kas jietie buvo
ir kaip revoliucija manoma yra kerie be 685 valdžios trokų nesusipratimus išaiškinti ir dojo Legijono” darbais.
jiems
“
rūpėjo
”
ūkininkų
ge.- no nors remiama ir gerai
turi padaryti dar keliems streikus baigti, tačiau ne
Kaip tik išėjo žinios apie rovė. Jie, keli niekšai, bu
RADEKAS APIE DVIŠALIUS tuose atmeta bet kurią mintį
visur
tas
sekasi.
 suorganizuota.
miestams autobusų ir tt.
tos
fanatiškų
pusgalvių
orPAKTUS
apie garantus, kad neleistų įsi
Atlantiko ir Meksikos už- •ganizacijos gyvavimą Mi- vo parsidavę Vokiečiams ir Nuo Balandžio 15 nužu
kišti
kokiai stipriai jiegai, kaip
lajos uostu streikuoja apie
dirbo kurstydami Lietuvos dyta 50 žmonių, iš jų 27 Kaunan. — Radekas “IzviestiStatyba pakilo. Žinios iš 7,000 laivininku.
chlgane, tuoj pasirodė kad ramius gyventojus prie vi Žydai. Nei vienas iš Ara jose' nagrinėja “strateginį Vo SSSR ir Prancūzija, kurios gi
215 šios šalies miestų rodo Syracuse, N.' Y., unijos“ n»r»» tup ir Ohio ir Iš sokių bruzdėjimų prieš vy bų žudeikų nesuimtas. Tuo kietijos planą”. Tarp kita ko liai suinteresuotos statos quo
jog per Balandžio mėnesi vadai apšaukė streiką Re- t0“ ,valatD°s?'
. t
riausybę. Gaila kad reikė pat laiku 70 kitų Žydų ta liesdamas Vokietijos siūlymus Europos rytuose ir pietų rytuo
sudaryta statybai projektų mington Rand Ine., dirbtu- . Detroite suimtuosius ar jo imtis šaudymo priemo po sužeista peiliais, akme- Rytams, Radekas nurodo, kad se.
“L. A.”
bendrai už $83,966,800, kas čiu darbininku, kui-ie dirba dant> l>aa'^O? kad tas l_e- nių, bet kitose valstybėse su nais ir šaudymais.
Vokietija siūlo sudaryti su sa
reiškia aukščiausią paskiro šešiose dirbtuvėse trijose plonas turėjęs Sąrašą oO savo išdavikais apsieinama Sukilimai prasidėjo ir ki vo rytu ir pietų rytų kaimynais, Latvija Pasiryžus Santijnėnesio sumą nuo Rugpjū valstijose. Streikas liečia asmenų kūne turėję būti daug žiauriau ir ilgai ne tuose miestuose. Iš neku t. y. Lietuva, Čekoslovakija ir
kiauti su Lietuva ir
apie 6,000 darbininku.
nužudyti.
čio mžn. 1931 metų.
laukiama.)
riu miestų jau pradėjo ša Austrija, dvišalius nepuolimo
New
Yorke
sustreikavo
.
Visi
tos
organizacijos
nalintis'Anglijos piliečiai, nes paktus pagal sutarties pavyz
Šymet per pirmus 4 mė
Estija
MEKSIKOJE UŽMUŠTA sukilėliai ir jįenjs grasina. dį, kokia yra sudaryta įtąiqi « .
nesius statybos darbų už 3,000 barzdaskučių, ir „ni. rial yra ginkluoti,
' Z
"Ryga. — Pagal priimtą įs
49 UŽPUOLIKAI
Palestina yra po Angli Lenkijos ir Vokietijos.
vesta už $268,556,600, per ja" įsakė kitiems 6,000 bar
Šios savaitės pradžioje įvy jos globa.
Dėl ko Hitleris siūlo ypatin tatymą, Latvių ministeris pir
nai gi tuo pat laiku buvo zdaskučių prisidėti prie ANGLIJA SAKO ITALIstreiko.
JAI
NELYST
EGIPTAN
ko du paskiri susirėmimai Valdžios pastangos sulai gus dvjšalius paktus? -— Klau mininkas ir užsienių reikalų
tik už $151,244,000.
Portsmouth, Ohio, strei- Londonas. — Anglija iš Meksikos kareivių su užpul- kyt Arabų bruzdėjimą, ku sia Radekas ir atsako: “O dėl ministeris Ulmanis Balandžio 11
kiloja 5,500 plieno darbiniu- ieį(j0 netiesioginį Italijai dinėtojais plėšikais, kame rie tai pradėjo protestuo paprastos priežasties: jei jis, d. perėmė Latvijos valstybės
i Ohio valstijoje, Muskin- kų, reikalaudami 50 nuos. pareiškimą kad Italija ne- užmušta 36 sukilėliai. Tie dami prieš pardavimą Žy pav., nutars pulti Austriją ir j prezidento pareigas, kadangi lig
gum upės slėnyje ir pelky algų pakėlimo ir pripažint- )yStų į Egiptą ir Palestiną, susirėmimai įvyko Guana dams žemės, neduoda jokių sulaužys vieną paktą, tai Čeko šiolinio valstybės prezidento A.
ne, kur federalė valdžia da mo unijos.
.....
kur Anglija valdo.
juato ir Durango valstijo pasekmių.
slovakija, surišta paktu su Vo Kviesio, kuris buvo išrinktas
Anglijos apsaugos minis- se. Trečioje valstijoje, Ja
ro tvenkinį ir suves pelky Oregon ir Washington
kietija, nustos galimumo pas prezidentu 1930 m., o 1933 m.
nų vandenis, dirba 3,367 valstijose streikuoja septy- terjs pareiškė kad Anglu lisco, kareiviai pasivijo bū ESTONIJA NUBAUDĖ kubėti Austrijai Į pagalbą, nes vėl perrinktas, mandatas pasi
baigė.
SAVO TRUKŠMAdarbininkai. Toliau prie to ni tūkstančiai miškų darbi- vyriausybė pilnai ruošiasi rį plėšikų, kurie buvo už
p. Hitlerio pamėgti paktai ne
K. Ulmaniui parėmus valsty
....
karui, jeigu butu reikalas. puolę autobusą, ir susišau
DARIUS
turi punkto, nustatančio, kad.
darbo bus paimta daugiau. ninkų.
Prie to, streikai eina se______ _
bės
prezidento pareigas, buvo
dyme 13 plėšikų nužudė.
Tallinas, Estonija. — Ka Vokietijai užpuolant trečiąją
kančiose valstijose: Arkan
sušauktas
iškilmingas Latvių
ro teismas nuteisė 154 Ės pusę, tie paktai nustoja galios.
1935 metais Amerikos Bi sas, California, Wisconsin. IŠGELBĖJO LAIKYDAministerių
kabineto
posėdis.
GAVO $1,300 UŽ 50c
tomis fašistus įvairiems Tuo budu tie dvišaliai paktai
blijos Draugija išplatino Minnesota, Indiana, Iowa.
MAS UŽ PLAUKŲ
Prezidentas
ir
ministeris
pirmi
Washington. — Vienas kalėjimo terminams už jų yra, šiaip ar taip, jų efektin
Kinijoje 2,000,000 biblijų.
South Dakota, Nebraska,
Boston, Mass. — Vienas policijantas 5 metai atgal ruoštą konspiraciją prieš gumo prasme popierio gabalė ninkas Ulmanis pasakė kalbą,
Užtai turbūt Kinai nešo Texas, Vermont.
lakūnas buvo pasamdytas paskolino n e p a ž ystamam vyriausybę. Devyni gavo liai. Vokietijos rytų paktai yra kurioje pabrėžė greitą Latvių
ka i aki Japonams, nes bib
------nežinomos merginos pavėpiliečiui pusę dolario. Šio po 20 metų sunkių darbų paprasti vyliai.. nes galima net, tautinių pajėgų plėtojimąsi ir
lijoje mokinama, “Jei tau
ŽUDYSTĖ UKĖJE
žėti ją ore. Kuomet jie iš- se dienose tas pilietis mirė kalėjimo. Pats fašistų or kad Vokietija, kai ji norės at jungimąsi po 1934 metų Ge
duos per vieną ausi atsuk
Millersburg, O. — Sek- kilo_ iki 1,500 pėdų, lakūnas New Yorke, palikdamas ganizatorius Dr. Sirk pa sisakyti nuo savo rytų siste gužės mėn., kada įsigalėjo nau
madienį, kada ūkininkas F. patemijo kad ta mergina tam policijantui $1,300.
ir kitą”....
bėgo į Suomiją. Tarp nu mos, neteks net atvirai sulau jas režimas. Jis, tarp kitko,
Mohler gryžo iš tvarto su nori lipti iš sėdynės ir šokteistųjų yra du generolai, žyti vieną iš tų paktų. Visas pareiškė: “Musų krašto tauti
savo
dukteria,
pamelžę
karti
žemyn.
Jis
griebęs
ją
už
kurie
gavo po 15 metų ka pasaulis žino apie Austrų na nis progresas turi pasireikšti
PADĖJO PINIGUS IR
Painesville, O. — Bron
lėjimo. Kitų bausmės ei cionalsocialistinių organizacijų taip pat ir musų tarptautinės
DINGO
zos miltelių dirbtuvėje iš ves, juos užpuolė dukters plaukų, viena ranka laikė
Los Angeles. — Vienas na mažyn iki 1 metų kalė buvimą, kurios jau vieną karta padėties stiprinime. Baltijos
tikus sprogimui užmušta du vyras, su kuriuo ji buvo ją nuo šokimo, kita valdyvalstybių santarvei virtus realy
pasimetus, ir ištraukęs re- damas lėktuvą laimingai nedidelis žmogelis, aplankė jimo.
bandė užgrobti valdžią, kad vė
darbininkai.
be,
musų bendradarbiavimas su
volverį sužeidė tėvą, savo nusileido. Nusileidęs, mer- 25 bankus, kuriuose padėjo
liau viena ar kita forma galė
Estija
ir Lietuva pagilėjo ir iš
25 PRIGĖRĖ
bendrai apie $30,0000 dvie
tų įvykdyti Austrijos prijungi
Clevelande apsireiškė žy žmoną visai nušovė ir pas- giną atidavė policijai,
siplėtė
ir yra tikriausias musų
------------jų dienų bėgyje, ir paskiau
Puerto Rikoj, potviniuo- mą prie Vokietijos. Kas vieną
mi stoka darbininkų amat- kui pats nusišovė. Tėvas
užsienių
politikos pagrindas.
se prigėrė 25 žmonės. Pa kartą nepavyko, gali pasisekti
ninkų daugelyje industrijų. išlikęs gyvas apsakė polici- PERDAUG ATSARGUMO visai dingo.
Aktyvia
politika
Latvija patik
NEGERAI
daryta ir didelių nuostolių. kitą kartą. Tuomet Čekoslova
Murray Ohio Co., auto jai visą atsitikimą. Jisai
rina
sau
naują
vietą,
kuri jai
matydamas kad žentas at,
,,
rp_
Kanada šiose dienose už
kija butų apsupta iš trijų pu
mobilių dalių išdirbystėje ėjo
pridera
tautų
tarpe
”
.
Toliau
piktu
tikslu,
sako
susiWorcester,
Mass.
TeUbagas paliko $70,000. — sių Vokietijos kariuomenės, o
darbininkams pakelta mo- kibo su juo norėdamas at- vas ,m0,tl.na "f ™ dra"’ mokėjo Suv. Valstijų iždui
Ulmanis
pridūrė,
kad
paskuti

$3,000,000 kaipo muitą už Paterson, N. J. — Čia mirė iš ketvirtos pusės galėtų pradė
kestys.
ginti dukterį ir liepė jai
lsl?auke motorine val- degtinę prašmugeliuotą į benamis ubagas, kuris kelis ti veikti Vengrija, esanti labai nis įvykis reiškia paskutinį eta
pą prie konstitucijos reformos,
bėgt slėptis, bet ji stovėjus“™! eze™ pasivažinėti. Su
Republic Steel Corp., tu vietoje kaip stabas su nie- savim paėmė ir savo val šią šalį laike prohibicijos. kartus buvo areštuotas už artimuose santykiuose su Vo kuri buvo pažadėta tautinės vy
rinti plieno išdirbystes ke ue viedrais rankose, iki už- k«s. Mažiausią, 4 m. dūk- Tuo klausimu tūlą laiką prašymą iš praeivių pinigų, kietija.”
buvo vedama derybos.
miręs paliko $60,000 turto. Toliau Radekas pareiškia, kad riausybės po 1934 metų Gegu
ries no
tei’l pi'll'lSO pi'16 SCdVUCS
liuose miestuose Ohio ir ar
žės 15 d.
“L. A.”
Vokietija Rytuose siekia eilės
•’ ■'
1 kad neiškristų is valties.
timose valstijose, paskyrė
savistovių .paktų kaip tik dėl
Bet vėliau valtis apvirto,
$700,000 savo dirbtuvių pa
GELŽKELIAI
PRIEŠINGI
to,
kad atsiskaitytų su kiekvie Lenkai Išgabena Istori
visi
kiti
subiro
į
vandenį
ir
gerinimui.
KAINŲ MAŽINIMUI
nu iš savo kontragentų atskirai,
tapo išgelbėti, tik ta pririš
nius Dokumentus
New York. — Dvidešimts
neitralizuodama likusius grasi
mergaitė po apvirtusią
Paryžius. Metalo apdir trys gelžkelių kompani jos I ta,
““itim* prigėrė"
nimais arba papirkimu. Vokie
Paskutiniuoju metu iš Vil
bėjai keliose dirbtuvėse su iškėlė teisme Kbylą
”1" prieš
—
tija del to taip priešinasi Pran niaus į Varšuvą buvo paskubo
streikavo, tuomi sulaikyda Tarpvalstijinę Komercijos
cūzų Sovietų paktui, kad jis mis išvežti svarbus istoriniai
mi lėktuvų darbus. Darbi Komisiją, kuri išleido erelž- 13 UŽMUŠTA TRAUKI
Vokietijos santykius su bet ku dokumentai, kurie ligšiol buvo
ninkai reikalauja algų pa keliams įsakymą nupiginti
NIO UŽPUOLIME
riuo kontragentų pastatė į kitų stačiatikių cerkvių archyvuose.
didinimo, 44 valandų darbo pradedant Birželio 2 d. pa- Harbinas, Mandžurija. —
kontrolę ir vertė visus kitus Kai kurie tų dokumentų siekė
savaitės ir atostogų su ap sažieriams važinėjimą.
Kinams
banditams
užpuo

pagelbėti
užpultajam. Vokieti 1323 metus ir Lietuvos moks
mokėjimu.
lus traukinį netoli Mulino,
ja žino, kad jos niekas nesiren lui istorijos turi gana dide'vs
SUŠAUDĖ 53 ETIOPUS susišaudyme užmušta 13
gia užpulti ir jai neteks pasi reikšmės. Toks skubotas isto
Brangina plieną. Neku Roma. — Iš Addis Aba- žmonių. •
naudoti kitų valstybių pagalba rinių dokumetų pervežimas Vil
rtos plieno išdirbystes pa bos pranešama kad Italai
‘ ------------ir kad paktas ją tik varžys. niuje sukėlė daug kalbų, įvai
skelbė pabrangina plieno sušaudė viso 53 Etiopus, po
Ispanijoje, Lugo mieste;'
Dėl to Vokitija Vakaruose po- rių spėliojimų ir nerimo. Ko
kainą — apdirbto plieno užėmimo ju sostinės. Iš jų iškilo generalinis streikas,
pieryje sutinka su garantais, kiu tikslu šie dokumentai išga
produktams kaina pakelia 39 sakoma sušaudyta už kuris sudemoralizavo visą Prezidento Antano Smetonos vardo pradžios mokykla jo tėviškėje tikėdamosi, kad jai pavyks iš
benti dar ligšiol nepaaiškėjo.
ma $2 tonui.
plėšikavimus.
iindustriją.
. . . ..
Užulėnyje, Ukmergės aps'k., Taujėnų vai.
Tsb. » jų padaryt sąjungininkus, o ly
Tsb.

SOVIETAI IR HITLERIO
SIŪLYMAS LIETUVAI

PITTSBURGH

Kuomet 1935 metais atimta
ta teisė, apie 10,000 krautuvių
nustojo alaus biznio. Dabar
vėl' norima jiems ta teisė su
teikti, kurie norės išsiimti lei
dimus.
Mažuose miesteliuose
leidimai metams kaštuos $50,
ir eis didyn sulyg miestų didu
mo — didmiesčiuose kaip Phi
ladelphia ir Pittsburgh leidimai
kaštuos $150.

CHICAGO, ILL

Amerikos Karo Veteranai
Apsilankykit Lietuvoje Dabar!

PER TVORĄ

PASIZV
M1RĖ DR. A. DAV1 DONIS
Gegužės 21 d. čia pasimirė
žymus visuomenės darbuotojas
Dr. Aleksandras Davidbnis, su
laukęs 46 metų amžiaus. Mi
rė staiga, nuo širdies ligos.
Nieko Geresnio už Savo Bonus Nenupirksit,
Jis daugiausia darbavosi so
Kurie Neturit kitų Būtinų Padengimų
cialistų srovėje, bet buvo rim
tas žmogus, kokių pas musų
socialistus labai mažai galima . Puikus Veterano Sumanymas
Kipras J. Sęlickas, Clevelan- Žuvusiems už Lietuvos lais
rasti.
Dr. Davidonis Lietuvoje da dietis, buvęs S. V. pasaulinio vę kovotojams paminklas
PASIMOKYKIM Iš ŠIRŠIŲ!
WILKES-BARRE, PA.
Karo Muzejaus Sode, Kau
lyvavo revoliuciniame judėji karo veteranas, prisilaikantis ne, sukrautas iš akmenų su
Juodmarškiniai juoda-odžius
kareiviui iir jūreivių rinktų Lietuvos mūšių lau
LANKĖSI VVS. ATSTOVAS me, del ko buvo ir baustas ka sužalotų1 kareivių
Afrikoj sugrudo,
kuose.
Prie šio paminklo
laukdamas
savo vete- atsibuna
name,
lėjimu
ir
paskiau
turėjo
išbėg

V. UŽDAVINYS
kas vakaras gra
Ir po Londoną Anglikai
Gegužės 17 d., Wilkes-Bttrre ti Amerikon. Paėjo iš Biržų rami bcnų iš Aųierjkos yal- žios iškilmės Vėliavos nulei
Iš
širdies nuliūdo.
dimo ir žuvusiųjų pagerbi
LRSKĄ. 17 kuopa surengė ne miesto. Amerikoje bąigė mok- džios, sugalvojo aplankyti Lie- mo. Specialiuose atsitiki
Jiems ne laisvė Etiopų.
tuvą, kaip tik greit jo bonų pi- muose, svečių atsilankymu
paprastai vykusį vakarą, į ku- sius ir čia pastojo gydytoju,
ir šventėmis atsibuna labai
Kiek ežeras rupi,
Palaidotas iškilmingai, Lietu nigai jį pasieks. Jis jau dabar dideles apeigos. Greta šio
rį susirinko per 200 žmonių.
Kuris,
Tana pavadintas,
“
Dirvos
”
Laivakorpaminklo, aukštame bokšte,
Vakaro vedėjas buvo Dzūkas iš vių Tautiškose Kapinėse, daly išsiklausė
kabo La ir vės Varpas, Ame
Virš
Egipto
tupi.
čių
Agentūroje
visų
informaci

Punsko padangės (okupuotoj vaujant daugybei palydėtoji].
rikos Lietuvių padovanotas
jų
ir
apie
kelionės
kaštus.
naujai
atgimusiai
musų
Tė

Re p
Lietuvoj), G. Batvinskas.
Iš to ežero išbėga . < ■
vynei. Iškilmių laiku, tas
Tai prakilnus sumanymas ir varpas
Sena Nilo upė,
,- .
/• , ...
Labai vykusiai menišką dalį
skambinamas.
geriausias pasiryžimas kokį už
a’liko atvykę svečiai iš Pitts
Ir
Egipto
plotams
duo.da
Priešakyje šio paminklo
5000 NETINKAMŲ NAMŲ
savo bonus Lietuvis gali suma yra įrengtas Lietuvos Neži
Kansas City, Kan
ton, Pa., vadinami “Dzimdziai”,
Riebios žemės “zupę”.
Pittsburgho miesto ribose
nomo Kareivio kapas.
nyti.
broliai Stasys ir Kazys Šako
Tas kurs valdo, Tana kraštą,
ĄĮ1RĖ MOTINA. Jonas Rorandasi mažiausia 5000 namų
šio veterano laiškas lai buna
čiai, Albinas šaporaitis ir njuValdo upę Nilo,
kurie 'jau netinkami naudoti ir
gers, išgyvenęs Amerikoje ,43 paraginimas ir kitiems Ameri vę savo brolių, kur, susitarę
Pataikytumet Į Tautos šven Štai kodėl tuos Etiopus
zikas Vytautas Račinskas. Jie
turėtų būti sugriauti.
metus, šią vasarą buvo pasi kos Lietuviams karo vetera
buris draugų, galėsit padėti jų tę, kuri atsibuna Rugsėjo 8 d.
visi keturi vykusiai suvaidino
Anglai taip pamilo.
(Praeitų dviejų metų bėgyje
rengęs apsilankyti Lietuvoje, nams, ypač pavieniams vyrams,
atminčiai
vainiką. Galėsit da Tai didžiausia ir iškilmingiau
keletą aktualijų, padainavo kemieste tapo sugriauta 16.00 nabet šiose dienose gavo iš Lie kurie gauna ir pensiją ir bonus.
Daugel
žemių Anglai turi,
lyvauti niekad neužmirštamo sia Lietuvoje šventė, kurioje
| lėtą dainelių ir prikrėtę įvairių
mų. kuriuose kitados gyveno
tuvos laišką kad jo motina, 92
Jie
Egiptą
valdo, ',
Vyrai veteranai, aplankykit se, niekur kitur pasaulyje ne matytumėt Lietuvos kariumeI šposų. Matyti buvo aiški-‘Mar
metų amžiaus, mirė. Taigi jis savo tėvelius, brolius, sesutes
7000 žmonių.
Jų
kolonijos
per pusę
samose apeigose prie to pamin nės puikiausius paradus ir kigučio’ įtaka, kurios ir patys
Daugelis senų, sukrypusių
susilaiko nuo važiavimo.
Afriką
suskaldo.
ir kitus gimines! Aplankykit klo, Karo Muzejaus Sode laike tokias patriotines iškilmes.
| artistai neslepia, jie ir patys
Visiems kurie dar turi Lie savo naujai atgimusią Tėvynę
namų yra ir pavojingi del to
vėliavos nuleidimo ir žuvusių
sakosi esą “Margučio” auklėti
Ir tą pusę Musgolini
tuvoje gyvus tėvus, brolius, se Lietuvą, kuri atgavo laisvę pa
kad gali sugriūti, lengvai užsi
Kaštuoja tiktai $199.00
už laisvę pagerbimo ceremoniniai.
pusiau kirsti, ■ ,■
Nori
seris. reikėtų parvažiuoti ap
degti, ii- juose nėra jokių mo
Laivakortė Į Lietuvą ir atgal, Tai nedyvai kad Anglikai
Nepaprastai žmonėms patiko lankyti, ir važiuoti neatidėlio sekmėje to paties karo kuria ju.
derniškų patogumų, taigi juo
Kiekvieno Lietuvio pareiga trečia klesa, su visais doku- Ima baisiai širsti.
; Į puikiai pastatytas vaizdelis ‘At- jant, nes laikas nieko nelaukia. me jus karia vot ir už kuri da
se gyventi kenksminga ir svei
bar
gaunat
atlyginimo
po
kelis
turi būti nors kartą savo gyve men ta i s (Amerikos Pasportu,
budusioji Lietuva’, kurį suvai
Bet širdimas tas nesveikas, '
katos atžvilgiu.
šimtus
dolariu
!
nime
aplankyti naujai atginu Lietuvos Viza) kaštuoja tiktai
dino broliai Šakočiai, A. ,šepoDrebina Europą,
$199.00.
Tai pinigai kurie turėjo jums sią Lietuvos Valstybę.
raitis ir p-lė Lenkaitė. Kai kuIr
užgauna visas žaizdasKaro veteranams, Amerikos
ateiti 1945 metais — kada gal
Jeigu susitaręs didesnis bu
REIKALAU.IĄ 101 MILIJONŲ rių žiūrovu akyse buvo mafoKas
tik kuo kur sopa.
kelionėn išsirengti
jau būtumėt perseni, ar jūsų ris Amerikos Lietuvių karo ve- piliečiams,
.
DOLĄRIŲ ŠELPIMUI
ma ašaros kai vaidintojai pyiViskas ko rei- Mažos tautos ypatingai
SLA. 364 kuopa išrinko dė tėvai ir broliai butų išmirę, ,ar teranų nuvažiuotų į Lietuyą, labai lengva,
Socialio Teisingumo Lyga pa-, mirė Lietuvos vargingą praęitiekė Pennsylvanijos valstijos tį, jos kovas del laisvės, jos. legatu i ;seimą Clevelande p. kitokių kliūčių atsirastų. Da- juos ten priimtų visa Lietuva kia tai gauti Amerikos paspor- Pradeda bijoti,
legislaturai programą reikalau-- laimėjimus ir pagrobtą Vilnių. Glinskienę. Ji yra gera tau- bar t.ie pinigai — jeigu ne tąip kaip nieko kito iš Anieri- tas ir prisiųsti arba atnešti į Tautų Sąjunga bejiegė
“Dirvos” Agentūrą. kuri išru- Laisvę joms užstoti.
jantį skirti mažiausia 104 mi- Kai vaizdelis buvo baigiamas tirtė. Pasitikima kad nuvažia- turit kitų būtinesnių reikalų kos parvažiavusio nepriėmė.
! pins Lietuvos vizą ir išduos lai- Vienas dičkis, štai, valstybę
lijonus dolariu bedarbių šelpi Tautos Himnu, visa publika vus į SLA. seimą tinkamai at jais padengti, — lai nuveža jus
Dar Nepervėlu!
vakortę.
Mažą jau papjovė,
mui šioje valstijoje nuo Birže sustojus kartu su artistais iš stovaus savo organizacijos rei į jūsų ir jūsų tėvų brangią ša
šią vasarą dar nėra pervolu
Lietuvoje kelionės ir maistas Nejau ir kitoms žuvimą
kalus. Iš Ąkrono tokiu budu lį, tą istorišką kraštą, kuris tu
lio 1 d. 1936 metų iki Sausio vien sugiedojo.
į Lietuvą nuvažiuoti,
Liepos
31 d. 1937 m. Ta skaitlinė re-1 Vakarėlyje dalyvavo klebo- bus keturi delegatai, du tauti ri būti kiekvieno Lietuvio gar mėnesį dar vis važiuoja ekskur-,i labai pigu: Du-tris; mėnesius Likimas užkrovė ?
už Ir kuriai gi lemta būti
I prabūti Lietuvoje galima
;
mjama numatymu kad pašalpų nas Kun. G. K. Miliauskas, M. ninkai ir du raudonukai: SLA. bė ir pasididžiavimas! . .
sijos į Europą. Rugpjūčio ir!
reikalingų bus 210,000 šeimų ir'Zujus, “Garso” red., ir svecias 198-ta kuopa išrinko du raudo
Kito dičkio spaustai ?
Žuvusių už Laisvę
Rugsėjo mėnesiai Lietuvoje yra j
jGal
bus čekai, ai- ,š\eicąrai, .
pavienių.
i iš Lietuvos, redaktorius V. Ųž- nukus ir vieną tautininką.
Paminklas
puikiausi.
Prasideda povasa-l Platesnių informacijų kreipA. Oleknavičiąus žentas PKĮaipėd.a,
ar Austrai ?
Dabar esančiu pašalpos di- davinys ir kiti. •
Parvažiavę į’ Kauną, turėsit rinis atgijimas, visi ęugryžę ,iš i kites i “Dirvos” Laivakorčių
durnu užtektų 71 milijono doV. Uždavinys savo atsiląn- Romanas nusipirko r.amą
i
Dičkiai
mėgsta
mažus spąusti
laimę ir garbę aplankyt Pamin-, atostogų pYadeda energingiau1 Agentūrą, 6820 Superior Ąve.,
larių, bet ta padidinta suma kymo proga padarė čia platų ruošiasi jame apsigyventi.
;
žino
jų
silpnybę,
ir
smarkiau
dirbti.
'Cleveland,
Ohio.
kla žuvusių už Lietuvos Lais-I
Kurie dirba gumų dirbtuve
sako reikalinga aprūpinimui pranešimą Lietuvos ir Vilniaus
žino kad dar,nesupranta —
pašalpa šeimų taip kad jos i reikalais. Jis kalbėjo čia per se darbininkai gavo pakelti
LITERA
T
U;R
A
! “Vienybėj — galybė!”
medelį, kad jį tankiai lankytų
BALTIMORE, MD ir tą to medelio lankymą per
gautų žmoniškesnį pragyveni- valandą laiko, ragindamas jau mokestį. Gumų dirbtuvėse dir
—------ —
širšės, maži gyvūnėliai,
nių.
nimą nepamiršti Lietuvos ir ba daug ir Lietuvių.
ŽINIOS — naujai pradėtas lei Bet kas jas paliečia, ,
.
duotų
iš
gertkartės
į
gentkąrISTORIŠKOS IŠKILMĖS
Toliau, tame programe nuro-į Vilniaus reikalų, kviesdamas .Šiose dienose Goodyear dirb
sti Brooklyne, N. Y., mažu Tai ne vienas stoja ginŲ. —
tę.
Lietuvos , Dienos Marylando
donja reikalingos sumos apsau- aplankyti Lietuvą, priminda- tuvės vienoje dalyje prasidėjo
Medelis pasodintas prieš pat tis laikraštėlis, pirmas numeris Gilia visas spiečius!
valstijoje
akto pasirašymo megojimui nuo potvinių, senatvės mas sunkumus kuriuos tenka streikas, kur reikėjo šauktis
valstijos namą, o prie medelio išėjo Gegužės 9 d. Laikraštė
Vyt,, širvydas,
Gegužės 24 d., tūlėms sukaktuvėms paminėti, padėtas akmuo su bronzine len lis turi 8 puslapius, leidėjais
pensijų įstatymas, bedarbės ap-| pakelti Vilniaus krašto Lietu- net policijos.
drauda ir kiti visuomeniški rei- viams. Susirinkusieji po šios diibtuvėje tapo areštuota 28 Baltiraorės Lietuvių Draugijų ta ir užrašu Angliškoje kalbo jo pasirašo “Lietuvių Spaudos
Ekskursijos i L i e t p. v ą
kalavimai.
kalbos žadėjo uoliau remti Vii- streikeriai, kaltinami “užgrobi- Taryba surengė dideles iškjl- je, jog tą medelį pasodino Bal- Draugija”, redaguoja J. Stepo
Valstijos leislaturoje vėl kai-! niaus reikalus, prisidėti prie me” diibtuyės, kurią jie “val mes. iSekmadienį, Gegužės 17 timorės Lietuvių Draugijų T,a- naitis.
d., 9 vai. ryto, prie Lietuvių
bama apie grąžinimą teisės Vikiui Vaduoti Sąjungos ir Vil- dę” per 12 valandų.
Redakcijos straipsnyje - rašo
salės
susigrupavo keli desėtkai ryba.
Darbininkų
unijo
šaukiasi
į
maisto krautuvėms pardavinėti, niaus Geležinio Fondo,
ma: “Dar vienas laikraštis. Dar
po
pietų,
Antrą
valandą
Mt.
alų bonkomis, neštis namon. 1
Korespondentas. I’rez. Roossveltą kad paskirtų automobilių, apie 300 žmonių, Vernon Aikštėje, Baltimorėje vienas žingsnis pirmyn. Ir te
valdiškus tyrėjus viso šio ne ir pasipuošę Lietuvos ir Ame- prie Jurgio Washir.-gtono, pir gu niekas nenustemba. Dar nė
susipratimo.
įKalnas. tikos vėliavomis, ilga eile pasi mo Amerikos prezidento, pui ra tos tautos kurioje butų bu
leido važiuoti linkui Maryland
Tik vienąs “Dirvos” Knygynas Amerikoje
paminklo,
dalyvaujant vę perdaug laikraščių. ...”
PIKNIKAS. SLA. 354 kuo valstijos sostinės Annapolis, at kaus
Laikraštėlis yra patriotiškus.
miesto
mayorui
H.
W.
Jackson,
pa
rengia
pikniką
Birželio
14
♦ turi šią knygą apie DR. JONĄ ŠLIUPĄ
likti pirmą istoriškų iškilmių
Butų daug naudingiau jeigu
d. Kitų draugijų prašome tė- sukaktuvių aktą, pasodinti iš Teisėjas Laukaitis padėjo nuo
to
laikraštėlio straipsneliai ku
Paminėjimui Jo .75 Metų Amžiaus Sukaktuvių— myti ir tą dieną nerengti savo Lietuvos atvežtą medelį, Lie Ba.ltimorės Lietuvių Draugijos
rie
turi paskiras savybes tilptų
Tarybos vainiką. Po to kalini
pikniko.
Komitetas. tuvišką ąžuolą.
LAIVYNAS ’
PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
kituose
tautiniuose musų laik
sakė
Mayoras
Jackson,
Teisė

Išplaukia :š ?jew . Y.oiko
Tuoj po. 10 valandos ryto,
raščiuose ir juos paįvairintų,, o
jas
Laukaitis.
Iškilmių
pirmi

ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —
Liepps-JuĮy Į, (l-936
dalyvaujant Lietuvos Įgaliotam
-PLYMOUTH, ;PA
ninkė p-lė M. Jurkšaitė, Dainos šiaip to laikraštėlio žinios ir
Modernišku ' motorlaiviu
Minięteriui
P.
žadeikiui,
Teisė

AUŠRININKAS
pranešimai yra tik pakartoji
Draugijos
choras
sugiedojo
Lie

ĮSTEIGTA VVS. SKYRIUS jui W. F. Laukaičiui, Guberna
mas tų kas telpa jau senai ei GRIP SiHiOiLiM
Musų gerbiamo klebono Kun. toriaus pavaduotojui, šv. Jono tuvos ir Amerikos Himnus ir nančiuose musų laikraščiuose.
NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Gothenburg-.Stoękhoim)
A., Sinkevičiaus pastangomis ir Kolegijos prezidentui W. W. “Ei Pasauli”.
Kuomet dolariai reikalingi ir
Vakare, 7-tą valandą, Lietu
Iš New Yurko į Gothenburgą ke
rūpesčiu Gegužės 17 d. buvo Woodcock (pats gubernatorius
Vilniaus ir Klaipėdos ir kitiems
tęsis 8—9 dienas. Iš Gothen116 PUSL. KNYGA
pakviestas čia važinėjąs po H. W. Nice del ligos negalėjo vių salėje įvyko iškilminga va tautos reikalams, ir kitų musų lione
burgo ekspresiniu traukiniu keleiviai
karienė,
kurioje
dalyvavo
mie

(didelio formato)
vyks per gražią ir Lietuvai draugin
Amerikos Lietuvių kolonijas dalyvauti) Tarybos pirmininkas
sto mayoras, Teisėjas Laukai lakraščių palaikymui, šis nau ga Švediją (6 valandas laiko) į. Šve
Vilniui
Vaduoti
Sąjungos
dele

J.
žigas
keliais
žodžiais
atidarė
Knyga verta apie $1.00
jas laikraštėlis, nors ir musų dijos sostinę Stočkholmą. ' fš Stoekholmo puošniu garlaiviu “Mariegatas V. Uždavinys, kuris tą iškilmių programą ir pristatė tis, ir Senatorius J. M. Wyatt,
Atiduodama už 25c
pažvalgų, neišrodo būtinai rei
” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės
dieną pobaž-rytinėje salėje lai Dr. A. želvį programo vedėju. kuriems už jų triūsą išgavimui kalingas. Jeigu jis butų gry holm
laikai 24 valandos.
(Iš kitų miestų reikalaudami
pripažinimo
Vasario
16-tos
le

kė paskaitą apie Vilniaus rei Dr. Želviui vadovaujant, Lie
nai vietinis, sakytume turi sa Ekskursiją vadovaus p. VI. Ppridėkit viso 30c, Įskaitant
kalus.
Klausyti jo paskaitos tuviai skautai pradėjo medelio gale Lietuvos švente Maryland
vo
kokį nors tikslą, Dabar gi, Mučinskas, švedų Amerikos Li
5c persiuntimo kaštams.
i susirinko apie 300 žmonių, ku- sodinimo darbą. Ministeris P. valstijoje, buvo įteikta Bąltivisuomeniškas, kokių turime jr bijos Lietuvių skyriaus vedėjas
Priimama pašto ženklais.)
i rie visi, domėjosi prelegento gy žadeikis pirmas kastuvu užbė morės Lietuvių Dr-jų Tarybos
Ekskursiją užgyrė Liptuvįą Laivadaugiau.
. kerčią Agentų . Sąjpnga Amerikoje.
va kalba, nors jis tą dieną ir rė žemėm medelio šaknis, po gražus garbės diplopiai. Po tų
Tai tik musų jiegų smulkini[sakėsi sęrgąs, turįs pagavęs jo tą darė kiti išeįlės svarbes- ąpeigų ir kalbų, da)y\’įai buvo
iš New Yorko
Štai įdomiausia knyga apie
mas ir apsunkinimas kitienjs, Kiti i Išplaukimai
nufotografuoti.
Kungsholm .........
........... Birželio i
l.'iąltį. Kąlbėjo mums apie-tai ni asmenys ir visų Lietuviškų
vieną labiausia Amerikoj ži
K. 1 Drottningholni . . . ........ Birželio 10
Tose iškilmėse dalyvavo ir laikraščiams.
kaip pasikeitė Liętuya laisvę draugijųpirmininkai.
nomų Lietuvių veikėjų, ku
— j Gripsliolni ............. ........... Liepos 1
“Vienybės” atstovui,1
a a
r
T , ,•
. . . ......... Liepos 11
atgavus, ragino dėtis prie ViiPasibaigus medelio sodinimo Brooklyne
ris per kelis desėtkus metų
r TZ
_ . r rr
T. .
JTEŠKOMAS Juozas Jodolis.', ’ ii Drottningholm
Rų^pjupjo 18
Kungjshohn ...........
J.
Kruze
ir
J.
Tarnas.
-Jiedu
pfieš
ke]et
.
y
metų
g
.
yvenęs
ph
j_
niųi ,Vaduoti Sąjungos.
ceremonijoms, Dr. želvis trumdarbavosi ir daug nuveikė
Platesnių
žinių
suteiks
ir pąrduos
. P,o,ęypčio kalbos, įsteiga šio pa bet puikia toms iškilmėms surinko visą medegą ir isleis, ]a(jelphia, Pa., ir jos aoielinkp- laivakortes visi musų autorizuoti
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta la
miesto Vilniui .Vaduoti S.ąjun- pritajkyta kalba, pirmu kalbė- specialį “Vienybės” numerį šių se-! • Prašom kreiptis į Lietu- laivakorčių agentai ir visos š. A. L.
raštines.
A’os Pasiuntinybę,_
bai aiškia kalba, ir aiškios
gos. skyrius, kurio valdybą su-; toju pristatė Teigėją W. F. iškilmių pažymėjimui.
Lithuanian
Legation
SWEDISH
AMERICAN LLNE
P. P. Jaras.
4ąu>: pjrmininku Ant. Šulskis, Laukaitį, Lietuvos Ministerį P.
stambios raidės, lengva skaityti'ir. suprasti. .Ši, knyga apie
2622 — 16th St. N. W. G3fi Fifth Ave. and 4 W. 51st Street
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje
vipe pjrmininku Ąnt. :Petru- ža;deikj ir gubernatoriaus at
Washington. D. C.
Rockefeller Center, N. A. City
PARSIDUODA VIETA
su jo 70 motų amžiaus sukaktuvėpus.
“Dirvos” redakto
šausiąs, raštinirku Ant. Ur- stovą, Visi kalbėjo apie reikšTrys akrai žemės, ;septy n jų rxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxi xxzmn m xąųi.
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos
hapąvičiųs, kasūiinku J. Kaz- mę susįartinimo dviejų repu- kambarių namas su visais
3ais įtai
itai- H LIE,TUVI, ąkąityk '
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną! .
ląuskas ir knygiam. Jonas Kup- blikų sesučių, Lietuvos ir Ąme- symais ir miesto vanduo; gamėnesini paveiksluotą laikrašti
radžius, vištininkas. malkine ir
stas. gaujas VVS. skyrius. rikos. Gubernatoriaus atstovas karvių tvartas. Vištos, karvė,
Kaina su prisiuijtiniu tik 304cej)Į..ų
žąda ųolįąi veikti, klebonas pa-. W’o.odcpek, pagerbdamas Lietu- ir vaisių medžių. Vieta, prie T
n
•
.
.
žadėjo visokeriopą savo p-ira- voš. Ministerį, Lietuvą vadino ežero kranto, gražiame ąžuoly-■
RetTaktojiusrleidėjas; P. JURGięLA
■ ‘ :
A .Prenumerata ' metams $-2-4-5; pusei metų $1.50. ^Atski
mą naujame jo parapiečių dar- didele respublika ir dar primi- ne. Kaina labai prieinama.
J. Užupis
(24) *
6820 Superior Avenue
ras numeris 25c. Kreipdamiesi adresuokit:
Cleveland, Ohio be. Tikimės gražiai dirbti.
nė Lietuviams kad jie nepa149 Union street
h
„ ~
___
_ ____ _
___
_______
_ -N.>Y“
TAUTA
”
123 ■ Union
Ave.
Brooklyn,
VVS. Narys, mirštu tą iš Lietuvos atvežtą
£4 :
Manchester, Conn.: -xxxxxxxxxxxxxntxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxa
$50$,000 PRALEISTAI ŠELPUiMUI NUKERTĖJUSIŲ
NUO POTVINIO
Pittsburgho srityje šelpimui
nuo potvinio nukentėjusių pra
leista jau daugiau negu surink
ta tam tikslui aukų. Iki Gegu
žės 20 dienos aukų per Raudo
nąjį Kryžių gauta $313,434, o
išlaidų jau turėta $508,053.
Apskaičiuojama kad Alleghe
ny ir gretimose apskrityse bus
praleista virš milijonas dolariu
iki bus pilnai aprūpinta nuo po
tvinio nukentėjusieji.
Ateityje diduma pinigų bus
sunaudota baigimui aptaisyti
vandens sugadintų namų ir
baldų.
Dar 9500 žmonių ir vietų turi būti sužiūrėta ir pagelbėta.
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Kelione

“Religijos Klausimas Musu Išeivijoje” APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

flRASŲ . kapinyne Vilniuje
viename akmens paminkle iš
Atsimetimas nuo Lenku, vėliau auginti nieko stipraus, didelio lė savo religijos ir bažnyčios. kalta trumpi gilių jausmų žo
džiai : “Motina ir Jos Sunaus
atsiradimas “nezaležninkų”
ir kilnaus.
Toji meilė vedė juos prie tikro
širdis”, šie žodžiai tuose Vil
šį klausimą svarstant, visųTautininkai Lietuvoje
pasiaukojimo ir tuo budu susi
niaus
kapuose turi ir gilios sim
pirma pravartu bus prisiminti
Įdomu kad Lietuvoje, kur kūrė čia ir musų didžiausios bolinės reikšmės, nes kalba
kaip tuo ‘klausimu buvo nusi- tautos gyvenimas eina pilna tautinės tvirtovės. Argi ne
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso
telkus didelė musų išeivių dau ir tikra savo vaga, tos taip va tenka tai pagerbti ir kuo galint apie Juozo Pilsudskio širdį,,
kurią Gegužės 12 d. Lenkai di
guma, keliaudama į šią šalį.
dinamos tautiškos bažnyčios paremti ?
delėmis iškilmėmis palaidojo
_ .
(Tęsinys iš pereito num.)
buvau parvažiavęs. Užtai policijos nariai taip Musų tauta nuo seno žinoma mintis negali prigyti. VienasTiesa, pastarais laikais auga
gali žmones sekioti ir susekti ko j ieško. Prasi yra savo giliu religingumu. kitas laisvamaniaujantis inteli pavojus, kad klaidingai supras greta jo palaidotos motinos.
------------------PASTABA: Pradedant šiuo numeriu, kaltėlis, visai nemanydamas po kelių metų kad Apie tai liudija liaudies menas, gentas buvo ir ten bemėginą tos Amerikonizacijos beauganti Galime sakyti: sugryžo su
K. S. Karpiaus kelionės aprašymai bus jį kas nors atsimins, pakliūva į policijos rankas apie tai byloja kryžiais nusta kelti tautinės bažnyčios kūri banga, ims įsukti ir musų baž naus Lietuvio širdis amžinam
apie jo patyrimus Skandinavijoje, Vikun- todėl kad policijantai turi tam tikrą gabumą tyti Lietuvos vieškeliai; tą pat mo klausimą. Tačiau Lietuvos nyčias į Lietuvių nutautinimo poilsiui pas Lietuvą motinėlę,
gu žemėse, apie kurias jums daug aprašė žmones pažinti.
sako ir daugybė religinių pa tautininkų vadai .visada pasisa darbą. Bet kaip tik čia ir yra nes maršalas visados sakyda
savo istorinėse apysakose. Jis apsilankė
Antra valanda po pietų — laivas pradeda pročių dar ir po šiai dienai už kydavo griežtai prieš tokią argumentas, ir tai labai stiprus vosi esąs Lietuviu, o istorija
ir Lietuvių tauta Geležinio Vil
ir aprašys Danijos sostinę Kopenhageną, rengtis apleisti uostą. Atsisveikinėjam su sa laikomų.
mintį, kaipo visai nerimtą ko argumentas, už tai kad visi ko milijoniniu balsu šaukia —
Švedijos sostinę Stockholmą, patyrimus vo Klaipėdiškiais draugais, spaudžiam vieni ki Nors krikščioniška religija ir mediją. Net ir kada būdavo musų inteligentai ir visi tau
muzejuose, kur užtiko Lietuviškas kankles tiems rankas, žadam vėl kada nors Lietuvoje buvo mums praeityje tiekiama gana stambių nesusipratimų tiškai susipratę biznieriai ir Vilnius tai Lietuvos širdis!
ir Lietuviškų audinių; šiaurės kraštų gy atsilankyti, jie linki mums geriausios kloties — Lenkų kalbos ir kultūros keva tarp Bažnyčios ir valstybės at darbininkai, kurie buvo ikšiol, Pilsudskio širdies palaidoji
vūnus ir žvėris; patyrimus Gothenburge ir ir vieni liekam laive, kiti krante, ir žiūrėdami le, tačiau paskui, kai ėmė at stovų šiokiais ar kitokiais klau del tų ar kitų priežasčių, nuo mas Vilniuje, kuomet jo kūnas
aplankymus senų pilių; didelę audrą gryž vieni į kitus, gailesčio šypsą akyse, sakom “Su gyti tautinis susipratimas, ta simais, tų komedijų nebuvo savo bažnyčių ir parapijų nu guli greta Lenkijos karalių ir
tant didžiuoju laivu, Vaitkaus “sutikimą” diev, sudiev....” Dar norisi žodis-kitas pasi pati Katalikų Bažnyčia, kuri griebiamasi. Tenai nuosekliau tolę, ypač tie kurie nėra visai Kosciuškos, tai lyg šventraščio
keisti, bet laivo darbininkai atliuosuoja laivą, seniau Lenkų buvo bandoma galvojama: jeigu religija ir re pametę tikėjimo, kad į jas gry pasakėčia apie sunaus palaidū
Atlantike, ir tt.
jis tolsta nuo priestotės, motorai pradeda dirb naudoti Lietuvos nutautinimui, liginė organizacija tautai rei žtų. jų darbuotę paremtų ir no sugryžimą. Lenkai, kurių
*
*
*
ti — ir mes jau keliaujam.
dabar virto stipria Lietuvybės kalinga ir išganinga tai geres kartu su visais Lietuviais kata tautos ’ reikalams Pilsudskis,
SUDIEV KLAIPĖDA — IR LIETUVA I “
kaip ir Jogaila, visa siela dir
Sudiev, Klaipėda, Sudiev, Lietuva.... Ar paląikytoja ir ugdytoja.
nės negi surasi kaip toji kurią likais dirbtų išvien ir bažny
RUGSĖJO 8 d., Sekmadienis. — Keliuosi atvyksiu tave lankyti dar vėl kada, ar tai jau
bo, nepašykštėjo garbingiausių
Pirmieji musų išeiviai netu Kristus Įsteigė. (Fakto nepa čios ir Lietuvybės reikalams.
ankstokai rytą, nes jau šiandien apleisiu Klaipė bus paskutinis kartelis?. ...
rėjo ryškaus tautinio susipra slėpsi kad moralinis Katalikų
Uosis. iškilmių, šauta karališkas gar
dą ir Lietuvą, rupi nepavėluoti Į laivą. Nors
bės atidavimas iš 101 kanuolės,
Iš uosto išplaukus ir atsidūrus atviroje ju- timo. Tačiau, būdami religinląivas išplauks 2 valandą po pietų, bet kaip kiti roje, iškart ir pradėjo laivą supti, nes ten visoje gi, savo religijos reikalais iš- Bažnyčios autoritetas yra pa
o visame Lenkų krašte suorga
keleiviai taip ir aš manau geriau nuvykti anks pilnumoje pajutom vėjo stiprumą. Stovim ant pradžių glaudėsi prie Lenkiš saulyje didžiausias).
nizuota trijų minutų pagarbos
Taip Lietuvoje ir yra. Reli
čiau ir laive pabūti, negu pavėluoti. Į laivą nu dėnio, prisilaikydami, bandom pasirodyt kad su kų bažnyčių, nes jų kalbą ge
1 tyla — viena minuta ilgiau ne
vykęs, ten jau radau švedų Amerikos Linijos pimas nekenkia, nes išsyk dar tiek ir nesupo. riau suprato. Tačiau tai nebu gijos reikalą pripažystantieji,
gu duoda Lapkričio 11-tą panebėga nuo savo bažnyčių (ka Dr. F. M. Lait (Matulaitis) 1 sauliniame kare žuvusioms.
Klaipėdos skyriaus vedėją Praną Zaborskj ir Prie to, rupi dar kuodaugiausia matyt apleidžia vo ilgai.
vieną Kongreso delegatę, Veroniką Sinkevičiūtę, ma Klaipėda ir Lietuva: iš laivo matyt toli pa Aušros gadynei nušvitus, talikai nuo katalikiškų, protesLaidotuvių eisenoje dalyva
iš Dayton, Ohio, gryžtančią Į Ameriką. Buvo kraščiu į Palangos ir į Nidos pusę, rodos matai vienam iš jos redaktorių (Dr. tonai nuo protestoniškų). Nau KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI vo 100,000 Lenkų, ir Lenkijos
Klausimas: Ar yra pagalba prezidentas savo kalboje pri
ir kitų Lietuvių, viso apie desėtkas tuo laivu Birutos kalną šiaurėje ir Nidos kalną pietuose, J. šliupui) Amerikoje apsigy jų atskalų niekas nesteigia.
Čia išeivijoje, jeigu tautinin nuo “Hay fever” ?
apleido Klaipėdą ir važiavo Į Švediją, iš kur sės bet jie labai toli, už kelių desėtkų kilometrų. venus, atsiskyrimas nuo Lenkų
minė dvi pagrindines Pilsuds
kai tų kelių esamų nepriklau
Atsakymas
:
Priežastis šios kio meiles — jis karštai mylė
j didįjį laivą kelionei per okeaną.
Tolyn labyn laivas supasi. Norisi vis būti bažnyčių greitai virto visuoti
Jie nuvyks i Gothenburgą ir laivu “Drott- paviršyje ir prisižiūrėti bangoms. Keleiviai vie nu ir gana mėgiamu obalsiu. somų parapijų neremtų, jos taip vadinamos “šieno ligos” jęs savo motiną ir Vilnių, “tą
ningholm” išplauks j New Yorką už poros die nas po Įeito skirstosi, eina gulti, jau nedalaiko. Ėmė rastis ir Lietuvių kunigų netruktų susilikviduoti. Tuo yra žinoma. Ji paeina nuo žie puikųjį miestą, didžios Lenkų
nų, Rugsėjo 10 d. Aš gi turiu pribūti į Go Važiavo keletas svetimtaučių, kurie, iškart dar patrijotų. Visur ėmė kurtis budu atkristų viena rimta ne dų piktžolės, vadinamos rag kultūros ir galingos praeities
thenburgą Rugsėjo 19-tai, kuomet išplauks ma šoko, juokavo, bet paskui pranyko nuo dėnio. .Lietuviškos parapijos. Nebuvo sutikimų priežastis. Niekam iš weed. Ji pradeda žydėti vidu simbolių”. Lenkų prezidentas
to nuostolio nebūtų. Anų pa rį Rugpjūčio, pabaigia pradžio čia storai suklydo. Vilnius, tie
no laivas “Gripsholm”.
Mes keturi Lietuviai ilgiausia laikėmės: p-lė Sin abejonės kad Lietuvių religija rapijų neva dvasininkai — ku
je Spalių mėnesio.
Laivas “Marieholm” priiminėjo ir prekių iš kevičiūtė, aš ir du senyvi vyrai, kurių vienas nebegalės būti “Polska wiara”,
sa, simbolius, bet ne Lenkų “di
rie
gali,
sakyčiau,
lai
deda
pa

Nuo tos ligos pagalba, yra. džios kultūros” ir “galingos
Lietuvos į Švediją, ir važiavo keletas svetimų gyrėsi kad jį jokia audra nepaguldo. Kalbėjo o kad tai turės būti Lietuviš
stangų patapti tikrais katalikų Gydytis nuo jos reikia pradėti praeities”. Tai simbolius Lie
keleivių.
mės apie pergyvenimus Lietuvoje, gyrėmės ką ka katalikybė.
kunigais; kuriems gi tai butų
Laive laiko turėjdm daug, taigi ir kalbėjo kas matėm, kur buvom, pas ką viešėjom. Jis il
Tai Lietuviškai katalikybei persunku, lai gryžta į senus sa pavasarį arba anksti vasarą. tuvių — Gedimino, Kęstučio,
Kuo daugiau imsi laiko tuo ge Jogailos ir Vytauto, kurių dar
mės, ir klausėmės radio, šiandien visoje Lietu giausia ir liko ant dėnio. Oras po pietų pasida musų išeivijoje ir visiškai ge
voje didelė šventė — Tautos šventė. Iš pat ry rė saulėtas ir gražus, tyras, toli matyt, bet to rai butų sekęsis vykdyti savo vo biznius, arba lai griebiasi resni rezultatai. Įleidžiama po bais, gaila, vėliau senovės Len
to prasidėjo visokios ceremonijos, kurios visos, lyn į jurą, labyn laivas blaškėsi, pasinerdamas uždavinius jeigu nebūtų prasi tokių užsiėmimų kur jiems ne oda ekstraktas žolių žiedų. Po- kija išaugo ir sustiprėjo, nusikiek tik buvo galima, buvo duodamos per radio, taip bangų, kurios kartais per viršų tiško. Gra dėjęs išeivijoje naujas sąjūdis reikės nieko klaidinti, kur ga valiai kūnas papranta, ir atėjus vesdama sau musų didikus ir
kaip tai kalbos, muzika ir tt. Radio transliavi žu prisižiūrėti tokiam juros vaizdui, gamtos rei — jau dabar nebe prieš Lenkiš- lės visai padoriai sau duoną už rudeniui, tos žolės daugiau ne bajorus.
mas atėjo iš Kauno — kur įvyko didžiausi ka- škiniui, kurio jokio žmogaus ranka negali su j kurną religijoje,, bet prieš pačią sidirbti. Jų vedami žmonės kenkia. Tas galima atlikti
Nesistebėkime jei, po moti
taip pat džiaugtųsi jeigu, pa venant vietoje.
riumenės paradai, visokios iškilmės. Gaila kad valdyti, bet galva pradeda svaigti. Porą valandų religiją iš esmės.
nos, Vilnius ir buvo didžiausia
raginti, gryžtų į savo tėvų ti Kitas būdas yra išvažiuoti į Pilsudskio meilė, del kurios jis
man reikėjo šiandien apleisti Lietuvą, todėl ne dasilaikius, reikėjo skubiai bėgti Į savo kambarį
Šisai sąjūdis, išpradžių vie kybą.
šalį kur tos piktžolės neauga, kruvinai kitu keliu jau beei
galėjau tų iškilmių matyti. Per radio buvo pa gulti, nes pradėjo darytis blogai....
no žmogaus pradėtas ir varo
Kol
musų
tautininkų
vadai
paveizdan į Floridą ar Kalifor nančią savo Lietuvių tautą nuaiškinta kad ši Tautos šventė tapo įvesta todėl
Laivas tiesiai kerta per Baltiją Į Švediją, mas, ilgainiui surado būrius
jog tai buvo Vytauto Didžiojo vainikavimuisi į uostą Kalmarą. Supimas buvo toks didelis pasekėjų. Tikintieji žmonės su neduoda tai atskalai obalsio niją. Trečias būdas — gyven I skriaudė. Juk visa Lietuvių
paskirta diena, kuomet jis turėjo pasidaryti Lie kad laivas per bangas lyg per kalnukus laipio savo vadais kunigais turėjo garbingai likviduotis, kol jie ti kambaryje su perkoštu oru I tauta Vilnių myli ir siekia iš
tuvos karalium. Bet, kaip musų istorija sako, jo ir vėl krito į slėnį, ir suposi į visus galus ir pakelti gana sunkią kovą del aktingai, ar nors ir tiktai pa (air-conditioned), bet kaip tik : neteisėtų rankų atgal atsiimti.
jis negalėjo apsivainikuoti, nes Lenkai sutruk šonus. Laivas nėra didelis, bet užtektinai dide savo įsitikinimų, del bažnyčių, singai, remia atskalą, tol ne iškiši galvą laukan, tuoj ims Ateitis parodys ar Pilsudskio
dė karališko vainiko į Lietuvą gabenimą, ir po lis Baltijos jurai, ši giedri audra buvo viena del parapijų. Lietuvių jiegos gali įvykti geresnio susiprati dusyt.
'širdies Lietuvos širdyje palai
mo tarp katalikų ir tautininkų
to Vytautas mirė.
dojimas šitą atgavimo darbą
iš paprastų vėjuotų dienų kokios pasitaiko. Be Amerikoje tuo budu buvo pra
Klausimas: Kaip užsilaikyt pasunkins ar .ne.
Juros kelionėn rengiantis, labiausia rupi abejo buna ir didesnės audros, kuomet užeina dėtos skaldyti ir silpninti. Iš srovių. Ir suprantama kodėl.
oras, šiandien jis kaip tik kitokis negu buvo aršesni orai, tada tai supa. Bet tiek kiek dabar eivijoje susidarė tam tikras Juk tas rėmimas, yra tai, šiaip sergant epilepsija?
▼
▼
▼
Atsakymas: Epilepsijos prie
vakar, kuomet aš maudžiausi Baltijoje prie Ni supo, užteko mane paguldyti. Tik ramiai, ne tautininko tipas, kurio prievo taip, gana piktas kuolų kaišiodos. šiandien jau vėjuota, vakarų stiprus vė judėdamas gulint žmogus gali išsilaikyti nuo lė buvo boikotuoti parapijas, jimas visam katalikų veikimui. žastis nėra tikrai žinoma. Yra
MARIENBURGO pilyje Vo
Tautininkų gera valia, rodos, tai pėrsmarkus atsiliepimas kiečiai dar ir šiandien užklydu
jas pučia, stori juodi debesys dangum ritasi, “ožių lupimo”, kaip Lietuviai sako. Ir taip bu bažnyčias, kunigus.
nors pro jų tarpus matyt ir saulė, kuri pasiro vo: visą kelionę išlaikiau be to nemalonumo.
Dalykai dar labiau pablogėjo turėtų padiktuoti vieną iš šių smegenų centre. Tą reakciją siam svečiui parodo rūsį kuria
dviejų taktikų santikiuose su sukelia išgąstis, netinkamas me kunigaikštis Kęstutis, sako,
džius šildo. Jau nujaučiam kad kelionėje gau
Laivas buvo blaškomas Baltijos bangose, kai Lenkų Scrantone pradėtas
sim pasupt, bet nuo to nepabėgsi. Aš, tiesa, per ištisas devynias valandas, negalima nei už jų atsimetėlio nuo bažnyčios, katalikų visuomene: arba jie maistas, užkietėję viduriai, ne buvo belaisviu, šiandien tie
remia tos visuomenės veikimą, sveiki dantys, visokių ligų nuo kurie Vokiečius ypatingais be
galėjau pabėgti, nes pasiskyręs būti dešimts die
migti, nes lovoje gulint tai galva tai kojos ky buvusio Kun. Hoduro (paskiau
nų Švedijoje, jeigu tą planą pakeisčiau, dar ga la į viršų, o kartais visas laivas pirmagaliu kai pasiskelbusio vyskupu) taip va arba bent jam nekliudo ir lai dai.
laisviais pavertė, šitą seną pilį
kosi palankaus neutraliteto.
lėčiau kelias dienas ir Lietuvoje praleisti, bet
Reikalinga
ramus
užsilaiky

vartosią kaip mokyklą “atei
dinamas
“
nezaležninkų
”
judėji

ners žemyn nuo bangos kalno tai rodos kaip an
tada nebūtų progos aplankyti Skandinavijos ša tis išlys kur toli. Bet vėl kita banga jį pagauna mas — persimetė ir j Lietu Naujų gi religijų ir religinių mas, priežiūra maisto, vidurių; ties Hitleriams” auklėti.
organizacijų organizavimas ir vaistai irgi pagelbsti.
lis, kuriąs būtinai norėjau aplankyti.
Vokiečių
laikraščiai labai
vius.
ir kelia į viršų ir vėl meta žemyn. ...
Dar vienas dalykas turėti šykščiai mokyklos planus visuo
/ Sekantis išpaukimas iš Klaipėdos bus, kuo
Nuostabi likimo ironija. Tas palaikymas jau parodo norą
Ar kuris gerai jaustųsi ar prastai, visi turi
met vyks keleiviai į Gothenburgą, išplauks už gulėt, niekur iš laivo nepabėgsi, lyg ligoninėje, patsai senas Aušrininkas, kurs aktingai kenkti ir kovoti.
omenyje.
Nereikia pasiduoti menei atskleidžia. Todėl, kas
devyniij dienų, Rugsėjo 17 d.
nusiminimui.
Atsiminti reikia žino kas bus daroma toje se
devintame pereito amžiaus de
Kas dar galima — reiktų
kur tave paguldę atima iš tavęs visus rubus.
Lai van atėjo keleivių išlydėti ir V. Sidzi
kad
toki
žymus
žmonės kaip noje “Malburgo” pilyje, iš ku
daryti
Nors jau labai supo, bet aš įsivaizdavau kad šimtmetyje nemaža dirba kad
kauskas, vienas Lietuvos pažymių diplomatų, ku
Julius
Cezaris,
Nepoleonas,
Mo-1 rios visi žygiai senovėje Pru
Tačiau aš manyčiau kad
kitokiame, žiauresniame ore, gali būti dar blo atskirti Lietuvius nuo Lenkų
ris šiuo laiku buvo atvykęs į Klaipėdą seimelio
hamedas
turėjo
nuomarį.
sus, žemaičius ir Aukštaičius
bažnyčių — dabar paremia sa Amerikos Lietuviams tautinin
giau, ir laivas pergyvena didesnių audru.
rinkimų reikalais. Su p. Sidzikausku, jeigu at
užkariauti
būdavo kryžiuočių
Apie 11 valandą nakties pasiekėm vidurį vo autoritetu ir įtaka iš Len kams tikriausias kelias butų
simenat aprašymą, mes kartu iš Švedijos į Klai
Klausimas:
Man
ausyse.ūžia,
vykdomi
?
žinoma yra kad į
j ieškoti susipratimo su katali
Baltijos juros. Vanduo lyg aptilo, laivas pradė kų importuotą atskalą.
pėdą parvažiavom kuomet keliavom į Kongresą. jo rečiau suptis. Taigi pradėjom iš to vėjo iš
šnypščia,
negaliu
gerai
girdėti.!
Marienburgą
patekti, ateities
Atsiranda nepriklausoma nuo kų vadais ir, nors po truputį,
Daug pasikalbėjom apie bendrus tautinius rei bėgti, kaip iš Klaipėdos išplaukiant kitiems ir Katalikų vyskupo parapija ta pradėti remti katalikų parapi Ar yra kokia pagalba ? Aš, nazių vadai pirma turės išeiti
kalus, p. Sidzikauskas užsiminė kad Lietuvos
esu 60 metų amžiaus.
kursus trijose kitose senose pitikrinau: vėjas kada nors pasibaigs, Švedijos me pačiame Scrantone. Atsi jas.
operos artistė p. Zaunienė-Jonuškaitė norėjo su
Atsakymas:
Yra
daug
prie

lyse-mokyklose
—i po metą
randa
ir
kitur.
Amerikos
Lie

Juk, bešališkai svarstant da
pusėje prasidės lyg užveja ir supimas liausis.
manim susieiti ir pakalbėti apie galimybes jai
žasčių
ūžimo
ausyse.
Pirmiau

kiekvienoje.
Tik
po to bus pri
tuviai
tautininkai
jas
mažiau
lykus,
argi
netenka
pripažinti
Matomai tada ir užmigau, nes kai išbudau
j Ameriką atvažiuoti koncęrtuoti. Gaila kad vi
sia
yra
tekėjimas
iš
ausų
jau

ar
daugiau
remia.
Tiesa,
toji
imami
į
Marienburgą,
dar pusę
kad
čia
išeivijoje
Lietuvių
ka

buvo jau 6 valanda ryto, Rugpjūčio 9 dienos.
si buvom užimti ir nebuvo tos progos. Bet ta
nystės
dienose,
nuo
ko
priauga
metų
“
šlifuotis
”
,
sakoma,
la
atskala
nesugeba
įgyti
šiek-tiek
talikų
parapijos
daugiausia
yra
Laivas “Marieholm” yra naujas ir moder
Lietuvos operos artistė gal but yra vienatinė
mėsų
ausies
viduryje.
Antra
didesnių
proporcijų.
Kada
Ka

vintis
“
drąsoje,
stiprybėje,
va

pasidarbavusios
ne
vien
religi

niškai įrengtas. Pirmą kartą juo važiavau, nes
kuri įdomaujasi užsienio Lietuviais, ypač šiau
priežastis
yra
nosies
nenorma

talikų
parapijų
skaičius
išau

lioje
ir
paklusnume
”
.
jos
ir
dorovės
reikalais,
bet
ir
parvažiuojant į Klaipėdą mus vežė senesniu ir
rinės Amerikos Lietuvių išeivija, ir turi noro mažesniu laivu, “Castleholm”.
go iki 130, anų taip vadinamų Lietuvybės išlaikymui. Penki lumas, uždarantis oro inėjimą
Lietuviams ir Lenkams, ku
apsilankyti. Sako, ji norėtų kad tik kelionė ap
“Marieholm” plaukioja ir tarp Klaipėdos tautiškų parapijų visą laiką, jei desėtkai Lietuviškų parapijinių iš vidaus. Trečia priežastis rie Hitlerio ir nazių dvasinio
simokėtų, nenori pelno padaryti, bet norėtų at
ir Stockholmo, žiūrint jeigu turi į ten daug neklystu, buvo tik kelios. Ta mokyklų, kolegija, trys mer yra sukietėjimas kraujo sudy- auklėtojo Rozenbergo knygas
vežti Amerikos Lietuviams gražių Lietuviškų
kitokių keleivių. Iš Stockholmo Lietuvius pa- čiau nors ir neskaitlingos bū gaičių aukštesnėsės mokyklos, nų ausyse. Pagalba priguli nuo skaitė, negalima prikišto teisė
dainų, kurias tik ji viena, sako, moka taip gra
sažierius nuvežti į Gothenburgą trunka tiek pat damos vis dėlto jos sugeba įne 130 bažnyčių su Lietuviškomis to kur yra negirdėjimo prieža tos nuožvalgos kad po šiais žo
žiai padainuoti.
džiais kas kitas paslėpta. Kry
laiko kaip ir iš Kalmaro, tik reikia ilgiau van šti į musų išeivijos gyvenimą pamaldomis, dešimtys tūkstan stis.
(Nuo Redakcijos: Artistė Zaunienė-Jonuš
deniu keliauti į Stockholmą. Bet ten keliau gana skaudų ir nemaloniai au čių vaikų Lietuviškai ruošiamų
Nuo Redakcijos. “Dirvos” žiuočių dvasios prisigėręs Ma
kaitė'jau išvažiavo, su Kipru Petrausku ir ke
prie Sakramentų — visa tai skaitytojai turėdami kokių pa rienburgas ar ta dvasia neap
jant, galima matyti labai gražus vaizdai, jeigu sį rėžiantį disonansą.
liais .kitais Lietuvos dąipininkais į Pietų Amerįdienos laiku privažiuojama tas gražus miestas Musų “nezaležninkija”, būda juk labai iškalbingi faktai. Ne klausimų apie sveikatą gali pa svaigins ir ‘ateities Hitleriukų’
ką. Sakoma kad Kipras kodėl tai neturi noro į
ma Lenkų kilmės, neturėdama galima jų paneigti ir reikia pa siųsti juos “Dirvos” Redakci naujiems žygiams į Rytus?
ir jo žavėjančios salos ir gražus vandenys.
šiaurinę Ameriką vykti.)
nei
tautos sieloje, nei gyvenimo daryti iš jų logiškų išvadų.
šį kartą “Marieholm” plaukė į Kalmarą,
jai, o Dr. F. M. Lait mielai į
Laive , susitikau ir su pasienio policijos na
aplinkybėse
tvirtesnio pagrin Kas buvo tasai motyvas ku juos suteiks paaiškinimus.
į tą patį uostą iš kurio mes išplaukėm į Klaipė
J. ŽEMANTAUSKAS
riu, Račkausku, kuris mane pažino dar iš anų
dą, kas man sudarė nepatogumų, nes reikės dik- do, savaime pasmerkta yra bū ris sukėlė tuos desėtkus mili Rašykit Lietuviškai, ir ant
Viešas Notaras
1928 metų; kuomet mes į Klaipėdą buvom atvačiai traukiniais važinėti, vieton patekti tiesiog ti kroniška ligone. Ji negali jonų dolarių, pastatė ir užlaiko to paties lakšto nerašykit nie
žiavę ir susitikę. Tai matot kokia policijanto
Užrašo
“Dirvą”, “Vienybę” ifi
išugdyti jokios tvirtesnės, pozi- bažnyčias, mokyklas ir kitas ko kito. Prie jūsų paklausimų
į Stockholmą, kur norėjau nuvažiuoti.
kitus
tautinius laikraščiu®,
gera atmintis ir smalsios akys: jis atsiminė ma
tivios jiegos. Ji gali tik klai Lietuviškas įstaigas? Juk tai nebus jūsų vardas ir pavardė
130
CONGRESS AVE.
no ir pavardę ir kad aš per Klaipėdą į Lietuvą
Bus: Kelionė į Kopenhageną.
dinti ir skaldyti. Ji negali iš musų žmonių meilė Dievo, mei laikraštyje dedama.
WATERBURY, CONN.
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akcijos, nutarė tą klausimą
leisti savo partijos narių
visuotinam balsavimui apie
Gruodžio 1 d.
Musų Chicagos socialistų
vadas Grigaitis išrodo lin
kęs prie naujosios atskalos.

PRIE “DRAUGO” ATSAKYMO

'

’
'
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SOCIALISTAI SKILO
IR IŠSISKIRSTĖ
Amerikos socialistų par
tijos delegatai baigė savo
konvenciją, kurią laikė Clevelande, ir išsiskirstė.
Tie kurie skelbė obalsį
“vienybėje galybė”, patys
suvažiavę susipešė ir skilo.
Iš vienos socialistų partijos
konvencijos virto dvi parti
jos: naujoji atskala pasiva
dino Social Demokratų Fe
deracija. Iš kur ji narius
ims nežinia. Socialistų jiegos po šios konvencijos pa
liko pusiau mažesnės.
Kairieji socialistai po il
gų debatų del komunistų
pasiūlytos “bendro fronto”

MAINYKIM, DRAUGUTI!
“Vilnies” redaktorius sa
vo editoriale lyg koks orakulas-žinovas tikrina buk
“ ‘Dirvos’ leidėjas yra Lie
tuvos Bankas, kuris yra
valdžios įstaiga.”
Taip, Lietuvos Bankas yra valdžios įstaiga. Bet
“Dirva” sutinka mainyti vi
sus tuos iš savo “leidėjo”
gaunamus pinigus į tuos
kuriuos “Vilnis” iš tamsių
Lietuvių darbininkų išvilio
ja. Ar sutinki, drauguti?

“Draugas”, katalikų dienraštis Chicagoje, teikėsi at
sakyti Į “Dirvos” pakeltą minti apie reikalingumą mu
sų tautinei ir katalikiškai srovėm rasti bendrą susiarti
nimą dirbti tautos reikalais išvien atlaikymui prieš rau
donąją bangą musų pačių tarpe. Bet “Draugo” atsaky
mas tikrai neatitiko tikrenybei ir dabartinei padėčiai,
nes neiškentus komunistų “Vilnis” prabilo .sekančiai:
“Tai perdaug didelis pasigyrimas. Jeigu p. šimu
tis pažvelgs jau pernai bendro fronto suvažiavimo Clevelande (?) ten ras Rymo katalikų susivienijimo kuopų
ir kt. katalikiškų organizacijų. Clevelando bendro fron
to veikime už socialę apdraudę net ir Lietuviai kunigai
dalyvavo.... Tegul ‘Draugo’ redakcija nemano kad ji
gali dumti akis kad ir katalikams”.
Ar socialistas gali būti
Tas turėtų daug pasakyti musų katalikų veikėjams.
tautininku? TAIP.
Bet ar?....
Ar tautininkas gali būti
Musų katalikų šių dienų pozicija visai sutinka su
socialistu?
NE.
garsia žinoma senovės Graikų legenda apie Parišo pa
vogimą karaliaus Menelaus žmonos Elenos, už kurią ki Tikėjimo sargybos klausimas mums rodos nėra jau toks
lo ilgas karas prie miesto Trojos.
didelis ir vyriausias kelmas per kurį negalima butų per
Laike Graikų apgulimo Trojos miesto, vienas gar lipti. Gerai žinom kad ir patys kunigai ir katalikų vei
sus Graikų kariauninkas Achillius, gavęs belaisvę mer kėjai tankiai iš tikybinių apeigų juokus nuriečia ir jų
giną sau Į stovyklą. Graikų vadas Agamemnonas, ma pačių tarpe nekyla nei protestų nei pasipiktinimų. Mes
tydamas kad karo laiku vyrui su merga žaisti netinka, gi tikėjimo neliečiame, ir kaipo “katalikams žmonėms
iš jo tą belaisvę atėmė. Narsuolis Achillius taip užsi- šventą dalyką”, paliekam visai nuošaliai nuo darbų tau
rūstino ant Agamemnono kad nusprendė visiškai pasi tos labui. Jus patys tai maišot, užtai jums užkliūva Dr.
traukti iš karo lauko ir su bendrais Graikų priešais Šliupas ir kiti, kuomet mums tautininkams visai nekliunekariauti; be to dar pagrasino nepriklausysiąs tokiai va jūsų katalikų net patys atkakliausi veikėjai.
kariųmenei kurios vadu butų Agamemnonas. Achillius
Nereikalaukit kad mes imtume niekint Dr. J. šliu
pasiliko šėtroje, nei nenorėjo leisti savo kareivių su
pą už tai kad jis į Ameriką atvažiavo. Mes nereikalapriešais grumtis. .. .
Ši pasaka apie Trojos užpuolimo karžygius pritinka vom kad jus niekintume! savo Vyskupų Bučio ir Matu
lionio ir kitų katalikų vadų.
sekančiam “Draugo” atsakymui “Dirvai”:
Jeigu norit kad jūsų draugai kada nors Lietuvą vėl
“Tokio bendradarbiavimo negali būti kol tautininkų valdytų, turėtumėt stoti dirbti ruošiant jiems ateitį, kad
valdžia Lietuvoje engs katalikų organizacijas, kol nesu turėtų KĄ valdyt. Jeigu padėsit kairiesiems įvesti Lie
sidarys tinkamų katalikų veikimui sąlygų, kol neduos tuvoje Ispaniją, ir čia Amerikoje leisit raudoniesiems
katalikams tokių pilietinių teisių kokiomis tautininkai gerus katalikus nusivesti sau, ko užgyvensit?
naudojasi....
Jeigu rastume bendrus susiartinimo klausimus, pra
“Katalikai negali drauge su Amerikos tautininkais
garbinti p. Smetoną, kurio valdžia tiek daug yra nu- sidėtų Amerikos Lietuvijoje dar nauja era, iki ji tesė
skriaudus katalikus ir kol kas dar nesimato kad ji butų tų. Jeigu gi ne, tai raudonųjų “bendras frontas” tikrai
daug nuostolių musų tautai padarys — ir mes busim už
pasiryžus tas skriaudas atitaisyti.”
tai atsakomingi kad galėdami NĖDIRBOM, — kaip tas
Išeiną: jei jų draugams neduoda Lietuvos valdyt, — Achillius atsisakėm kariauti, del kokio ten tolimo, lai
kaip Achilliui jo nelaisvės turėti savo šėtroje ir ją gla kino ir musų gyvenimą tiesioginiai neliečiančio apsirei
monėti, — tai musų katalikų vadai Amerikoje nuo visko škimo !
pakrato rankas: lai prasmenga viskas, lai išnyksta Lie
tuviai Amerikoje, lai raudonasis frontas šluoja viską.
Tai labai keista ir desperatiška. “Dirva” visiškai
neprašo Amerikos Lietuvius katalikus garbinti p. Sme
toną, nesiūlo išsižadėti savo nusistatymų prieš dabarti
nę Lietuvos vyriausybę, tik tas nusistatymas privalo bū
ti nepražutingas Lietuvai. Viskas ką “Dirva” siūlo tai
rasti bendrus budus kovai su plintančiu Amerikos Lie
tuvių tarpe raudonuoju pavojum. “Dirva” sako kad bus
geriau visiems — ir katalikams drauge — jeigu Ameri
koje turėsim daugiau susipratusių Lietuvių, negu kad
turėsim raudonųjų sudemoralizuotus gyvus lavonus, ku
riuos raudonieji lups iki gyvo kaulo ir numes. ...
“Draugo” adresavimas “Dirvos” redaktoriaus “di
IŠ “MĖNESIENŲ SMUIKAI”
dysis’ Amerikos lietuvių fašistas Karpius-Karpavičius’
Šoka mėnuo įsitvėręs
nei kiek gero neduoda “Draugui”, nei kiek nepakenkia
Už klevo viršūnės,
“Dirvai”. Raudonasis frontas tokių atsakymų laukia.
O sidabro kasos Neryj
Jiems labai patiktų jeigu “Dirva” iš savo pusės rėžtų
koki epitetą “Draugui”, ir tarp katalikų ir tautininkų
Su smulkutėm bangom grumias.
užvirtų kova, kokia buvo seniau, bet dabar aprimus.
Svaigus Ruklos dvaro parkas,
Girdis tonai valso, tango.
Užtikriname “Draugą” kad ne visi katalikų veikė
Paneriais šešėliais draikos-,
jai ir net ne visi kunigai taip žiuri Į katalikų ir tauti
Lyg čigonų kūnai rangos.
ninkų bendradarbiavimą. Yra kunigų kurie tiesiog pik
Šypsos mėnuo virš krantų,
tinasi tokiu elgesiu dalies katalikų vadų, kurie verčiau
Kur srovė išlenkia vingį.
leistų tautai žūti, verčiau padėtų raudoniesiems Įvesti
Lietuvoje Ispanijos prieš-religišką terorą, negu stotų
Ten jauni ir čia po du,
dirbti išvien su Lietuvos tautine vyriausybe, kuri YRA
Tokie smagus, taip laimingi.
katalikiška. Perdaug mes pratę pataikauti savo drau
“Nery, Nery, ar jauti?..,,.”
gams ir dirbti jų asmeniškoms ambicijoms (kaip nekuriu
Parkas, mėnuo juoku vartos:
norams Lietuvą valdyti), vietoje dirbti visos tautos ge
“
Šita vasara saldi —
rovei.
Laimė
jiems dar neapkartus.”
Toks atsakymas koki davė “DraugasĄ yra lengvas
Ruklos viršukalnė.
Vainis Dainoras.
parašyti, ir redaktoriui palieka paskui viskas tas tik už
miršti. Bet ne už tai bus garbė, ir ne tokiu žygiu pagelbstima katalikystei ir tautai, bet darbu kuris reikalauja
pasišventimo, atlaikymo prieš musų išgamų antpuolius,
KODĖL?
ir plėtimo tautinių idealų.
(Skiriu savo draugei Tacytei)
Mums nesvarbu kad komunistams įsakymas tverti
“bendrus frontus” paėjo iš Maskvos ir liečia visas kitas
Vai kodėl tavo širdužė
tautas. Svarbu kad tas liečia ir MUS, Lietuvius, ir mums
Vis
nerimsta, vis banguoja,
gręsia suardymas, sudemoralizavimas, ir pirmlaikinis
Ar
kitam
jinai ką žada,
išnykimas, jeigu nieko nedarysim.
Ar mane vergia, vilioja?
Jei kitam ji ką žadėtų,
“Draugas” turėtų pripažinti mums teisę laisvai mą
Ir mane dar vis viliotų,
styti, sulyg musų. įsitikinimų. ’ Bet' turėtų pripažinti ir
Tai išvydus širdis mano
tą kad išvien prieš bent kokį priešą einant daugiau nu
Viską kapuos palaidotų....
veiksimi negu dabar nuveikiam. Katalikai dabar beveik
Ir
svajonės širdies mano,
nieko neveikia, tiki sau esą saugus už savo apsitvertos
.
Kur
lig šiolei guodė, burė, : i
sienos. Didesnės ir stipresnės sienos išgriauta negu ta,
Liktų
be vilties, apleistos,
ir tie kurie tikėjosi esą nepaliečiamais, liko apverktino- ’
Vien
klajočiau
skausmų juroj....
je padėtyje. Viršpaminėtas “Vilnies” pasakymas turė
O
jei
tikrą
žodį
tartupų
tų “Draugui” ką nors reikšti.
Ir
vienam
man
širdį
pkirtum,
Toliau, musų katalikai neturėtų būti tokie perdaug
Tai
per
vargų
•
okeaną
• ;
jauslus del tautininkų kitokio protavimo. Užtenka kad
Dviese lengviau persiirtum’.
galim surasti bendrus veikimui pagrindus. Mes iš jūsų
nieko nereikalaujam, bet jus tuoj minus statot sąlygas,
Jokniunai.
J. Jflpuševįčįw
s-c
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ISTORIŠKA
APYSAKA
Iš D. L. K. Gedimino
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas
nas kuris nori sugraužti šventus musų
ąžuolus, pasikasti po jais ir išgriauti, o jų
Gediminui davus ženklą, tarnai tuoj vietoje pastatyti tuos ženklus kurie juoįnešė didelius bliudus, pilnus garuojančios dauja ant kryžiuočių apsiaustų. Šis žen
mėsos. Ant vieno gulėjo į keturias dalis klas visuomet stovi mano akyse kaip ko
sukapotas girių gyvūnas, ant kitų čieli iš kia šmėkla, ir sudreba mano širdis vien
kepti gyvūnai. Priešais kunigaikštį pa ’tik pamanius kad priešininkų kirvis pa
statyta čielas gyvūnas, kurį jisai imda darys juos iš šitų medžių kurie per amžius
mas už kojų plėšė į gabalus, duodamas reiškė dievams garbę, o jų vietoje pasta
vieną gabalą aklam Tubingui, kitą pasi tys savo ženklus.... Tuomet prakeiki
imdamas sau, kitas gi atiduota visiems mas tau, prakeikimas visiems tiems kurie
puotoje dalyvaujantiems svečiams; čielieji prikalbino tave prie to, nes žus musų pra
gyvūnai padėta ir prieš Liubartą, kaipo eitis, žus musų dievai, žus Lietuvos garbė!
prieš kunigaikščio sūnų, ir priešais kry
Ir stovėdamas prieš Didį Lietuvos Ku
žiuočių pasiuntinius.
nigaikštį, senelis Tubingas iškėlė abi ran
Tuoj prie kiekvieno dalyvaujančio kas aukštyn, tarsi norėdamas drauge su
puotoje atsirado po jaunikaitį, kurie pil žodžiais mesti ant Gedimino perkūnus. Ge
stė svečiams iš auksinių ąsočių midų, taip diminas gi klausėsi nuleidęs galvą senelio
mėgiamą kryžiuočių gėrimą; nors ir pri žodžių.
pratę buvo kryžiuočiai prie vyno, kurį na
Nutilo abudu. Tylą gi pirmutinis per
mie visuomet gerdavo, tačiau Lietuvių mi traukė Gediminas tardamas:
dus geriau už vyną jiems patiko.
— Susilaikyk, Tubingai, su prakeiki
Tik vienas Tubingas nepalietė gėrimo, mais! pakviečiau tave, taigi tavo patari
išpylė jį už savęs dievų garbei, ir liepė mų, ne prakeikimų, laukiu. Jei norėčiau
pripilti jam taurę vandens.
eiti išvien su kryžiuočiais ir niekinčiau tė
Kuomet jau visi gerokai išgėrė, pra vų tikėjimą, neklausčiau kunigų patari
dėjo daugiau kalbėtis. Bernardas, Gedi mų, bet savo valia visa daryčiau.
minui liepus, pradėjo skambinti kanklėmis
— Niekšiška butų tavo valia,, jei ne
ir niuniuoti dainelę. Ir taip bešnekučiuo būtų visos tautos valia; tuomet pats pa
jant ir ūžiant tęsėsi puota.
degčiau tavo pilį ir sudeginčiau tave ir
save dievų garbei, — tarė Tubingas, dėda
mas savo ranką ant kunigaikščio peties.
— Nepyk, tėve, atkartoju, mano pilis
Puota tęsėsi iki pat saulėleidžio; sve
yra musų dievams, nors ir svetimo
miela
čiai, kas ir kur kaip galėjo, atsigulė pa
mis
rankomis
ji pastatyta, nes pirmiau
silsėti. Senelis, Gedimino pilies užvaizdą,
negu
pradėjau
ją statydinti, pastačiau
nurodė kryžiuočių pasiuntiniams gryčią,
šventyklą
Perkūnui;
pilis gi šita reikalin
kurioje buvo paklota jiems lovos, kiekvie
nam atskirai pakabinta po rankšluostį, ga, nes kuomet įsiveržė per musų miškus
padėta po bliudą vandens ir pastatyta po priešininkai ir kaskart gilyn musų žemėn
pradeda ateiti, reikia duoti suprasti jiems
midaus ąsotį.
Gediminas atsigulė savo kambaryje, kad ir mes mokam statyti pilis, kad ir mes
ir nors buvo gerokai išgėręs, negalėjo ta galim susilyginti su jais galybėje.
— Musų tėvų tikėjimo ir tėvynės mei
čiau užmigti. Matyti buvo kad po links
les
galybe
apgalėsim juos, kaip ikšiol ap
mos puotos kaž kokia nerami mintis ne
davė jam miego. Pagaliau užmigo, bet galėdavome; priešingai, vargas tavo vai
baisus, matyt, sapnai jam sapnavosi, nes kams, vargas visai tautai, kurios ir var
dažnai budinosi. Vos švintant jau jis ne das gali išnykti!! Išnyks! — atkartojo se
miegojo ir, prasitrynęs akis, dairėsi aplin nelis, — jei susidėsi su kryžiuočiais.
— Nenoriu susidėti su jais, todėl ir
kui. Atsiduso pagaliau kaip žmogus nu
jieškau
pas tave patarimo, bet erzinti jų
simetęs nuo pečių kokią sunkenybę.
Tuo laiku nubudo meška, gulėjus ne taip pat negaliu, pasiuntiniams gi reikia
toli jo lovos, pritūpė ant paskutinių kojų, duoti atsakymas, jie nori vienytis su mu
pakėlė galvą aukštyn ir klausėsi, laukda mis prieš kitą galybę, kuri taipgi pavojin
ma prisakymų, o gal kasdieniniii glosty ga mums... .
— Viskas mums pavojinga, — per
mų. Bet Gediminas neatkreipė į ją akies.
traukė
Tubingas, — nuo to laiko kaip mu
Pažiurėjo jis pro langą, nusispjovė tris
sų
namus
pradėjo lankyti ateiviai, apsaki
sykius, lyg norėdamas užmiršti ką naktį
sapnavo, pagaliau suplojo delnais. Tuoj nėdami apie savo dievų didybę, nuo to lai
prisiartino prie jo trys meškos ir tarnai. ko kaip sumažėjo musų dievų garbinimas.
— Tubingas! — sušuko kunigaikštis. Nors neregės mano akys, bet toliau mato
Tarnas, nesuprasdamas ką tai reiškia už akis tų kurie aiškiai mato saulę; nes
kad kunigaikštis taip ištarė seno kunigo toje saulėje įieško tik sau šviesos, kuri
vardą, tik palenkė galvą ir, it pakvaišęs, apšviestų jiems vainiką ant galvos. Ir tu,
Gedimine, sieki ją, bet su vainiku ant gal
žiurėjo į kunigaikštį.
— Pašauk pas mane akląjį kunigą, — vos silpnesnis busi kaip tavo tėvai, kurie
sėmė sau jiegas kardo ir tautos vienybės
ir parodė ranka duris.
Tarnas kuogreičiausia pasiskubino iš galybėje.
— Ir aš noriu tautos vienybės, — at
pildyti savo valdovo įsakymą. Paskui tar
sakė
Gediminas.
ną pasileido bėgti viena meška, tarsi no
—
Nori,
tai nesusidėk su niekuo, — už
rėdama greičiau už tarną išpildyti Gedi
mino įsakymą, aplenkė tarną ir kojom at kirto Tubingas.
sidarė duris. Pamatęs tai kunigaikštis
(Bus daugiau)
nusišypsojo.
— Išmintingas sutvėrimas! — tarė jis
Lengvas Budas Išmokti Angliškai
ir sušvilpė.
Meška tuoj sugryžo ir atsigulė prie Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
žodžiai ir sakiniai greitam
Gedimino kojų. Kunigaikštis sėdėjo užsi reikalingiausi
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas
mąstęs, meška gi tuo tarpu apavė jam ko išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
jas, bet Gediminas nei nejuto to, taip bu vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
vo užsimąstęs.
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
Staiga atsidarė durys ir inėjo Siauru važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
čio vedamas Tubingas. Pakėlė galvą Ge tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
diminas, pamatė stovinčią prieš save išti išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.
kimą mešką, paėmė iš jos barsukų odos
Reikalaukit “Dirvoje”
diržą, kuriuo j uosdamas! sušuko:
5820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
— Į kampą, meška!
Meška tuoj nudūlino į kampą ir atsi
Karalienes Sabbos
gulė.
— Sveikas, mielas kunige, — tarė Ge
diminas, suspausdamas Tubingo ranką.
PRANAŠYSTES
—' Sveikas, kunigaikšti, > Lietuvos tė
ve! tegul dievai, kurie taip anksti rytą pa Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
budino mus, atsiunčia tau gerą mintį ir valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su
teprašalina, piktą!
tik 30c. Galit prisiųsti pašto
Gediminas, vietoj atsakyti, tik atsidu prisiuntimu
ženkleliais. , (Vietiniams po 25c.)
so ir pastūmė kėdę seniui atsisėsti.
— Ne, nesėsiu kol nesužinosiu ar neReikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio
įlindo. tavo širdin* laminąs, tasai kirmi 6820 Superior Ave.
(Tęsinys iš pereito nr.)

MIKALDOS

DARIAUS IR GIRĖNO KŪNŲ PERKĖLIMAS, |

KIEK LIETUVOJE

YRA NAMINIU
GYVULIU

PAMINKLAI KAUNE IR SOLDINE

VIETINES ŽINIOS

, ŽMOGUS GALI 'NUSISTATYTI SAU ORĄ
1
GYVENAMUOSE N.AMCO^E

Aukso Gadynė Arti
pieyo jeįąybės karalystė veik
prisiartina,' kur -Jo aukščiausi
-malonė bus išpildyta. -Prisiar
tiname tos šlovingos ir laimngos dienos, kuri žmonijai duos
laimę, laisvę ir gyvenimą. Tos
dienos pranašai laukė ir apie
ją kalbėjo. Teisingiems bus
atlyginta. , Glalingąs Dievas iš
ardys visą piktą. Piktas reiš
kia kuris priešinasi Dievo pri
sakymams ir save užgiria, va
dinas velnias. Nuodėmės kal
nai bus pažeminti ir pąųaikin”
ti. .Kalnai Biblįjoje perstato
svieto karalystes, jų taniai ap
gynėjai bus surišti ir .nužudy
ti. Tarnai reiškia visus politiš
kus valdančius žmojięs, .kurie
bus sūnaįkipU- i'Į’u.oiPj.ėt visas
vaitojimas,nustos ir tįijįįa iš ne
laisvės ir priesyąųĄoš žmonės
šugryš. Nelaisvė perstato mir
ties stovį, ir tada atpirktieji
sugryš ir ? linksniai giedos savo
atpirkėjui karaliui. įęzųs Kri
stus bus karalium.
įskelb.)
Skelbia ,S. .11. S- D.
W. L. ..Shimkus,
1150 E. 76.St. Cleveland, O.

Kaunas. — Balandžio 29 d. rėsi dėl vietos, kol pagaliau pa
SL-A. Sęimo Rengimo ko
Lietuvos Aero įdubo pirm-kas rinkta Sapiehos gatvė. Tą rei .Kasmet Lietuvoje yra puren misijos susirinkimas bus
prof, žemaitis “L. Aido” ben kalą komitetas svarstė ir vakar, karnos žinios apie naminiu
laįkpmąs Jsįo penktadienio
dradarbiui papasakojo apie Da tačiau nieko konkretaus, kol kas vulius. Dabar jau paaiškėjo vakare, Gegužės 29 d., Lie- i
riaus ir Girėno kūnų perkėlimą dar negalima pradėti, nes iš Į kiek naminių gyvulių buvo
tuvių salėje.
Vai d.
į laikiną mauzoliejų Kauno ka Kauno miesto savivaldybės iki, m. pradžioje.
puose, apie paminklinės vietos šiol dar negautas atsakymas dėl
Arklių šių metų pradžioje
PIKNIKAI
atidarymą Soldine ir apie ker sklypo perleidimo paminklui buvo 557,960. Pereitų motų
tinio akmens pašventinimą Kau statyti. Komitetas mano, kad pradžioje jų buvo 570,500. Ark SLRKĄ. 8-ta kuopa rengia
ne.
savivaldybė artimiausiu laiku lių skaičius sumažėjo dėl to, savo smagų pikniką naujos pa
Laikinis mauzoliejus Kauno , tokį leidimą duos, ir tuomet kad dabar Lietuva pradėjo jų rapijos sode, sekmadienį, Ge
gužes 31 d., nuo 2 va. po pie
kapųęse, sako prof, žemaitis, j busią .galima pradėti statyti pa- daugiau išvežti i užsienius.
tų.
beveik jau užbaigtas. Liko tik minklą.
Raguočių šymet buvo 1,168,Lietuvių Darželio piknikas su
nedideli darbai. Tai didvyrių
Pirmiausia, sako prof, žemai- 160 (pernai 1,158,44.0). Taigi didelėmis dovanomis rengiamas;
testamento tekstas, kurį baigia tis, teks paskelbti konkursą pa- raguočių
skaičius
padidėjo, sekmadienį, Birželio 14 d., Mamodelizuoti Baleniunas. Teks minklo projektui. O tas ir gi Ypač padidėjo melžiamų kar- čiut.os darže. Gavimui didęlių
Įžangos dovanų reikalinga įsi
tas netrukus bus išlietas žal užims laiko. Jeigu Liepos mėn. viii skaičius.
gyti tikietai iškalno. Parsiduo
varinėje lentoje ir jis bus įmū 17 d. butų galutinai išspręstas Kiaulių priskaitoma 1,200,400. da tik po 2.5c.
rytas prie įėjimo į didvyrių sklypo klausimas, tai po ati- Pernai jų buvo 1,23646Q.O. KiauDarželio piknike kalbės (Vil
mauzoliejų. Greta testamento darymo paminklinės vietos Sol-1 lių skaičius sumažėjui 36,220. niui Vaduoti Sąjungos atstovas
teksto bus įdėti ir didvyrių dine butų galima ir Kaune pa- Jų dabar mažiau auginama, nes Vincas Uždavinys.'
“Dirvos” Ohio Lietuvių Pik
portretai, taip pat išlieti iš žal šventinti vietą, kurioje stovės, kiaulės kaskart vis sunkiau iš.E. B..BĄBJ4ES AND MISS LaVERNE SCHEID
nikas atsibus Liepos 12 d., MaSTUDY THE GOLD FISH
vario. Kai tik šie darbai bus paminklas didvyriams. Norima, j vežti Į užsienius.
čiutos darže. Atsilankiusieji “Mes nenorėtume kad mus prily
užbaigti, tai teks visuomenei kad tos iškilmės Įvyktų Liepęs! Avių šynjęt prįskaitomą 36,- gaus
duo žuvelės inde, ji pati negali pa
puikių dovanų.
Pastarų daikų tyrinėji IŠSINUOMOJA
gintų prie žuvies,,bet,mes joms pri- keisti jo.
pranešti, kada Dariaus ir Gi mėn. 20—21 d., t. y. kada Da-į 220 daugiau negu pernai. PasKRAUTUVĖ
mai oro parode kaip bauginančiai
lygstam
vienu
atžvilgiu
”
,
c
sako
E.
Lietuviais .apgyyęiitĮpj.e vie
rėno kimus perkelsime į laiki riaus ir Girėno kūnai buvo at-, kutintais metais padidėjo ne tik .VINCp .UŽDAVINIU
nęšyarąs yja oras jauke “jr ji'et mu
B. Barnes, oro nustatymo . žinovas, sų namuose. 'Moderniški oro austa- toje. ^ąvinįiĄąs ,‘įreiigs viso
nį mauzoliejų. Nors didvyrių gabenti Į Kauną. Gal but, kad .avių skajčius, bet žymiai pa .ĘRAKALBy REIKALE
kurie Raibėjo 'į . grupę Cjęyelando tyipp prietaisai jovalo orą taip ge kiam bizniui Lokio tilt pagei
kūnų laidotuvės įvyko 1933 m., tilo pat laiku bus padėtas ir garėjo ir jų veisle.
Kurie Ohio miestai, kaip Ąk- namų seimininkių. “Mer ir vieni rai, p'aveizdan, kad nėra galimybės dausi t. Klauskit informacijų
ir kiti pasibėrė tam tikrame ele vienam asmeniui užsįk.rosti šalčiu
tačiau ir jų perkėlimas įvyks kertinis akmuo statomajam did- žymią pažangą yra padaręs roųas, Yoųngstmvnąs, Day tonas mente
kuris į svarjjųs mąsų gyvybei, nuo kito nustatyto oro kąobąryje. “Dirvos” administracijoje tuo
ir kiti nojį’ėtŲ surengti prakal- žuvys gąsipęrę
......v , va^eąyje, o mes Ir “šieno ligos”’ kentebjai gauna pa- jau.
su tam tikromis ceremonijomis vyrių paminklui,—užbaigė prof, paukščių ūkis.
——
paąinerę ųie. •
lengviniipą beveik stajga kaip tik
“L. A.”
Vištų šymet buvo 3,752,900, bas Vilniui xVaduoti .Sąjungos žmonės
ir pagarba, kurios jie nusipelnė žemaitis.
atstovui Vincui Uždaviniui, ąt-j “Aukso žuvele savo inde, paveiz- jie j'nęįna į nustatyto oro vietą.
o pernai 3,410,700. Taigi, viš- . sikreiokite į “Dirvos” redąkci-< ęlj*n. visiškai priklauso nuo savo .‘,‘ijauguua žųionių mano kąd oro
kaip musų pirmieji transatlan
elemento.
Jeigu vanduo kuriame nuštąjyiiiąs. pjačiu mastu tebus pri
tiniai lakūnai. Iškilmėse, grei
, tų skaičius per vienerius metus ją. -Svečias bus Cleyelande • iki žuvele
e eni gyvena,
pasidaro .peršiltaš, ar imtas tik už eilės metų ateityje.”
APDRAUDOS-INSURANCE
Pradžios
Mokykloms
padidėjo 342,200. žąsų skai- pabaigai SLA. seimo.
čiausiai, dalyvaus visuomenės
nešvarus, ar pilnas perų,' ji negali sako Barnes, “tačiau pastari rapor
reikalais
kreipkits pas mane
Išleista per 24 Mili , čius per vienerius metus tru
______________ nieko kito daryti kaip tik - kęnteti
tai iš Electrical League parodo jog
organizacijos, giminės ir aero
Gyvasties apdraudai (Life Ins.)
j ta nemalonumą.
virš 80 pppš. namų statytų 1935
palelefonuifkit" -dėl paaiškinimų
jonus Litų
putį sumažėjo: šymet jų pri
klubo atstovai. Didvyrių kimus
mptajs turi įdėtą žiemjnį oro nusta
Apdraudžia namus nuo' ugnies,
Siuvėju
Unijos
Atstovų
;
J2XX
tymą.
O
šiame
klimate,
kur
turim
perkelti norima Birželio mėn.,
tornados, taipgi narnų baldus ir
Kaunas. — 1935 m. pradžios kaitoma 283,200, o pernai buvo
1X72171 avim a c
‘ nu0 padėties oro. MocĮerniškas
Moderniškas oro
oro gyventi dirbtinai apšildomuose na
automobilius; ’ prie to apdrąudžiu
dar prieš trejų metų sukakties mokykloms laikyti išleista 24,- 284,550. žąsų skaičius sumaj nustatymas ir koptroliavimas
kontroliavimas duoduo muose, aštuonis ar devynis mėnesius
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią
prisitaikyti
savo reikakas motai, žieminis oro nustatymas
minėjimą nuo tragedijos Sol 253,596 lt. Iš jų mokytojų ai- žėjo po to, kai joms užsidarė sią sąvaitę Cleveląnde atsiapdraudą. Jeigu baigiasi ' jūsų
pi’i£itaikyti. prie
?rie '>''°
reika' yra
labai svarbus m'uąų sveikatai ir, apdrauda ant namo ar kitko, duo
buna Amalgamated Clothipg ‘ Nežiurint
.....................
dine.
kaip nešvarus bus yan- patogumui”.
goms išleista 17,451,690 lt., bu- užsienio rinkos.
kit man ją atnaujįpti.
siu davinių matyti, kad Workers of America suvažiavi
Apie paminklinės vietos Sol tų nuomai — 2,052,968 lt., buC. F. Petraitis
mas.
Tai
yra
vyriokų
rūbų
ir
PADĖKA
KLUBO VAKĄRU§ĘQS
dine atidary mą ir pašventinimo tų remontui — 485,799 lt., na- šių metų pradžioje Lietuvoje marškinių siu vėjų,, vyrų ir mo
6702 SUPERIOR’ (.viršuje)
Ą.
a.
Marės
DęRighter
šei

:Kąs peąktądieųj,oxyąl$ąrąs iš
Telef. HEnd. 5699
iškilmes, sako prof, žemaitis, mų statybai — 2,068,002 lt., buvo 2,966,560 naminių ir 4,- terų delegatų iš visos Ameri ma reiškia nuoširdų padėkos" tisą
yąsarą Piliečių jldųbe atkos
susirinkimas
aptarimui
sa

Tęb.
vakar tarėsi Dariui ir Girėnui inventoriui ir mokslo priemo- C86,100 paukščių.
žodį visiems draugams, kaimy sii >nna - kortąvimas su dovano
vo organizacijos ’ reikalų. De nams, giminėms, draugijoms ir mis, šokiai ir pasimatymas su
paminklui statyti komitetas, pėms įsigyti — 294,308 lt., ųe-'
________
legatų ir svečių yra apie 3,500. kuopoms už gausybę gėlių su savo draugais. Ąfeįkit anksti,
šiame posėdyje pareikšta pa turtingiems moksleiviams šelp
DR. VINCENT
Yra apie 12 delegatų ir Lie skųstas jos šęi^jėnims, už ap- prabųlęit iki yėįiunai.
geidavimų Liepos 17 d., — tre ti — 230,505 lt. sargams sam Kur Bus i Gražiausias tuvių Tiš paskirų miestų.
i lankymą namuose, dalyvavimą
OPĄSKAR
jų metų sukakties proga nuo dyti ir kitiems ūkio reikalams
Įš Nęw T oij<o,.dalyyauja sips , šv. mišiose bažnyčioje ir palyLieuvaitės
Rūtų
unijos Lietuvių skyriaus vadas dėjimą į kapines, ir už visų užtransatlantinių lakūnų žuvimo— — 1,715,262 lt.
MARGUČIO RADIQ
D E N T I S ,T Ą..S
Jankauskas^ir^Bubnys n’ W- jautimą mums musų liūdesio
suruošti didesnę ekskursiją į
Mokykloms laikyti gauta iš
, Darželis
PROGRAMAI
vaika. Iš Baltlimorės, Luiza
„ j. ir
... vajan^oje_ Velionė palaidota
Soldiną. Tą pat dieną, greičiau švietimo ministerijos 18,011,964
Jonaitis. Yra . delegatų iš Bos- su pamaldom įš šv. Jurgio baž
6402 St. Cįąjr Avė.
siai, ir bus atidarytas ir paš lt., arba 74', visų išlaidų, iš
Telefonas HĖnpėrsgn 4T14
ĮDOMUS .KLAIPĖDIŠ-KIŲ I stono, Rochesterio, Chicagos ir nyčios Gegužęs 23.d. Kalvari Klausykit jų sekjpudięniaįs
įuo 2 vai. po. pietų
ventintas Soldino miške pasta savivaldybių — 5,858,505 lt., LIETUVAIČIŲ KONKURSAS ! iš kitų miestų.
jos kapinėse.
Ofiso valandos
Du
delegatai
iš
Lietuvių
sky

tytas paminklas. Didvyrių žu arba 24.1'< ir iš organizacijų Klaipėdos spauda praneša, kad
iš stoties AVIND
DęRightcr ir Muliolių šeimos.
9 iki 12; 1 iki-5.po. pietų
GARY, 1ĄD.
6 iki v8 vąk.
vimo vietoje (kur buvo rastas ir kitų šaltinių — 383,127 it. ■ tautiškojo jaunimo “Santaros” riaus Chicagoje, geri Lietuviai,
suvažiavimo proga atsilankė ir
centro
vadovybė,
norėdama
pa

lakūno Dariaus kūnas) bus pa arba 1.6'v.
“Dirvos” redakcijoje, Lietuvių POLICIJOS KAPITONAS
statytas Lietuviškas kryžius —
Vienai pradžios mokyklai skatinti Lietuvaites prie seno Darželyje ir kitose vietose. Jie. RASTAS KALTU
vės gražiojo papročio, paskelbė lyra: Antanas Rudis ir Antanas
Policijos Icapit-dnąs .Louis J.
koplytėlė, Dabar šią koplytėlę laikyti išleista vidutiniai 10,522 konkursą
gražiausiam Klaipėdoj
C
, . neilgo
”, . tardymo
’
Cadek
po
. buvo
jau dirba Marijampolės amatų lt. ir vienam mokyklos kom krašte gėlių darželiui išaugin- Bacevičius.
_4..._-4._- i;_ix.,
atrastas
kaltu Ąągfhinie
paėmime .desėtdesėtmokyklos mokytojas — medžio plektui — 5,315. lt. Vienas ti. xYra paskirtos net kelios
>6704 Superior Avenue
kų tukštančių dolarių
~’"'rių kyšių ir
apdirbimo specialistas Karalius. mokinys pradžius mokyklose iš premijos. gražiausia visame VYTAUTO ATVAIZDAS
Rgngiantiems apsivesti, .dabar kada
priverstinų
mokesčių
r.uo
deg

ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
krašte išauginusi gė “Dirvos” knygyne galit 'įsi tinės pardavėjų prohibicijos
Sunkokas reikalas, sako aero laikyti atsiėjo ’vidutiniška?
_________ gi i Klaipėdos
gyti puikų spalvuotą -Vytauto dienose; Jis pakliuvo kuomet
kt!’iš graždaikčitj
deimantų ir
lių
darzeh
santarieįe
gaus
do

klubo pirmininkas prof, žemai lt. 43 et. Kiekvienam gyvento vaną sidabrinį laikrodį, kitęs Didžiojo atvaizdą, nesenai išlei
visokjų , kitokių .papuošąlų — pir
prieš mėnesį'laiko atgal paaiš
miausią kreipkitės į musų krautuvę,
tis, tai su Dariaus ir Girėno jui pradžios mokykloms laikyti gi gaus nemokamą kelionę į stą Lietuvoje. Kaina tik $1.
kėjo kad jis turėjo bankuose
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių
paminklo statymu. Komitetas per 1935 m. teko vidutiniai 10 Kauną, Konkurso paskelbimąs
.reikmenų. Taipgi ppu ’ specialį^as
pasidėjęs $105,000 pinigų, nors
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir
jau daug kartų posėdžiavo, ta lt. 37 et.
per visą savo policijoje tarna“L. A.”, turi ir grynai praktiškos reikš
akinių. Viskas zdmomis kainomis.
s
Lietuvoje
Aklumas
Su

vimo
laiką
toli
tokios
sumos
mės, būtent, juo norima vėl su- ’
VISAIS TĄIS REIKALAIS LIETUVIAI BRAsQMI
:į neuždirbo ir dar iš to uždarbio
dominti Lietuvaites senovės gė
mažėjo
KREIPTIS ŠION .KRAUTUVĖN.
| gyveno.
lių sodinimo darželio papročiu,
Cadek apkaltintas keturiais
kurs šiuo metu ten yra gerokai Lietuvos akliesiems globoti aktais, už kuriuos kiekąieną JUinilllinill|imiWjUllltUIUlUllllIŲIIUIIIllllllllllllllllllllllinŲŲįlUlinillĮiniIlllir^
su
jau pradėjęs nykti. Sakoma, draugija, vyriausybės padęda-: jam gręsia. kalėj imas nuo 1 iki
ma, 1935 metų Gruodžio mėn. i įo^nįetiT Bausmė dar neišneš
kad kur seniau rūtos, jurginai, visoje
Didžiojoje Lietuvoje su
lelijos ir kitos gėlės gražąvo, rašinėjo akluosius. Iš viso ak ta, nes gali bus duodama ape = (JAKUBĄUSKIENĖ,— Laianuota Laidotuvių Direktorė) =
liacija. _____________ _______
dabar dilgėlės užžėlusios. Jei lų gyventojų Didži.oj.oje Lietu
Ę
. Lithuanian Funeral Hoine
š
EKSPRESINIU M1LŠINIŠKU LAIVU
šiuo gražiausio gėlių darželio voje įregistruota 2,983, jų tarpe
=
Visiems Lietuviams norintiems naudoti . musų
E
vyrai ir 1,650 moterų. Tuo
Superior Window
konkursu “Santaros” centro 1,333
=
kambarius leidžiame dykai.
=
budu kiekvieniems 10,000 gy
'Shade Co.
vadovybei pavyktų vėl atgai ventojų tenka 12.8 aklieji. Per
E
I ifctuviai kyeipdąnųęsi; reikąle prie manęs ąptuęesit
=
vinti Klaipėdos krašto Lietu 1923 metų gyventojų surašinė
.8300 Superior Ave.
'=
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiE
vaičių tarpe tą gražų paprotį, jimą taip . pat buvo registruo
=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. ŲVezįjĄąi lięp=
BIRŽELIO
12 VAL. DIENĄ
Pilniausias
Langų
r
Užtie

E
nių“ pervežimui' į ir 'iš ligonbučių. ."Kajnqs ąąžihinE
ji atsiektų labai graža.us tikslo. jami- aklieji. Tuomet 'jų bųyo,
salų Dirbimas ir
užregistruota
Įdek
daugiau,
bū

=
gos:
žęmlausia
v
kaina
už
1
palaidojimą,
siilyg
jūsų
pa=
Iš New Yorko i Klaipėdą per Cherbourgą
Tenka tik tuo originaliu ir gra tent — ;3,129. ;Tai yra, kiek
Patarnavimas
"sirinkimo. -Reikale. ftdefbnuokit.
=
žiu konkursu pasidžiaugti ir vieniems 10,000 gyventojų teko1
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas
J. F. O’HARA
<•?
6621 Edna Avenue
?ENflicQtt \1763 s f
linkėti kuo didžiausio juo susi 15,4 aklieji. Taigi, per 12 metų
Phone
CEdar 3129'
STEPONAS BERGEN
;
£>.
i
■
1
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1
1
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g
aklumas
Lietuvoje
yra
kiek
su

domėjimo.
“L. A.”
Šią ekskursiją užgyrė
mažėjęs ir jo koeficientas kiek
LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE
vieniems 10,000 gyventojams
nukrito nuo 15.4 iki 12.8.
"
Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės i musų
L. A.

J. SAW. JEW-W

RENKIMĖS I LIETUVĄ

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJĄ

BĘRENGARIA
JUNE 17

Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą

Darbininkų

GUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave.

Kaunas. — Vyriausios darbo
. inspdklijos žiniomis, šiais me
stais iki Balandžio 28, d. į Lat
viją žemės ūkio darbams išvy■ ko 4500 darbininkų: 3004 vyrai
ir 1497 moterys. Visuose dar
bininkų registracijos punk'mse
visą laiką buvo jaučiamas trut kūmas moterų galinčių melžti
karves ir dirbti kitokius darbus. Kas platina “Dirvą”
Todėl daugiau moterų darbini n.platina apšvietą.

Cleveland, Ohio

F. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.
Ofiso Telcf. MAin 1773

Rampas St. Clair ir Ontario
Namu KEnmore 474OAV.

Norėdami pigiai pirkti namus bqpt kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausiu
kaina. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Ž
J

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS

>
J.

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų paį,
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus weikalc, vi-- į1
į ' sokioš Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- į;
į
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
■'«£!
į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
<
£
ir Apdraudos Agentūra
.•

į

C

P. P. M.ULIOEIS

6606 Superior Ave.

Cleveland

HEn. 6729

kių Latviai turėjo įsigabenti: X
iš kitų kaimyninių valstybių.
£
Darbininkų registracija Lat-Ą
vijon baigėsi Gegužės 15 d.; -jKiek Latvija pareikalaus, tiekiu
galės žemės ūkio darbininkų įsi-| j
vežti, tik žinoma, iš tų ąpskri-i.*
čių kuriuose yra žemės ųkio
darbininkų perteklius. — Tsb. į

ž

WILKĘUS.FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue b

<

SVARBI PASTABA

Mu$ų CHARTERED. CAGH 'Naydotojams
Iš priežasties padidėjusio reikaląviino musų Cbartęręd
„Coaeh ^ervięe, šiųomi pŲąšome visų j ųsų padaryti ,sąvp
užsakymus kuoanksčiausia galint. Kitaip, mes gal .ne
galėsim patjarųauti juirtsitą dieną s.lęada ,|>us .reikalinga,
kuomet bus jūsų piknikas, konyęncija ar kitkas.
Šio pajįąrnąvjpio.popųĮjarilkDrnĄS taip.išąųgo kąd iRRRls
rupi ar Įųrėsim. gapa autobusų ir opęrakpvių ,,ąptąrpąųti
visus senus ir naujus reikąląųkpjųs. Ątsitikirpe reikalo,
mes pirmi,aų aptarnausjjn ;mu§ų .senus drąųgus, kurie
išaugino ši biznį iki-tokio aukšto laipsnio. :Bet mums
reiškia gąyū Jūsų užsakymas anksti. .Dauguma naųdptojų ju užsįsąkė musų .patarnavimą iLiępps ,jr Rugpjū
čio mėnesiams. •

NURIMTIEMS PAŠARVOTI KAMBARĮ^ NĖMO.;KAjyfAI

-Sąukkit‘MĄin'9500 jr prašykit

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus,
be atsižvelgimo į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais
moderniškas.

RĘflfįerSfrp ,92Į92
'"-"-f''";'"'--"""'*"'"'

CHARTERED 5IJRVICE

The ^leveląoįl Railway £Iorppany .
-

1 :

*.

.*

;
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Editor—Peter Skukas

PETRAS RIMŠA

DARŽELIS GAVO KI
TĄ $100 AUKĄ
Lietuvių Kultūrinio Darželio
iždininkas P. —
P. Muliolis pra
neša kad mušti Darželis gavo
dar vieną’ stambią auka laike
šio vajaus — $100 nuo‘M. W.
Brennon, kuris savo troku pa
sitarnauja suvežimui visų sun
kiųjų reikmenų ir medegų mu
sų Darželio darbams.
Toliau, paskiros aukų rinkė
jos praneša gavusios aukų se
kančiai :
A. Baltrukonienė — $26.00
aukavo:
$10.00
SLA. 14ta kuopa
5.00
Pranas Zubinas
5.00
Adelė Zubinaitė
1.00
Aldona Zubinaitė
2.00
K. Varakojis
1.00
A. Sidabrą
.50
P. Vai tinas
.50
Bill Kombar
Thomas Thoss, Florist 1.00
Ona Pečkaitienė — $4.00
aukavo:
$1.00
J. M. Kazlauskas
Mr. & Mrs. F. Brandala .50
1.00
Toedtman and Follis
.50
K. Liutkevičienė
.50
V. Citavičius
.50
Gus Rerio

Amerikoje ir Lietuvoje, nes
“Dirvą“ skaito visur.
Dar kartą primename tiems
kurie priešingi aukavimui: bu
kit mandagus, jeigu nenorit ar
negalit duoti jokios aukos to
kiam garbingam tautos darbui.
Tie kurie duoda, yra ir manda
gus ir dubslųs, kodėl jums bū
ti tokiais nežmoniškais? Juk
pas jus atsilanko jūsų pačių
geri pažystami ir net draugai.
Iš senovės Lietuvių paprotis
yra svečią namuose priimti ir
pagerbti. Bet kiti apsieina lyg
laukiniai kada pas juos ateina
kas paprašyti aukos nekaltam
ir gražiam reikalui.
Butų gerai kad aukų rinkė
jos užsirašytų ir tų pavardes
kurie nemandagiai apsieina ir
pagarsintų “Dirvoje” visam
pasauliui....
Darželio Valdyba.

Socialistai Pešesi nuo
Pradžios iši Galo

Lankėsi Svečias
Klaipėdos

Among the most famous modern
sculptors of foreign countries, we
come across Petras Rimša. A Lith
uanian, Rimša was born on a small
farm in the village of Naudziai on
November 11, 1881.
While still very young, Rimša
craved to become an artist.
His
early simple paintings1 revealed re
markable artistic talent and showed
that he possessed an artistic ability.
Rimša's talent was soon recogniz
ed in the village were he lived and
before long he was called the “Mas
ter” because of his great artistic
works.
At the age of seventeen, Rimša
was urged by Dr. Grinius, an active
man in Lithuanian affairs, to study
in Warsaw.
Here he made rapid
progress under the valuable tutor
ship of Velionskis, an eminent Po
lish sculptor.
While Lithuania was still a pro
vince of Russia, there was held in
Vilnius an art exhibit in which
Rimša, now a distinguished sculptor,
exhibited two of his outstanding
works, me
“The_ noui
Ploughman” and “The
• - - ”, ,phe former reLithuanian Child.

Pranas Zaborskis
Praeitą penktadienį “Dirvos”’
redakcijoje lankėsi Pranas Za-'
borskis,
Švedu, Amerikos Lini- c®ive,d areat Pra‘8e V0!11 eritics and
•_ the latter was admired very much.the latter was admired very much.
JOS Klaipėdos skvi taus tedejas,
After some
some time,
time, Rimša
Rimša went
went to
to
After
IT V. P. Mucinskas, tos pačios Petersburg to take part in various
linijos New Yorko ofise Lietu- architectural exhibits. In the “Poošvių skyritius vedėjas
črenkos” exhibit, Rimša obtained a
Ponas Zaborskis , atvažiavo
i
®p.!endid
....
.
.- masterpiece
the Ploughman.
Ameriką trumpam laikui, pasi-j When the world war broke out,
pažinti SU Lietuviais laivakor-l Rimša underwent many severe hardčiu agentais Amerikoje. Atva- Ships. To maintain a living, he
viavn
aw Ynrksi tnn mein I labored as a merchant and occupied
ziavo i} N
New
y01 Ką tuo pačiu his leitllre time b perfecting his
laivu su Dr. šliupu ir jo seimą. scuiptOr works.
Kadangi svečiai užtruko čia,, In 1918 Rimša returned to Lith
visą dieną, juos plačiai po Cle- uania which now was independent,
settled in Vilnius. In 192Q he
velandą automobiliu apvežiojo and
moved to Kaunas, unsatisfied by
automobilių pardavėjas V. An ’ the surroundings in Kaunas, Rimša
dersonas.
departed for Berlin. Visiting Paris
Ponas Zaborskis papasakojo ' and London on several trips, he
.
paused in London to carve the bust
daug įdomių dalykų apie Lie 1 of
T. Norus - Norusevičius, minister
tuvą.
from Lithuania.
z

6820 Superior Ave.

Phone: ENdicott 4486

From a Reporter’s
Notebook

AMONGST OUR
LITHUANIANS

By VYT. SIRVYDAS.

WEDDING NOTES.
Miss Frances Wirbickas, daughter
of Mr. and Mrs1. A. Wirbickas, was
married May 24th. She took unto
herself a member of the Cleveland
Police force, Mr. John Shoemaker.
Now on their honeymoon with
the memories of a shower party
given by the bride’s friends' at her
parents’ home, 17320 St. Clair ave.,
May 22nd.

The Lithuanian “Taurų” Club of
Scranton, Pa., hit upon a very effee five way to show our people in
Lithuania the contribution to the
coal mining industry which the Lith
uanians of the United States have
made. According to a report from
V. A Kerševiėius, the Club will buy
a solid lump of the best anthracite
and have it sculptured into a model
of a Lithuanian miner working in
a Pennsylvania coal mine. Then it
will be sent to Lithuania as an ex
hibit of how some of the Lithuan
ians in the United States are earn
ing their daily bread. Three rous
ing cheers to the “Taurų” Club for
this worth while idea!

On Saturday, May 23rd., Miss
Stephanie Skukas, sister of the edi
tor of this section was united amidst
an array of confetti, bright dresses
and tuxedos, to Mr. John August a
mechanic for Fisher Body, of Cleve
land. Her sister, Helen, was maid
of honor, whilst brother Peter was
an usher in the wedding party.

Cleveland, O.

Victor August of Dayton, Ohio, on
Saturday, May 23rd, at St. George’s
Church.
Amongst the many Dayton and
out of town visitors' we find sev
eral relatives who came from Cam
den, N. J. They were:
Mrs. Martha Lukoševičius with her
two daughters and their husbands,
Mr. and Mrs. S. Dollars, Mr. and
Mrs. Peter Tuminskas and son, Mr.
and Mrs. M. Andrijauskas and son,
Vincent, and Mrs. Jakubauskas. While
tin Cleveland they visited their other
friends, Skirbantf, Andzulaitis’ etc.
Let’s all join in and wish the
best of luck to these three young
couples who are now happily sailing o’er the sea of matrimony.

PARSIDUODA saldainių ir de
likatesų krautuvė ant Madi
son avė. Geriausias pirkinis
Lakewoode, $300 savaitinių_in
eigų. Telef. LAkewood 2749.
Smulkmenų klauskit pas Zimerman, 10 iki 12 vai.. 13914
Union avė.

“Ethiopia is Italian”, Mussolini
Miss Betty Lucas, well-known in
said the other day, and we wonder
what became of our Lithuanian young Cleveland Lithuanian circles
friend Sargeant Paltarokas who, ac was also wedded to an August, Mr.
cording to Lithuanian press reports
was teaching military arts to the
dusky recruits of Selassie. It seems
that Paltarokas, who hails from
the town of Ukmergė, got to Ethio
turi
pia by way of the French Foreign
Legion. Let no one say there were
Jusli
pasirinkimui
šviežių
Naujų
no Lithuanians in the Ethiopian war!

VINCAS BRAZIS

Audinių Geriausių Vilnų
Clevelande šios savaitės pra
SIUTAI
SULYG JŪSŲ
džioje įvyko Amerikos socialis
TOPKOTAI
MI EROS
tų partijos konvencija. Socia
“The Mid-Week Pictorial” (published by the New York Times) on
listų suvažiavo ir kairiųjų ir
ir aukščiau
May 2 contained a striking picture
dešinesnių, ir jie tarp savęs pe
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI
of our Lithuanian mezzo- soprano,
šėsi ir barėsi nuo pradžios iki
Miss Anna Kaskas, which showed
pabaigai.
VINCAS BRAZIS
her Lithuanian type of beauty very
Pagaliau socialistų partija
well.
Miss Kaskas sang at the
SAVININKAS
Metropolitan opera, May 13 and 16th
Josephine Polterienė ir Adelė ir skilo — vieni nominavo Su
6113
St.
Clair
Avenue
Cleveland, Ohio
the Maddaleno ro'e in “Rigoletto”
vienytų Valstijų prezidento vie
Vilčinskienė — $11.50
and in “The Bartered Bride” on
tai kelis kartus kandidatavusį
aukavo:
May 15th and 18th.
$3.00 socialistą Norman Thomas. Ki
B. Velička
.25 ti tam pasipriešino, ir dalis iš
Sophie Palilunas
Only one Lithuanian will be among
1.00 bėgo iš konferencijos, sušaukė
J. Abraitis
the Big League teams this season.
.50
Kazvs Mikėnas
savo paskirą posėdį ir sutvėrė
He is the Yankee pitcher Broaca,
At present Peter Rimša resides who was slow in warming up, since
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKU
1.00 naują partiją, Social Demokra
J. Š.
1 in his native land where he works he had to have four starts before
1.00 tų Federaciją.
Eva pėčiulaitis
Marškiniai
j continuously and unceasingly, using pitching a complete winning game.
1.00
Atsimetėliai yra “dešinieji”, Daugiau vietinių žinių I his brilliant and whimsical Lithuan Vito Tamulis who showed good per Gražios Broadcloth Medegos
T. Olis
Paskiausių
pavidalų tamsus ir
.25 kuriems vadovavo James H.
ian imagination.
M. Salaguba
formance on the Yankee mound last kelnaitės ir marškiniai
margi
marškiniai
labai popntelpa
ant
5-to
pusi.
Cleveland
will
be
honored
by
the
year,
suffered
an
attack
of
pneumo

1.00
Bennie’s Fruit Market
Maurer, iš Reading, Pa. Atsi
Atletiško
pavidalo
3
už
$1.00
liarųs
po
$1.00
visit
of
Petras
Rimša
who
will
dis

nia
early
in
the
season.
This
left
1.00 metėliai sako kad “socialistų
Kay Wallace
play his extraordinary works dur him in a weakened condition, so he
1.00 partija pastalais laikais užviso
Kojinės
Mr. Mazaveckas
Kaklaraiščiai
ing te week of June 21.
was farmed out back to the Newark
.50 nesocialistiškais ir nedemokra Svečiai iš Camden, N. J. Some of the very impressive fi Bears. Let’s hope he gets back Vėliausių pavidalų gražios
George Roverstein
Rankų darbo tiktai po ... . 65c2
gures of Rimša are ‘Night and Day’, his full swing soon!
tiškais gaivalais”, kurie “nuve
kojinės
šilkinės
arba
Celenese
|
Puikus
gražaus šilko, stipruą,^
Keletą dienų praleido Cleve- ‘Grief’, ‘The Vision of the Knight’,
Mrs. Medelis — $4.2 5
dė juos nuo tikro kelio į suiri lande
3 poros už $1.00
2 už $1.25
' and ‘Satyr and the Owl’.
svečiai
iš
Camden,
N.
J.,
aukavo:
mą ir pražūtį”.
For the first time in the history
Amelia Zilen.
kurie
buvo
atsilankę
į
vestuves
Vilnoniai
Siutai
Skrybėlės
$1.00
Mrs. P. Aga
of international stamp exhibitions a
Norman Thomas, kuris jau
1.00 nuo pereitos žiemos pradėjo pa Betty Lukoševičiutės su Vikto
full collection of Lithuanian stamps
Mrs. F. Jagules
VYRAMS IR VAIKINAMS I Tokia kokia jms patinka ir
was presented at the “Tipet” exhi Specialiai tiktai .............. $18.50 f stiliaus kokio jieškote . . $2.95
.25 linkti prie komunistų “bendro ru J. August, iš Daytono. Tie
A. Namonas
HIPPODROME
bition in New York. The owner of
.50 fronto”, liko vadovauti kairie svečiai buvo: Matas Andrijaus
Mr. Peckauskas
this collection is young- Algindas
“BULLETS OR BALLOTS"
kas su žmona Marijona ir sū
1.00 siems socialistams.
Betty Alexas
Vizbara, of Brooklyn, N. Y. He
Sensacingiausia
drama
iš
šių
die

num
Vincu,
p.
Jakubauskienė,
.25
deserves a lot of credit for this ef
M. Brazis
Pas socialistus atsilankė dar
kriminalistų ir grobišių gyveni fort to popularize Lithuania and
.25 viena “pagunda” — komunistų kuri užlaiko saliuną, ir Morta nų
J. Savickienė
mo, kokia kada buvo pagaminta fil- its stamps, some of which are beau
atstovai-vadai Foster ir Brow Lukoševičienė, su savo dukte mose, bus pradėta rodyti Hippodro tiful. Another big collector' of Lith
7002 Superior Ave.
Marė Mišeikienė — $8 75
Kampas Giddings Rd.
rim ir žentais: Ona ir Petru
Theatre, šeštadieni. Gegužės 30 uanian stamps' is Mr. Ignas Saka
$5.00 der, kurie kalbino socialistus Tuminsku ir sūnum, ir Magde me
Anna Anderson
d., kuomet Edward
'
• G.
Robinson las, the business manager of the
Ceazaris)
persikels
i daily “Draugas,” in Chicago.
1.00 dėtis Į “bendrą frontą” visuo ir S. Dollars.
(Mažiukas
Juozas Kazlauskas
Cleveland^ naujoje Warner Bros,
1.00 se abi partijas liečiančiuose
Stasys Mazilauskas
Jie
atvažiavo
dviem
automo

filmoje “BULLETS OR
.25 klausimuose. Tačiau socialistai biliais, Clevelande prabuvo ke pagamintoje
A. Mozuraitienė
”
Here’s your chance to see Lith
.25 neiškentė ėmė rėkti ir kratytis lias dienas, aplankė savo pažys BALLOTS
B. Januškienė
Paremtas ant nuostabios Mai’tin’o uania under good auspices and at
.25 tos pagundos: “Mes esam ' na tamus, kuriuos turėjo kuomet Mooney apysakos, paveiksiąs at- a reasonable price. If you are an
A. Liutkienė
skleidžia šių dienų padėtį kurioje American born Lithuanian, join the
1.00 riai socialistų partijos! Mes gyveno Hermine, Pa.
Ant. Kunigiškis
žmonijos parazitai leidžiami apiplė excursion sailing on the White Star
nesam komunistai! Kiek čia
Svečiai apsilankė ir “Dirvos” šti Amerikos žmones po penkioli liner “Georgia”, July 11th. A 30
Kurie “Dirvos” dar neturit
yra draugų kurie mano kad so redakcijoje,
M. Galdikienė — $3.75
aplankė Clevelando kę bilijonų dolarių kas metai.
day visit to the country of your
cialistų
partijai
bus
naudos
jei
aukavo:
Lietuvių Darželį ir kitas įdo Kas yra tas smegenų trustas už fathers can be had for $250, (if you
pakalyje kriminalistų trusto?
Kas are under 20), or $300 (if you are
.50 dirbsim išvien su komunistais?” mesnes vietas.
M. Leimonas
yra tos žiurkės kurios tunka grobi over 20). In addition to the 30 days
.25 rėkė vienas socialistų vadų, M.
Jurgis Sabaliauskas
Vincas
Andrijauskas,
jaunas
iš visų musų?
Kaip galima of sightseeing in Lithuania, you get
.25 Krueger. Socialistai visais bal vaikinas, dar pirmą kartą lan- mais
Ona Deresevičienė
sulaikyti tos niekšystės, kurios' ėda 3 days in “Oui, oui, Paris” and 1
.50 sais rėkė nenori dėtis su komu kėši Clevelande, bet sako jam visus nuo senų amžių? Atsakymui day in "Heil Berlin.” Among the
M. Andreikienė
■BUL- sponsors of this excursion is the
.25 nistais.
tai reikalinga pamatyti
T. Mastokas
patinka. Jo tėvas jau Li ets
Komunistai vadai turėjo sa miestas
or ballots”.
Society for the Support of Lithuan
.25
Chas. Bačinskas
pirmiau
yra
čia
buvęs
pora
mekiti
žy- ians abroad (popularly known in
Prie Robinson’o dalyvauja 1
.50 vo specialį suvažiavimą Cleve tų atgal.
J. Bačinškas
mus filmų artistai.
Lithuania as DULR), and they sure
.25 lande, tikslu bene prisivilioti
E. Degutis
Gryždami dar mano sustoti Hippodrome taipgi rodo puikias ly know their onions, when arrang
.50 socialistus dirbti išvien. Vietoj Ermine, Pa., pas savo senus juokų filmas, naujenybes ir savai- ing a good and instructive time in
A. Cegelskis
Lithuania.
I think, “Dirva” will
tines žinias.
.25 Parodyti kokią savo galybę, so draugus.
A. Naumavičius
gladly furnish full information to
.25 cialistai tarp savęs susiskaldę.
A. Montvila
all applicants.
PARSIDUODA KEPTUVĖ
Per “Dirva” aukavo
Kero Veteranas Gerai $400 ineigų savaitėje užtikrin
$5.00
A. Padegimas
Svečiai iš Lietuvos
ta, nėra kompeticijos. Turi
Sugalvojo
būti parduota, iš priežasties sa Honorable Friend
Trumpu laiku Clevelande tu
Per P. V. česnuli
$1.00 rėsim garbingų svečių iš Lie Kipras J. Selickas, Clevelan- vininkų nesutikimo. 20 metu
Petras Ūselis
of Lithuania
tuvos :
dietis, “Dirvos” skaitytojas ir išdirbta vieta. Kreipkitės tarp
1
ir
2
po
pietų,
13914
JJnion
rėmėjas
nuo
pas
pirmo
jos
nu

Pirmiausia
atvyksta
Vincas
DAR YRA NORINČIU
Uždavinys, žynius Vilniaus va merio išėjimo, sumanė padary avenue.
Canadian Trophy Cup for sports
AUKAUTI!
men in high schools of Lithuania
ti
geriausia
su
savo bonų pini
davimo
reikalais
veikėjas,
kalŠių aukotojų vardai parodo betojas, “Musų Vilniaus” re- gais, kuriuos jis gaus po Bir
was presented by Lieutenant Colonel
G. L. P. Grant-Suttie when he was
kad dar vis yra ir yra norin daktorius.
TAIP, JUS NORĖSIT GAUTI 1937 METU
želio
15
dienos.
Jis
pasiryžęs
Jam priėmimą ir
visiting Lithuania in 1934.
Now
čių pridėti savo kad ir mažą prakalbas rengia
Lietuvių
Daruž
dalį
tų
pinigų
nuvažiuoti
ap

this1 Cup is held each year by the
auką Lietuvių Darželiui.
SIENINI KALENDORIUI
high school in Lithuania which
lankyti' savo tėvynę Lietuvą.
želio Sąjunga.
Iki šiolei tik keli šimtai vie
makes
most
progress
in
sports.
Liet.
Didžiausia
ir
Gražiausia
Kas daugiau iš veteranų, ku
Antras atvyks skulptorius
Colonel G.L.P. Grant-Suttie is a
tos Lietuvių prisidėjo prie Bi Petras
Rimša, kurio meno dir riems pinigai nereikalingi ki LIETUVIŠKA VALGYKLA very
hearty friend of Lithuanians, of
rutes Fontano pirkimo, o kur binių paroda
tiems
būtiniems
reikalams,
pa

bus surengta S.
Lithuania, of Lithuanian culture and
Duodame
i
stalą
skaniausius
tie tūkstančiai Clevelando Lie L. A. seimo laiku.
art. This honorable friend of our
seks jį?
(Daugiau skaitykit
tuvių kurie neprisidėjo?
valgius ir visokius legališkus people is living in Toronto, Cana ŠTAI KOKI SUMANYMĄ JUMS SIŪLO “DIRVOS”
straipsnyje ant 2-ro pusi.)
Trečias
—
tai
Dr.
Jonas
šliu

da,
now retired from the army.
Kitus gal niekas dar nei ne pas, su žmona ir šuneliu. Jie
GĖRIMUS.
ADMINISTRACIJA:
He was born February 17, 1890,
surado ir neturi kaip paprašyt. Clevelande
viešės
taip
pat
SLA.
educated at Trinity College and Uni
Bet tie visi kurie jau auka seimo laiku. Dr. šliupas kal WJAY Naujoje Vietoje
6824 Superior Ave.
versity of Toronto with a B. A. de Paskirkit vieną dolari išsirašymui “Dirvos” dabar — ir
vo! galit pagelbėt išjudint ir bės Lietuvių salėje.
gree He was first commissioned as laikraštis lankys jus ištisą pusę metų, iki galo šių rrietų.
Radio stotis WJAY, iš kurios
anuos miegalius: susitikę juos
Lieutenant, Canadian Militia, on Jan.
Plačiau
apie
šiuos
svečius
Metų pabaigoje, jums bus prisiųsta paraginimas pre
buna duodami Lietuviški radio DIDELĖ LIETUVIŠKA 10th. 1910.
pakiškit jiems po akim savo
Lack of space prevents us from
programai, Gegužės 23 d. turė
gautą Darželio paliudijimą ir bus pranešama “Dirvoje”.'
numeratą
atnaujinti. Tada kaip tik bus duodami nau
giving a detailed account of his
jo atidarymą savo naujos stu
t(klauskit' ar jūsų draugai tuarmy life and the number of so- ji 1937 Metams Sieniniai Kalendoriai — ir kiekvienas
dijos Carnegie Hall Buildinge,
tokį paliudijimą? Jeigu ne IŠVAŽIUOJA LIETUVON
cieties and clubr to which he belongs,
But we will say: We are atnaujindamas prenumeratą gausit sau Kalendorių!
i gali gauti paskirdami Dar Stella Ivinskaite šiose dieno 2-me aukšte. Studija puikiai
se apleido Clevelandą išvažiuo įrengta, su naujais moderniš C. Pakeltis Pharmacy indeed very proud to have such
želiui savo auką.
Vienas Dolaris skiriamas laikraščiui yra tik mažyte
an honorable friend.
Kurių r.eaplankė aukų rinkė dama į Lietuvą. Ji išplauks kais baldais ir instrumentais,
1117
E.
79th
Street
Arėjas Vitkauskas.
dalelė jūsų visokių šiaip menkiems niekams išmėtomų
jos, tie gali patys atnešti savo Gegužės 30 d. laivu Britannic, su daug vietos, su visais pato
(Kampas Pulaski Ave.)
auką Darželio sekretoriui K. S. per Londoną į Klaipėdą. Kele gumais.
dolarių kas savaitė — o štai už vieną dolari “Dirva”
šioje vaistinėje užlaikom viKarpiui “Dirvos” redakcijoje, tą dienų pabus Londone, pas Atidarymo iškilmėms buvo
lankys
jus per 26 savaites!
LITHUANIAN
GRADUATES
pakviesti ir visų laikraščių at- šokias namines ir importuotas
arba iždininkui P. P. Mulioliui, kui vyks į Lietuvą.
OF GREATER CLEVELAND
Jai
visus
kelionės
dokumen

gyduoles
nuo
visokių
ligų,
kaip
stovai.
Vakare
tarp
6
ir
7
:45
6606 Superior Av. Visiems iš
HIGH SCHOOLS
duodama paliudijimai už jų ir tus ir laivakortę parūpino “Dir vai. buvo duodama specialis tai nuo aštriojo užsisenėjusio EAST TECH —
vos” agentūra.
programas. Atsilankė ir kalbą Reumatizmo, nuo visokių žaiz Alphonse Bachenskas, Joseph Gra
mažiausį pinigėlį.
P-lė Ivinskaite, niekad nebu pasakė miesto mayoras Burton dų, dedervinių, nevirškinimo vi žulis,
KAIP UŽSIRAŠYTI “DIRVĄ”
John Kazėnas, Anthony LutPASIDARYKIT SAU GARBĘ! vus Lietuvoje ir Europoje, pa ir programo paįvairinime daly durių, užkietėjimo vidurių, ko kus, Edward
Macijauskas, Allred Vietiniai: Atsilankykit patys arba atsiųskit savo vaiką su $1.00
Nebūkit šykštus kuomet jus matys visai kitą pasaulį ir tu vavo visų vietos radio stočių sulio, kataro, lytiškų nusilpnė Preikšą, Frank Raizis, Constant Ra
jus “Dirva” tuoj pradės lankyti kas penktadienio rytas.
pakalbina aukauti Darželio Bi rės gerus laikus ir daug paty artistai atstovai ir keli artistai jimų, visokių lytiškų ligų, ner- kauskas, Joe Saukia vičius'. Edward Iš irkitų
miestų: Įdėkit į laišką $1.00 ir užrašykit aiškiai savo
Sharkus,
Walter
Šimkus,
Vitus
Surutes Fontanui. Daugelis pra- rimo. Europa, su savo senais iš kitų miestų.
viškumo, nemigės ir visokių ki- kys and Philip Žemaitis.
vardą, pavardę, ir antrašą ant voko ir viduje laiško,
mėtot niekais daug dolarių per istoriškais miestais, kur per il Stanley Altschuler, tautinių tokių ligų.
ir užadresuokit:
WEST TECH —
ištisą metą, kodėl negalit pada gus amžius kas nors dėjosi, ir programų direktorius, pareiškė
Emaly Pertis. Theodore Karabinus,
C. Pakeltis Aptieka
ryt sau garbėj aukaudami Dar kurios kiekviena pėda žemės, kad trumpu laiku jis suruoš ką
and Edward Brazis.
želiui ?
turi ką nors pasakyti., toli įdo tokio įdomaus iš visų tautų 1117 E. 79 St.
Cleveland, O.
JANE ADDAMS —
Jūsų vardas kaipo gero Lie mesnė negu Amerika ir jos sąryšyje su naujos įstaigos Telef. ENd. 8533 ____
ENd. 8534 Anna Babrauskas, Adele Masilions, conn a
•
a
tuvio nuskamba visoje plačioje miestai.
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