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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUOMIJA DAUG NETENKA. - GAUNA
DARBO SANTIKIŲ ge
resniam tvarkymui, S. Val NUOMOS UŽ HANKO, IR ILGAMETĘ
stijų Kongresui siūlo su
SUTARTI SU SOVIETAIS
daryti naują trijų žmonių •

VADOVAI VILNIEČIU GELBEJ1MO
DARBO LIETUVOJE

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU
LIETUVOS kariuomenės va

c.

dovybė norėdama padėti dėl
karo ir mobilizacijos nukentėj usiems neturtingiems Vilniaus
krašto ūkininkams, perleidžia
jiems kariuomenei netinkamus
bet šiaip dar visai gerus ark
lius. Tokių arklių Vilniaus
krašto ūkininkai gavo jau ke
lis šimtus.

darbo tarybą, kuri veiktų
"kaip teisėjai” kolektiviam
ji
Maskva, Kovo 13. — Sovietų vyriausybė pranešė
derėjimuisi tarp darbinin kad Suomijos atstovybė sutiko priimti ir pasirašė taikos
kų ir darbdavių. Šis prie sąlygas, kuriomis užbaigiama virš trijų mėnesių karas.
dai*. yra vienas .iš 17-kos
Tos pačios išlygos buvo oru parvežtos į Helsinkį, ir
norimų prikergti prie da Suomijos seimas taip pat jas priėmė.
bartinio Wagnerio Akto.
Suomijoje karo paliaubų ir priėmimas Rusijos iš
Kitas sumanymas siūlo lygų sutiktas su ašaromis — verkė vyrai, moterys ir vai
ma tai aptaksavimas tokių kai. Bet išeities nebuvo. Žudytis save iki paskutinio —
mašinų dirbtuvėse kurios nors taip buvo ryžtaši, karą pradedant, — nėra tikslo.
atlieka daugelio darbinin Suomija nepražūsta, tik apiplėšiama. Už tam tikras
VILNIAUS mieste yra išvi
kų darbą. Toks apiaksa- dalis kurias Sovietai reikalauja savo apsigynimui ir sau
so apie 800 gydytojų, kurių
vimas priverstų dirbtuves gumui, Suomijai bus mokama nuoma. Visa šalis nepa
tarpe yra nemažai atbėgėlių- iš
laikyt daugiau darbininkų. imama. Be to, Sovietai pažada tai savo kaimynei ir ap
Lenkijos. Kurie nėra Lietuvos
piliečiais
- ir neturi trijų metų
saugą ateityje.
PLIENO darbai šios sa
praktikos,
negali užsiimti gy
Šiomis išlygomis Rusija gauna daugiau negu pir
vaitės pradžioje visoje ša miau iš Suomijos reikalavo:
dymu žmonių. Prieš karą Vil
lyje bendrai imant nupuolė
niuje buvo apie 700 gydytojų.
Sovietai paima į savo valdžią visą Karelijos pusiau•
iki 63 nuoš. normalio. Pir salį, kur tęsėsi smarkieji mūšiai ir randasi Manneiheim
kimai ir užsakymai plieno linija. Paima sugriautą miestą Viipuri su visa užlaja Agr. Stasys Jakubauskas, že
. ALYTUJE, Lietuvos Darbo
Dr. Jonas Navakas,
gaminių yra tokie maži kad ii* salomis. Gauna visą Ladoga ežerą ir dalį žemės šiau mės Ūkio Rūmų direktorius,
Rūmų
rūpesčiu, atidaryta siu
turės darbai' plieno indus rės rytuose nuo ežero. Suomija išnuomoja 30 metų lai Vyriausiojo Komiteto Vilniaus Valstybės Tarybos na
vėjų
kursai,
į kuriuos priima
rys, Vyriausiojo Komi
trijoje slūgti dar daugiau,D kui Hanko pusiausalį, kur Sovietai įsteigs savo tvirtovę. Kraštui Remti vice pirm.
mi tik tie amatininkai kurie
teto pirmininkas.
sako plieno žurnalas.
šioje specialybėje yra išdirbę
Gauna įvairias salas Suomijos pakraščiuose.
Prie to Sovietai pasiima platų bryžį Suomių žemės!
tam tikrą metą skaičių. Kur
DETROIT. — Chrysler šiaurėje, ir pusiausalius Šiaurės okeane. Per Suomiją ĮNORI
SUNAIKINT TRAGEDIJA LIE RUSIJA NELYS Į suose praktikos ir teorijos da
•
automobilių išdirbystės 22 Rusai nuties savo geležinkelio liniją nuo Murmansko iki IĮ
lykus dėsto savo srities specia
NAZIZMA
BALKANUS
TUVIŲ ŠEIMOJ
tūkstančiai darbininkų, ku Botnijos įlankos. Gauna teisę operuoti lėktuvų liniją |
listai.
rie streikavo pereitą rude virš Suomijos, tarp Rusijos ir Norvegijos. Taipgi Šuo-1 Londonas. — Čia lankan
nį, deda pastangas gauti miai negalės laikyti savo karo laivų, -lėktuvų ir sabma-1tis Prez. Roosevelto atsto E. VVindsor, Conn.— Ne Londonas. — Vokietijos
bedarbės atlyginimą, prieš rinų šiaurės vandenyne. Pagaliau, Suomija turi suda vui Welles, Britų premje toli čia, ūkė j e Lietuvė mo užsienių reikalų ministras LIETUVOJE 12 VYSKUPŲ.
tina, Elzė Jegeliavičienė, von Ribbentrop apsilankęs Ikšiolinis Telšių kunigų semi
ką valstijos, komisija griež ryti su Rusija prekybos sutartį.
ras Chamberlain aiškiai iš 42 m. amžiaus, pasmaugė Romoje įteikė Italijai raš narijos rektorius prel. Vincas
tai kovoja. Jiems reiktų iš
Už Hanko ploto naudojimą Suomiams bus mokama sireiškęs jog Rusų-Suomių
mokėti apie $2,000,00. Sa nuomos apie $120,000 metuose. Taigi tas pusiausalis karo baigimas nei kiek ne ir vonioje prigirdė vieną tišką užtikrinimą kad Ru Borevičius paskirtas vyskupu
savo dukterį, kitą dukterį sija neturi tikslo slinkti į sufraganu. Skaitant su nau
ko, streikeriai savo noru neatimamas.
pakeis aliantų nusistatymo papjovė ir paskui pati mir Balkanų valstybes.
juoju ir Vilniaus krašte esan
nedirbanti nėra lygus tiems
Su Kovo 15 diena pradedama vykdyti visos sutarty sunaikinti Vokiečių naziz- tinai susižalojo, už 13 va Taipgi yra žinių kad von čiais vyskupais, viso dabar Lie
kurie netenka darbo dar je išdėstytos sąlygos: Suomiai pasitraukia į savo naujas mą. Welles įrodinėjo ku
landų ligoninėje mirė. Jos Ribbentrop ir Mussolini ap tuvoje yra 12 vyskupų.
bui išsibaigus.
pozicijas.
riais punktais galima butų vyras parėjęs iš bažnyčios tarė Welles atsilankymą.
Suomijoje visur įvesta gedulą, vėliavos nuleistos baigti karas su Vokietija, užtiko tą tragediją. Gydy Sakoma kad von Ribben LIETUVOJE nori sutvarky
STIPRUS STR E IK A S . pusiau stiebų.
tačiau Anglų nusistatymas tojas jai buvo pasakęs kad trop dedąs pastangų suar ti arklių eksporto reikalą —
Meksikoje pagrąsino strei
Paskutiniais apskaičiavimais, Suomiai šiame kare esąs kariauti iki žymios ji neilgai gyvens.
tinti Romą su Maskva, kad kad visas arklių eksportas bu
ku imtikai-stipruoliai. Mek neteko 30,000 vyrų užmuštais ir 35,000 sužeistais.
pergalės.
Italija nesibaugintų galimu tų vienose rankose, kurios masikoje mat visi yra organi
Rusai — apie 250,000 užmuštais ir 250,000 sužeistais.
Welles matėsi su Britų 14 ŽUVO. Kovo 13 pra Rusijos puolimu Balkanų, ji tyt bus “Maisto” bendrovė.
zuoti į unijas.
Londonas. •— Rusų-Suomių karo baigimas yra maž karalium ir kitais svarbiais ėjus smarkiai audrai Loui- dėl esančios sutarties tarp! VILNIAUS KRAŠTE įvesta
žmonėmis.
Mansfield, O. — Ūkinin daug Sovietų laimėjimas, kuo pasinaudos ir Vokietija, Welles buvo apsilankęs siana valstijoj, Shreveport Vokietijos ir Rusijos.
darbo prievolė. Darbams bus
ko bernas, 27 m. vyras, šei nes Hitlerio noras buvo kad Sovietai ilgiau su Suomija ir iškilmingai priimtas Pa miesto srityje, padaryta di
gyventojai į miškus,
delių nuostolių, žuvo 14 PRANCŪZIJA pabran šaukiami
mininkams nesant namie, negaišuotų ir neįtrauktų į karą Skandinaviją.
gindama auksą pakėlė sa- ir pašauktiems dirbti atlygini
Britai ir Prancūzai ruošiasi sutikti naujas galimy ryžiuje, bet ir ten gavo pa žmonių.
išviliojo iš mokyklos jų 9
reiškimą
jog
Prancūzija
vo šalies aukso vertybęs 50 mą duos pagal Miškų Departa
m. mergaitę nedoram tiks bes Europoje -— Vokiečių galimą puolimą jų vakarų yra nusistačius sutriuškin
mento nustatytas normas.
lui, po to ją nužudė ir pats fronte ir veržimąsi į Balkanus su prekybos sutartimis. ti dabartinę Vokiečių val ŠVEDŲ Amerikos Linija bilijonų frankų.
baigia statydint ir Kovo
nusižudė.
VILKAVIŠKIS. Nuo besitę
džią.
10 d. nuleis į vandenį dide BRITANIJA padarė su siančių šalčių daugelis žmonių,
SKANDINAVIJA RŪ
PADIDINO ŪKIŲ
lį pasažierinį savo laivą. Rumanija sutartį pirkimui neskaitant gyvulių ir kitų tvaTROCKIS, buvęs Sovie
PINASI ATEITIMI
visus
FONDĄ
■
SOVIETAI
iškelia
.Jei karas greitai baigsis, iš Rumanijos aliejaus, kad j rinių, gerokai nukentėjo. Netų karo komisaras* dabar
Kauvaikus
ir
moteris
iš
Lietuviams teks juo vykti i tas aliejus nepatektų Vo- i maža yra žmonių kurie apšalo
gyvenąs Meksikoje, tikrina Stočkholm, Švedija.— Po
Washington.
Senato
kazo
miesto
Batum,
Juodoį Lietuvą.
| kieti j ai.
kad į Europos karą bus Suomijos pralaimėjimo ka pinigų skyrimo komisija
į rankas, kojas, nosis ir ausis,
!
sios
juros
pakraštyje.
Tas
įtraukta ir Amerika.
i o daugelį dėl nušalimo apniko
ro su Rusija, Skandinavi užgyre didinimą dar $300,- daroma tikint kad jeigu
ir kitos ligos. Vienas Sirvydų
šalys Švedija, Norvegi 000,000 suma sekančio me artimuose rytuose kiltų ka
SUOMIJOJE traukinio jos
k., Keturvalakių v., gyvento
ja ir Suomija pradeda tar
Iš LIETUVOS
nelaimėje užmušta 21 nuo tis sudarymui stiprios ap to ūkių fondo. Viso tas ras aliantai pirmiausia pul
jas,
Ant. Kreiša, iš Marijam
fondas siekia $922,864,688. tų tą miestą. Ten yra So
karo pabėgėlių vežamų į sigynimo sąjungos.
polės
parvežtas į namus visai
Netrukus jis bus balsuoja vietų aliejaus išvežimo uo RYGA. — Nuo Kovo 14 iki KAUNAS, Kovo 12. — Lie
Švediją.
sušalęs,
nes ten buvo su kaimy
Tos šalys tiki kad joms mas.
stas, lengvai pasiekiamas 16 čia įvyksta Baltijos santar tuvos eksportas Sausio mėnesi
PREZ. ROOSEVELT.sa butų
“ant šilumos” ir
nu
išsigėręs
naudingiau jeigu Vo
ko kad vargu bus galima kietija sutiktų garantuoti PRANCŪZIJA paskuti- artilerijos nuo Turkijos sie- vės eilinė užsieniu reikalų mi prašoko pernykštį puse milijo neapsižiurėjo savęs.
nistrų konferencija.
no litų.
apsieiti be suradimo kokių jų sienų neliečiamybę, ta nėmis dienomis prieš Šuo-’ uos.
mijos
sutikimą
baigti
karą
TALLINN. — Estija pakvie
naujų taksų, kurie reika da pavojus iš Rusų pusės
VILNIAUS KRAŠTE iki šiol
pranešė jog ji turinti 50,- NUŠOVĖ. Columbia, S.' tė Lietuvos ir Latvijos gau KAUNAS, Kovo 5. — Arti jau nusavinta 62 dvarai bend
lingi padengimui ūkiams butų mažesnis.
nantis D. L. K. Gedimino 600
000 vyrų gatavų vykti pa C. — Viena 51 m. amžiaus sias žurnalistų ekskursijas.
teikiamų sumų.
ro ploto 15,640 ha. Be kitų
galbon. Suomija, sako, ne- i moteris valgykloje nušovė BERLINAS, Kovo 5. — šią metų mirties jubilejui (1941), yra nusavintas istorinis Verkų
BRITANIJA pašaukė į
susirūpinta Laisvės Varpo per
kariuomenę dar 300,000 vy SUOMIJA vistiek gaus sišaukė tiesioginai Britų ir ‘ savo vyro antrą žmoną, už dien Berline prasidėjo Lietu- kėlimu į Vilnių, D. L. K. Vy dvaras, ties Vilnium, kurį val
rų daugiau. Šiuo tarpu vi tą paskolą kokią Amerikos Prancūzų pagalbos, neš ži ! tai kad ji suardė jos gyve- vos-Vokietijos prekybos dery tauto Didžiojo palaikų j ieško dė vienas Lenkijos pilietis. Tie
bos. Derybos eina sklandžiai.
so turi suregistruota apie valdžia prieš porą savaičių nojo kad Norvegija ir Šve i nimą. ji teisiama.
jimu ir Dr. Jono Basanavičiaus dvarai bus išdalinti bežemiams
dija
per
savo
žemes
svetinutarė
jai
suteikti.
PiniKAUNAS, — Viešiems dar- palaikų perkėlimu į katedrą. ir mažažemiams.. Taipgi ruo
I
1,300.000 vyrų.
VENGRIJOJE suse k t a gai"bus'naudojami atstaty-lmų kareivių nesutiks leisti, 8 ŽUVO. Coronel ,čile. bams šymet numatyta 8,264,- Tautos garbė reikalauja tuos šiamasi prie kaimų skirstymo.
----------- Anglies kasykloje ištikus 640 litų.
kad Čekai įvairiais budais mui krašto.
reikalus sutvarkyti.
VOKIEČIAI
keičia
savo
DUSETUOSE metinėse tra
sprogimui 8 darbininkai KAUNAS, Kovo 5. — Kaustengiasi įsigyti pasportus
griežtumą
prieš
SkandinaVILNIUS,
Kovo
4.
—
šv.
ne
įvyko
Lietuvos
šaulių
Są

dicinėse
arklių lenktynėse Va
užmušta, 93 kiti sužeista.
ir Prancūzijos vizas iške ITALIJA pasirašė su Vo
vimą,
sako
sumažins
karo
Kazimiero
dieną
į
Vilnių
su

jungos
suvažiavimas,
kuriame
sario
pradžioje
dalyvavo 142
kietija anglies sutartį, su
liavimui į Prancūziją.
pavojų
Skandinavijos
jurų
plūdo
tūkstantinės
ekskursijos.
važiuotojai, iš jų 40 jaunųjų
NUSIŽUDĖ. Detroit. — kalbas pasakė Respublikos Pre
HITLERIS pastar o m i s lyg kuria Vokiečiai prista
Iš 17-to aukšto per langą zidentas, ministras pirminin Ta proga šių metų laureatams ūkininkų savo išaugintais arkdienomis vėl pakartojo sa tys Italijon anglį geležinke prekybai.
vo garsų prižadą laimėti liais, kuomet Britai pradė AMERIKOS vandeniuose iš viešbučio iššoko ir nusi kas, krašto apsaugos ministras literatūros premijos buvo įtei kliais. Pirmą dovaną jaunų
kiamos jau ne Kaune, o Vil ūkininkų varžybose gavo Treiskarą, nugalėti aliantus, jei jo sulaikyti pervežimą ju Kovo 10 d. nusiskandino žudė jauna mergina. Žu- ir kariuomenės vadas.
niaus Universiteto iškilminga kuškių jaunuolis, Justas Dau
—
Lietuvoje
vis
dar
dideli
ir turėtų žilti, bekariaujant romis. Italija gaus anglį Vokiečių prekinis laivas, dystės priežastis buvus ne
me
posėdyje.
šalčiai
ir
daug
sninga.
baras.
užkluptas Britų karo laivo. laiminga meilė.
jis pats.
kasamą Lenkijoje.
a
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PENNSYLVANIJOJE

MIRIMAI

LIETUVIU EKONOMINIO CENTRO SUVAŽIAVIMAS
PHILADELPHIA, PA.

MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Posėdžiai bus Lorraine Viešbutyje, Sekmadienį, Balandžio 7

PITTSBURGH

PHILADELPHIA

ŠALTOKAS Vincas, apie 66 m.,
Mirė Wyomingo
šis suvažiavimas Philadel- f
mirė
Vasario
28,
Ambridge,
(
Spaudoje jau paplito prane
Lietuviai
UTICA, N. Y
Pa. — Amerikoje pragyve
NUMAŽINO ELEK LIET. VERSLININKŲ KOMI šimai apie ruošimą Amerikos phijoje šaukiamas tikslu pri
no apie 42 metu. — Mari-'
Lietuvių Ekonominio Centro imti Ekonorrfinio Centro Statu
TROS KAINĄ
SIJOS SUSIRINKIMAS
tą
ir
Vaizbos
Butų
įstatus,
ir
jampolės
ap., Sasnavos vai., I KRIBISKIENĖ Ona (JankuVILNIEČIAMS
REMTI
SU

suvažiavimą Philadelphia, Pa.,
I
Kovo 7 d. vakare įvyko Lie
aptarus kitus veikimo planus, RINKTA $155. Kaip visose Pasienių k. Liko brolis An-1 naitė), 66 metų, mirė Vas.
Posėdžiai bus
Balandžio
7
d.
23, Plymouth, Pa., kur išgy
tanas, gyvena Lošt Creek,
Apie 350,000 naudotojų Du- tuvių Verslininkų, Amatininkų nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare, priėmus naujus sumanymus Lietuvių kolonijose taip ir čia,
veno 35 m. Paliko vyras,
ųuesne Light Co. elektros, pla- ir Profesionalų Sąryšio komisi Hotel Lorraine (Broad St. ir eiti į taip apleistą musų eko nors neskaitlingas buris Lietu Pa. — Buvo ramaus budo
žmogus, su visais gražiai. duktė, sesuo, brolis ir kt.
vių visgi kiek kas išgalėjo tiek
čiame Pittsburgho distrikte, jos specialis posėdis Adv. C. S. Ridge Avenue). Ten apsistos nominio gyvenimo lauką.
Kiekvienas veikiantis Vaiz- aukavo parėmimui brangaus
sugyveno, gražiai išauklėjo POPČIUKAS Edvardas, 3 mėsu Balandžio 1 d. sulaukia pa- Cheleden’o namuose. Dalyva ir delegatai.
nešiu senumo, mirė Vas. 25,
piginimo elektros, kuri bend vo : A. Kaniušis, M. Grigaliū Musų spauda parodo Ekono- bos Butas, arba atgijęs, ar nau-| musų sostamiesčio Vilniaus ir savo povaikius. Buvo Dirvos
Wilkes-Barre.
skaitytojas. Palaidotas Ko
rai per metus išeis $1,724,000 nienė, C. Dalbukas, G. Lukase- miniam Centrui pilną koopera- jai susiorganizavęs, prašomas, jo krašto žmonių.
RUPAS Edvardas, 27 m., mivičius,
C.
Kirilauskas,
J.
Vai

rinkti
po
vieną
atstovą
į
šį
su-1
mokėta.
mažiau negu iki šiol
Vietos klebono sumanymu vo 2, su bažnytinėmis apei rė Vas. 25, Plymouth, Pa.
vimą, ir išrodytų kad Ekono
važiavimą.
Tai yra jau antras elektros vada ir F. Pūkas.
buvo sudarytas tam tikslui ko gomis, palydėjime dalyvavo I Paliko tėvus, du brolius.
minio Centro suvažiavimas bus
Vaizbos
Butai
kaip
greit
iš

Daugiausia buvo kalbama a- lyg koks Amerikos Lietuvių
papiginimas nuo 1937 m.
mitetas, kuriame inėjo dvi Vil visi Ambridge Lietuviai if VARNAGIRIS Adomas, 72 m.,
savo
atstovus
į
suvažiarinks
daugelis svetimtaučių kai- ’
pie įvyksiantį Lietuvių Ekono seimas.
nietės moterys aukoms rinkti:
mirė Vas. 25 d., Wyominge
prašomi
jų
mandatą
pri!
vimą,
minio Centro suvažiavimą Ba
būtent: Antanina Uždavinienė mynų. Ilsėkis, Vincai, šalto
patys Ekonominio
išgyveno 40 metų.
KETURI ŽUVO DARBUOSE landžio 7 d., kuriam vieta pa-1 Tačiau
Ekonominio
Centro
valsiųsti
ir Domicėlė Zapkienė. Jodvi je Washingtono žemelėje. IGRIKAS Tarnas, 56 m., mirė
Pittsburgho distrikte savai | rinkta Lorraine Hotel. Suva Centro nariai — Lietuvių Vai dybai keletu dienų prieš suva- labai gražiai pasidarbavo, ne
B. Gramba.
Vas. 25, Kingston, Pa. Ame
tės pabaigoje darbuose žuvo žiavime, kaip žinoma, dalyvaus zbos Butai ir Profesionalų Są žiavimą.
jungos dar nuo pereito Ekono Delegatai prašomi atsivežti žiūrint kad kasdien jos dirba
rikoj išgyveno 35 m. Palaiketuri darbininkai:
delegatai (verslininkai, amati- minio Centro suvažiavimo, įvy
dirbtuvėje: Vakarais, K. Sli VIAKTERIS Adomas, 62 m., j • dotas Lehman, Pa.
Du jų žuvo paskirose kasyk : ninkai, profesionalai) iš dauge
į suvažiavimą raportus apie sa žio automobiliu pavežiojamos. mirė Vas. 29, Cleveland, O.
lose prie anglies; vienas Har- lio ir didžiųjų Lietuvių koloni kusio New Yorke — nepasirū vo organizacijos stovį, veikimą, jos rinko aukas nuo Lietuvių ir
— Burbiškiu k., Lazdijų p. MOZURAITIS Kazys, 54 m.,
pino
sutvarkyti
savo
reikalus
mirė Vas. 23. Wilkes-Barwick kasykloje, antras Rurp.l jų, kurie tarp kitko svarstys
Amerikoje išgyveno 40 m.
svetimtaučių, ir surinko dikčiai
su Centru, nepasistengė pri ir naujų sumanymų. z
re išgyveno 15 metų. Pali
Ridge.
Butų
gerai
kad
suvažiavime
Amerikos Lietuvių ekonominio
JAKUBAUSKIENĖ Marė, 59
virš $100.
ko žmona ir 8 gerai išauklė
Trečias užmuštas plieno dirb gyvenimo stiprinimą ir organi- siųsti Centrui savo valdybų dalyvautų nors desėtko Vaiz Vasario 3 d. buvo surengtas
m., mirė Vas. 28, Clevelande.
tus ir išmokintus sūnūs.
tuvėje McKees Rocks, o ket- I žavimą, didesnei naudai visų I antrašų, kas trukdo valdybai bos Butų atstovai.
Lietuvių parapijos salėje ba DOAVNEY Marė (Radomskai- BASIAVIČIENĖ Rožė, 62 m.,
darbą varyti pirmyn.
Virtas — plieno dirbtuvėje E. Lietuvių.
Sukruskit, vyrai! Nepasili- lius, ir iš to atliko pelno apie
tė), mirė Vas. 12, Chicagoj.
mirė Kovo 6, IVanamie, Pa.
Vandergrift.
Nuo pat pradžios Ekonomi kit užpakalyje!
$24. Su tuo pelnu ir aukomis
Toliau, buvo skaitytas paGimus Bracewell, III.
į
Amerikoje išgyveno 40 m.
kvietimas į Lietuvių Tautinio nio Centro įsikūrimo yra žino Ekonominis Centras yra tai viso pasiųsta Lietuvos Genera ATKOČAITIENĖ Katrina, 68 RĖMAS Kazys, 56 m., mirė
Lietu- Vaizbos Butų, Profesionalų ir liniam Konsulatui New Yorke
ma
buvusių
DVYLIKA
SUSITAIKĖ.
Monaca, Pa. Klubo 25 metų sukaktuvių ban- vių Vaizbos Butų:
m., mirė Vasario 12, Chica Kovo 4, Port Griffith, Pa.
Verslininkų Centras.
$155.
— Per 10 dienų nedirbę dėl ketą, Nutarta dalyvauti skaitgo, 111.
Čia išgyveno 30 metų. Pa
Baltimore, Md.
šiame suvažiavime bus dar
Už šitą pasidarbavimą gar LAURAITIENĖ Kazė, pusam liko žmoną, dukterį, du sū
nesutarimo dėl naujų algų iš- lingai. Dąr kalbėta apie meSo. Boston, Mass.
darinkta nauji nariai į Centro bė priklauso vietos klebonui
lygų, 400 darbininkų U. S. Sa- nešini žurnalą, kuriame žada
žė, mirė Vas. 11, Chicagoje.
nus; du brolius ir seserį
Brooklyn,
N.
Y.
valdybą.
Kun. B. Liubauskui ir tom au — Kėdainių"par., Ginaičių k.
nitary Mfg. Co. galiaus priėjoi tilpti Philadelphijos Lietuvių
Lietuvoje.
Chicago, III.
Amerikos Liet. Ekonominio kų rinkėjom.
prie nusileidimo ir sugryžo į draugijinio ir visuomeninio gyAmerikoje išgyveno 28 m.
DOVIDAITIENĖ Agota, 60 m.
Cleveland, Ohio,
Prie progos norėtųsi žinoti GRICIUS Juozapas, pusamžis, mirė Kovo 9, Wilkes-Barre.
Centro Valdyba:
darbą. Darbininkai gavo dau• venimo istorija su paveikslais.
Detroit. Mich.
I kur dingo tas jaunimas kuris
giau mokesties, kitos smulkme■ Nutarta prisidėti.
Vas. 15, Chicagoje. — Tel Sirgo 6 metus. — Zapyškio
Chas. K. Pikiel, Pirm.
Long Island, N. Y.
taip
gražiai
ir
pavyzdingai
du
nos aptariamos.
Užbaigus svarstymus, musų i Newark, N. J.
šių ap., Alsėdžių p., Grumb- par. Čia išgyveno 42 metus.
629' 54th St. Pittsburgh, Pa.
ipetai
atgal
darbavosi
Lietuvių
K. S. Karpius, Sekr.
advokatas savo gražioje rezi Philadelphia, Pa.
iių k. Amerikoje išgyveno
Paliko 5 sūnūs, 4 dukteris,
dencijoje visus dalyvius pavai Pittsburgh, Pa.
28 metus.
6820 Superior av. Cleveland, O. ir parapijos naudai. šiądien
dvi ‘seseris.
J. J. N.
rodos musų kolonijoje jaunimo KRASAUSKAS Povilas, 46 m.
MCKEES ROCKS šino. Svečių dalyvių vaišini Waterbury, Conn.
A. S. Trečiokas, Ižd.
visai ir nėra, jau moterys tu
mą tvarkė jo jauna maloni
314 Walnut St., Newark, N. J. rėdamos šeimas eina rinkti au mirė Vasario 10, Chicagoje. ČESNA Vladas, 70 metų, mirė
Worcester, Mass.
Iš tų dvylikos tik maža da- Dr. M. J. Colney, Vice Pirm. kas Lietuvos reikalams. Gėda — Pas vario par., Vitartų p.
VILNIEČIAMS P A R A MA. žmonelė ir jos tėvelis, senas
Sausio 24, Philadelphia, Pa.
Amerikoje
išgyveno
26
lėlė teatsiliepė; apie tūlų jų
L. P. D. A. ir Klubas surengėi veikėjas, G. Pranckunas.
JANUŠKEVIČIUS Kazys, 69
1615 E. Main Street
LAURAITIENĖ Kazė, pusam
VVaterbury, Conn. jaunimui. Kas tam kaltas?
vakarienę Vasario 25 d., Vil Po vaišių, visi išsiskirstė Į veiklą E. Centro valdyba tan
m., mirė Sausio 25, Philadel
Birutė
žė, mirė Vasario 11, Chica phia, Pa.
niaus krašto' Lietuvių parėmi■ savo namus, kupini gražių kiai mato spaudoj; bet ar kiti
F. Petrulis, Vice Pirm.
goje. — Kėdainių p., Ginai GLAZAUSKAS Kazys; 62 m.,
mui. Atsilankė gražus b u ris minčių tolesniam Lietuviškam visi Vaizbos Butai yra gyvi ar
98 Ilford avenue
čių k. Amerikoje išgyveno
veikimui.
FP.
1 jau palaidoti, nei vienas nei iš
N. Arlington, N. J.
svečių, ir iš to visko, įskaitant j
mirė Vasario 9, So. Boston,
PAJIEŠKOJIMAI
28 metus.
tų kolonijų buvusių arba esan
gautas $10.90 aukų, Vilniečių
Mass. — Kurtuvėnų parap.
s
--------JUSČIUS Amilija (Raudonaičių valdybų narių neatsiliepia
naudai pelno liko $55.70.
Amerikoj išgyveno 40 metų.
Lietuvos Generalinio Konsu tė), 45 m., mirė Vasario 12,
SHENANDOAH ir nei žodžiu neprabyla.
Laike vakarienės aukojo Vil
JONAITIS
Adomas, mirė Vas.
lato New Yorke pajieškomi as Chicagoje. — Tauragės ap.,
Ekonominio Centro valdybos
niečiams šie: Po $1: Povilaitiem.,
Upper
William Penn, Pa.
menys :
Kvėdarnos p., Sauslaukio k. KAIRAITIS Vincas, 31 metų,
siunčiami
jiems
laiškai
taip
ir
nė, J. Kvedaras, J. Dargis, J.
ŽINIOS
AUGAITIENĖ Veronika, gyvenus
Miestas Apgadintas dingsta pas juos, nepajiegia nei
Amerikoje išgyveno 30 m.
Laiman, G. Uzdras. Po 50c:
Brooklyn, N. Y., apie 1901 m. Yra
mirė Sausio 31, Philadelphia,
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
ALESKAVIČIUS
James (MalSHENANDOAH,
Pa.
—
De

perduoti
valdybai,
jeigu
dar
našle
Jono
AugaiČio,
taipgi
žinomo
Astrauskienė, Markunienė, A.
Pa.
loy), 47 m., mirė Vasario 13, STRAKAUSKIENĖ A., mirė
kaipo James Siebert ir John Siebert,
Kačinskas, A. Sidabras, J. Sta- lei prieš savaitę laiko įdubimo tie Vaizbos Butai gyvi.
gimusio Marijampolės ap., 1878 m. ir
Ashley.
rolis. Smulkių gauta $3.40 — didelės miesto dalies į požemy
• HINSDALE, III. — Kovo 6 mirusio New Yorko 1935 m. Velio
Vas. m., So. Boston, Mass.
DABAR
proga
ir
laikas
at

STADULIS
Juozas, mirė Vas.
je
išimtą
anglies
tuštumą,
ga

viso $10.90.
d.
Įšventinta
keturi
Lietuviai
nis paliko šiek-tiek turto.
busti visiems Vaizbos Butams
12 d., Great Neck, N. Y.
Kovo 3 d. laikytame susi na dikčiai tos srities namų ir ir Profesionalų Sąjungoms.
kunigai: J. Kuprevičius, Auk A INTILAI, Liudvikas ir Zenonas,
DYKAI BANDYMAS
GUŽAUSKIENĖ
Antanina, 51 l
šiaip
pastatų
tapo
pripažinti
Amerikoje pasivadinę Wintil, iki
rinkime nutarta dar pridėti iš
štikalnis,
A.
Naudžiūnas
ir
M.
Proga suorganizuoti Butus
19c 1 m. gyvenę Claridge, Pa.
m., mirė Vasario 8, Brook-1 NUO REUMATIZMO
Klubo kasos $44.30 sudarymui pavojingi ir kenksmingi gy i toms kolonijoms kuriose dar šmigelskis.
Mes turim puiku Me
ČERNIAUSKAS Vincas, kuris, ma
lyn, N. Y.
pilno $100, taigi ta suma ir pa venti ir naudoti.
todą nuo Reumatizmo,
su • TORONTO, Kanada. — Vie noma, ir dabar gyvena New Yorke ar SLOGERIENĖ Elena, 61 me
nėra,
ir
stoti
į
bendrą
darbą
kurį noriai pasiųsime
Daugelyje tų namų žmonės
siųsta per Lietuvos Konsulatą.
Brooklyne.
Ekonominiu Centru — su vikožnam šio laikraščio
tos
policija
rengiasi
sustab

tų,
mirė
Vasario
12,
Philagyvena,
kurie
dar
pakenčiami
Žinoma, buvo priešingų iš
skaitytojui kuris tik
sais kitais Vaizbos Butais ir dyti veikimą Lietuvos Sūnų ir KIRMONAS Stasys, sūnūs Petro, į delphia, Pa.
pareikalaus. Jei ken
gimęs Klangių k., Veliuonos vals.,
klubo iždo duoti pinigus, bet gyventi, nes nėra kur pasidė , Profesionalų Sąjungomis.
čiate skausmą sąna
Dukterų
Draugijos
kaipo
ko

1929 m. gyvenęs Pittsburghe.
i
JUŠKEVIČIUS
Juozas,
60
me

ti,
o
kiti
turėjo
išsikelti,
nes
.tų Lietuvos priešų mažai beriuose, jeigu jie su
MASELIS
Aleksandras,
iš
Puomunistinės. Taipgi uždaryti
stingę, arba labai jau
tų, mirė Sausio 18, Philadel
randasi, ir tas duoda klubui jau buvo negalima gyventi.
ap.,
slus, jeigu turit ken
komunistų kontroliuojamą sa džiunų k., Linkuvos v., Šiaulių
MONTREAL
phia, Pa.
tėti kožnoje oro per
daugiau progos Lietuvos reika Valdžia rūpinasi pagelbėti tų
nesenai gyvenęs Brooklyn, N." Y.
le.
mainoj, štai jums pro
63
MAKEVIČIUS Tamošius, 1923 m, SARALAVIČIENĖ Emilė,
lus dažniau paremti. Kai va namų savininkams atsitatyti ir
išbandyti paprastą,
GRAŽIAI
PAMINĖTA
.
.
metų, mirė Vas. 10, Brook- pigų Metodą, ga
kuris pagelbėjo šimžiavo chorai Į Lietuvių Dieną modernizuotis. Sugadinta virš
• AVATERBURY, Conn. — Dr. gyvenęs E. Syracuse, N. Y.
Montrealo Lietuvių pašaipi
tams.
MAKEVIČIUS Jonas, iki 1923 m.
lyn, N. Y.
Pasaulinėje Parodoje pereitą 600 namų.
Fr. Aukštikalnis paskirtas gyvenęs
Suracuse, N. Y.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
uos
draugijos
Vasario
18
d.
su

rudenį, klubas aukojo $20. Ne Kasyklų inžinieriai apžiūrėję
sveikatos direktorium Mason- MAKEVIČIUS Juozas, apie 1920 DALTON Aldona (žukauskai- Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
vergė
bendrą
Lietuvos
Nepritė), 24 m., mirė Vasario 10, DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
senai turėjom balių tikslu pa- po miestu esančias angliaka
Manistree apskričiams Michi m. gyvenęs Syracuse, N. Y.
daugiau, tą galėsit daryti už ma
klįusomybės
paminėjimo
vaBrooklyn, N. L.
sy
klų
tuštumas
pripažino
kad
A ARAŠKEVIČIUS Motiejus ir jo
. remti Lietuvių Kambarį Pittsžus kaštus.
Mes kviečiame jus
gan
valstijoje.
Jo
priežiūroje
Tai pir
sūnūs Ignas, kurie 1934 m. gyveno KRIVIDA Juozas, 59 m., mirė naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
. burgho Universitete, iš to li tokių įdibimų pasikartos ir karą Vytauto Klube,
bifs
40,000
gyventojų.
musų kaštais. Pasiuskit savo var
Ne v Yorke.
mas toks gražioje nuotaikoje i
Vasario 13, Philadelphia. Pa. dą
ko pelno $10.83. žinoma, tai daugiau.
ir adresą tuojau į
pu ėjęs parengimas. Salė bu • BROOKLYN, N. Y. — Kovo
KONSULATAS LAUNIKONIENĖ Marė , mirė ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3
mažai, bet ateityje manom ir
i 10 d. Apreiškimo parapijos
vo užpildyta žmonėmis.
New York City. iį
Vas. 7, West Hazleton, Pa. 2708 W. Farwell Avė. Chicago, 111.
vėl pasidarbuoti.
J. S.
Klubo pirmininkas pasakė salėje įvyko New Yorko apieŠeimyniška Žudystė publikai parengimo tikslą ir linkės Lietuvių Katalikų seiUN10NT0WN, Pa.
Vie- perstatė programo vedėją. Vy- mėlis.
nas ūkininkas, John Blasic, 40 taute?"’ Klubo Choras su giedojo
gi
! m. amžiaus, gyvenęs netoli čio Lietuvos Himną ir kelias ki- • MONTĘ VIDEO, Urugvajus.
miesto, Kovo 7 d. papjovė SU- tas dainas. Buvo suvaidinta Valstybiniame Teatre daly
paudos darbai yra
?
vo podukrę, šautuvu užmušė vaizdelis Lietuvaitė su vėlia- vauja dvi Lietuvaitės šokikės,
Snaustus
Dirvos Spaustuves
savo žmoną, kurios kūną pali va, iš jos šalių stovėję pora Paula Jarmalavičiutė ir Anelė
© Motiejus Mataitis yra labai darbštus žmogus — priklauso
specialybė. Atlieka:
ko pašiūrėje, o pats nuėjęs į kareivių, reiškia tautos gynė- Bagurskaitė.
ir
darbuojasi Lietuviškose draugijose, mėgsta paremti Lietu
PLAKATUS
tvartą, ten revolverių nusišo jų.
• IIARTFORD, Conn. — Liet.
viškus
laikraščius, nes supranta kaip sunkiai tie laikraščiai
LAIŠKUS
vė. Juos visus paskirose vie Taipgi dainavo
Nepriklausomybės paminėji
VOKUS
verčiasi.
tose negyvus rado jo posūnis, ras, Literatūros
me Vas. 18 d. Lietuvai aukų
KONSTITUCIJAS
i 11 metų amžiaus, apie ką pra- po to sekė kalbos.
gauta $142.86.
BILIETUS
© Bet jis visada užimtas darbais ir nepajunta kaip praeina
ir kitokius.
| nešė kaimynams, o tie pašaukė
Kalbėtojai buvo nuo Sunų- • CHICAGO, Ilk, — Užbaigęs
metas — pasibaigia jo prenumerata, ir jis neturi laiko net
Į policiją. Tragedijos priežastis Dukterų draugijos, šv. Kazipasiųsti savo prenumeratą. Laikraščio leidėjas jį pažinoda
savo darbą, likvidavosi Lie
Draugijos, biznieriai, or
j
esanti
jo
nesųgyvenimas
su
miero
ir
Šv.
Jono
draugijos,
mas kaipo gerą rėmėją nesiskubina laikraštį sulaikyti, kad
ganizacijos, pavieniai —
tuvos Nepriklausomybės minė
I žmona.
Literatūros draugijos, Klubo, jimo komitetas, kuris rengė
paveskite savo spaudos
ir nešdamas nuostolius.
j ir nuo Kanados Lietuvių Tau- apvaikščiojimą Vasario 18 d.
darbus mums.
PENNSYLVANIJOS kolegi Į tinės Vienybės. Jie pasakė tai
© Jeigu Motiejus turėtų keturias rankas savo visokiems darKlauskit musų kainų —
32 W. Randall st. salėje. Vil
jos ir universitetai gavo iš fe ! šventei pritaikintas kalbas ir
karns
dirbti, jis dar daugiau darbų apsiimtų, bet kad įkišti
atsakymą gausit greitai.
niečių parėmimui tą dieną pa
deralės
valdžios
Jaunimo
glo

vieną
ranką
į kišenių, išimti du dolarius ir pasiųsti savo už
paragino
aukoti
Vilniečių
šel

• Darbą Atliekam
darė $664.15.
bojimo
administracijos
fondo
pimui.
Padarius
rinkliavą
vi

mokestį
už
laikraštį
— vis neturėtų laiko.
E R A T
G “
bendrai
$879,075
sumą,
iš
ku—
Iš
Floridos
gryžo
J.
J.
Baso surinkta $102.28.
G R A ž I A I
] e Nekuriu Dirvos skaitytojų prenumeratos užsivilkusios —
G R EITA I
j rios sulyg sau paskirtos kvoToliau buvo suvaidinta sce čiųnas, apsilankė Chicagoje.
užtenka vienos rankos prenumeratos atnaujinimui.
i tos devyjiios aukštosios mokslo niškas veikalas. Šv Kazimiei įstaigos išlaikys joms paskirtą ro parapijos vyrai sudainavo
• PRANCŪZIJOS geležinkelių
lokomotivai turės be vieli
kvotą
mokslo
siekiančių
jau

pora
dainų,
ir
taip
baigėsi
il

D I R V A
nuolių.
Tų
jaunuolių
skaičius
nius
telefonus kad inžinieriai
gas
programas,
bet
visi
buvo
6820 Superior Avė.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
galėtų
susikalbėti su signalų
toms mokykloms siekia apie juo patenkinti.
Cleveland,
Ohio
2500.
F. Dubauskas. punktais.
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SLA. Pild. Taryboje Būtinai Reikalinga Permaina

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS MARYLANDE

SUSIVIENIJIMUI REIKIA GERU VADU

BALTIMORĘ, MD.

kad Baltimorės Lietuviai myli,
savo senąją tėvynę ir turi tin- .
karnų vadų. Vietos gi. Len- '■
kams, kaip tai net keista, va
dovauja advokatas Lietuvis.
Rep.

I

LIETUVOS GEN. KONSULO ]p. pasakė atitinkamas tai die
JONO BUDRIO IŠKILMIN- nai kalbas. Jiems atsakė Gen.
Kiekviena valstybė, kiekvieKonsulas J. Budrys, tarp kit
GAS PRIĖMIMAS
CHICAGO, ILL.
na organizacija ir net privatiško pareikšdamas jog pagerbi
ka šeima, turi savo vyriausi
Maryland valstijos legislatu- mas vienas iš seniausių Euro
Vilniečių Reikalams
ros 1935 m. Gegužės 17 d. įves pos tautų sukelia didelį džiau
vadą, šeimininką, kuris rūpina
Neteisingai Pasielgta tas oficialus Lietuvos Nepri gsmą Lietuvoje. Kad su Lie Lietuvos Generalinis Konsu
si savo vadovaujamos grupės
New Yorke skelbia aukų
minėjimas Mary tuva tą dieną švenčia kitos dvi latas
’
Skiriant SLA. Seimui klausomybės
ateitis ir gerovė.
land valstijoje, kuris iki šiol draugiškos Baltijos valstybės, pakvitavimą
,
Nr. 28, Vilniaus
Ir SLA. turi vyriausi vadą,
kasmet švenčiamas Vasario 16 o prieš penkis metus prie tos reikalaus, kuriame telpa šių
Vieta
d. Tai dienai į Baltimorę at antantės už okeano prisidėjo kolonijų aukos:
vadinamą pirmininku-prezidenvykdavo Lietuvos Ministras iš Marylando valstybė. Gal dide
tu, kurio pareigoms konstitu
Socialistų kontrolėje esamo Washingtono ir valstijos gu lių nuopelnų tos šventės įvedi Bridgeport, Conn., ALTS.
cija skiria budėjimą ir sargy
15 kp.
$13.00
SLA. 6-to Apskričio susirinki bernatorius iš savo rezidenci mui turi gyvenanti toje valsti
bą visos organizacijos ir jos
me pervaryta, tarimas kad S. jos Annapolio į Baltimorę iš joje Lietuviai, kurie palaikė Akron, O., A. L. Piliečių
kilmėms. šiais metais Lietu visas savo tautos ypatybes ir
reikalų.
$42.00
Klubo
L. A. seimas butų rengiamas vos
Ministras P. žadeikis pasi tapo lojalus, kuklus ir darbštus
Tokius prezidentus SLA. zt
D.
Toronto,
Ont.,
L.
K.
ne Lietuvių Auditorijoje, bet ryžo šventei nuvykti pas Chi naujos tėvynės piliečiais. Lie
F'
ri nuo pat savo pradžios. T
8.60
Ats.
vidurmiestyje viešbutyje.
cagos Lietuvius. Į Baltimorę tuvą su jumis jungia tai kad
rėjome prezidentus kurie savo
64.00
Viešbutyje, tiesa, yra tam atvyko Generalinis Konsulas J. ir ten kaip ir čia nėra privile Philadelphia, Pa.
x gijuoto luomo — visi lygus ‘‘Montreal, Kanados, Liet.
vadovaujamos organizacijos ge
tikrų patogumų, tačiau dėl to Budrys.
tarp savęs ir prieš įstatymus
.
.
yC
Vasario
16
dieną
Baltimorės,
rove rūpinosi ir dirbo jos auk
20.00
nukenčia visa Lietuviu koloniir visi trokšta taikos. Lietu Sąjungos
milijoninio
miesto,
valstybinės,
lėjimui. Laikraščiuose rašė
105.92
Pittsburgh,
Pa.
ja.
savivaldybinės įstaigos bei ban va atgavo savo sostinę Vilnių,
straipsnius, keliavo per koloni
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Antroje vietoje, tie patys bernatorium Herbert R. O’Co rylando valstijos klestėjimą ir
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tvarkymas, Dabartinis musų
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Yba prezidentas 1934 metais už
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Gen. Konsulas, pirmą kar laiškais pranešta kad knyga
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kė kalbas, tai ne, SLA. naudai,
1936 metais: SLA. Centro po gė svečiui gėlę. Išeinant iš ko dar dvi dienas, šeštadienį, nemaloni klaida, kuri įvyko ne
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Daktaras-Kvotėjas — Dr. S. Biežis.
_ tuo atveju dalis Centro ponųį automobilių asistuojant, nuvy ■ liu ir vikaru Kun. Dubinskiu. nešta. Ji bus gražiai išleista
nuvykęs į Worcester, Mass.,
Lietuvių salėje pasakė prakal Dabartinis prezidentas pana- j Tai vienas iš daugelio kitų gauna viešbutyje sau dykai ko į Miesto Rotušę (City Hali), j Kun. Dr. Mendelis aprodė sve- — kietuose viršeliuose su ke
kur jau laukė e. misto mayoro ■ čiui šv. Alfonso bažnyčią, kle- liais istoriniais Lietuvos žemė
bą, kurioje Lietuvos- valdžią šiai su tokia propagandine re-! p. Laukaičio nuopelnų Lietuvių kambarius.
pareigas
O’Connell ir šimtai į boniją ir supažindino su Šv.
Bet Clevelandiečiai seimo Lietuvių. p. Miesto
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sesučių
salėje tarp ; Kazimiero
------------ ------v vadovybę.
-----jam nepavydėtų turbut ir pa- įvyko 1938 m. Scrantone. To-1 bingą žmogų rinkdami ’’ SLA. rengimo komisijos nariai tą Amerikos ir Lietuvos vėliavų I Po^pietų vizitavo užsitarnavusį vienas Amerikos Lietuvis. Ka
sustojęs p. O’Connell pasveiki-. veikėją, Adv. W. F. . Laukaitį,
prasčiausias burnoto jas. Tuo- kiu budu jis jubilejinį seimą, j prezidentu mes atsteigtume S.
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vieton kad pravesti kaipo isto L. A. garbę, nes vyriausiu va
savo simpatijai1’ Budrys buvo kviestas pietų į didelis skaičius tai, norintieji
dengdamasis organizacijos pre rišką organizacijos šventę ir du turėsime garbingą Lietuvį. salėje. Iš to visokiariopa nau- reikšdamas
Lietuvai ir Lietuvių tautai; jis I' kleboniją ir ten plačiai išsikal ją įsigyti, prašomi užsisakyti
zidento vardu. Savo kalba jis jos reikšmę išnaudoti sukūri Todėl Balandžio mėnesį eiki da per savaitę laiko ėjo Lietu asmeniškai ypač džiaugėsi ta bėta Lietuvos ir vietos Balti išanksto. Užsakymus ir če
suerzino nevienodų nuomonių mui narių ūpo, jis pavertė po me visi į susirinkimus ir rink viams biznieriams Lietuvių ko švente, turėdamas žmoną Lie morės reikalais. Po pietų vi kius reikia siųsti: Mr. A. Si
tuvaitę. Prašė priimti Balti zitavo kai kuriuos veikėjus, mutis, 16 West 75 St., New
narius,,, o savo vadovaujamam litikierių jomarku, su kuriuo dami SLA. viršininkus, bal lonijoje.
jų Adv. N. Rastenį.
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tė reikalo žodžiu ar spaudoje
r ;•
ti kambariai.
'
kauskienė, pajieškau savo bro vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly
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jis panaudojo oficiališką SLA. nesulaukė. Tat laukti daugiau
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metų Birželio 5 d. laidoje pasi Rinkti savo’ vyriausiu viršinin mokama Bostone matom is se gerai atsiminė Kražių skerdy cialių asmenų buvo išvykusį
vadinęs SLA. prezidentu, agi ku žmogų , rimtą, šaltai protau kančio: Lietuvių jaunimo sce nes ir baudžiavos laikus, šioje gubernatorių pavadavęs vals
tijos sekretorius Francis Petnos mėgėjų ratelis, Bronė ir
tavo SLA. kuopas siųsti savo jantį.
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Tokiu
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atstovus į kaž kokį radikalų
ninkas J. Murauskas, 105 m., natorius p. Nice, pirmutinis pa
“kongresą”, kuris paskui su- F. Laukaitis. Jis yra kandida šis, P. Žitkevičiūtė, J. Sinkus, kuris tebeturi visus dantis, o skelbęs Lietuvos Dieną, jis bu B (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) i
lipdęs priešvalstybinės agita tas į SLA. prezidentus. Tai P. Miliauskaitė, P. Žitkus, M." Ij jo žmona 103 m., dirba įvai vo pasipuošęs D. L. K. Gedimi B
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
no ordinu; valstybės prokuro
cijos propagandai rezoliuciją, garbingas žmogus. Jo pastan Trainąvičiutė, K. šilas, E. Va-1 rius darbus.
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pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
I
ro pavaduotojas, teisėjai ir vi
įdavė ją seimui. Dabartinis S. gomis Maryland valstija sau lentaitė, K. Rameika, K. Prasa eilė kitų aukštų svečių.
L. A. prezidentas ją priėmė metine švente pasiskyrė Lie tapas ir Ant. Matijoška Kovo
LITHUANIAN FUNERAL HOME
Po abiejų valstybių himnų,
«VOKIETIJOJE medis yra p. Petrott iškėlė toastą už Lie
prieš konstitucijos dėsnius, ir tuvių didžią šventę, Lietuvos 3 d. nuvyko į Lynn, Mass.,
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1762
paskui trukdė dvi sesijas jos Nepriklausomybės dieną, Vasa vaidinti, ir. gavę kelionės išlai vienas iš gausingiausių mecle- tuvos gerovę ir .Lietuvos vals
priėmimui. Tuom jis kiršino rio 16. Ta Lietuvos šventė doms $7.80, per Konsulą A. O. gų, tačiau Vokietija kas met tybės Prezidentą Antaną Sme
toną, o Gen. Konsulas atsakė
narius vienus su kitais ir su Maryland valstijoje dabar kas Shallną paaukavo Vilniečiams. medžio importuoja visą treč toastu
už Amerikos Prezidentą
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gaišino laiką, kurio neliko rei met švenčiama kaipo Lithua- Tai gražus ir pavyzdingas pa
F. D. Rooseveltą. Toliau val
ja įvairiems reikalams.
sielgimas.
nia’s Independence Day.
kalingų tarimų pravedimui.
stijos sekretorius ir e. majoro
Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

AUKOS

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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P. J. KERSIS
809 Society for Savirtgs BIdg.
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Telefonas:
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Bendras Kauno vaizdas žiemos metu, snieguotą dieną, kada ir durnai bekildami iš kaminų rodos sustingsta ore.

Ofiso MAin 1773

Namij KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

BARBARIŠKAS MUSSV KOMUNISTŲ
CUOMIJA sutiko baigti savo karą su 50 kartų didesniu
už save priešu. Sovietai pastatė savo mažam kaimy
DŽIAUGSMAS

nui dabar dar didesnes išlygas ir Suomiai turėjo sutik
ti. Pagalbos Rusiją sumušti juk tiek daug iš niekur ne
gaus. Suomių pasitikėjimas kitomis valstybėmis — kad
ir aliantais — juos apvylė. Kartu parodė kad Sovietų
skelbimas buk Suomija esanti “kapitalistinio pasaulio”
įnagis Sovietų imperiją užpulti, buvo neteisingi. Tai
buvo tik pačių komunistų sužiniai platinta propaganda
savuosius sukiršinti prieš Suomiją ir išjudinti kad nar
siau - kariautų.
Suomijai nereikėjo šį karą užsitraukti, bet ji ma
tyt nesitikėjo kad Rusija ją pultų. Savo skaudžiu pa
tyrimu, tačiau, ji atidengė ir Rusų silpnumą, iš kurio
didieji kaimynai galės savu laiku pasinaudoti.
“Mes kartą pakilome iš griuvėsių ir degėsių, pakil
sime ir dabar; rnusų tautai matosi nauja aušra ateityje.”
pasakė Suomijos užsienių reikalų ministras, paskelbda
mas priėmimą Sovietų pastatytų sąlygų.
©

CUOMIŲ tragedija primena 1938 Kovo 17 dienos Lietuvių tautos kritišką momentą kada Lenkai buvo pa
skelbę Lietuvai ultimatumą. Lietuvių dalis tuo laiku ir
piktinosi Lietuvos vyriausybės pasielgimu ir norėjo šok
ti j karą. Lietuva betgi, nieko nenustojus, sutiko pa
liūdėti tą valandą, praleido virš savo galvos, pavojaus
debesį, kuris buvo tuščia perkūnija, ir šiądien Lietuva
gyvuoja, ir dar padidėjus, o kur yra Lenkija?
Ta pati Lietuvos vyriausybė už metų laiko — 1939
metų pavasarį — vėl kentė nuo savo pačios vaikų pa
giežą už nešokimą į karą su Vokietija dėl Klaipėdos...
Tie kurie šoko kariauti, šiądien nuo žemėlapio nubrau
kti, o Lietuva sau kaip darbšti bitelė trusiasi savo nau
jai atgautame istoriškame krašte ir senovinėje sostinė
je, ir jaučiasi laiminga.
Suomi jos- Rusi jos karo baigimasis suteikia Lietu
vai dar daugiau užtikrinimo, dar daugiau ramybės, ir
ji gali taisyti, gerinti, kelti savo šalį.
Du praeiti pavasariai Lietuvai buvo pagrąsinę la
bai žiauriai, bet gudrių jos diplomatų paimtais žygiais
ji pravesta laimingu keliu.
Iš visų keturių mažų Rusijos kaimynių šalių, kurios
kituomet buvo po Rusijos jungu, tik Lietuva išėjo lyg
kokia “mėgiama dukrelė”, kuriai šis-tas ir duota.

O ŪSŲ laimėjimu karo prieš mažutę Suomiją labiausia
džiaugiasi Vokiečiai. Vokiečiai ir dėjo visas pastan
gas kad Sovietai baigtų savo karą ir aikvojimą karo reik
menų Suomijoje, nes tų reikmenų labai reikia Vokietijai
jos kare prieš aliantus.
Tarp Hitlerio ir Stalino išsivystys tikras draugišku
mas — net iki to kad prekybos ir kitais tikslais Vokiečiai
lankydamiesi Sovietų ribose taip puikiai pažins Rusiją,
kad laikui atėjus — jeigu tik pavyktų su aliantais grei
tai karas baigti — Vokiečiai padarys Rusijai tą patį ką
padarė Lenkijai. Prisimenat tas Vokiečių draugiškas
medžiokles Lenkijos giriose?....
TTITLERIS vilioja Italiją žadėdamas jai Afrikos impeA * rijų jeigu tik Mussolini sutiktų gelbėti Vokiečius jų
žut-butinėje kovoje prieš Angliją ir Prancūziją.
Bet Italija labiau ir labiau rodo pasiryžimo laikytis
neutrališka. Šiomis dienomis atsilankymas von Ribbentropo Romoje matyt nedavė jokių reikiamų rezultatų.
Italijos diplomatai gal būt numato geriau: sumušęs
savo galingą priešą vakaruose, Hitleris tada siektų už
kariauti rytų Europą ir tada uždarytų Italijai visas du
ris į centralinę ir rytinę Europą. Prisilaikydama ne
utrališka, Italija daugiau pelnys, nes turės draugus va
karuose — galingą aliantų grupę, kuri, visada bus pa
vojinga Vokiečių sauvaliavimams.
$

pENKTAME puslapyje šiame numeryje telpa tautinės
1 srovės veikėjams svarbus straipsnis, “ŽODIS VI
DURIO ŽMONĖMS”. Kiekvienam visuomenės ir kolo
nijų veikėjui patartina jį perskaityti ir pagalvoti.
Nekurie tautiniai veikėjai jau kiek anksčiau prieš
šio straipsnio pasirodymą pradėjo kelti mintį apie su
šaukimą Amerikos Lietuvių tautinės srovės žmonių su
važiavimo kada nors vėliau, į rudeni, nes trumpu laiku
suvažiavimą šaukiant gali nepavykti taip gerai suorga
nizuoti.
Tautininkų srovės konsolidavimo darbą nuo 1934
metų pusėtinai pavarė pirmyn Tautinė Taryba. Pereitą
rudenį galutinai pašalinus nesusipratimus kokie buvo
Brooklyno tautininkų tarpe, visas reikalas keliariopai
paėjo gerojon pusėn. Rytiečiai atlaikė net savo konfe
renciją, su geromis pasekmėmis.
Tautinė Taryba yra jau įsteigus ir eilę mažų tarybėlių nekuriose veiklesnėse tautinėse kolonijose, kaip ir
šis straipsnis pasiūlo.
Viskas ko reikia tai nuo dabar imti galvoti, diskusuoti ir tartis šaukti Amerikos Lietuvių Vidurio Srovės
SEIMĄ, rudenop, kada apie Labor Day, kai būna dvi
dienos šventos ir butų daugiau laiko savo reikalams ap
tarti.
Butų naudinga, kai Chicagoje tautiniai veikėjai susivažiuos, apdirbti tam SEIMUI planus ir parinkti tin
kamą koloniją kur visi galėtų patogiai pribūti.
Šis metas — šis momentas .— yra labai patogus
Amerikos Tautinei srovei susiorganizuoti ir pradėti ką
nors dirbti SAVO labui.

Komunistų Vilnyje V. An
driulis liepia šitaip nurašo:

“Lietuva gražiai pelnosi iš
transito Sovietų Sąjungos ir
Vokietijos. Vokietija perkasi
net ir Japonijoj ir Kinijoj ir
gabena per SSSR ir Lietuvą,
nes jurų keliai pavojingi. An
glijos karo laivai tyko visur
Vokiečių laivų”.

žudynių. Lietuva buvo labiau
patenkinta ir daugiau biznio
darė prieš tą Stalino-Hitlerio
kruvino “transito” įvedimą, ir
labai trokšta kad jis kuogreičiausia sustotų.
Lietuva turėjo išsidirbus la
bai plačias rinkas Anglijoje ir
kitose šalyse ir net Amerikoje,
bet tas Hitlerio-Stalino kruvi
nas “transitas” viską suardė.
Sunkiai reiks dirbti per ke
lis metus iki vėl savo prekybą
su užsieniu Lietuva sutvarkys
iki to laipsnio kad butų nepri
klausoma ir nuo Hitlerio ir
nuo Stalino.
Patartina draugui Andriuliui
nesuvilioti save tokiu džiaugs
mu ir nemuilinti akių geriems
Lietuviams darbininkams.
Maža nauda iš alkanų vilkų
nedidelei valstybei kuri dar
visko turi....

Tai tikras barbaro džiaugs
mas, kad iš kitų žmonių žudy ŽEMĖS Ūkio Departamente
mo kas nors gali pasinaudoti. Kaune specialiame pasitarime
Tai ko sulaukė Lietuviai, kada buvo apsvarstyta naujų stam
Lietuviškų raudonukų garbina bių lino apdirbimo įmonių stei
mas Stalinas padarė žudymo gimo klausimas. Nutarta kad
sutartį su kruvinu Hitleriu. .. kooperacijos sąjunga “Linas”
Kada vos metas laiko atgal šiais metais turi galutinai bai
Lietuva darė sutartis su Vo gti įrengti Panemunėlio linų
kietija, ir rodėsi kad Lietuva apdirbimo įmonę ir pastatyti
pateks į Hitlerio įtaką, tie pa dar dvi didžiules belgiškas li
tys Lietuviški raudonukai vos nines, vieną Mažeikių, kitą
nesprogo . iš susirūpinimo.... Plungės apielinkėje. Be to,
ir Lietuvos vyriausybę visaip šymet bus pastatyta bent 50
“garbino” kam nepasiduoda naujų jaujų linams džiovinti.
Maskvai.... Dabar pati Mas
kva pasidavė Hitleriui, ir Lie
NESENAI buvo paskelbta
tuviški raudonukai apimti ne kad Lietuvoje yra 915 medici
apsakomo džiaugsmo!
nos gydytojų, iš kurių Lietuvių
Draugas Andriulis užmiršta tėra 480, arba vos puse. Lie
pasakyti savo muilinamiems tuvoj' tuo tarpu gyventojų yra
sekėjams kad Lietuva velytų apie 85 nuoš. Lietuvių. Taigi
neturėti nei Rusų-Suomių, nei raginama kad ruošiant gydy
Vokiečių-Aliantų karo, nei to tojų prieauglį Lietuvių nuo
“Sovietų Sąjungos ir Vokieti šimtis butų didinamas iki bus
jos transito”, nes Lietuva ne apie 1600 Lietuvių gydytojų ir
nori nei karo nei kitų žmonių i apie 400 kitataučių.

LAMINGAS ŽMOGUS

Pažiurėjai: — lapoja ir skleidžias
Vyšnios medis po josios langais.
Imsi vienas po sodą klaidžiot,
Ir klajosi kol ji ateis —
O paskui jus abu tylėsit,
Tik bitelė pasaką duzgs.
Gaiviame jos sodo pavėsyj
Busi tu laimingiausias žmogus.
Pažiūrėk: — snaudžia mėnuo išbalęs,
Mirksi žvaigždės ties josios langais.
Tu toks vienas, ir toks bedalis!
O paskui.... ji ir vėl ateis
Ir abu, gusiglaudę, tylėsit,
Tik lakštingala pasaką aus.
Ir neras patsai mėnuo išblėsęs
Už tave laimingesnio žmogaus.
Paklausyk: — tai dunda griaustinis,
Tviska žaibas ties josios langais.
Busi tu labai nusiminęs,
Abejosi ar ji beateis —
Ir kaip vaikas šėlsi ir šiauši,
Lauksi tu ateinant savos.
Ją vadinsi žodžiais gražiausiais,
O jinai.... apie kitą galvos —
Ir abu, susitikę, tylėsit,
Skleisis vyšnios po josios langais.
Josios sodo gaiviau pavėsin
Už tave laimingesnis ateis!
L.A.
Vytautas Sirijos Gira.
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ALFONSAS

MIKALOJUS KASTANTAS ČIURLIONIS
Tragiškas Musų Tautos Tapytojas ir Muzikas, kurį Kiti Įvertino
(Tęsinys iš pereito nr.)
M. K. ČIURLIONIS — TAPYTOJAS
IR MUZIKAS

Kokios rūšies buvo M. K. čiurlionies kuryba? Apie jo kūrybą tas pats Dr. J. šlapelis
šiaip atsiliepia: “Vargiai kas galėtų pasakyti
kas jis buvo: muzikas, tapytojas, ar poetas, nes
visose srityse jis pasekmingai veikė. Bet vis
tik daugiau vaisių yra likę jo tapyboje, tat čia
ir kalbama apie jį kaipo tapytoją, labai originalų.”
Taip, M. K. Čiurlionis buvo trilypis kurėjas: poetas, dailininkas ir kompozitorius, Bet
kaip jau pasakyta, didžiausias jo nuopelnas ta
pyboje, nes iki šiam laikui, jo kūryba šioje sri
tyje yra gausingiausia, Kitos sritys mažiau
žinomos, Didžiuma jo muzikos kurinių yra išblaškyta, išmėtyta, randasi tai giminių ar pažystamų rankose, nemaža yra ir žuvę, Maža
težinoma ir apie jo poeziją, ir šios srities, kaip
ir muzikos, o gal net mažiau randasi kurinių.

JO NUOSTABUS KURINIAI
Dabar viena-kita mintis dėl jo tapybos.
M. K. čiurlionies tapybos kurinių negalima taip
išaiškinti, kaip tai daroma su kitų dailininkų
kuriniais. Tam reikėtų labai daug vietos ir
laiko, reikėtų ištisų studijų. Bet ir tai vargu
ar pagelbėtų prieiti prie užbrėžto tikslo. M. K.
Čiurlionies dauguma kurinių negalima atpasa
koti, juos reikia pačiam matyti, suprasti Įr jau
sti. Įsigyventi į tą svajonių pasaulį kuriame
gyveno jo kūrėjas juos kurdamas, atnaujinti
dvasiniai tuos pergyvenimus iki tokio pat laip
snio kokiame buvo ir jų kūrėjas.
M. K. Čiurlionies kuriniai daugumoje dva
siniai ir nustingi. Juose vaizduojama kaž ko
kie tolimi, neįmatomi pasauliai, fantastiški mie
stai su jų ypatingais bokštais, mums nemato
mos, tik dvasiniai nujaučiamos piramidos, iš ku
rių kiekvieno bokšto šviečia slėpininga saulė,
išminties šviesa, ir tt. Iš jo paveikslų kai kas

M. K. Čiurlionies.

PIRAM IDOS

labai daug išskaito, ir sako kad kiekvienas M.
K. čiurlionies paveikslas sprendžia amžinas pro
blemas. Bet daug kas juos pamatęs ir neįsigi
linęs sako kad juose “nieko ypatingo nesama”.

Jeigu mes bandytume išaiškinti ir apibu
dinti vieną iš didžiausių M. K. čiurlionies ku
rinių, “REX”, tai visos pastąngos nueitų niekais. Jo neišaiškinsi. Taip pat neišaiškinti
“žalčių Sonatos”, “Chaoso”, “Saulių Sonatos”
ir kitų jo kurinių, Jis gilus ir filosofingas. Į
jį reikia įsigilinti ir dvasiniai susikaupti, Juo
ilgiau mes stovime prie jo paveikslų, juo dau
giau įsigiliname į juos, tuo mums darosi aiš
kesnė jų mintis, prieš mus veriasi tos kūrėjo
paslaptys, kurių pripuolamai neįstebėsi.

Paimsime lengviau suprantamus ir išaiš
kinamus kurinius, štai mes matome jo “Ro
jų”, tą laimės ir šviesos daržą, apie kurį tiek
daug ištisais amžiais kalbama. Prieš mus ati
dengia nurimusios juros vaizdą. Krantą puo
šia marguliuojančios gėlės, kurias rankioja bal
ti angelai, ir skraido baltos plaštakėlės. Toliau
užpakalyje eina aukštyn kaž kur vedantys laip
tai. Viršum skraido angelai ir balti debesėliai,
žiuri į jo “Rojų” ir negali atsigerėti šventu ir
kilniu vaizdu. Toliau “Tyluma” — purpurinės
spalvos nurimus jura, į kurią žiūrėdamas nedrysti pasijudinti, kad nesudrustum tos šventos
ramybės, “Pavasaris”, “Juros Sonata”, “Pa
saka”, “Aukurhs”, “Fantazija”, “Zodiako ženklai” ir kiti paveikslai labai daug ko musų sielai
byloja. O tokių kurinių yra keli šimtai.
M. K. čiurlionies tapybos technika papras
ta ir nekomplikuota. Dauguma paveikslų pa
daryta su pastele (vietoj aliejinių dažų ar ak
varelės, sausi paišiukai). Užtat delei netobulos
technikos ir nerūpestingumo jo paveikslų sargų,
kai kurie visai pagedo. Dauguma paveikslų,
melsvai žalios ar saųlėlaidžių spalvos.

CHAOSAS

NEPASISEKS!
(Margalis — 1906 m.)
Nepasiseks jums, galim prisiekti,
Musų tėvynę • plėšti, gaišint!
Kelsis mus broliai ir ims išvieno
Jūsų pat krauju gaisrą gesint!
SAULĖLEIDIS

Skaudus tai darbas, bet dėl jos galim
Smūgius skaudžiausius noriai datirt!
Mums tėra vienas švents idealas —
Tėviškę gelbėt — arba numirt!

GELMĖ-BRAZIULIS.

M. K. čiurlionies.

Čiurlionies.

(Bus daugiau)
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Žodis Vidurio Žmonėms

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

Tautine Srove Privalo Susiorganizuoti Ilgiau Negaišinant Laiko
Amerikos Lietuvių visuome srauniau negu jos pašaliai, nes ko norima atsiekti — mažai tenė galima sakyti susideda iš šiems dažnai tenka krantus galvojama. Jei tokie laikraš
trijų dalių ar srovių: dešiny griauti ir lyginti. Tat atrody čiai kaip Vienybė Brooklyne,
sis sparnas (vadinamas kata tų kad vidurinėje srovėje tu Tėvynė ir Lietuva New Yorke,
likais), VIDURYS (vadinamas rėtų būti veikimas visų smar Amerikos Lietuvis Worcester,
tautininkais)' ir kairysis spar kiausias. O ištikrųjų, argi Dirva Clevelande, Margutis,
(Tęsinys iš pereito nr.)
nas (vadinamas socialistais). taip yra? Atrodo visai prie Sandara ir Jaunimas Chicago
h-————------ Dešiniojo sparno žmonės at šingai. Vidurys lyg sustingęs je pradėtų sistematingai svar
rodo bene geriausia organizuo ir apsnūdęs, o darbas verda styti vidurio srovės praktiškus i
DIDŽIO KUNIGAIKŠČIO KĘSTU
ti: turi dienraštį, kelis savait ir dešinėje ir kairėje, Tat ir uždavinius ir jos bendros or
raščius, turi S. L. R. K. A. ir atrodo lyg vidurys serga, lyg ganizacijos reikalą, tai neil
ČIO MIRTIS
giau kaip į dviejų ar trijų mė
daugelį kitų draugijų, turi mo nežino savo vietos.
nesių
laiką išspręstų vidurio
kyklų, daug chorų, jau nekal Kad tai yra nenormalu, la4,H{
TZUNIGAIKŠTIS Vytautas pabėgęs iš Jogėlos
srovės
pagrindinius idėjinius
bant apie tikybines organiza biausia jaučia patys to viduTAI
IR
BĖDA
KAD
NEGALI!
A nelaisvės, nuvyko Mozurijon ir prisikalbi
cijas, parapijas, etc. ši srovė rio žmonės. Pastangų nusistu- ir organizacinius principus ir
no Mozūrų kunigaikštį sau talkon, kariauti Jo
turi net bendrą organizaciją— mėti nuo seklumos matosi tai jau ateinančio Gegužės mėne Cicilikų papa Grigaitis savo
A. L. R. K. Federaciją.
vienur, tai kitur, bet kad tos sio pabaigoje galėtų įvykdyti Naujienose šitaip:
gėlą, kad atgauti savo tėvo Kęstučio valdytus
Kairiame
visuomenės
sparne
pastangos
nesuderinamos tai steigiamą vidurinės srovės at “Jau musų ‘kairieji broliai’
Lietuvos žemės kraštus.
|
matome
ir
dienraščių
ir
savaitniekais ir baigiasi. Atrodo kad stoviu suvažiavimą.
žino kad SLA. Apšvietos Ko
Jogėla nujautęs kad su savo broliunu Vy
Pradėkime tat darbą tuojau: misija ‘nori išmesti’ Kleofą
,
raščių,
chorų
ir
klubų,
bet
su
nebuvimas
idejinio
vadovautautu parsieis tikrai kariauti, su savo broliu
'■ mokyklomis daug silpniau, o jančio centro yra tikroji prie- musų redaktoriai prašomi va-, Jurgelionį iš ‘Tėvynės’ redak
Skirgėla 1383 metais pasitaręs, pasiryžo su
dovauti ir tvarkyti musų dis toriaus vietos. Jie taip pat židėl S. L. A. kontrolės tebesi- žastis vidurio pakrikimo.
kryžiuočiais užmegsti taiką. Ir pasikvietęs kry
Dėl tokios padėties ar yra kusijas spaudoje. Pagrindiniai no kad tos komisijos pirmininvaržoma su vidurio žmonėmis.
žiuočių pasiuntinius, sutarė su jais ne tik ketu
Socialistų Sąjunga, nors ne kas kaltas ? Iš šalies žiūrint darbo tikslai juk visiems aiš kas P. Grigaitis ‘vežasi rezoriems metams taiką, bet ir tai kad, esant rei
Vytautas Didysis
skaitlinga, yra betgi idėjinė atrodo kad vidurinėsės srovės kus : turime patikrinti musų liuciją’ išmetimui. Komu-na/
kalui, Jogėla talkininkaus karuose kryžiuočiams,
šios srovės vadovė. Einant to spauda yra gerokai kalta, ne organizuotas pajiegas, išsiryš ciškam organe taip skelbiama,
o kryžiuočiai Jogėlai. Už tokią talką kryžiuo kraštas tada vadinosi Sudavija. Tų prižadų liau į kairę matosi eilė viso- dėl to kad nenorėtų ar nesuge kinti sau principines mus jun “Tuo gi tarpu Apšvietos Kočiams Jogėla dovanojo pusę Žemaitijos tarp Ne raštą kryžiuočiams Vytautas išdavė Karaliau kiariopų organizacijų, kontro bėtų organizacinio progreso pa giančias idėjas, išsiaiškinti sau misija, pagal SLA. įstatus, ne
muno ir Dubysos upių. Be to dar Jogėla pri čiuje, Vasario 1 dieną. Iš Lietuvių pusės tą liuojamų radikalizmo šalinin daryti, bet dėl to kad ji pati centrinės srovės rolę ip užda turi jokios galios ką nors iš
nepasistengė savo vadovauja vinius Amerikos Lietuvių vi mesti. Ne jos kompetencijoje
žadėjo pats su visa Lietuvių tauta apsikrikšty raštą patvirtino savo parašais pats Vytautas, kų.
mos
rolės' suprasti: nepasi suomenėje ir tos visuomenės net yra nurodinėti kas su ‘Tė
VIDURIO
SROVĖ,
hors
yra
ti. Visa ta sutartis sudaryta ant rašto, kurį kaipo Trakų kunigaikštis, jo brolis Norman
skaitlinga ir pasiturinti ir tu stengė kooperacijos išvystyti santikiuose atžvilgiu senosios vynės’ redaktorium turi būti
Trijų Karalių šventėje pasirašė kryžiuočių pa tas, švogeris -Love, Svirgėla, Sudmantas, Gimri ne tik keletą spaudos orga ir tarpe savęs ir tarpe galin ir naujosios musų tėvynės. Be- daroma jei jis, sakysim, užsi
siuntiniai, ir Jogėla su savo broliu Skirgėla.
butis, Rambutis ir Mileganda.
nų (dienraštį, keletą savaitraš gos vidurio srovės narių, lyg gvildenant šiuos teoretinius manytų paversti SLA. organą
V. S. Jokubynas. čių), turi ir kultūrinių ir redaktoriai nebūtų redaktoriai klausimus spaudoje, praktiškas
Kryžiuočiai ta sutartimi labai džiaugėsi,
juokų ir satyros laikraščiu. Ga
nes laimėjo pusę žemaičių žemės, kurią jie per
svarbių bizniškų įstaigų, bet o šiaip sau gentlemonai. Eko organizacinis darbas turėtų lią turi tik Pildomoji Taryba.”
atrodo be vadovaujančio cen nominiais spaudos sunkumais prasidėti neatidėliojant, tikslu
200 metų nestengė užkariauti. Jogėla gi džiau
TOMO
ŽILINSKO
100
METŲ
tro
ir dėlto mažiausia organi vargu galima pasiteisinti, nes sudaryti savo jiegas ir suda Taigi, labai gaila kad Ap
gėsi kad kariaujant su Vytautu nereikės bijotis
zuota; ji lyg beviltiškai tebe stoka aukštesnio laipsnio vado ryti Vidurio Srovės lokalines švietos Komisija, kurios pir
kryžiuočių.
GIMIMO SUKAKTIS
siekia S. L. A. kontrolės, lyg vybės pagimdė ir tas ekonomi tarybas, kurios ir sudarytų tą mininku yra Grigaitis, negali
Bet viskas greitąi pasikeitė ir nukrypo ki
solidarišką pamatą ant kurio Jurgelionį išmesti iš ‘Tėvynės’
tebejieško sau rolės. Gal būt nes bėdas.
ton pusėn. Vytautas su Mozūrais išėjo kariau DIDIS LIETUVIŲ TAUTOS MOKYTOJAS
atsiremtų
visos vidurinės sro redagavimo už jo straipsnį nr.
šiai vidurio srovei yra sunkiau Vidurinės srovės dienraštis
ti Jogėlą ir Poletijoj užkariavo Kraičino, Bielssia savo centrinę organizaciją pasirodo kasdieną, savaitraš vės centrinė vadovaujanti ta 6-me!
Iš
nedaugelio
Lietuvių
mokytojų
anais
lai

ko ir Surazo pilis, tačiau permatęs kad Jogė
Kodėl toks nužemintas nusi
/
kais, iškyla lyg kokie milžinai, ryškios ano me sukurti ir išlaikyti vien dėl to čiai pasirodo kas savaitę. O ryba.
Gegužės mėnesio pradžioje leidimas? Tas pats Grigaitis
los užkariavimui Mozūrų jiegų neužteks, jis nu
kad
ji
eina
viduriu:
jai
tenka
betgi
organizacinio
progreso
to didžių mokytojų asmenybės: Tomas Ferdi
vyko Prūsijon prašyti kryžiuočių pagalbos.
skaitytis ir su dešine ir su kai neparodoma nei žingsnio. Ką musų gerbiami redaktoriai jau net užmiršo kaip jis šokdavo
nandas Žilinskas, Petras Kriaučiūnas, Petras Ar riąja srove, kai toms pasta
gi tie laikraščiai rašo, ką jie galėtų padaryti diskusijų san prieš Vitaitį, kuomet tas bu
Kryžiuočiai iš to labai nudžiugo, nes per
minas, Jonas Jablonskis ir kiti.
roms tenka savais interesais svarsto, kad per metus nieko trauką ir susitarę pasiūlyti vo Tėvynės redaktorium! Ta
matė kad jiems bus daugiau naudos iš Lietuvos
Tarnas
Ferdinandas
Žilinskas
yra
pats
pir

rūpintis tik iš vienos pusės. neišsprendžia ? Tat ir atrodo steigiamo suvažiavimo vietą ir da tai jautėsi galią turįs!
kunigaikščių naminio karo, negu kad iš sutar
Supa Garba.
Tačiau, jei visuomenę prily kad laikraštyje rašoma tik tam laiką.
ties Jogėlą ginti. Tačiau nenorėdami tą taiką mutinis didžiųjų Lietuvių mokytojų.
Tai kaip gi?
ginti
upės
tekmei,
tai
matome
kad
rašyti
reikia,
o
kokiu
pla

Sausio
19
dieną
sukako
100
metų
nuo
jo
gi

patys pirma sulaužyti, ginkluotos jiegos Vy
4/
Talkininkas.
ką kitą: upės viduris teka nu dirbama, prie ko einama, ar
mimo.
Jis
buvo
didi,
tauri
ir
daug
musų
tau

j
tautui nuosyk neprižadėjo, bet pasiėmė Jogėlą
TIE LIETUVIAI tikrai bu
raginti kad tas leistų Vytautui gryžti Lietuvon tai nusipelnius asmenybė.
ko razumo: kai Lietuva, atga
Tomas Žilinskas gimė 1840 m. Sausio 19 d.
ir grąžintų jam jo tėvo valdytus Lietuvos kraš
vo Vilnių, ir ten patekę Len
Domeikių
kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio
kai kelia trukšmus prieš Lie
tus. Iš to prasidėjo Jogėlos barniai su kryžiuo
tuvą, jie kaltina ne Lenkus bet
čiais, o šie to ir norėjo, nes tie barniai turėjo apskrityje, pasiturinčioje, gerokai aplenkintoje
Lietuvos
valdžią. Nestoja val
Suvalkiečio
šeimoje.
Anksti
Tomas
pajautė
di

duoti priežastį suardymui sudarytą su Jogėla
džiai
į
pagalbą
prieš Lenkus,
taikos sutartį. Vytautas tuo pasinaudodamas, dį patraukimą prie mokslo, ir žemės ūkio darbai,
5
bet
padrąsina
Lenkus
savo už
siuntinėjo savo pasiuntinius pas žemaičius, pra kuriuos jis dirbo iki 16 metų, jo visiškai nevilio
puolimais
ir
kritikomis
Lietu
šant sau pagalbos. Kadangi žemaičiai buvo ant jo. 1856 metais jis įstojo į Marijampolės aps
vos valdžios.
Jogėlos labai įpykę už Kęstučio ir jo giminės krities mokyklą. 1863 m. pabaigęs Suvalkų
Lenkams tik ir reikia kad
išžudymą, jie greitai sutiko Vytautui pagalbą gimnaziją įstojo į Varšavos Aukščiausios mo
Lietuviai
patys savo valdžią
kyklos teisių skyrių.
teikti.
uitų ir nestotų su ja išvien.
Aplinkybių verčiamas, dar nebaigęs Aukš
Kada žemaičiai jau buvo suagituoti, tada
Kodėl Lenkai visi išvien rė
pas juos iš Marienburgo atvykęs pats Vytautas tojo mokslo, jis sutiko priimti pasiūlymą Veive
kia, tiki ir skelbia kad Vilnius
ruošė žemaičių sukilimą prieš Jogėlą, tik že rių Mokytojų Kursų etatinio mokytojo vietą su
yra jų kraštas ir niekas negali
maičiai į Vytautą šnairavo kam jis susideda su 1200 rublių algos metams.
jų net bizūnu nuo to tikėjimo
Nors jis buvo sulenkintos šeimos narys, ir
atkratyti.
Supa Garba.
kryžiuočiais. Tačiau Vytautas mokėjo juos per
brendo
Lenkiškoje
kultūroje,
Varšavoje,
kur
ve

tikrinti faktu kad Jogėla juos, tai yra žemai
ĮDOMI ISTORINĖ APYSAKA IŠ NARSIŲ
čius, yra formališkai kryžiuočiams atidavęs. dė ir Lenkę žmoną, tačiau pats ne tik nesulen
DIDELE LIETUVIŠKA
PRUSU KOVU SU KRYŽIUOČIAIS
kėjo, bet netrukus tapo vienu iš didžiausiu Lie
Tada žemaičiai subruzdo ginkluotis.
Tuo tarpu po daugeliui barnių ir visokių tuvių šulų. Šviesi Lietuvio tautinė sąmonė, sti
Prisilaikydami nusistatymo duoti Dirvos skaitytojams istori
intrigų, suiro taiko Jogęlos su kryžiuočiais, ir pri valia, aiškus gyvenimo principai ir didelis
nes apysakas, šiuomi pranešame kad gavome vieną Lietuvoje
į C. Pakęltis Pharmacy
1384 metų Pjučio 6 dieną Gapėjos pilyje Vytau pareigingumas Tomą F. Žilinską skyrė iš aplin
išleistą, lengvai parašytą, M. Springborn’o apysaką, “PASKU
i
tui apsikrikštijus, kryžiuočiai paskelbė Jogėlai kumos ir darė jį didesnį už kitus.
1001 East 79th Street
TINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”, lengvą skaityti, aiškiai supran
Mokydamas
37nis
metus
Veiverių
Mokyto

‘ (Kampas Crumb Avė.)
karą. Vytautas ėmęs žemaičius, o kryžiuočių
tamą, ir pasitikime kad ji jums patiks. — Prusai, kaip jau ži
mistras Vokiečius kareivius, Rugsėjo 12 dieną jų Seminarijoje, ir per tą laiką išleidęs apie 700
Užlaiko visokias namines ir im
noma, dabar Vokiečių-Germanų gyvenamame Pabaltijo krašte,
portuotas
gyduoles nuo visokių li
mokinių,
Tarnas
F.
Žilinskas
niekur
ir
niekad
ne

dviem rindom apgulė Trakų pilį, kurioje gyve
buvo Lietuvių kilmės žmonės, garbino tuos pačius Lietuviškus
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėpasireiškė
kaip
jaunimo
ar
kurios
srovės
vadas
dievus, ir iki buvo laisvi su Lietuvių kitomis gentimis palaikė
no Jogėlos brolis, kunigaikštis Skirgėla. Pilis
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
artimus ryšius. — ši istorine apysaka vaizduoja Prūsų pasku
nors smarkiai gynėsi, bet po trijų dienų turėjo bei šalininkas. Betgi kiekvienam Lietuviui švie
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
tinį sukilėlį, laisvės kovotoją, apima meilišką prietikį kryžiuo
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
pasiduoti. Pasklidus žiniai apie Trakų pasida suoliui T. F. Žilinsko vardas buvo žinomas ir
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
ir
įdomi.
čio narsuolio su Lietuvaite. Apysaka pamokinanti
vimą, Lietuviai iš visų pusių džiaugdamiesi rin mielas.
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
Išsitarnavęs pensiją Tomas F. Žilinskas at
kosi išreikšti savo ištikimybę Vytautui kaipo
migęs ir kitokių.
sikėlė
gyventi į Kauną. Ten jis įvairiose gim
savo kunigaikščiui.
C. Pakeltis Vaistinė
PRADĖS EITI DIRVOJE TRUMPU LAIKU
Vytautas su kryžiuočiais nuo Trakų leido nazijose mokė, be kitų dalykų, taip pat kaip ir
1001 E. 79 St. Cleveland, O.
si Vilniun, ir ant žaliojo tilto jau susitiko su anksčiau Veiveriuose, Lietuvių kalbą, veikliai
Telefonas ENd. 8533
laiku,
todėl
ši
istorinė
apysaka
pradės
eiti
Dirvoje
visai
trumpu
Jogėlos kariuomene. Tris paras abiem pusėm dalyvaudamas Lietuvių visuomeniniame ir kul
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
primename Dirvos skaitytojams pasirūpinti atnaujinti savo prekovojus, kryžiuočiai žinodami kad teks susitik tūriniame gyvenime.
numeratą,
kurių
baigiasi,
kad
nesulaikytume
siuntinėję
Didžiojo karo metu buvo išvykęs į Rusiją
ti su didesniais Jogėlos pasipriešinimais, ir už
Dirvos. Taipgi prašome raginti kitus užsirašyti Dir
einant žiemai, uždegė Vilniaus pilį ir Vytautui ir ten darbavosi tarp pabėgėlių Lietuvių vaikų
vą kad ir už $1.00, nes apysaka yra ilgoka, skai
leidę apsigyventi netoli Kauno buvusioje' savo kaipo mokytojas ir globėjas.
tymo bus visai vasarai. Nei vienas nenorėsit
Sugryžęs į Lietuvą karo pabaigoje, savo
pilyje Mareburg, pasiganėdinę kad jie galėjo
praleisti nepaskaitęs
Lietuvis
Vytautą įvesdint Lietuvoje ir padėti jam susi patyrimu yra daug padėjęs organizuojamoms
Namų Maliavotojas,
“PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”
'Į
daryti savo valdžią, patys Neries kraštais siaub nepriklausomos Lietuvos mokykloms.
Popieriuotojas
dami pasitraukė Parusnio link.
Dekoratorius
Bet kryžiuočiam pasitraukus, Skirgėla su
Or" ATNAUJINANT arba NAUJAI UŽSIRAŠANT Dirvą, įdėkit į laiš
SAPNININKAS
Atlieka visą namų aptaisysavo kariuomene apgulė Trakus ir privertęs pi
ką $2.00 (arba $1.00 už pusę metų) ir įrašę aiškų savo adresą
mo ir apgražinimo darbą
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
lį pasiduoti, pats pilyje vėl įsikūrė. Vytautas
pasiuskit, užadresuodami šiaip:
iš lauko ir iš vidaus.
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
gi neturėdamas užtektinai jiegų savo žygiams, sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar neprasidėjo pavasario
vėl kreipėsi pas kryžiuočius prašydamas pagal namuose.
DIRVA’
darbymetė; gausit darbą atlik
bos, už kurią dabar kryžiuočiams jis pavedė ne
ti už pigesnę kainą negu vasa
Cleveland,
Ohio
6820 Superior Avenue
Kaina
su
prisiuntimu
$1.00.
ros
metu.
tik Jogėlos jiems atiduotus žemaičių kraštus,
495
East 123rd St.
bet dar pridėjo ir tas apygardas kur šiądien
Reikalaukit “Dirvoje”
Telefonas POtomac 6899
Lomža, Augustavas, Seirijai ir tt., kuris tai 6820 Superior Avė.
Cleveland, O.

Vilniaus Istorijos Trupiniai
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LIETUVIU SALĖS
REIKALAI

kalais ieigu jis pats nesistengs
nors kiek pridėti savo asme- Į
niškos pagalbos.

EKSTRA! Broliai Motuzai Rodys Vilniaus At
gavimo Filmas — Kitus Lietuvos Vaizdus —
ir Lietuvių Dieną Nevv Yorko Parodoje!

SKAITYKIT DIRVOJE

1

KUR MIRTIS TY
KOJA
* ______

Kiekvienas pilniausia sutin
ka kad staigi mirtis tykoja to
kį asmenį kuris neprisilaiko
tvarkos eidamas per gatvę —
kuris nesinaudoja nužymėtų
skerskelių, ir tokius automobi
listus kurie neatsargiai ir tie
siog paikai važinėja, tačiau la
bai sunku yra juos pertikrinti
kad jie turi tuos blogus papro
čius ėjimo ar važiavimo. Patikrinkit patys save apie tai ir
apsirupinkit pirmiau negu ne
laimė pati jus pertikrins.
Public Relations Bureau,
Cleveland Police Dept.

VELYKOMS
MAISTO
REIKMENYS
Pasirūpinkit tinkama vie
ta pirkti savo maisto
VIŠTOS, PAUKŠTIENA
RŪKYTI KUMPIAI,
KIAUŠINIAI ir tt.

Kainos pas mus žemos.

Addison Square
M a r k e t
7400 Wade Park Avė.

(prie Addison Road)

K. STONIS

Dabar Dirvoje laikas nuo lai
ko bus talpinama trumpi pra
Pastarais keliais metais Lie nešimai apie Lietuvių Salės
tuvių Salės gyvavimas žymiai veikimą, nes “Dirva” visada
pagerėjo ir visas veikimas pa stovėjo už Lietuvių Salės Ben
Skaitydami
sikeitė į geresnę pusę. Dau drovės reikalus.
gumas musų senesnių Lietuvių Dirvą daug ką sužinosite apie
turi “Šerus” nusipirkę, kiti iš salę, bet tas nereiškia kad tuo
likvidavusių draugijų Jų gavę, aprūpinsite savo užvilktus rei
bet jie su salės stoviu ir dabar kalus.
tine tvarka susipažint galima
Jeigu mums buvo reikalinga
sakyt visai aptingę. Daugu įsigyti Lietuvių Salę tai mes
mas susitikę gatvėje savo kai turime rūpintis ir jos likimu.
myną ar pažystamą klausinėja Ji yra tai vienas Clevelande
“O kaip dabar Lietuvių salė Lietuvių pastatas, kuris toje
gyvuoja? Aš turiu ‘Šerus’, bet srityje yra tik vienas, ir jis
jau senai ten buvau....”
yra musų.
“O kada gi tamsta buvai sa Lietuvių Salė buvo mums rei
lėje paskutinį sykį?” paklau kalinga pirmiau, ji nemažiau
sia jo.
reikalinga ir dabar. Pirmiau
“Ugi dar kai buvau Jurgi- mes susieidavome draugijų su
nės ar Kazimierinės mitinge”, sirinkimuose, pasimatydavome
atsako žmogelis.
su draugais ir pažystamais, pa
Stebėtinas dalykas: žmogus sikalbėdavome, ir skyrėmės su
sumokėjo pinigus už “Šerus” linksmu, geru upu.
ir nesistengia pats ateiti ir pa | Draugijos žuvo — jų buvo
matyti bei patirti kaip ta jo Itoks likimas. Mes dar gyve
įstaiga gyvuoja, nors jis pats name ir senovę atsiminę, suėję
yra savininku.
Lietuvių Salėje vėl galėsime
Dauę yra ir tokių “šėrinin- atnaujinti savo pažintį ir- pa
kų” kurie jau daugiau kaip sikalbėjimus.
dešimts metų nepridavę savo
Sakau, mes gyvename ir gy
antrašų Salės valdybai, taigi venti norime, tai gyvenkime
kad ir svarbiausiame reikale kad gyventume.
kas gi gali surast kur jie gy
SALĖS 20 METŲ
venti.
Taip pat yra tokių šėrininkų
Šį pavasarį sueina 20 metų
kurie kuomet likvidavosi drau nuo to kai mes šią salę įsigi
gijos ir davė jiems proporcio- jome. Tai sukakčiai paminėti
nališkai šėrų certifikatų, jie ir rengiamas didelis pokilis sek
madienį, Gegužės 12 d. Kiek
dabar dar neatsiėmė jų.
Toksai žmonių apsileidimas vienas kas tik Lietuvis — šėridaro ir pačiai įstaigai nesma ninkas ir ne — prašomas tam
gumų. Kas gali žmogų aprū pokiliui ruoštis.
L. S. Koresp.
pint smulkmeniškai tokiais reiKUR TIE ŠĖRININKAI?

SPECIALIS TAKSŲ
MOKĖTOJŲ SUSI
RINKIMAS

RĘSTAURANT
Namų Savininkai šaukia spe
Lietuviška ir Rusiška ciali
susirinkimą visų taksų
Importuota Degtinė mokėtojų, o taksų mokėtojais
Skanus Lietuviškas Skilandis esame kiekvienas kuris turime
kokią nuosavybę ar neturime.
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelB
savininkai.

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

Todėl kiekvieno Lietuvio parei
ga yra šiame susirinkime daly
vauti. Bus geri kalbėtojai iš
The Citizens Tax League of
Ohio, kurie išaiškins viską kas
liečia miesto valdybos siūlomus
balsavimus Kovo 27 d.
Kita svarbi priežastis daly
vauti yra ta kad musų Namų
Savininkų organizacija, ypatin
gai centras, yra visai pakrikę.
Nuo šio susirinkimo priklausys
musų persiorganizavimas
galutinis pasitraukimas
centro, kuris iki šiam
trukdė musų bujojimą, ir
istorija visiems žinoma.
Susirinkimas įvyks Kovo 21
vakare, ketvirtadienį, nuo 8 v.,
L. D. salėje, 920 E.. 79th St.
Bukite visi kas tik esate pilie
čiais.
Kviečia Namų Savininkų vald.
K. štaupas, rašt.

K O H N

S

Fruit and Vegetable
Market
Viskas šviežia kasdien.
20 metų toje pačioje vietoje.
6923 SUPERIOR AVĖ.

Kampas Giddings Rd.

MIESTO VALDYBA
PRAŠO REMTI 1940
CHARTER LEVY
Miesto valdyba, patiekdama
piliečių balsavimui City Charter Amendment Levy, skelbia
kad tas balsavimas, kuris įvyks
trečiadienį, Kovo 27 d., aprū
pins miesto valdybą fondais
šelpti biednuomenę, paremti vi
so miesto WPA darbų projek
tus, panaikins nuo vandens bi
lų kaštus nuobėgų sunaikinimo
įstaigos išlaikymui, kas iki šiol
buvo apmokama mokant bran
giau už vandenį. Taipgi bus
aprūpinta daug kitų reikalų
kurie iki šiol eina netvarkiai.
Bet jeigu tas Levy bus atmes
tas, daugelis reikalų turės nu
kentėti, sako miesto valdyba.
Miesto valdyba nori surinkti
kuodaugiausia ‘Yes” balsų už
tą pasiūlymą, šito dalyko išbalsavimas panaikins nuolati
nius tankius specialius balsa
vimus, kurie sudaro bereika
lingų išlaidų.
Mayoras Burton tikrina kad
šis levy nėra jokie nauji tak
sai, tik pratęsimas 1939 metų
levy, kuri baigėsi Gruodžio 31.
Išskyrus ką atsieis kiek dau
giau operavimas savistoviai di
džiojo miesto nuobėgų sunaiki
nimo įrengimo ir biednuomenės
šelpimui reikalingų $420,000,
miesto valdžia bendrai imant
iš tų visų pinigų praleis apie
$500,000 mažiau negu praleis
davo pereitus kelis metus.
Taipgi, sako, nors taksai ir
pasidaro biskelį aukštesni, bet
šių metų taksų suma bus ma
žesnė negu miesto gyventojai
mokėjo 1936 metais.

LIETUVIAI ER RUSAI VILNIUJE!

METROPOLITAN OPEROS DALYVIAI

Lietuvių Salėje
Broliai Motuzai galutinai pa
sirinko Clevelande rodyti savo
svarbias istorines Lietuvos fil
mas Lietuvių Salėje BalandžioApril 10 ir 11 — du vakaru.
Publika prašoma prisiminti ši
tas dvi dienas.

Vilniaus krašto gyventojų lin
ksmą ir graudų Lietuvių pasi
tikimą, Lietuvių įžengimą į Vil
nių, iškėlimą Lietuvos vėlia
vos Gedimino kalne ir tt. Be
to daug gražių Vilniaus vaizdų.
Dalis 2 — Lietuvos Archi
tektūra
ir Statyba — padaryta
štai kas bus parodyta:
didelė pažanga per trumpą Lie
1 Dalis — Lietuvos Kariuo tuvos nepriklausomo gyvenimo
menės įžengimas į Vilnių: Tas laikotarpį: naujos mokyklos, li
istoriškas įvykis buvo Lietu goninės, namai, keliai, tiltai.
voje oficialiai nufilmuotas ir
Dalis 3 — New Yorko Pa
tas filmas įsigijo Motuzai.
saulinė Paroda su Lietuvių
Matysit Lietuvos delegaifijos diena, Lietuvaitė Miss World’s
išvykimą orlaiviu į Maskvą de Fair ir kiti įdomus vaizdai.
ryboms — Lietuvąs kariuome
nę susitinkant su Sovietų ka Dalį pelno šių filmų rodymo
riuomene, perėjimą buvusios broliai. Motuzai skiria VilnieLenkų demarkacijos linijos, I čių šelpimui.

Paimam
darbą iš
viso miesto
dalių ir
priemiesčių
ir pristatom
gatavą
atgal į •
jūsų namus.

GIOVANNI MARTINELLI in “LA GIOCONDA
\ Su Metropolitan Opera šymet pa
sirodys Clevelande naujai pakilęs
operos žvaigžde John Brownlee iš
Australijos, kuris užėmė Lawrence
Tibbet skirtas roles ir publikai taip
patiko kad jis ir vėl Clevelande pa
statomas dainuoti.
Jisai atsilankys su Metropolitan
Operos penkioliktu sezoniniu operų
perstatymu Clevelande, miesto au
ditorijoje, kurios tęsis nuo Balan
džio 8 iki 13 d.
Kartu atvyks ir didžiabalsis Giovanni Martinelli, kuris jau 27 metai
kaip dainuoja su Metropolitan.
Šios aštuonios operos bus persta
tytos Clevelande šešių dienų bėgiu:

Pirmad. Bal. 8 — Aida;
Antrad., Bal. 9 — Tannhaeuser,
Trečiad., Bal. 10 — La Boheme;
Ketvirtad. Bal. 11 — Carmen;
Penktad. Bal. 12, po pietų — Madame Butterfly;
Penktad. vakare — Tristan und
Isolde;
šeštad. Bal. 13, po pietų — La
Traviata;
šeštad. vakare — La Gioconda.

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.
Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom,
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už .....................
q
Matot, kiti už tiek nepadarys.

OPERA

Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
vas atliks visą kitką kas reikalinga.

Association of New York. Edward Johnson, General Manager
Edward Zieglėr, Ass’t Gen. Mgr, Earlfe R. Lewis, Ass’t. Gen. Mgr.

CHECKER DRY CLEANERS, lNC

BALANDŽIO 8 IKI 13 — PUBLIC AUDITORIUM

J. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

LMADĄME BUTTERFLY
Penktad. po pietų, Balandžio 12
Burke, Petina, Stellman, Kullman,
Brownlee, DePaolis, Cordon, Papi

J

TRISTAN UND ISOLDE
Penktadienį vakare, Bal. 12
Flagstad, Huenis, Kipnis, Gabor,
Melchior, Thorborg, Leinsdorf.

NAUJOS PUIKIOS PAVASARINĖS

LA TRAVIATA

šeštad. po p.
Balandžio 13
Jepson, Votipka, Crooks, Tibbett,
De Paplis, Ballet, Panizza.

LA GIOCONDA

šeštad. vak.
Balandžio 13
Castagna,
Swarthout,
Milanov,
Martinelli Warren, Pinza, Ballet,
Panizza.

Gatavos Jūsų Pasirinkimui.

i

Bilietai po $1, $2, $3, $4, $5, $6.

Taksų nėra.

VĖLIAUSIŲ STILIŲ IR NAUJAUSIŲ PAVIDALŲ
ir SPALVŲ, po

(Užsakant paštu, įdėkit voką su pašto ženklu gatavai užadresuotą)

UNION BANK OF COMMERCE

2.95

Main Banking Lobby—E. 9th* at Euclid—MAin 8300

Pardavimo vieta atdara 9 vai. ryto iki 5:30 p.p. kasdien.

f

WINES and BEER

REAL ESTATE PASKOLOS

6% Beer $1.75 a case.
tax
plūs

pirkti, statyti ar modernizuoti jūsų na
mui ar biznio nuosavybei.

Pristatom į jūsų namus.

ATSINEŠKIT šį skelbimą, gau
sit nuolaidą 10c nuo dolario.

JOSEPH CAVOLI
7917 Wade Park Avė.
Kampas E. 80th St.
Telef. ENdicott 0202

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas
Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS Iš LAUKO.
1 Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausį darbą kai
nos yra prieinamesnes.
Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.

3.95

U\X7 ĮZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
Lv 1 IYZ11
už -[g centų ir aukščiau

BEVERAGE DIST.
SWEET WINE 95c a gal.
DRY AVINE 85c a gal.

Skrybėles

VYRAMS

Illlllllilliuillllllllllllllllllllllllllllilllllllilllilllllllilllilllllllillllllllllillllillllilllllllli

C A V O L I

TAISYMO IR

VALYMO ĮSTAIGA

NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION PERSTATO

Pirmadieni;
Balandžio 8
Bampton,
Castagna , Martinelli,
Votipka, Warren, Pinza, Panizza.
TANNHAEUSER
Antradienį
Balandžio 9
Flagstad, Melchior Kipnis, Carter
Thorborg Tibbett Baletu Leinsdorf
Trečiadienį
LA BOHEME
Balandžio 10
Moore, Dickey, Kullman, DeLuca
Cordon,
Cehanovsky,
D’Angelo,
Papi._____
__
Ketvirtadienį
CARMEN
Balandžio 11
Swarthout, Albanese, Tokatyan,
Votipka, Olheim, Tibbett, Ballet,
Pelletier.

SAKO:
SPEEDY

LIETUVIŠKA RŪBŲ

PASKIRI BIETAI PARSIDUODA DABAR!

AIDA

Call
1136
GLen.

DRY CLEANERS, ING.

Bilietai jau dabar galima nusipirkti, nuo $1 iki $6, taksų mokėt ne
reikia.
Gaunami
miesto,
Union
Bank of Commerce, Euclid ir E.
9th Street.

METROPOLITAN

Jūsų
Rūbai
apdrausti
iki musų
globoje.
Pabandykit
musų darbą,
o busit
patenkinti.

7010 Superior Avenue

BIZNIO PASKOLOS
/

Nikodemas A. VVilkelis

komerciniams reikalams

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

ASMENINĖS PASKOLOS

IR BALSAMUOTOJAS

pigios paskolos netikėtame reikale.

6522 Superior Avė.

HEnderson 9292

FINANSAVIMO PLANAI

SPECIAL —

žemais kaštais finansavimui automobi
lių ir svarbesnių naminių padargų.

24 colių apvalus obliuotais

kraštais

VEIDRODŽIAI 4.45

Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

The Wilkelis Furniture Co.

Cleveland
Crust Company

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

Telef: MUlberry 0744

Savininkas
i

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

BU
•VJL

įiiiiMHii

BROLIAI MOTUZAI RODYS CLEVELANDE, DETROITE - PAMATYKIT!
naujas įdomias filmas kurias kiekvienas norėsit — ir privalot pamatyti šiuo momentu

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
zrvn

TT

DIRVA

SMULKIOS ŽINUTĖS

rx?i

Į SLA. 198 kuopa Kovo 9 d.,
I savo pirmininko B. Yarašiaus
VIEKŠNIŲ APIELINKĖ
namuose su
surengė
rengė pagerbimą
vaidintojams veikaluko, kuris
buvo pastatytas naujų
* ’ metų
geras pasielgi dienoje.
Tai
Vietoje Miestelio liko PROF. M. BIRŽIŠKA mas kultūros darbuotojams attik Ūkis
6 UŽĖMĖ VILNIAUS silyginti.
Taip pat ši kuopa savo susiUNIVERSITETO
rinkimo Kovo 10 d. nutarė'po
Iki 1860 metų Tučių dvarą
Velykų surengti pagerbimą il
VADOVYBĘ
gamečiam kuopos darbuotojui
(Viešknių vai.) valdant Fel.
ir jos buvusiam raštininkui,
Kontrimui, tarp dabartinės Tu
V.
T. Neverauskui, kuris per
VILNIUS. — Vasario 8 d.
vių H mokyklos ir Smiltynės
suvirš
20 metų kuopoje darbamiško, prie pat vieškelio buvo iškilmingai atidarytas Vilniaus vosi. Jisai pilnai to užsitarmažas Baltakių miestelis. Kon- Universitetas. Iškilmių salė nauja.
trinias Čia norėjęs pastatyti je įvyko pirmutinis iškilmin Pereitame Dirvos numeryje
bažnyčią, kuriai vieta buvus gas viešas Vilniaus Universite buvo pažymėta Amerikos Liet.
Klubo rengto Lietuvos
parinkta Smiltynės miške esan to Tarybos posėdis. Į tautinė Piliečių
Nepriklausomybės
paminėjimo
čiuose senkapiuose, ir įkurti mis vėliavomis ir didžiųjų mu atskaita iš Vasario 18 d. Prie Didingi Pasaulinės
sų tautos darbuotojų portretais aukų buvo pažymėta kad nuo Parodos New Yorke
čia didesnį miestelį.
papuoštą
salę išanksto pradėjo tos dienos pelno padaryta $13 Vaizdai — Pati
Tačiau Kontrimui prisidėjus
rinktis
svečiai,
profesūra, ir su centais, kas taip pat paskir- Paroda ir
prie 1863 metų sukilimo, jis
ta Vilniečiams paremti.
akademinis
jaunimas.
buvo areštuotas ir uždarytas
Tačiau kiti sako kad pelno Iškilminga
12
vai.
garbės
prezidiumo
Šiaulių kalėjiman, kame 1865
butų galėję likti daug daugiau, Lietuvių Diena
vietas
užima
naujasis
Vilniaus
bet du Clevelandiečiai kalbėto Rugsėjo 10, 1939,
m. mirė. Po to miestelis pra
Universiteto
rektorius
Prof.
M.
jai, Jonas Jarus (socialistas), kur dalyvavo
dėjo nykti ir per keletą metų
ir P. V. Česnulis (kuris save desėtkai tūkstančių
Biržiška
ir
kiti
aukštieji
sve

jo visai nebeliko.
čiai ir išsirikiuoja studentų or vadina kataliku), tą dieną an Amerikos Lietuvių
Buvusio miestelio vietoje
ksti atvažiavę buvo klubo kaš
yra įsikūręs Žukausko ūkis. ganizacijų vėliavos, kurių tar tais girdomi ir valgydinami ir šimtai choristų
Tik apielinkės šimtamečiai se pe pirmoje vietoje stovi Vil ir jų girdymą reikėjo iš pel ir šiaip dalyvių,
išskaityti. Dėl to kiti klu-! Tautiški šokiai
neliai beprisimena buvusį čia niaus Lietuvių Studentų Sąjun no
bo nariai ir prikaišioja kad tuo i ir kitos programo
gos
senoji
vėliava.
miestelį ir jo steigėją Kontri
Perduodamas savo, kaipo u- atveju buvo perdaug pinigų iš-. dalys.
mą.
leista, sako pelno turėjo būti j
niversiteto valdytojo, pareigas daugiau.
Tautininkų kalbėtojas atva
VAISTINĖS ATSIRADIMAS naujam rektoriui, Prof. Kon
čius pasakė žodį,\paminėdamzrs žiavęs dar pats paaukojo $1
t
Iki 1860 metų dabartiniame universiteto senumą ir istori Vilniečiams šelpti, o tiedu at
Mažeikių apskrityje nebuvo nei ją. Po to pasakęs atitinkamą važiavo iš kitu prisiryti. . . .
Kalnas.
vienos vaistinės (tada ir Ma kalbą Prof. Biržiška, perėmė
žeikių dar nebuvo). Kaip ma universiteto rektoriaus parei
toma iš tų metų vaistinių są gas.
rašų, vaistinės tebuvusios Tel
ALLIANCE, OHIO
I
šiuose, Šiauliuose ir Raseiniuo
se. Kaip didesniame iš dabar VILNIEČIAI DARBI
SVEČIUOSE PAS ŠIO MIES
tinio Mažeikių apskrities ribo
TO LIETUVIUS
NINKAI ŪKININKUS
se miestelyje, pirmutinė vais
Man netikėtai teko būti Altinė buvo įsteigta Viekšniuose
AP VYLIA
liance, kur pirmiausia susto
jau pas buvusį Akronietį, J.
1860 m. Liepos 17 d. šios vai
Stanį. Jisai yra Dirvos skai
stinės įsteigėjas buvo Teodoras
Atgavus Vilniaus sritį rasta tytojas,
turėjau antrašą jo na GYVULIU VARGI
'Goeldneris iš Telšių, kurio gi- daug bedarbių ir įvairių kito- mų, Stanis
su žmona priėmė
minės ir dabar Telšiuose te- kių skurdžių, kuriems nuo pir i mane gražiai ir puikiai pavai
NIMAS
bevaldo vaistinę. 1883 metais mutinių Lietuvių kariuomenės šino. <Jis dirba, turi nuosavus
Viekšnių vaistinę iš varžytinių įžengimo dienų buvo teikiama namus,, dailiai gyvena. PriDUSETOS, — Dusetiškiai!
klauso prie LRKSA. kuopos.
nupirko Vincas Aleksandra vi- vifeokiariopa pagalba.
Jo žmona užaugino penkis sū nusiskundžia kad trečiadieniais i
čius už 5000 rublių.
Visa Lietuvos visuomenė dė nūs, visi jie yra darbštus ir ten į turgų
vertelgos privaro
Kaip žinoma iš to laiko prie jo pastangas kad tik pagelbė- visi dirba paskirose vietose.
daug
prastų,
vos bepaeinančių
Paviešėjęs pas juos gavau
vaistinės tebesamų užrašų, ta jus bado ištiktiems Vilniaus
arklių.
Nepardavę,
rytojaus
progą atlankyti ir kitus ten gy
da žmonės gydęsi įvairiomis srities gyventojams.
venančius Lietuvius.
dieną juos veda Į Uteną.
lauko žolėmis. Į vaistinę teat Pradėta registruoti bedarKazio Urbonavičiaus žmona
Kadangi apielinkės miestuo
eidavo labai retas ir tai tik su biąi ir stengtasi kuo skubiau serga, jai ligoninėje padarė
se
ir miesteliuose turgus išeina
daktaro receptu. Todėl vais sia parūpinti jiems darbo, kad operaciją. Dabar gydosi nabeveik
kasdien tai tie vargšai
tinė labai maža teturėjus pa- galintieji dirbti patys gautų muose.
gyvulėliai
diena iš dienos taip
serGružinsko
žmona
taipgi
jamų. Vaistininkas iš gauna- pragyvenimo šaltinį.
ga nuo kojos nesveikumo.
ir
mėtomi
po turgus. O kiek
Dabartiniu laiku didelis dar Abiem ligonėm linkėtina pamų pajamų negalėjęs pragyjie
nuo
vertelgų
gauna rimbų,
bininkų skaičius dirba prie vie sveikimo.
venti.
botagų
mieste
ir
ypač kelyje,
Dabar vaistinės yra beveik šų darbų ir gauna neblogą at Mačiausi čia ir su buvusiais
Clevelandiečiais Pleitais, jie čia kada jie vos bepavelka kojas.
kiekviename miestelyje ir vi lyginimą.
Dusetiškiai pageidauja kad
dirba,
nuosavą namą ir
Kitiems pasiūlyta vykti Lie gražiai turi
sos turi pakankamai darbo ir
gyvena su švogeriu J. turgadieniai butų visur įvesti
pajamų.
L.A. tuvos gilumon, kur žemės ūkio Burzda.
darbininkų yra didelis pareika RLKSA. kuopa šį metą savo tą pačią dieną, tai ir gyvuliams
lavimas ir mokamos nemažos susirinkimus laiko pas p. Ži butų poilsis ir žmonės ne tiek
linskus, Žilinskai yra geri Lie gaišuotų.
DR. P. P. PALSIS metinės algos.
tuviai, priklauso Lietuviškose
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Šiaurės Lietuvos ūkininkai organizacijose,
skaito Dirvą ir
11442 Superior Avė.
nudžiugo kad, atgavus Vilniaus kitus Lietuvių laikraščius, ir
sritį, padidės darbininkų skai- mėgsta skaityti knygas. Turi
PRIĖMIMO VALANDOS:
čius, nes visi tie kurie anks- nuosavą gražu namą, dirba ge Skaitykit “Margutį”, komp.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8
A. Vanagaičio leidžiamą mu
Ketvirtadieni ir Sekmadienį,
čiau vykdavo į Latviją darbo rai.
zikos žurnalą. Eina du kar
Elzė
Tades
yra
LKRSA.
kp.
rytais sulyg sutarties.
j ieškoti dabar jo galės gauti raštininke.
tu į mėnesį. Kaina metams
UkiTek Ofiso: CE 5859; namų CE 8296 pas Lietuvos ūkininkus,
Susipažinau su Jonu Mon- $2.00. Prisiųskit 10c pašto
ninku lūkuriavimas išsipildė, kausku, atvažiavęs iš Brazili 0 ženkleliais, gausit vieną nu
ūkininkai apsiriko. Pa jos, dirba ir patenkintas Dėdės merį pamatymui. Antrašas:
F. BARANAUSKAS tačiau
sirodė kad naujai atvykusieji Šamo žemėje. Jisai yra čia
“MARGUTI S”
taigi galėjo čia atvykti,
Siuvėjas
darbininkai iš Vilniaus srities gimęs,
6812 So. Western Avė..
/ra dar jaunas, apsišvietęs
Chicago, III.
reikalauja didesnių algų ir sta vaikinas.
SIUVA, TAISO IR VALO
to
žymiai
didesnius
kitus
rei

Adamoniai,
vietos
gyvento

KUBUS.
kalavimus.
L.A. jai, yra linksmo budo žmonės,
Paima iš namų ir pristato.
turi nuosavą namą, dirba, ir
Dirva dabar yra pigiausias visa šeima gražiai gyvena.
895 East 128 Street
Toliau parašysiu apie kitus
darbininko liuoslaikio drau
galima gauti pas
Tek MU. 3549
Kalnas.
gas: platinki! ją tarp savy. vietos Lietuvius.
/

i.'

MARGUTIS

AKINIAI
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i Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas
•

•

4023 E. 141 ST

Kūdikiams ir mažiems vaikams reikalinga protekci
ja telefono patarnavimo. Jis greitai atšaukia gydytoją
jeigu jų gyvybei graso pavojus.
, .

D-RĄ MATULAITI
(Lai t)
1155 East 79th St.

Jaunimui telefono. patarnavimas reikalingas biznio ir
draugiškumo atžvilgiu. Juomi. draugai ir biznio san
draugai gali juos greitai pasiekti.

Formai CIeaners Ine.

Jis sutaupo žingsnius senyvų žmonių, duoda jiems pa
togumą tankiai pasikalbėti su senais draugais, ir teikia »
Nuolatinę apsaugą nuo netikėtinų įvykių.

Vyriškų
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Kadangi jis tiek daug reiškia kiekvienam šeimos nariui
ir taip mažai kaštuoja, kodėl neturėt telefoną namuose?

Telefonas VVAshington 3227
G Ii E I T A S

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
II!
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PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

X

PHONE:

ENdicott 4486*

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ.
I

TOURNAMENT NEWS
Operetes ‘KAI GĖLĖS ŽYDĖJO’ Franz Schubert
ir Jo Draugai
Pirmyn Choras, po pasek
mingo pastatymo operetės ‘Kai
Gėlės žydėjo’ (Blossom Time)
Chicagoje Kovo 10 d.. ■ dabar
visu smarkumu ruošiasi to vei
kalo pastatymui Clevelande.
Paprastai Lietuviai išsimoki
na veikalą ir gauna pastatyti
vos vieną kartą. Tos didelės
pastangos vienam vakarui pa
sirodyti ir užmušta vaidinto
jų ir mokytojų ūpą.
Kadangi “Kai Gėlės žydėjo”
bus statoma du kartu tų pačių
artistų, galim suprasti kaip jis
visapusiai geriau ir nuosekliau
išeis, ir tas gerumas visas ten
ka Člevelandiečiams.
Clevelande bus statoma sek
madienį, Kovo 31 d., Little
Theatre.
Daugybė bilietų jau išpirk
ta, bet tiems kurie nepaskubo
anksčiau įsigyti savo bilietus,
komisija sako, yra dar gerų
vietų, tik pataria skubėti įsigyti.
Ypač yra gerų vietų po $1.50
ir tie kurie nori gauti pirmes
nes ar patogesnes vietas ragi
nami tuoj įsigyti bilietus.
Visų kurie pirks bilietus po
$1.50 vardai bus įspausdinti to
vakaro programe. Reiškia, bus
davimas jiems kredito už jų
didesnę paramą Lietuvių Dar
želiui, kadangi visas pelnas ski
riamas Darželio skoloms baig
ti. Bet šiuos bilietus reikia
kuogreičiausia įsigyti, nes pro
gramas tuoj bus paduotas į
spaudą ir bus pervėlai įdėti pa
vėlavusiųjų vardus.
Bilietų kreipkitės į N.
V ilkelis, 6255 Superior avė.
Pirmyn Choro vadas K. Ste
ponavičius atvyksta į Cleve
landą penktadienį, ir dalyvaus
tą vakarei bendrame komiteto
susirinkime N. A. Wilkelio na
muose. Draugijų atstovai prašomi dalyvauti.
A LANKĖSI
PITTSBURGHIEČIAI

Sekmadienį pas Dirvos redaktorių, Ekonominio Centro
sekretorių, lankėsi Ek. Centro
pirmininkas Chas. K. Pikielis
iš Pittsburgho, aptarimui Eko
nominio Centro rengiamo su
važiavimo programo ir veiki
mo planų.
Ekonominio Centro suvažia
vimas įvyks Philadelphijoj Ba
landžio 7 d.
Kartu atvyko p. Pikielienė ir
Adv. Edvardas Schultz su žmo
na. Adv. Schultz yra žymus
Pittsburgho darbuotojas spor
to srityje, čia būdami aplan
kė Clevelando Lietuvių Darže
lį, kuriuo gėrėjosi. Svečiai iš
važiavo atgal tą patį vakarą.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

,

SALDAINES IŠ LIE i
TUVOS VELYKOMS
Juozas Blaškevičius gavo vi
są siuntinį puikių skanių Lie
tuviškų Caramel saldainių —
tokių gerų dar nesat ragavę.
Nežiūrint didelių apsunkini
mų kokie šiuo laiku su atveži
mu prekių iš Lietuvos yra,
Lietuvos saldainiai pasiekė ir
Clevelandą.
Siuntinys gauta nedidelis, to
dėl saldainių gaus tie kurie bus
pirmesni.
Blaškevičiaus antrašas: —
1168 E. 77th St.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Clevelando skyrius pra
dės savo vajų gavimui naujų
rėmėjų, nuo Balandžio 2 iki
16, kaip skelbia skyriaus pir
mininkas Charles H. Kellstadt.
Raudonasis Kryžius varo pla
tų šioje šalyje ir per visą pa
saulį žmonių gelbėjimo darbą
ištikus staigioms nelaimėms ir
karams. Kuomet busit pakal
binti prisidėti, neatsisakykit.

Kandidatas i Statė
Representative

LANKYSIS LIETU
VOS MINISTRAS
P. ŽADEIKIS

Sulyg pranešimo gauto iŠ
Washingtono. Lietuvos Minis
tras P. žadeikis žada atvykti Į
Clevelandą dalyvauti BasketBall Turnamente. kuris įvyks
Balandžio 13 ir 14 dd.
Jurgis K. Venslovas, Amcrikos Lietuvių Sporto Sąjungos
j pirmininkas Clevelande, gavo
I nuo p. Ministro sekantį laišką:
Jonas T. DeRighter
“Atsiliepdamas į Tamstos
Plačiai žinomas Clevelando . kelis lai kus ir į paskutinįjį iš
Lietuvis, Jonas T. DeRighter, | š. m. kovo mėn. 2 d., kuriais
galutinai įteikė savo peticiją 1 A.L A. A. kviečia mane atvykti
kandidatūrai į Ohio Valstijos į Sporto’ iškilmes Cleveland
Legislaturą Demokratų sąrašu. Ohio, balandžio 13 d. š. m.
m r1' iLietuviai prašomi atsiminti nešu, kad aš pasistengsiu at
jo vardą kai bus nominacijų vykti, jei tik kas labai rimto
balsavimas Gegužės mėnesi.
mane nesulaikytų.
Jonas T. DeRighter yra Lie
“Vdyju Tamstai ir rportituvių Banko sekretorius ir* •nrikums pasisekimo pa s i ruoši
jau yra ištarnavęs keturis me mo- darbuose, nes beabejo visi
tus legislaturoje, prieš porą Clevelando Lietuviai rems Jūsų
pastangas ir džiaugsis Jūsų
metu.
laimėjimais.”

LIET, DARŽELIO Sąjungos
piknikas rengiamas sekmadienį, Liepos 21, Carnp by-Heck
Darže. (Per klaidą buvo pra
nešta kad piknikas rengiamas
Liepos 28 d.)

Clevelando Liet. Vaizbos Bu- 1
to svarbus susirinkimas bus i
laikomas šį sekmadienį, Kovo
17 d., nuo 9:30 vai. ryto, P. P.
Muliolio ofise.
Bus apkalbama nekurie bu-:
tini reikalai. Visi Buto nariai,
biznieriai pasistengkite daly-,
vauti.
Vaidyba. •

AMERIKOS RAUD.
KRYŽIAUS VAJUS

Chicagiečiai Pirmyn Choro artistai, kurie turi žymesnes ro
les veikale “KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”, perstatyme Kovo 31 dieną
Little Theatre. Iš kairės Į dešinę: Juozas Žukas, kuris vaidina
Von Schwind rolę; Algirdas Brazis — Barono Schober; Adolfas
Casper — Fra’nz Schuberto; Jonas Rukštela — Johan Vogi; ir
Jonas Avelis — Kuppelweiser rolę.

©TRAFIKO nelaimėse Clevelande iki šios savaitės pradžios užmušta jau 21 asmuo—
taigi jau perviršyta dvienu per
eitų metu iki to pat laiko žu
vusiųjų skaičius — pernai bu
vo 19.

Hippodrome
“The Blue Bird”
Ši puiki žmoniškumo apysaka pa
galinus pagaminta į filmą, iš 20th
Century-Fox pastangomis, Darryl
F. Zanuck dikcijoje, ir išėjo labai
pasekmingas dalykas.
Filmą yra
spalvuota, ir bus pradėta rodyti
Hippodrome Theatre šeštadienį, 16
Kovo.
Veikale žymiausias roles turi šie
nragarsėję filmų artistai: Shirley
Temple, Spring Byington, Gale Sondergaard, Nigel Bruce, Eddie Collins, Sybil Jason, ir Laura Hope
Crews.
‘The Blue Bird’ yra Maurice Maeterlinck’o garsiausias veikalas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Antras viešas Turnamento
Komisijos susirinkimas ai ūbus
trečiadienį, .Kovo 27 d., Lietu
vių splėie. 8 vai. Visi draugi
jų išrinkti atstovai ir pavie
niai veikėjai kviečiami ateiti.
Clevelando Liet. Sporto Klu
bo susirinkimas bus laikomas
pirmadienį, Kovo 18, Lietuvių
salėje, nuo 8 vai. Visi vieti
niai Lietuviai kviečiami ateiti
ir prisidėti prie sportininkų
veikimo.
Valdyba.
Kandidatas į Etate
Representative
Adv. Harry A. Blachman Įteikė
peticiją kandidatūrai Į Statė Representative Demokratų sąrašu. Du
metai atgal jis kandidatavo pirmą
kartą ir priėjo visai arti laimėjimo
tai pačiai vietai. Jį remia Cleve
land Press ir Plain Dealer.
Adv. Blachman yra sumanytojas
užsivilkusių skolų įstatymo, kuris
uždraudžia kolektuoti tokias sko'as
iš namų savininkų iki dviejų metų
po forklozavimo. Jis pagelbėjo to
kius įstatymus paruošti ir Pennsylvanijai.
Adv. Blachman tiki kad Ohio pri
valo įvesti 40 dolarių pensijos se
neliams.

Gera Anglis
$9.50

Bishop Pocahontas t.;l,;„|1jcsbjėel s pelenų iš tono
Standard Pocahontas c r‘ ”^lis
furnaso
Great Heart Lump labaair Bfe;“nįnoglis del pei!iaus
Perinant Luniu v^sa^ ,na^a* pelenų, ir mažai durnų,

$8.90
$3.25

Champion Lump

$7.25

dantr šilumos
kaitri anglis . . ,

Kcmer Wood & Coal
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921
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LITHUANIAN CAP-

BALTIC-AMERICAN

TAIN’S INVENTION

SOCIETY NOTĖS

Venslovas

can accomodate.
SO COME ON
CLEVELAND, WE’VE DONE IT
The captain ■ of the Lithuanian
BEFORE, LET’S DO IT AGAIN! steamer “Marijampolė”, J. Kamins
Lithuanian Minister
kas, who has studied navigation and
MEETING
Coming to TournaAll local Lithuanians are invited hydrography in Italy, and took parl
:o* attend the club’s regulai* month- in Severui ltalian hydrographical exmeni
ly meeting, Monday nite, March 18, pedįtions, claims to have invented
at the Lithuanian Hali at 8 P.M. | an apparatus vvhich should be of
With just about a month to go Come and hear all about the big ; great u.se to mereantile shipping at
plans for the Third Lithuanian Na- plans and ideas we have for this ' a time when it is constantlv being
: threatened with danger from blockional Basket Bali Tournament are tournament.
ade and minės. It is stated that
’icking up momentu m and i n anj this new device at any time can
.Jier week will be going at full
1 automatically determine the vessel’s
DuBOIS NEWS
;pecd. Amongst many other prom.
precise position and automatically
ment visitors and guests will be
j trace on the chart the route and
bolonei Povilas Zadeikis of \Vash- •
' course under all meteorological conBy George R. Waylonis
’ngton, D. C., Lithuania’s Minister I
! ditions. such as fog, wind, storm, '
□ the United Statės.
DUBOIS, PA. — Participants of eurrents, etc., and generally when
I
In addition to the lettcr of the i ‘he National Lithuanian Basketball
the ship’s captain experiences dif- j
.linistcr, this past v/eek’s mail has, Tournament — to be staged in Cle
ficultv in orientating by visible land- i
??o"> ferm P. Dauzvardiš, Lithuanian veland, April 13, 14 — take heed!
marks.
,
'.'.su’ of Chicago, and reąuests for
The omnipotent DuBois Litt cag.it y Lkmks from DuBois Litts, Du ers captured their third straight
The apparatus is said to eliminate j
ois Parish five, and St. Casimirt; vVestern Pcnnsylvania Gold Medai to a great extent the danger of en- j
‘g Five, Ne’v Ilaven, Conn.
Basketball Championship lašt week. countering reefs, shallotvs, the reĘasketball fans attending tourna- from a field of sixty participants. mains of sunken ships and other
nent games this year, will see the tyventy greater than in previous submerged obstacles to navigation.
It can serve navigation particularly
'-st Lithuanian teams in the coun- years.
trv in action fighting for Minister
It’s a DuBois Litt year to roar in the present war, as it is now the
P. Zadeikis’ trophy. Lašt year the and how they are whooping all master of a vessel is novvhere profans were thrilled aplenty, būt from over the circuit and none of it teeted from minės. ' This invention,
eports coming in from the dif- will stop until they hit the Ohio it is contended, will help.navai commands accurately to mark on the
ferent cities this year, we haven't city in April.
:een anything yet.
The Parish Five—DuBois’ other chart the places where minės are
As records of out-of-town teams Lith aggregation (sometimes con- laid, so that thereafter the country’s
ccme in, we wi!l pass them out sidered the Litts’ third stringers) ships can avoid them and safely
to you.
We want you to keep was one of the outstanding teams pass through the channel. A t the
They eliminated present time nearly all coast lightpostęd on all latest developments. of the tourney.
as we feel this is your tournament po\verful ųuintets that would have hcuses have been dimmed, and all
as mueh as the organizations that undoubtedly caused the third-string- other ocean signals removed, and
ers plenty of trouble. The Parish under such conditions navigation has
are spensoring it.
bccome very difficult; būt with the
Local organizations are giving wont through third rounds before
practical application of this new coneliminated
by
a
lucky
field
being
moral and financial support to see
trivance, it can be normally pursuthat this tournament is the best goal with only three seconds to
There is a possibility the ed. Captain Kaminskas is preparthis city has ever had. If your play.
Parish
Five outfit may enter the ing to patent his apparatus. lt is
organization or club. has not sel
"event
at
Cleveland. The Litt man- expected that it will excite keen
eeted its delegates for the tournaagement
is
svorking o n that at pre- interest among the navigators of
nent committee as yet, we ask
all countries.
sent.
you to do so and have them atJohnny Kokonoski, stellai' Litt
end the nevį ireneral committee
meeting on Wednesday, March 27. guard, was seleeted as the all-tourBEAUTY SHOPPE
in the Lithuanian Hali, This meet- I nament player with Ben Brūzga, I
Parsiduoda
ing will be open to all Lithuan- Parish Five center as all-tourney
ians, if you are not seleeted as a center, and Nuns Abromavich allGerai
išdirbta per 17 medelegatę by your organization, just tourney forvvard.
tų,
daro
didelį biznį, dirba
The DuBois Litts will be out for
eone anyhow.
5 operatorės; nuoma pigi,
the
National
Lith
crovvn
and,
acWe’ll need the support of every
Parduosim prieinama kaina,
Lithuanian, to handlė this tourna- cording to figūros, have a mighty
nes
norim pasilsėti, Informent, we want the out-of-town folks big chance of gaining the coveted
macijas
gausite
to en.ioy our hospitality and friend- honor.

ship. We want them to look back
with sweet memories and the beginning of a friendship that wil1
grow in years to come.
Remember, friends, what you do for the
tournament, you tire doing for all
your fe!low Lithuanians.
Many have responded to our appeal for taking in out-of-town athletes during the tourney, būt we
need many man.y more families to
do the šame, so call the office of
this paper and leave your name
and address and how many you

WASHINGTON, D. C.
The right of small nations to independence was defended Severai
weeks ago before the Baltic-American Society by Johannes Kaiv, Estonian consul general in New York.
This defense was made at a dinner
in the New Colonial Ilotel celebrating George Washington’s birthday
and the twenty-second anniversary
of the independence of Estonia and
Lithuania.

It is notevvorthy even tho the
banųuet has some time passed to
repeat a few of the highlights of
the consul’s speech. He said in part:
“There is a eurious belief in the entire world today that only the very
great nations represent culture.
Small nations are often represented as a sort of left-over from a
less efficient era.”

Ile pointed out that the achievements of small nations in proportion to their population often are
greater than those of big nations,
and emphasized the value of their
contributions to the yvorld’s culture.
“When a nation is not independent its achievements remain ahvays
unknown and they are lošt to mankirid,” he said. “We Baltie nations
have fought for seven centuries for
our freedom, and we will fight for
it again if necessary.”

Another speaker on the program,
Senator William II. King, of Utah,
declared that the Baltie statės had
derived some of their inspiration
from George Washington in their
fight f oi' freedom.
The program
was concluded \vith speeches by oth
er active persons in Baltie affairs,
and songs by Alexander Vasilaust
kas, Lithuanian tenor.

• Leading citizens should be com*
pelled to take every seventh year
off for the good of the community.

SU IT S

DIRVOS ADMIN.
6820 Superior Avenue.

TOPCOATS

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

❖

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje',
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
rria patalpinti šia kaina.
Pri duokit advinistracijai
gatavai parašytus.
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X

Lietuviškos Saldaines

E V A’S

Ready
to

£ Paimam

iš namą ir
gatavus atgal.
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6702 Superior Avė.
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Telefonas: HEnderson 1919

22-50
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TOPCOATS
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t EVA PETRAITIS
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Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom
.

❖

Made to
Measure

?c

DRY CLEANING
&
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15.95

Order

3.95

BRAZIS BROS.
CLOTHES
6905 Superior Avė'
6122 St. Clair Avė.
15602 Waterloo Rd.
i

A

Puikios, skanios CARAMEL Lietuviškos
saldaines — po 50c svaras. Tik ką gauta
iš Lietuvos — skubėkit įsigyti Velykoms.

Lietuviška

RadlO

taisymo

Įstaiga

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th St.

CLEVELAND RADIO SERVICE

Cleveland

,A,/.'L“XWcWJE.\W.VXVs’,,1111W,’.W.,l.,.,.,B,B,,1,B,tVXV/A,.,.,a,X

6903 Superior Avė.

ENdicott 0499

JI

į Lietuviška Didele Išdirbyste

MILADY'S
Dress Shop

=

Langams užtraukti Blindą (Shades)

1

VENETIAN BLINDS

=

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

KADIS

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

I

at 8909 Superior Avenue

Ė

STATĖ WINDOW SHADES

HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.

=
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FEATURING NEW SPRING STYLES
READY-TO-WEAR FOR
MISSES and W0MEN.

------------------------ .......
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Pranešimas ir Kvietimas

I

$8.40

CLEVELAND, OHIO

Duokit mums išvalyt ir pagražint jūsų rubus

VELYKOMS

DRESSES - HOSIERY
HOS1ERY - LINGERIE
MILLINERY and ACCESSORIES

Lietuviška Rūbų Valymo ir Taisymo Įstaiga

Purity Cleaners STailoring Co.

k

EsteHe and E ve Puzin.

Vyriškų ir Moteriškų Rūbų Taisymas
Mrs. Vic Anderson
-.

1533 E. 86TH ST.

CEdar 9345

