D1R\^JTHE FIELD)
LITH
Publishe

Ohi
6820 /&£

MANAGING

D1RVA (THE FIELD)

/JT

3L **•

T WEEKLY

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

in Cleveland by the

Išleidžia

Publishing Co.
Cleveland, Ohio

£7^ O R—K.

S.

Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė
Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose -----------Kanadoje ir Meksikoje-----------Lietuvoje ir kitose šalyse

KARPIUS

Entered as Second-Class matter December Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the Act of March 3, 1879.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
CLEVELAND. OHIO GEGUŽŪS-MAY 26, 1939
KAINA 5c.

•
$2.00
$2.50

$3.00

DIRVA
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

24-ti metai (24-th Year)

v

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS
>T

PATARIA MOKĖTI
DAUGIAU
Washington. — Komerci
jos Sekretorius Hopkins
įrodo kad perdaug Ameri
kos šeimų šiais laikais ban
do pragyventi tik su $15
savaitėje. Jo manymu, bū
tina kad šeimų ineigos bu
tų iškeltos iki $25 savaitė
je, tada butų didesnė apivarta ir visi daugiau pelny
tų.

<

*

STREIKUOJA. Detrclt,
Mich. — Sustreikavus sep
tynių Briggs Mfg. Co. skyriii darbininkams, viso ar
ti 65,000 Detroito automo
bilių darbininkų turėjo bū
ti paleisti iš darbo. Strei
kas tiesioginai apima apie
15,000 darbininkų.
Netekę darbo yra Chrysler darbininkai Detroite ir
Indiana valstijoj.
Streikas kilo dėl unijos
viršininkų nesusitarimo su
kompanija dėl 26 darbinin
kų nusiskundimų, kurių 14
buvo paleisti iš darbo, kiti
kitaip nuskriausti.

RUSIJA LAIKOSI SA
VO REIKALAVIMU
TAMPRIAI SĄJUN
GAI

Londonas, Gegužės 24.—
Vakar Genevoje įvyko pa
sitarimas Britų, Prancūzų
ir Sovietų Rusijos atstovų,
kurie iš principo priėmė
trijų valstybių militarišką
sutartį atspirčiai prieš Ro
mos-Berlino ašį.
Šiądien Ministras Pirmi
ninkas Chambėrlain skel
bia jog Britų vyriausybė
daro naujus pasiūlymus
Rusijai, kuriais tiki bus
galima pilnai susitarti be
ilgesnių trukdymų.
Chambėrlain sako kad iš
pasikalbėjimu su Sovietų
ambasadorium Maiskiu Ge
nevoje, paaiškėjo visi pun
ktai kurie buvo opiausi su
tarties siekiant.
Chambėrlain tikisi kad
iki Birželio 5 bus galima
paskelbti pilna sutartis su
Sovietų Unija.
Rusija nusistačius iško
voti iš tų vakarų valstybių
tampresnę militarišką są
jungą, kad ir pačiai Rusi
jai butų užtikrinta dides
nė pagalba atsitikus reikaui.
Rusija protestuoja prieš
Švedų ir Suomių sumany
mą apginkluoti Aalando saias Baltijos juroje, netoli
Rusijos išeigos į jurą.
W
-YGegužės 19 d, Chamberain padarė Hitleriui pasiuymą įvesti Europoje ilgąpastovią taiką, jeigu Vokie
tija tikrai įrodytų savo at
sižadėjimą puldinėti kitas
šalis spėka ir pradėtų ge
resnius santikius su kaimy
nėmis.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ
MINISTRAS Pirm. Generolas Černius per spaudą pareiš

kė vyriausybės karštus norus
sudaryti gyvą kontaktą su vi
suomene, nes tik glaudus ry
šiai tarp vyriausybės ir tautos
gali užtikrinti sėkmingą vals
tybės tvarkymą.
NUMATOMA

Lietuviškų tautiškų šokių atvaizdavimas
Amerikos sostinėje, Washingtone, Tau
tinių šokių iškilmėje, Įvykusioje Balan-

PREZIDENTAS NE
PATAIKAUJA

džio 27, 28 ir 29. Lietuviškus šokius at
liko Vytauto Beliajaus grupė iš Chicagos. Grupė matoma šokant viename iš

VOKIEČIAI SIŪLO LIETUVAI IŠSTATYTI
KITĄ UOSTĄ — KLAIPĖDOS KRAŠTE

NUSKENDO S. V.
SUBMARINAS

Portsmduth, N. H., Geg.
Washington, Geg. 22. — Bėdinas, Geg. 20. — Ta sienių reikalų ministras J.
Prez. Roosevelt sakė kalbą rybų su Vokietija pasekmė Urbšys, kuris su von Rib- 23. — Suv. Valstijų kariš GRYŽTA Iš ISPANIJOS.
Amerikos smulkių prekybi je Vokietija pažadėjo pa bentropu pasirašė Lietu kas povandeninis laivas nu Lietuvos pasiuntinybei Pary
ninkų suvažiavime, kuri statydinti Lietuvai naują vos-Vokieti jos preky b i n ę skendo i 240 pėdų gyli At- žiuje įteiktas 50 asmenų sąra
lantike. Laive radosi 59 šas. Tai tie Lietuviai kurie
buvo leista per radio.
uostą į pietus nuo Klaipė sutartį.
vyrų įgula. Kiti laivai nu buvo išvykę kovoti Ispanijoje.
Net Rooseveltą remianti dos (arčiau Nemuno su bė
Tuo
pat
laiku
Berline
vyko gelbėti.
laikrąščiai tai jo kalbai ne gini o į Kuršmarį)4.
viešėjo ir pasirašė karišką
Užlietoje submarino da Dauguma nori sugryžti Į Lie
pritaria., Vienas sako:
tuvą. Pasiuntinybė kol kas rū
Be to, Lietuvai suteikia
“Ponas Roosevelt pada ma dvi laisvos zonos Klai sutartį Italijos užsienių rei lyje 26 vyrai prigėrė, o už pinasi jų išlaikymu.
kalų ministras Ciano.
darytos dalies 33 tapo iš
rė daug nustebinančių da pėdos uoste.
•
Toledo, O. — Sustreika
Romos-Berlino
ašis
gi

gelbėti.
lykų ir pasakė nekurias
GULBĖS šymet į Lietuvą
vo Gulf Refinery Co. darbi
nustebinančias kalbas bė Būdamas Berline, Gegu riasi jog šia sutartimi su
parskrido žymiai anksčiau ne
ninkai, apie 200. Jie nori
gyje savo šešių metų pre žės 21 d. turėjo pasikalbėji rišama 150,000,000 žmonių,
gu
kitais metais. Jau Vasario
sutarties su kompanija.
VOKIEČIAI SIŪLO
zidentavimo, bet ši kalba mą su Hitleriu Lietuvos už- ”kurių niekas nenugalės”.
mėnesį Žuvinto ir Metelių eže
DRAUGIŠKUMĄ
gal būt buvo nuostabiausia.
ruose plaukiojo tie dideli šiau
KIETOS Anglies darbi
JAPONIJA BIJO KIŠ
NESUTARIA DĖL
Po tokio ilgo laiko kalbėji
rės
paukščiai. Gulbės nepabū
LIETUVAI
ninkų algų-darbo valandų
mų apie gelbėjimą biznie
go
net
stipresnių Vasario mė
TAKSŲ
TIS
I
EUROPOS
tarybos su kasyklų opera
riams, įrodymų kad bus da
nesio
šalčių
ir Dzūkų ežeruose
KAUNAS.
—
Laikraštis
“
Atoriais privedė prie to kad
REIKALUS
roma kokie nuraminanti Washington. — Kapita
pasiliko
iki
galutinio atšilimo.
B-C-am
Mittag
”
Berline
skel

už keliu dienų tikima pasi
žygiai trumpoje ateityje, listai trukdė P^ez. Roose
Vien
Žuvinto
ežere dabar plau
bia
savo
atstovo
pasikalbėjimą
rašyti sutarti.
Tokyo. — Japonijos mi su Ryprušių oberprezidentu E. kioja apie 20 gulbių.
ko visi laukia, dabar prezi velto darbus reikalaudami
dentas išeina su pareiški kad butų panaikinta taksa- nistru kabinete kilo nesu Kochu Klaipėdoje. Pareikšda
•
TIKISI PAGERĖJIMO,
mu kurie neduoda jokių vimas korporacijų nepada sipratimai dėl Japonijos su mas kad Vokietija norinti ge MINISTRŲ TARYBA priėmė
Industrinis atsigavimas vivilčių kad administracija lintų pelnų. Prezidentas sidėjimo su Romos-Berlino rų santikių su Lietuva, Kochas ūkio porinio vežimo standartą,
soje šalyje sako prasidės
darys bent ką sugrąžinti pareiškia jog sutinka pa bloku. Kiti Japonai tame kalbėjo:
pagal kurį visoje Lietuvos te
apsireikšti Birželio ir Liedurnus į dirbtuvių kaminus naikinti ir likusius taksus mato pavojų. Premjeras “Aš daviau parėdymą kad ritorijoje ūkio poriniai vežimai
pos mėnesį.
ai’ prali uksinėj imą abejo ant tų pelnų, bet nori kad Baronas Hiranuma deda nebūtų legalizuojami keršto (ratai) turės būti dirbdinami
Žymiai pagerės plieno
visas pastangas neprileisti
jančių
širdyse”.
butų pravesta ir atitinka Japoniją
jausmai, kurie kokiu nors bu vienodai ir būtinai geležinėmis
darbai dėl papiginimo plie LIETUVIS LĖKTUVO
Į
militarišką
sąmas įstatymas apsaugo- jugą su Italija-Vokieti ja, du butų aiškinami praeitimi. ašimis. Iki šiol ūkininkų dirb
no kainų.
PILOTAS
SUV. VALSTIJOS pasi jantis nuo išsisukinėjimų
Vokietija yra perdidelė ir iš dinami vežimai buvo įvairiai
kurios
verčia
Japoniją
dė

skirtingi. Už naujų standarCLEVELANDE pasiry Baltimore, Md., Geg. 22. ryžo padaryti Puerto Riko nuo taksų, nes valstybės tis. Japonija bijo kad ki didi kad ji reikštų žemus kerš tinių vežimų pasidirbdinimą
jausmus, nes tai priešinga
žo streikuoti Įvairių prekių — Įvedant orinį susisieki salą antru Gibraltaru, ap iždas turi gauti ineigas.
lus Europoje karui prieš to
bus duodamos pašalpos ir pasaugai
nuo
priešo
laivyno
ir
musų
tautos charakteriui.
ir siuntinių išvežiotojai jei mą per Atlantiką tarp S.
Vokietiją-Italiją,
ji
turėtų
skolos.
nebus pakelta mokestis ir Valstijų ir Europos, pirmu įsiveržimo i Karibejos ju Iš MASKVOS praneša stoti kariauti, o ji ir taip “Mes norime tikros ir patva
sutrumpinta darbo valan tinis toks lėktuvas, milži ras. Tai salai apginkluoti buk Rusijoje panaikinta yra nusilpninta ilgo karo rios draugystės su Lietuva. LIETUVOJE šį pavasarį pa
dos. Streikas apims apie nas Yankee Clipper išskri paskirta 30 milijonų dol.
formulė spaudos cenzūra. su Kinija. Japonijos gali Tuo budu kiekvienas Klaipėdos sodinta apie 1,500,000 medelių.
1,000 vyrų. Laikas nusta do iš čia Gegužės 20 d. ir RUMANIJOJEj nelaimė Kiek iš to bus gero, jeigu mybės apribotos, nežiūrint krašto Lietuvis tam tikra pra Pernai medžių sodinimo dieno
sme yra lyg ir mano apsaugo mis buvft pasodinta apie 1 mi
pasiekė Prancūziją, Mar- je ant geležinkelio užmušta visa spauda vistiek pasilie kiek ji aukštai šoktų.
tyta Birželio 1 d.
je.”
seilles miestą, Gegužės 22. 13 žmonių, 60 sužeista.
lijonas medelių. Buvo apso
ka tik komunistiška.
Toliau
Kochas
pažymėjo
:
To lėktuvo pilotas yra
dinta 7,500 sodybų, 30 kapinių,
DEPORTUOJAMIEMS
LENKŲ-VOKIEČIŲ
“
Mes
norime
pirmon
eilėn
Lietuvis, Adomas E. Kal10 aikščių ir parkų, L600 kiloSTOVYKLA
.išplėsti
ekonominius
santikius
APSIŠAUDYMAI
kauskas. Jis jau keletas
metrų
kelių, 80.000 metrų gatWashington. — Atstovų
su Lietuva, tikėdami kad tuo vių, 130 ha miško ir tt. Be
metų darbuojasi su oro li
DANZIGE
Rūmai perleido bilių, kurį
metu ir politiniai ryšiai medelių, buvo pasodinta apie
nijomis. Per kelis metus
perdavė Senatui, apimantį pat
draugiškoje
dvasioje bus stip 700,000 daigų.
Danzig, Geg. 21. — Len skraidė tarp New Yorko ir
įsteigimą
“koncentracijos rinami ir gilinami.
Kiekvienas
kas šiądien nušovė vieną Pietų Amerikos. Jis pra•
stovyklos” ateiviams nu
Vokietį, Danzigo pilietį.
skraidęs virš 400,000 mylių • KAUNAS, Gegužės 16 d. — LIETUVOS Susisiekimo Mi skirtiems deportuoti iš šios Lietuvis darbininkas kuris no SKUBUS TEISMAI. Teisin
ri dirbti Klaipėdoje, kiekviena gumo ministerijoje svarstoma
Derybos su Vokietija vyksta nistras atleido užsienio Lietu
Danzigo Vokiečiai parei oro kelių.
šalies.
vius,
atvažiuojančius
atlankyti
firma kuri čia norė klausimas steigti Lietuvoj sku- ‘
susipratimo
dvasia.
Numato

kalavo iš Lenkų didelio at
Pernai negalėjo depor- Lietuviška
tų
Įsikurti,
ras darbo galimy bius teismus, kurie spręstų pa
Lietuvą,
nuo
automobilių
rink

ma
30
procentų
prekybos
apisiskaitymo už tai. Lenkai JAPONAI pastarų dienų
tuot 460 svetimšalių kadan bės. Klaipėdos
liavos
—
šią
vasarą
Lietuvon
uostas — tai prastus nusikaltimus, šie tei
įrodo kad kaltė buvo pačių mūšiuose Kinijoje praneša vartos Vokietijai, dėl kurios
gi
nebuvo
gauta
iš
jų
šalių
Vokiečių, kurie buvo už išmušę ir sužeidę 36,000 atsiskaitymas eis klvringu, nes važiuojantieji ir su savim turį jiems pasai. Tokie svetim yra musų atviras pasiryžimas smai butų apskričių miestuose
abiejuose kraštuose valiutos automobilius ar motorcinklius, šaliai butų laikomi tokioje — turi ir ateityje tarnauti Lie ir veiktų pagal teismų santvar
puolę Lenkus viršininkus Kinų.
tuvos prekybai su pasauliu. To kos įstatymo papildymą. To
už kelius mokėti neturės.
vežantį automobilį.
Pereitos savaitės pabai judėjimas suvaržytas.
stovykloje.
dėl Lietuva gauna Klaipėdoje kių nusižengėlių bylos turėtų
Gegužės 24 d. Lenkas pa goje mūšiuose Kinai išžu —Gegužės 21-28 dienomis • KAUNAS, Gegužės 18 d. —
ypatingą laisvą uostą. Aš esu būti išspręstos jau antrą die
CHICAGOS
policijai
bu

Kaune
įvykstančiose
astuonių
sienio viršininkas apšaudė dė apie 4,000 Japonų.
Studentai ir visuomenė Kau
įsitikinęs kad Vokiečių-Lietu ną po nusižengimo, šie teiskrepšinio
vo
pranešta
iš
Paryžiaus
.Europos valstybių
kitą Vokietį, bet nenušovė.
ne, Šančiuose ir Mažeikiuose iš
Danzigo nariai vėl karš 18 prigėrė. Jugoslavijo rungtynėse dalyvauja ir daug kilmingai įteikė kariuomenei kad naziai Vokietijoje pa vių santikiai laimingai vysty mai baustų tik areštu.
siryžę nužudyti Amerikoje sis toliau.”
tai užprotestavo.
je, po smarkaus lietaus už- svečių iš kitu šalių.
346 šautuvus, 13 kulkosvai
esantį Dr. Benešą, buvusį Kochas dar pridūrė kad rei LIETUVOJ svarstoma klau—Gegužės 16 d. Kaune pra džių ir 16,000 litų pinigais.
tvinus upei žuvo 18 žm.
Čekoslovakijos prezidentą. chas skiria Klaipėdos (Meme simas steigti žemės ūkio tarysidėjo SELL (Suomių, Estų,
Heywood Broun, 50 m.,
—
Vyriausybė
svarsto
linų
Latvių
ir
Lietuvių
studentų
or

žymus Amerikos žurnalis ITALIJOJE nuslinkus iš
S. V. kariuomenės vado lio) statybai 50,000,000 reichs bą, kuriai pirmininkaus žemės
prekybos
ir
žemės
ūkio
darbi

ganizacija)
konferencija.
Aka

tas, apsivedęs perėjo į Ro kalno žemei, sniegui ir ak
vybė padavė užsakymą pa markių. Klaipėda busianti an ūkio ministras. Taryba svars
mos katalikų tikybą. Buvo menims, užmušta 11 žmo demikai manifestavo Baltijos- ninkų prievolės Įstatymų pro gaminti kariškų lėktuvų už tras pagal didumą miestas Ryt tys visus su žemės'tikiu ir ūki
prūsiuose.
LA. ninkavimu surištus klausimus.
jektus.
Skandinavijos vienybę.
protestonas.
nių.
15 milijonų dolarių.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

t

gražiųjų parkų sostinėje, šokių vaidini
mas ir tautiškos dainos Įvyko Constitutional Hali, dalyvavo Į 17,000 žiūrėtojų.

AMNESTIJA.

Teisingumo ministerija išsiun
tinėjo kalėjimams aplinkraštį,
kuriuo nori surinkti žinių apie
politinius kalinius: kiek kuris
nubaustas, kiek laiko jau atkalėjo, kaip elgiasi, koks svei
katos stovis, ir tt. Iš tikrų
šaltinių patiriama kad sergą,
gero elgesio ir už menkus nu
sikaltimus. nubausti kaliniai
bus amnestuoti.

D

Wyoming Klonis, Pa.

R

V

A

MIRIMAI

I

Lietuvių Dienos Rėmė

Kietos Anglies Industrijos Miestai, kur Gyvena ir

I

LIETUVOS MINIS
TRO KALBA

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Antanas,
apysenis, KUZAS Ona, 66 metų, mirė d
d. Gegužės, Chicagoje. Ame
mirė
eidamas
gatve
Bal. 20,
Veikia musų Vientaučiai
LIETUVOS
GENERALINIO
rikoje išgyveno 29 metus.
P.
žadeikio,
Lietuvos
Įgalio

Daugiau*
Chicagoje.
SIMONAITIS Jonas, mirė Ge
to Ministro Washingtone žodis KONSULATO NEW YORKE
LIEPONAITIS (vardas nepagužės mėn., Mahanoy City,
New
Rašo Jonas J. Nienius.
NEW YORK. — Lietuvos atidarant Lietuvos skyrių
AUKŲ PAKVITAVIMAS
žymėta), mirė Bal. mėn., Pa.
Parodoje,
Yorko
Pasaulinėje
Paviljonas New Yorko Pasau
No. 6
MAKARAS Antanas, pusam
Detroit, Mich.
linėje Parodoje atidarytas Ge Gegužės T4 d.:
žis, mirė Gegužės 2, Lemont,
KLAIPĖDOS
PABĖGĖLIAMS
YUCAITĖ Ona, mirė Gegužės
(coro- gužės 14 d. Iškilmėse dalyva Brangus viengenčiai iš Lietunavo apskrities daktaro
>
III. — Tauragės aps., Žvin
So.
Boston,
Mass.
Sanda

4, Chicagoj. — Raseinių ap.,
nėr) padėjėju, Rašo straips-. vo Lietuvos Ministras P. ža- vos ir Amerikos:
gių par., Pajurės miestelio.
(Tesinys iš pereito nr.)
ros Moterų Klubo vaka
deikis,
generalinis
paviljono
ko

Kaltinėnų p., Numenikų k.
Amerikoje išgyveno 30 me
nius į medicinos. žurnalus, yra misaras M. Avietėnaitė, Gene Štai šiądien Jums skelbiama
rienės pelnas $73, Sand.
tų.
Amerikoj išgyveno 32 m.
uolus musų tarpe veikėjas, vi ralinis Konsulas Jonas Budrys, maloni naujiena: Lietuvos, Jukuopa aukavo $10, ir va
ŽYMUS LIETUVIAI ŠIOJE
GURKAS
Vincas, mirė Kovo
karienės svečiai suaukaALIŠAUSKAS Martynas, 23
sur dalyvauja. Buvo LRICSA. Lietuvos garbės konsulas Ka maloni naujiena: Lietuva, Jūsų
27
d.,
Buenos
Aires, Argen
APIELINKĖJE
Tėvynė,
nūnai
laisva
vo
$54,
viso
$137,
kurie
senoji
mirė Bal. 3. Newark, N. J.
centro daktaru-kvotėju. Da nadoje Grant-Suttie, Profeso
tinoj.
Alytaus
ap., Puzonių
Savo laiku Wyoming Klony bar yra keturių apielinkes S. rius Caldwell, Parodos pirmi respublika, Nevv Yorko Pasau atsiųsti per J. N. Permik.
Argentinoje
išgyveno 9
BRASLAUSKAS Martynas, 47
.00
linės
Parodos
proga,
atsiųsda

nienę
$137
je ilgai gyveno, nekurie dar te L. A. kuopų daktaru-kvotėju. ninkas Grover Whalen, Fede- ma savo sūnų ir dukterų paga
metus.
25
m.,
užmuštas
automobilio
So.
Boston,
Mass.
SLA.
ralis komisijonierius E. Flynn,
begyvena, kiti- jau mirę, šie
176 kp. iš Neponset, va
Jis yra Dr. O’Braičiutės švo- Pabaltės valstybių ir organiza mintus padarus, savo dvasinio
Balandžio, Hartford, Conn.
Duok žmogui šviesą — jis pats
žinomi Lietuviai:
karienėje surinkta: po
cijų atstovai ir keletas tūkstan ir fizinio pajiegumo vaisius,
geris.
S AKAI JUŠKIENĖ (Barony- atras sau kelią — kas platina
tarytum
butų
pati
čion
atvy

$2:
K.
Vileišis,
M.
Kem

Kun. Dr. Antanas Varnaitis,
čių
publikos.
Programe
buvo
Peter M. Margie (Mažeika),
tė) Agota, 48 metų, mirė Ge Dirvą — tas platina apšvietą.
zūras; po $1.50: V. Jan
buvo pirmas SLA. prezidentas. Prothonotary Luzernės Apsk. kalbos, liaudies dainelių ir be- kus pas Jus į svečius.
gužės 18, Cleveland, Ohio.—
kus, C. Volunkevičius,
Jis čia mirė ir ilsisi amžinai. teisme. Taipgi yra pirminin nų muzikos. Po iškilmių pub žinoma, tai yra tik maža
Sudargu parap., Suvalkijos.
G. Stukas, T. Oreivis, J.
dalelė Lietuvos turtų, bet ir iš
Amerikoje išgyveno 33 me
Poetas Kun. Jonas žilinskas- kas Atletų Lygos Wyoming lika apžiurėjo paviljoną.
jų mokėsite pažinti ir supras Bagočius, S. Mockus ir
Lietuvos
paviljonas
į
visus
tus.
čia
anŽilius (Jonyla) gyveno
Klonyje. Jaunas ir energin lankytojus, o ypač į musų jau ti širdį tos tautos kuri pagim toliau kiti po $1 ir po
KAVALIAUSKAS Juozas, 47
kurių dėl vietos
kstyvesniais laikais ilgokai. gas Lietuvis.
nimą, kuždės paslaptinga jie- dė istorinės reikšmės didvy 50c-.,
metų, mirė Gegužes 11, Chi
stokos
pavardžių
netalrius,
kuri
davė
mums
Daukan

Mirė Lietuvoje.
J. L. Savage (Juškevičius), ga, kaip jauna, valstybė didžiu
cagoje., — Ukmergės apskr.,
pinam.. Aukas atsiuntė
Jonas Simanavičius, gyveno vaistininkas, iš Wilkes-Barre. pasiryžimu kuria ateitį, atiduo tą, Valančių, Basanavičių, Ku
Siesikų par., Mikėnų kaimo.
S.
J.
Rarafinas
27.10
Maironį, žemaitę, ir
Plymouthe ir Wilkes-Barre. tu 1938 m. baigė mokslą, dabar da savo duoklę bendrai žmoni dirką,
Amerikoje išgyveno 28 me
Toronto,
Ont.,
Kanada.
S.
knygnešių
legijoną,
kurie
pra

jos kultūrai. Tas pakels musų
tus.
rėjo tarnybą teisme ilgus me gyvena Philadelphijoje.
L.
A.
236
kp.
$10,
ir
po
tautos vertę prieš kitus, tas su mynė takus į tautos atgimimą,
GARUCKAS
Juozas, sulaukęs
$1
aukavo
Ant.
Margis,
išaugino
daugelį
taurių
valsty

tus. Jau miręs.
Adv. A. W. Wallace (Valin- stiprins musų pačių nuotaiką
senatvės,
mirė
Gegužės 11,
J.
ir
O.
Margevičiai,
A.
bės
vyrų
su
pirmutiniu
ir
da

Dr. J. L. Aleksaitis, dabar čius), priimtas į apskrities tei ir savimi pasitikėjimą. Tačiau,
Chicagoje.
—
Panevėžio
ap.,
ir
Br.
Kavoliunai
ir
Jo

yra Panamos Kanalo zonoje smą praktikuoti advokatystę, kad iš šio Lietuvos dalyvavimo bartiniu Prezidentu Antanu
Ramygalos
p.,
Užkalnių
k.
nas
ir
M.
Jukutoynai
14.00
Smetona
priešakyje,
su
garbin

parodoje butų kuodaugiausia
karišku daktaru.
ZAVLEVIČIENĖ Ona (Valin- !
Mass., SLA. 43
Spalių mėn. 1938 m.
naudos, mes turime organizuo ga Lietuvos kariuomene, kuri Eoston,
Dr. J. W. Zigmant. Dabar
kp.,
per
ižd.
K.
Vilaiši
čiutė), pusamže, mirė Gegu
yra
laidas
musų
laisvės
ir
ne

Taipgi iš čia eina mokslus tai ir nuoširdžiai padirbėti.
ir sek. S. Mockų
25.00
žės 11, Chicagoje. — Taura
priklausomybės.
taip sau laisvai gyvena, prak pusantro tuzino jaunuolių Lie
gės ap., Eržvilko par., Žvi
Tat ateikite ir pasidžiaukite Waterburv, Conn., SLĄ.
LAUKIANT LIETUVIŲ
tika neužsiima.
tuvių, kurie po plačią Ameriką
11 k. per B. Petrauską 10.00
kaičių k. Amerikoje išgyve
kaip
savo
darbais,
kaip
savo
DIENOS
J. M. žmudzinas. Buvo an- pasklis.
J.
Kničinas,
iš
E.
Milinono 47 metus.
kuriniais;
tegul
ateina
Jūsų
Speciali musų pasirodymo
gliakasyklų viršininkas, daug
cket,
Me.
1.00
jaunimas,
kad
jis
tėvų
ir
pro

ČERNAUSKAS
Antanas, pus
diena bus sekmadienį, Rugsėjo
GIRTUOKLYSTĖ
N. J., SLA. 101
rėmė Lietuvą. Jau miręs.
amžis, mirė Gegužės 8, Chi
10, kuri parodos vadovybės yra tėvių tradicijas ir pažintų ir Paterson,
5.00
Mokytojas T. C. Anskis, iš
cagoje. — Šiaulių ap., Klo
Wyoming Klonyje yra 40 pavadinta Lietuvių Diena. Šiai pamylėtų. Jus, mieli Ameri kp. per J. Treinį
Scrantono
Liet.
Draugijų
kos
Lietuviai,
esate
galingas
vainių par., Bešonių kaimo.
Glen Lyon. Daug dirbo SLA. karčiamų, kurios bendrai moka dienai remti susikūręs Lietu
Sąryšis per pirm. Petrą
tarp mažos Lietuvos ir
Amerikoje išgyveno 25 m.
7-me Apskrityje ir vietos Lie po $300 metams taksų už savo vių komitetas, Tas komitetas ryšys
Pėstininką ir ižd. Joną
galingos
Amerikos.
JANKUS
Jonas, mirė Gegužės
ruošti
Lietuvos
tuvių tarpe.
biznį. Sumoka $12,000 į me yra numatęs
25.00
Lietuvos vardu atidaryda Steponauską
3, Inkerman, Pa.
Dariaus-Girėno
diePaviljone
Dr. Jonas W. Sarpalius, du tus valdžiai. Visi karčiamninną, Liepos 17, Prof. K. Pakšto mas šį Parodos Skyrių pareiš ' APSIGYNIMO FONDUI
RAUDONAITIS Juozas, 26 m.
metai atgal miręs.
kai turi gerus automobilius, jų paskaitą, Tačiau tai bus tik kiu kad šis Lietuvos geros va So. Boston, Mass., Lietu
užmuštas anglies kasykloje
Pijus J. žiuris, čia ėjęs pra šeimos turi pakankamai pini komiteto
veiklos pamargini- lios mostas tesudrutina Lietu vos Jaunimo Ratelis per
Gegužės
1, Scranton, Pa.
vių tarpusavį broliškumą, teLAČIONIS Mykolas, mirė Ge
dinius mokslus; dabar chemi gų. Mes prageriam į metus mas.
K.
Mereškauska
10.00
2 Asmeniškai Lydimos
pagilina Lietuvos ir Amerikos
gužės 5 d., Hanover, Pa. —
Viso
$254.10
kas, gyvena Cleveland, Ohio. mažiausia šimtą tūkstančių do Didžioji ir svarbioji musų draugiškumą.
Aukotojams ir aukas ren Kaišedorių ap., Žaslių par.,
Adv. Izidorius Jakštis, gy larių. Sarmata. Galima be to iškilmė — LIETUVIŲ DIENA.
Lietuvos “vieningo darbo”
Jos
programas
jau
nustaty

kant
Genera Slabados k. Amerikoje iš
veno 20 metų Wilkes-Barre, apsieiti. O kiek mes praleido tas ir jai intensyviai, ruošiasi Ministrų Tarybos Pirmininkas, linis pasidarbavusiems
Konsulas
nuoširdžiai
dė gyveno 39 metus.
dabar praktikuoja advokatūrą me palaikymui čia Lietuviškų chorai, benai, tautiškų šokių Generolas Jonas Černius, štai koja.
BAČINSKAS Pranas, mirė 24
kokį pasveikinimą malonėjo
Kovo, Sao Paulo, Brazilijoj.
šokėjai. Iš įvairių kolonijų atsiųsti
Springfield, III.
mokyklų ?
: .
AVLASEVIČHTTĖ
s.._ 19 —gaunami
užklausimai
ir
prane

Tarnas Shamis, čia leido mė
(Bus daugiau)
šimai,
iš
ko
susidaro
vaizdas
“
Lietuvos
Skyriaus
Tarptau

tų,
mirė
Balandžio'
9, Viliai
nesinį Anglišką laikraštuką,
H
Zelina. Brazilijoje.
kad Lietuvių Diena bus visų tinėje New Yorko Parodoje ati
“The Booster”, apie Lietuvą. PENNSYLVANIJOJE
ran- Amerikos Lietuvių didžioji de darymo proga Amerikos Lietu
KLTMAŠAUSKIENĖ Veronika,
Dabar gyvena Chicagoje.
dasi 50,144 svetimšaliai imanti monstracija.
Pavyzdžiui, iš viams siunčiu savo sveikini
32 metų, mirė Balandžio 7,
Berisso, Argentinoje.
P. S. Paukštis, Penna Statė valstijos pašalpą. Iš tų 10,967 Philadelphijos jau užregistruo mus. Tebūna visi Lietuviai
RATKELIENĖ Magdalena, 84
ta 10 autobusų, iš Waterburio vieningi ir teneužmiršta savo
Universiteto sporto vadas.
yra Allegheny apskrityje,
E. PAURAZIENĖS PAGERm., mirė Balandžio 24, Det
senosios tėvynės.
Dr. Kostancija O’Braitis, bu
Valdžia rūpinasi atsikratyti 30 Išautobusų.
RIMAS
roit. Mich. Amerikoje iš
Chicagos turbut susida
Ministras Pirmininkas
vo gana pasižymėjus, nes pri šios svetimšalių šelpimo naš rys speciali ekskursija, su ku
gyveno
26 metus.
Černius.”
Gegužės 18 d., šv. Jurgio pa
klausė prie West Side ligoni tos, sakydama kad jokia kita ria atvyks irgi apie 300 rink
SARAUSKIS
Stasys, 58 metų, IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
su
rengtas
rupijos salėje buvo
mirė Gegužės 6, Brooklvn,
nės gydytojų štabo. Dabar gy šalis nešelpia svetimšalių. Jų tinių choristų.
Per Gothenburgą, Švediją
vakarėlis pagerbimui vietinės
Išviso Lietuvių Dienos pro
vena Chicagoje.
moterų darbuotojos ir dabarti N. Y.
prisirišimas prie šios šalies, sa grame
Pirmoji Gegužės-May 31 d.
dainuos per 3000 choris
nės Moterų Sąjungos centro KRUGELIS Motiejus, mirė Ge
Antanas Sodeika.
Gyveno ko, pasirodo tame kad jie net tų, kurių
gužės
6
.,
Waterbury,
Conn.
prisiruošimu rūpina
Antroji Liepos-Julv 1 d.
pirmininkės, Elzbietos PauraEdwardsvillėj ir vargoninkavo nepasirūpino įsigyti Amerikos si specialė muzikų komisija su
ŽINIOS
Amerikoje išgyveno 36 me
zienės.
Ji
žinoma
savo
veiki

Kingstono Lietuvių parapijoje pilietybę.
tus.
komp. Žilevičium priešakyje.
Antrą ekskursiją
mu ne tik tarp Lietuvių bet ir AUSENKIENĖ
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Petronė, 44 m.
Dainų programo iškilmingumą
keletą metų, turėjo gerą cho
vadovaus
tarp Amerikonų moterų. Ji
mirė Gegužės 6 d., New Bri
Vladas Mueinskas
rą. Dabar Kaune. Valstybės
yra viena iš gabiausių čia gi tam.
VALSTIJOS SEIME Penn pagyvins Metropolitan artistė
Švedų Amerikos
Conn.
Ona Katkauskaitė; ji sudai
sylvanijoje nubalsuota praves nuos
Operoje.
Linijos Lietuvių
CHICAGO, III. — Gegužės musių Lietuvaičių.
MAČYS
V.,
60
metų,
mirė
Ge“
Karvelėli
”
su
Chicagos
skyriaus vedėjas
6 d., Arkiv. Geniotis, Ameri Po vakarienės, iš svečių tar gužes mėn., Baltimore, Md.
Prof. Kun. B. F. Kubilius, ti įstatymas uždrausti gerai rinktiniu choru.
Amerikoje.
po buvo pakviesta Sąjungietės
siais plentais važinėti sunkiems
čia gyveno, dirbo, mokinosi, prekiniams
Iš Lietuvos atvykus p-lė M. kos Katalikų bažnyčios, sugry- ir šiaip viešnios pasakyti kal MARAVSKIS Mykolas, mirė VI. Mučinskas
trekams sekmadie Baronaitė
žo
iš
New
Yorko,
ir
buvo
su

Gegužės 4, Pittston, Pa.
rengia jaunimą tau
dabar gyvena S. Boston, Mass. niais ir kitomis šventomis die
Abi ekskursijos užgįrtos Lietuvių
tiktas grupės savo sekėjų Jo- beles, kurios pareiškė gerus ŽUKAUSKAS Juozas, pusam- Laivakorčių
tiškų
šokių
programo
išpildy

Agentų Sąjungos Anų
Adv. J. Andziulaiti^ dabar nomis.
linkėjimus
šiai
musų
darbščiai
nistų, kurie surengė jam gra
žis. mirė Gegužės 5, Chica Gauk nemokamai suteikiamą musų
mui.
Lietuvaitei.
gyvena New Yorke.
žias priimtuves. Tarp kitų da
goje. — Telšių ap., Nerim- ekskursijų brošiūrą ir retkartinį leiREIKALINGA PARAMOS
lyvavo keletas jų grupės kuni Dalyvavo narės iš 64 kp. ir
PENNSYL VANIJOS kasyk
”*
dinj “Turizmo žinios”.
Joe Rice (Juozas Račius),
daičiu par., Trimisedžių k.
72 kp. ši kuopa buvo suorga RIMKIENĖ
Kiti išplaukimai iš New Yorko:
Su tokio milžiniško progra guOlesė (Obiržaitė),
elektros inžino-mekanikas, se lų operatoriai 18-j e apskričių
nizuota p.Paurazienės pastan pusamžė, mirė Gegužės 4 d.,
anglies kasyklose va mų rengimu yra nemaža išlai
...Birž. 3, Rugp. 19
nas atletas ir žymus Lietuvis. minkštos
karinėje valstijos dalyje pasi dų, kurioms padengti reikalin —Chicagos Lietuviai ruošia gomis. Pasirodo kad prisira Chicagoje. — Raseinių aps.? Kungsholm
Drottningholm Birž. 12, Liep. 13
Vedęs su Aire. Priguli vietos rašė sutarti su U. M. W. A., ga visos Amerikos Lietuvių pa si dalyvauti Lietuvių Dienos šiusios narės didumoje yra čia
Kražių par., Butkiškiu dv. ‘ Gripsholm . . Liepos 24, Rūgs. 8
Lietuvių parapijoje.
angliakasių unija. Tas apima rama. Užtai - Lietuvių Dienos programe New Yorke, ir rūpi gimusios jaunosLietuvaitės.
M
ileris
Nikodemas; pus
nasi tos dieųos surengimo pa
Dr. A. J. Valibus, Edwards- 470 kasyklų su 46,000 darbi komitetas ir kreipiasi į Ameri rėmimu. Gegužės 8 d., Sanda M. S. 72 kp. randasi šv. Petro
amžis,.
mirė
Gegužės 5 d., ; Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
kos Lietuvius, visas organiza ros salėje įvyko Chicagos Lie parapijoje. Jos pirmininkė yra
Chicagoje.
—
Tauragės ap.7 swedish american line
ville, Pa. Jaunosios kartos ge ninkų.
poni M. Balnis, ir finansų raš Šilalės par., Bikavėnų
cijas,
prašydamas
prisidėti
prie
kai 4W. SlstSt.
ras gydytojas, atletas. Du me •PENNSYLVANIJOJE yra šios didžiulės šventės pasiseki tuvių komiteto susirinkimas, tininkė p. Brazaitienė; jos abi
Rockefeller Center
mo.
Amerikoje
išgyveno
29
kuriame
sudaryta
ir
reikalin

New Yoik, N. Y.
tu buvo Penna valstijos legis- daugiau geros rūšies vieškelių mo.
sakė savo sveikinimus ir linkė metus.
komisijos. Iš Chicagos nu jimus.
laturos atstovas, mokyklų di negu kurioje kitoje, valstijoje
Be rėmėjų specialių ženkle gos
matyta
važiuoti į New Yorką
Gražius linkėjimus pareiškė ^nillllllill9llilllillllU9i89i9ilU!l9i9lil!{lliiH!9n999il9!l9HI9USn!!fIS9n32ii9UUIiniH9HH^
lių, kurie jau senai platinami, didele ekskursija.
rektorius. Keturis metus tar- šioje šalyje.
Chicagiečiai
yra išleista ir Lietuvių Dienos taip pat rūpinasi rėmimu Lie 64 kp. vice pirmininkė, M. KiGarbės Globėjų ir Rėmėjų di tuvių Paviljono. Rėmėjams, bus selienė, V. Stapulionienė ir E.
plomai, kurie duodami už su suteikta atitinkami liudijimai, Molienė. A. Grybienė, iždinin
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
teiktą paramą Lietuvių Dienai. kaip paaiškino Konsulas Oauž- kė, pusėtinai gerą kalbą pasa : tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
kė. Buvo daug gerų linkėjimų : sopios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- =
Komitetas su pasigėrėjimu vardis.
iš pačios 54 kp. Kuopa nejau
praneša kad jų darbą parėmė
na ir turtinga energijos pilno : miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
ir tapo:
mis narėmis ir veikėjomis.
i globėjais:
Kuopos narės atminčiai p.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
$25.00
Ministras P. žadeikis
Paurazienei suteikė dailią lem :
ir Apdraudos Agentūra
E
25.00
Adv. Zuzana šalnienė
pą. Poni Paurazienė, sujaudin :
Brooklyno Moterų
ta tokiu savo vientaučių įver • 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 E
Vienybė
65.00
tinimu jos darbų, savo kalboje
100.00
SLA. Centras
gražiai dėkojo savo draugėms.
BAIGĖ MOKSLĄ
22
Po visu linkėjimų buvo žai
Kiser aukštosios mokyklos
ir rėmėjais:
115 mokinių užbaigė mokslą. dimai, kuriuose vadovavo E.
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu
L. Normantaitė, Chicago 10.00 Šiame
yra šeši Lie Paurazienė. Vakarėlis buvo la
Savait. Amerika
25.00 tuviai : skaičiuje
du
vaikinai,
J. Bielskis, bai jaukus. Linkiu p. 'Paura
QUEEN MARY
Ed.
Alexinas,
ir
keturios
pane zienei dar ilgai darbuotis Lie
Už
paramą
širdingas
Lietu

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą
E. M.
viškas ačiū! Tikime kad ko lės, F. Rodmisk.es, A. Cekun, tuvaičių tarpe.
IR BALSAMUOTOJAS
QUEEN Mary .... Birž. 21
AQUITANIA ... Gegužės 31
miteto darbai susilauks dides K. Zakar, A. Venys.
Specialus Ekskursiniai- Išplaukimai:
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
nio pritarimo, ir paramos iš viŠios mokyklos žymiausias
QUEEN MARY ... Liepos 5
---------------AQUITANIA
........... Birž. 14
2334 PRADŽIOS MOKYK
j su Amerikos ir Kanados Lie- sportininkas su titulu' Diamond
AQUITANIA ......... Birž. 28
AQUITANIA .... Liepos 15
LOS. šiuo metu išviso Lietu
i tuvių.
Star. yra Ed. Alexinas.
Parsikvieskit savo gimines! Reikalaukit dykai knygelių: U Kaip
Šia proga prašytume besiku Ceremoniškas programas di voje yra 2334 pradžios mokyk
Parsikviesti savo gimines iš Europos.”
riančių ir susikurusių kolonijų plomų įteikimui Įvyks šį šešta los, iš kurių 1967 — I laipsnio,
Dėl daugiau informacijų kreipkitės i
| komitetų neatidėliojant kiek dienį, Gegužės 27 d., nuo 8 vai. keturių skyrių kurso, ir 367 —
vienu reikalu kreiptis į:
vakare, N. C. R. auditorijoje.
D. Rep. II laipsnio, šešių skyrių kurso.
Rakandų Krautuve
World’s Fair Lithuanian
Daugiausia mokyklų yra Šiau
Committee
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
J. A. Urbonas
16 West 75th Street
lių apskrityje — 240, su 528
Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio
N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit, Mich.
New York City. “Dirvos” Agentas Daytone klasėmis. Per metus padaugė
Savininkas
Vedėjas
Metz Foreign Exchange Bureau, 9128 Oakland Av., Detroit, Mich.
534
Michigan
Av.
Dayton,
O
jo
15
mokyklų
su
274
klasėmis.
Kazys P. Vilniškis.
SliO

jai — ir Jų Reikia
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j
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I Nikodemas A. Wiikelis I
I

CU URD

The Vilkelis Fumiture Co.

i

DIRVA

kada artinasi rinkimai vi
sokių “načelnykų” ir “staršų”, lyg kokių gubernato
rių ir ministrų.
DIRBTINIAI DANTYS
Dabar kaip tik laikas ge
(Pabaiga iš pereito nr.)
jau priklauso nuo paties pa
nerolams susirinkt į Picnors, tiesa, dantistas
Taigi, su pagalba ‘Fasteeth’ ciento,
burko Marsą ir ten susitart
dažnai gali daug kuo pagelbė
miltelių dirbtinius dantis gali ti. Daleiskim sau, jaunikaitis
iš katro galo “vajų” pra
na palaikyti priderančioje vie įsigijps dirbtinus dantis neno
dėt, ir pradėt taip kad an
toje
gana ilgą laiką. Per tą ri pasirodyti tarp kitų bedan
traeiliai ir trečiaeiliai “de
laiką
pacientas jau gerokai su- čiu, o naujai sudėti dantys išmokratai” nesužinotų kas
pradžių suteikia gana daug ne
sipažysta su dirbtiniais danti patogumo.
aplink juos darosi. Kaip
Atrodo jog tiesiog
mis ir jų naudingumu bei ko negalima juos nuolatos laikyti
kas antri metai taip ir da
kybe.
burnoje. Dažnai vienoj ar ki
bar laikas generolams ren
Toliau, ankstyvi dirbtiniai toj vietoj jie spaudžia smege
gtis “ant stogo”, o tai ge
dantys jų savininkui neša ke- nis ir toj vietoj pradeda labai
riausia proga aplandžioti
liariopą
naudą. Viena iš svar skaudėti. Dantų gydytojas ati
visus kampelius kur tik yra ■
biausių tai veidą palaiko natu- džiai apžiūri ir pataiso, nes per
“draugų” ir jiems jpasakot ■
rališkame stovyje. Antra, tai ilgai užsitraukus gali išsivys
kas turi būt renkamas “į.
jau gali šiek-tiek kramtyt mai tyti kokia rimta infekcija.
stą, o trečia, asmuo kartą tu Nekurtais atsitikimais nei
seimą” ir kas turi būti nerėjęs
dirbtinius dantis jau ži dentistas negali gelbėti, pavyz
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Kad nesulaukė tai ne ką sirodė kad kovot nebuvo vai., šeštą valandą jau buvom mą priėmimui į Lietuvą. Iš ro, su kuriuos kartu gryžtam gai jei asmuo turi kur nors pa • APIE 150,000 asmenų Suv.
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busai linksmų, dainuojan daro bei pritaiko dirbtinus dan kad jau negali gryžti į darbą
kynė
jo
laukti,
nes
viskas
ką
■šio
laivo,
su
jos
sunum
Juozu,
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tydamas kad prižadai iš Taip ir sukasi tas musų tė: “Kas skaito, - rašo, duonos ir sveikinimų jis skubinosi at si kas tik Palangoje gyveno ir
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
”, “Baltos lankos, juo likti savo fotografavimą susi
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pildyt daug sunkiau negu gyvenimas lyg užburtame neprašo
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
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Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
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i
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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bon “brolį” diktatorių, o komisijos, išlaidos, sugaiš Kiekvienas studentas turėjo pamatyti veidus žmonių ku Šis momentas vėl buvo jau '£«
♦o*
tas tuojau griebėsi “suby- tys, rezoliucijos, skundai, pakartoti tuos žodžius, paskui rių visai nesitiki. Aš vis kal dinantis, ir Bronė išsireiškė,
tyt” “generolą” ir išmisli- apeliacijos ir kitokį palte visa klasė, o aš tik norėjau kad binau juos, iš to džiaugsmo, ir “tikrai bus apie ką parašyti į |
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tos dvi valandos greičiau pra nepajutau kaip minios užmas pamuš”. Pirm negu galėjo nu
nęs “pažangos vajų” pra liai, o skelbimų ir naujų eitų.
nutilo, kas tai švelniai palietė eiti nuo busų, choras turėjo
dėjo sunkų darbą.
mane už rankos ir parodė nu padainuoti keletą dainų, paten
“piliečių” kaip nėra taip
Dirbo, dirbo, prirašė ne nėra. Nei diktatoriai su Kai pamokos pasibaigė ir tilti, nes orkestras ant laivo kinimui juos sveikinančios mi ; (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
mes papusryčiavom, jautėmės pradėjo griežti “Lietuva Tėvy nios.
suskaitomą daugybę vardų reformatoriais, nei genero visai
;
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
atsigaivinusios, o dešim
ir pavardžių, miestų, nume lai su garsiais savo priža tą valandą jau skubinom Į bu- ne Musų”, po ko orkestras iš Pagaliau mes palikom chorą •
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
užgriežė “The Star ir ėjom vakarienės. Po to nu
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Spangled
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musų, nes mes bu dinantis. Tuo tarpu laivas pri susitarėm padaryti savotišką
tas darbas jau, dėkui die kitaip kol neturėjom dak laukianti
vom susitarę kartu važiuoti i ėjo
priestotėn ir buvo nuleis priėmimą Pirmyn Chorui, ka
vaičiams, pasibaigė. Da tarų, advokatų, arba kol jie Klaipėdą pasitikti ekskursiją
bar liko tik pasižurėt kiek valgė duoną iš savo krep iš Amerikos, musų sportinin tas iš laivo lieptas pasažieriams dangi mes užsikvietėm juos at
silankyti pas mus į DULR. vil
naudos tas darbas davė, o šio. Bet kada jie sugužėjo kus. Mes žinojom kad jie bus išlipti.
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naudos ir prisikišus nema ten kur yra “riebios algos” iškilmingai sutikti, taigi norė ti prie nulipimo kad galėtume čioti į pajūrį ant tilto. Kadan
jom matyti tą visą sujudimą. pasveikint kiekvieną sportinin gi mes išgyvenom Palangoje
tyt. Visa nauda tai kad ir suėdo į “minkštas kėdės” Prie
to ir Pirmyn Choras ten
organo puslapiuose nerei tai ir sukasi viskas ant vie bus, o po sportininkų sutikimo ką kai jie ėjo iš laivo. . Mes beveik dvi savaites, ir visada
tiesiog didžiavomes jais, tokie kai tik sueidavom dainuodavom
kėjo rašyt nieko naujo, nes tos, ir viskas ką turime tai choras vyks Į Palangą, kadan aukšti
puikus vyrai, išviso, dvi savo pamėgtą dainą “Blynai”,
tie patys vardai, numeriai, tik bildesį ir rėkavimus lai gi čia rytoj duos koncertą.
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rim iš vieno galo, bet iš ki (“pervažas”). Juo daugiausia nomis
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darbų — ir "daugiau nieko. nepatogiu keliu. Tuo keltuvu lyvauti ir priimti sportininkus; je Lietuvoje. Mes priėmėm “Atgal” choraspareikšdami
priima “Pir
Tos pačios bėdos ir su pini bus galima pervežti per Nemu jie visi susirinko čia praleisti juos bučkiais ir atvirais glė myn” chorą, ir mes sudainagais. Kuo daugiau pinigų, ną apie 250 žmonių arba po 12 keletą valandų, iki laivas at biais, buvo nepaprastai smagu vom savo ”himną”. Po to se
pamatyti juos ir dalintis ma kė daugiau dainų, dainavo vi
plauks ape 3 valandą.
tuo daugiau kelionių ir iš vežimų.Į prieplauką visi mes nuvy lonumais švenčiant Lietuvos sas buris. Mes nuėjom pasi S
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mirtinumo
rekordų,
jų ir sugaiščių, ir tada nors
traukti jūsų gimines iš Lietuvos aolan- =
pusė Lietuvos buvo ten susi kaktuves. Tai buvo pirmas Dr. puikus ir malonus vakaras. Vi =
iš razumo išsikraustyk: iš darbas prie akmenų skaldymo rikus. Tiesiog buvo jaudinan Jonikaičio parvykimas į Lietu siems dainuojant ir linksmi
kyti jus keletui savaičių ir pamatyti =
vieno stalčiaus imk, dėk į Anglijoje yra pavojingesnis tis ir gyvas subruzdimas, mi vą po daugelio metų, o Adv. nantis, Palanga skambėjo dai =
nomis
;
daugybė
pareiškė
savo
nios bangavo, šukavo ir sveiki Uvicko pirmutinis aplankymas
=
New Yorko Pasaulinę Parodą. Prade- ii
kitą, o kaip vakare pažiūri negu angliakasyklose.
no vieni kitus. Uniformuotas Lietuvos, nes jis Amerikoje gi džiaugsmą kad yra Lietuvos
j dienos “biznį” tai ir neži
kit rūpintis apie dokumentus dabar — =
JAUNAS., nevedęs rašytojas, dūdų orkestras jau radosi prie męs. Jis apie Lietuvą daug sūnus ir dukterys, dauguma jų =
nai ar ką uždirbai per visą gyvenąs
Lietuvoje, nori susipa pat prieplaukos krašto; maišė žino, nes yra veiklus Lietuvių turėjo laimę pirmą kartą būti
klauskit Dirvos Agentūroje.
S
mielą dienelę, ar ne.
žinti su Amerikos Lietuvaite. si moterys tautiniuose rūbuo gyvenime ir organizacijose, ir savo tėvų žemėje, laisvoje, ne
Ale visgi labai malonu Atsakysiu Į visus rimtus laiš se ir visur matėsi gėlių. Buvo yra plačiai žinomas visose Su priklausomoje, gražioje, svetin
kad “pažangos vajus” jau kus. Apmokėjus persiuntimo smagu pamatyti pažystamus vienytose Valstijose. Iš profe goje Lietuvoje.
prisiųsiu iliustruotą veidus iš Kauno, nes mudvi bu sijos advokatas, dabartiniu lai Dauguma musų baigėm va
pasibaigė, ir tai pasibaigė išlaidas
knygą su savo fotografija, {dė vom išvažiavusios per porą sa ku yra teisėjas Detroito prie karą atsilankydami “Pajurėje”,
lyg žinodamas kad jau lai jusios foto ir biografiją siųs vaičių, net pasiilgom jo. Suti miestyje.
kur praleidom laiką celebruo- == 6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio =
kas pradėt kitą “vajų”, ku kit: Lithuania, Virbalis, iki kimo komitetas tik švaistėsi ir Visi jie buvo nuvesti į Vik dami ir šokdami.
(Bus daugiau)
ris įvyksta kas antri metai par. 10 Lt. Nr. 965,720.' (21)1 apžiūrinėjo paskutines smulk torijos viešbutį, kur buvo pa

Gerb.

JŪSŲ

SVEIKATA

SPRAGILAS

Kelione po Musų Lietuvą

■

I Parsikvieskit Giminesl I

|

DIRVOS AGENTŪRA

|

DIRVA

4

LAIŠKAS KURIO S.
L. A. ORGANAS
AMERIKOS laikraščiuose pasirodė žinia apie Lietuvos
** pasirašymą su Vokietija prekybinės sutarties dve
NESKELBIA

jetui metų, sulyg kurios Lietuva duosianti Vokietijai 30
nuošimčių viso savo eksporto. Kiti pranešimai savo buk
Vokietija pasižadėjus pastatyti Lietuvai naują uostą
“pora kilometrų Į pietus nuo Klaipėdos” — ir kad “bai
gta pasitarimai dėl Klaipėdos, kur taip pat duosią Lie
tuvai dvi laisvas zonas.”
Kam tas “naujas uostas” ir toliau i pietus, Vokie
čių valdomose žemėse? Kodėl ne Šventosios uostas Į
šiaurę nuo Klaipėdos ir Palangos?
Butų gera gauti tikrų oficialių žinių iš pačios Lie
tuvos. Jei Lietuva imtų statydinti savo Šventosios uos
tą, tą gausiai paremtų Lietuvos išeiviai.

<

----------

Apačioje telpa Lietuviškas
vertimas laiško, kurį Pennsylvanijos valstijos Apdraudos
Departamento komisijonierius
Matthew H. Taggart parašė S.
L. A. Prezidentui Adv. F. J.
Bagočiui, Balandžio 20 d., 1939
m., kuomi uždraudžia kelti Su
sivienijimo centrą iš New Yor
ko į Pittsburghą. Nors komi
sijonierius įsakė S'LA. prezi
dentui to laiško turini paskelb
ti organe Tėvynėje, tačiau jo
iki šiol nepaskelbė.
Štai laiškas (Lietuviškame
FAIRVA, vasaros bėgiu, per keletą savaičių, išeis šešių vertime):

puslapių. Tas duos redaktoriui šiek-tiek atsikvėp
ti. Musų Lietuviški redaktoriai neturi kada atostogau
ti, neturėdami pavaduotojų (išskyrus poros organų re
daktorius). Kiek patirta, tačiau, ir skaitytojai vasaros
metu daug mažiau skaito negu kitais sezonais.

Manau bus naudinga kad iš
davos musų konferencijos Ba
landžio 14 dienos butų suves
tos i pareiškimą Departamento
supratimo to pasitarimo taip
kad jūsų Draugija žinotų De
partamento nusistatymą.
Pirma, Departamentas jau
'pARP Rusijos-Britanijos-Prancuzijos gabaus įvyko su- čiasi jog buvo klaidinga kad
» * sitarimas — Britanija, kuri ilgiausia buvo priešinga jus įsteigėt savo ką jus vadinat
militariškai tų trijų valstybių sąjungai, sutiko nusileisti. “dirbtuve” (work shop) New
Tų trijų valstybių susitarimas gali duoti laisvai at Yorko valstijoje, ir kad dabar
tinėmis sąlygomis, kurios rei
sikvėpti net Pabaltijo valstybėms, prie kurių Hitleris kalautų
didelių išlaidų tenai
kibti neatsisako. Ta sąjunga sutinka teikti pagalbą Pa pasiliekant ir toliau, sudaro rei
baltijo šalims ir Turkijai, Rumunijai bei Lenkijai.
kalą jums sugryžti į PennsylKeistas yra Britanijos ir Rusijos baiminimasis Ja vaniją.
Antra, sugryžtant atgal Į
ponijos. Japonija pati jų bijo. Japonijoje kilo pasi Pennsylvaniją,
priežasties
priešinimas nekuriu norui dėtis i militarišką sąjungą su ar pateisinimo nėra
atskyrimui jū
Vokietija ir Italija, Į ką Hitleris ir Mussolini nori tą ry sų pastovaus ofiso (home offitų imperiją varu įtraukti, savo atsargai. Japonija, už ce — tai yra ten kur SLA. iš
imta karu su Kinija, pati save tiesiog žudo: ji nusilpo ėmęs savo čarteri) nuo biznio
reikalų vedimo ofiso, ir kad
finansiškai, kariaudama arti porą metų, nieko iki šiol jus
privalot sugryžti į Luzerdar neatsiekus. Kinija gali laikytis dar penkis metus, ne Apskritį. Sakydamas tai
o Japonijos už penkių metų gali nelikti.
aš neužmirštu jūsų argumen
Rusija, daugiau negu du kartu didesnė už Japoniją, tų, pirmas, kad jus sugryžtudrejia, kuomet Japonija pati, nujausdama kad Europoje met į didelės kompeticijos sri
tį, ir antra, kad jus neturėtu
gali kilti karas bent kurią dieną, žinodama kad gali pri mėt
tokios apielinkės kur skel
reikti stoti savo sąjungininkėms į pagalbą, kratosi nuo bimai jūsų oficialiame laikraš
to. Britanija taip pat, bijojo iki šiol daryti tą trilypę tyje butų pelningiausi, bet,
kaip aš jums sakiau, aš nejau
militarišką sąjungą, kad “nesupyktų Japonija”....
Jautis varlės pabijojo.... Bet ir butų tikri jaučiai čiu kad jūsų Draugijos intere
sai yra komerciniai.
jeigu nusilpusios Japjj^ijos baimintųsi.
Trečia, sulyg jūsų čarterio
’
*
teisių, Luzerne Apskritis yra
jūsų Draugijos namai J ir bent
Militariški pasiruošimai Europai atsieina beveik po 20 mi koks žygis mėginti ją pakeisti
lijonų dolarių kasdien, arba po $833,000 kas valanda. Kada turi būti pravesta prisitaikant
nors, ir gal greitoje ateityje, tie kurie ginklus į kalnus krauna, leidimams to apskrities teismų
ir suderinant su įstatymais
savo žmones spaudžia, turės po tais ginklų kalnais žūti.
tvarkančiais apdraudą Pennsylvanijoje. Kitais žodžiais, bent

AR Vokiečiai Danzigo išsižadės, ar puls jį pasitaikius
* progai, išlaikymui savo “garbės”, dar ir šiądien yra
neaišku. Tą pačią dieną kai Mussolinio atstovas Berli
ne pasirašė su Vokietija sustiprintą apsigynimo sutartį,
Britanija sutiko priimti Rusijos siūlomą trilypės militariškos sąjungos planą.
Visi Europos dalykų tėmvtojai tikrina kad Lenkija
bus sekanti Hitlerio agresijos auka, ir todėl reikia ti
kėtis kokio nors įvykio: ar ramaus tarp tų šalių susita
rimo, ar kokio nors išsišokimo išbandymui kuri iš tų
naujai sudarytų militarišką sąjungų bus stipresnė.
Jeigu be to užsitęs dalykai kaip iki šiol ‘tęsėsi, nekuriost mažos Vokietijos kaimynės dar kartą gali būti
užpultos, savo pozicijos stiprinimui toliau.
I AIKAS nuo laiko spaudoje ir sandariečių tarpe pasklista gandai buk SLA. valdanti socialistai daro
pasikėsinimus “atsikratyti”, “išmesti” Dr. M. J. Viniką
iš SLA. centro sekretoriaus vietos. Tie gandai pasida
rė jau chroniški. Sandariečiai privalo kuogreičiausįa
ištirti kas tuos gandus leidžia, ir pats Dr. Vinikas pri
valo atvirai ir aiškiai pasakyti kame dalykas.
• Reikia manyti ar tie gandai nėra keno nors fabri
kuojami tam tikru tikslu: gąsdinimu “išmesti” Viniką
iš centro sekretoriaus vietos, palaikymui sandariečių
pririštų prie socialistų bloko, kurie nori Susivienijimą
valdyti ir bijo kad kokia nors kita kombinacija susida
rius neišstumtų pačių socialistų iš SLA. vadovybės.
Socialistų arch-skymeris Grigaitis nori visomis pa
stangomis įvaryti kylį tarp tautininkų ir sandariečių,
nes tik juos suskaldęs, komunistus paspyręs, tikisi pa
laikyti SLA. savo rankose, niekam nieko neduodant.
Grigaitis įsivaizduoja kad sandariečiai, norėdami
“išgelbėti” Dr. Viniko vietą centre, nusilenks jam ir pra
šys “susimylėjimo”, daugiau nieko nenorėdami, ir pa
dės užkirsti kelią komunistams išreikalauti sau daugiau
vietų SLA. Pildomoje Taryboje....
Sandariečiai, užtai, dabar jau privalo apsispręsti
ir ruošiantis naujiems SLA. valdybos rinkimams pasiti
kėti visais SLA. nariais, o nenuolankauti kokių nors
“malonių” iš tų kurie taip begėdiškai moka apgaudinėti.
•

Į musų pastabą kad socialistai nori atsikratyti ko
munistų SLA. valdyme ir tik dėl to ruošiasi griauti
“bendrą frontą”, Vilnies komunistai bando aiškintis jog
to kis socialistų žygis butų jiems nei šilta nei šalta.
Gal jums, nesant kitos išeitis, taip ir geriausia, ta-!
čiau mes žinom vieną žmogų kuriam labai rupi tas da
lykas, todėl ir tą pastabą darėm.
J

kokios pastangos keltis ar pa
sirinkti kitą vietą turi būti da
roma tiktai po to kai bus užrekorduota diduma balsų Pennsylvanijoje esančių kuopų.
Ketvirta, kad nariai žinotų
apie Departamento nusistaty
mą, aš tikiu kad turėtų būti
paskelbta jūsų oficialiam laik
raštyje musų Balandžio 14 pa
sitarimo tikslas, ir aš norėčiau
gauti to laikraščio kopiją, ar
tai Angliškoje kalboje, ar ver
time, kiek tas pranešimas lie
čiasi.
PAAIŠKINIMAI

SLA. prez. Bagočius ir Tėvy
nės red. Jurgelionis buvo nuva
žiavę į Harrisburgą reikalauti
Pennsylvanijos valstijos Ap
draudos Departamento leisti
jiems perkelti' SLA. centrą į
Pittsburghą, jau po to kai per
eiti SLA. narių balsavimai pa
rodė kad daugiau balsų gavo
Pittsburghas negu kita kuri
paskira kolonija. Bet kelti neišdryso nepasitarę su valstijos
departamentu.
Departamento vedėjas jiem
pasakė, žodžiu kad jie negali
kelti į Pittsburghą,- bet jei no
ri kelti iš New Yorko (ir turi
kelti) tai gali gryžti tik į Lu
zerne (Wilkes-Barre) Apskritį,
kur SLA. čarteris išduotas ir
kur skaitosi jo “home office”.
Jei nori kelti į ‘ kitą Penna
valstijoje apskritį, privalo tuo
reikalu balsuoti tik Penna val
stijos kuopos, ir valstijos de
partamentui turi būti pristaty
ta balsavimų daviniai.
Tas balsavimų pasekmes ta
da svarsto apskrities teismas ir
daro sprendimą ar leisti centrą
kelti kitur, ar ne.
Bagočius ir Jurgelionis iš
siuntinėjo SLA. valdybos na
riams laiškus, kuriuose pasako
ja jog valstijos apdraudos de
partamentas “sutinka” leisti
kelt SLA. centrą į Pittsburghą*
tik reikalinga “nugalėti” Lu
zerne teismą ir kitas kliūtis. . .
Kad jiedu neklaidintų narių,
departamento viršininkas M.
H. Taggart, tačiau, po jų išva
žiavimo pasiuntė p. Bagočiui
savo pareiškimus raštu, reika
laudamas tą laišką paskelbti
organe Tėvynėje.
RYGOS Lietuvis Vladas Tu
mas rengiasi skristi iš Lietu
vos į Ameriką. Tumas yra pa
sižymėjęs sportininkas, Pasau
lio Lietuvių Kongreso metu
1935 metais jo vadovybėje at
bėgo buris Rygos Lietuvių
sportininku į Kauną. Skridi
mui organizuoti ėmėsi padėti
žinomas lakūnas Mjr. Jonas
Pyragius.

TeVYNeJE daug ŽIBUOKLIŲ
Čiulba čiulbuonėliai — džiaugsimas, klegesys.
Tai pavasarėlis žemę nukaišys.
Tai sužadins žemės daigelius meilius,
Nučiurlens į upes musų upelius.
Pasipuoš kalneliai saulės spinduliais,
O tie spindulėliai daug žiedų atskleis.
Ir sudygs Tėvynė, kalvos sužaliuos.
Ir kvepės žibuoklės upių pašaliuos.
Mes išeisim rinkti, eisim su daina,
Ir skambės krūtinė laimės kupina.
Iš tos laimės rausim, kelsime rankas:
— Kas pakeis Tėvynę, kas pajiegs tai, kas?
Ir nors daug vilios mus, ir daug kas mos —
Niekas nepakeis mums žemės mylimos!
Kai dangaus mėlynėj vyturėlis kais —
Mes Tėvynės sūnus ir visais laikais!
Ir nusvirs vyšnynai kekėmis žiedų —
Žinom už Tėvynę mirti bus saldu.
Kai ramiam gojelvj gegužė kukuos,
Rinksimės, jei reiks mums, Lietuvos laukuos.
Ir neleisim niekad, niekad niekuomet
Kad žibuokles rinktu priešas kitąmet!
“J.K.”
Kazys Sabulis.
DIENOS BeGA
Bėga greitos dienos, bėga metų grandys.
Pražysta vosilkos, bet tu — nusigandęs.
Pražysta vosilkos, melsvoms akims žiuri,
Sidabrinius plaukus tau laimė išbūrė.
Baltai rengias sodai su alyvų krūmais —
Tavo jaunos dienos virto baltais durnais.
Tavo jaunos godos prašvilptos su laime.
Baltai rengias sodai — tavo veiduos baimė.
Bėga greitos dienos, slepiasi už marių.
— Ar žvdės dar sodai? — tvliai širdis taria.
“J.K.”
♦
A> Venys.

Lietuvos Giriose
(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI

(Tęsinys iš pereito nr.)
LIUBARTO PASIAUKOJIMAS

Neregį įsivedė j namus ir pasodino į gar
bingą vietą, prie stalo vidurio; vaikutį jau bu
vo benugrudą į užpakalį, bet neregys, pasige
dęs jo, tuojau ėmė aplinkui graibyti ir, atradęs
jį nustumtą į užpakalį, pasisodino greta. Visi
trukšmingai susėdo į suolą, kiti pasidėjo puši
nius kulius apie du ilgus, sudurtus stalus; vi
duryje stalo, ant plačios lentos, buvo paklupdytas miškinis šernas; savo baisiom, toli į užpa
kalį užriestom iltimis jis tarsi grąsė žmonėms;
aplinkui keptais sparnuočiais ir gėralų gurkliniais lūžo apdėti stalai. Vietoje lėkštės kiek
vienam svečiui buvo padėtas liepinis dubuo;
kiekvienas naudojosi savo kabėjusiu prie juos
tos peiliu mėsai pjautis.
Viduryje aslos, apvaliai akmenimis išdėta
me duburyje smilko ugnis; viršuje jos ilgais
jiešmais pasmeigta kepė paukštiena ir kitokia
mėsa.
— Ilgai jus pavasario šventę švenčiate! —
tarė neregys, priimdamas iš kaž keno rankos
gėrimo ragą.
— Mielasis! — paukšterėjęs jam per petį
sušuko namų šeimininkas, pagyvenęs Lietuvis,
juokingu, raudonu ir skustu veidu. — Atsikursk,
juk šiądien penktadienis. Ir svečiai.... — jis
plačiai apsuko aplinkui ranka: — matai kiek!
Gerk, bičiuli!
Neregys gurktelėjo iš savo rago, bet tuo
jau pat atitraukė jį nuo lupų.
— Šičia paskailis? — pasakė jis. — Duok
man alaus!
— Kas yra? Kodėl šito nenori išgerti?! —
prikibo šeimininkas.
— Jis svaigina galvą, — atsakė neregys. —
O rytoj aš turiu Trakuose būti.
— Nuteksi: pavėžėsim tave!.... — įsišo
ko netoliese sėdėjęs kitas Lietuvis.
— Su apkvaitusia galva!.... — rimtai pa
baigė neregys. — Ten reikalų turiu....
— Ko-kių? — mikčiodamas paklausė šeimi
ninkas. Alaus ragas jau buvo neregio rankose,
bet jis, tarsi, buvo apie jį visiškai užmiršęs.
— Svarbių.... — rūpestingai atsakė jis, —
man jie svarbus! Jį štai vedu pas tėvą! — la
bai maloniai pridūrė neregys, švelniai glostyda
mas minkštučius Henriko plaukus.
— Šitą vaikiūkštį? — paklausė priešais
skersai stalą sėdėjęs žynys, ir jo mažutės akys
sužibėjo piktu apmaudu. — Kaip tu gali drysti? žyniai tau davė jį ta sąlyga kad jis, kol
gyvas bus, savųjų nematytų, ir tu pasižadėjai,
padarydamas net priesaiką!
— Taip, aš sulaužysiu priesaiką, — visiš
kai paprastai atsakė neregys, lyg tai butų bu
vęs visų menkiausias nusikaltimas Lietuvoje.
— Tu.... tu šitaip byloji? — ir žynys
trenkė kumštimi į stalą. Trukšmingos kalbos
tuojau nuščiuvo, ir visi įsmeigė akis Į jį.
— Nedrysk vaikiūkščio grąžinti! Žinai ko
susilauksi, sulaužęs priesaiką! Sudegins tave
toli nuo dievų alkos! — žyniui berėkaujant, pro
lupas pradėjo seilės dribti.
Neregys nuleidęs galvą kantriai klausėsi.
— Aš nematau, bet girdžiu! — pasakė jis.
— Ir negrąsink: žmonės nebaisus man, o die
vai pateisins mane!
— Tai grąžinsi ųį?! — žynys pašoko ir
įsmeigė savo žibančias akis į neregį.
Grąžinsiu! — ramiai atsakė neregys.
ą— Tai aš atimu iš tavęs šį Vokišką šuniukšti! — rėkė įtūžęs žynys ir, persisvėręs per sta
lą, ištiesė savo ilgas rankas vaikui nutverti. —
Griebkite jį!
‘-s khib
Vaikutis pašoko nuo suolo, pačiupo nuo sta
lo neregio padėtą peilį ir užsimojo.
— Aš Lietuvis, o ne šuniukštis, — sušuko
jis skambiu balseliu, — paliesk tik! tuojau nu
dobsiu tave! Tu pats esi šuo!
žynys atitraukė rankas, bet tuojau ir vėl
norėjo skersai stalą pulti savo mažytį priešą;
šeimininkas atstūmė žynį, kiti sugriebė ji ir pa
sodino į pirmykščią vietą; vaikutis tebestovėjo
išblyškęs, kietai sugniaužęs rankoje blizgėjusį
nuo ugnies peilį.
— Sustok! — šeimininkas prabilo žyniui,—
jis yra mano svečias! Savo namuose aš nieko
neleisiu skriausti!
— Drąsus vaikas, gerai! — sušuko kaž ke
no balsas kitame stalo gale. — Nesileisk skriau
džiamas !
— Koks jis Vokietis — Lietuvis jis, iš vis
ko matyti! — suklegėjo kiti.
Išdidus vaiko gynimasis patiko visiems; čia
vienas, čia kitas ėjo prie jo, glaudė ir kartkar
tėmis vaišino iš savo rago. Jis gražiai dėkojo
jiems, ir tie keli paskailio gurkšniai kuriuos jis
nurijo, tik norėdamas priimti vaišintojų meilę,
nutramdė krėtusį jo kūną drebulį, ir išbalę jo
skruostai paraudo.
— Ko čia baratės?! — Gerkite! — ragino
šeimininkas: — juk tu dievaičiui Ragučiui tar
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nauji, tai ir tarnauk jam: gerk, linksminkis!
Ne tau bartis! Ar taip? — jis kreipėsi į visus
svečius, ir gausia sutartine visi pritarė jam.
— Liubartas vyras teisingas ir jei jau jis
nori sulaužyti priesaiką, tai ne bent kokia byla!
Jis papasakos mums — kodėl?
Visi sužiuro į neregį, kiti užsigulė ant sta
lo kad geriau įsižiūrėtų į jo veidą.
Liubartas apkabino vaikutį ir vėl pasisodi
no greta.
— žyniai girdėjo kad aš jieškau sau vado
vo, — prabilo Liubartas, — ir kai aš tenai nu
ėjau, jie davė man šį vaikutį.... — jis parodė
į Henriką. — Aš prisiekiau negrąžinti jo ir že
maičiuose išmainyti į kitą, nes buvau nuspren
dęs tokį žynių reikalavimą išpildyti. Bet vėliau
aš kitaip sumaniau.. ?. Tai nėra pasiteisini
mas: aš kaltas ir turiu mirti, bet šitai aš pada
rysiu. Bičiuliai! — pridūrė jis trankesniu bal
su, kad jo žodžiai pasiekė visus kampus: — Lie
tuvių tikėjimas sako jog ugnis numazgoja kal
tes.... Kviečiu jus visus į savo pakastuves:
Trakuose aš užkopsiu ant laužo!
Nustebimo balsai perbėgo per svečius.
Visi pašoko iš vietų, numesdami ant stalo
nebaigtus gerti ragus, ir susispietė aplink ne
regį; tamsiai rudas paskailis čiurkšle ėmė tekė
ti ant kietai sumuštos aslos.
— Ką jis pasakė? — Tu ant laužo? Dėl
vaikiūkščio ?
Visi suužė kartu.
Liubartas palingavo galva.
— Ne! — atsakė jis, — aš jau senai norė
jau tai padaryti, bet tik dabar nusprendžiau....
— Kodėl taip? Juk tu dar sveikas, tu
mums reikalingas!
Eiti ant laužo Lietuvis mokėjo: amžini pa
liegėliai, nusenę, gyvenimo iškankinti vargšai
ėjo patys nevaromi ant laužo kad, apsivalę ugni
mi, galėtų pakilti į palaimos šalį, kur geriau
gyvenama negu šiame pasaulyje. Į šitokias su
sideginimo apeigas iš visur suplaukdavo bega
lės žmonių; tai buvo iškeliaujančio pas Aukapirmą šventė; palydėti jį ir atsisveikinti susi
rinkdavo daugybės; kerštas išnykdavo; jis be
matė tik bičiulius; gėlių kilimu apdengtą laužą
ir kiekvieno rankose gėlių pluokštą; girdėjo vir
pančius kanklių garsus ir iš visų pusių linkėji
mus.
Bet Liubartas!... . Orus atsiskyrėlis Lie
tuvoje, visų laukiamas ir gerbiamas svečias, ku
riam ne vienas pavydėjo tokio gyvenimo, štai
dabar eina ant lauko. Tokia mirtis buvo staigi
ir netikėta čia susirinkusiems.
Vaikas plačiai išplėtė akis ir baimingai žiu
rėjo į jį.
— Laikas atėjo! — tarė Liubartas. — ži
nokite! aš jau nustojau dievus tikėti ir mirtis
pasirodė man dar baisesnė kaip gyvenimas. Aš
norėjau mirti ir bijojau. O dabai aš jau tikiu
esant aną pasaulį ir trokštu jo: Kristus kėlėsi!
-J- Tu krikščionis?! — sušuko sugniaužęs
kumštis žynys.
— Aš? — išdidžiai paklausė Liubartas. —
Aš esu Lietuvis, Lietuvis ir mirsiu!
— Šitaip ir krikščionys kalba! — degda
mas neapikanta tęsė žynys: — nuo čia neto
liausia yra jų romuva. Netrukus jie visi bus
negyvi!
(Bus daugiau.)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
CHRONOLOGIJOS
1252 Popiežius Inocentas IV Lietuvą paskelbė
karalyste su karalium Mintautu.
1252 Kunigaikštis Mintautas apsikrikštijo ir
vainikavosi Lietuvos karalium.
1255 Čekijos karalius Ottokar Palangoj pasi
statė sau pilį.
1257 Karalius Mintautas kryžiuočiams atidavė
Raseinius, Linkuvą, Kulmę, Nedravą, Vei
zius, Vangius ir Kražius.
1259 Karalius Mintautas kryžiuočiams atidavė
Šaulius ir visą Žemaitiją.
1260 Popiežius Aleksandras IV Lietuvių užka
riavimui paskelbė kruciatą.
1262 Karalius Mintautas metęs karališką vai
niką gryžo senoj on savo tikybon.
1263 Lietuvių karas su Vokiečiais už Kara
liaučių.
1264 Vokiečiai užkariavo Karaliaučių; kovosi
žuvo 12,000 Lietuvių (Samėnų).
1264 Gardine žuvo L. D. K. Mintautas.
1265 L. D. Kunigaikščiu apšaukta Rvmantą,
vieton žuvusio Mintauto.
1266 Lietuvių karas su Lenkija už Paletiją.
1266 Kryžiuočiai paėmė nelaisvėn kunigaikš
tienę Girdenienę su dviem jos sunais..
1267 Lietuvių karas su Kryžiuočiais už pilį
Kristberg.
1267 Gudų kunigaikštis Lev nužudė L. D. Ku
nigaikštį Rymantą.
1267 Lietuvos Didžiu Kunigaikščiu apšaukta
Gerimuntą.
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Bki!

Lietuviams yra gerai žinomas,
Gyvena 285 E. North st.
B. Prospaliauskienė apvaikšAtėjo ir tas pats žydelis ku
čiojo savo gimtadienį, Ją paris vežė mane į viešbutį.
sveikinti pribuvo iš Clevelando
LAIKAS JAU ATĖJO!
Kalbamės mudu Lenkiškai.
jos sesuo M,. Bartkienė ir vieDIDELIS PIKNIKAS
Aš jo klausiu ką reiškia tas
VYRAMS ir VAIKINAMS
VYRAMS ir VAIKINAMS
SLA. 198 ir 354 kuopos ir tos4 artimi jos draugai.Kalnas.
Jose ir Centauro. Jis aiškina
Šiaudinės Skrybėlės
L.
D.
S.
73
kuopa
bendrai
ren

Skalbiamos Kelnės
man kad Jose tai yra Juozas,
vėliausiu
pavidalu
ir
stilių
gia
didelį
pikniką
sekmadieni,
įvairių geru medegu
o Centauro — tai tas senovės
• OHIO Atstovų Rūmai per
Gegužės
28
d.,
Belgrad
Gar$£.00
$J.45 $£.95
didis pasakiškas kariauninkas,
$£.45
$£.95
dens, 401 E. Statė st., Barber- leido biliu draudžiantį veikti ir
pusiau žmogus, pusiau gyvū
demonstruoti
svetimų
šalių
po

VYRAMS Broadcloth apatinės
tone. Pradžia 1:30 vai. po pie
nas, kurio niekas nepajiegė nu
Polo Marškiniai
• PROHIBICIJA pralaimėjo.
Ten praeitą vasarą turė litiškų partijų organizacijoms. Kelnaitės ar Marškiniai
veikti. Aš sakau, kaip jie ga Clevelando priemiesčio Heights tų.
Bilius
taikytas
daugiausia
prieš
balti ir įvairių spalvų
li tokius dalykus apie mane nekurie “dorieji” užsimanė su jom pikniką.
ekstra geros
specialės vertės
Tikimės turėti svečių iš Cle Vokiečių Bundą.
skelbti.
rūšies
3 už
• STATYBA Clevelando sri
grąžinti prohibiciją savo teri velando. Youngstowno, CantoNueinu į promoterio raštinę, torijoje. Tačiau balsavimuose
tyje šymet yra žymiai didesnė
gražios trumpos Geri šilkiniai rankų darbo
supažindina mane su juo. Pa Gegužes 23 d. “slapieji” sumu no ir iš kitų kaimyniškų mies negu pernai. Per pirmus šių arVYRAMS
Kaklaraiščiai . . 2 už $1.25
pilno
ilgio
kojinės . . . 25c.
sisveikinant, ir jis sako man Is šė“ sausuosius”: iš apie 1,200 tų. Užkviečiam visus dalyvau metų keturis mėnesius staty
paniškai : “Ponas esate didelis turinčių teisę balsuoti apie 800 ti. Prie įžangos bus duoda bai sutarčių padaryta už arti
Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA Y
AT
mos dovanos.
Komisija.
vyras ir daug spėkos turite”. balsavo prieš prohibiciją.
už 10 centų ir aukščiau
*
IvZ
k
22
milijonus
dolarių.
Pernai
*
*
*
Kalbamės toliau: jisai i ma
tuo pat laiku buvo tik už virš
no palydovą žydelį Ispaniškai,
• STATYBOS brangumo rei
Nelaimė patiko Praną Overį: 7 milijonus.
žydas man išaiškina Lenkiškai, kalą Clevelande pradėjo tyrinė dirbtuvėje laike darbo geležies
Statyba Clevelande sutrukpasakydamas kad aš jau turiu ti net Suv. Valstijų Prokuro skeveldra pataikė į akį ir sužei dyta sustreikavimu apie 200
stoti į imtynes už trijų dienų. ras. Spėjama kad statybos dė. Jis nuvežtas į St. Thomas medžio apdirbėjų keletoje Cle
Kampas Giddings Rd.
7002 Superior Avė.
unijų viršininkai varo visokias ligoninę, kur gydosi. Linkėti velando dirbtuvių.
Labai gerai, atsakiau aš.
Atėjo ir imtynių vakaras. suktybes ir naudoja prievartas na greitai pasveikti.
Susirinko dikčiai žmonių, dau ištraukti sau daugiau pinigų iš
Ilgamečiai Dirvos skaityto -uiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
giausia Lietuvių. Nueinu į statybos darbų, ir tas statybą jai, Antanas ir Barbora Palioringę laukti savo oponento. Iš padarė brangesne 25 nuoš. ne niai surengė paminėjimą savo
visų pusių pradėjo Lietuviškai gu kituose miestuose.
sūnaus Antano gimtadienio. Jį
šaukti: “Juozai, laikykis, ne
pasveikinti pribuvo daug jo
draugų.
pasiduok!” Kai pradėjau ris
tis, vėl girdėjau visokių Lietu
Pas Tarnus Martus atsilan
JĮIPPODROMĘ
viškų šauksmų. Vienas šauk
kė žmonos pusseserė Apolonija
damas sako: “Juozai, jeigu nu
Apšegaite, iš Clevelando.
Savininkas ir Kepėjas
galėsi savo priešą, išvirsiu ge
Šie Stasiai Gegužės 8 d. ap
JUAREZ
rų Lietuviškų kopūstų!” O ki
vaikščiojo savo varduves: Ta
•
•
tas šaukia: “Barščiai geresni Hippodrome Theati’e praneša jog mošauskas, Rodavičius ir Olekpradedant šeštadieniu, Kovo 27 d., navičius.
už kopūstus!”
čia bus pradėta rodyti įspūdinga is
Per šešiolika minutų jie man torinė
. O._ Andruškevičienė ir Nor
‘'JUAREZ”, filmą ku
♦
prižadėjo visokių Lietuviškų rios visisaga,
laukė dideliu nekantrumu, kiene gavo laišką nuo iki šiol
Telefonas WAshington 3227
valgių, kad tiktai bučiau stip nuo to kai 1937 metais Warner buvusio dingusio "jų brolio Bu
Bros. paskelbė jog ruošiasi ją ga čio, iš Brazilijos.
resnis. Aš laimėjau.
Jisai rašo
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
Užsibaigus imtynėms, aš ap minti.
esąs
apsivedęs,
dirbąs,
turįs
Ypatinga ir tas kad šiame veika
ragus
Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
sirengęs išeinu^į gatvę, matau ' le vaidina du labiausia pasižymėję gerą darbą, tik skundžiasi kad
didžiausi būrį Lietuvių lau filmų artistai — Paul Muni ir Bette Brazilijos pinigai yra maži, o
kiant manęs. Visi sveikina ir Davis, kuriedu buvo apdovanoti už pragyvenimas brangus.
VISADA PRAŠYKIT
sako: Tai bravo, Juozai, už nu savo pasižymėjimus filmų pasauly Juozas .žemaitis pradėjo na
jegalėjimą- šito kastižiaus — Ar-^ Prie šių dviejų žymių artistų vei- 1 mų puošimo ir popieriavimo E
Pristatėm tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
=
gentiniečiai patys save vadina kia eilė kitų filmų žymenybių kaip darbus. Jis maliavoja namus
“kastižiano” (vietiniai). Sa Brian Aherne, Claude Rains, John ir iš lauko. Visiems Akrono
ko, mums lengviau ant širdies Garfield, Donald Crisp, Joseph Calleia. Gale Sondergaard, Gilbert Ro~
kad jį partėškei kaip varlę!
land, Henry O’Nęill, Harry DavenVėliau užsiprašo pas save į port, Montagu Love, John Miljan,
iS?VV5S THAN A t>AY—
/L
svečius. Aš prižadu kvietimą Vladimir Spkoloff, Monte Blue ir
A
£>AY
išpildyti. Netrukus skiriamės, daug kitų.
Veikalas yra iš Meksikos gyve
aš gryžtu miegoti į savo be- nimo,
apima, žymiausį įvykį Meksi
langi kambarį. x
S
kos istorijoje. Dalykas einasi apie
(Bus daugiau)
nepasekmingą pasikėsinimą Pran

MANO KELIONĖ I PIETŲ AMERIKĄ
Rašo Juozas Komaras.
SKELBIMAI VISAME MIES
TE SU MANO ATVAIZDU
CENTAURO PAVIDALE.
MANO PIRMUTINIS LAI
MĖJIMAS

(Tęsinys iš pereito nr.)
'(Pernakvojęs Buenos Aires
belangiame kambaryje, apsi
rengęs kitą rytą išėjau, paval
giau pusryčius, ir einu j ieško
ti tos. vietos kur man reikės
ristis.
Gatvėmis eidamas matau ant
sienų ir stulpų visame mieste
iškabinta dideli atvaizdai, ku
riuose nuo galvos iki juostos
atrodo kad aš, ir mano vardas
matosi didelėmis raidėmis —
Jose Komar, EI Centauro. Bet
liemuo ir keturios kojos jau
ne mano, ir prie to gyvūno yra
net uodega! Tai pasakiško
senovės laikų centauro pavida
las: senovės laikuose žmonės
tikėjo kad yra toks gyvūnas
kurio viršutinė pusė žmogus,
o užpakalinė — jaučio, tauro.
Nuo to ir paeina žodis Centau
ras. Tie Centaurai turėję būti
labai galingi. Taigi mane dar
nematę, prieš atvažiavimą į
Buenos Aires jau Įsivaizdavo
galiūnu. O kadangi Suvieny
tose Valstijose mane vadina
imtynėse Joe “B ui” Komar, tai
čia, Pietų Amerikoje, ir pritai
kė man buliaus arba jaučio pa
vidalą, su mano pečiais ir gal
va.
Iš tų atvaizdų
laikraščių
pranešimų apie mane žinojo ir
Lietuviai gyvenanti šiame mie
ste.
Paėjęs toliau gatve, susi
randu tą vietą kur man reikės
ristis — tai Luna Park.
Ineinu į vidų — žiuriu, salė
tiesiog milžiniška: joje telpa
apie 40,000 žmonių.

VYKSTA Į PITTSBURGHĄ

Jurgis ir Julė Salasevičiai
penktadienį išvažiuoja Pittsburghą palankyti savo pažys
tamus. Kartu, važiuoja ir Dir
vos redaktorius Karpius su
žmona. Karpius turės pasita
rimą su Pittsburgho tautiniais
veikėjais. Pittsburghe praleis
apie porą dienų. Kelionę atliks
Salasevičių automobiliu.

Šiaudinių Skrybėlių

AKRON, OHIO

DYKAI

THE KRAMER & RHCH CO.

Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms

PR. KUNCAITIS

NEW DEAL
BAKERY

4023 E. 141 ST.

NEW DEAL DUONOS
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Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

ALUS Į NAMUS

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

ATVEŽA M ALŲ i VISAS MIESTO
D A LIS
Duodam ant kredito.

K. STONIS

Taipgi turim pilną pasirinkimą
Geležinių daiktų, Dažų, Aliejų,
Sieninių popierų ir 5 ir 10c
smulkių prekių skyrių.
(27)

RESTAURANT

Albert N. Marks

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

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)
ENdicott 8908

ANSEL

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynui
Valgiai
ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadiei i.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

cūzijos Napoleono III padaryti Mek
siką imperija tik iš vardu, bet savo
valdoma valstybe. Garsų Meksikos
patriotą, Juarez, vaidina Muni. o
Miss Davis yra Inųjeratorienė Carlota; Maksimiliano rolė teko Brian
Aherne.

REIKALINGA senyva mo
teris ar bedarbis vyras prižiū
rėjimui namų. Kreipkitės va
karais
(22)
13726 Eaglesmere av. N.E.
C r oss to wn
Upholstery Shoppe

4520 SUPERIOR AVĖ.

Repai ring, Rem odeli ng
Refinishing

BLACK CAT

Mes finansuojam visą darbą
jei neturit gatavų pinigų.
Darbo kainą suteikiam dykai

C
•

A

E

F

Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:! .. ryto)

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

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais
JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
SPECI A LIS PARDAVIM A S
Keleto rūšių Stipraus Alaus —
$1.65 už dėžę (case).
6 bonkos šalto — 49c.
Pasirinkit kokio norit.

•

MES TAIPGI
duodam alų senovišku budu prie
stalų uzbonais arba išsinešti
2% sv. už 25c. Svoris tikras.
•
Visokių rusių CALIFORNIA vynuo> 207!
20% stiprumo nuo 95c gal.
ir brangiau. Vyno išpardavimas
(27)
tik šeštadieniais.
Wade Park A v.
Payne Avė.
E. 4 th Street

ENd. 9276
ENd. 8762
PR. 9627

1001 E. 79th St.

(28)

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

Harmony Shoppe
7727 Superior
2419 Dennison

EN. 5297
SH. 7621

Auto Radios — Radios
WASHERS
SWEEPERS
Atvykstam į jūsų namus ir pa
darom apkainavimą dykai.
20’ metų patyrimo.
(26)

HARRY’S
Radio Servicing Company
6919 HADE PARK AVĖ.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

Taisymas mano speciališkumas.

1117 East 79th Street

S AMAS
E W E L E R
6704 Superior Avenue

• Mažiau negu 3c į dieną! Tiek tik
atsieina elektra operavimui 1939 Elek
triško šaldytuvo vidutiniam name.

TAISYMO DARBAS

C. Pakeltis Pharmacy

Atsakantiems žmonėms duodame išsimokėjimu ilgesniam laikui.

LESS THAN
3{A DAY

J. Barchi, Mgr.
E. Martin, Rep. •
HEnderson 1973

Laikrodininkas
Parduodame visokios rūšies brang- /fa'
menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie-“
dus, stalinius setus, rašomas plunk-(|
snas žemesnėmis kainomis negu vidurmiestyje, bet prekės tos pačios.

for **e ’’ o W39
»»Opef
„.f

(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėjusio Reumatizmo, nuo įvairių
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

KLESOJ PATS
PER SAVE
Elektriškas Refrigeratorius yra vienatinis šal
dytuvas kuris yra 100
nuoš. švarus šaldymo
operavime.

Elektriškas Refrigeratorius yra vienatinis šal
dytuvas su JIEGA duo
dančia 100 nuoš. šaldy
mo patarnavimo.

Elektriški Meteriai Tai įrodo!
Mes ištyrinėjom kiek elektros sunau
dojama per tam tikrą laiką Elektriš
kas Refrigeratorius tipiškuose namuo
se Clevelande ir apielinkėse.
Šie šaldytuvai yra 1939 modeliai, įvai
rių išdirbysęių užgirtų per The Electrical League. Vidutinis dydis yra
6.75 kubiškus pėdos talpos. Vidutinis
skaičius asmenų šeimoje naudojančių
šiuos šaldytuvus yra keturi.

THE

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St.

Mes žinom kad metas į metą elektros
kaštai operavimui Elektriško šaldytu
vo ėjo žemyn.
Šaldytuvai nuolat buvo pagerinami.
Elektros kaina buvo žymiai numažinarna.
Desėtkas metų atgal elektra sunaudo
jama refrigeratoriui atsieidavo apie
$24 metams.
Šiądien, su 1939 refrigeratorium, vidu
tiniai atsieina keli centai virš $10 me
tuose—tai mažiau negu 3c į dieną!

Mes prijungėm elektrišką meterį prie
kiekvieno tų šaldytuvų.
Meteriai parodė kad vidutiniškai šie
1939 Elektriški šaldytuvai sunaudojo
tiktai 2.8 centus į dieną—mažiau ne
gu kaštuoja pašto ženklukas laiškui iš
miesto!

Už Centus, Sutaupot Dolarius!
Kiekvieną dieną, per visą metą, Elek
triškas Refrigeratorius gali sutaupyt
jums daug kartų tiek kiek atsieina už
elektrą operavimui jo. Sutaupymais
kokius jis teikia — sutaupymu laiko,
darbo, maisto, sveikatos ir pinigų —
Elektriškas Refrigeratorius užsimoka
pats už save, ir moka dividentus prie
dui prie to.
Šis^ yra tai metas įsigyti SAU Elek
trišką šaldytuvą. Kainos yra žemos,
taigi jus gaunat daugiau už mažiau,
pinigų — daugiau patogumo, daugiau
pasidėjimo vietos, daugiau ledo gami
nimui vietos, daugiau grožio, daugiau
ekonomijos, daugiau sutaupymo.
Mažu imokėjimu galit pasistatyti Elek
trišką _ Refrigeratorių savo virtuvėje.
Įsigykit sau dabar, pirm negu užeis
karštas oras, ir turėkit iš jo naudą
šią vasarą, ir per eilę metų ateityje.

ELECTRICAL

M i d 1an d

Bui1ding

LEAGUE

Prospect

5 522

Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

E L E K T R T š K A S

R E F R I G E R A T O R I U S

U ž S I M O K A

Už

S A V E
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Jau artėja! Sekmadienį,

Birželio-June 11

žinomoj Ališausko įPalicmono; Farmoje
i

atsilankiusiems.
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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ALEKAS BANYS NORI SURINKTI AUKŲ

KANUOLEI NUPIRKTI

Alekas Banys, VVS. sky
riaus pirmininkas, tęsia rinki
mą aukų Lietuvos Apsigynimo
Fondui tarp Clevelandiečių.
Banys turi jau virš <$29 ir
pasiryžęs surinkti iš Clevelan
diečių tiek kad galima butų
nupirkti Lietuvai kanuolę. Bet
PIRVOS PIKNIKAS
BIRŽELIO 11

Visi jau tik galvoja apie pik
nikus. Dirvos metinis pikninikas bus vienas iš pirmutinių
ir didžiausių šios vasaros pik
nikų.
Piknike atsilankiusieji gaus
įvairių naudingų dovanų, gana
brangių, ir prie to dar penkias
metines Dirvas.
Pikniko vieta yra visiems se
nai žinoma: Camp by-Heck. ar
ba “Palicmono Farma”, bet tą
vietą dabar valdo Lietuvis, An
tanas Ališauskas, kuris šiai
vasarai įvedė daug pagerinimų.
Vieta randasi važiuojant už
Euclid Bea'ch, iš Lloyd Road
Įsukus Į Grand Bldv., pravažia
vus taip vadinamą “Lietuvišką
Kaimelį”.
Priima Vyrus į Laivyną
Mokytis
The Navy Recruiting Station, Clevelande, paskirta pa
imti 40 vyrų kvotą per "Birže
lio mėnesi, šie vyrai bus pa
rinkti iš pirmiau rastų tinka
mų šiame distrikte, ir bus per
siųsti į U. S. Navai Training
Station, Nevvport, R. I., dvyli
kos savaičių lavinimui karo lai
vyno pagrindinių gyvenimo tai
syklių, kaip tai Navai etiketos, jūrininkystės, asmeninės
hygienos, infanterijos ir arti
lerijos pratimų.
Karo laivynan priimami še
šiems metams, aplikantai turi
būti ne jaunesni kaip 18 mietų
ir ne daugiau 25 metų amžiaus.
Į PASAULINĘ PARODĄ

Clevelando Lietuviai jau pra
deda važiuoti į New Yorko Pa
saulinę Parodą.
New Deal duonkepyklos sa
vininkas Pranas Kuncaitis su
visa šeima automobiliu išva
žiuoja šį šeštadieni, važiuos
per Buffalo ir Niagara Falls.
Kelionėje užtruks savaitę lai
ko. Kartu važiuoja ir Henry
Ciesicki, vyresnėsės jų dukters
Eleanoros sužiedotinis.
Juozas Brazauskas, A & P
krautuvės vedėjas, gavęs ato
stogas, išvažiavo į Wilkes-Barre ir Binghamton pas savo dė
des ir tetas. Iš ten važiuos į
New Yorką pamatyti Parodą,
gryš per Washington, D. C.
DR. V. KUDIRKOS D-JOS
PUSMETIS SUSIRINKIMAS

atsibus ketvirtadienį Birže
lio 1 d., paprastoj vietoj ir lai
ku. Ra^dą\si narių suspenduo
tų ir einančių prie išbraukimo.
Taigi šiuomi primenu kad savo
duokles bandytumet" užsimokė
ti laiku, nėra jokio tikslo pri
klausyti prie draugijos ir būti
suspenduoti, nes niekas iš mu
sų nežinom kas rytoj su bent
kuriuo atsitiks. Bukim visada
gerame stovyje draugijoje.
A. M. Praškevičius,
Turto rast.

NUŠOVĖ ŽMONĄ
Stephen Staron, 30 m., nuo
8135 Superior avė., Gegužės 19
d. nušovė savo žmoną, savo
vaikų akivaizdoje, kuomet iie
susibarė ir žmona pagrasino
paliksianti jį. Nušovęs žmo
ną, Staron paskambino polici
jai, ir kai policininkai atvyko,
atidavė revolverį, pasakydamas
kad jis ją nušovė.
MODERNIŠKAS NAMAS

8 kamb. kietmedžio grindys
apačioje, parsiduos prieinamai.
East side, 10624 Everton avė.
FAirmount 2338.
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Dantų Laboratorija

Dental Platės

Mrs. Prokopas, v/hom I knew ivas
(Continued from lašt week)
on board with her son, Joseph, one
of the sportsrnen. 1 kept calling
for Venslovas, when suddenly BerTUESDAY — JULY 12
’Phis fast pace we have been ■ nice cried, “my goodness, there’s
going at in Palanga is getting the. Mr. Uvick from Detroit.” Indeed
best of us, būt we are keeping up, I nearly dropped from the surbecause every moment has been so prise of my life. Between waving
glorious, exciting and enjoyable. It his hand and calling back to us
seems we just get to bed and before he was busy ivith his candid camera, snapping pietures, of the exwe are fully asleep it is time to
cited throngs on the dock. The next
get u p.
face I saw was of Dr. Jonikaitis,
This morning again we were up also of Detroit. What excitement,
at 5:30, by six o’clock we were in seeing faces of friends that you
class būt to our dissappointment, least expected. I was yelling, and
our professor did not arrive until talking in the height of excitement
an hour later. It was torture for and did not realize that the roar
us to have to wait for him, because of the crowd had died down, and
all we could think of was that we someone politely pulled me by the
could have slėpt that hour longer. arm and shushed me, for the orches
IIowever at seven o’clock he came tra on the steamer had bėgu n to
in, and by that time my head was play the “Lietuva Tėvyne Musų1”,
in a whirl, it was such an effort i then the band on the dock played
to keep my eyes open, in fact I j “The Star Spangled Banner.”
It
feit I was ready to drop. All I was so touching, this exchange of
can remember of this lesson, was national anthems. By this time the
the rhymes that the professor had boat had docked and the plank was
us repeat after him, . I can štili , laid ready for the passengers to
hear, “kas skaito, rašo, duonos ne ! disembark.
prašo”, “Baltos lankos, juodos avys,
Bernice and I stood elose to the
kas išmano tas pagano,” “visi gerą
girą gyrė.” Each student repeat- rail so we could greet each of the
ed similar \Vords, then the entire sportsrnen as they came off. We
class, and all I could do was hope were so proud of them, such tall
fine men, twenty-six of them and
those two hours would hurry by.
After class was over and we had a giri; they were all dressed in uni
our breakfast, it seems we were form, ivhite trousers and navy blūe
completelv revived, for by ten a.m. jackets with the sports insignia
we were hurrying to the bus sta embroidered on the right hand breast
They all marched down
tion in town, there some »of the pocket.
othei4 studente were already waitmg the plank in two’s lead by the offor us for we had planned to go ficial reception committee, anaong
to Klaipėda together to meet the v/hom was Mr. Augustauskas, the
excursion from America, the sports- director of Physicai Culture. Then
men. We knew they were going came the ręst of the passengers,
to get a grand Avelcome, and we Mrs. Prokopas from Cleveland, and
Our
wanted to see all the excitement. Uvick beaming with smiles.
Besides the Pirmyn Chorus would own hearts overflowing with such
be there too, and they were coming joy at this meeting in dear Lith
W& įvelcomed them with
to Palanga right after the rvelcome uania.
ceremonies for the new arrivals. kisses and open arms, we were so
and tomorrow Pirmyn v/ill give a glad to see and have them here to
share the pleasure of celebrating the
concert here.
As soon as we arrived in Klai 20th anniversary of Lithuania’s inpėda we went to call on Mr. Za dependence. It was Dr. Jonikaitis’
borskis at the Swedish American first trip in many years, and it
Line office, būt we found so much was the first time in Mr. Uvick’s
excitement there and Mr. Zaborskis life that he sėt foot in Lithuaia,
so busy we, hurried out. Afterall for he was born in America. He
he was making finai arrangements knows much about Lithuania, for
for the landing of the excursion he is very active in Lithuanian afwhich was coming in on the liner fairs and organizations, and is well
known throughovt the United Statės.
“Gripsholm”.
Professionally an attorney, and at
The morning was rather eloudy present a judge in a Detroit suburb.
and cool, so we went direetly to
They were all marched over to
the Victoria Hotel, for it was nearly lunch time. Here we found a the Victoria Hotel, where a big bangathering of other people from Kau quet and reception was awaiting
nas who had come in to help wel- them. A large hall was sėt with
come the Sportsrnen; they were all tables where they were served their
gathered here to while away the first Lithuanian dinner, and they
few hours before the steamer ar were given the official warm and
hearty įvelcome to Lithuania. The
rived at 3 o’clock.
We went down to the dock early, Pirmyn Chorus was there too, hapand it seemed that half of Lithua py and glad. that so many Amerinia was there. It was thrilling and cans were here together, sharing
exciting, the crowds were milling the joy of being Lithuanians. and
abeut, shouting and greeting one experiencing the meaning of “Lith
Ali of our
another. ’ A brass band i n uniform uanian hospitality”.
was assembeled elose to the edge athletes appeared wide-eyed and
of the wharf, there were women in amazed at what was going on around
national costumes and flowers were them.
everywhere.
It was so delightful
There was little time to waste,
to see familiar faces, from Kaunas, as the train was ready to leave for
for we had been away for a couplo Kaunas at six o’clock, and the
of weeks, and were homesick. The Sportsrnen were due there for an
reception committee was all aflutter other recepti'on such as only Kau
■with lašt minute details, and the ręst nas can give.
And so we sent
of us were tense and wide-eyed, them off, ivhilc we štili lingered
ivatching, and wondering what to on here and waited for the Pirmyn
expect.
Chorus, ivhom we were to accomPretty soon we could see the big pany to Palanga. Mr. Uvick and
steamer in the distance slowly mak Dr. Jonikaitis decided to come along
ing its way to the dock, with black to Palanga. It was not long be
smoke belloįving from the smoke- fore we and the Chorus departed
staeks. As it came elosei' it look- from Klaipėda, for Palanga, where
ed likę a beautiful white swan, two busses of happy singing peo
Oh my!
slowly and gracefullv ploughing ple įvėrė being loaded.
thru the green waters.
Everyone we sure had our share of official
on the dock began to cheer and receptions today, for Palanga was
wave their hands, and just then, all prepared and waiting for the
it seems a toucn of magic pushed Pirmyn Chorus. The busses stopped
a’.vay the dark c’ouds, for the sun in a small square that was more
came out in all its brilliant glory, likę a park, and elose to the Vilias
to add to the warm, hearty Lith- that they įvėrė to occupy. The Pa
langa band, city officials, reception
uai'an welcome.
By this time wc could distinguish committee, and it seemed all the
the faces of those on board the residents and vacationists were there
ship and I was more than anxious to greet and cheer them. It ivas
to find a face or two of those ivhom again a thrilling moment, and as
I knew, so I could shout my own Bernice said, “something to ivrite
Before they could
words of “Welcome to Lithuania”. home about”.
I strained my eyes for a sight of movė . aiva v from the busses the
Mr. Venslovas, from Cleveland, or chorus had to sing a feiv songs, to

DABAR LAIKAS PIRKTI

CREDIT
TEETII

EXTRACTED

Novocain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

štai keletas kurie parsiduoda visai prieinamai
E. 84TH prie Superior, 7 kamb. pavienis namas garažius, geras
pirkinis už šią kainą
$3700.00'
GARFIELD IITS—turim pavienių ir 2 šeimų namų kurie galima
Įsigyti Įmokant tik $300, likusieji išsimoka kai]) nuoma.
78 AKRŲ FARMA, 10 karvių, 2 arkliai, visi Įrengimai, mainysis
į nuosavybę mieste.
CORLETT dalyje 2 šeimų namas, 5 ir 5 kamb-, moderniškas, du
garažiai. Parsiduos pigiai arba mainais i mažą pavieni namą.
E. 66 prie Superior, geras 2 šeimų, 6 ir 6 kamb., furnasai, 3 garašai. Savininkas parduos pigiai. Padarykit savo pasiūlymą.

Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

HEnderson 3157

LITHUANIANS IN
PROMINENCE
A Lithuanian pilot ivas in charge
of the Yankee Clipper that made
its maiden flight aeross the Atlantic May 22nd.
Adam E. Kalkoįvsky (Kalkauskas), pilot abroad the Yankee Clip
per! is a Lithuanian by birth. He
left the employ of a radio corporation to become a radio operator
for the Nevv York-Rio-Buenos Aires
Airline. With Pan American Airways, he served as radio officer,
flight mechanic and junior pilot.
He has more than 400,000 miles of
ocean flying to his credit. He is
married and has two children.
The Clipper left Baltimore early
Saturday mormng.
This inaugurates the regular sheduled commercial flight from the United Statės
to Europe via the Azores.

Rose Lucas

A true “surprise shoįver” party
was held for Miss Rose Lucas, Sunday, May 21.
A large group of
friends of this charming young brideto-be were present to holler “sur
prise. The shoįver ivas given by
Mrs. Anna Karpius, at ivhose home
’Miss Lucas has been residing during her transfer from her hometown in Youngstoįvn, O.
Miss Lucas becomes a bride in
June.
Miss Lucas is one of the student
participants ;n a recital, this Friday, May 26th. She will sing a
j group of Lithuanian songs, at the
Auditorium of the Cleveland Museum
1 of Art. The recital is being sponsored by Marcei Salzinger’s pupils,
Miss Lucas is one of a group to
participate.
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JUOZAS SKUSKIS
J. F. ROGERS
Telefonas MI. 3088
6821 Fleet Avenue

MI. 5759

CURTURAL CLUB
BARN DANGE
The Cultural Club IBarn Dance
ivhich is scheduled to be held on
the 27th of May, is promising to
be one of the most successful of
this club’s affairs in a long time.
Advance sale of tiekėte have gone
very įveli, everytbody is italking
about it, planning for it.
Everyone is asked to meet at
the Lithuanian Hall at 7:30 P.M.
sharp! Directions to Neura’s Farm
and transportation will be provided
for everyone needing it. Dancing,
refreshments and transportation are
included in the 30c admission.
C. C. M.

TO BE MARRIED

ST. GEORGE’S
CHOIR DANCE

Miss Stefanie Bendokas ivill become the lovely bride of Mr. John
Blatnik on Sąturday, June 24. The
įvedding ceremonies ivill take place
at St. George’s church at the nine
o’clock Mass. Reception for elose
friends and relatives ivįll be held
at 6314 St. Clair Avė.

This Sunday, May 28, at 8 P.M.
St. George’s Church Choir ivill hold
a Benefit Dance.
Music will be furnished by Niek
Bourl and his ten piece orchestra.
Tickets at the door are 35c, tickets
purchased from choir members are
30c.

satisfy the cheering of the people.
And so įve left them and įvent • GERI PIRKIMAI
home to supper. Then įve vvent to
INVESTMENTUI
the D.U.L.R. vilias, as we usually
did to join our felloiv studente, and
there we put our heads together 6 šeimų du namai, garažius, didelis
to scheme a reception of our oivn
lotas, nuomų neša per mėnesi
to pirmyn, as įve had invited them
$97, apielinkė lengva išnuomoti.
to visit us at the D.U.L.R. vilias,
Kaina $5300.
this evening and vvalk on the pier.
As įve had lived in Palanga almost 3 šeimų du namai, didelis lotas ant
tivo weeks, and always when įve
Luther avė. Kaina $450.
got together we sang our favorite
song, “Blynai,” in fact in the evenP. P. Muliolis
ings ivhen įve ivalked on the pier, PASTOVUS NAMŲ PARDAVIMO
everyone ivas singing ivith us, Bly
IR APDRAUDOS AGENTAS
nai ivas ringing- in every corner of
Palanga, so įve decided to call this
6606 Superior Avė.
our “Hymn”. As long as it ivas
HEnderson 6729.
the “Pirmyn” chorus that was visiting and they had their “Hymn”
‘Lietuviais Esam Gimę’, ivhičh they
alivays sang įve called our group,
“Atgal” chorus.
After they had
their supper and got their things
put aivav and įvėrė settled, they
Vyriškų
all came over, while įve įvėrė ready I
Moterišku
and ivaiting for them, įve surprisRŪBŲ
ed them ivith our announcement the
Taisymas
“Atgal” chorus ivas vvelcoming the
“Pirmyn” chorus, and įve sang our
Valymas
“hymn”. Aftei’ that follovved more
GREITAS
songs, by the ivhole crovvd.
We
PATARNAVIMAS
įvent ivalking on the pier, and it
was a ivonderful grand and glorious
evening. Everybody singing and so
Paimam visą darbą
happy, Palanga ivas ringing ivith
iš jūsų namų ir prisong; so many hearts expressign
statom gatavą atgal.
their joy at being the sons and
Telefonuokit
daughters of Lithuanians, most of
them for the first time having the
HEnderson <3050
pleasure of being here in the land
of their fathers, free, independent,
J. Bindokas ir Sunai, Sav.
beautiful, hospitable Lithuania.
1194 East 79th Street
Most of us ended the evening by
going to “Pajure” ivhere įve finished the celebration ivith dancing.

Formai Cleaners lnc’

EVA’S

(Continued)

Feliksas Baranauskas

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

RUBUS

Darbą paima iš namij ir grąžina
greitai.
(26)

985 E. 128 St.

MES TURIM DAUGYBĘ NAMŲ PASIRINKIMUI

Don’t
Suffer

Dentist

CLEVELAND, OHIO

KARPIUS

NUOSAVĄ GYVENAMĄ NAMĄ

I

AVĖ.

(Baltimore Sun)

MIRIMAI

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terma.

SHOWER P ARTY

Traveling in our Lithuania
BY

Rišo Herberl J. Mancini.
jeigu nebus galima tiek surin
kti tai pasiųs į Lietuvą ir tą
Memorial Dienoje mes vėl
sumą kiek bus surinkta.
i puošim kareivių kapus puikio
Kitų kolonijų Lietuviai ir mis gėlėmis. Tačiau į musų
draugijos aukoja ginklų fon širdis atsiliepia prisiminimai to
dui ir Klaipėdiečių pabėgėlių kas atsitiko tomis audringomis
šelpimui, o iš Clevelandiečių Pasaulinio Karo dienomis.
dar mažai kas teprisidėjo.
Karas yra baisiau negu plėga, nes staigi mirtis, žiaurios
žaizdos, apakimas, širdgėlos ir
nervų suardymas yra baisus
dalykai prisiminti, nors jie bu
tų įvynioti į gražius pakelius
MARĖ GALANSKIENĖ
ir padengti musų tautine vėlia
67 metų amžiaus, nuo 2250 W. va, arba nors ir apdovanojami
10 st. mirė Gegužės 18. Palai medaliais tie' kurie sugryžta.
dota 22 d., su pamaldomis šv.
Šiądien kaip ir senovėje, kaJurgio bažnyčioje. Liko vyras, | ras susideda iš nuoskaudų. No
Vincas, 3 dukterys, Pranė, Ma risi kad Auksinės žvaigždės
rė, Agnė. Laidojime pasitarna motinos suprastų jog tik stip
vo Dellą Jakubs, laidotuvių di rus nepriimnus vaistai gali už
rektorė.
tikrinti taiką. Svarbi proble
ma kaip išsaugoti šią šalį nuo
AGOTA .SAKALAUSKIENĖ
į kąrą toli dar nuo iš
46 metų, nuo 1618 Lakerfont Įsivėlimo
rišimo,
nors
atgal,
ave‘.,‘ mirė Geg. 18, palaidota mes patėmijamepažvelgus
jog
taikos
pa
22 d. Pašarvota buvo Wilkelio stangos pavyko daug tankiau
laidotuvių namuose. Pamaldos negu nepavyko.
atsibuvo Šv. Philomelos bažny Mums per strėnas eina šiur
čioje. Liko vyras, Jonas; vai pas prisimenant Memorial Die
kai: Margareta Botirius, Jie- nos pamaldas Lake View Ka
va, Agnė, Marė, ir Jonas.
prie Nežinomo Kareivio
Iš Lietuvos Bartkų k., Su pinėse
kapo.
Mes manėm kad tie vy
dargo par. Clevelande išgyve rai kariavo
už “demokratiją”.
no 28 metus. Lietuvoje liko Karas buvo ant galo liežuvio
brolis, Pranas Baronas.
kiekvienam tuomet kaip ir yra
šiądien.
PRANĖ BRAZAUSKIENĖ
skelbti taiką! “Tai
59 metų, nuo 1602 E. 27 st., kaImkimės
žemėje,
mirė Geg. 18, palaidota 22 d., žmonėms.” gera valia visiems
pamaldos šv. Jurgio bažnyčio
je. Liko vaikai: Jonas, Julė.
Pranė, Ona ir Anelė.
Didlaukio k., Vadžgirio par., NAMŲ PARDAVĖJAS
Tauragės ap. Amerikon atvy Juozas Skuskis pradėjo na
ko 1905 m., Clevelande išgy mų ir šiaip nejudamo turto
veno 10 m< Lietuvoje liko se pardavimą, pasiryžęs Lietu
viams patarnauti. Turi namų
suo, Petronė Mockienė’.
Laidojime pasitarnavo lai pardavimui visose . miesto daly
dotuvių direktorius N. A. Wil- se. Susitarkit su juo apžiūrė
jimui namų. Jis veikia su J.
kelis.
F. Rogers, antrašas 6821 Fleet
ALBINA JONILA
avė., telefonai MI. 3088 ir MI.
16 te m. amžiaus, nuo 8005 Co- 5759. Jų skelbimas telpa šia
ry avė., mirė Geg. 19, palaido me Dirvos numeryje.
ta 23 d. Pašarvota buvo Wilkelio laidotuvių namuose. Pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioje. Cedar Point Įveda NajuLiko tėvai, Amilė ir Alekas Jonilai, broliai: Aleksandras, Ste
ją Tvarką Šokiams
ponas, Pranas ir Albertas. Ji
Cedar Point- on- Lake Erie,
buvo gimus Clevelande.
kurią valdo The G. A. Boeckling Co., pradedant šia vasara
Traukia Atsakomybėn įveda naują tvarką šokiams.
To buvo reikalaujama lankyto
CIO už Streiką
jų ir svečių. Birželio 10 d.
The Republic Steel Corp. iš pradedant, šokiams grieš gar
kėlė bylą Federaliame Teisme sus šalyje orkestrai, ir į šo
prieš CIO, ir vadą John L. Le- kius įžanga, bus nustatyta, miwis ir apie 700 paskirų strei- nimum už visą vakarą, vietoje
kerių darbininkų. Kompanija kaip buvo iki šiol, mokant už
reikalauja atlyginimo $7,500,- kiekvieną šokį. Naują tvarką
000 nuostolių, kuriuos sako tu įvedant, visas Colisevm tampa
rėjo panešti laike plieno dai> pertaisytas ir tam tikslui pa
bininkų streiko 1937 metais. skirta $15,000.
Cedar Point - on - Lake Erie
J IEŠKOMAS Vincas Jurgėla- jau priima svečių rezervacijas
Jurgelevičius, iš Dedynų km., savo viešbučiuose.
Plokščiu v., Šakių apsk. Jis į
® POLICIJA suėmė 10 vyrą
Ameriką išvyko 1909 m., gy
veno tūlą laika Pottsville, Pa., ir pora moterų, susektų plati
paskui persikėlė į Clevelandą, nime Clevelande nuodu madikur ir dabar, spėjama, randa-’ namų “marijuana”. Jie esą
si. Jo giminės Lietuvoje nori darę $500,000 biznio per me
tus.
susižinoti, prašo atsišaukti.

We are not allowed to advertise prices, būt
you will be
pleased when
you come here.

Vieta prie Grand Blvd. už Lloyd Road

Youth’s Forum
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Įžanga 25c. Vaikams dykai.

MU1. 3540

MUlberry 3549

I

Dry

Cleaning

I
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Senas Drapanas padarom ••
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kaip naujas, išvalom ir ••
sutaisom.

STATĖ W1NDOWSHADE|
Sutaupysit Pinigus Dabar
EVA užsisakydami
PETRAITIS į|
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

E

6702 Superior Avė.
žemos kainos langų užtraukalamsCLEVELAND,
(shades) nuo
10c
OHIO
ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau.
t***********■**•'♦’• •*■*
♦I**!*
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
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Lietuviams.
Lietuviška išdirbystė.
E
•
1248 East 79th Street
• Cleveland |
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Mes

pasirengę patarnauti
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