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DARBAI

PRIEŠVALSTYBINIS GAIVALAS BUS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ČIUMPAMAS UŽ PAKARPOS

UKIŲ šelpimui ir atlygi
nimui nuostolių už jų ma
žinimą tam tikrų sėjų, Se
natas perleido $922,864,668
sumą. Prie to 40 milijonų
skiriama ūkių elektrifika
vimui ir 50 milijonų ūkių
apgyvendinimui.

Washington, Kovo 27.
Prez. Roosevelt pradėjo ty
rinėti tikrai kiek reikalinga
bus pinigų šelpimo ir bedar
bių aprūpinimo reikalams
sekančiam fiskalini metui,
pradedant Liepos 1 d.
Savo originaliame biudže
te prezidentas skaičiavo kad
$1,300,000,000 padengs WPA
ir kitų bedarbių palaikymo
įstaigų kaštus. Ta suma
sudarė mažesnį lygį negu
sureikalauta pirmiau, bet,
sako, jei nepasirodys dar
bų gerėjimas kaip tikėtasi,
prireiks prašyti didesnių
sumų.
Dabar kiek matyt prezi
dentas ruošia Kongresui
prašymą kad skirtų didesnes sumas šelpimo reikalams negu jo buvo numatyta.

25-ti Metai (25th Year)

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Po tuo patvarkymu Pa ROOSEVELT RŪPI
eina Naziai ir Fašistai NASI ŠELPIMU TĘ
SIMU
Washington. — Prezid.
Washington. — Dies , ko
mitetas, tyrinėjantis priešAmerikoniškų gaivalų vei
kimą, pasiryžęs pareikalau
ti visų komunistu vadu ir
veikėjų pristatyti valdžiai
komunistų partijos narių
sąrašus, ir kiekvieną kuris
tai nepadarys sodins į ka
lėjimą.
Dies sako kad Ameriko
je komunistų tėra apie 100,000, bet jie įsispraudę į or
ganizacijas vadovauja dar
12 milijonų Amerikos žmo
nių. Tai esą išlavinti fa
natikai, kurie visu atsida
vimu dirba.
Iki šiol iš komunistų pa
tyrė kad jie darytų viską
kenkti Amerikai ir gelbėti
Rusijai, jeigu Suv. Valsti
jos stotų į karą prieš Rusi
nk
Tą pat būdą panaudos ir
nazių bei fašistų partijų
narių antrašų gavimui.

Cleveland, Ohio

MUSU ISTORINĖS SOSTINĖS VILNIAUS VAIZDAI

BEDARBIŲ ESĄ 9
MILIJONAI

Roosevelto ekonomistai pa
tiekė jam raštą kuriuomi
įrodo kad ši šalis pradėjo
1940 metus su 9 iki 12 mi
lijonų bedarbių, Ne visų
šaltinių surinkti bedarbių
skaičiaus daviniai yra vie
nodi.
1933 metų Kovo mėnesį,
kada Prez. Roosevelt už
ėmė šalį valdyti, bedarbių
skaičius buvo pasiekęs 14
milijonų. Kiti tikrino kad
buvo 18 milijonų.

$2.00
$2.50
$3.00

LIETUVOJE įvesta žemės
ūkio darbininkams tam tikros
samdos knygelės, kurion įrašoma ir samdos darbo sutartis.
Tos knygelės gelbsti abiem pu
sėm — ir darbininkui ir ūki
ninkui — teisingai vesti atsi
skaitymą.
•

j

KAUNAS, po didelių šalčių
prisibijodamas Nemuno ir Ne
ries potvinių, sudarė specialę
potvinio komisiją, kuri sėsk
upių judėjimą ir dės pastangas
potvinių pavojų sumažinti, jei
potviniai kiltų.

Lietuvos Banko rūmai Gedimino gatvėje.

ŠVEDIJA BIJOSI
SOVIETU<_

KARIAUS IKI SU NAUJAS KABINĘ
TAS SUOMIJOJE
TRIUŠKINS

LIETUVA
išsprendė savo
radijo pramonės sukūrimo rei
kalą. Duota sutikimas įsteigti
Lietuvoje net dvi radijo dirb
tuves. Radijo imtuvai numa
toma daryti geri ir pigus kad
juos galėtų įsigyti ir kaimas.
•

LIETUVOS specialė delega

cija buvo apsilankius Maskvo
je išspręsti kai kuriuos tech
ninius Lietuvos ir Sovietų Sąjungos klausimus Vilniaus teritorijose, kurias pasiėmė Sovietai.

TYRINĖJA. Pi•ieš savai
Stockholm. -— Taika ku Berlinas. — Nazių vadai , Helsinki, Suomija. — Mi
tę laiko ištikusiame kasyk
rią Stalinas padiktavo Suo atsiliepdami į Britų užsi nistras pirmininkas Risto
VAKARU FRONTE mijai pora savaičių atgal mojimą blokuoti Vokiečių Ryti, kuris darė taikos ta
los sprogime prie Bellaire,
O., užmušta 73 darbininkai.
nereiškia kad Šiaurinėje išeigas į jurą, karštai pa rybas su Maskva, šiomis
Londonas, Kovo 27. — Europoje jau bus ramu.
Suv. Valstijų Kongresas TRŪKSTA RUSIJOSreiškė' jog “kariausią iki dienomis pertvarkė savo
Virš Prancūzijos žemės at Tai tik ginkluota paliau Prancūzija ir Britanija bus ministrų kabinetą, sudary
paskyrė tam tikrą komisi
PRANCUZIJOS
sibuvo smarkus susikirti ja, sako Švedai, ir tiki kad sutriuškintos, o Vokietija' damas sudėtinį iš kelių par LAUKŽEMIS, Kretingos ap.
ją tyrinėti tos nelaimės
SANTIKIAI
mas Vokiečių ir Anglų or už kokio laiko vėl gali kil išeis pergalėtoja”.
priežastis.
tijų. Visos partijos vieni Nežinomi piktadariai išplėšę
laivių.
Numušta
du
nazių
jamos
bendram šalies at bažnyčios duris, bažnyčią apti
karas.
Tą
nemalonumą
Paryžius, Kovo 27 d. —
nujaučia Švedai ir kitos BAISI SNIEGO AUDRA statymo darbui.
vogė.
LONDONAS. — 500 til Prancūzijos santikiai stai lėktuvai ir vienas Britų.
Syracuse, N. Y. — Kovo
Suomių vyriausias karo
tų darbininkų išstreikavo ga pablogėjo su Sovietų Britai pradėjo griežtes Skandinavijos šalys. Visi
du mėnesiu dėl puoduko ar Rusija, kai Prancūzijos vy nę Vokiečių blokadą Šiau prisibijo kad Stalino sekan 24-26 d. šiaurinę New Yor- vadas Gen. Mannerheim už VASARIO 16 d. šventės pro
batos. Mat, vienas darbi riausybė pareikalavo kad rės juroje, tikslu uždaryti tis žygis gali būti veržima ko valstijos dali aplankė savo didžias pastangas ko ga Lietuvos Respublikos Pre
ninkas tapo paleistas iš Maskva atšauktų savo am Vokiečių laivų išėjimą ir sis link Švedų Laplandijos tokia sniego audra kokios voti su priešu apdovanotas zidentas A. Smetpna savo ma
darbo kad jis perilgai gėrė basadorių, Jakobą Surits. gal būt išvilioti Vokiečių geležies kasyklų ir užsi- nebuvo per 52 metu. Apie aukščiausiu Suomijos gar lonės‘aktais palietė 261 kalėji
daivus į mūšį.
muose esančius asmenis, ku
griebti Norvegijoje sau iš- 10 žmonių žuvo. Sniegas bės ženklu.
arbatą. Kiti darbininkai jį
Prancūzija sako buvo la karo
Pereita
savaitė
praėjo
Maskva užginčija kitose riems vieniems dovanojo liku
užtardami sustreikavo.
bai Įžeista Sovietų amba be nuskandinimo vieno An eigą į platų pasauli juro- užvertė traukinių ir šiaip
kelius, po iki 30 pėdų auk- šalyse einamus gandus buk sias bausmes, kitiems sutrum
sadoriaus pasielgimu, ku glų laivo. Britų submari- mis.
Tas pavojus numatoma SC1O.
Sovietai reikalaują daugiau pino kalėjimo laiką, ir tt.
BAIGeSI. Tulsa,. Okla. ris Paryžiaus telegramų įs
nai
tuo
tarpu
nuskandino
tame
kad
Sovietai
piktai
žemės plotų iš Suomijos.
— Šiomis dienomis čia bai taigoje siųsdamas Stalinui
Vokiečių
laivą
ir
kitą
užvi

ARGENTA1NOS švietimo
persergsti
Suomiją
nesidė

PRANCŪZIJA
deda
pagėsi 15 mėnesius užsitęsęs telegramą išreiškė savo la
jo
ant
kranto.
Ministerija
La Associacion
stangas
padaryti
Italiją
vi
si
į
jokią
apsigynimo
sąjun

aliejaus darbininkų strei sai didelį džiaugsmą dėl
HITLERIS LAUKIA i Argentine deperMusica
Paskandinti
astuoni
ne

de Camasai
neutralia
laike
šio
karo.
gą
su
Skandinavijos
kai

kas. Unijos nekurie reika susitaikymo su Suomija, o
MOLOTOVO
utralių
šalių
laivai.
ra
paskyrė
premijas
šešiems
Naujas
premjeras
Reymynėmis.
lavimai išpildyti, sutartis pažymėjo kad Prancūzijos
Norvegija
pro
tęs
t
u
o
j
a
labiausia
pasižymėjusiems
mu
naud turėjo pasitarimą su
su kompanija vėl pasirašy ir Anglijos karo godišiams
Berlinas.
—
Hitleris
lau

dėl
Britų
laivų
siautimo
jos
zikams,
jų
tarpe
ir
Lietuviui
ta.
ta taika esanti didelis smū vandenuose, kur jie gaudo GINČAI DĖL LĖKTU Italijos ambasadorium Pa kia atsilankant Sovietų už
kompozitoriui Vytautui Bace
ryžiuje.
gis.
sienių
komisaro
Mblotoyo.
Vokiečių
laivus.
vičiui. Jam paskirtas garbės
VŲ PARDAVIMO
PLIENO darbai visoje Cenzorius tą telegramą
BRAZILIJOJE, susimu Iš Maskvos skelbia kad diplomas, “specialis pažymėji
Britai
nujaučia
kad
Vo

šalyje šiomis dienomis ei sulaikė, ir Surits atsidūrė kiečiai trumpu laiku pra Washington. — Valdžia šus traukiniams užmušta gandai apie Molotovo ren mas”.
na su apie 62.5 nuoš. nor- prastoje šviesoje.
dės savo submarinais labai sutiko parduoti Anglijai ir 16 žmonių, 100 kitų sužei gimąsi vykti į Berliną “ne
malio. Šiek-tiek prie dar
turi pagrindo”.
atkaklų karą prieš jūrinius Prancūzijai vėliausių mo sta.
TARP KAUNO ir Vilniaus
bų prisideda iš kitų šalių KINŲ taikos šalininkai laivus, kokio dar nebuvo. delių kariškus lėktuvus.
nuo Vasario 19 d. pradėjo vaik
gaunami užsakymai plieno baigia tarybas su Japonija Busią dedama pastangos Nekurie Kongreso atsto
ščioti specialus greitas trauki
reikmenų.
Įvedimui Japonijai patiki tramdyti Britų laivų judė vai pradėjo dėl to lermuonys darbo dienomis, du kartu
Nekurie plieno ir gele mos valdžios Kinijoje, kas jimą visomis priemonėmis. ti, sakydami kad svetimos
IŠ
LIETUVOS
Į dieną, Vytauto Didžiojo ir
žies darbai nukenčia dėl šį privestų prie pabaigos ka Daugybė naujų submarinų šalys patirs Amerikos mi- B
Vilniaus Universitetų profesopavasarį ilgai užsitęsusio ro. Ta nauja Kinų vyriau tuoj busią paleista į darbą. litariškas paslaptis.
KAUNAS, Kovo 26. — Lei-1 BERL1NAS, Kovo 19.— Lie- riams ir studentams važinėti.
žiemiško oro.
•
sybė turinti pradėti veikti
Karo sekretorius įrodi džiami nauji socialės pagalbos tuvos-Vokietijos prekybos deįstatymai,
kurie
griežtomis
Verybos
sėkmingai
tęsiasi,
SUV. KALVARIJOJE turKovo 30 d.
■
. INDIJOS Musulmanai nėja kad tų lėktuvų parda
9 UŽMUŠTA. Santa Ro- Kinų vyriausias karo va- nepageidauja visiško Indi vimas išeis į naudą, milita- priemonėmis tvarkys sociali lykoms daroma pertrauka.
gaus dieną, išsigėręs Mikas
sa, Cal. — Slyvų sandėlyje das Gen. Kai Šek tikrina jos atliuosavimo nuo Bri riškų paslapčių Anglijai ir nius šeimos reikalus, neven KAUNAS, Kovo 19. — Lie- Virbickas, Trakėnų k. gytenįgriuvus luboms užmušta 9 jog karas nebus nutrauk tanijos, vietoj to jie sutin Prancūzijai niekas nepar giant nusikaltėliams kalėjimo tuvos Vokiečių repatriacija (į tojas, ir Antanas Karalius, iš
asmenys, kurie buvo sulin tas prieš Japoniją nors ir ka priimti Indijos federaci duoda.
bausmės; moterų suvedžiotojai savo šąli grvžimas) šymet ne Brazavo k., susiginčio ir susi
dę ten pasislėpti nuo lie bus įsteigta tokia valdžia ją Britų valdžios siūlomu
bus baudžiami kalėjimu. Be aktuali.
mušė su Viktoru Rupeika, iš
taus. Ant jų užgriuvo to Japonų užimtose dalyse.
to,
plėšikams
ir
žmogžudžiams
—
Įvykusioje
Rygoje
Balti

Brazavo km. Jiems besigru
SOVIETŲ kareiviai už
projektu.
nai džiovintų slyvų.
Jie nepritaria Indų kovo ėmė Suomių miestą Hango projektuojama įvesti mirties jos užsienių reikalų ministrų miant, miesto gyventojas Ju
konferencijoje užgirta iki šio- lius Baršukaitis, nematant Vir
KRATA LAIVE. Kovo tojo Mahatma Gandhi pa ir iškėlė ten savo pjautuvo bausmę.
KANADOJE Kovo 25 d. 22 d., kuomet Italijos lai stangoms Indiją padaryta ir kūjo ženklu vėliavą. Iš —Vievio stotyje susidūrė linė neutralumo politika ir, vy bickui, ištraukė iš jo kišenės
įvyko rinkimai. Liberalų vu išvažiavo atgal j Ameri visiškai nepriklausoma.
miesto visi Suomiai išsikė du traukiniai. Vienas asmuo kdant praėjusios konferencijos pistoletą ir pasišalino. Nuėjęs
partija laimėjo didele dau ką Prez. Roosevelto palė, Rusams jis liko- tuščias, užmuštas, keliolika sunkiai su Tallinne nutarimą apie ūkišką pas savo draugą Juozą Mačiulguma ir buvęs premjeras siuntinis Europai Welles, S. VALSTIJŲ karo de be gyvybės. Ką tik galėjo žeista.
trijų valstybių bendradarbiavi skį, Baršukaitis vartydamas
MacKenzie King pasilieka tą laivą juroje sulaikė Bri partamentas išsistatydino pakelti žmonės išsinešė su —Džiova mirė ats. aviacijos mą, sudarytas konkretus pla svetimą pistoletą netyčia iššo
kitiems 5 metams valdyti. tų karo laivai ir per 13 va milžinišką lėktuvą bombo savim.
nas glaudesniam veikimui.
Pulk. Ltn. Mačluika.
vė, pataikydamas Mačiulskiui
MASKVA, Kovo 19. — Mo —Priimtas naujas svarbus į vidurius. Peršovęs draugą,
landų smulkiai krėtė j ieš nešį, kuris yra didžiausias
BRAZILIJOJE vėl buvo kodami ar tuo laivu neva iki šiol žinomas karo lėk VENGRIJOS premjeras lotovas priėmė Lietuvos pa darbo rikiavimo įstatymas. Vi Baršukaitis nuėjo pas kaimysuruoštas sukilimas prieš žiuoja Amerikon Vokietijos tuvas, galintis nuskristi i buvo nuvykęs pasimatyti siuntinį L. Natkevičių ir ilges si piliečiai bus aprūpinami nau nūs kortomis lošti, Pa jutęs
policiją pabėgo. Vėliau jis liko
Sao Paulo valstijos val finansų ekspertas Sčhacht. Europą ir sugryžti be nu su Mussoliniu.
Vengrija niam pasikalbėjime aptarė Lie dingu darbu.
—
Vilniuje
sulaikytas
Pleč

suimtas. Mačiulskis išvežtas Į
džia, bet suokalbininkai su Jį butų paėmę nelaisvėn. sileidimo. Netrukus darys linksta į draugingumą su tuvą ir SSSR liečiančius reika
lus.
kaitis.
imti.
Marijampolės ligoninę.
Italija ir Vokietija.
Schacht tebėra Vokietijoj.[su juo bandymus.
•
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

PHILADELPHIA

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS TURTAS VISAI
SUNYKO
*
Jonas Valaitis rašo Amerikos j
Lietuvyje:

LIETUVA PIRKO
AMERIKOJE
LAIVA

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
FILMOS APIE LIETU
VOS KARIUOMENĖS MERKIS Juozas, 65
rė Sausio 23 d.,
ĮŽENGIMĄ I
Mass. — Utenos
VILNIŲ
lių p., Degėsių k.

metų, mi- 'NAUSKUNAS Juozas, 44 m.,
Lavvrence,
mirė Vas. 27, So. Boston,
“Pagarsėjus Lietuvos Atsta
ap.,
UžpaMass. — Užuguosčio p. APERSEKIOJA NAMINĖS
LIET. EKONOMINIO CEN
tymo Bendrovė
likviduojasi.
Amerikomerikoj
išgyveno 28 metus.
DARYTOJUS
TRO KONLERENCIJA
Savo tikslo — atstatyti Lietu
je išgyveno 33 metus.
"JANKIENĖ Ona, 53 m., mirė
Pittsburghe ir apielinkėse
voje pramonę ir prekybą — ji. NFAV YORK. — Naujai A- I NEW YORK, Kovo 21 d. —
Sekmadienį, Balandžio 7 d.,
TOTILIENĖ
Marė,
55
m.,
mi-Į
Vas. 20, Roxbury, Mass. —
federalės valdžios agentai gau
nepasiekė.... Dėl to Bendro menkoje nupirktas Lietuvos Filmininkai broliai Motuzai ką
rė Vas. m., Kenosha, Wis. Ii Punsko par. Amerikoje iš
do naminės degtinės darytojus. Lorraine Hotel (Keystone kam vė nutarė likviduotis, o liku Baltijos Lloydo laivas “Denny“
tik gavę iš Lietuvos kariuome
Tarp eilės kitu, šiomis dieno baryje), Broad St., Ridge ir
gyveno 30 metų.
GELAŽAUSKAS Silvestras, 66
jau
po
Lietuvos
vėliava
ruošia

čius
išdalinti
akcininkams.
nės į Vilnių įžengimo filmas,
mis Castle Shannon pas Miką Faismount avės., įvyks Lietu
KAZAKEVIČIUS
Edvardas, už
m., mirė Kovo 13, Clevelan
Lastauską padarę kratą, rado i vių Ekonominio Centro svar
“Dėl nepasisekimų vieni ak si į kelionę Lietuvon. Prikrau i jas rodo įvairiose kolonijose.
muštas
Penna.
anglies
kasyk
de. — žaimių k., Liškevos p.
suvirš 100 galionų naminio išužpirktomis
“Lietūkiui“
Nors Lietuvos kariuomenei
cininkai neteko vilties, kiti ne tas
bus
suvažiavimas.
Sesijos
pra

loje.
Amerikoje išgyveno 39 m.
dirbimo “degtinės", 160 laips
teko kantrybės.
Per keletą prekėmis, laivas “Denny“ lau į Vilnių žygiuojant diena buvo
ATKOČIŪNAS
Edvardas, 24
nių stiprumo. Lastauskas tik sidės 10 vai. ryto. Dalyvaus
kiamas iš New Orleans pirma Į lietinga ir filmavimui labai ne- VISOCKAS Simas, 58 m., mi
rino valdžios agentams jog jis visa Centro valdyba, Vaizbos metų Bendrovei nepavyko net
m.,
mirė
Vas.
24, Worcester,
rė Kovo 19 d., Clevelande.—
tą degtinę neparduoda bet ge Butų, Verslininkų ir Profesio sudaryti seimams dalyvių kvo dienį, Balandžio 1, Bostone. I palanki, bet mačiusieji tvirtiMass.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Firma Beabodv and Lane | na kad filmos yra aiškios ir
lia pats vienas. Visa jo “ge nalų Sąryšių ir t. p. delegatai. rumo. Net pačiam likvidavimui
VIZBARIENĖ Marė (Antana
rybė“ iš jo tapo atimta.
Ine.,
110
Statė
St.,
pasamdys
Neturė- PUIDA Antanas, 45 m., užmu
puikiai nusisekusios.
Taipgi
dalyvaus
Lietuvos pasidarė netikėtų kliūčių: Ben
vičiūtė), pusamžė, mirė Vas.
laivui įgulą, kuri plauks į Nor darni progos patys dalyvauti
štas dirbtuvėje, Pittsburgh,
drovė patraukta į teismą.
valdiškas asmuo.
24, Chicagoje. — Taurages
rr
šitame "svarbiame Lietuvių tau-Į Pa., Kovo m. — Rogliškių k.
Pieno
“Lietuvos' Atstatymo B-vės vegiją ir Lietuvą.
PIENAS ATPINGA.
Kviečiami dalyvauti įvairių
Amerikoap.„ Laukuvos p.
tos istoriniame įvykyje, turime! Lekėčių p., Šakių ap. Ame
kaina Pittsburgho srityje pra verslų, amato ir profesijų Lie- turto, sakoma, jau belikę tik...
*
*
j e išgyveno 30 m.
dedant Balandžio 1 d. atpigs
progą pamatyti jį nufilmuotą, j rikoje išgyveno apie 27 m. j MOTUZAS Viktoras, 46 metų,
$18,000. Byla sutrukdė ir tuos
tuviai.
NEW
YORK.
—
Lietuvos,
1c kvortai, iki 12c. Pienas bu
l
Šiame suvažiavime bus pri- išsidalinti ir B-vę likviduoti.i; žydų Federacija Philadelphijo- Į Tos progos neturėtų praleisti' JANUŠAITIS Antanas, 82 m.,
mirė Vas. 23, Chicagoje. —
vo pabrangintas pereitą Gruo
mirė Vas. 24, Brooklyno li
imta Lietuvių Ekonominio Cen- Jei šiądien B-vė pavyktų likvi je per Lietuvos Generalinį Kon-, nei viena Lietuvių kolonija,
džio mėnesį.
Tauragės ap., Upynos par.,
goninėje. Paėjo iš SomerIro Statutas ir Vaizbos Butų duoti, išdalinus jos turto liku sulatą persiuntė į Lietuvą $1,- Į nei vienas Lietuvis.
Ruibiškių k. Amerikoje iš
Broliai Motuzai pusę pelno
ville, N. J., kur turėjo ūkę.
bei Profesionalų Sąjungų ista- čius 36,000-čiams parduotųjų 185, o Federacijos Detroito
gyveno 27 m.
ĮVEDA c dienai tai.
Baltrušių k., Pilviškių par. ČESNA Juozas, 57 m., mirė
akcijų (šėrų), kiekvienai akci skyrius $160 kaip dovaną įvai iš rodomų filmų skiria VilnieAmerikoje išgyveno 60 m.
Išgirsime daug naujų daly- jai, tektų tik po... 50 centų. . . . rių Lietuvos miestelių žydams. čių šelpimui, kas jų darbą dar
SVEIKATOS PRIE
GirVas. 23, Chicagoje.
labiau įprasmina.
Paliko žmoną, Veroniką, s e“Jeigu byla užsitęs dar il- I
kų ir planų geresnei Amerikos
Amerikoje išgyve
diškės
p.
I
ŽIŪRĄ
o’ v šiuo metu tos vertingos fil i šerk Tofilę Matulaitienę, £3.7
Lietuviu ekonominei naudai. j giau, neliks nei po dar likusią (
no 36 metus.
viemos
rodomos
Chicagoje
ir
apievenančįą
Kearny,
N.
J.,
F.
P.
dvidešimtąją
akcijos
dalį!
JANULEVIČIENĖ
E 1 z b i e ta
HARRISBURG, Pa.— Pennlinkėse, gi Balandžio pradžioje
ną seserį Lietuvoje. — II(Pranckietis),
pusamžė,
mi
“
Jeigu
tuos
centus
išsidalin

sylvanijoje pagaliau Įvykdytas
Detroite, Grand Rapids, Cleve
sčkis, dėde, Amerikos šalto
rė
Vas.
24,
Chicagoje.
—
Pa

tume, iš jų nei vienas ncpralob“astuonių centų į dieną” medilande, Pittsburghe, Baltimorėje žemelėje.
L. D.
ŽINIOS
nevėžio ap., Smilgių p., Mu
tume. . . .
kalio patarnavimo planas.
je, Philadelphijoje.
MIKLOVIENĖ Marė (Laurinaitaičių k. Amerikoje išgyve
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Sulyg to plano darbininkų
“Siūlau: tuos centus paauko
New Yorkui su apielinkėmis
vičiutė), 44 m., mirė Vas. 15
no 32 m.
grupės galės gauti gydymo pa
ti bent kuriam tikslui Lietutenka Balandžio mėnesio galas.
Chicagoje. — Žvingių par., BURGAILA Aleksandras, mirė
AUKOS
VILNIEČIAMS.
VaV
oje:
Geležiniam
Fondui,
keliui
tarnavimą visą laiką už mažą
SAO PAULO, Brazilija. —
Lietuvių kolonijos kurios no
Stokaičių k.
Vas. mėn., Port Washington,
Kauno j Vilnių, ar geriausia
mokestį.
Šis planas manoma sario 17 čia atsibuvo visuomešis
miestas
smarkiai
plečia

rėtų
pamatyti
Lietuvos
kariuoJuozas,
pusa
m
ž
is
,
GRIČIUS
n
i
uis
paminėjimas
Wis.
22 metų — Gedimino Pilies Bokštui Vilpradėti Įgyvendinti jau ši pa
si. Lietuviai paskutiniu laiku merės įžengimą į Vilnių, tuo
Chicagoje.
—
mirė
Vas.
15,
MATU
KAILIS Edvardas, 21 m.
Lietuvos Nepriklausomybės su- niaus Gedimino kalne atremon
vasari.
jau turėtų kreiptis į brolius
pradėjo
pirkti
sklypus
prie

Alsėdžių
par..
Telšių
apsk.,
mirė Vas. 27, Chicagoje. —
Prie to plano galės pri klau kakties, šv. Mykolo Arkangelo tuoti! Juk Lietuvos Atstaty
miesčiuose, Vilią Zelinoje, Be- Motuzus ir susitarti dėl dienos,
Grumblių k. Amerikoje IS'
Gimęs Spring Valley, III.
syti asmenys kurie su šeimo- Lietuvių parapijos salėje.
mo B-vės akcijos (Šerai) buvo
lisoje ir Anastazijoje, ir stato prisitaikant prie aukščiau migyveno
28
m.
NEDVARAS
Benediktas, 46 m.
Pirmiausia,
vedant
jaunam
arba
m
aĮ
akcininkų
perkamos
Lietuvai
mis ir uždirba $45
si sau namus.
neto maršruto. Tuo turėtų sumirė
Vas.
28,
Chicagoje. —
vargonininkui
p.
Jakubčioniui,
miĮ
BUNDZA
Rokas,
pusamžis,
pavieniai
$30
savaitėatstatyti. Dėl ko, tat, už tuos
žiau, ir
sirupinti kolonijų veikėjai.
Panevėžio
aps.,
Naujamies
choras
.
sugiedojo
Lietuvos
ir
rė
Vas.
15,
Chicagoje.
je arba mažiau, Kurie turi dK
likučius neįamžinti ką nors Lie
—Vasario 11 d. Vilią ZeliBrolius Motuzus dabar dar
čio.
Amerikoje
išgyveno
27
Amerikos
himnus
ir
keletą
ki

Šiaulių miesto. Amerikoj iš
dėsnius uždarbius jie gali patuvoje, kas butų simbolinga, no j e savo namuose pasikorė
galima
pasiekti
rašant:
Mr.
M
i
metus.
gyveno 33 metus.
jiegti apsimokėti reguliarį gy- tų vakarui pritaikytų dainų. įmatoma amžiams?!
Lietuvis V. Merfeldas, 27 me- K. Motuzas, 2542 W. 39th St.
Kalbėtojai: pirmiausia įžan
dvtojų imamą, mokesti už gyŠEDUIKIS Vincas, 70 m., mi
“Išaikvoti byloms
pinigai, tų amžiaus.
į Chicago, III.
dymą ir sveikatos prižiūrėjimą. ginę kalbą pasakė Kun. S. Sto . dar dils, o atgal akcininkams
rė Vas. 21, Chicagoje. — Sa METRIKŲ IR PILIE
•
W.
PULLMAN,
1.11.
—
Liet.
nis, antras kalbėjo Prof. Kaz. grąžintieji centai mums, akci- i
TYBĖS REIKALU
lako p., Rudakiškių k.
R. K. Labdarių Sąjunga ren
1 ’ ĘN N S Y L V ANIA gelez i nke- Pakštas, plačiau apsakydamas j ninkams, jokios žymės nepaPUTRAMENTAS Petras, pus
Dirvos Agentūra pagel
kelio linija per 1939 metus tu dabartinę Lietuvos būklę, Vil liks, jokios garbės nepadarys.“ giasi statyti Lietuviams senebės jums išgauti jūsų gi
amžis,
mirė
Vas.
21,
Chica

liams prieglaudos namą prie :
mimo metrikus iš Lietu
rėjo $21,000,000 ineigų dau niaus teritorijos atgavimo rei
i
goje. — Telšių ap., NavarėPv. Kryžiaus ligoninės.
vos palyginamai greitai. .
kšmę
Lietuvių
tautai.
Antro

giau negu metai pirmiau, delei
nų par.
Taipgi pagelbės surasti
je
savo
kalbos
dalyje
jis
papa

ATSAKYMAS
BIRUTEI
padidėjimo 23 nuoš. prekinių
• SHENANDOAH, Pa
JuoALLIANCE,
AMBROZAITIENĖ Julė, 58 m.
OHIO
jūsų
laivo vardą, įvažiavi
vagonų judėjimo ir ineigų iš sakojo savo prietikius kelionė
žas Kazlauskas yra gal se
mo Į Ameriką dieną, ir pa
Birutė Dirvos nr. 11 iškėlė
mirė Vas. 18, Pittsburgh, Pa.
se po Sovietų Rusiją ir tt.
to.
niausias šio miesto gyventojas, klausimą kur dingo Utikos
gelbės išpildyti pirmų ir
DIDŽIŪNAS Antanas, 50 m..
šis miestas turi 21,000 gy- turi 107 metus amžiaus. Ame
Pertraukoje buvo renkama
antrų pilietybės popierų
. 1939 metais Penna geležin
choro jaunimas kuris metai ar
mirė Vas. 21, Pittsburgh, Pa.
ve n tojų. 20 metų atgal turėaplikacijas. Kreipkitės sau
kelio linija turėjo $430,930,778 aukos Vilniaus Lietuvių parė
rikoje
išgyveno
72
metus.
. du atgal taip gražiai ir gerai BARKIENĖ Jieva, 80 m., mijo 42,000 gyventojų, bet sun
patogiu laiku, išskyrus
ineigų, prieš $360,384,241 1938 mimui, salėje surinkta $36.75;. kesniems laikams atėjus nui darbavosi, taip gražiai giedo
trečiadienius.
rė
Vas.
19,
Worcester,
Mass.
•
CHICAGO,
III.
—
Vaistinin

metais.
1939 m. ineigų dide paskui dar gauta $19.25, viso pL10le per pUgę. Priežastis to
jo.
MANKEVIČIUS
Vincas,
48
m.
kas
Pranas
Poška
mini
30
'
dvi geležinkelio
lę dalį, $320,960,000, sudarė susidarė $56. Lėšas apmokė- buvo sekanti:
ią klausimą galima lengvai
mirė Vas. 21 d., Worcester. DIDELĖ LIETUVIŠKA
kurie
ir
pasiųsta
kompanijos
norėjo
padidint Čia metų sukaktį vaįstininkystės
$43,
jus
liko
prekių pervežimas.
atsakyt. Per tuos du metu, mu
profesijoje.
Jis
Amerikon
atMass.
savo
dirbtuves:
spekuliantai
Lietuvos Generaliniam Konsugi apie tas dirbtuves pakėlė že- ’ važiavo 1887 metais.
i
Chica su klebonas ne tik atstatė trisi ANIULIS Pranas, mirė Vasalui
N.ew Yorke.
i mes kainą keliariopai, manyda- goje dalyvauja Lietuvių veiki- gerus Lietuvius vargonininkusi'
ATSIGRIEBĖ. Allegheny
rio mėn., Baltimore, Md.
Prie vakaro surengimo darųa(į geležinkeliai ją pirks
išdirbystės 1939 metų bėgiu
bet dar prisiėmė Lenką vargo RUVOLIS Leonas, 55 m., mirei C. Pakeltis Pharmacy
.
me.
ir jie pasipelnys. Kompanijos
palengva, atsigriebė po apsiu bavosi komitetas: Jonas Juse-1
Vas. 18, Plymouth, Pa.
Pranas
tų
žemių nepirko ir savo dirb
—Balandžio 3 ir 5 dienomis nininką mokyti Lietuvių jauni
1001 East 79th Street
simo kokį pasekė 1937 metų lis, Izidorius Kolanta,
tuves iškėlė į kitus miestus. įvyks geriausių Chicagos Lie mą. Nėra reikalo nei klausti MISUKEVIČIENĖ Ona, mirė
šedvydis.
(Kampas Crumb Avė.)
pagerėjimas ir paskui nukritiLiko mažai dirbtuvių ir mažai
“kur dingo“ musų jaunimas.
Vasario 23, Hanover, Pa.
tuvių
boksininkų
turniras
už
Aukos
gauta
iš
šių:
darbo.
mas 1938 metais.
Užlaiko visokias namines ir im
Tai bus pirmas Atrodo kad Lietuvių jaunimas' MOZURAITIS Kazys, 54 metų, portuotas gyduoles nuo visokių li
Am. Liet. Piliečių Klubas paDabar geriausia dirba Ame- čampionatą.
1937 metais visokių
mirė Vas. 23, Wilkes,Bar- gų, kaip tai nuo aštraus užsisenčrican Steel Wire ir Morgan iš tokis įvykis Chicagos Lietuvių yra daug tautingesnis ir Lietu
dengimui kaštų $13.
gaminiu*■ kaina buvo
viškesnis
negu
pats
klebonas.
re, Pa.
dirbystės,
kitose,
smulkesnėse
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
sporto istorijoje. Rengia Chi
Po $5: St. Mickevičius, Fel.
734,000, o 1938 m. buvo nukri
dirbtuvėse dirba mažai, čia cagos Liet. Sporto Sąjunga ir Kaip Lietuvių jaunimas galėtų VARNAGIS Adomas, mirė Va žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
Mil vidas.
tę iki $855,155,000.
yra tik geležies išdirbystės.
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
darbuotis, ir kaip gali jį išmo
sario 23, Wyoming, Pa.
Po $1: P. Vaitkienė, J. ZaPrie miesto randasi univer naujas laikraštukas, Lithua- kinti gražiai Lietuviškai giedo
KRIVICKIENĖ Ona, 66 metų, taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
leckas, J. Draskinis, St. Vana- sitetas.
į nir.n Leader.
kių lytiškų ligų,- nerviškumo, ne
ti
ar
dainuoti
Lietuvių
priešas,
mirė Vas. 24, Plymouth, Pa. migęs ir kitokių.
Lietuviu čia gyvena apie 20*
J. Žemantauskas
gas, J. Stašauskas, K. Nirbone Lietuvis? Jei klebonas ne■ KASIULYNAS Kazys, mirė 21
kas, S. Gurskis, J. Mockevi šeimų ir vienas biznierius, is“Dirvos’’ Agentas
toriais Lietuvis, Ignas Sinkenori laikyti Lietuvį vargoninin
C. Pakeltis Vaistine
Vasario, Plymouth, Pa.
čius, K. Navickas, P. Ralys, J. vičius. Jo tėvas buvo tikras
N o t a r a s
ką tai Utikos Lietuvių jauni LIUTKAUSKAS Juozas, 54 m. 1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Maceika, J. Radzevičius, L Ko brolis
Henriko Sinkevičiaus,
mas nemato reikalo kitataučiui
Telefonas ENd. 8533
mirė Vasario 24, So. Boston.
130 Congress Avenue
lanta, P. Grikštienč, P. šedvy kuris yra parašęs daug Lenkų Į
pasiduoti.
Choristė.
Waterbury, Conn.
Mass.
Vaistinė atdarą 7 dienas savaitėje.
Jų tėvai
GAVO MAŽĄ BAUSMĘ. Po
dis, J. Navickas, J. Acfomavi- literatūrai veikalų.
gyveno
už
Vilniaus
ir
turėjo
ni
Bishop
liko
nuteista
kalėti
čius, I. Kolantienė, P. Seselsnemažus plotus žemės, Henrikienė. Smulkių surinkta $12. kas (Andrius) buvo rasėjas, o nuo 1 iki 10 metų už išaikvojiP. šedvydis. Igno tėvas artistas, už savo mą apie $30,000 iš visuomenės
darbus gaudavo gerą užmokė-1 labdarybės organizacijos (Comstį.
munity Chest).
Tai visiškai
Šiam Ignui Sinkevičiui pri
maža bausmė už tokią didelę
PA ŪDOS darbai yra
siėjo jaunam atvažiuoti Ame
® Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai — ir
rikon. Pirmiausia jis apsigy I vagyste.
Dirvos Spaustuvės
jums
bus svarbu žinoti KAS — KUR — KAIP.
specialybė. Atlieka:
veno Shenandoah, Pa., paskui
PAVASARINIS
BALIUS.
• DIRVA išeina ir per didžiausius šalčius ir per smar
ANTRA AUKA. Vietos S. DuoBis, Pa., ir suvirš 30 metų SLA. 105-ta kuopa rengia sa
PLAKATUS
kaip gyvena Alliance.
Jisai
9 LAIŠKUS
kius karščius — ir visada yra pilna žinių, pranešimų
i L. A. 157 kuopa laike Vasario pasiturinčiai gyvena, turi ke vo pavasarinį balių, šeštadie
e VOKUS
apie pasaulinius įvykius.
4 d. parengimo paminėti Lie letą namų ir vidurmiestyje sa nio vakare, Balandžio 6 d., zie KONSTITUCIJAS
3
tuvos Nepriklausomybei pada vo biznį, 792 E. Main street. nomoje vietoje. ShelFs Cafe
9 BILIETUS
•
Taigi
pasirūpinkit
užsimokėti
savo
prenumeratą
už
rė savo antrą auką, $12.70, ; Biznyje gerai patyręs, ir .atsi salėje.
ir kitokius.
Kadangi 105-tos kuo
Dirvą dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit
Vilniečių šelpimui. Šiomis die- j lankius pas jį tuoj davė savo pos baliai esti linksmo pobū
I biznio skelbimą Dirvai ir su
apie tai, o Dirva lankys Jus neperstodama.
Draugijos, biznieriai, or
nomis iš Lietuvos Generalinio teikė daug žinių. Jis priklau džio tai ir šis balius bus tokiu
ganizacijos, pavieniai —
• Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie
, Konsulo Jono Budrio kuopos so prie Alliance Chamber of Kviečiami visi dalyvauti.
paveskite savo spaudos
j
Commerce
ir
kitataučiai
jį
mydar
Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
i iždininkas
V.
Andrėjauskas
D. Rep
darbus mums.
tą
auką.;
1
*
h;
gerbia
.
<
J
vą visai pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.
i gavo pakvitavimą už 1 ,
čia yra dvi organizacijos —
Klauskit musų kainų —
j
Kelios
savaitės
prieš
tai
kuoatsakymą gausit greitai.
SLA. ir LRKSA. kuopos, bet
« Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numeri pamatymui, priipa buvo paaukavus $10.
.R. kad Lietuvių yra nedaug tai
• Darba Atliekam 9
siųskit
Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
ir nariais jos neskaitlingos.
Skaitykit “Marguti”, komp.
G "
BASKET BALL. Sekmadie
E R A T
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
Trumpai pabuvęs šiame 'mie A. Vanagaičio leidžiamą mu
G R A ž I A I
nį, Kovo 31, vietos parapijos ste. jaunuolio Leono Sausona- zikos žurnalą. Eina du kar
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
G R E I T A I
basketbolininkai žais krepšinį vičiaus palydėtan stotin aplei tu Į mėnesį. Kaina metams
e
Visus laiškus adresuoki! sekančiai:
su iš Clevelando atvykusiais dau Alliance patenkintas.
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
Kalnas.
ženkleliais, gausit vieną nu
Šv. Jurgio parapijos žaidikais.
merį pamatymui. Antrašas:
Žaidimas atsibus nuo 7 vai.,
J) I R V A
J,
A.
Urbonas
Sacred Heart Auditorijoj, VVil6820 Superior A ve.
“MARGUTIS”
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
9
“Dirvos” Agentas Daytone
son Avė. ir Jackson St. įžan
Cleveland,
Ohio
6812 So, Western Av<».
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S. L. A. Pildomoje Taryboje Būtinai

LIETUVOS

PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS'

KEISTENYBĖS

Iš PASKIAUSIŲ laikų įvy
kių
Europoje, paaiškėja tas jog
1. VILNIUS IR AMERIKIE
Lai pildosi poeto žodžiai:
Lietuviai pasižymi ne vien tik
“Mes be Vilniaus nenurimom
ČIAI
paprasta tolerancija, bet ir ar
ir
su Vilnium nenurimsim”.
Amerikos Lietuviai, visi be
timo meile, kas apsireiškia pri
išimties, Vilniaus krašto rei
glaudime ir šelpime savo am
kalus, ypač Lietuviškus reika 3. JIEŠKO AMERIKOJE
žinų priešų. O šitas visas aiš
VYSK. VALANČIAUS
KAME PILDOMOJI TARYBA GALĖS PASITAISYTI
lus, yra pilnai supratę, atjau
kiai parodo tą kad jei Lietuvių
RANKRAŠČIO
tę ir laiko artimai savo širdies,
priešai sužmoniškėtų ant tiek
(PASTABA1 Šis straipsnis, kuris buvo atspausdintas Tėvynės No. 12, Kovo 2*2 d., 1940 m.
štai kad ir tokie akyvus pavyz Vyskupo Valančiaus veika- kad nustotų Lietuviams siūlyti
las, “Antano Tretininko Pasa- savo “geradaringus” pamoki
džiai :
tapo Sucenzuruotas, ir SLA. nariai jo nematė, nes Tėvynė suvėluota ir perspausdinta
Lietuvos Nepriklausomybės ko j imas” pirmą kartą buvo nimus, kurių niekas nereika
be to straipsnio. Skaitykit ką SLA. organo redaktorius norėjo nariams pranešti)
proga yra įvykę du ypatingai spausdintas Amerikoje 1891 lauja, ir kurių jie patys dar
reikšmingi vieši parengimai — metais iš rankraščio, kurį Prof. nėra išmokę; o taipgi kad prie
tai buvo Vasario 18 vienas Chi Volteris buvo suradęs ir pa šai nepirštų savo “kultūrą”,
cago j, kitas New Rorko Brook- siuntęs p. J. Andžiulaičiui į nes tyrąją kultūrą dar jie pa
BALSUOKIT UŽ ŠIUOS KANDIDATUS I
lyne (tai Lietuviško veikimo Ameriką. Nuo to laiko nežinia tys nėra ’ atsiekę; pagalios, jei
SLA. PILDOMĄ TARYBĄ
AŠIS) : CHICAGOJE iškilmę kame tas rankraštis besiranda. Lietuvių priešai nedrumstų
suruošė specialis komitetas Ka Lietuvoje yra rengiamasi prie Lietuvių tautinį sąmoningumą
talikų Federacijos, Tautihės naujo Valančiaus raštų spaus I ir neardyti] valstybinį solidaruPrezidentu — Vincas F. Laukaitis <
dinimo, tat yra labai svarbu ir |I mą, — Lietuviams butų ge
v
Sandaros remiamas, ir Vilnie
Vice prezidentu — V. A. Kerševičius.
“Tretininko” tekstą patikrinti
čių naudai sumetė grynais sulyg rankraščio. Butų didžiai riau ir patys Lenkai ramiau
Sekretorium — Dr M J. Vinikas
$664.15. Nuoširdus ačiū Ko gaila jei rankraštis pražūtų. galėtų gyventi.
Be šitų susitvarkymų, kaip
mitetui ir aukotojams ir vi Bet gal būt rankraštis yra tik
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
eiliniai
piliečiai taip lygiai ir
siems talkininkams! BROOK- kame nors ant lentynos užsi
šliachtos
ir arkivyskupai nega
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas.
LYNE iškilmes surengė kelios metęs. Prof. J. Balčikonis ir
li
būti
eilėje
kultūringų žmonių
Juozas J. Račiūnas
vietinės organizacijos Tauti Valančiaus raštų skaitytojai
Daktaras-Kvotėjas — Dr. S. Biežis.
pasaulyje
!
kandidatas į Prezidentus
ninkų Klubui vadovaujant, — bus dėkingi už rankraščio su
Vilniečių naudai sumesta gry radimą.
IKI ŠIOL buvo manoma kad
Jonas
Brazauskas
no $618.25. Jiems priguli bro “Antano Tretininko Pasako Hebraiška kalba jau senai yra
* ŠTAI TAS SUCENZURUOTAS STRAIPSNIS
kand. į iždo globėjus
liškas Vilniečių ačiū!
jimo” rankraštis pasiųstinas, išnykus ir ant visados. Bet
valdžios, tiesioginiai paveldėjo ne
Tai taip pasirodė “Lietuviš adresu:
dabar Palestinos žydai ją at
ER ILGUS metus laiko Susivienijimas po Susivienijimo
<
tikruosius
fraternalės
organizacijos
rūpesčius,
koji
ašis
”
.
Bet
tai
ne
viskas:
gaivino
ir naudoja kasdienine
truputį susikrovė didelę krūvą aukso, kai- j
Lithuanian Legation
bet
bėdas,
kilusias
iš
to,
kad
buvo
laužoma
seno

kitas
komitetas
Chicagoje
su

savo
kalba.
O žydų mokyklo
po atsargos pinigus savo narių našlėms ir naš- ji
1 Susivienijimo konstitucija, ir iš kitų nusižen
2622—16th St., N.W.
rinko
$1,000,
o
Philadelphia,
laičiams. Per ilgus metus laiko ta krūva aukso •gimų ir prasilenkimų su teisingumu. Rezulta
Washington, D. C. se vien tik Hebraiška kalba te
Pa., tūkstantį žada surinkti.
vartojama. Bet jei Palestinos
buvo mums kaip užvėja, kurioj mes ramino- te
' dabartinė musų Taryba užsiima plačiu “real
O juk ir mažesnės kolonijos
” bizniu, ir jam ko ne visą savo laiką pa
žydai savo klasiką pavertė kas
mės, kad turime atsargos. Ta krūva aukso_ te- estate
,
kai kur neatsilieka, o kai kur 4. ŠAULIŲ SĄJUNGOS
bėra ir iki šiol. Jie tebėra užtektinai didele ir švenčia. Jieško nuomininkų, svarsto nuomos
dienine kalba tai kokia kalba
ISTORIJA
tebegali duoti mums visiems užtikrinimą nelai kontraktus, samdo agentus ir janitorius, perka
net pralenkia didmiesčius, štai
dabar jie meldžiasi? Na o jei
mės valandoj. Bet jau nuo keturiolikos metų anglis, taiso toiletus ir vanas, karščiuojasi ir ba
konsulas Budrys skelbia aptu šaulių Sąjunga, minėdama ta pačia kalba ir tarp savęs
dalis to aukso pavirto ir metai po metų vis dau rasi dėl pasidalinimo darbais, iš kurių galima
rėjęs Vilniečių pašalpai gražią savo darbo ir gyvenimo 20-ties kalbasi ir meldžiasi, kažin ar
giau virto į ką nors kitą ir nebebuvo auksu. kelis dolarius pelnyti, samdo kontraktorius na
sumą $555.55; iš ko? — iš metų sukaktuves, išleido isto tas bus Jehovai malonu....
Musų krūva aukso apsinešė dulkėmis, jovalu ir mams taisyti, taiso ir perstato senas flapauzės.
NASHUA, N. H., Lietuvių. rinį leidinį, “šaulių Sąjungos
šlamštu, ir po tomis dulkėmis, po tuo jovalu ir Atėjus į Pildomosios Tarybos posėdį, sunku įsi
SPAUDA praneša jog per
Ačiū jums Našviečiai už paro Istorija”.
šlamštu sunku bebuvo įregėti auksą. Dar trys vaizduoti, kad atėjai į broliškos organizacijos
Knygoje trumpai
eitą
metą šioje šalyje 225,809
ketvirtadaliai krūvos pasiliko tikru Daukšu, bet valdytojų posėdį, čia matai 'ne fratesnalizmo
dymą pavyzdžio kitiems!
aprašytos šaulių kovos dėl Lie
virš tos krūvos kaip grybai drėgnumoje išaugo išreiškėjus, ne kultūrininkus, ne idealistus, bet
asmenys
buvo prapuolę, iš ku
Butų gera kad visos tokios tuvos nepriklausomybės, šau
flapauzės, forklozuoti namai, ir garažai ir papso mažus biznierius labai karštai vedančius jiems
naujienos butų užregistruotos lių Sąjungos karinio mokymo rių 16,141 dar nesurasta iki
dirbtuvės, namai su pamatais ir namai . ant viš pasitaikiusį biznį, ne savo ir ne Susivienijimo
Dr. M. J. Vinikas
vienoje
vienoje,' kad butų gali ir kultūros darbai. Taip pat šiolei. Iš 11,202 mirusiųjų,
tos kojų, namai su karčemomis ir namai be kar biznį. Čia per tirštas kalbas apie pleisterį ir
kand. Į sekretorius.
ma padaryti santrauką ir pa knygoje aprašytas vienas šau 2,603 žmonės tapo palaidoti ne
čemų, ir didelis sąšlavynas gražiai spausdintų toiletus, apie remontus ir remontus ant remon
popiergalių, kurie kitą syk buvo vadinami auk tų negalima nei žodžio įterpti apie apšvietos ar
skelbti Vilniečiams aukavusių lių Sąjungos praeities reiški sužinojus kas jie tokie buvo.
broliškos pagalbos teikimą, apie pagerinimą mu
so bondsais.
Manau jog mirusiems yra
kolonijų sąrašą. Tokiu budu nių — bendradarbiavimas su
sų apdraudos ar apie planus Susivienijimui su
vistiek
ar mes žinom jų pavar
savaimė
atsirastų
žymus
Vil

Amerikos Lietuviais. Knygą
Rodos tas sąšlavynas visai neprivalėjo iš stiprinti ateityje. Kalbėti apie bent kurį kultū
niaus
Krašto
Rėmėjų
būrys.
des
ar
ne. Tačiau mums gy
augti ant musų aukso krūvos. Bentgi jis netu rinį Susivienijimui uždavinį taip labai bizniškoj
redagavo Vytauto Didžiojo urėjo išaugti toks didelis. Bet jis išaugo, kaipo Pildomojoj Taryboj yra sunku. Jie tau duoda
viems
susidaro
keblumas tame
niversiteto privatdocentas isįkirus liudininkas musų menkumo. Jis pirmiau suprasti, kad tu tik jų laiką gaišini su nieknie
VILNIAUS KRAŠTO
kad
nežinant
jų
vardų nežinia
torikas Dr. Jonas Matusas.
sia liudija, kad mes dorovėje nebuvome tvirti, kiais, ir jeigu klauso, tai iš nuobodumo prade
REIKALAI
už
kuriuos
temelstis.
Knyga įdomi. Ją galima užkad nei mes patys nebuvome susitvirtinę doro da snausti. Jie visuomet turi daug “svarbesnio”
i
J. S. Sudavas.
vėje, nei musų vadai nei musų religija nei musų biznio. . O tai yra real estate biznis, o taipgi
Gerb. Jonas Navakas, Pirmi sisakyti Lietuvos Pasiuntiny
“politika” nei kiek nebuvo prisidėję prie_ musų biznis mainikavimo užsilikusiais beverčiais bond
ninkas Vyriausio Komiteto Dr- bėje Washingtone arba Lietu
žmogui šviesą — jis pats
sutvirtinimo dorovėje, ir kad musų sąžinės jau sais. žiuri į šiuos musų brolius ir stebies: juk
jos Vilniaus Kraštui Remti Šio vos Konsulatuose. Knygos kai Duok
atras sau kelią — kas platina
slumas buvo pranykęs prakeikto dolario įtako ne vienas iš jų kadais buvo idealistas, gal ir da
mis dienomis yra mums atsiun na su prisiuntimu į namus 60c. Dirvą — tas platina apšvietą.
je. Tas sąšlavynas toliau liudija, kad_ mes bu bar širdyj tokiu tebėra, o vienok. .. .
tęs laišką, kuriame tarp kitko
vome visuomeniški neišaugėliai, žmones, be at
sakomybės ir garbės jausmo. Tas sąšlavynas
šitaip pasisako :
šituose primestuose mums bizniuose dabar
liudija, kad kas nors iš musų buvo latras, kas tinė Pildomoji Taryba yra paskendusi iki ausų.
“Mes gerai žinome Amerikos
nors godišius, kas nors kvailys arba lengvai ap Ji krapštosi sąšlavyne ir palaiko tą sąšlavyną,
Lietuvių
padarytus žygius ir
kand. į iždo globėjus
gaudinėjamas grinorius, “suckeris”.
kurio mums reikėtų kuogreičiausia atsikratyti,
mes
labai
dėkingi už „talką. Mes i
Stasys
Mockus
kad pradėjus normalį organizacijos gyvenimą.
Suprasdami šiandien tai viską, rodos turė To sąšlavyno per dešimtį metų Pildomoji Tary
iš savo pusės • darome viską i
tume suprasti ir tai, kad mums to sąšlavyno rei ba nesumažino, visvien ar jos prezidentu buvo
kad musų išeivija butų infor
kia kuogreičiausia atsikratyti ir daugiau sąšla Gegužis ar Bagočius. Jeigu paskutiniais šešiais DU DIDIEJI LAIVAI muota kiek galima plačiau apie
vynų nebeauginti, dabojant, kad musų aukšto metais, Bagočiui prezidentaujant, sąšlavynas
krūva tiktai grynu auksu augtų. Bet, deja, iš kai kur sumažėjo, tai lyg tyčia jis buvo greit ir VEŽIOS KAREIVIUS atsiradusį Vilniuje ir jo srityje
skurdą ir vargą. Draugija Vil
rodo, kad tas sąšlavynas prilipo prie musų, kaip padidintas, nes į jį sumesta suvirš šimtas tūks
IŠ AUSTRALIJOS
koks amžinas griekas. Jau praėjo dešimts me tančių dolarių gerų pinigų investavus juos į bosniaus Kraštui Remti yra įsikū
tų kaip mes neva bandome apsikuopti, o tas są toniškių geležinkelių bondsus, kurie liko bever
rus plačiausiu visuomenės tal
šlavynas su visais savo kebėkliais koks buvo čiais, o taipgi desėtkai tūkstančių dolarių į Vie
MAUREANIA, greitas, kos pagrindu. Ton talkon yra
toks tebėra, ir jame dyla ta dalis aukso, kurią nybės namo remontą ir kitus panašius remon naujas Anglų pasažierinis
galėtume gauti pardavę kenksmingus mums tus. Išrodo, kad Pildomoji Taryba būtinai nori laivas, išplaukęs iš New prisidėję visi kam Lietuvių tau
tos siekimai Vilnių ir jo sritį
griozdus džunkmanui. Darosi.dar blogiau. Te palaikyti sąšlavyną, kad jame galėtų krapštytis.
begulėdamas ant musų pečių tas puvėsių kraitis Ji į sąšlavyną atėjo, ji su juo susigyveno, ir gal Yorko uosto, pasiekė Paci- atgauti yra buvę jų gyvenimo
labai slopinančiai veikia į musų organizacijos įsitikino, kad tik toks tėra visas Susivienijimo fiką per Panamos kanalą. siekimais. Lietuviškam kultū
dvasią, sumaišo ją su sąšlavomis ir purvais, už biznis. Sulyg jos, kas to nesupranta, tas nesu Jis matyt ir vyksta į Aus
Palangoje tiltas į jurą virt ęs ledų stabu, žiemos vaizdas
muša iniciativą veikti organizacijos ateičiai, ir pranta Susivienijimo reikalų. Dar daugiau, sa traliją, kaip buvo spėta, ros darbui sąlygos dabar yra
nukreipia ir narių ir Centro valdybos dėmesį į vo kolektiviame pareiškime ji sako, kad niekas gabenti kareivius į Turkų- patogios. Mes norėtume kad
panašiais pagrindais susijung
visai pašalinę svetimą mums sritį.
kitas nėra kvalifikuotas apie sąšlavyną kalbėti Sovietų frontą.
tų ir musų išeivija. Musų
tik septyni pašauktieji, nes tik jie tuos rei
Dalykai atėjo iki to, kad mes šiandien ne kaip
Queen Mary, kitas Britų Draugijos darbas nėra vienekalus
suprantą.
beturime tokios Pildomosios Tarybos, kuri pir
didlaivis, taipgi išplaukė į rių metų darbas.1
L
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
1
moj vietoj rūpintųsi tikraisiais Susivienijimo
slaptą
kelionę.
Po
dešimties
metų
visas
sąšlavynas
jau
tu

“Suprantama, kad valstybi U
reikalais, apdraudos, labdarybės ir kultūros rei rėjo būti likviduotas ir paverstas į auksą, kiek
Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.
'
kalais, arba musų jaunimo auklėjimu ir Susivie jame aukso dar yra. Jeigu tai nebuvo padaryta
nis aparatas dabartinėse tarp
Kambariai
pašarvojimui
leidžiama
nauotis
nemokamai.
,
BRITAI pasiūlo neutra tautinėse sąlygose negali visų
nijimo ateičia. Mes turime Pildomąją Tarybą, iki šiol, tai nereiškia, kad to negalima butų pa
kuri visomis savo mintimis ir visa siela yra at daryti į sekančius du metus. Mes negalime lių šalių laivams vežan- veikimo sričių aprėpti, tat vi
g
LITHUANIAN FUNERAL HOME
S
sidavusi “rūpesčiams” apie musų užgyventą są laukti dar dešimts metų, ar gal amžinai, to lai tiems maisto produktus į
šlavyną, ir be to nieko kito nemato ir negali ko, kada galėtume gryžti prie savo fraternalio Angliją, karo laivus paly suomenės talka yra būtina, nes g 6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1763
$
uždaviniai yra begaliniai svar
matyti. Jeigu tie rūpesčiai apie sąšlavyną jau biznio ir savo kultūrinių darbų. Didelis žings
taip pagauna žmones patekusius į Pildomąją nis į tą pusę bus padarytas, jeigu sekamas sei dovus, kad Vokiečių sub- bus ir milžiniškos sumos yra
Tarybą, ir jeigu be to mes negalime būti, tai mas priims pasiūlytus konstitucijos pataisymus marinai neskandintų. Ne- reikalingos. Draugija Vilniaus ^IIIIIlIlEEIIIIIEIIIlEEIEUlEIiilillIlElIililEIIIIinillinilllBingillllllIElEEEIIIlEEIlIlIlIlEIEIIllll^
kažin ar mums nereikėtų turėti prie Tarybos, N 1 ir N 2.
utralės šalys to prisibijo, Kraštui Remti yra nusistačius
kuri rūpinasi sąšlavynu, dar kitą Tarybą, kuri
nes tai butų lyg susidėji nenuleisti rankų kolei Vilniaus
rūpintųsi kultūriniais Susivienijimo reikalais.
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ~
mas
su Britais prieš Vokie krašto veidas neprašvis Lietu
(Nuo
Red.
:
Pabaigoje
dar
seka
daugiau
Susidarė padėtis, iš kurios turime greitai suras
: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
privedžiojimų,
tačiau
taupant
vietą,
ir
spren

tiją,
ir
kaimyniškos
šalys
ti išėjimą.
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- ■ =
džiant kad tas kas viršuje pasakyta apima pačią galėtų užsitraukti Vokiečių viškos kultūros žiedais.”
Tat gi iš tų p. Navako, Ko : miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
Eigoje dalykų dabartinė musų Taryba, ku svarbiausią šio sucenzuruoto straipsnio mintį,
kerštą.
rios didžiuma narių pirmiau nebuvo buvę prie jo pabaigos netalpiname.)
miteto pirmininko, žodžių yra
P. P. MULIOLIS
|
suprantama kad visuomenės
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
=
ir talka yra neišven
SLA. NARY! Pastudijavęs tai kas čia pasakyta, šaltai apgalvojęs, SVEIKATA parama
ir Apdraudos Agentūra
E
giamai reikalinga, —• ir yra
LIGONIAMS
Cleveland
HEnderson 6729
E
aišku kad Draugijos Vilniaus ■ 6606 Superior Avė.
daryk naują, butini reiklingą bet visai lengvą žingsnį — brauk kryžiuką
Knygelė kuri aprašo apie 305 Kraštui Remti darbas yra il
ties vardais tų kandidatų kurie šiame puslapyje viršuje pažymėti, ir tavo visokių žolių, medžių žievių, gametis.
.«•i*•
žiedų ir šaknų su nurodymais
Patrijotinga Amerikos Lie • <
kam juos vartoti.
orgaizacijoje užvirs naujas, progresingas gyvenimas. “Nauja šluota“ ap
tuvių
visuomenė gerai padary T
809 Society for Savings Bldg.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
valys tą sąšlavyną ant visados, geriausiems SLA. interesams!
vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly tų pasiūlydama tai Draugijai
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. savo talką tokioje formoje ko
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Tas viskas parodoma spalvuotu že- kia čia atrodytų patogiausia.
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų
SOVIETŲ karo vadovy liesk nieko nereikalingai. nejudink dviračių, revolve mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1. Amerikos Lietuvių Centrinės
įvairias apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
bė išleido įsakymą savo ka Saugokit gražių panelių šo rių, uniformų, ginklų, ne
organizacijos, kaip Susivieniji
M. Žukailis
mortgečio.
ir išpildymas garantuojama.
Kreipreiviams, kuriame yra to kių salėse ir parkuose, nes gyvų arklių ir vyrų gulin
mai, kviečiami tai talkai vado | kitės į manePatarnavimas
334 Dean Bldg.
telefonu arba asmeniškai.
kių persergėjimų: “Nepa- jos gali būti šnipai; taipgi čių ant kelių.”
vauti.
Spencerport, N. Y.

Reikalinga Permaina

P

I DEL.LA C JAKUBS

|

APDRAUDOS REIKALE

P. J. KERSIS

|

|

DIRVA

Dienos ! Klausimais |
]

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio |

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
iiiinnurrcnjjgm^

NENORMALI SPAU
DOS PADĖTIS
A MER1KOS Lietuviai iki šiol Vilniečių parėmimui ir
sustiprinimui sudėjo jau arti penkiolika tūkstančių
LIETUVOJE

dolarių. Kaip paskutinėse Konsulatų apyskaitose ma
tome, Lietuvos Generaliniam Konsulatui susiųsta aukų
jau virš $10,000 ir keli tūkstančiai gauta Lietuvos Kon
sulate Chicagoje.
Pastarų dviejų metų bėgiu Amerikos Lietuviai tu
rėjo gausiai prisidėti prie keleto reikalų iškilusių musų
Tėvynės gyvenime:
Pirmiau dirbta, aukota ištisai Vilniaus Vadavimui,
Vilniaus Geležiniam Fondui; Lietuvos Ginklų Fondui;
Lenkams pagrąsinus Lietuvai ultimatumu Kovo mėne
sį 1938 metais, dar labiau padidinta vajus Ginklų- Fon
dui.
Praėjus vos metams laiko nuo to, atėjo Klaipėdos
atplėšimas ir vėl iškilo naujas reikalas — gelbėti trem
tinius ir aukoti Šventosios uosto statydinimui.
Tam paskutiniam reikalui įsisiūbavus, iškilo reika
las baigti išlaikymą Lietuvos Paviljono New Yorko Pa
rodoje. Tuo pat kartu kilo Vokiečių-Lenkų karas ir
prieš mus stojo klausimas kas bus su Vilnium ir ar mes
pasiruošę jį paimti. Vilniaus klausimas išsisprendė
lengviau negu mes tikėjome — Vilnių atgaunam staiga.
Tačiau, daugiau ir netikėtai iš musų pareikalauja at
gauto Vilniaus krašto ir miesto gyventojų gelbėjimas.
Dėl to svarbaus reikalo mes turėjome atsisakyti šį
metą išlaikyti Lietuvos Paviljoną New Yorko Parodoje.
Vilniečiams gelbėti reikalavimai aukų ateina dides
ni ir didesni. Jeigu butume pasiėmę Paviljono išlaiky
mo naštą, Vilniečių šelpimas butų turėjęs nukentėti.
Vilniaus krašto ir miesto gyventojų šelpimas ir pa
kėlimas jų ant ankstesnio gyvenimo lygio Lietuvos va
dų norima atlikti smarkiu užsimojimu, vietoje palikti
juos likimo globai. Matyti nuvargintą, aimanuojan
tį tą musų tautai brangų istorišką miestą ir kraštą bu
tų mums negarbė, kartu ir lyg žudymas tiems žmonėms
ūpo su visa Lietuva susilieti, nes mes lyg rodytume ne
sugebėjimą ir nenorėjimą jų prie savęs priglausti.
Lai Vilniečiu rėmimo aukojimas eina pirmyn — lai
nei vienas Amerikos Lietuvis nelieka nedavęs dolario ar
daugiau tam tikslui. Mokėkim pasidžiaugti atgavimu
to krašto ir savo istorinės sostinės kurios per porą desėtkų metų troškome. Mokėkime įrodyti savo tėvynei
džiaugsmą kad ji praleidus aplink save naujas audras,
sveika ir sustiprėjus žiuri į gyvenimą pirmyn, su nau
jais uždaviniais — kad mums neprisiėjo ji iš naujų ka
ro griuvėsių gelbėti, kaip atsitiko kitoms musų kaimy
nėms, net didesnėms ir stipresnėms negu musų šalis!

VI1LIJONIERIŲ Amerikoje buvo ir bus, nežiūrint višokių depresijų ir biznių griuvimų, Nesenai Suv.
Valstijų iždo sekretorius paskelbė kad 1938 metais, su
lyg už tuos metus sumokėtų taksų žinių, 55 asmenys tu
rėjo ineigų po milijoną dolarių ar daugiau. Čia hepriskaitomos korporacijos kurios turėjo milijonines ineigas savo keliu.
1939 metų milijonierių skaičių sužinosim kuomet
šiais 1940 metais bus sumokėta valdžiai taksai nuo inei
gų pernai.
Suv. Valstijų Komercijos Departamentas padare ap
skaičiavimą bendrų visos šalies ineigų, buvusių 1939 m.
Jos buvę $68,500,000,000, arba 4,500 milijonų daugiau
negu 1938 metais. Tačiau šios ineigos yra $14,000,000,000 mažesnės negu buvo rekordiniais 1929 metais.
Čia minimos ineigos yra tai tos ką visoje šalyje me
tų bėgiu gauna: federalė valdžia, valstijos, miestai, ap
skričiai, bizniai ir darbininkai bei tarnautojai.
©
I ENKŲ “vyriausybė” Prancūzijoje išleido tam tikrą
*-■ aplinkraštį, kuriame įrodinėja kad Vokiečiai Len
kus apgavo: per tris metus pirm Municho krizio Vokie
čiai bandė įkalbėti Lenkiją prisidėti į sąjungą kariavi
mui prieš Rusiją, o Rusai Lenkus suvylė žadėdami, dar
10 dienų prieš Vokiečių užpuolimą Lenkijos, teikti Len
kams pagalbą prieš Vokiečius....
Lenkai neprisipažysta kad jie patys save apgaudi
nėjo, mėtydamiesi, kaip tas alkanas mažas šunytis, pas
kui didelį šunį, jieškant kur nors grobio. Lenkai puldi
nėjo ir prie Rusijos, ir prie Vokietijos, ir prie Britani
jos, patys apvildami savo pirmesnius draugus, ir kan
džiodami mažesnes kaimynes tauteles.
Vietoje palaikyti draugingumą su Prancūzija, kuri
Lenkiją ant kojų pastatė, Lenkai pastarais metais atsi
suko nuo Prancūzų ir pradėjo kviesti Vokiečius į savo
girias medžioti......

C U V. Valstijos apsižiūrėjo kad turi perdaug aukso, ir
ima rūpestis kas reiks daryti jeigu auksas vis dau
gės. Suv. Valstijų iždas šiuo tarpu turi savo sandėliuo
se 519,653,588 uncijų aukso vertės $18,187,875,598. Tai
yra apie 63 nuošimčiai visame pasaulyje turimo pinigi
nio aukso.
Aukso labai daug suplaukė iš kitų šalių — Europos
ir Azijos — kurios vienos deda čia savo auksą saugiam
išlaikymui, kitos pirkimui sau karo ir kitokių reikme
nų. Dabar dar ateina į Ameriką aukso kas savaitę po
apie $50,000,000 vertės.
Amerikos ekonomistai pasidalinę į dvi skirtingas
nuomones ką su tuo auksu daryti.
Tuo tarpu nieko dar neišgalvota. Pažiūrėsim ką
jie pasiūlys trumpoje ateityje.

Lietuvos Aidas viename sa
vo redakciniame straipsnyje
rašo (svarbiausios ištraukos):

lais ir interesais. Tat jau vie
na dienraščių kalbinė PRO
PORCIJA rodo ligi kur gali nu
vesti palaidas, neracionalus,
valstybiniu ir tautiniu atžvil
giu nenormalus ir net kenks
mingas spaudos perteklius.”

Vis tai ženklai Lietuvių “geros širdies”, nuolaidumo ir ne
atsižvelgimo į tai ką Lietuvoje
daro Lenkai, žydai, Vokiečiai
ir kitos mažumos. Jeigu tos
mažumos leidžia net TRYLIKA
DIENRAŠČIŲ, o sudaro tiktai
15 nuošimtį Lietuvos gyven
tojų, prieš šešis Lietuvių kalba
dienraščius, aišku kad namie
kas nors netvarkoje.
Tokiai padėčiai esant, mažo
je šalyje labai greitai gali bū
ti įsukta kokia nors kenksmin
ga ir pražūtinga audra, jeigu
tik pasirodytų bent mažos tam
galimybės.
Lietuvių spauda buvo griež
tai suvaržyta Vilniaus krašte,
suvaržyta Prūsijoje, ir varžo
ma Klaipėdos krašte, kodėl bū
ti tokiais geraširdžiais ir leis
ti svetimoms tautybėms savo
šalyje taip ponauti, vaduojan
tis savo tuo “padoriu kulturiškumu”? Kokių nors įvy
kių momentuose, tie elementai
neatsižvelgtų į musų kultūrin
gą atsinešimą į juos ir neįver
tintų musų geraširdingumo —
jie tą panaudotų didžiausiam
musų valstybei pakenkimui.
Su musų kulturišku elgimusi nesiskaitė nei Klaipėdos kra
što Vokietininkai, nei Lenkai
nerodė jokių lengvatų Vilniaus
krašto Lietuviams, nors Lietu
voje gyvenantiems Lenkams ir
buvo teikiama visokios privi
legijos.
žydai taip pat neparodytų
Lietuvai nuoširdumo jeigu jai
iškiltų pavojus iš didesnio kai
myno pusės.
Būdamos mažumomis, tos
tautines grupės teprivalo ir
būti pastatytos į joms tinka
mas vietas.

‘‘šiuo metu Lietuvoje išeina
apie 150 suviršum įvairių pe
riodinių leidinių, jeigu neskai
tyti tokių leidinių kurių pasi
rodymo periodai prašoka trijų
menesių tarpą.
“Turimomis žiniomis šiuo
metu Lietuvoje išeina 19' dien
raščių, apie 40 savaitraščių,
apie 20 dvisavaitinių, 54 mėne
siniai, netoli 30 dvimėnesinių,
ir tt. Musų gyvenimo sąlygo
mis tai yra pakankimai dideli
kiekiai, o dabartinėmis karo
sąlygomis — kai kur net aiš
kiai perdideli. Ne vieną ir net
ne dešimtį rastume tokių lei
dinių kurie bendro valstybinio
ir kultūrinio masto akim žiū
rint, be tikro reikalo ir be aiš
kios naudos aikvoja popierį ir
dažus....
“Konkrečiau pažvelgus į daž
nesnę spaudą, ypačiai į dien
raščius, padėtis atrodo dar
daugiau'nenormali ir jau nebe
vien dėl ūkinių sumetimų, štai,
kaip minėjome, turime Lietu
voje 19 dienraščių, iš kurių tik
ŠEŠI yra Lietuviški, gi kita
TRYLIKA išeina trijomis mu
sų mažumų kalbomis, o faktinai atstovauja tik dviem gau
sesnėm Lietuvos mažumom. Jų
tarpe vienas-kitas dienraštis
persunktas nuotaikomis at
skleidžiančiomis siclojimąsi ir
susirūpinimą daug kuo, bet tik Dirvą galima išsirašyti už
ne Lietuvos valstybės reika- vieną dolarį — pusei metų.

Prasijuokė žydriosios akys —
Mergaite, į laisvę eiva!
Kaž kas čia atėjęs pasakė
kad Tavo širdis jau laisva.
Menu Tave skurdžią, mergaite,
Basa, užrištom akimis.
Daug kryžiaus kelių jau išeita,
Daug verkta pas niekšų duris.

Krūtinė sulaužyta kulkos
ir veidas aplietas krauju —
Nuskrido margų dienų pulkas,
viena palikai tu be jų —Be jų palikai, be “globėjų”,
Kaip paukštė, laisva išskridai,
nors daug tais takeliais išėjo,
daug krito, negryžo andai.
Išgijo Tau žaizdos, mergaite,
p rasi juoke akys linksmai.
Panūdai į laimę išeiti,
gyventi ir džiaugtis nūnai.
Ir vėl Tau sukruvino širdį,
vėl akys sužibo rasa —
Pasaulis gi skurdo negirdi,
nes Tu taip jauna ir basa.
Pasipuošei rūtom, nasturtom,
buvai taip graži ir jauna;
nestigo Tau duonos nei turto,
širdyj tik kurti aimana.
Dabar Tu juokiesi, mergaite,
juokiesi tikrai, iš širdies —Su laisva širdim rengies eiti
kur laimė žydės ir žydės.
Graži Tu, kaip žydra jaunystė,
Mergaite, kaip lino akių —
Panūdai į laimę nuskristi.
Tu laimę pasieksi, tikiu!
“Tr.”
Ale Nakai te.

MIKALOJUS KASTANTAS ČIURLIONIS
Tragiškas Musų Tautos Tapytojas ir Muzikas, kurį Kiti įvertino
AMERIKIEČIO PRISIMINIMAS APIE
MIKALOJŲ K. ČIURLIONĮ

Augustas Jankauskas, gyvenantis Clevelan
de, kuris artimai pasipažino su Amerikoje gyve
nusiais artisto M. K. čiurlionies broliais, prideda
sekantį priedą prie Dirvoje tilpusio aprašymo
apie tą žymų vyrą:
Per keliolika metų praeityje plačiai buvo
rašoma Lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose
apie M. K. Čiurlionį; bet ne tik Lietuvių, o ir
kitų tautų spaudoje apie jį buvo apsčiai rašyta.
Lietuviai visų srovių ir pažvalgų jį geibia
ir jo genijų aukština, bet kada jau jo nėra tar
pe musų. Kada jis buvo gyvas ir savo skur
džiame gyvenime tvėrė Lietuvišką originališk.
meną, tuomet niekas jo nežinojo.
Dabar patėmijęs Dirvoje aprašymą apie M.
K. Čiurlionį, ir prisiminęs kitus pirmiau tilpu
sius aprašymus, prisimenė man jo brolio Povi
lo pasakojimai ir MJkalojaiis Kostanto jam ra
šyti laiškai.
atvyko į Ameriką pas Povilą, kuris buvo vargoPovilas atvyko į Suv. Valstijos 1904 metais ningu Worcester, Mass., ir turėjo tą kurinį su
ir buvo apsigyvenęs kiek laiko pas mane. Besi savim. Jie abudu atvažiavo pas mane, į Lowell,
kalbant daug ko papasakojo ir apie Mikalojų Mass. Petras ir pasiliko ir apie tris mėnesius
(jis jį vadino tik Kostantu). Kai Kostantas bu prie manęs gyveno, jis tarp kitų muzikos kuri
vo Plungėje kunigaikščio Oginskio muzikos mo nių turėjo ir Kostanto “Jurą”. Petras buvo irgi
kykloje, kunigaikštis patėmijęs Kostanto gabu gabus pianistas ir kelis kartus man paskambino
mus patarė jam pasirinkti kur nori, ar Itali tą geniališką veikalą, bet man sunku buvo jį
jos ar Vokietijos kurią muzikos konservatoriją, suprasti, nes tik šiurpuliai apimdavo beklausant
kunigaikščio sąskaiton. Kostantas pasirinko tokios muzįkos, o siela kilo kur tai neriboton be
Vokietijoje. Ten užbaigė konservatoriją ar ne, dugnėn ar tai' auktšybesna, ir iš akių verždavo
iš Povilo pasakojimų nepamenu.
si ašaros.
Paskiau apsigyveno Varšavoje, ir Povilas
Aš nesuprantu kodėl muzikas Naujalis, kai
nekurį laiką ten buvo prie jo. Povilas sako: 1 lankėsi Suvienytose Valstijose su koncertais, po
“Kai mes eidavom gatve ar suėjimuose, tankiai
pasaulinio karo, ir suėjęs jį asmeniškai klausiau
teko girdėti nuo Varšaviakų, “To te litevskic
ar dar Lietuvoje neišleista čiurlionies muzikos
niedzviedzi”... . (tie Lietuviški meškos.)
kurinis “Jura”, paaiškino savaip, sekančiai:
Taipgi Povilas pasakojo kaip vieną kartą
“Kad ją sunku sutvarkyt išleidimui, nes kaip
dar jie miegojo, anksti rytą, kaip varpelis su
jos tvėrėjas sirgdamas ją rašė tai joje nėra jo
skambėjo. Kostantas atidarė duris, nagi žiuri
kios tvarkos ir sunku kas padaryti”.
pats kunigaikštis Oginskis čia. Jis klausinėjo .
Kada nuo Povilo sužinojau kad Kostantas
kaip viskas einasi, o Kostantas jam paaiškino; I
“Šviesiausis kunigaikšti, matote mano rūbai jau randasi jau ligoninėje (tas buvo prieš 1911, kol.
visai sudriskę, fortepianas jau nieko nevertas; jis dar buvo gyvas), apie jį tekdavo prie progos
norėčiau geresnį nusipirkti, bet' neturiu iš ko”. užsiminti nekuriems Naujosios Anglijos musų
(Pasikalbėjimai buvo Lenkiškai). Kunigaikš- , klebonams. Jie gi, apie Čiurlionį prisiminus, su
pašaipa sakydavo: “Tai vadinasi genijaus kak
tis tuoj ir išpildė Kostanto prašymą.
toje gaidžiukai gieda....” Kokia tai ironija!
Vėliau, kai Kostantas persikėlė gyvenki i Tų pašaipų aš niekad neužmirštų.
Vardą Kostantas čia vartoju dėl to kad alui
Vilnių, ten dar labiau nupuolė materiališkai.
Tada Povilas jau gyveno Amerikoje, ir pa jo broliai, Povilas ir Petras, visada jį vadinda
A. Jankauskas,
menu kaip Kostantas jam guodėsi laiškuose sa vo Kostantu.
vo nepasekmingu gyvenimu (laiškai buvo ra
šyti Lenkiškai): “Brangus broli. Varšavoje
šiaip-taip pasidarydavau pragyvenimą, o Vil
• ŠIAURĖS AMERIKOS tyruose laukuose
niuje yra sunku, bet ką padarysi kad širdis
yra laukiniai vilkai, vadinami Coyotes, Jie pra
traukia į gimtinį kampelį. Jeigu gali prisiųsk
garsėję savo žiauriu “dainavimu” po sutemai:
kelis rublius, nes prie savęs neturiu nei kapei
tie vilkai susirenka į budus ir ima kaukti tam
kos, o gyventi reikia”. Ir tai]) panašiai guos
sumoje. Bet tyrinėjimai parodo kad jie niekad
davosi broliui.
nesueina į krūvą toje pačioje vietoje kur buvo
Kostantas prisiųsdavo Povilui savo tapy
naktį pirm to.
bos pavidalų atviručių, rašydavo kad nėra kam
• NEŽIŪRINT kokias Atmosferos permau
pirkti tokių piešinių. Po jo mirties, nepamenu
kokiuose laikraščiuose mačiau buvo aprašyta nąs žmogus gali išlaikyti — nuo šaipiausio iki
kaip buvo Peterburge jo tapybos kuriniai išsta karščiausio oro, jis vienok turi mažą progą iš
tyta parodai, sako caras siūlęs už juos 50 tūks likti gyvas jeigu jo kimo temperatūra iiupuok'
žemiau 93 laipsnių, arba pakyla iki. 1.10 laips
tančių rublių!
Iš jo muzikos kurinių, apart keliolikos jau nių. Paprastai kas nors negerai su žmogum
išleistų dainelių, man teko matyt ir girdėt jo yra jeigu jo temperatūra būna tarp 97 ir 101
laipsnio.
“Jurą”, nes trečias brolis, Petras,

ŽALTYS

M.

K.

čiurlionies.

sų muitininkai laisvai vaikščio
ja tarnybos reikalais ne tik po
zonas ar uostą, bet ir mieste.
Kai atgis laivininkystė, zo
Pasivaikščiojimas po Baltijos Jurą. — Laisvoje nose, atrodo, bus nemažas ju
dėjimas, nes daug prekių per
Zonoje jau Kvepia Lietuviški Kopūstai
jas Lietuvai bus atvežama ir
L.A.
Dėl to nenuostabu kad sek daug išvežama.
KLAIPĖDA. — Daug yra
buvę šaltų žiemų, kurių metu madieniais juroje gali sutikti
Baltijos juroje užšaldavo visi tūkstančius Klaipėdos gyven PERTVARKO VILuostai, išskyrus Klaipėdą. Ar tojų besigėrinčių vaizdu kokio
_ NIAUS KRAŠTO .
ba štai kad ir lengvos žiemos jiems neteko matyti.
*
*
*
metu skaitydavom laikraščiuo
APSKRITIS
Laivininkystei Klaipėdos uo
se pranešimus, kurtuose būda
vo nusakoma į kokius uostus ste sustojus, nėra judėjimo ir
VILNIUS.— Vyriausybė, at
Baltijos juroje laivams įplau Lietuvos laisvose zonose. Da
sižvelgdama
į Vilniaus krašto
kimas dėl ledų nebūdavo gali rosi čia šiokia-tokia apyvarta,
geografinę
padėtį,
susisiekimo
ma. Tačiau tuose pranešimuo tačiau tik tiek kiek tai liečiau
ir
patogumų
reikalą,
priėmė
se niekada nerasdavome Klai iš anksčiau buvusių sandėliuo
naują Vilniaus krašto adminis
pėdos uosto, nes Klaipėdos uo se prekių išdavimą.
Iš Lietuviškų įstaigų, kaip tracijos padalinimo suskirsty
stas, dėl savo geros geografi
nės padėties niekad neužšalda jau buvo anksčiau pranešta, mą, kuriuo Valkininkų apskri
vo ir niekad nebūdavo dėl ledų laisvose zonose įsikūrė muitinė tis panaikinama, Trakų apskri
sutrukdyta jame laivininkystė. ir prie jos artelė “Vaga”. Vė tis žymiai padidinama ir ap
Tačiau šį žiema įveikė ir liau čia dar bus įsteigta Lietu skrities centras iš Kaišiadorių
Klaipėdos uostą. Ir, kaip at vos Banko skyrius, paštas ir perkeliamas į Trakus.
Trakų apskritis žymiai pa
rodo, uostas užšalęs ne bent geležinkelio stotis.
didinama
prie jos prijungiant
Zonose jau įsikūrė ir veikia
kaip, bet ledo sluogsnis jau la
buvusios
Valkininkų
apskrities
bai storas, be to ledas dar ap “kantinė”-valgykla, kurioje ga
Rudiškių,
Valkininkų
ir Eišiš
dengtas gerokai storu sniego li užkandžiauti zonose dirban
kių
valsčius.
klodu. Ir užšalę visi kampai. ti valdininkai ir darbininkai.
Turgelių ir Šalčininkėlių val
Dangės upė taip pat. Joje dėl Produktai šiai valgyklai atve
sčiai
prijungiami prie Vilniaus
šalčių vanduo nukritęs labai žami iš Lietuvos ir neapmuiapskrities,
o Varėnos II vals
žemai. Taip pat. labai nukri tuoti. Valgis čia, kiek sąlygos
čius
prie
Alytaus
apskrities.
tęs vanduo ir Kuršių marėse. leidžia, paruošiamas geras ir
Švenčionėlių
du
valsčiai —
Uoste šalčiai užklupo kelis kainuoja nebrangiai.
Smalvų
ir
Dūkšto
— prijun
Valgyklai patalpos įrengtos
laivus — jie dabar stovi ir ne
giami
p
’
rie
Zarasų
apskrities,
pajudės kol nepajudės ledai, ir laikinai vieno muitinės sandė
gali atsitikti kad be Kovo pa lio gale. Vėliau, pavasarį, nu o Utenos apskrities valsčiai —
baigos laivininkystei čia nebus matyta valgyklai pastatyti at Joniškio ir Saldutiškio — pri
skiriami prie Švenčionėlių ap
skiras patalpas.
ko veikti.
Lietuvos muitininkai ir dar skrities.
Ir taip, smalsumo vedamas,
Šias reformas įvykdžius, da
beinindžiodamas Kuršių marių bininkai, dirbantieji zonose,
bar
Lietuvoje bus 22 apskri
ledą, juo ateini iki šiaurės mo kasdien atvažiuoja traukiniu iš
lo švyturio. Ir kas toliau? Ir Kretingos ir baigę darbą vėl tys, 261 valsčiai ir 35 miestai,
čia vėl vaizdas kokio Klaipėdos gryžta atgal į Kretingą. Yra kurių 12 pirmaeiliai ir 23 an
gyventojas dar niekada nėra numatyta kad musų valdininkų traeiliai.
Tuo pačiu vyriausybės nu
matęs: ledai, ledai, ledai. Kiek ir darbininkų vykimui į zonas
tarimu
pakeisti sekamų vals
tik užmato žmogaus akis nieko iš Kretingos į Klaipėdą bus lei
daugiau aplinkui nematyti kaip džiamas specialus ‘^darbinis” čių pavadinimai: Šalčininkėlių
valsčius pavadintas Jašiūnų v.,
tik ledų laukai. Paėjus le traukinys.
Medininkų — Šumsko valse.,
Pirmomis
dienomis
po
zonų
du juros gilumon apie porą ki
Naujosios Vilnios — Mickūnų
atidarymo,
kai
pradėjo
čia
lan

lometrų ir tai dar nesimato ju
ros vandens — tiek toli yra kytis musų uniformuoti muiti vai., ir Linkmenų — Saldutiš
Elta.
užšalus ties Klaipėda Baltijos ninkai, neretam Klaipėdos gy kio valsčium.
jura. Galimas daiktas kad ju ventojui juos pamačius sukel
Dirva dabar yra pigiausias
ra čia užšalus kokius 5—7 ki davo susidomėjimo, tačiau da darbininko liuoslaikio drau
bar su tuo jau apsiprasta. Mu gas; platinkit ją tarp savy.
lometrus arba ir daugiau.

PAGALIAU UŽŠALO IR KLAIPĖDOS
UOSTAS

Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)
r-
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JOGĖLOS VEDYBOS SU VENG
RŲ KUNIGAIKŠTYTE
JADVYGA
I IETUVOS Didžio Kunigaikščio Jogėlos susituokimo su Vengrijos kunigaikštyte Jadvy
ga istorija buvo šitokia:
Keturiolikto šimtmečio pabaigoje Lenkijos
karalius Kazimieras Barzdotasis mirdamas ne
turėjo kam palikti savo sostą, nes nebuvo įpėdi
nio. Todėl numirdamas jis Lenkijai adminis
tratorium paskyrė Vengrijos karalių Liudviką,
o tas paskui tam tikrais laikais Lenkijon atvyk
damas tvarkė valstybės reikalus. Pagaliau tas
karalius apvainikavęs savo vyriausią dukterį Ma
riją Vengrijos sosto įpėdine, numirė, Lenkijai
valdovo nepalikęs.

Lenkijoje ėmus vystytis anarkijai ir vidu
jiniams vaidams, tūli Lenkų didžiūnai puolėsi
prašyti Vengrijos karalienę Elzbietą kad ta pa
siimtų Lenkijos valdžią, bet ta Lenkų pasiūlymą
Jadvyga
nepriėmė, tik patarė Lenkijos sostan priimti jos
jauniausią dukterį, 14 metų mergaitę, Hedvig
nyti dvigubą garbę, kad pasilikti dviejų valsty
(Jadvygą), Marijos seserį.
bių valdovu, be atodairos į klausimą ar galės
Jadvyga, sulyg anų laikų papročių, dar kū abiem valstybėm būti nuoširdžiu ir naudingu.
dikiu būdama lopšyje buvo sužieduota su Aus
Jadvyga turėjo nutraukti savo sužiedotuves
trijos kunigaikščiu Vilium, o be to jai dar pir su patogiu Vilium ir ištekėti už senyvo Jogėlos.
šosi Brandenburgijos ir Mozurijos kunigaikščiai.
V, S. Jokubynas.
Ji buvo labai graži ir tinkamai išauklėta, tat
Lenkų pakviesta kuomet ji atvyko į Krokovą,
savo išmintingumu ji mokėjo sudraust sukiršusius Lenkų didžiūnus, kurių kiekvienas norėda
KAIP BŪTI PASEKMINGU
mas pas ją rasti įtekmę ir simpatiją, visi palio
GYVENIME
vė vaidintis ir tuojau nurimo.
Tuo tarpu Lenkų politikai nuošaliai tarėsi (
Jeigu žmogus nori prasimušti pirmyn gy
dėl Lenkijos ateities ir Jadvygą, vainikuoti savo venime ir bendrai biznio pasaulyje, jis turi sa
karaliaus vainiku visai nemanė, nes jiems rodėsi ve tvarkiai užlaikyti, o tas reiškia. kad prieš iš
kad jauna moteris, dargi svetimtautė, ištižusią einant iš namų kas rytas jis privalo:
ir' daugybę išlaukinių priešų turinčią valstybę
Gerai muilu nusimazgoti savo kūną.
valdyti ir tvarkyti nemokės ir nesugebės. Pa
Nusišyeisti dantis.
galiau, po daugybei slaptų pasitarimų prieita iš
Nusiskusti veidą.
vados kad bus geriausia Jadvygos gražumą iš
Susišukuoti plaukus.
naudoti Lenkijos politkai, apvesdinant ją su ko
Dėvėti atsargiai parinktus, tvarkius rubus,
kiu kaimyniškos valstybės turtingu ir galingu prižiūrėti avalus, skrybėlę, marškinius, kakla
valdovu. Tam piršosi daugel kas, bet tai buvo raištį ir nosinę skepetaitę.
vis mažagaliai ir neturtingi kunigaikščiai, ku
Tas viskas galima atlikti į keletą miliutų.
rie Lenkijos ateičiai negalėjo nieko žadėti to
ko jai tada būtinai reikėjo ir kas didžiūnams la
biausia rūpėjo.
„ JAUNI PASIŽYMĖJĘ ISTORI
Ilgai Lenkų didžiūnai galvoję ir taręsi pa
JOJE ASMENYS
galiau prisiminė Lietuvos Didį Kunigaikštį Jogėlą, kurį rado sau tinkamiausiu, tat greitai su
Prirodymui kad jauni žmonės yra atlikę di
sitarę pradėjo Jogėlai siųsti savo pasiuntinius,
delius
dalykus, įsitėmykit vardus žemiau sekan
neva prašant kad sutiktų priimti Lenkų kara
čių
žmonių,
kurie mirė nesulaukę 40 metų: Alek
liaus vainiką ir atsisėstų jų valstybės sostan.
Atsargus Jogėla nesidavė greitai įkalbėti ir to sandras Didysis mirė 33 m.; Gustavas Adolfas,
dėl Lenkams prisiėjo savo pasiuntinius siųsti ke- 38 m.; Raphaelis, 37; Schubertas, 31; Karolis
lioliką atvejų kol jį prigundyta ką nors prasitar XII, Švedijos karalius, 36; Joan of Are, 19;
ti. Jogėla būti karalium labai norėjo, bet jis Mozartas, 35 m.; Kleopatra, 39 m.; Keats, 26;
teisinosi kad einant Lenkijon karaliauti reiktų Shelley, 30; Nell Gwyn, 37; Anne Boleyn, 29;
atsisakyti Lietuvos ir persikelti Lenkijon, o jis Pocahontas, 22; Francois Villon, 32; RobespierLietuvą palikti labai nenorėjo, nes jo suprati re, 36; Neronas 31 m.
mu Lietuva tada butų galėjus atkeršyti ir jam
pačiam ir jo valdomai Lenkijai. Pasiuntiniai jo
aiškinimusi išklausę gryžo Krokuvon, o netru
kus atvyko kiti pasiuntiniai, kurie Jogėlai aiš
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
kino jog Lenkai labai geidžia kad Didis Kuni
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
gaikštis būdamas Lenkijos karalium nereikalau
namuose.
ja atsisakyti Lietuvos kunigaikščio sosto, nes
Kaina su prisiuntimu $1.00.
vienkart gali būti ir Lenkų karalium ir Lietu
vos didžiu kunigaikščiu. Jogėla išklausęs pa
Reikalaukit “Dirvoje”
siuntinių paaiškinimo, labai pradžiumo, nes dvi
gubo valdovo garbės jis labai norėjo.
NAMŲ DAKTARAS — naudinga Knyga turėti na
Lenkų pasiuntiniai matydami kaip pradeda muose, aprašoma Įvairios paprastos ligos ir kaip
nuo jų apsisaugoti. Didele, apie 200 p..................... $2.00
paveikti Jogėlą, didesniam jo suminkštinimui
pradėjo jam piršti ir Lenkijos sosto kadir ne
vainikuotą įpėdinę Jadvygą, girdami jos dorą,
grožę ir kilmę. Tuo piršimu Lenkai Jogėlą ap
veikė galutinai. Atleisdamas pasiuntinius jis
prižadėjo atsakyti per savo pasiuntinius netru
Pasiskubinki! įsigyti šią mažą, kišeninę
kęs, ir Lenkams iškeliavus, Jogėla galvojo jau
<<MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
tik apie Lenkijos karališką sostą ir gražią Jad
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
vygą. Ilgai galvojęs pagaliau galutinai nusita
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su
rė siekti prie Lenkijos karaliaus vainiko ir sos
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
to, bet pirmiausia jis matė reikalą galutinai su
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias
sitaikyti su savo broliunu Vytautu, kad tas kar
Vanagaičio dainas, kurtų gaidas" mokat, o
tais ėmęsis keršto nesugadintų visą reikalą, kas
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
galėtų būti dideliu smugiu, nes tokios progos
KAINA TIK 25c.
ne visada pasitaiko.
žinoma, kitas vargiai butų sutikęs dvi val
Reikalaukit “Dirvoje”
stybes valdyti, bet Jogėla būdamas dideliu gar
6820 Superior Avė.
Cleveland, O.
bės pragobėliu su tuo sutiko vien todėl kad pel-

Prūsu Sukilėlis
e

ĮDOMI ISTORINĖ APYSAKA IŠ NARSIŲ
PRŪSŲ KOVŲ SU KRYŽIUOČIAIS
P/UDIS E/T/

DIRVOJE

SAPNININKAS

MARGUČIO DAINOS

Sekančiame numeryje

Balandžio 5
primename Dirvos skaitytojams pasirūpinti atnaujinti savo pre
numeratą, kurių baigiasi, kad nesulaikytume siuntinė j ę
Dirvos. Taipgi prašome raginti kitus užsirašyti Dir
vą kad ir už $1.00, nes apysaka yra ilgoka, skai
tymo bus visai vasarai. Nei vienas nenorėsit
praleisti nepaskaitęs

‘‘PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”
ATNAUJINANT arba NAUJAI UŽSIRAŠANT Dirvą, įdėkit į laiš
ką $2.00 (arba $1.00 už pusę metų) ir įrašę aiškų savo adresą
pasiuskit, užadresuodami šiaip:

D IR VA
6820 Superior Avenue

9

Cleveland, Ohio

per tvora:
PASIŽVALGIUS

Redaktorius

Jurgelionis Tė

vynėje pranešė visiems kad jis
nenusiims kepurės prieš nieką.
Tačiau, kaipo advokatas turėjo
žinoti kad kepures teisme visi
turi nusiimti, nesvarbu kur tai
butų, Chicagoje, New Yorke ar
Scrantone. Teisėjui ineinant į
teismo salę visi salėje esantie
ji turi atsistoti ne tik be ke
purių, bet ir pagarbą atiduoti.
Dabar mes turime naują kurijozą. Redaktorius Jurgelio
nis mums iškepęs karvelį pa
kišo ir įsakė SLA. kuopoms jį
priimti — panaikinti SLA. Pa
stovias Komisijas.
Kodėl taip? Nagi mat: Jo
nas Grinius, Kontrolės Komisi
jos narys, uždraudė SLA. cen
trą kelti iš New Yorko į Pitts
burghą.
Pati SLA. Pild. Taryba ke
turiais balsais kėlimą atmetė,
tik vienas balsavo už kėlimą.
Bagočius paskiau pakišo bal
savimus dėl kėlimo Pennsylva
nijos kuopoms. Metai laiko
atgal jis buk nežinojo, bet S.
L. A. 7-tas Apskritis jau jam
kalbėjo per penkis metus kad
nekeltų centro į Pittsburghą,
nes nežino Pennsylvanijos įs
tatymų.
Kažin kokių dabar juokų iš
krėtė Pild. Taryba savo suva
žiavime Kovo -pradžioje?
Aš pasiūlau SLA. nariams
pakeisti dalį Pild. Tarybos at
einančiais rinkimais. Vietoje
senųjų ponų išrinkim Laukaitį,
Bačiuną ir kitus tinkamus as
menis.
Aš.

SU ŠIA ŽIEMA tikrai kas
nors eudauno; štai va šalo vi
same pasualyje ir visai smar
kią!, ir Velykoms prisnigo ir
ėmė šalti taip kaip nešalo per
Naujus Metus.
Gal gerb. Spragilas ir teisy
bę sakė kad Dievulis sumislijo šį kartą nubausti žmoniją
už jų nuodėmes šalčiu. . . .
Štai koks prajovas atsitiko
vienam Anglui karo' lakūnui
Prancūzijos fronte nuo šalčio:
jis nakčiai išsiėmė savo dan
tis ir pamerkė stiklo vandens.
Atsikėlęs rytą, kai turėjo su
sidėti dantis atgal į burną', ra
do vandenį ledu ir dantų ne
galėjo vartoti nei kareivišką
valgį valgyt. Jį turėjo vežt į
specialę valgyklą valgyt.

GERB.

PUSTAPĖDJS

Mar

gutyje šitaip:
“Dr. Basanavičius visą gy
venimą troško pamatyt laisvą
Lietuvą su Vilnium. Bet ne
sulaukęs, mirė Vasario 16 d.
Dabar Dr. šliupas Jaukia civi
linės metrikacijos. Tai ot klau
simas ar sulauks?....”

JOHN C. POLTER
Lietuvis

Namų Maliu volo jas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.
Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar neprasidėjo pavasario
darbymetč; gausit darbą atlik
ti už pigesnę kainą negu vasa
ros metu.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomae 6899

I

VIETINES ŽINIOS
LANKĖSI POŽĖLA,
GANSONAS, BAL
TRĖNAS

tvėrimas sukėlė visoje Ameri
koje didelį susidomėjimą.
Jack Gansonas, žinodamas
kad Clevelande įvyksta Krep
šinio turnamentas, Dirvos re
dakcijoje paliko $10 nupirki
mui laimėtojams trofėjų.

Velykų šventėse Clevelande
viešėjo ir apsilankė Dirvos re
dakcijoje trys garsus Ameri
kos Lietuvių imtikai: Karolis
Požėla, Jack Ganson, ir Petras
Baltrėnas.
Arenoj pirmadienį buvo im
tynės, kuriose ėmėsi Požėla ir
Baltrėnas, su paskirais oponen
tais. Be to Požėla sugryždamas iš Europos parsivežė vie
ną nepaprastai laukines išvaiz
dos Prancūzą, su galva didele
kaip kelmu. Jis yra to Prancū
zo imtiko manadžeris. Tos su-

• PIENO

lc kvortai. Perkrautuvėse bus po
pristatomas į napo 11c.
• ILLUMIN ATING
elektros
kompanija nupigina elektros
kainą namų naudojimui. Tuo
papiginimu galima bus sutau
pyti nuo $2 iki $3 per metus
vidutiniuose namuose, kurie
iki šiol mokėjo tarpe $2.00 ir
$3.00 per mėnesį.
• LENKAI Clevelande turėję
savo žymių artistų koncertą
per Velykas, iš koncerto pa
darė virš $10,000 ineigų ir dar
surinko daugiau, taip kad vi
so sudarė $21,736 sumą, kurią
siunčia karo pabėgėliams šelp
ti. Kažin ar jie duos iš tų pi
nigų nors dalį į Lietuvą pabė
gusiems savo tautiečiams?

nupiginama
kant pieną
10c- kvorta,
mus pienas

• GYVENTOJŲ

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
STIPRUS ALUS

surašymui,

kas pradedama su Balandžio 1
diena, Clevelando teritorijoje
paimta apie 1000 asmenų, ku
rie gavę trumpas instrukcijas
tam tikslui, pradėjo savo dar
bą.
• UŽMUŠTI.
Keturi Cleve
lando jaunuoliai, CCC stovyk
los nariai, važiuodami atgal į
savo stovyklą tapo užmušti ke
lyje susimušus su dideliu pre
kiniu troku netoli Sandusky,
Kovo 25 d.

Beg. $1.98 už ease ______ $1.65
Turim 50 skirtingų rusių. Pristatom
šaltą iš musų naujo didelio (200
ease capacity) šaldytuvo.

ŠEŠTADIENI VYNAS

Clevelande

kaina

AKINIAI
galima

SPECCIAL

gauti

pas

(Lait)

1155 East 79th St.

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

Mes
Turime
RESTAURANT
K. STONIS

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

JŪSŲ PASIRINKIMUI

REIKMENŲ
Vyrams ir Vaikinams

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

SKRYBĖLĖS

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PYTHIAS

Vėliausių pavidalų, Pavasa
rinių stilių, po

$1.95 — $2.95 - $3.95
9ff

■ ■

$1. - 1.35 - $1.65

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

KAKLARAIŠČIAI
Naujausių stilių

(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

KOJINĖS
APATINĖS KELNAITĖS
arba Marškiniai
3 už $1

VAIKAMS K&E MARŠKINIAI

Geri, stiprus, balti arba pa
marginti, 79c
2 už $1.50

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų
šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
(14)
Prie E. 55th St.
ENdicott 8908

“Dirvos” Redakcija priima ir
talpina pranešimus apie vietinį
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba
paštu prisiųsti nevėliau antra
I
dienio popiečio.

2 už $1.25

Gražios pavasarinės, margos
ir .vienspalvės
3 už $1.00

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiuteli
savininkai.

MARŠKINIAI
gražus, įvairių spalvų ir pa
prasti balti, po

C A F E

ILGOS KELINĖS

$1.95

mieros 14 iki 18 metų.

PILNAS Pasirinkimas Vyrams
ir Vaikams Kelnių, Smulkių
dčvėjamų reikmenų

DYKAI!

Green Stamps su
kožnu pirkiniu.
(Priimam ir iškeičiam pilnas
Štampų knygeles.)

THE

KRAMER & REICH
COMPANY
7010 Superior Avė.

CREDIT!
Dental Platės.
10 r 15-20
Weeks to Pay
X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
While You Wait

DR. SILVER,

Pay a Little Down
a Little Each Week
No Interest or
Carrying Charge

DENTIST
HEnderson 3157

KAS DARYTI SU SALĖS
ŠĖRAIS

Kaip tik pradėjome “Dirvo
je” kalbėti apie Lietuvių Salės
reikalus, tuoj daugumas salės
šėrininkų pradėjo įdomautis ir
kreipti dėmesį į salės reikalus.
Bet dar liko vienas dalykas
pranešti Lietuvių Salės bend
rovės šėrininkams, tiems kurie
atėję nusiskundžia kad jie jau
perseni ir sveikata netarnauja
taip kaip kitados, tankiai lan
kytis kokiuose nors salės pa
rengimuose.
Tas tiesa. Reikia nekuriems
pripažinti tiesą tame nusiskun
dime. Bet tiems salės valdy
ba duoda štai kokį patarimą.
Tokie šėrininkai turėtų savo
šėrus perleisti jaunajai kartai,
kaip tai savo vaikams ar šiaip
savo giminiečiams. Jie jauni
būdami turėtų progos daugiau
tame reikale pasidarbuoti ir
turėtų ilgą ir gerą atmintį apie
tuos asmenis nuo kurių tuos
šėrus gavo.
Jeigu šis pasiūlymas neku
riems neprieinamas, štai dar
vienas naudingas tokiems se
neliams šėrininkams dalykas.
Dauguma jaunesnių žmonių
ir dabar kreipiasi į salės val
dybą klausinėdami apie įsigi
jimą salės šėrų. žinoma, da
bar nauji šėrai neparsiduoda.
Taigi, tie šėrininkai kurie jau
pametę_ viltį salės reikaluose,
savo šėrus galėtų perduoti sa
lės valdybai, kuri už prieinamą
kainą galėtų jų šėrus parduoti
tiems kurie jų pageidauja. Už
šėrus jiems pinigai butų ati
duoti pilnoj tvarkoj.
SALĖ — VISŲ MUSŲ
PASTOGĖ

D-RĄ MATULAITĮ

Pasirinkimui 25 rūšių 100% Calif.
Dry—85c. gal. Saldus—$1 plūs tax.

LIETUVIŲ SALĖS
REIKALAI

Lietuvių salė yra vienintelis
Clevelando Lietuvių pastatas
kuris apima visų Clevelando
Lietuvių vienybės kryptį.
Nėra skirtumo kokioje sro
vėje, kurių įsitikinimų mes
esame, atskirose grupėse dirb
dami mes skaldome Lietuvių
vieningumą ir savo jiegas. Jei
dirbame vienoje ar kitoje sro
vėje, tai dirbkime tik tos gru
pės ar pakraipos reikale, bet
Lietuvybės klausimu dirbkime
bendromis spėkomis. Jei taip
nedarysim tai mes paskęsime
vieni kitų kritikų bangose ir
mums bus jau pervėlu iš tos
pražūties gelbėtis.
šį pavasarį, Gegugės 12 die
ną, Lietuvių salėje rengiamas
^20 m. paminėjimas nuo to kai
"Lietuviai inėjo į šią salę. Tą
dieną yra proga visiems mums
"parodyti savo vieningumą —
senyviems , ir jaunesniems šėrininkams, jų žmonoms ir vai
kams.
Suėję visi kaip vienas nors
tą vieną dieną užmirškime tas
savo skaldymų svajones, ban
dykime kaip vienos šeimos na
riai pažvelgti vienas kitam į
akis be jokios apmaudos — ir
padaryti salei taip reikalingą
paramą.
LINKSMOS VAKARUŠKOS
NAUJOS DOVANOS

Jau po Velykų! Kurie gau
sit šį Dirvos numerį penktadie
nį, spėsit perskaityt šį prane
šimą, ypač Liet. P. Klubo na
riai, imkit sau po ranka savo

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street -

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

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlbęrry 0744

pačiulę ar draugę ir skubėkit į
Klubo vakaruškas. Tai pirmos
vakaruškos po ilgos gavėnios!
Šokiai, muzika, dainos, žuvies
ir blynų vakarienė, o pagaliau,
ir dovanų dalinimas! Kurie
atsilankys turi progą gauti sau
kelis desėtkus barčekių, už ku
riuos paskui gali su savo drau
gais visą vakarą “pasičestavoti”!
Šį penktadienį atsilankę pa
tirsi! įvestą vieną naujenybę!
, L. S. Koresp.

METROPOLITAN
OPERA
Dainuos Paskutinį
Kartą

C
H
E
C
K
E
R
DRY CLEANERS, INC.

Paimam
darbą iš
viso miesto
d aini ir
priemiesčių
ir pristatom
gatavą
atgal į
jūsų namus.

TAKSAI PRAVESTI
Užėjęs labai blogas oras tre
čiadienį, Kovo 27 d., kuomet
buvo balsavimas naujų 8.2
miesto valdybos reikalaujamų
taksų, sulaukė daug žmonių
nuo ėjimo balsuoti. Kadangi
visi miesto įstaigų darbininkai
ir tarnautojai bei viršininkai
rėmė tuos taksus tai jie pra
vesta vos 678 balsų diduma.
Balsavimuose dalyvavo tik
92,088 iš 375,000 užsiregistra
vusių balsuotojų. Mažų namų
savininkai kurie ėjo balsuoti,
balsavo prieš.
Taksai šį metą bus keliolika
centų nuo $1,000 brangesni.

šešta d. vakare — La Gioconda.
• LIETUVIŲ REPUBLIKODabar jau galit įsigyti sau bilie NŲ Klubas turėjo savo vaka
tus vienai ar daugiau operų kurias
rienę Kovo 23 d., Christine val
norėsit matyti.
Bilietai parsiduo
Dalyvavo mayoras
da nuo $1 iki $6, taksų mokėti ne gykloje.
reikia. Gaunami Union Bank of Burton ir kiti. Programą vedė
Commerce, mieste, prie Euclid avė. Klubo pirmininkas George Barir E. 9th street.
mess.

GIUSEPPE DE LUCA

Call
GLen.
1136

SPEEDY
SAKO:

LIETUVIŠKA RŪBŲ

Ilgus metus buvęs vienas iš pa
žymiausių Metfopolitan Operos dai
nininkų, Giuseppe De Luca dainuos
paskutinį kartą Amerikoje su Met
ropolitan Opera, jos perstatymuose
Clevelando Public Hali Balandžio 8
iki 13 d. < \
Jis dainuos operoje “La Boheme”
trečiadienio vakare, Bal. 10, su Gra
ce Moore, Charles Kullman, Norman
Cordon ir Annamary Dicker, taigi
SVEČIAVOSI
operos mėgėjai pamatys paskutinį
jo vaidinimą Marcelio rolės
Pas Joną žilengevičius lan karta
šioje spalvingoje operoje iš Pary
kėsi jo pusseserė poni Amelia žiečių
gyvenimo.
Petraitienė, iš Detroito. Jie Štai 8 operos kurios bus pastaty
buvo nesimatę nuo jaunystės tos šešių dienų bėgyje:
dienų Lietuvoje. Poni Petrai Pirmad. Bal. 8 — Aida;
tienė turi vieną sūnų kuris šio Antrad., Bal. 9 — Tannhaeuser,
mis dienomis groja trumpėtą Trečiad., Bal. JO — La Boheme;
Statler Hotel orkestre.
Ketvirtad. Bal. 11 — Carmen;
Penktad. Bal. 12, po pietų — Ma
dam e Butterfly;
• CLEVELANDO Katalikų
Penktad. vakare — Tristan und
diocezijoje dvylika kunigų ta Isolde;
po paaukštinti į monsinjorus. šeštad. Bal. 13, po pietų — La
Iš Lietuvių kunigų tačiau nei Traviata;

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

TAISYMO IR

VALYMO ĮSTAIGA

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 aiMatot, kiti už tiek nepadarys.

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

CHECKER DRY CLEANERS, lNC
J. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

vienas neturi jokio paaukšti
nimo šioje diocezijoje.
• AMALGAMATED Clothing

Workers of America, rūbų siu
vėjų unija, mini savo 25 metų
sukaktį. Clevelande paminėji
mo pokilis įvyks šeštadienio
vakare, Hotel Statler. Daly
vaus tos unijos prezidentas,
Sidney Hillman, Lietuvos žy
das. Jis skiria didelę sunik
pinigų statymui Kaune žydų
prieglaudos.

HIPPODROME
‘Virginia City’ Pratęsia
dar Savaitei
VIRGINIA CITY, veikalas kuris
suteikia filmoms vieną iš veikliau
sių temų iš Amerikos vakarinių val
stijų gyvenimo nerašytos istorijos,
sulaukė tokio pamėgimo tarpe Clevelandiečių kad paliekama I-Iippodrome Theatre dar vienai savaitei
laiko, pradedant Kovo 30 d.
“Vakaruose už Dodge City nėra
jokių Įstatymų”., buvo tose senose
dienose sakoma. Na o už Dodge
City radosi įsįikuręs Virginia City,
aukso miestelis, valdomas švino. Iš
dygęs po naktiesj. po to kai ten at
rasta auksas ir sidabras, sutraukė
ten tūkstančius žmonių. Jie ten gy
veno be jokių teisių ir Įstatymų. Tas
buvo pabaigoje Civilinio Karo, ir tą
Įdomią istoriją Warner Bros. at
vaizduoja filmoje.
Veikale žymiausias roles turi Errol Flynn, Miriam Hopkins ir eilė
kitų žymių artistų.

MESINYČIA
Jei norit geros mėsos, ku
ri yra šviežia, ir kaina pri
einama, kreipkitės

CARL R. RICKERT’S
Meat Market
15717 Lorain Avė.

PAJIEŠKAU savo pusseserę
Kazę Matjošaitienę ir jos tik
rus brolius, Kazį ir Joną Statkevičius. Jų paj ieško jų tikra
sesuo gyvenanti Lietuvoje. Jie
seniau gyveno Dayton, O., po
to Clevelande. Kas apie juos
žino prašau atsiliepti arba lai
jie patys atsišaukia.
Mrs. Anastazija žaltys
401 N. Portage st.
Buchanan, Mich.

BEAUTY SHOPPE
Parsiduoda
Gerai išdirbta per 17 me
tų, daro didelį biznį, dirba
5 operatorės; nuoma pigi.
Parduosim prieinama kaina,
nes norim pasilsėti. Infor
macijas gausite
DIRVOS ADMIN.
6820 Superior Avenue.
Už $3 metuose pralinksminsit
visą kaimą — išrašykit Dirvą
saviškiams Į Lietuvą.

THE CLEVELAND RAILWAY MOTORINIU

KOČŲ EILĖ YRA MODERNIŠKIAUSIA Iš
PALYGINAMO DIDUMO KUR NORS

KITUR AMERIKOJE
Dabartiniu laiku Clevelando gatvėse važinėja patys moderniškiausi motoriniai košai iš palyginamo didumo operuojamų bent
kurios gatvekarių kompanijos Suvienytose Valstijose, šiame
skaičiuje ineina ir šešiasdešimts naujų vėliausio išdirbimo ko
čų kurie buvo dadėti bėgyje pastarų dviejų mėnesių. Dabar,
vidutinis amžius Cleveland Railway kočų yra apie du metai.
Patiekdamas Clevelandui pasitikėtiną transportaciją šis 261
kočų skaičius, padengia vidutiniai apie 22,300 mylių kasdien;
tai yra po apie 210 kelionių skersai kontinentą kas mėnesį.
Šių kočų operavimo palaikymui reikalinga patarnavimas 475
Clevelandiečių kurie gauna $905,336 metinių algų. Medega ir
reikmenys reikalingos patiekimui šio patarnavimo, įskaitant
2,050,000 galionus gasolino ir 18,700 galionų aliejaus, atsieina
$179,287 kas metą. (Tas neapima $250,000 išmokamų metinių
taksų). Šie pirkiniai reiškia daugiau darbo, daugiau ineigų
Clevelando darbininkams.
The Cleveland Roilway didžiuojasi šia moderniška kočų ei
le ir tais, vyrais kurie juos operuoja. Tačiau šie pagerinimai
yra tiktai vienas žingsnis iš didžiojo modernizavimo progra
mo kuris bus pradėtas vykdyti tuoj kaip tik sąlygos pavelys.

★

★

★

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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BROLIAI MOTUZAI RODYS

LIETUVOS MIESTELIAI

OU vakaru Clevelande

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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SEDA
Kas bus rodoma:

450 Metų Senumo
Miestelis

V

pastatė ir akmenų malūnų, ku
ris taip pat tebestovi. Prie
bažnyčios buvo parapijinė mo
kykla, kurių Rusų valdžia 1831
Dvidešimts keturi kilometrai m. uždarė. 1781 m. buvo pa
nuo Mažeikių, kiek toliau nuo statyta mažoji bažnytėlė. Prie
Telšių, gana gražioje vietoje, šios bažnytėlės 1838—1863 m.
prie Domi jos upės ir Sedolos Kun. Sidabravičius Įkūrė kuni
ežeriuko, stovi senas ir gana ju gų seminarijėlę, kurių lankyda
drus žemaičių miestelis Seda. vo 200—300 klausytojų.
Jo
Nors dokumentalių žinių apie je dirbo Vedluga ir Aleknavi
miestelio Įsikūrimų jau nebėra, čius.
tačiau žinoma kad 15 amžiuje
Šiuose namuose dabar yra
čia jau butą gana judraus mie Sedos valsčiaus savivaldybė.
stelio ; būdama didelių kelių
Čia kurį laikų dirbo ir Simamazge Seda turėjus labai gyvų nas Daukantas.
prekybų.
Už dalyvavimų 1831—1863
1508 metais Dirvėnų tėvūnas metų sukilimuose Sapiehai ir
Vaclovas Bertuševičius pastaty Gadonui miestelis ir dvarai bu
dino pirmutinę katalikų bažny vo konfiskuoti. Miestelio skly
čių ir užrašė Įvairių palikimų, pus Rusų valdžia išdalino gy
o jo sūnūs Jonas 1538 metų ak ventojams išsipirktinai. Sapietu tėvo duotąsias dovanas dar hos Sedos dvaro žemės buvo
padidino. 1548 m. išmirus Ber- suskirstytos irgi sklypais, ku
tuševičiams, Sedos dvarų su riuos Rusų valdžia norėjo iš
miesteliu paveldėjo Jurgis ir parduoti vietos žmonėms, že
Baltramiejus Mockevičiai, kurie maičiams. Tačiau tie, gerbda
vėliau perleido Vnučkai. šis sa
mi savo vadų ir manydami kad
vininkas miesteliui uždėjo dide jiems neperkant Rusų valdžia
lius muitus (1586 m. Sausio 8 atiduos dovanai, žemių sklypus
d. byla apie Vnučkos muitininko
nepirko.
Tada Rusų valdžia
sumušimų). Vnučkos jau butą tuos sklypus pardavė žydams.
Kalvinų tikybos, Todėl šioje
Tokiu budu iš keletą amžių eg
apielinkėje ir buvo pirmutinė zistavusio seno Sedos dvaro
Kalvinų Įsigalėjimo vieta.
susidarė žydų kolonija, kuri
1587 m. Balandžio 1 d. Vnuč- buvo pavadinta “židdvariu”.
ka savo testamentu visus savo
1658 m. Švedų puolimų metu
turtus paliko Kalvinams, kurie i
prie šalia miestelio buvusių Užšalia miestelio Beržėnų kaime i
pilių ir Grobino pilių butą di
buvo pasistatę savo maldos na-1 delių mušiu. Todėl Sedos apie
mus. Kalvinai, paveldėję tur linkė labai buvo nualinta, nutus ir Įgavę teisių, greit pašali teriota. Išžudyta daug gyven
no katalikų kunigus. Butą ir
tojų, sudeginti jų ūkiai. Mies
muštynių, beveik iki 1610 metų
telis ir Sedos dvaras beveik vi
Sedos katalikų bažnyčia buvus j
sai buvo sudeginti. Apie tai
uždaryta.
I
buvo byla sudaryta, kuri ir da
Apie 1611 m. Vnučkos turtus j bar tebėra.
paveldėjo Įpėdiniai Kenstartai, '
Po to užėjo badas ir maras.
kurių Mykolas 1613 m. su Že Numirėliams laidoti kaimai bu
maitijos vyskupu M. Pacu su vo užvedę atskirus kapus. Tam
darė taikų. Tuo aktu Bertuše- paminėti, pabaigoje 17-to amž.
vičių dovanos ir visas bažnyčios miestelio pakraštyje prie Se
turtas, užgrobti Kalvinų, buvo dos-Mažeikių vieškelio buvo pa
gražinta katalikų bažnyčiai.
statyta per 10 metrų aukščio
1630 m. Kenstartų sūnus Sa mūrinis paminklas su trimis
muelis ir Kristupas tėvo turtus stovylomis, kuris ir šiųdien te
pasidalino. 1638 m. Samuelis bestovi.
Sedos dvarų savo dalį pardavė
Rusų laikais Sedos miestelis
Adelgundai Gadonienei (ji buvo turėjo savo atskirų valdybų —
kilus iš Švedijos baronaitė Tau- “miestelio valdyba”.
baitė), o Kristupas savo dalis
Be čia suminėtų, Sedos mie
su miesteliu — kunigaikščiui stelis yra daug matęs 1831Sapiehai, Skuodo apielinkės val 1863 sukilimo, 1905 m., ir VoĮ kiečių okupacijos metais; IJ<!dovui.
Sapieha miestelio viduryje pa į tu vos kūrimosi laikais taip pat
statė stilingus, lyg tvirtovę ke yra daug matęs ir nukentėjęs.
turkampius didžiulius mūrinius Apie tai yra surašyta storokas
pastatus krautuvėms, kurie ir i tomas gana Įdomios medegos.
šiųdien tebėra, o per Varduvos
St. Vaidotas-žomalčniškis.
upę pastatė didelį tiltų.
čia I
(L. A.)

• PAVASARIUI REIKMENYS •
Moterims ir mergaitėms suknios ir kitos
dėvėjimui reikmenys žemomis kainomis
Vyrams marškiniai, taipgi visokių kitokių prekių
Dry Goods srityje. Kreipkitės į mus.

ANTON ANZLOVAR

6202 St. Clair Avenue

Lietuvos kariuomenės žygis Į
Vilnių, nupjovimas
Lenkų i
demarklinijos “sienos”;

Bal.-April
e.

BAKERY
♦

Sovietų rankose
Lietuviai griauja Lenkų
gaires, paima sostinę,

Vilniaus miesto vaizdai ir įdo
mybės.

.Y'

Nauja Lietuvos Architektūra
ir statyba: mokyklų, tiltų,
ligoninių, kelių, etc.

New Yorko Paroda ir Lietuvių j
diena, Lietuvos Paviljonas.

VAIZDAI: Lietuvos
karininkai pjauna
Lenkų “sienų”;

1 i etų vos kari u o m e n ė
su ginklais ir maistu
traukia j Vilnių;
j

Lietuviai susiti n k a
su Sovietų karinin
kais prie “sienos”;
Lietuvos tankai, ir
apdovanojimas gėlė- .
i mis atvykusių Lietuvos kareivių.

pad uo
Vietos
gų m ii
da žinių
i savo
dirbtuvė
Paulo
dideles
e
dirbmieste, 1
tuvėse bus gaminama Pietų Ai
merikai reikalingi gurno pro
duktai kurie pirmiau būdavo
gabenami iš Akrono dirbtuvių.
Tuo budu nukentės Akronas.
Jau ir dabar Firestone dirbtu
vėse darbininkai negauna pil
nų laikų išdirbti.
Firestone gurno išdirbysčių
yra pristatyta Įvairiuose mies
tuose šioje šalyje apart Akro
no. Prie to turi savo dirbtu
I
ves Anglijoje, Ispanijoje, Ka
nadoje, Šveicarijoje, Argenti-

noie, Plotu Amerikoje ir. Indi-'
joje.
Pereitų savaitę vietos teis
me teisėjas Walters išdavė 391
naujam Suv. Valstijų piliečiui
pilietybės
liudijimus.
'tarpe
visokių tautų piliečiais tapo ir
penki Lietuviai: Charles Urk
(Jurevičius),
Albertas
Zink
(žintelis), Bernice Siniavski,
Elzbieta Regai ir Mary Sebestinas. Ji tik viena savo pavar
dės nekeitė ir netrumpino.

S

GYVENTOJU SURAŠO REIKALE

& DAUGHTEK

Lietuviai privalo atsi
minti kad šį pavasarį Ame
rikos valdžia vykdo gyven
tojų surašymą. Toks sura
šymas buria daromas kas
dešimts metų.
Kada, ateina į namus suKalnas. rašinūtojas, jam reikia at
sakyt pilnai į visus paklau
Skelbimai ^Dirvoje” simus. Jeigu nesuprasit jo
arba nežinosi! kas atsilan
50c už vienų kartų
kė, pašaukit tokį asmenį
tris kartus už $1.00
kuris supranta.
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
Jei iš nesupratimo viena
kaip tai narnų pardavimas, iš
namie
būdama moteris ir
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- neįsileis surašinėtojo, jisai
kojimai, padėkos laiškai, gali ateis kitą kartą.
ma patalpinti šia kaina.
Už atsisakymą suteikti

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAM UOTO JAS

PR. KUNCAITIS

HEnderson 9292

6522 Superior Avė.

Savininkas ir Kepėjas

• e

4023 E. 141 ST.

SPECIAL — 24 colių apvalus obliuotais
kraštais VEIDRODŽIAI 4,45
Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

The Wilkelis Furniture Co.

NEW DEAL DUONOS g

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.

§

Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė.
N.

A. W1LKELIS

Salininkas

gimę vaikai privalo
pažymėti kad jų tėvai kilę
iš LITHUANIA.

Surašinėtoją Negalima Išvaryti iš Namų. — Reikia
Atsakyti į Visus Jo Klausimus
JOSEPHINE PERPAR

Nikodemas A. Wilkelis

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

VISADA PRAŠYKIT

Vaikams 15c

d

Telefonas WAshington 3227

||

Įžanga 35c.

/

Sovietų kariuomenė Vilniuje, j
susitikimas su Lietuvos ka
riuomene; Vilniaus perėmi
mas Į Lietuvių rankas.

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

Pradžia abu vakaru 8 vai.

ENdicott 2343
JURGIS

AIIBUUKAS

Vedėjas

su rasi neto j ui i nfori naci jas
apie save ir seiliui atsisakiusis gali būti nubaustas.
Lietuviai būtinai reika
laukit bad jūsų gimimo ša i
lį užrašytų LITHUANIA,
ne kokią kita. Taipgi tau
tybę — LITHUANIAN.

5810 Superior Avenue

INFANT’S & GHILDBEN’S
APPAREL
Full Line of Gifts for
STORK SHOWER
Ladies II o s e
Lietuves Uzkviečiamos.

PASKIRI BIETAI PARSIDUODA DABAR!

Association of Nevv York. Edvvard Johnson, GencraJ Manager
Edvvard Ziegler, Ąss’t Gen. Mgr, Karle lt. Levis, Ass’t. Gen. Mgr.

BALANDŽIO 8 IKI 13 — RUBLIU AUDITORIUM
A I I) A

Pirmadienį,
Balandžio 8
Bampton,
Castagna , Martinelli,
Votir>ka. Warren, Pinza, Panižža.
TANNHAEUSER
Antradienį
Balandžio 9
Flagstad, Melchior Kipnis, Carter
Thorborg Tibbett Balet Leinsdorf
LA BOHEME
Trečiadienį
Balandžio 10
Moore, Dickey, Kullman, DeLuca
Cordon,
Cehanovsky,
D’Angelo,

JVp1- . _ _______ '_ ______
Ketvirtadienį
Balandžio 11
Svvarthout, Albanese, Tokatyan,
Votipka, Olheim, Tibbett, Ballet,
Pelletier. .

CARMEN

MARAMS BUTTERFLY

l’enktad.' po piety, Balandžio 12
Burke, Petina, Stellman, Kullman,
Brownlee, DePaolis, Čordon, Papi

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

LA TRAVIATA

šešlad. po p.
Balandžio 13
Jepp'on. Votipka, Crooks, Tibbett,
_ T* TįtJĖv BalF-t. Panizza.

LA GIOCONDA

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

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

Taksų Perą.

(Užsakant paštu, įdėkit vokų su pašto ženklu gatavai užadresuotų)

UNION BANK OF COMMERCE
Main Banking Lobby—E. 9th at Euclid—MAin 8300

Pardavimo vieta atdara 9 vai, ryto iki 5:30 p.p. kasdien.
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LIETUVOS MINIS
TRUI RENGIAMA
PRIĖMIMAS

i

i

. KAI GĖLĖS ŽYDĖJOI

Statoina scenoje Little Theatre, šį sekmadienį,
Kovo 31 d., pradžia 7:00 vai. vakare.

Sąryšyje su Clevelande įvyk
stančiu trečiu Krepšinio. Turnamentu, Bąlandžio 13-14 die JAU ir atėjo — Clevelandienomis, musų koloniją aplankys čių laukiamas perstatymas —
žymus svečias, Lietuvos Mini operetė “Kai Gėlės žydėjo”,
stras Povilas žadeikis iš Wa- arba Amerikonišku vardu ži
noma “Blossom Time”.
f
shingtono.
Clevelando Lietuvių Vaizbos
Vaidinimas įvyks Šį sekma
Butas darbuojasi surengimu dienį, Kovo 31 d., miesto audiponui Ministrui atitinkamo pri rijos Mažajame Teatre.
ėmimo. Sekmadienį, Balandžio
Pirmyn Choras atvyksta iš
14 d., Fenway Hali viešbutyje, Chicagos šeštadienio vakare,
kur musų ministras apsistos, vietos komitetas juos pasitiks,
rengiama vakarienė, į kurią apgyvendins Allerton . viešbu
kviečiami visi Clevelandiečiai tyje, o sekantį vakarą, 7 vai.,
kurie tik nori dalyvauti. Vie Little Theatre jau ir įvyks tas
tas galit užsisakyti Dirvos ad- perstatymas. Atminkit, prasi
ministracijoje, pas P. P. Mu- dės 7 valandą, taigi nevėluoliolį ir rengimo komiteto na- kit, nes nematysit pradžios.
rius.
Sulyg bilietų parsidavimo iš
Prie banketo surengimo pri- rodo
kad salė bus pilna, bet kad
kviesta Lietuvių Moterų Rate stovėjimui
vietų tame teatre
lis ir Moterų Klubas.
nėra,
todėl
kiekvienas
dar
Vietas vakarienei reikia už neturi bilietų skubėkit kas
pas
N.
sisakyti skubiai, nes gali pri A. Vvilkelį, 6522 Superior avė.,
trukti bilietų pavėluojantiems. ir įsigykit. Yra dar gerų vie
Turnamentas bus dvi dienas
ir žaidimai įvyks Cathedral La- tų, bet gali ir tų nelikti.
tin mokyklos auditorijoj, 2056
E. 107th St., visai netoli Fen- VISI LAUKIA MOTU
way Hali, taip kad niekam ne
ZŲ FILMŲ
bus sugaišinta laikas, kurio la
bai maža bus tarp žaidimų.
Chicagos apįelinkė- I
Ponas Ministras atveža tuT- je Plačioje
brolių
Motuzų
rodomos Vil
namento laimėtojams savo ski niaus atgavimo filmos
sukėlė
riamą trofeją-taurę, kuri bus visų nepaprastą pasigerėjimą.
įteikta tą patį vakarą Lietuvių
Skaitydami Clevelandieč i a i
salėje, po turnamento.
apie tai, pradėjo labiau trokš
ti kad tos filmos butų greičiau
Priimkit Sportininkus parodytos čia.
Ir bus parodytos: Motuzai
Šymet turnamente dalyvau atpleškės į CleveJanrK na«^irŠiame vaizdelyje matot tris
ja daugiau žaidėjų iš kitų ko tu laiku ir rodys tas filmas Lie operetės dalyves sesutes Mitzi,
lonijų, todėl labiau reikalinga tuvių salėje du vakaru, trečia Fritzi, Kitzi, kurios užima žy
jiems sutalpinti vietų. Kurie dienį ir ketvirtadienį, Balan mias roles šioje komiškoje ir
Lietuviai turi atliekamas lovas džio 10 ir 11, pradžia 8 vai. kartu liūdnoje operetėje, vaiz
savo namuose, tuoj praneškit vakare. Įžanga bus ta pati duojančioje garsaus kompozi
Dirvos administracijai kiek ga kaip seniau, 35c, suaugusiems toriaus Franz Schubert’o gyve
lit priimti svečių.
ir 15c. vaikams.
nimą praeitame šimtmetyje.
Įžanga publikai į turnamenMotuzai parodys labai gau Iš Chicagos atvyksta visas
tą ir į balius Lietuvių salėje siai Vilniaus vaizdų, Sovietų choras ir orkestras, kurie ben
šeštadienio ir sekmadieno va kariuomenę, ir Lietuvos kariuo drai atliks tą' muzikali veika
karais bus po 25c kiekvieną menės Vilniun inėjimą ir tt.
lą.
kartą. Bet kurie pirks bilietų
Daugiau tos filrfios Clevelan Veikale dainuoja ir p. Anelė
knygutę išsyk; gaus 5 bilietus de nebus rodomos, taigi pasi- bus pats choro vadas Kazys
j visus parengimus už $1.00.
naudokit proga.
Steponavičius.
(žiūrėkit pus. 7-me skelbi Svečių choristų priėmimui
mą ir vaizdus.)
rengiama pietus sekmadienį,
GRYžO Iš FLORIDOS
Kovo 31 d., nuo 12 vai., Aller
Eva Petraitienė ir Tillie česton hotei. Giminės, - draugai ir
menė, praleidusios kelias sa- LIETUVAITĖ LAIMĖJO
kurie nori su choristais susipa
vaites Floridoje ir apsilankiu
žinti prašomi užsiregistruoti.
sios Kuboje, šiltuose kraštuo $10,600 BYLĄ
Pereitą
savaitę
atsibuvo
teiPietus
kaštuos tik $1. Pasku
se, dar spėjo sugryžti i Clevelandą Velykoms ir dideliems smas A. Homeikaitčs prieš gat- tinė užsiregistravimui diena
vekarių kompaniją. Ji 1937 Kovo 29.
šalčiams.
m. važiavo gatvekariu, gatveBilietų ir užsiregistravimui
kariam susidaužus tapo sun kreipkitės į N. A. Wilkelis —
27 UŽMUŠTA
kiai sužalota. Kompanija atsi 6522 Superior avė.
Trafiko nelaimėse Clevelan sakė jai atlyginti nuostolius,
de nuo metų pradžios iki šios todėl byla atsidūrė teisme.
Teismas priteisė išmokėti jai
savaitės antradienio užmušta
$10,600.
Jos bylą vedė advo
jau 27 asmenys. Tai yra jau
trimis daugiau negu buvo per katai Spooner ir P. J. Keršis,
kurie savo ofisą turi Society
tiek pat laiko pernai.
JUOZAS NEMIŠKISfor Savings Blg.
Kovo 26 d. mirė Juozas Nemiškis, 53 m., nuo 4735 Payne
Puikiai Pavyko
avė. Pašarvotas Della Jakubs
Anna Kaskas, garsi Metro Velykos Buvo Šaltos laidotuvių namuose. Pomirti
politan operos Lietuvaitė dai Šios Velykos buvo ir anksty nės pamaldas šeštadienį, Kovo
nininkė, lankėsi Clevelande ir vos, ir oras pasitaikė nepa 30, naujos parapijos bažnyčio
dainavo, su eile kitų naujų tos prastai šaltas, kaip retai būna je. Bus laidojamas Kalvarijos
operos artistų ir artisčių, di ir Sausio mėnesį, taigi neišro- kapinėse.
džiojoj miesto auditorijoj pir dė kaip Velykos bet kaip Ka Liko žmona. Marė, ir sūnūs
madienį, Kovo 25. Jų paklau lėdos.
Jonas.
syti susirinkimo apie 9,500 as Temperatūra buvo nukritus
menų. Daug Lietuvių klausė iki 10 laipsnių F. Tokis šal JIEŠKAU savo busbrolį Ka
ir gėrėjosi. Sakė Ona Kaskas tas oras tomis Kovo dienomis
Sasnavičių, kitados gyveno
dainavo šį kartą puikiau negu kaip šymet išpuolė Velykos, zį
New
Britain, Conn., prieš 20
kitados kada.
nebuvo per 70 metų.
m. gyveno Alliance, nuo to lai
ko nežinoma. Jis pats ar k^s
SUSIRINKIMO NEBUS
apie jį žino prašau atsiliepti.
DR. KUDIRKOS DR-JOS
Dėl Velykų švenčių, Kovo 25 SUSIRINKIMAS
Leonas Sausonavičius
(14)
d. išpuolęs Lietuvių Kultūrinio
414 Franklin street
Darželio susirinkimas nelaiky Dr. Vinco Kudirkos Draugi
Alliance, Ohio.
ta, ir nebus laikytas iki regu- jos susirinkimas bus laikomas
FLOOR SANDERS
liario susirinkimo dienos, Bal. ketvirtadienio vakare, Balan
džio 4, Lietuvių salėje, nuo 7:
FOR RENT
28 d.
30 vaL Yra miręs vienas na Kurie norit atnaujinti savo na
rys, Simanas Visockas. Vald. mų grindis, galit išsinuomoti
tam darbui tinkamą mašiną
EUCLID 57th HDWE CO.
SLA. BALSAVIMAI
6412 Superior Avė.
(15)
HE. 1948
SLA.. 14 kuopos susirinkimas HE. 0833
atsibus trečiadienio vak., Bal.
PARSIDUODA NAMAS
3, Lietuvių salėje, 7:30 valan
5
kambarių
bungalow, pilnas
dą. šiame susirinkime bus bal
skiepas,
lotas
50x216, $5.200.
Žiurėkit
savimas už SLA. Centro valdy
3 garažiai, 6 vaisių medžiai;
7-ta pusi.
bą ir rinkimas delegatų į sei trys
minutos nuo naujos Lie
mą.
tuvių bažnyčios, ant Neff rd.
Kreipkitės: John Clark, 17903
PADĖKA
Brazil road.
(15)
Mirus mano broliui, Silves
trui Gelažauskui, šiuomi noriu
NAUJA KEPYKLA
padėkoti
laidotuvių direktorei
F. BARANAUSKAS Della Jakubs
už prielankų pa Mes atidarėm pirmos rūšies
Siuvėjas
tarnavimą, klebonui Kun. Vilkutaičiui už pomirtines pamal kepyklą, gera duona, pyra
SIUVA, TAISO IR VALO
. (20)
das, _grabnešiąms, ir visiems gai ir pyragaičiai.
KUBUS.
musų draugams ir pažysta
CATHERINES HOME
miems kurie dalyvavo šerme
Paima iš namų ir pristato.
BAKERY
nyse ir laidotuvėse.
Agota Kibildienė ir
895 East 128 Street
7309 Wade Park Avė.
duktė Agota.
Tel. MU. 3549
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Additional Trophies
Are Secirred
Here is the auspicious list of
the trophies being offered for the
vietors of the Third Lithuanian
tional Basketball Tournament:
Lithuania’s Minister to the
Povilas Žadeikis’ trophy
champions.
Cleveland Lithuanian Chamber
of Commerce trophy for the runners-up.
(3) Cleveland Lithuanian News trophy for the consolation winner.
(4) Jack Ganson’s Individual Cham
pions avvards, which awards will be
nrcscnted to the players on the
Acu.ipicnship and runner-up teams.
These are indeed very vvorthy
’>riz<?s to battle for, and these tro’dves vzil! be on display on Super
ior Avė. before the tournament. In
this yveek’s mail f i ve m o re enteries
were received and are now officially entered in the tourney.
These entrants are the DuBois
Litts, Cicero Tumavicks (Ghicago
District Lithuanian Champions) The
Ghicago Pirmyn Chorus (Ghicago
Dist. runners-up) and M. J. Flynn,
Lithuanian Boosters from Ghicago
and the Dayton Holy Cross Parish
team. The DuBois and Dayton fellows need no introduetion to our
tournament fans as they have been
ccming every year. Chicago’s two
entrants and Cicero Tuma^icks are
new, and vze will give you the
teams and players records at some
future dale.

Dinner to Honor Distiriguishecl Guest
The members of the Cleveland
Lithuanian C. of C. are taking the
initiative in arranging a banquet
in honor of Minister Povilas Zadeikis. Together with the tournament
committee they are working on a
program to make his honor’s visit
a joyous and pleasant one.
The banquet will take place on
Sunday, April 14, at 5 p.m. at Fenwav Hali, Corner E. 107th and
Euclid. (Cathedral Latin’s Gym is
just one block South). Tickets for |
this banqųet are on sale, and may j
be purenašed from any member of 1
the Lithuanian Chamber of Com- i
merce, Tournament Committe mem
bers and office of this paper. Cost
per ticket is $1.50.
Out-of-town
people can make their reservation
by writing to Mr. P. P. Muliolis,
6606 Superior Avė., or K. S. Kar
pius, 6820 Superior Avė., Cleveland.
Ohio. Reservations mušt be made
by April 10. This will be a grand
opportunity to meet the Minister
on his first official visit to our
city.
Tickets for the basketball
games and two big dances and balls
will go on sale this week. Admission to any one event will be 25c
Tickęts in book form (one ticket
for each event) $1.00, can be seeured vzhere banquet tidkets are
being sol d.
Have you sent in your donation
for the sportsmen of Vilnius yet?
Also, have you notified the office
of this nevvspaper that you are going to give that spare room for
ūse by some of our visiting sports
men?
We would appreciate an
early response to both of these
questions. So come on Cleveland —
let’s put this tournament over and
put it over BIG.

ALLIANCE, OHIO
Pirmos rūšies visokių gėrimų
ir valgių įstaiga. Turiu klu
bo laisnus, atdara iki 2 vai.
nakties. Vieta vidurmiestyje,
palei geležinkelio stotį. Atva
žiuojančius iš kitur Lietuvius
prašau mane atlankyti, busit
patenkinti.
(14)
IGNAS SINKEVIČIUS
792 E. Main St. Alliance, O.

Contributes Individual
T rophies

Jack Ganson
strange how some big people
vvith big hearts turn up at the opportune time. Such was the case
with Jack Ganson, wrestling promoter of Buffalo, N.Y. While promoting the show at' the Arena he
heard of the Lithuanian Basketball
Tournament and who was presenting the trophies etc. Knovving, as
a promoter that all enterprises of
this type need cash, he immediately
donated $10.00 for the individual
players avvards.
Jack some years back was one
of the partieipants in the Olympics,
entered and making out very well
on the vvrestling team, he has
“stuck” vvith the sport ever since.
He is vvell-knovvn in Gleveland and
m other pricipai cities and in Europe
for his fine demonstrations of this
masculine art.
Here’s three cheers for a real
guy! Not because he gavę money,
būt because he’s not too big to
remember his friends.

This Sunday, March <31, young
and old Lithuanians will be treated
to a real rarity i n music.
The
operetta “Blossom Time”, translated
and sung in the Lithuanian tongue.
This produetion is being given by
the “Pirmyn” Chorus of Chicago,
under the auspices of all the societies of Gleveland Lithuanians.
The reason we call this a rarity
is that it is indeed a beautiful oper
etta — it is being given in Lith
uanian — by the “Pirmyn” Chorus
— for the vvorthy cause of the
Cultural Garden. The erformace is
being held at the
1
Little Theatre,
where all seats have been reserved.
(At the time of this writing a
few seats are štili available; you
may štili be able to proeure yours,
at Wilkelis’, 6522 Superior Avė.)
Sunday at noon the local committee is giving a luncheon at the Hotei
Allerton, at xvhich time all those
desiring to dine and become acųuainted with the troupe may do so.
This is neither a elosed or formai
affair and all Lithuanians are invited — Price per plate is $1.00.
For you who intend to be present
at the operatta and for general information we herein present a, condensed synopsis of “Blossom Time”.
This is a story of Franz Schubert. You will find him not a dashing hero, but an incohspicuous,
ąuiet, siekly looking man with iii
fitting clothes.
Such he was in
life. Yet behind that unimpressive
exterior there was a very noble
soul, ever loyal to friends, as in
the case of the flighty and romantic Baron F. Schober, in spite of
suffering and unhappiness it caused him personally; ever ready to
be helpful to some one else.
The scene opens upon three pals
or friends in an out-door cafe in
Vienna. They’re waiting for Schu
bert and Schober, and discuss the
latest amour of Schober involving
Bellabruna, a haughtly prima-donna. She appears looking for Scho
ber. The three friends deny knowledge of his whereabouts. Bella’s
husband is very jealous, accuses the
three of being his wife’s lovers,
and when twitted by her about it,
claims he’s no worse than they are
— he can write, for instance, a
song as easily as anyone. Secret-

Bishop Pocahontas ®f,.11iesbu8el;s pelenų is tono $9.50
Standard Pocahontas "«era an®lis del furnaso $8.40
$8.90
mažai pelenu, ir mažai durnų, <į8.25
daug šilumos
v’-'*—**'
Champion Lump kaitri anffIis ...................... $7.25
labaigf™n“glis del peHaus

Komer Wood & Coal Co.
(Lietuvis)
1109 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

By Jay Dee
17 per cent i n the areas vvith the
highest level of living.
“Thirty-one per cent of the chil-t/ ■
dren 5 to 17 years of age are lo
cated on farms, būt only 9 per cent
of the national income goes to the
farm population — The farm popu
lation of the southeastern Statės includes 13 per cent of the Nation's
children of school age, būt it receives only 2 per cent of the Nations income,
“Present differential birth rates
subject a disproportionately large
number of children in each succeeding generation to the blighting effects of poverty. Furthermore, the
larger average number of children
born to poor parents places an unequal share of the economic burden of replacing the Nation’s popu
lation on the very families that are
least able to bear this special responsibility.

WITII the blossoming Vernai seąson rapidly de/veloping along the
trim curves of a perfect Summer,
the annual rc-vivification' of the
Easter Spirit, heralded by many fervent and hearty vocalizations of
“Glueckliche Oestern”, and Linksmų
Velykų”, has now come — and
gone.
i
Developing, too, are the new, and
streamlined, ‘40 models of wooing
procedūros practised by the galseeking swains who have almost
perfected their “lines”.
Well, I
always have said that, “Iš praktikos kyla pagerėjimas.” The very
striking thing, however, is absencet
of that “dominant self-assertion”
which is conventionally apropos fo/
the Permanent-Helmeted ones during Leap Year. A t least, the gals
who were unable to locate their
“hero” might descend from their
pedestal of self-adulation and select
some helpless, young lad who can
or might come under the ųualification of, “Not good — būt not bad,
either.”

QUITE appropriate to Spring and
its fever-ridden vietinis, Helen Bris- ,
keli has located this verse, which
is very apropos, in an old book,
FROM “The Problems of a Chang- to Allan Trout’s column in the
ing Population” report of the Na- Louis'ville Courier Journal.
tional Resources Committee comes
THE TROUBLE
this bit of vital news:
“Tomorprecious
little Willie
Our
row’s Citizens” —
Is failing in his studies;
“For the United Statės as a whole,
fertility in the poorest areas is 77 We don’t know what’s the trouble,
It may be his buddies.
per cent in excess of that necessary to replace permanently the Or it may be the teacher,
Or it may be the vveather;
population in those areas.
This
stands in eontrast to a deficit of It may be the building,
Or all of them together.
Or it may be the system,
It may be the season;
Or it may be the lighting
ly he engages Schubert to do the
That constitutes the rcason.
job for him. Three maidens appear Or it may be the textbooks,
on the stage—Mitzi, Kitzi and Frit(Some of them seem so silly;)
zi Kranz. The latter two are on Or i| may be the grading,
a secret rendez-vous with their lov
And then — it might be Willie.
ers, Binder and Erkmann, with Mit
zi as chaperon, When their suspicious father appears, Schubert
savęs the day by asserting that
S U I T
Mitzi came to ask him about music
TOPCOATS
lessons, and she dared not come
to a public place alone.
So she
Vlade to
brought her sisters.
Later SchoMeasure
ber and the three friends inveigle
/
Mill
Ready \
Kranz to give consent to his little
/
End
to
\
daughters marriage.
r PANTS
W ea r \

BLOSSOM TIME IN LITHUANIAN

Gera Anglis
Great Heart Lump
Pennant Lump visai

s
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ACT TW0 — Presents the wedding of Kitzi and Fritzi. Ignorant
of the ways of winning the heart
of a fair lady Schubert clumsily
attempts to reveal his feelings to
Mitzi, būt jealous Bellabruna causes
a mixup. She portrays a certain
“F.S.” to Mitzi as an unfaithful,
Iying, deceiving suitor. Mitzi, believing she’s speaking of Schubert,
•looks for solace for her heart in
Schober.

ACT TIIREE — Finds Schubert
seriously iii in his home, on eve of
premiere performance of his Unfinisher Symphony. Mitzi asks his
forgiveness, promises to repair the
unhappiness she caused him by taking care of him thru life.
Būt
Schubert realizes her heart belongs
elscwhere, and after settling peacefully a matter of honor between
Schober and Bellabruna’s husband
Count Scharntoff, gives Mitzi to
Schober.
Apparently
everything
ends happily. When all depart, just
leaving Schubert alone, he dreams
of Mitzi. In his. reverie he hears
heavenly music beckoning to him.
Desperately he tries to take it all
down on paper, būt his dying hand
is not strong enough to hold the
quill. He dies, to find in the beyond peace and happiness that was
denied him in his earthly life.

To

TOPCOATS

15.95

Order

3.95

BRAZIS EROS.
CLOTHES
6905 Superior Avė.
6122 St. Clair Avė.
15602 Waterloo Rd.
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Senas Drapanas padarom
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JIEšKAU 2 AR 3 KAMB.
Vienas vyras, noriu gyvenimui
2 ar 3 kambarių, antrame auk- .
šte. Kas turi tuoj praneškit
Dirvos Admin., 6820 Superior
avė.
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NAMŲ TAISYMAS

=

• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
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HOME OWNERS SERVICE
6804 Whitnev Avė.

Pitone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
* *
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS

M

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

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

STATĖ WINDOW SHADES

HEnd, 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav
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