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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VISKAS ĮVYKO STAIGA, NETIKĖTAI
i-

PALEIS 700,000. — Iki
Liepos 1 d. sako bus palei
sta iš WPA viešų darbų
apie 700,000 darbininkų, ir
nuo to laiko bedarbių skai
čius viešuose darbuose bus
apie 1,600,000.
Kovo 6 d. prie viešų dar
bų visoje šalyje dirbo 2,232,000. • Balandžio 1 d. —
dirbo 2,120,000, o iki Lie
pos 1 d. dar apie 250,000
bus paleista.

"

TURKIJA SUSI
RŪPINO

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Balandžio 9. — Vokiečių karo laivai staigiu ir neti Istanbul. — Turkija su
kėtu puolimu užėmė Danijos sostinę Kopenhagą ir že siduria su pavojingiausiu
PERNAI Lietuvoje išparce
me bei vandeniu pasiekę užėmė kitus svarbius Danijos laikotarpiu savo istorijoje.
liuotos dvarų žemės buvo duo
punktus. Danai pasidavė be pasipriešinimo. Danija Dėl savo pozicijos ji gali
ta 87 naujakuriams ir 177 ma
yra mažesnė už Lietuvą Vokiečių pašonėje valstybė.
žažemiams. Naujakuriai gavo
tapti karo lauku jeigu pri
Vokiečių “protektoratas” Danijai reiškia užkirtimą sieitų aliantams kariauti
566 ha., mažažemiai bendrai
Britams gavimą maisto reikmenų, kurių didelį nuošimtį prieš Rusiją arba iš rytų
gavo 402 ha. žemės. Be to
jie importavo iš Danijos. Tas viskas patenka naziams. pulti Vokietiją, kuri gali
duota žemės 35 miestų gyven
tojams trobesiams pasistatyti,
Bal. 9. — Vokiečių kariuomenių dalys tapo išsodin siekti užimti Rumaniją.
duota žemės penkių parapijų
tos Norvegijos pietinėse dalyse. Norvegija yra šiaurėje Turkija deda pastangas j
bažnyčioms ir keturioms kapi
išsilaikyti
neutrališka,
kar

nuo Danijos ir kartu su Danija sudaro užtvarą Anglams
nėms
įrengti. Gavo žemės ir
tu rūpinasi sušaukti Bal
prieiti prie Vokietijos iš tos pusės.
30
savivaldybių
savo trobesių
Norvegija žemės plotu yra didelė, bet gyventojų tu kanų šalis sutarimui laiky
AMERIKOS ukėse kur ri apie
statymui, ligoninėms ir prie
tis išvien prieš galimą ka
3 milijonus.
tik elektra pasidaro priei
glaudoms. Pernai išviso buvo
ro pavojų.
Norvegai,
pajutę
Vokiečius
užeinant,
juroje
pradė

nama, šeimos pirmiausia
išparceliuota 3,214 ha žemės.
Balkanai bijo kad Vokie
jo
mūšį.
Valdžia
pasitraukė
iš
Oslo
į
Hamar.
Oslo
pa

įsigyja radio ir elektriškus sidavė tą pačią dieną vėliau po pietų.
•
čiai, įvykdę savo užpuoli
“KAI ATEIS PAVASARĖLIS. . . .
rankinius prosus.
SKIRSNEMUNĖJE
rengia
mą ir užgrobimą Norvegi
Londonas, Bal. 9. — Britai, kurie ruošė blokadą jos ir Danijos, staiga ne
masi prie statymo cemento fa
PRIEŠ Pasaulinio Karo Norvegijos pakraščių, pradėjo juros karą su Vokiečių persimestų ir į Balkanus. ROOSEVELT NO HITLERIS SIŪLO RU- briko. Statybos darbams ap
išsiveržimą, Suv. Valstijos karo laivais jurose prie Norvegijos.
Skirsnemunėje lankė
MINUOJAMAS MANIJAI PAGALBĄ tvarkyti
Britanija ir Prancūzija pažadėjo visapusę militarišturėjo dviejų bilijonų didu
Iš LONDONO praneša
si bendrovės inžinierius. Atši
mo išdirbtą chemišką in <ą pagalbą Danijai ir Norvegijai.
jog Sovietų Rusija reika
lus orui fabriko statymo dar
Anglai gavo progą išeiti prieš Vokiečius į mušius lauja iš Suomijos daugiau Vakarinėse valstijose ei Bucharest. — Rumanija i bas bus skubiai pradėtas.
dustriją 1914 metais.
gavo Hitlerio siūlymą pa-1
jurose išbandymui savo spėkų prieš Vokiečius.
•
negu buvo patiekus savo na valstijų pasirinkimas leisti didelę dalį savo ka-1
prezidento
kandidatų.
Šio

AUSTRALIJOS industri
VILNIŲ
atgavus,
Lietuva
karo
paliaubų
išlygose
—
Bal. 10. — Mūšiuose su Vokiečiais Norvegai neteko
riuomenės, už tai naziai i
jos beveik išimtinai randa- savo dviejų didžiausių karo laivų, su kuriais žuvo apie Sovietai nori teisės tiesti mis dienomis balsavo Neb-! duosią Rumanijai 6,000 ga turi betarpišką susisiekimą su
sie miestuose jurų pakraš 500 vyrų. Vokiečiai užėmė vieną po kitam svarbiuosius per Suomiją sžtvo geležin raska, kur Roosevelt gavo ' bių ūkių reikalų specialistų Sovietų Rusija šiais geležinke
čiais, toliau į viduržemį Noregijos uostus.
kelį iki Švediją sienos ir daugiau balsų negu jo opo darbams vesti, kad laukai lių ruožais: per Vilnių, Pabra
visai mažai kas tėra.
Tarp Britų ir Vokiečių karo laivų ir lėktuvų užvirė kontrolės nikelio kasyklų. nentas Garner.
gerą derlių, kurį Vo dę, Pastovius, Glubokoje; Vil
Republikonų k andidatas duotų
atkaklus mūšiai jurose ir Norvegijos pakraščiuose. Vo
kiečiai nupirks, nes jiems nius, Kena, Minskas; Vilnius,
Stasylai, Lyda, ir Vilnius, Va
SOVIETŲ ambasadorius Dewey laimi prieš Vanden- labai reikalinga.
ORLAIVIŲ dirbtuvės vi kiečių du dideli karo laivai nuskandinti, keli sugadinti.
rėna,
Gardinas.
soje šalyje pasirodo dirba Vokiečiai praneša sugadinę ar nuskandinę kelis Britų Londone siūlo Britams pra bergą. .
Rumanija turi apie pus
•
dėti prekybos sutarčiai ta Šie balsavimai jau kelin antro milijono kareivių po
geriausia už visas kitas in laivus.
toje
valstijoje.
VILNIAUS
Krašto
ūkio kul
rybas.
Britai
tuo
tarpu
gi
dustrijas. Nuo šių metų
Norvegijoje Vokiečiai turi apie 900 karo lėktuvų
ginklu, Hitleris siūlo leisti
Jie
pasitarnaus
kaipo
ro

tūrai
kelti
Lietuvos
valdžia
pa
rūpinasi
kad
per
Rusiją
pradžios lėktuvų užsaky veikimams prieš Britus.
kariuomenę namon dirbti.
dyklė
ar
Prez.
Rooseveltui
skyrė
250,000
litų.
Tie
pini

nepatektų Vokietijai jokių
mai siekia $700,000,000. Į
Rumanija tą pasiūlymą
Bal.
11.
—
Norvegijos
karalius
išleido
atsišaukimą
apsimokės
kandidatuot
tre

reikmenų.
mėnesį laiko tepadaro lėk
atmetė, Vokiečiams nepasi gai eis gerinimui žemės ir der
į gyventojus priešintis Vokiečių užpuolikams ir palaiky
čiam terminui.
tuvų už apie $30,000,000.
tiki. Vietoj to sako šauks liaus.
ti aliantų pusę.
į darbus visą savo jaunuo Vilniaus krašte, bendrai pa
UŽĖMĖ JAS TIK
Britų radio pranešė visiems Danų ir Norvegų lai
ėmus, žemės yra blogos, dau
S.
VALSTIJŲ
Distrikto
menę.
PLIENO UNIJOS SU vams esantiems juroje skubėti į neutralius uostus" kad
“
APSAUGOTI
”
giausia
ketvirtos rūšies. Apie
Teismas pripažino kad uni
VAŽIAVIMAS. Plieno in nepatektų Vokiečiams, arba kad nebūtų nuskandinti.
16
nuoš.
viso Vilniaus krašto
jos kurios daro sutartis PREZ. ROOSEVELT su
SAKO NAZIAI
dustrijos organizacija, S.
Eina gandai kad Hitleris gali pareikalauti Švedijos
žemių
sudaro
visiškai nenau
kelti kainas ir kontroliuoti kvietė ekspertus kad parū
W. O. C., turės savo metinį leisti per ją gabenti kariuomenes į Norvegiją karui su
dojami
žemės
ukiui
plotai.
Užimdami Daniją ir Nor tam tikrų darbų laisvą va pintų naują platesnį neut
suvažiavimą Chicago j e Ge Britais.
Įrankiai
bei
mašinos
žemei
Vokiečiai paskelbė rymą, gali būti traukiamos ralumo įstatymą, kuomet
gužės 14 d.
Britų karo laivai apsupo Oslo uostą ir pareikalavo vegiją,
SWOC yra CIO narys ir Vokiečių, kurie tą miestą užėmė, pasiduoti. Miesto gy tų šalių žmonėms pareiški atsakomybėn kriminališku dabar karas prasiplėtė ir dirbti Vilniečių naudojami la
bai primityvus. Vilniečiai ūki
mą, kuriame kaltina Angli kaltinimu.
Skandinavijoje.
veikia kelintas metas. Jos ventojai iškelti į tolimesnius saugius punktus.
ninkai
daugiausia vartoja vien
ją
sukėlus
Europinį
karą,
Detroite
apkaltinta
31
pirmutinis visuotinas suva
Britai sakoma užblokavo Vokiečius Narvike ir ki kai Anglija nesutiko laukti statybos elektros suvedi Skandinavijoje rand a s i arklius plugus; neretai leng
apie 3,350 Amerikos pilie
žiavimas įvyko Pittsburghe tuose Norvegų uostuose. Ten eina mūšiai. Nekurie uo
toliau,
po
Vokiečių
užpuo

mo
unijos
narys
už
konspičių, kurie rūpinamasi par vesnėse žemėse dar naudoja
Gruodžio mėn. 1937 m.
stai esą Britų užimti, Vokiečiai pasidavę.
ma mediniai arklai ir medinės
ravimą kontroliuoti tų dar gabenti namon.
limo Lenkijos.
Britai paskandino penkis Vokiečių transporto lai Skandinavų šalims žada bų algas.
akėčios (su mediniais virba
1939 METAIS visose ša-1 vus kurie gabeno kareivius į Norvegiją.
“apsaugą” nuo Anglų ir
BRITAI ir Prancūzai ta lais), kurių kitose Lietuvos
lyse bendrai, kur tik veikia
Holandija ir Belgija prisibijo kad jos taip pat, esan Prancūzų, nesą jų tikslas
SUV. VALSTIJŲ karo riasi sudaryti kokią nors vietose niekur nesimato.
plieno išdirbystes, plieno
čios
Vokietijos
pašonėje,
gali
būti
Vokiečių
staiga
užpul

esąs
“
plėsti
karą
į
Skandi

laivynas
pasistatydino nau kombinaciją užpirkti tas
buvo pagaminta daugiau
tos
ir
pamintos.
Tų
mažų
šalių
gyventojai
išgąsdinti,
ją
torpedinį
laivą, kurio Vokiečių rinkas kitose ša MARIJAMPOLĖS apielinkės
navijos
žemes
”
.
negu kitais kuriais metais
naktimis
nei
miegot
negali,
nežino
ko
gali
sulaukti
bent
Anglų premjeras Cham išbandytas greitumas sie lyse kurių negali užblokuo ūkininkams šymet bus leidžia
tos industrijos istorijoje.
valandą.
berlain savo pranešime pa kia 46 mylias į valandą, ti, kad visapusiai spaudus ma daugiau auginti cukrinių
Anglija, Vokietija, Itali
. Iš Anglijos sulaikyta pašto veikimas į Baltijos ša reiškia kad ^Britai nusėda Tai yra nepaprastas grei Vokiečių ekonomišką padė runkelių. Tolimesnių apielinja, Japonija ir Rusija pa
kių augintojų, kurie runkelius
mi minomis Norvegijos pa tumas ant vandens.
tį.
gamino bendrai 149,140,000 lis ir Skandinaviją.
pristatinėdavo
fabrikui vago
kraščius norėjo tik sulai
tonų.
nais,
runkeliai
bus siunčiami
Suv. Valstijose buvo pa EUROPA ir Azija 1939 MERGAITĖ UŽMUŠĖ kyti Vokiečių naudojimąsi
į busimą Panevėžio cukraus
jais, bet niekad nemanė į tą
gaminta 35 nuoš. visame metais gavo iš įvairių Ame
MOTINĄ, BROLĮ
fabriką, nes manoma kad Pa
rikos
organizacijų
per
40
šalį
įsiveržti.
Iš LIETUVOS
pasaulyje sunaudoto plie
nevėžio i apielinkės ūkininkai
milijonų
dolarių
visokiems
Los Angeles, Cal., Bal. 4. Jis pažadėjo Norvegijai
no 1939 metų bėgyje.
šelpimo ir gelbėjimo tiks — Čia suimta 11 metų mer visą pagalbą prieš Vokie KAUNAS, Bal. 4. — Staiga niaus miestui sumoje 27 mili dar nepajiegs užauginti reikia
ledams užsikimšus Nemunas jonų litų, Kauno miestui 19 mo runkelių kiekio savo cuk
PRANCŪZIJOS komu lams. Pernai pasiųsta apie gaitė, Chloe Davis, kuri čius.
raus fabrikui, kuris šymet bus
Nazių įsiveržimas į Nor apsėniiė Vilijampolę, Marvelę ir milijonų litų.
nistai tęsia savo priešvals $2,600,000 daugiau negu prisipažino užmušus savo
Zapyškį
(nuo
Kauno
ir
iki
18
motiną ir 3 metų broliuką. vegiją ir Daniją buvo atlik km. žemyn). Po valandos van KAUNAS, Bal. 8. — Lietuvo pastatytas.
tybinį veikimą. Dėl to val 1938 metais.
•
je visu rimtumu ir prideramu
džia juos persekioja ir ža Kinija gavo daugiausia Tragedija atsitiko kai jos tas be Mussolinio žinios, duo atslūgo.
PELKĖMS
kultūrinti
Lietu
ramumu atidžiai sekami Skan
da įvesti mirties bausmę iš tų pinigų, 10 milijonų motina norėjo nusižudyt ir pranešimai sako.
dinavijos
įvykiai.
Komplika

vos
žemės
Ūkio
Rūmai
nupir
—
Lenkai
atbėgėliai
savo
no

tiems kurie ves komunisti dolarių pinigais ir daik primušė tris savo vaikus.
cijoms Baltijos valstybėse ne ko dar 15 naujų, vikšrinių
ru
gryžta
į
tėviškes.
Likusie

tais. Žydai pasiuntė pen Motina likus gyva bet ap SOVIETŲ valdžia skel ji Liętuvoje perkeliami Į pro matoma priežasčių.
nę propagandą.
traktorių. Pernai dirbo 31
kis milijonus dolarių Pales sideginus, reikalavo kad ji bia kad ji šiame atvejuje vincijas. Skleidžiami prasima
—
Prekybos
derybos
Berline
apie neva blogą jų už eina sklandžiai. Gerai vystosi traktorius, iš kurių 10 buvo vi
AMERIKOS Darbo Fe tinon ir $1,300,000 Lenki ją pribaigtų ir užmuštų — Vokiečių užpuolime Da nymai
sai nauji. Pelkių kultūrinimo
laikymą
neteisingi.
prekyba su Sovietais. žibalo darbai, palyginant su praėju
deracijos vadai kreipėsi į jon savo tautiečiams šelpti. pusgyvį vaiką, ką ta mer nijos ir Norvegijos — lai
kysis neutrališkai.
gaitė ir padarius.
—Šv. Sostas paskyrė Vilka ir gasolino Lietuvoje turima siais metais, šymet bus žymiai
New Yorko srities 19 sta
viškio vyskupijos kunigą Vin pakankamai.
tybos amatų unijų prašy DAKTARAI Amerikoje
cą
Brizgi (37 metų) Kauno ar VILNIUS, Bal. 8. — Vilniu praplėsti.
dami kad jos sutiktų suma miršta daugiausia nuo šir Prancūzijos prem j e r a s JAPONAI praneša kad kivyskupijos
•
vyskupu sufra je gyvenimas vis darosi tvar
žinti savo darbininkų al dies ligų, kaip skelbia Me- Reynaud sako kad Vokie Sovietų kareiviai perėjo j ganu.
VILNIUJE
kai
kurie preky
kingesnis ir vis didesnius sluogas prie statybos nebran dikalės Draugijos raportas. čių karo laivams keliai ta Mančukuo pusę ir padegė
bininkai
pradėjo
varyti
speku
apima noras taikingai
—Ministrų Taryba priėmė gsnįus
giu gyvenamų namų. Da Daktarų skaičius visoje ša po užstoti iš tų uostų kur nedidelį kaimą. Japonams Kultūros
Fondo įstatymą. Taip sugyventi. Kurjėr Wilenski, liaciją cukrum ir miltais, par
bar unijistai gauna nuo 12 lyje šymet padaugėjo 1379 jie buvo sulindę. Pusė vi ateinant Rusai pasitraukę. pat priimtas bankams tvarky Lenki] laikraštis, pasisakė už duodami juos žymiai branges
iki 15 dol. mokesties į die nariais; į šį skaičių neinei- sų nazių karo laivų dabar SUOMIJA šiomis dieno ti įstatymas kuris griežtai ap ištikimybę valstybei, o Arkiv. nėmis kainomis negu yra nu
•Jalbrzykowskis uždraudė baž
ną. Siūlo dirbti už $9 iki na daktarai atvykę iš už išstatyta prieš aliantų ata mis nupirko Amerikoje 232 saugos taupytojų interesus.
nyčiose giedoti Lenkiškas pat statyta. Su jais pradėta grie
$10.
sienių.
žtai kovoti.
kas.
įvairaus didumo kanuolių. —Patvirtinti biudžetai: Vil riotines giesmes.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

fi i R V A

PENNSYLVANIJOJE

KEARNY, N. J.
LIETUVIŲ FINANSINĖ
ĮSTAIGA

TRUMPOS
ŽINUTES
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

MIRIMAI

PAMATYKIT
VILNIŲ

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MOTUZAI RODYS FILMAS
PITTSBURGHE, BALTIMORĖJE, PHILADELPHIJOJE

Dirvos nr. 9, Vyt. Sirvydas
pajudina svarbų klausimą, bū • BROOKLYN, N. Y. — Ruo
LOVEIKIENĖ Zofija, pusam EGLEVIČIENe Elzbieta,
42
tent Lietuviškų finansinių bei
žė,
mirė
Kovo
8,
Chicagoje.
m., mirė Kovo 10 d., Broad
šiantis naujam veikalui sta Broliai K. ir M. Motuzai su
taupymo draugijų stovį bei jų tyti, Operetės choro svarbes Vilniaus atgavimo pažymėjimo
—
Raseinių
ap.,
Karklėnų
p.
Brook, Conn.
DAUGIAU APIE
Keletas įvykių Viena
kapitalų didumą, ir tame su nieji nariai p. Vitaičių namuo filmomis traukia į rytines val Užkalnių k. Amerikoje iš- EGLEVIČIUTĖ Ona, 23 metų,
L. M. D.
Diena
mini ir Kearny Lietuvių Drau se prisiminė komp. Miką Pet stijas. Jie pasekmingai rodė
mirė Kovo 10, Broad Brook,
jas Chicagos plačiose apielin gyveno 30 m.
miYUŠKA
Stasys,
pusamžis,
giją.
Conn.
rauską ir sudainavo jo malo kėse, Grand Rapids, Detroit,
Prie šios progos bus naudin
RaKearny
Lietuvių
finansinė
EGLEVIČIUTĖ
Doris, 9 metų,
rė
Kovo
8,
Chicagoje.
—
Dayton,
ir
štai
Balandžio
10
ir
nią dainą, “Skambančios Sty
ga supažindint Amerikos Lie EKONOMINIO CENTRO SU11
d.
rodė
Clevelande.
šeinių
ap.,
šidlavos
par.
dr-ja,
vardu
“
Schuyler
Build

mirė
Kovo
10,
Broad Brook,
gos”. Operetės choras, vado
tuvius su Lietuvių Mokslo DrVAŽIAVIMAS
Iš
Clevelando
išvyko
į
plačią
AVIŽIENĖ
Uršulė,
pusamžė,
ing and Loan Association”, su vaujamas Violetos Tamkiutės,
Conn. (Visos šios trys mirė
ja. Draugija turi savo nuo
Pittsburgho apielinkę, po to
tragiškai,
motinai nužudžius
organizuota
15
metų
atgal,
ka

mirė
Kovo
8,
Chicagoje.
—
Sekmadienį,
Balandžio
7,
čia
ruošia
statyti
operetę
“
Sylvia
”
rodys jas Baltimorę j e, Philasavą trijų aukštų namą, apati
Kavarsko
p.
Amerikoje
iš
dukteris
ir
pačiai nusižupitalo
turi
$103,000,
per
pasku

įvyko
Amerikos
Lietuvių
Ekedelphijoje
ir
kitur
rytuose.
Gegužės 5 d., Labor Lyceume.
nėje dalyje baras ir maudynės
Motuzai
turi
originales,
au

gyveno
32
m.
tinius
du
metu
kapitalas
padi

džius.)
nominio
Centro
konferencija.
bei bilijardas tiktai nariams.
• CHICAGO, III. — Chicagos tentiškas filmas
parodančias
Antrame aukšte salės mitin Joje dalyvavo apie 20 svečių ir dėjo $21,000 ir šėrininkams ku- . ir plačios apielinkės Lietu Lietuvos karo vadų susitikimą VAITEKAITIENĖ Ona, pus RAKAUSKAS Vincas, pusam
gams ir baras vestuvėms; šia delegatų iš kitų miestų, nepri- rie užbaigė mokėti *savo akci- vių bažnytiniai chorai dalyvaus su Sovietų vadais prie buvu amžė, mirė Kovo 8, Chicago žis, mirė Kovo 4, Chicagoje.
— Alytaus ap., Mardosų k.
i jas (maturity) per du metu
sios Lenkų sienos, kurią Lie je. — Kalvarijos par., Susme aukšte yra ir skaitykla su skaitant vietinių.
pirmoje
šios
apielinkės
taip
va

Į
buvo
išmokėta
$40,000.
nikų k. Amerikoje išgyve Amerikoje išgyveno 30 m.
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Lietuviams
įdo

ANDRICKAS Simanas, pusam KUZMECKAS Juozas, 41 m.,
goję, Stevens viešbutyje, su mios.
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sėdžiuose.
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Lietuvių
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mirė
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Pa.
mokamai, ir narių sunai kaip vimą pasiuntime žydų aukų į vė aplikaciją delei prigulėjimo • WILKES-BARRE, Pa. — L. mlisų vėliava, ir Lietuvių Die
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A.
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dvižis, mirė Kovo 8, Chicagoje.
Kovo 7, Brooklyn, N. Y.
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ties veikimo planus.
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Amerikoj
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Lietuvos
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ir
gyveno
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metus.
BENUŠYTĖ
(Vienuole Gemrekordą aukomis Lietuvos rei i 10:30 v. ryto, sekmadienį. Po- gija yra narys Federal Home lytė, su 14 kitų Amerikos slau senus pastatus, bažnyčias, po
gių, Suomijos nuo karo nuken kurių seka naujoji šalies sta OVERLINGAS Jonas, pusam ma), mirė Kovo 5 d., Elmkalams. Vilniaus Mokslo Dr- sėdį atidarė vietos biznierių de Loan Bank sistemos.
žis, mirė Kovo 8, Chicagoje.
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į
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17 d. Lietuvių auditorijoje tos taip pat yra gerai pavyku- PRABIŠIUS Antanas, pusam N. Y.
pat Pittsburghe $1,000. Taip vo referatai Generalinio Kon dar čia nepriguli. Todėl šia įvyko susirinkimas naujai or sios.
žis, mirė Kovo 11, Chicago VESTALAUSKAS Antanas, 68
pat nėra praleidus jokių svar sulo Budrio ir Ek. Centro sek- proga noriu pasakyti jog da ganizuojamo Lietuvių Piliečių
je. — Tauragės ap., Kvėdar m., mirė Kovo 7, Worcester,
besnių įvykių Amerikos Lietu retoriaus K. S. Karpiaus. Po bar yra laikas ir kitiems šios Klubo. Išrinkta laikina .val
nos par., Sauslaukių kaimo.
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Lietuviams
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žiaus, mirė Kovo mėn., Chi į mirė Kovo 12, Worcester,
Konferencija užtruko visą Pirm. V. T. Mikionis; vice pirPrie LMD. gali priklausyti
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CHICAGO,
ILL
savaite
anksčiau,
nuo
Lapkri

tu
įvyko
visiems
maloni
nuo

PUIDA
Antanas,
mirė
Kovo
i
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čio 28 į 21 dieną. Pereitą me 9, Pittsburgh, Pa.
staba.
Buvo
pranešta
kad
p.
RIMAS
Kazys, mirė Kovo 3,
'
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į
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I
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Lietuvai,
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rė Kovo 14, Chicagoje.
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i
k
t
a
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metų,
mi

RASEVIČIENĖ
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išgyveno
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Pa.
Dabartiniu laiku jau mažiau
; dirbtuvėlę, — ir bematant už- ta klasiškai, todėl patartina na Lapkričio 21, kita 28 d., nes JONAITIS Adomas, 50 metų,
visus
konferencijoje
dalyvau

kiekvienam Lietuviui muzikos
prisieina su musų kairiaisiais
j virė darbas.
mirė Vas. 9, Shaft, Pa. —
susikirsti tais reikalais, mano jančius Gedimino Ordino kava Ant. Kiela dėstė mechanikos mėgėjui atsilankyti. Pasisten vieni prisilaikys Prezidento rekomendacijos,
kiti
laikysis
su
lierius.
Pasirodė
kad
jų
yra
Liudvinavo
par., Turpių k.
i
įsigyti sau bilietus išankmanymu jie daugiau sulietu vė
supažindino narius su | kite
i kursus,
gubernatorium.
!
atsilankę
net
penki.
Tai
buvo
SINTAVIČIUS
J., 48 m., mirė
sto, kas pirmiau gaus tas turės
jo ir nerodo tokio didelio pa
Į skraidymo principais ir dažnai
šie:
J.
Ambraziejus,
V.
AmbroKovo
5,
New
Britain, Conn. Skaitykit “Margutį”, komp.
, geresnes vietas.
Rep.
sipriešinimo kaip seniau. Jau
nuosavu lėktuvu juos vežiojo,
zevičius,
J.
Grinius,
K.
S.
Kar

KOČANSKIS
Jurgis,
76 metų, A. Vanagaičio leidžiamą mu
visame Pittsburghe nei su ži
mokino skraidyti.
©KUOMET Krakatoa ugniapius
ir
Dr.
M.
J.
Vinikas.
Jų
mirė Kovo 6, New Britain, zikos žurnalą. Eina du kar
buriu nesurastus desėtko musų;
Pradedant naują sezoną, klu
kalnis
sprogo
ir
išsiveržė,
1883
tarpan
buvo
prikviestas
Kazys
Conn. — Amerikoje išgyve tu į mėnesį. Kaina metams
ASHLEY, PA.
kairiųjų kurie sėdėtų giedant
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
bo
nariai
nutarė
šią
vasarą
metais,
Sumatra
salos
miesteno 50 metų.
Lietuvos Himną, na o pirmiau! Vidikauskas, ir akivaizdoje bū dargiau nuveikti. Praėjusiaženkleliais, gausit vieną nu
I
lio
Acheen
rio delegatų, svečių ir atsilan
kariuomenė buvo JAKŠTYS Kostantas, 54 metų, merį pamatymui. Antrašas:
kas būdavo!
me susirinkime valdyba nutarė j MIRĖ MYKOLAS SALASE- j mobilizuota karo žygiui, nes
mirė Kovo 11, Dorchester,
Per paskutinius pora metų j kiusių tam įvykiui liudyti p. I priimti ribotą skaičių naujų VlčIUS.
Balandžio 3 d. čia mi į išrodė kad salą užpuola prie Mass. — Skapiškio parap.
Vidikausko
giminių
ir
draugų,
“MARGUTI S”
Soho dalies visos Lietuviškos i
narių. Jaunuoliai, įsirašyki! į rė Mykolas Salasevičius, sulau
Amerikoje išgyveno 30 m.
6812 So. Western Avė.
draugijos rengia net bendrus i p. Konsulas Budrys pasakęs į Chicagos Aero Klubą, susi-' kęs virš 50 metų amžiaus. Ve šų laivai ir kanuolėmis šaudo.
Tas
vulkanas
yra
1073
mylios
atitinkamą
kalbą
prikabino
p.
KAZUNAS Leonas, 35 m., mi
Chicago, I1L
lionis paėjo iš Kuktų k., Mari
išvažiavimus, kur kartu daly- į
i paimkit su aviacija, išmoksite jampolės par. Atvykęs Ameri atstu nuo to miestelio.
rė Kovo m., Shenadoah, Pa.
vauja LMD., Sandaros kuopa, ■ Vidikauskui ordiną.
skraidyti. Platesnių informa kon visą laiką gyveno Ashley,
tautiško ir darbininkiško Susi Ka-zio Vidikausko nuopelnus cijų gavimui atsilankyki! į klu- dirbo anglies kasyklose.
vienijimų kuopos ir visi sutel musų tautai dar apsakė vieti i bo bustynę, 3513 S. Halsted st.,
Paliko nuliudime savo žmo
niai jo artimi draugai veikėjai.
ną,
Katrę, tris dukteris ir ke
pa į vieną.
atsiųskit laišką, arba patelefo- j
Karštesnės srovinės disku- Po to tame pačiame viešbu-1 nuoki! YArds 4834. Nariais I turis sūnūs. Liko du broliai,
gyvenantis Cleveland,
sijos būdavo arba yra daugiau- tyje įvyko p. Vidikauskui ir p. i priimami berniukai ir mergai-1 Jurgis,
O., ir Antanas, Michigan valst.
Budriui
pagerbti
pietus.
šia tarp ateivių, o čia gimęs
Lietuvoje liko broliai Vincas
tės nejaunesni 18 metų amž.
e Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai — ir
jaunimas mažiau rūpinasi sveir
Andrius, ir sesuo Barbora.
TAUTINIO LIET. PAšLAP.
Net ir šiuo laiku planuoja- Velionis
jums
bus svarbu žinoti KAS — KUR — KAIP.
ilgai sirguliavo, o
timais reikalais, Jau čia gi- KLUBO SUKAKTUVĖS. Bal-■1 ma greitu laiku pradėti savos
kelias dienas prieš mirtį sun
mūšio jaunimo daug randasi 7 d., Lietuvių Tautinėje Salė
© DIRVA išeina ir per didžiausius šalčius ir per smar
konstrukcijos
lėktuvo
statyba,
kiai
buvo susirgęs.
LMD. valdyboje.
kius
karščius — ir visada yra pilna žinių, pranešimų
je, ant E. Moyamensing avė., I kurio motoro brėžinius pagami Buvo ramaus budo žmogus,
Juozas Virbickas.
apie pasaulinius įvykius.
įvyko Liet. Taut. Pašalpinio no lakūnas A. Kiela. Tai bus su visais gerai sugyveno, tai
gi ir daug žmonių dalyvavo
Klubo salės 25 metų atidary originalus, naujų ypatybių pa paskutinį
© Taigi pasirūpinkit, užsimokėti savo prenumeratą už
kartą atsisveikinti.
Prie Vieškelio Statys mo paminėjimas. Dalyvavo su- tobulintas motoras, kuris savo
Dirvą dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit
Buvo pašarvotas savo navirš 1,000 publikos. Atsilankė j galingumu, lengvumu ir ekono muose, ir palaidotas su bažnyapie tai, o Dirva lankys Jus neperstodama.
20,000 Darbininkų
ir iš kitų miestų esanti svečiai miškumu toli pralenks kitus tinėmis apeigomis iš Šv. Tre
© Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie
Laidojime
IIARRISBURG, Pa. — Prie Ekonominio Centro Konferen j lengvo tipo mokomųjų lėktuvų jybes parapijos.
pasitarnavo
laidotuvių
direkto

dar
Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
motorus. Tai pirmas panašus rius P. Leagus.
didžiojo Pennsylvanijos vieške cijos delegatai.
Giminietis.
vą visai pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.
Klubo valdyba yra: Jonas | bandymas Lietuvių tarpe,
lio tiesiamo tarpe Pittsburgho
Klevas,
pirm.
;
Jonas
Sutkaitis
ir Harrisburgo, Gegužės mėne
j Jaunieji klubo nariai dės vi©Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, pri
SKOLINA PUMPAS
sį bus pastatyta apie 20,000 ir Ant. Jankauskas, vice pirmi į sas pastangas kad dar šią va
siųskit Administracijai jo pilną antrašą. migti norit kad pasiųstume
viešų darbininkų, kurie atliks ninkai; Juozas Mironas, finan sarą būtinai savistoviai skrai-; IIARRISBURG, Pa. — Val
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
vieškelio pakraščių, slėnių ir sų sekr.; Jurgis Bekeris, užra dytų jų pačių darbo ir kon-1stijos
;
Sveikatos Departamen
Administracijai
jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
tas įsigijo $950,000 vertės ka
krantų aplyginimo ir apgraži- šų sekr.; Jonas Lesutis, iždin. strukcijos lėktuvu.
nimo darbą; reikalingas vie Direktoriai: Juozas Sungaila,
Jauni Lietuviai kviečiami įsi- Jsyklų ir akmens skaldyklų van
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
Jonas Švedas, Kazys Butikis, rašyti į Chicagos Aero Klubą. dens
tas apsodins medeliais.
<
išpumpavimui pumpas,
duoda kasykloms nemo
Tas vieškelis skubinamas už Antanas Kazelis.
Ateityje laukia dideli darbai, kurias
i
Paminėjimas buvo su banke kuriuos tikrai atliksime jeigu jkamai, apsaugojimui .kasyklų
baigti iki Birželio 29 dienos.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Visas projektas atsieis apie 70 ' tu, kalbomis ir šokiais.
musų jaunimas prisidės.
iir padarymui jų saugesnėmis
dirbti.
milijonų dolarių.
Narys. darbininkams
(
Suviiis.
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S. L. A. Pildomoje Taryboje Būtinai
Reikalinga Permaina
SLA. PREZIDENTO DESPOTIZMAS

r

j

KOVOKIME PRIEŠ CENRURĄ SUSIVIE
NIJIMO ORGANE

SLA. prezidentas F. J. Ba- griebėsi ultimatumo. O pana SLA Narių Komiteto Pareiš buvo sucenzuruotas—jį sucengočius, SLA. Apšvietos Komi šių gandų buvo spaudoje. Ir
zuravo pp. Grigaitis, SLA. Apkimas
sijai įteikė savo ultimatumą prieš tuos p. Bagočius tylėjo,
Skaitydami nekurtuose lai švietos Komisijos pirmininkas,
įsakydamas tuojau įduoti Pil ir savo tylėjimu prisipažino
ir p. Bagočius, SLA. preziden
domai Tarybai reikalavimą kad esąs nekompetentišku būti vy kraščiuose sucenzurotą Kl. Jurtas.
Tėvynės redaktorius Kleofas riausiu organizacijos vadu ir gelionio “Tėvynės” redaktoriaus
straipsnį, patys savo akim ne Paminėtasis straipsnis neį
Jurgelionis butų pavarytas iš tvarkytoju.
tikėjome.
Netikėjome, nes ne vardijo jokių asmenų ir jiems
redaktoriaus vietos.
Atsižvelgiant į visa tai kas
Už ką? Kuo jis nusikalto? Tėvynėje paskelbta ir kituose manėme kad kada nors SLA neprimetė jokių kriminalybių.
Nagi SLA. prezidentas randa laikraščiuose jau pirmiau buvo prigyventų prie tokios padėties Paminėtajame straipsnyje buvo
jo nusikaltimą kad Tėvynės rašyta, mes SLA. nariai turi kai jo organo redaktoriui tu kalbama tiktai apie tai kaip
nr. 6 tilpo straipsnis kurtame me dabar gerai pagalvoti ir rėtų būti užčiaupta burna, kai šiandien SLA. stovi, kas reikė
aiškiai parodyta jog Pild. Ta pono prezidento tokį drąsumą jis neturėtų teisės pareikšti tų daryti kad blogi dalykai bu Lietuvos Vyriausybes įgaliotinio reprezentaciniai rūmai Vilniuje.
ryba iki šiol nesirūpino SLA. suvaldyti. O tai padaryti tu savo nuomonės svarbiaisiais tų pašalinti.
turto saugumu.' Ten buvo aiš rime dabar, renkant Pild. Ta SLA reikalais.
Mes klausiame SLA. narių: ri teisę išsireikšti organe savo
kiai pasakyta kad iždininkas rybą, kad išrinkti nuoseklesnį Deja, vėliau patyrėme kad pa ar galima ilgiau tokia padėtis pažiūras linkui musų organiza
ĮKURKIME AMERIKOS LIETUVIU
p. Gugis pasitikėdamas mekle- viršininką, kuris vaduotųsi ne minėtasis straipsnis iš tikrųjų kai SLA. organo redaktoriui cijos ateities.
riams arba “tipsteriams”, Su temperamento pašokimu, ne sa
KULTŪROS FONDĄ<užčiaupta burna SLA. reikalais
Taigi
mes
protestuojame
sivienijimo pirktus gerus bond vo draugų glostymu, bet šaltu Pild. Tarybos, išrenkant naują žodį tarti — toleruoti? Prie
prieš įvedimą “Tėvynėje” cen
sus keičia į abejotinos vertės apsisvarstymu ir gerai apgal prezidentą.
ko tas musų organizaciją pri zūros. Mes raginame visus SLA.
įkūrę savo organizacijų, įvairių
bondsus. Iždininkas tai daro votu planu, stovėdamas kuoKurios SLA. kuopos dar ne- ves? Kokią demokratiją, pa narius ir kuopas pareikšti sa Prieš kurį laiką VIENYBĖ
JE buvo iškeltas svarbus Ame pašalpos ir kitų draugijų, klu
visai nieko negalvodamas, tik arčiau tolerancijos ir demokra- oalsavot už Pild. Tarybos kan
galiau,
pp.
Grigaitis
su
Bagovo protesto balsą prieš cen rikos Lietuviams klausimas, tai bų bei atskirų ratelių. Jų dau
pasitikėdamas mekleriams, ku rijos.
didatus, eikit į savo kuopų su čium nori SLA. įvesti?
įkūrimas bendros kultūrinės įs gelis jau yra išnykę ir eina už
zūrą.
rte už savo mekleriavimus ima
Ponas Bagočius yra daug pri sirinkimus ir rinkdami Pild.
Mes
puikiai
žinome,
kad
SLA.
taigos kuri rinktų į vieną vie marštin. Vien tik prisimini
dešimtą nuošimtį uždarbio.
SLA. nariai!
šnekėjęs apie demokratiją, bet Tarybą balsuokite į preziden
narių
dauguma
yra
priešinga
Sekančiuose savo kuopų su tą Amerikos Lietuvių istorinę mais negalima to įvertinti kas
Tai už to straipsnio įtalpą kiek jis ją toleruoja pasirodo to vietą už V. F. Laukaitį. Tai
buvo veikta, kurta, įnešta nau
prez. Bagočius randa redakto dabar, kada pats despotiškai tinkamas tai vietai žmogus, ir tokiems cenzurininkų žygiams. sirinkimuose kelkite protesto medžiagą. Tą įstaigą, centrą
ja ir gyvybingo. Rekordai Čia
pavadinti
Amerikos
Lietuvių
rių kaltu ir spiriasi jį pavaryt griebiasi pavaryt iš vietos Tė jį išrinkus SLA. prezidentu Mes žinome kad SLA. nariai balsus prieš “Tėvynės” cenzo
yra labai svarbu turėti. Lietu
iš redaktoriaus vietos. Vieton vynės redaktorių ir savo ulti musų Susivienijimui bus didelė nori matyti savo organizacijoj rius. Reikalaukite kad “Tėvy Kultūros Fondu ar pan. Fondo
demokratinį dalykų aiškinimą. nėje” turėtų teisę pasireikšti istorinę medžiagą sudarytų vių atvykėlių gyvenimas mus
kad iš to straipsnio parodytų matumu įsakė Apšvietos Komi- garbė.
įvairus Lietuvių gyvenimo ir pasiekia prieš 75 metus ar dau
faktų pasiaiškinti ir prisipažin siai pradėti jo neapgalvotą užTaigi, visi įsidėmėkit ir ra- Mes puikiai žinome kad šiuo visi SLA. nariai visais musų or
veiklos dokumentai arba rekor giau. O kiek per tą laiką yra
ti jog jis kaipo vyriausis orga sispyrimą vykdyti. Tai jau šykit kryželį ties vardu V. F. SLA. pild. tarybos rinkimų me ganizacijos reikalais.
pergyventa, kiek naujai kurta
nizacijos viršininkas ikšiol nie yra gėda ir pasižeminimas vi- Laukaičio ir kitų tautinio sąra tu ir metu ruošimosi prie sei Siųskite savo protestus į SLA. dai rankraščiai, knygos, foto
ir ryžtasi. Tą tik dokumentas
grafijos,
albumai,
plakatai
ir
ko nesirūpino SLA. turto sau sam SLA. Toks prezidento už- šo kandidatų vardais.
mo, kiekvienas SLA. narys tu- Centrą ir spaudą!
ir
istoriją gali pabyloti. Ameri
kita.
Tas
viskas
sujungtų
vi

gumu, SLA. prezidentas despo sispyrimas ir Apšvietos Komi
J. V. Simonaitis.
SLA.
NARIŲ
KOMITETAS.
kos
Lietuviai daug prisidėjo ir
sus Amerikos Lietuvių išeivi
tiškai spiriasi redaktorių pra sijai ultimatumas sukėlė bar
Lillian Kavaliauskaitė, Sek. jos įvykius, istorinę raidą, bu parėmė kuriantis Lietuvos val
šalinti iš vietos, net jam pasi- nius, demoralizuoja narius ir
Prezidentu — Vincas F. Laukaitis i
415
Lorimer
St., Brooklyn, N.Y. tų lyg tam tikras muziejus su stybei. Daug jie tėvynei pa
aiškint nedavęs, ir tai tik pora ardo tarp jų negeriausią taiką,
atspindžiu iš visos Lietuvių dėjo ir jos įvairiuose reikaluose.
Vice
prezidentu
—
V.
A.
Kerševičius.
mėnesių prieš seimą. O juk o businčiame seime pasės * vai
ateivijos darbuotės. Jis kartu Ar mes šiandien turime tuos
redaktorius yra daugiau atsa- dus kokių jau senai buvo.
Sekretorium — Dr M J. Vinikas
rūpintųsi Lietuvių kultūrinės visus davinius juodai ant bal
LIETUVOS
ŪKI

komingas seimui negu Pild. Ta Todėl geri žmonės, ištikimi
veiklos skatinimu bei rėmimu. to surašytus? Jei turime—
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
rybai, ypatingai SLA. preziden SLA. nariai, privalo tokiems
NINKIŲ
PAGEI

Tai butų svarbus ir reikšmin džiugu, jei ne—apverktina. Jei
tui, kuris ikšiol miegojęs, tik SLA. prezidento išsišokimams
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas.
gas Kultūros Fondas.
gu išlaikyti Lietuvybę ilgiau
dabar išbudo, ir vieton kad padaryti galą dabar, tuojau. O
DAVIMAI
Amerikoje
ir vaizdžiai perduo
Daktaras-Kvotejas — Dr. S. Biežis.
greitai taisyti situaciją, jis tai padaryti reikia rinkimuose
Klausimas svarbus, iškeltas ti sekančiai kartai tuos rekor
mažiausiai 10—15 metų pervėKAUNAS. — Lietuvos Ūki lai. Bet geriau vėliau negu dus musų pirmtakunų darbų,
būtinai mums reikia tokios įs
ninkių Draugijos centro valdy niekados.
Panašus Fondas taigos.
ba, vykdydama visuotino sky mums būtinai reikalingas. Tau
Į šį darbą turėtų įeti įvairių
rių atstovų suvažiavimo nuta tos ar jos dalies gyvenime toks
krypčių
bei srovių spauda ir
rimą, Žemės Ūkio Ministrui ir archyvas labai svarbu. Geras
žemės Ūkio Rūmų valdybai pa ir tvarkingas mokslininkas, stu veikėjai, nežiūrint politinių ar
tiekė savo pageidavimus.
dentas ar eilinis žmogus iš sa religinių įstikinimų. čia yra
Ūkininkės prašo sudaryti ai vo turto ar pergyvenimų visada visos Amerikos Lietuvių ateiškesnius ir tvirtesnius santi- sudaro tam tikrą muziejėlį, ar' vijos būtinas reikalas. Turime
kius tarp samdinių ir ūkinin panašų į archyvą. Ateičiai tas tik vieningai siekti bendrų tau
tos tikslų. Centrinė kultūros
kų, kas būtinai reikalinga ūkio svarbu ir naudinga.
įstaiga mums būtina ir ji tvernašumo kėlimui.
610 puslapių didumo populiarė knyga — Dirvos skaitytojams tiktai už
tina.
Gal tuo klausimu aiškiau
Amerikos Lietuvių ateivi ja
žemės ūkio darbininkų darbo
ir
vaizdžiau
pasisakytų musų
(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)
knygelėse tūrėtų būti įrašomi yra daug ko nuveikus ir su
senesni
veikėjai.
Laikas su
ir sveikatos tyrimo duomenys. kūrus savo ruožte. Taip gi ne
Pageidauja kad svetimtau mažai Amerikos Lietuviai yra krusti dabar. Rekordų daug
čiams miestuose butų uždrau įnešę ir į laisvosios šalies gy turime, juos visus sudėjus ir
sta samdyti iš kaimo jaunas venimą. Kiekvienos tautos da pasiknisus praeityje, padary
lis valstybėje turi ką nors to tume istorinį archyvą su bi
merginas.
Ar buvo kada karų mažiau negu da
Karo atbėgėlius pataria sių kio savo. Savaime įsiskverbia blioteka, kurio vertė butų ne
bar jų turime?
sti žemės ūkio darbams, nes į valstybės ir politinį gyveni įkainuojama.
Petras Juknys.
kiekvienas žmogus turi gyven mą. Kiek Lietuviai čia yra
Ar tik dabar atsibuna patys didieji
ti iš savo darbo, o ne iš pašal
s*
karai — ar nebuvo didesnių?
pų.
DELLA C JAKUBS
Daug ūkininkių kenčia dėl
Kaip seniau buvo užkariaujamos ir
savo vyrų girtuokliavimo. Ne
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
naikinamos valstybes?
pataisomų girtuoklių ūkiams
Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
reikėtų uždėti globą, kad nenu
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
kentėtų tokio ūkininko žeima
ir pats ūkis. Be to, griežčiau |
1.................
.................
LITHUANIAN
FUNERAL HOME
3
kovoti su jaunimo girtavimu, g 6621 EDNA AVENUE
IENdicott 1763
ų
baudžiant ir tuos pas ką jie nu
sigėrė. Negailestingai taip pat
reikia bausti ir naminės degti
nės gamintojus ir jos platin
tojus.
Mes es&ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E
Tvirtinant statybos planus, EE tirtas
Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
kreipti ypatingą dėmesį į kai =
sokios^ Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E
mo viryklų ir virtuvių įrengi E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
mą, kas ypač svarbu šeiminin
|
P. P. MULIOLIS
|
kės patogumui ir nesuaikvotų
Senoves karai — Mohameto karas
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
daug kuro.
liucija — Prancūzijos Revoliucija —
E
ir Apdraudos Agentūra
Kryžiaus karas — Religiški karai
Plėsti verpyklų ir audyklų
E
6606
Superior
Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
=
Napoleono
Karas
—
Prūsijos
Karas
tinklą.
Anglijos karai — Rožių Karas — 30
Stiprinant medicinos ir sair tt. Viskas tas aprašyta šioje 610
Metų Karas — 100 Metų Karas —
nitarijos pagalbą musų kaime,
Rusijos iškilimas — Amerikos Revopusi, didumo knygoje.
P. J. KERSIS
pirmoje eilėje atkreipti tinkamą dėmesį į gimdyves.
809 Society for Savirtgs Bldg.
3
Įdėkit į voką popierinį $1 ir už 15c pašto ženklų po 2! ir
Kaimo mergaitėms nedaryti
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
•4*<
Šių knygų mažai likę,
kliūčių stojant į bent kurią
3 centus ir pasiuskit čia telpamu antrašu:
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
specialinę žemės uki’o mokyklą,
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
ir po $1.00 duodant jos
9
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
kas žymiai prisidėtų prie že
tuoj išsibaigs. Skubėkit
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mės ūkio kultūros kėlimo ir
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
gauti sau vieną!
krašto švietimo pažangos.
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Žmonijos Istorija

KARAS

KARAS

.
|

‘DIRVA

L.A.

nulipi
APDRAUDOS REIKALE...|

džia savo istoriją, kurią parašė
Prof. Kun. Kemėšis. Ji turės
300 puslapių.

Baimės Akys Didelės

KAS KĄ RAŠO
LJITLERIO staigus puolimas ir pamušimas kaimynių
* * Danijos ir Norvegijos bene tik bus vienas jo per di
delis žingsnis, kuris įvedė Vokiečius į neišvengiamą ka
rą su Britais jurose. Britai tos progos tik ir laukė. Gi
naziai gal būt nesitikėjo kad Anglai darys ką nors dau
giau kaip tik skelbdami pažadus Vokiečių užpultoms ša
lims pagalbą teikti. Užėmimas Norvegijos priartina
Vokiečių valdomas sritis prie Britų salų, kas sudaro tie-,
sioginį pavojų Anglijai, ir dėl to Anglams nelieka nieko
daugiau kaip tik kuogreičiau imtis apsisaugoti, arba tu
rės patys smarkiai nukentėti.
Užimdami Daniją ir Norvegiją Vokiečiai sulaiko iš
tų šalių maistą ir kitokią medegą, ką iki šiol Anglai ga
vo. Vokiečiai tą pasigrobia sau ir sustiprėja. <
Tuomi taipgi užkirsta visoks eksportas iš Baltijos
šalių į Britaniją. Baltijos šalys lieka daugiau nuo Hit
lerio malonės.
Mažosios kaimynės turi nukentėti dėl to kad aliantai jų neutralumą gerbia ir nesipuola jas užimti panau
dojimui jų prieš Vokietiją. Tuo tarpu naziai išnaudoja
progas ir įtraukia tas šalis į pavojų.
Šis Vokiečių žygis rodo jų desperaciją: jie pasiryžę
arba laimėti arba turės žūti. Jie naudoja desperatiško
bandito taktiką, kuris į kampą prispirtas kovoja už gy
vastį. Išlikimui gyvu, jis bėga iš vieno namo į kitą, iš
vieno krūmo už kito, ir atsišaudo. Savo pačių namuose
Vokiečiai jau negalėtų ilgai laikytis, nes jaučia ekono
mišką slėgimą.
Bet šis savo jiegų išmėtymas po didelę Norvegiją
gali iabai greitai būti jiems pražūtingu išsišokimu.
Vokiečių užblokavimas Baltijos juros tuo tarpu pa
šalina bent laikinai pavojų Lietuvai, tačiau Lietuva už
blokuota visai praras savo eksportą su užjuriu ir nega
lės nieko gauti iš užjūrio kas jai labai reikalinga. Liks
tik Vokiečių ir Sovietų malonėje.
©

''TARP Lietuvių Amerikoje eina kartais gana ir karš* ti ginčai tarp Anglijos šalininkų ir Vokiečių šali
ninkų. Lietuvių yra pasidavusių ir Vokiečių propagan
dai, ir jie labai norėtų matyti kad šiame kare Hitleris
“nulaužytų Anglams ragus”.
Nors už Vokiečius jie daug ko pasakyti negali, ta
čiau aišku kad į juos paveikus ir komunistų ir nazių
propaganda ir jie su tais propagandos skleidėjais kar
štai išsireiškia prieš Anglų turėjimą viršenybės jurose,
prieš valdymą daugiausia kolonijų pasaulyje,-ir nuolat
prikiša Anglų valdymą ir slopinimą Indijos.
Anglai, reikia pripažinti, daugelį kolonijų valdyda
mi jas sucivilizavo ir tokiai Indijai kaip ir kitoms dide
lėms kolonijoms užtikrino ilgesniems laikams nepaliečiamybę ir ramybę. Yra tokių kraštų kurie nebūtų ga
lėję patys valdytis ir jie butų ėję iš rankų į rankas ir
kentėję, vargę. Tokia Indija gal butų pakartotinai už
imama Japonų, Vokiečių ir kitų ir vis teriojama, naiki
nama, plėšiama.
Bet mums mažai apeina tolimos Britų kolonijos.
Mes galim kalbėti kaip butų geriau Lietuvai? ar kad Vo
kiečiai butų galingesni ar Anglai.
Reikia manyti kad visi šaltai protaujanti, bešališki
Lietuviai sutiks jog Anglų turėjimas viršenybės pasau
lyje išėjo ir išeis į visokiariopą naudą Lietuvai.
Juk po didžiojo pasaulinio karo Anglai galima sa
kyt išėjo laimėtojais, ir jie didžiausioje dalyje pagelbė
jo Lietuvai sustiprėti ekonomiškai, suimdami didžiausią
dalį Lietuvos maisto eksportų, o už tai nieko daugiau
nereikalaudami kaip tik formalių prekybinių sutarčių.
Lietuva taip gerai ekonomiškai pakilo tik todėl kad
pašoninės kaimynės, Rusija ir Vokietija, buvo apslopintos. Bet kaip tik jos pradėjo stiprėti, kaip tik pradėjo,
pramatyti progas kitus užpulti ir slopinti, tą ir darė be
atodairos. Vokiečiai parbloškė kelias savo kaimynes
šalis, ir net gana dideles ir galingas, ir pernai metą pagrąsino parbloškimu Lietuvos jeigu nebus gražiuoju ati
duota Klaipėda ir Klaipėdos kraštas. Vokiečiams, kar
tą nugalėti, kitų tautų žmonės nėra žmonės bet gyvuliai.
Vokiečiai ne iš reikalo bet iš savo tokio išdidumo mano
kad kitos tautos neturi teisės net pasaulyje gyventi, o
jei gyvena tai turi būti žemesnės už juos.
Vokiečiai Lietuvą paliko neparblokštą ne iš kokios
savo didelės “meilės” Lietuviams, bet todėl kad nematė
būtino reikalo veržtis į šiaurę Baltijos pakraščiu, kuo
met jiems svarbiau yra stumtis į rytus.
Ne geresni už Vokiečius yra ir Sovietai, Iki jie bu
vo taip sakant užpakalinėse vietose, jie paliko mažas
šalis oficialiai ramybėje (nors komunistų propaganda
tikslu padaryti tose šalyse perversmus buvo vedama be
pertraukos). Kaip tik pamatė galį ką nors parblokšti
ir Sovietai šoko tą daryti; jie prisimetė mažoms savo
kaimynėms iki to kad arba pasiduokit arba mes karo
jiega pasiimsim ko siekiam. Tą atliko vos keli mėne
siai atgal Pabaltijo šalyse, o Suomiją net užpuolė.
Jeigu kas šių faktų akivaizdoje atsisako permatyti
keno viršenybė pasaulyje yra naudingesnė Lietuvai, su
juo neapsimoka argumentuoti.
Jeigu Hitleris laimėtų, tada įvyktų žymus Europos
ir gal net pasaulio žemėlapio pertvarkymas, o mažoms
jo kaimynėms šalims užeitų sunkios dienos. Iš to lai
mėjimo, žinoma, pasinaudotų ir Sovietai, o tas dar blo
giau butų musų šaliai, Lietuvai.
•AMERIKOS ūkininkai sunaudoja nuo 400 iki 600 mili
jonų kuolų per metus statymui naujų ir taisymui senų tvorų.

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt širvydas.
Ugnis!
Dienraštis Vilnis nurodo kad
SLA. organizacijoje dabar “ba
talija”, nes eina Centro Valdy
bos rinkimai. Sako, visi kan
didatai muša vienas kitam že
miau pilvo, o amuniciją prista
to paties Centro žmonės.
Kairėj i srovė, tas dienraštis
tvirtina, turinti tikrą “zmeječniką” visoms kovoms iš SLA.
prašalinti. Sako, ten reikia
“koalicinės valdžios”!
Bet koalicinės valdžios nėra
Sovietijoje. Nėra jos nei kai
riųjų Susivienijime, L. D. S.
O Vilnis šias dvi organizacijas
giria “rojišku” tobulumu. To
dėl, mums regis, jos privalėtų
agituoti kad SLA. valdytų vie
na politinė grupė.
Tautininkai, aišku, stovės
kad ta valdomoji grupė butų
tautininkai, o ne keturių vėjų
tarptautininkai.
▼▼▼

Katalikų Susivienijimas
LKRSA. savo pradžią skaito
nuo to paties įsikūrimo ką ir
SLA. Tokiu budu šymet jam
sueina 54 metai.
LKRSA. organas Garsas pa
sidžiaugia faktu kad šios orga
nizacijos iždas dabar siekiąs
$1,505,286.36, ir kad per 54
metus Amerikos Lietuviams
(nariams) tapo ' išmokėta po
mirtinių, pašalpų ir aukų apie
$3,400,000. Tai didoka suma
ir meta šviesos kiek butų bu
vę galima šiuo atžvilgiu atlikti
jei broliškos pašalpos klausi
mas nebūtų buvęs partiniai ir
sroviniai suskaldytas.
Katalikų Susivienijimas lei-

*

*

Kuomet žmogus mato dram
blius ten kur jų nėra, jį girtu
paskaitome. Nesančius dram
bliukus pradėjo matyti kairių
jų Vilnis. Ji buk matanti kad
iš Lietuvos “plačia srove”
plaukia be parašų laiškai ir ko
respondencijos, kurios ‘aiškiai’
duodą surpasti kad Lietuva tu
ri taip kovos su Sovietija kaip
kovojo Suomija!
Man tenka pasiskaityti veik
visi Amerikoje išeiną Lietuvių
laikraščiai, ir aš ne tik “pla
čios srovės” nematau, bet nei
dencijos nepastebėjau! Kažin
kokius laikraščius Vilnies re
daktoriai skaito?
Visi Lietuviai Lietuvoje ir
Amerikoje yra pilnai sutikę
kad kol Sovietija korektingai
su Lietuva savo sutartį vykdo
tol Lietuva korektingai vyk
dys savo pažadus. Jei kas da

bar Lietuvą siundytų kelti ka
rą prieš Sovietų Rusiją tai bu
tų aršiausias Lietuvos priešas.
Tokie priešai (kaip 22 metų
gyvenimas parodė) yra musų
ir Lietuvos komunistai.
Bene jie tik nori nesamomis
“plačiomis srovėmis” ką tokio
išprovokuoti, kad Sovietija ištiesų Lietuvą ginklu pultų ir
“nuramintų” ?
Kodėl Vilnis taip nesamo da
lyko bijo?
KATALIKŲ savaitraštis Amerika sako, Lietuviai katali
kai be kompromisų pripažysta
tik tikybą ir tautybę. Tauti
ninkai čia vienu laipsniu aukš
čiau pašokę: jie dar pripažysta
ir dorą.
LIETUVOJE vidaus vande
nų plotai, pakitėjus krašto pa
dėčiai, pasidaro 91,000 ha. Tai
yra ežerai ir tvenkiniai. Iš
šio ploto apie 63,000 ha yra
valstybės nuosavybė ir apie
27,000 ha priklauso privatiems
savininkams. Pažymėtina kad
Lietuvoje yra apie 2,000 ha
dirtbinių tvenkinių, įrengtų
specialiai karpams auginti.

A

Norėjau aš deimanto grudus pagriebti,
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai,
Norėjau aš laimę pasaulyj pasiekti,
O teko man usnys ir dagių pluoštai.
Norėjau prikalbint prie darbo doringo,
Prie darbo svarbiausio žmonių kuodauNorėjau ištarti jiems žodį širdingą (giau,
Bet širdis atšalusias, ledą radau.
O vis gi šiądieną dar mislys man mena
Kad svieto žmonelių širdies viduryj
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena,
Kaip brangus žemčiūgai giliam vandenyj.
—Pr. Vaičaitis.

PASAKOS APIE JAUNYSTĘ
Kai gražuolė naktis sidabriniu laivu
Iš užu žaliojo šilo atplauks,
Kai žvaigždutės danguj iš už juodų kalnų
Jas lydėti mėnulį pašauks —
Argi Tau ne vistiek ar mėnuo sidabru
Tavo saulėtą taką barstys,
Ar jaunystė kvepės žalsvų rūtų kvapu —
Ir Tavo dainas nutildys....

Tu suprasi tada kodėl žvaigždžių būriai
Tau juokias — jaunystė, jaunystė!
Kodėl tolius rausvus šiądien Tu užburei,
Ir kodėl Tave juokas suvystė....
Bet — ar ilgai žydės tos lelijos sode?
Ar greit jųjų žiedai suvys?
O aš meldžiu tik tiek: palydėki mane,
Kol danguj aušrelė nušvis....
J.K.
Nevėžio Dukra.

ŠUO ŽMOGAUS APGYNĖ
JAS
J\ /[ ES su savo šunimis esame taip apsipratę
* A jog nei nepastebim jų meilumo, prielan
kumo, ištikimybės, sąžiningumo ir geradaringumo. šuo ne tik tuos namus kuriuose jis yra
maitinamas stropiai saugoja nuo vagių ir plė
šikų, bet visus namiškius apgina nuo visokių
priešų kaip namie taip lygiai ir svetur ar ke
lionėje. Ir šuo už savo stropų ir sąžiningą pa
tarnavimą nereikalauja jokio atlyginimo šalia
malonaus žodžio, paglostymo, ir paprasto mais
to, kurio vertę sulyginti su šunies sąžiningo pa
tarnavimo verte, juk yra gėda ir prisiminti!
šuo neatsižvelgdamas kiek ir kokį maistą jam
duosi, jis savo maitintoją nuoširdžiai myli, stro
piai sergsti ir sąžiningai apgina.
šunies atsargumas.
Kartą Lietuvoje su
savo keturkoju draugu, Britu, vaikščioju girio
je. Suprantama, kaip jis greitesnis už mane,
jis nėjo greta manęs, bet vis suko ratu aplink
mane, ir apuostinėjo kiekvieną krūmą ir kups
tą, kurie, pagal jo geriausį supratimą atrodė
nepasitikėtinais, nes ten galėjo slėptis mudvie
jų priešai.
Taip mudviem bevaikščiojant, vienoje vie
toje tik su sykiu Britas pradėjo histeriškai lo
ti. Einu pažiūrėti ką jis ten taip smarkiai už
puolė. žiuriu, prie kupsto susirietus ir buožę
(galvą) atrietus, gatavai tik kirst ir įgilt, tyso
juoda gyvatė. O šuo lodamas aplink bėga, kar
tais apsistodamas, ir su savo pirmutine koja
muša į žemę, matomai gyvatę išgąsdint ir išju
dint iš vietos. Supratęs savo draugo tikslą, aš
su lazda, kurią visada nešiodavausi, kirtau į kup
stą prie kurio gulėjo gyvatė. Gyvatė pabūgo
lazdos kirčio, išsitiesė ir skubiai smigo į kupstą.
Bet, kaip tik ji paspėjo išsitiest, Britas žaibo
greitumu puolė prie gyvatės ir nustvėręs per
pusę taip smarkiai sukando ir kratė kad nei ne
simatė šuns nasruose gyvatės. Kiek pakratęs,
gyvatę sviedė toliau nuo savęs ir atidžiai tėmijo. Ir taip greit kaip tik gyvatė krustelėjo, šuo
vėl stvėrė ją ir kratę iki gyvatė nekrutėjo.
šunies protas. Negreit po šito įvykio, kny
gą skaitydamas apie gyvates aš dažinojau ką
šuo, matomai iš prigimties, žinojo, tai yra, kad
gyvatė, kuomet atrietus savo buožę tyso tai ji
yra pilnai pasiruošus kirst ir tik kirsdama te
gali įgilti. O kuomet gyvatė išsitiesia ir šliuožia, ji tada negali atriest savo buožę.
Dabar yra aišku tas kad šuo tokį gyvatės
būdą žino instinktyviai, ir todėl jis ją baidė kad
ji išsitiestų, ir tuo momentu gaut progą pastvert ją ir užkratyt.
Paaiški jog šuo apie gyvačių būdą yra iš
mintingesnis negu žmogus. Na o tą supratimą
juk negalėjo jo motina jį išmokyt, nes ji nebylė.
Nekalbantis draugas. Daugelis tyrinėtojų
šunų budo ir proto pareiškia kad šuo yra labai
išmintingas ir inteligentiškas gyvulis, šuo dau
giau supranta negu mes manome apie jo protą.
Bet šuo nelaimingas tuo kad jis negali mums
pasakyt tą ką jis supranta! Gaila nebylio šu
nelio !
Mano kitas keturkojis draugas, Princas,
kaip paprastai, ramiai gulėjo ant grindų ir snau
dė. Į mano krautuvę inejo jaunas vaikinas, ku
ris savo rankas turėjo sukišęs į kišenius, ir pa
prašė iškeist jam penkinę. Man atsakius kad
neturiu smulkių pinigų, jaunuolis dirstelėjo į
Princą, apsisuko ir žengė eit lauk, šiuo momen
tu Princas kaip iš ugnies šoko, puolėsi prie vai
kino ir griebė už kojos. Šitą pamatęs, pribė
gau prie šunies, neleidau jam daugiau draskyt
nepažystamą jaunuolį. Kada aš šunį aprami
nau, vaikinas tik dėbtelėjo į mane ir mano gy
nėją Princą, ir nei neužprotestavęs už šunies
įkandimą į koją, skubiai apleido mano krautuvę.
Daugiau mudu su Princu tą vaikiną nematėme
iki šiai dienai.
Paslaptis tebėra tai kodėl Princas griebė
tam vaikinui už kojos, kai jis pirmiau o nei pas
kiau niekam nieko panašaus nedarė? Ir dėl ko
tas vaikinas man nieko nesakė už mano šunies
įkandimą jam į koją ir pasišalino?
Šitie du klausimai sudaro tą .misteriją, ku
rią, gal būt, niekada nepasiseks išaiškinti, nes
mano draugas Princas, kuris žinojo ką darąs,
negali pasakyti tą ką jis supranta.
J. S. Sudavus.

Knygnešiui-Poetui Jovarui
Tamsiais laikais nešei Tu šviesą
Dėl savo brolių vargstančių,
Laisvos minties skleidei tu žodį,
Į laisvę jieškojai kelių.
Nors nešdams sunkią vargo naštą,
Carizmo slegiamoj šalyj,
Visus guodei daina širdinga,
Auklėjai meilę jiems širdyj.
Tavų dainelių kovos aidas
Tuoj rado atgarsį visur,
čionai tėvynėj, brolių tarpe,
Ir iškeliavusių svetur.
Jieškot už marių laisvės, laimės,
Kad broliams likusiems padėt
Kovot su budeliais, engėjais,
Jiems juodą vargą nugalėt.
Ir Lietuva štai prisikėlė,
Gvvuoja sau laisva, gražiai,
Nes ją mylėjo, uoliai šventė
Garbingi musų knygnešiai!
Pagerbkim juos už didį darbą,
Sušukim Jovarui valio!....
Lai žydi laimė ir liuosybė
Per amžius musų Lietuvoj.
Šiauliai.
Jonas Orintas.
TAUTIŠKU ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ
MOKYMAS

Nuo pereito rudens, prie Kūno Kultūros
Rūmų, Kaune, yra įsteigta Tautiškų šokių ir
žaidimų Vyriausi Komisija, kurios tikslas yra
skatinti mokyklinę ir nemokyklinę jaunuomenę
pamėgti savo tautiškus šokius ir žaidimus, jų
mokytis ir mokyti kitus.
Tam tikslui Vilniuje, Telšiuose, Ukmergėje,
Panevėžyje, Šiauliuose ir Marijampolėje stei
giama komisijos. Jau pradėta ruošti tautiškų
šokių leidinys su 15 ar 16 šokių aprašymais,
schemomis ir fotografijomis, Lietuvių ir, grei
čiausia, Anglų kalbomis. Leidinys išeis apie
Balandžio mėnesį. Steigiama reprezentacinė
tautiškų šokių šokėjų grupė iš 32 asmenų.
Vilniuje Birželio mėnesį numatyta pirmu
tinė Tautiškų šokių šventė.
Praeitą Vasario mėnesį buvo šaukiama tau
tiškų šokių bei žaidimų komisijų ir organizacijų
atstovų suvažiavimas ir ruošiama tautiškų šo
kių kursai.

Dar Vienas Faraonų Kapas
Iš Egipto praneša kad po 10 metų tyrinėji
mų atrasta kapas 3,600 metų senumo, kuriame
radosi ir tų laikų faraono mumija. Spėjama
kad tas puošnus kapas, kame rado daug aukso
ir visokių brangių papuošalų, buvo 21-mos di
nastijos faraonų, kurio vardas buvo Psou Sennes, gal būt vienas iš Saliamono uošvių.
• PENNSYLVANUOS universitetas tyrinė

jo džiovos apsireiškimą tarp studentų atletų ir
rado kad džiova juos lygiai taip pagauna kaip
ir šiaip studentus.
• MIRUSIOJOJE Juroje, Palestinoje, drus
kos kiekis yra penkis kartus didesnis negu pa
čiuose okeanuose.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė.

Cleveland, O.
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DIRVA

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje

M. Springborn

4

<<

Ši įdomi istorine apysaka Dirvoje tęsis ištisą vasa
rą. Užsimokekit savo prenumeratą dabar ir už
mirškit apie tai. Dirva jus lankys netrukdoma.

AMERIKIEČIU AUKOS VILNIUI EINA
GERIEMS TIKSLAMS

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

pimo darbe net iš didžiojo karo
laikų, kada jiems tekdavo va
dovauti musų pabėgėlių šelpi
mo daibams tolimuose Rusi
jos centruose. NEI VIENAM
JŲ NIEKAS NIEKO PRIMES
TI NEGALĖTŲ. JAIS PASI
TIKI VISA LIETUVA, RODOS
GALĖTŲ PASITIKĖTI IR AMERIKIEČIAI.

Viename-kitame brolių Ameri rugodavau kad mes Amerikie
kiečių laikraščiuose buvo pas čiai nežinojome kaip ir kur bū
kelbta straipsnių, kuriuose reiš davo panaudojamos musų su
— Vakar tu kelis kartus tarei Marijos var kiamas nepasitikėjimas Vil dėtos aukos. Bet šiandien, kai
(Tęsinys iš pereito nr.)
dą. Aš žinau, tai yra moteriškas vardas Vo niaus Kraštui Remti Draugija man tenka matyti V. K. Remti
kietijoje. Kas ji, ta tavo Marija? — paklausė ji. (apie tai sužinojau iš “Vieny Draugijos darbą ir dalyvauti
UŽTIKTAS!
Be tų aukų, kurias Komite
— Švenčiausi Mergelė, Dievo motina, — iš bės”, Nr, 28, iš šių metų Va Vyr. Komiteto posėdžiuose, esu
tas
gauna iš Amerikiečių, jis
Taip pat ir Nomeda prišoko prie lango, nu kilmingai atsakė Klauzas. — Mes, riteriai, esa sario mėn. 2 dienos). Tuose giliausia įstitikinęs kad toks
sigandus.
me prisiekę Jai tarnauti. Nors ir šios žemės straipsniuose nusakoma kad iš priekaištas jokiu budu negali gavo ir gauna iš Lietuvos žmo
— Eik už uždangos, greičiau! — sušuko ji moterys vadinamos tokiu vardu, bet kryžiuotis V.K.R. Draugijos atsišaukimo būti taikomas Vilniaus Kraš nių; ir šie, aiškus dalykas, rei
kalauja kontrolės ir atsiskaity
KO LIŪDI, BROLAU?
riteriui. — Laume, stalą su vakariene nešk te neturi savo širdyje kurstyti žemiškos meilės į Amerikiečius gaunamas esą tui Remti Draugijai.
mo.
Racionalumas
aukų
sunau

nai. Rodos, jie tikrai čia ateina.
jausmo.
—Ko liūdi, brolau?
toks įspūdis: “Jus jauslus iš Kad' nebūtų nei mažiausio
dojime ir didžiausia nauda šel
—Kaip gi neliūdėti,
— Vadinas, ji deivė, — tarė lengvai atsidu eiviai tik duokite aukas, o mes pagrindo panašiems priekaiš
Senelė skubiai Įvykdė Įsakymą. Klauzas
piamiesiems — tos yra veda
Už degtinės stiklą
negriežtai murmėjo pasipriešinimo žodžius. Jis sus Nomeda, — aš gi maniau.... — bet ji ne jau žinosime ką su jomis pa tams, kad Amerikiečiai kurie
mosios Vyriausiojo Komiteto
Tiek
daug reik kentėti!
baigė sakinio ir ėjo toliau galvodama.
kovodamas turis mirti.
daryti”.
aukoja Vilniaus Kraštui žino darbų linijos.
Kartą
mane smuklėj
Netrukus jiedu pasiekė skardžių. Nomeda
— Nebūk paikas, — tarė jam Nomeda. —
Po Vasario mėn. 2 dienos tų kur ir kaip panaudojamos
P-fie
užbaigos
tenka
pasaky

Draugai
pavaišino,
Manai kad mes, Prusai, žudome savo svečius, vėl dingo tankmėje, perėjo per gulinčio ąžuolo Amerikiečių laikraščiai jau jų aukos, V. K. Remti Draugi ti, kad V.K.R. Dr-jos darbą ir Pristatę ant stalo
kaip kad riteris Folradas Nuostabusis, kuris kamieną ir po valandėlės gryžo riterio žirgu ve gavo visą eilę mano pranešimų jos Vyriausiojo Komiteto esu atsiskaitymą neteisingą butų
Degtinės ir vyno.
apie Vilniaus Kraštui Remti pakviestas dalyvauti jo posė
kartą supleškino savo svečius su visa pilimi dina.
—
Na, — sako, — išgerki,
— Aš pravesiu tau kelią, — tarė ji ir leng Draugiją ir jos Vyriausį Ko džiuose ir informuoti užsienio lyginti Amerikoje su buvusiais
Lancenberge? — Dar vis svyruojantį riterį ji
Čia tris syk valyta,
pokariniais kolektoriais, kurie
Įstūmė Į šalinu ir užtraukė užuolaidas. Aš ei vai žengė priekyje, kildama skardžiaus krantu. mitetą, kurio posėdžiuose kas spaudą apie Vilniaus reikalus
Jinai
specialiai
važinėdavo Amerikoje įvairių
nu pasišnekėti su tėvu. Laumė palieka prie Ties vienu siauru takeliu, kuris ėjo skersai upe savaitė, kaipo buvęs Amerikie ir apie V. K. Remti Draugijos ‘ partijų reikalais ir aukas rink Vaistams padaryta....
lio, ji sustojo.
Išgėriau stiklinę,
menėj, — sušuko ji jam.
tis ir žurnalistas, dalyvauju. veiklą. Tą informavimo dar
davo partijų tikslams. šian Ir taip man patiko,
—
šio
takelio
tu
turi
nepamesti,
—
tarė
ji,
Klauzas pasijuto aukštoj, beveik tamsioj
Ne vienas klausimas jau bus bą dirbu, Amerikiečių spauda dien Vilniaus Kraštui Remti
patalpoj; viename pasienyje stovėjo paprastas rodydama į vakarų pusę. — Jis išves tave iš miš Amerikiečiams paaiškėjęs, ta gauna iš manęs pranešimus Draugija renka aukas ir tik Kad degtinė drauge
žvėrių kailiais apklotas patalas. Ar tai buvo ko. Laikyk tekančią saulę užpakalyje, kol josi čiau šiuo momentu neiškenčiau (lig šiol jau esu išsiuntęs per sliausiai jas sunaudoja išanks Pirma man paliko....
Nomedos miegamasis? Jis neturėjo laiko to mišku, paskui pasuk į žiemius ir taip pasieksi neparašęs atsakymo į viršuje 20 įvairaus turinio straipsnių to numatytam viešam visos Aptemo man protas,
Visą gerą metęs
kiems klausimams. Atidžiai klausėsi trukšmo Karaliaučiaus pilį. Nesuk miške į dešinę, nes minėtus priekaištus, kurių tik ir pranešimų). Ir dabar atsi
Lietuvos
tikslui.
Jei
įvairių
Paklydau
iš kelio
kuris buvo girdėti lauke. Jis dar girdėjo ginklų tau butų tikra mirtis. Tai šventas miškas ir slas, matyt, reikšti nepasitikė liepdamas į pasirodžiusius A- srovių ir partijų kolektoriai ir Tikslo nesupratęs.
žvangėjimą ir daugelio balsų neaiškų klegesį. neturi kelių; ten įkėlęs koją svetimšalis suima jimą V.K. Remti Draugija (ir merikiečių spaudoje priekaiš
oficiozai nedavinėjo Amerikie Ko ašaros krinta?
Jis nugirdo vieną drūtą klausiamą balsą ir kitą mas ir nukankinamas, šventų dievų bustynės jos Vyriausiuoju Komitetu).
tus, darau tai ne tik kaipo V. čiams apyskaitų, tai gal jie tu Kas jas sulaikys!
jauną, atsakinėjantį. Staiga jis girdi sunkius kaimynijoje tu nakvojai; jei kas butų sužinoję
žinau kad Amerikiečiai su K. Remti Vyr. Komiteto ben rėjo nors jiems patiems arba
Kodėl veidas tamsus,
kario žingsnius ir Nomedos lengvą eiseną. Jie apie tave, tikriausia mirties butum neišvengęs. pranta jog iš Lietuvos ypač da dradarbis, bet ir kaipo buvęs jų atstovaujamoms partijoms
Nelinksma širdis?
Ji kalbėjo rimtai. Susijaudinęs Klauzas bar atsakinėti į bent kuriuos
inėjo į vidurinį pirkios ruimą ir kaž ką karštai
—Ai, brolau, kur veidas
Amerikietis, suprantąs reikalą žinomus tikslus. Tokių tikslų
griebė
jos ranką.
kalbėjo; tai buvo tas drūtasis balsas, kuris lau
puolimus Amerikos spaudoje tiksliausia Amerikiečius infor nėra ir negali būti veikloje Vil Gali būt ramus:
— Tai tu mane iš mirties išgelbėjai? Kaip yra labai sunkus dalykas, kar muoti ypač tais klausimais ku
Kentėjau kalėj’me
ke klausinėjo ir įsakinėjo. Jų kalbos Klauzas
niaus Kraštui Remti Draugijos,
aš
galiu
tau
atsidėkoti
už
tai,
ką
savo
priešui
Keturis metus!. .. .
negalėjo suprasti, tik vėliau karys pridūrė Vo
tais jis gali nepasiekti tikslo: rie yra susiję su Amerikiečių kurią įsteigė ir kurią prižiūri
padarei
?
Na,
gerai, sutikęs
kiškai: — Na, jeigu jis tavo svečias, tebūnie.
ką jau parašė ir išspausdino aukų sunaudojimu.
ir kontroliuoja pati Lietuvos
Naujuosius
metus
—
Man
nereikia
padėkos,
—
tarė
ji
tyliai.
Svečią visuomet siunčia dievai.
tas jau parašyta ir žmonių pa Negalima čia nesuminėti to visuomenė.
Mesiu
ir
aš
gerti,
Ir tuojau jis išėjo iš pirkios, o Nomeda pri — Padariau ką turėjau padaryti.
siskaityta. Gali dar būti ir apgailėtino Amerikiečių spau Jei kurie nors Amerikiečiai
Tegul
jie
pražus....
Ji nurišo nuo kaklo ilgą, ploną raikštelį, prie klausimas, ar jie visi paskai doje pasirodžiusio pasiūlymo:
ėjo prie uždangos. Laumė ėjo iš paskos. Klau
Nuodai reklamuoti
kurio
buvo pritvirtintas kąsnelis dailiai išdirb tys atsakymą? Vienok negali “šelpimo darbą vesti per sve nepasitiki Lietuvos visuomene,
zas atsisakė tęsti pertrauktą vakarienę ir sės
Atneša blogybę,
tai
jau
jų
pačių
įsitikinimų
da

tis prie židinio. Jis esąs nuvargęs ir nenorįs to gintaro.
ma butų neatsakyti, matant timų valstybių”, tame skaičiu lykas. Tie, kas pasitiki, auko
Mums reikia kovoti,
— Pasiimk atminimui, — prašė ji. — Tai tuos reikalus kurie rupi V.K. je ir net per žydų privačias or
jos ilgiau trukdyti. Moterys paklojo jam pata
yra mano motutės dovana. Laikyk ją saugiai; Remti Draugijai ir žinant kaip ganizacijas . . . Toks pasiūly jo ir aukos. Jei yra noro su Stiprinti blaivybę!
lą ir linkėjo gerai pasilsėti.
Vikt. Tatarėlis.
žinoti, ar yra pagrindo nepasi
Lauke viskas nurimo j kartkartėmis buvo gal kada jos tau prireiks. Raikštis ilgas ir tvir daromos yra pastangos tuos mas yra didžiausias koks tik
tikėjimui, tai ar nebūtų patar
tas, nors toks plonas rodosi; jis laiko vieno
girdėti tolimi balsai.
'
galėtų būti įžeidimas, mestas tina aiškiausia įsitikinti ir tik
reikalus tenkinti.
LIETUVIŠKI komunistai iš
— Tavo patalas jau paklotas, — tarė ji, žmogaus svorį. Ir jeigu tave sugautų mūsiš
musų pačių žmonių visuome po to kad jau nėra jokių abe džiausgmo kad Rusija nugalė
Viename
laikraštyje
sakoma
atsigręžus į Klauzą. — Gali ramiai sau miegoti. kiai, tai parodyk jį ir ištark mano vardą: No kad nuo “pat Lietuvos įsikū nės įstaigtai tarpsroviniu pa
jojimų, prabilti spaudoje, šia jo Suomiją, net spiegia.
Jokio pavojaus tau nėra šioje pastogėje. Rytoj meda.
grindu Draugijai, veikiančiai me atsitikime, kai kurie brolių
Patys būdami mažos tautos
rimo
visoki
Lietuvos
kolekto

Klauzas paėmė papuošalą iš jos rankos ir
anksti Laumė tave pažadins, tuomet aš išvesiu
privatine geros valios piliečių Amerikiečių laikraščiai neparo žmonės, neturi gėdos dabar di
riai
ir
oficiozai
visada
kleboniš

abejodamas jį žiūrinėjo: ar jis gali jį priimti?
tave į tikrą kelią.
džiuotis kad jų garbinama Ru
iniciatyva, paremtai visuomeni
Bet ji taip maldaujančiai žiurėjo į jį. Čia tikrai ką toną vartojo: “Nežiūrėkit nės kontrolės ir veikimo prin dė to pilietinio rimtumo: iš at sija laimėjo prieš mažytę kai
/Tai tarus, ji išėjo.
ką mes darom, bet klausykit
sišaukimo tono jie skubiai pa
mynę.
Kurį laiką Klauzas girdėjo ją dar triusiant. jokios nuodėmės nebus. Užsikabino ant savo ką mes sakom, o mes geriau cipu. Man rodos kad to pasiū
sidarė toli siekiančias išvadas
kaklo
ir^paslėpė
gintarą
po
šarvais.
Paskui gryžo Nomedos tėvas, bet kadangi nieko
žinosim ką su jūsų aukomis lymo autoriai padarė jį neap ir jau kelia nerimo visuomenė Kai Hitleris norėjo Lietuvą
—
Dėkoju,
Nomeda;
aš
jį
saugosiu
ir
tave
užkabinti pirmiau, jie gatavi
nebuvo įtartino, pagaliau susirado savo patalą
daryti”. Pergyvenant Lietuvo galvoję ir patys nežinodami kad je tokiu momentu, kada reikia buvo persiplėšti kad, tik Lietu
atminsiu.
Sudiev.
ir greit užmigo ramiu miegu.
je dabartinius sunkumus, ma Amerikos ir Tarptautinis Rau visų tautos jėgų šio meto sun va nepadarytų kokių artimų
— Sudiev. Nepamiršk Nomedos.
Jis pabudo rytą. Prie jo stovėjo Laumė ža
donieji Kryžiai šelpimo darbą kumams nugalėti.
sutarčių su Vokietija. Kada
Dar kartą pamojo ranka į jo pusę; paskui tant koks didelis yra Vilniaus
dindama jį ir stengdamasi paaiškinti kad jau
musų krašte dirba tik per Lie
žmonių
vargas,
žinant
su
ko

Karolis
Vairas
—
Račauskas,
dabar pats Stalinas susitarė su
metas keltis. Rausva aušros šviesa skverbėsi ji susivertė atgal ir dingo krūmuose. Klauzas kiu pasiaukojimu Vilniaus Kra tuvos organus, pvzd. per LietHitleriu, Lietuviški komunis
British
and
Foreign
News
pro dvi sienos angas ir skelbė kad diena jau žiurėjo įkandin, šoko ant žirgo ir smagia riste štui Remti Draugijos nariai tuvos Raudonąjį Kryžių.
Service atstovas Pabaltijui. tai dreba iš baimės kad kar
prasidėjus. Jis žvaliai pakilo ir nuėjo su senele le nujojo jos nurodyta linkme.
tais Lietuva kaip nors Hitlerį
dirba kad mažinus skurdą ir Mano pasiųstų Amerikiečių
į vidurinį kambarį, kur jo laukė Nomeda su
padėjus tiems kuriuos prislėgė spaudai pranešimų tarpe yra VENETIAN BLINDS nenuskriaustų....
II.
dubeniu garuojančios sriubos. Jis turįs pasi
sunki vargo našta, skaudu skai trumpos Vilniaus Kraštui Rem
METALO ar MEDŽIO
KARALIAUČIAUS PILYJE
imti kelionei kąsnelį šaltos mėsos, nes iki pietų
Aš IŠTYRIAU kodėl laike
tyti tokį priekaištą.
Dvigubos Kontrolės
ti Vyr. Komiteto narių biogra
EILGAI džiaugėsi raitelis linksma žirgo ris
neprijosiąs artimiausios ordino pilies. Tai ta
patriotiškų
visuomeniškų pa
Streamlines, Padaromos
Tiesa, aš pats esu buvęs A- fijos, iš kurių matyti, kad visi
tele. Tai buvo vargingas kelias, ir riteris
rengimų daugelis veikėjų mie
sulyg užsakymo.
rus, mergaitė paprašė jį sekti paskui ją. Netru
merikoje tais laikais kada mus tie žmonės yra pasižymėję vi
lai sutinka sėdėti ant estrados
turėjo dažnai vesti arklį už pavadžio, o pats šo
kus abudu jau buvo lauke.
JOE LOZAR
lankė kolektoriai, siunčiami suomeniniais darbais ir beveik
kur atsibuna prakalbos: tai to
1058 Addison Road
Dar saulė nebuvo patekėjus, o rytmetinė kinėti nuo akmens ant akmens, kur žemė buvo
visi turi plataus prityrimo šel
įvairių
partijų;
aš
pats
tuomet
HE.
1821
(17)
dėl kad aukų rinkėjai ten pa
aušra perskurdžiai švietė miško viduryje ir ri klampi ir klastinga. Bet nors ir lėtai slinkda
— Tu dabar negali kalbėtis su viršininku. kiais seneliais dėl landmistro Helmericho pasiun prastai neųžlipa ir nepakiša
teris negalėjo gerai įsidėmėti aplinkos. Ramu. mas Nomedos nurodyta linkme, jis pasiekė miš
Jokios gyvos dvasios aplinkui, tik pirkelės pa ko kraštą ir saulei užkopus į dangaus vidurį, iš Pilyje vieši landmistro pasiuntiniai. Tuo tar tinių pranešimo. Be to, pasakiau vienam bro jiems kepurės....
sienyje stovėjo kokia žmogystė, nejudėdama, ne vydo akiratyje kylančius Karaliaučiaus pilies pu eikime į mano atskirąją ir man viską papa liui kad jis tave pašauktų kai vadai bus baigę
LIETUVOS AIDE skaitau
tardama žodžio. Tai buvo gerokai pagyvenęs bokštus. Kupinas padėkos švenčiausiai Merge sakosi. Tau reikia kiek nusidulkinti po visos savo pasitarimus.
Klauzas nurimo ir ragavo Dievo dovanas, šitaip:
dienos jojimo. Taip pat musų virėjas nepašyk
vyras, kaip aiškiai rodė baltomis gijomis išrai lei, linksmai pasveikino ordino vėliavą.
(Vilniuje) į restoraną užei
garuojančias ant stalo.
Parvykus pilin, jį priėmė su nuostaba ir štės tau ką nors pietums pagaminti.
žyta barzda ir plaukai, kurie ilgomis bangomis
na du Lietuvos valdininkai.
— Ar tu numanai kokias naujienas atnešė
Abu vyrai prisiartino prie vidurinės pilies.
kūpėjo iš po meškinės kepurės; vieną ranką džiaugsmu: visi buvo tikri kad jo gyvo nebėra
— Proša obiad!
laikė pakabinęs ant juostos, antrą — parėmęs arba yra priešų nelaisvėje. Karo draugai ap Hansas nevilkėjo ordino apsiaustu. Branden pasiuntiniai? — paklausė jis, valgydamas.
— Ponams pietų? Ką ponai
— Nieko naujo, — atsakė Hansas. — Jie parinksi! ? — atsakė kelneris,;
ant kardo rankenos. Jis stovėjo it akmeninis gulė jį. žilabarzdžiai karo samdininkai, kurie burgo margrafo pulke jis dalyvavo žygyje prieš
stulpas ir iš po gauruotų antakių žibančiu žvil už algą tarnavo ordinui, jauni berniukai, kurie stabmeldžius, čia jis susipažino Klauzą ir jį nori prašyti musų pagalbos, kaip ir mes jų. Ei paduodamas valgių sąrašą.
na skundai iš visų pakraščių dėl stabmeldžių
rengėsi į riterių luomą, taip pat keli riteriai pamilo kaip draugą ir ginklo bičiulį.
Atrodo kad greitu laiku Vil
giu sekė svetimšalį.
Dabar jis atsivedė Klauzą į savo atskirąją, varžlumo. Nesenai, tavęs nesant namie, mus niečiai pradės Kauniškius Lie
Klauzas stabtelėjo ir valandėlę stebėjo šią baltais apsiaustais prisidėjo prie smalsuolių ir
žmogystę. Nomeda jį spyrė eiti ir po keleto kiekvienam jis turėjo pasakoti kur taip ilgai čia jį patogiai įkurdino ir pats nuėjo pas virėją buvo sukėlę ant kojų. Naujasis miestas, kaip ir tuviškai mokyti!
žingsnių juos vėl apgaubė miško šešėliai. Kurį slapstėsi ir kokiam stebuklui turi būti dėkingas maisto naujai atvykusiam riteriui. Netrukus senasis, netrukus virs griuvėsiais. Marių kran
laiką jie ėjo greta vienas antro, tylėdami, paga kad laimingai gryžo sveikas. Jis padavė vie gryžo' su mitalu, dėliojo valgius bei gėrimus te stabmeldžiai kliudo statyti naują pilį, kuri
SUV. VALSTIJŲ eks
bus
pavadinta
mano
kunigaikščio
garbei
Bran

prieš
Klauzą
ir
pats
prisėdo
prie
stalo.
nam
broliukui
žirgą
ir
paklausė
ar
riteris
Šonenportas pakilo 33 nuoš. per
liau iš Kiauzo lupų išsiveržė klausimas:
— Dabar valgyk, drauguži, ir pasakok, jei denburgu. Dar sklinda kalbos kad Herkus Man pirmus šešis mėnesius Eu
Atvėsus pirmiems netikėto pasimatymo Įau
— Kas jis?
tas, stabmeldžių Prūsų baisusis vadas, negalįs ropinio karo bėgiu.
gai jis pats turi aplankyti Karaliaučiaus ordi abu dalyku yra sutaikomu, — pridūrė jis.
— Mano tėvas.
kariauti, nes dabar esąs sužeistas ir kaž kur tu
—
Pirmiausia
aš
turėčiau
aplankyti
šonenno maršalą Ditrichą? Kai dešimtys balsų sten
-— Jis buvo vienas iš jūsų vadų?
SOCIALISTAI Ameriko
—-Jis yra šeimininkas kurio pastogėje tu gėsi duoti kiek painų ir neaiškų atsakymą, per bergietį ir jam pranešti kad sugryžau ir kur no pasislėpęs.
je
varo savo senai atgyven
— Herkus Mantas? Sužeistas? — žaibo
buvau, — rūpinosi Klauzas. — šonenbergietis
minią alkūnėmis darė sau kelią jaunas vyras.
miegojai,
tą
darbelį: jie atlaikė savo
greitumu švystelėjo Klauzui mintis: vyras, ku
— Klauzai, ar tai tu čia? Ar čia tik tavo žmogus labai griežtas.
— Tu nenori jo vardo pasakyti?
— Numaldyk savo kryžiuotišką sąžinę, — rį jis matė auštant, laikė savo ranką pakabintą. konferenciją ir nominavo
dvasia vaidenasi?
— Ne, tu juk esi kryžiuotis.
savo kandidatą į prezidenIr Klauzą apkabino geriausias draugas, ri tarė šypsodamasis Hansas, — vyresnieji turi Jis ir bus pats Herkus Mantas.
Vėl abudu nutilo. Jos žodžiai keistai jį jau
dentus, Norman Thomas.
Klauzas apsakė draugui savo nuotikį, ilgai Nors jis nebus išrinktas,
svarbesnių dalykų. Mano viršininkas, margradino. Jis, kryžiuotis, čia, greta jaunos mergai teris Hansas Reichenbachietis.
Atvėsus pirmiems netikėto pasimatymo jau fas, tavo valdovas šonenbergietis ir Karaliau kalbėjo apie Nomedą. Hansas neiškentė nepa bet socialistų grupelė tuo
tės, klajoja su ja miško tankmėje; koks negir
smams, Hanzas nusivedė Klauzą nuošaliau ir čiaus komtūras, musų narsus maršalas Ditri- juokavęs.
dėtas nuotikis!
mi parodo kad jie laikosi
chas, jau bus gera valanda, tariasi su žilaplau
(Tęsinys iš pereito nr.)
tarė:
Šiuokart Nomeda pertraukė tylą.
savo siauros linijos.

f

DIRVA

KIA ATSARGUMO

kartais visai ignoruoja moto
risto teises. Buk pasiruošęs
tokiam galimumui važiuojant
pro zonas kuomet jose randasi
žmonių. Atsargumas išgelbės
tave iš nelaimės ir nesmagumo
kokis gali atsitikti visai ne iš
tavo kaltės.

BING FURNITURE
MINI 49 METŲ
SUKAKTĮ

Publika Gaus Dovanas

Trys Garsus Virėjai Atskleidžia Valgių Gamini
mo Paslaptis Mokykloje, kuri Jums Dykai
Hector
Miss

ekonomistė,

Daugybė Kandidatų į
Valstijos ir Apskri
ties Vietas
Gegužės 14 d. įvyks Cuyahoga apskrityje įvairių kandidatų
nominavimo balsavimai. Vi
sokių valdiškų vietų j ieškančių
kandidatų skaičius siekia net
4500. Po nominacijų skaičius
sumažės iki kelių desėtkų. Ga
lutinieji rinkimai atsibus rude
nį, Lapkričio 5 d. Tą dieną
bus rinkimas ir Amerikos pre
zidento.
PADĖKA

. Šiuomi tariu širdingai ačiū
visiems katrie kuo prisidėjo
mirus mano mylimam vyrui,
Adomui Dubauskui:
Už gėles: Mr. ir Mrs. A. Ja
kubauskas; Mr. ir Mrs. A. Bal
tūsis ir šeima, Mr. ir Mrs. P.
Lingis ir šeima, Mr. ir Mrs. W.
Babarskas, Mr. ir Mrs. S. Simon, W. Selickas, Mr. ir Mrs.
J. Ambrose, Jos. Kayackas, Ed
Walsh, Mr. ir Mrs. M. Chepelauskas, V. Stalgis, Jakubs Family, Lyons Tayloring, SLA.
362 kp., Mr. ir Mrs. A. Laurich, Emergency Clinic, Liet.
Darb. Pašalpinė Draugija ir
kitos keturios kurių vardai ne
buvo pažymėta.
Už mišias: Novy Family,
Mr.
ir Mrs. Z. Kreivis iš AmsP E R R Y’ S
terdam, N. Y.; A. Ivinskas,
Mrs. Adele Kančienei, ir bro
liui F. Dubauskui iš Montreal,
Kanada.
STIPRUS ALUS
Grabnešiams: A. Baltušiui,
Reg. $1.98 už ease ______ $1.65
K. Romeliui, S. čeraukai, W.
Turim 50 skirtingų rusių. Pristatom
Selickui, V. Babarskui ir J.
šaltą iš musų naujo didelio (200
Stagniunui.
case capacity) šaldytuvo.
Už pasidarbavimą namuose:
ŠEŠTADIENĮ VYNAS SPECCIAL Mrs. S. Simon, J. Valentinas,
Pasirinkimui 25 rūšių 100% Calif. R. Derienei ir V. Stalgiui.
Dry—85c. gal. Saldus—$1 plūs tax.
Taipgi širdingai ačiū Kun. J.
Angelaičiui
už aplankymą per
PERRY WINE HOUSE
ilgą
laiką
nuo
pat velionio li
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276
gos, ir už gražų patarnavimą
laidotuvių direktorei Della Ja
kubs.
Pagaliau noriu išreikšti savo
padėką visiems kurie velionį
RESTAURACLT skaitlingai aplankė namuose ir
palydėjo į kapines, ir tiems ku
Lietuviška ir Rusiška rie taip tankiai aplankė ser
gantį jo ilgoje, sunkioje ligoje.
Importuota Degtine
Marijona Dubauskienė
Skanus Lietuviškas Skilandis
ir duktė Salome.

WINE HOUSE

K. STONIS

Pietums laike švenčių

6824 Superior Avė.

PYTHIAS

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

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

J. Verbyla ir A. CiutelS
savininkai.

• MOKYKLŲ tarybos narys

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Trop.
5325-27
Prie

SUPERIOR

E.

55th

AVENUE

St.

BEAUTY SHOPPE
Parsiduoda

DIRVOS ADMIN.
6820 Superior Avenue.

ENdicott 8908

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
While You Wait

to

kartu

Sears

Elektriška

lūs, parodys savo įvairius valgių ga
minimo budus.
Mrs. Mary Luman, 9114 Lorain
avenue, žinoma kaipo Clevelando
čampijonė pajų kepime ir laimėjus
įvairias dovanas Maisto Parodose
BING’S KRAUTUVĖ
Miss Greta Griffis iš Eldorado, Clevelande per pastarus 16 metų,
Pirmadienį, Balandžio 15, prasi- Kansas, kuri nežiūrint savo neregy patieks savo receptus ir paaiškins
dema 49-tas metas Bing Company stės baigė namų ekonomikos moks- kaip iškepti geriausius pajus.
rakandų biznio gyvavimo.
Šį įvykį minės per ištisą savaitę
•NAUJA telefonų knyga iš
visi departamentai šios didelės par ėjo iš spaudos. Joje telpa net
Amerikos Legiono
duotuvės. Mr. Louis S. Bing, Jr., 269,000 vardų, telefono naudo
Metinis Pasaulinis
The Bing Co. prezidentas, pareiškia tojų, arba 12,700 daugiau ne
kad viskas kas jų parduotuvėje ran gu buvo paskutinėje knygoje.
ČAMPIONATAS
dasi tą savaitę bus patiekta žymiai Vardai . Smith užima pirmą vie
papigintomis kainomis ir duodama tą su 1,281; Miller antrą su
lengvomis išsimokėjimo išlygomis.
1,051; Brown ketvirtą su 644,
Prie to, kaipo specialę “Sukaktu Jonės penktą su 501.
vių Dovaną”, The Bing Co. duos
• DEGTINĖ KALTA.
Cuysu kiekvienu pirkiniu “Free Gift
Certificate”, kuri duoda progą pir ahoga apskrities koronerius Dr.
kėjui pasirinkti krautuvėje bent ką Gerber praneša kad, sulyg jo
iki 10 nuoš. pirkinio vertės laike patyrimų,
per praeitus tris
šios savaitės išpardavimo. Tai yra metus iš 806 trafiko nelaimėse
dovana paminėjimui šios krautuvės užmuštų asmenų virš 25 nuoš.
49 metų sukakties.
buvo po įtaka alkoholio.
šis Dovanos pasiūlymas geras vi
Šiaip kiti asmenys užmušti
BALANDŽIO
sokiems dalykams šioje krautuvėje, trafike neturėjo jokių fiziškų
išskyrus keletą plačiai išgarsintų trukumų, jie žuvo daugiausia
13 iki 21
padargų.
delei neatsargumo arba apsi
Visa krautuvė bus atdara vaka leidimo.
KAINOS: 50c., $1, $1.50
rais ištisą savaitę patogumui tų ku
Iš tų ką buvo įsigėrę, 47 bu
(Taksų nebus)
rie negali atvykti dienos metu.
vo iš 148 užsimušusių važiuo
Žiūrėkit jų skelbimą telpantį šia jančių, 143 iš 519 žuvusių pėkme puslapyje.
ščiųjų ir 32 iš 139 pasažierių

B ODEO

Visos įdomybės Sporto
Vakarų Gyvenimo

9 vakarus ir 2 sekmad.
popiečius.

ARENA

kurie važiavo su kitais.
Dr. Gerber’o padėjėju yra
Lietuvis, Dr. A. J. Kazlauckas.

PADĖKA

šiuomi dėkojame Kun. An
gelaičiui, laidotuvių direktorei
Dellai Jakubs, grabnešiams, ir
visiems musų giminėms ir ar
timiems už jų pasitarnavimą
laidotuvėse musų vyro ir tėvo,
Juozo Nemiškio, kuris mirė Ko
vo 26 d.
Mrs. Nemiškis ir sūnūs.
4735 Payne avė.

No Interest or
Carrying Charge

HEnderson 3157

Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Namų Dabintojas
Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS Iš LAUKO.
,

Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RŪBUS.
Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street
Tel. MU. 3549

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Av. Dayton, O.

AKINIAI

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

Call
GLen.
1136

SPEEDY
SAKO:

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

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos .yra prieinamesnės.
Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

■
■
;
S
j
■
:
■

E
R
DRY CLEANERS, INC. |
LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR

I

VALYMO [STAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandykit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nėra 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 moteriškus žiponus tik už ..................................... Q
Matot, kiti už tiek nepadarys.
Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atstovas atliks visą kitką kas reikalinga.

galima gauti pas

CHECKER DRY CLEANERS, lNC

D-RĄ MATULAITI

J. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

(Lait)

s
:
Į

■
!
:

1155 East 79th St.
r

GAVO

K. ŠTAUPAS

Pay a Little Down
a Little Each Week

• DU žmogžudžiai, Joseph Di
Marco ir Anthony Cisarole, už
nušovimą Edwardo J. Erdody,
Sausio 24 d., priteisti mirti
elektriškoje kėdėj e Liepos 26.

F. BARANAUSKAS

Mrs. Mary Luman
ir Chef Boiardi

“Valgių gaminimas yra lengviau
sias dalykas pasaulyje atlikti jeigu
turi patraukimą prie to”, sako tas
garsus šefas. “Ir kas tik mėgsta
skanius valgius gali tą mėgimą pa
versti geru pagaminimu”.

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

Pay

DR.SILVER, - DENTIST
7042 Superior Avė.

Nauja Diana Durbin filmą, pava
dinta “I’s A Date”, yra viena iš jos
vaizdingiausių paveikslų,
kuriame
dalykas dedasi Havvaii salose, pra
dedama rodyti šeštadienį, Balandžio
13, Hippodrome Theatre.
Prie jos vaidina kiti žymus artis
tai, kaip Kay Francis ir Walter
Pidgeon, kurie turi svarbias roles.
Dalykas einasi apie garsią Broadway artistę ir jos dukterį, kurias
vaidina Miss Francis ir Miss Dur
bin, kurioms būna pasiūlyta ta pati
rolė Broadway teatre. Prie to jos
abi — motina ir duktė — tampa
konkurentėmis meiliškame roman

Luman,

Chef Boiardi, kuris gamino val
gį New Yorko Ciro’s valgykloje, kur
ir Enrico Caruso valgydavo, ir ku
ris gamino buvusio Prez. Woodrow
Wilson’o vestuvių pusryčius, turės
daug ką praktiško Clevelando mo
terims papasakoti.

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

CREDIT!
Dental Platės. .
10-15-20
•
•
©
®

“It’s A Date”

namų

Tas viskas įvyks Muzikalėj Salėj
miesto auditorijoje per keturias die
nas, pradedant kasdien nuo 2 vai.,
pirmadienį iki ketvirtadienio.
Vi
soms įžanga nemokamai.

Formai Cleaners Ine.

Gerai išdirbta per 17 me
tų, daro didelį biznį, dirba
5 operatorės; nuoma pigi.
Parduosim prieinama kaina,
nes norim pasilsėti. Infor
macijas gausite

(14)

Weeks

Mary

virėjas,

kančią savaitę.

Thomas J. Martin siūlo didelį Pinigus Lietuvoje, siųssutaupymo programą, kuris su tus per “Dirvą” šios
mažintų tarybos išlaidas net
ypatos:
$1,082,000 metuose. Tame tau
pymo programe numatyta pa
$30.00
leisti iš vietų net 366 mokyto Petras Kaušakys
Stasys Saveikis
$25.00
jas.
Julė Kantrimavičiutė
$10.00
• WPA. darbininkams ir jų Juzė Kupčinskaitė
$5.00
šeimoms Clevelando srityje at Marė Liudžiuvienė
$5.00
siunčiama 80,000 porų išėjusių Domininkas Smičius
$10.00
iš mados kareiviškų batų. Tie Adolfina Nekrošienė
$20.00
batai bus išdalinti neturin Antanina Gedvilienė
$20.00
tiems kuo dėvėti.
Kreipkitės vėl:
Iš WPA darbų Clevelande bus
paleista apie 1,000 moterų, ku
“Dirvos” Agentūra
rios dirba prie siuvimo biedniems rūbų ir baltinių. Prie
6820 Superior Avė.
tų siuvimo darbų iki šiol dir
Cleveland, Ohio
bo 3,500 moterų.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

ir Mrs.

neregė

me Valgių Gaminimo programe se

Rašo George J. Matowi t z
Chief of Police.

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

Griffis,

Clevelando čampijonė pajų kepime,
dalyvauja

Nėra abejonės kad vidutiniš
kas automobilistas šiądien yra
gabesnis ir sumanesnis negu
buvo automobilistai keli metai
atgal. Jis turėjo geresnę pro
gą įvertinti trafiko nelaimes ir
automobilių apribojimus. Bet
pėkstieji pasiliko nepakeitę sa
vo pažiūrų į trafiko pavojus,
taigi motoristas turi būti at
sargesnis išvengimui nelaimės.
Kuomet pėkstieji nori perei
ti skersai gatvę, važiuojantis
turi tikėtis visko. Jiems gali
prieiti toks momentas kad gali
sustoti vietoje ir nežinoti ką
daryti arba pradėti bėgti į bent
kurią pusę. Važiuotojui sun
ku apsispręsti ar jis turės lai
ko ar supratimo pasišalinti iš
kelio.
Važiuojančiam patartina ap
sižiūrėti: jeigu mato žmogų
stovintį gatvės krašte jis gali
netikėtai nužengti į automobi
lio kelią. Taipgi važiuojantieji
raginami būti atsargus prava
žiuojant kitus automobilius ar
vežimus kurie užstoja kelią,
nes iš tarpo gali išlysti žmogus
einantis skersai kelią. Reika
linga būti tikram kad galėsi
suvaldyti savo karą išvengimui
nelaimės tokiame atvejuje.
Kita pavojinga vieta yra tai
saugumo zonos ir gatvekarių
sustojimo vietos. Pėkščiasis

garsus

Boiardi,

Greta

se, kurin ineina Hawaii turtuolis,
jį vaidina Pidgeon.
Šiame veikale Diana Durbin dai
nuoja keletą žymių dainų.

HIPODROME

Meto Didžiausi Verte!
PUIKUS KABINETO MODELIO

$110-8S

FrigidaireElektrosPečiai

Paserinta
Vi^no Arnoto pet° IŠVaiz(la
/'Minėta.
ant.

SENSACINIAI ŽEMOS
KAINOS UŽ TOKIĄ
RŪŠĮ

Jaino Verda ^epIėtmuojąs p
K««io
Pomo Greifia” V‘eB^
5 viri.

Niekad dar iki šiolei mes nesame
pasiūlę tokias nuostabias elektriš
kų pečių vertybes! Turi pilno di
dumo dviejų vienetų pečių kepipimui . . . storai insuliuotas tau
pymui elektros ir užlaikymui vir
tuvės vesią. Pilnai apdengti Grei
to Karščio Vienetai su 5 tikrai
nustatytais virimo greičiais. Pi
nigus taupantis gilus Thermizer
Virdulis ... ir daug kitų pato
gumų.
Atsilankykit! Jus turit
pamatyti šį puikų naują Frigidaire Pečių kad galėtumėt tikrai
įvertint jo nepaprastą naudą!

čia»“Ta"XDWffU’,<> Vieneto pe.

A"iomatiska
Kontrole-aUs Ten.,
^ermizei. Giijf
Viriniui
Du,e,is Paside-H,
StaKi„s
Greifi,
'flo Stojas
x a virSI Ug

Pa‘0gUs

Elelrlr„

K°n^»

Saugotos VieIos

Pamatykit musų
Vertybės Įrodymo
Demonstracij ą

Atdara kas Vakaras
Visą kitą Savaitę

,r daug kit„
,
k»w«» „ie^on :nfies1
Si“'«»>oa už toki, ž"ebU™

ypaty.

zem9 kainęf

šiol

11 Aukštų Visko
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me miestelyje stovi garbės var pirmas rūpestis susitvarkius LENKAI ATBĖGĘ- ’!
RODEO CLEVELANDO ARENOJ
tai išpuošti gėlėmis ir obal- yra duoti galimybės vietos gy
LIAI TVARKOMI
siais, žygiuojanti kariuomenė ventojams pramokti Lietuvių
Į
sutinkama prakalbomis, gėlė kalbos. I r čia daug trukdo
į
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
c mis ir džiaugsmo ažaromis. pabėgėliai. Jie prikalbinėja VILNIUS. — Jau buvo ra
Lenkai, žydai, Gudai vietinius gyventojus nesimo šyta kad Vilniuje yra .daug
v■ i nu ■ ■ mn ■ irrri g inimTTnirmrrrTn ■ ■ ■iTmumm ■ rri i ■ rwf■ Lietuviai,
sveikina žygiuojančias gretas, kyti “atėjūnų” kalbos, nes esą Lenkų kurie čia atvykę iš įvai
“Valio! urra! niech žije!” ir po mėnesio-kito gryš Lenkų rių buvusios Lenkijos vietų ir
VILNIUS KEIČIA SAVO VEIDĄ
kitomis kalbomis.
neturi teisės gauti Lietuvos pi
valdžia.
Pasiekus kariuomenei išal Taip buvo prieš mėnesį, pus lietybės. Jis visi yra suregis
KAIP ELGĖSI LENKAI AT- kruopštaus darbo, nervų ir lė kusį Vilnių, miestas didžiausiu antro. šiądien dalykas keičia truoti ir šelpiami, šiuo metu
entuziazmu sutinka įžygiuo si. Gyventojai pamatė kad at Lietuvos Raudonasis Kryžius
BĖGĖLIAI. — LIETUVOS šų.
tiems ateiviams duoda pietus,
PASTANGOS KRAŠTĄ PA
Kada Lenkiją baigė užimti jančius karius, o karo virtu ėjūnų kurstymai neturi ma
išduoda kasdien po 4—5 tūks
žiausio
pagrindo
;
kad
Lietu
STATYTI ANT STIPRIŲ Vokiečiai, kada SSSR kariuo vėms minios ploja kaip ko
KOJŲ.
menė artinosi prie Vilniaus, kiam artistui garsenybei. Vil viai per porą mėnesių sugebė tančius pietų. Ateiviai kol kas
gyvena butuose, bet kai kurie
Vilnijos vietiniai ir atbėgėliai nius išalkęs, Vilnius nori val jo dubti miestui ir kraštui nau
neturi kuo už juos mokėti. Nu
ją
spalvą.
Sutvarkytas
val

gyti,
Vilnius
nori
ramybės.
Lenkai siuntė į Kauną delega
matoma tokiems ateiviams bus
džios
aparatas,
suorganizuotas
Lietuvių
kariuomenės
virtuvės
cijas kad Lietuviai skubiai ei
Rašo C. PETRIKAS
įrengta bendrabučiai, kur jie
platus
mokyklų
tinklas,
spėja

tų į Vilnių ir gelbėtų Lenkų Vilniečių neapvylė. Jos pirmo
(Specialiai Dirvai).
galės
gyventi nemokamai.
ma
pristatyti
pakankamai
mai

ponelius, jų kailius nuo okupa mis dienomis išdalino net po
sto, organizuojama darbai ir
Ateivių vaikams duodama
. Vilnius amžinoji Lietuvių cijos. “Ateikite ir gelbėkite!” 20,000 pietų.
sostinė, Vilnius Lietuvos kul Ir kas gali pasakyti kad ne Vos spėjo atvykti Lietuvos atstatoma pramonė, vienu žo pieno, sviesto ir riebalų ir kt.
tūros centras, jos širdis. Ne sikartoja istorija? Ar šie lai kariuomenė paskui ją pasipylė džiu gyvenimas žengia į nor maisto produktų, o daliai atei
vių duodami sausi produktai.
žiūrint sunkiausių aplinkybių, kai nepanašus į 1382-85 me sunkvežimiai ir traukiniai su malę buitį.
Dabartiniu
laiku
.
Vilnijoje
Pavasarį visiems ateiviams
įvairių spaudimų. Lietuviai vi tus, kada Lenkai negalėdami duona, cukrum, mėsa, konser
jaučiamas
didžiausias
susido

bus
rūpinamasi rasti darbo, pa
są laiką dainavo “Musų mintys susitvarkyti kaip viduje taip vais ir kitomis gerybėmis. Sku
mėjimas
Lietuvių
kalba.
Prie
gal specialybes, o ne specialis
amžinai Į Vilnių plauks, Vil ir su išoriniais priešais kvietė biai organizuojama komitetai
veikia tai bus imami miško darbams,
niaus pilis savo Vyties susi si Lietuvos kunigaikštį Jogai teikti pašalpas atbėgėliams ir kiekvienos mokyklos
Čia jie gaus
lauks”. Daug kas, net ir Lie lą, kad jis užimtų Lenkijos so neturtingiems, keičiama į litą Lietuvių kalbos kursai, kurie kelių tiesimui.
tuvių tarpe, šituos žodžius lai stą ir išgelbėtų Lenkiją nuo nieko nevertas zlotas, organi perpildyti klausytojų, Lietuvių maistą, o įstaigos kurioms jie
kė svajone, bet 20-tas amžius pražūties. Tačiau vos tik Jo zuojami darbai kad aprūpinus kalba dėstoma per radiją, ir dirbs apmokės už darbą. Dir- į
yra utopijų ir nuostabumų am gaila atsisėdo į Lenkijos sos darbininkiją darbu. Ir po po šiądien dažnas atsitikimas kad bti reikės visiems be jokio pro-I
žius. Utopija tapo realybė, tą, tuoj Lenkų ponai pradeda ros savaičių Vilniaus negalima kur nors valgykloje ar kirpyk fesinio skirtumo.
kaip radijas, povandeninis lai jo neklausyti, sauvaliauti. Da pažinti. Lietuvio energija nu loje pamatysi sėdintį žmogų
Kaip tenka patirti, ir tarp
su.
..
.
Lietuvių
kalbos
žody

vas, televizija.
tautinės
šelpimo įstaigos pata
galėjo
visas
kliūtis.
Tik
dirbk
bartis visai panaši į praeitį.
nu
rankoje.
Jau
vietiniai
gy

ria
Lenkams
eiti dirbti, kad atLietuva atgavo Vilnių nepa Užėmus SSSR kariuomenei ir gyvenk!
West arba Amerikos lauki
ventojai
pradėjo
suprasti
kad
bėgėliai
ir
ateiviai
nors išdalies niųWild
prastomis aplinkybėmis. Šitai Vilnių Vilnijoje pradėjo siau Bet čia pradeda kartotis 14vakarų gyvenimas bus atvaiz
NAUJA KEPYKLA
pramatė Vilniaus vadavimo va tėti badas, suirutė. Kada pa tas amžius. Lenkai atbėgėliai, klausant atsibastėlių iš Varša- atsilygintų tiems kraštams ku duotas Clevelando Arenoj, pradedant
Mes
atidarėm pirmos rūšies
vos
ar
Galicijos
galima
tik
rie juos priimdami, globodami šeštadienį, Balandžio 13 iki sekma
dai ir entuziastai. Buvo aišku sklido žinia kad Vilnius grąži (juos čia vietiniai gyventojai
kepyklą,
gera duona, pyra
nuostolių
turėti,
suprato
kad
dienio,
Balandžio
21,
su
popietiniais
ir šelpdami turi daug vargo,
kad kasdieniškose aplinkybėse namas Lietuvai, radijo priim praminė ‘Galilejušais’), mėly
i perstatymais abu sekmadieniu.
gai
ir
pyragaičiai.
(20)
atsibastėliai
gyvena
miražais.
rūpesčių ir, svarbiausia, išlai
Vilnių atgauti nebus galima, tuvai dienų dienomis būdavo no kraujo ir balto kaulo pone
Indijonai
ir
užpuolikai
yra
praei

Jei prieš porą mėnesių reto dų.
CATHERINĖ’S HOME
kad reikės kokio nors didelio apgulti klausant žinių iš Kau liai, pamatė kad Lietuviškas
ties dalykas, bet laukiniais arkliais
je
Vilniaus
krautuvėje
galėjai
Tie
atbėgėliai
pradėta
iš
sukrėtimo, bet taip pas buvo no ir visi gyveno vienu noru, darbštumas ir organizuotumas
jodinėjanti vyrai ir merginos, nar
BAKERY
aišku kad toks sukrėtimas bus. vienu troškimu: “Kada ateis pet karo metus lengvai nugali susikalbėti Lietuviškai, šiądien Vilniaus siųsti į provinciją — sus ir smarkus, dar vis gyvena va
7309 Wade Park Avė.
Šito galėjo nematyti tik Len Lietuviai ?! Kada įžengs Lie tas kliūtis kurių taikos metu retoje krautuvėje Lietuviškai siunčiami į Kybartus ir Žaga karuose nuo Mississippi. Jų gyvei
nimo
dalis
ir
bus
atvaizduota,
su
jų
nesusikalbėsi.
Vilnius
pradėjo
rę, kur jiems įrengta specialės
kai endekai, kurie vos spėję tuvių kariuomene į Vilnių?!” negalėjo nugalėti šlėktiškas
gyvuliais ir žmonėmis.
stovyklos. Ten pirmoje eilėje I pačių
ALLIANCE, OHIO
išsivaduoti iš vergijos ir ne Praėjo trejata savaičių. Vil “honoras”. Jie bežiūrėdami į įgyti Lietuvišką veidą.
Atsižymėjusiems bus duodama do
Lietuvių
darbštumas
ir
šal

išvežami
be
šeimų
asmenys.
besitvarkantį
miestą
pradėjo
teisybės jungų, savo nepriklau niečiai belaukdami Lietuvių;
vanos iki $5500. Dalyvaus desėtkai Pirmos rūšies visokių gėrimų
somybės pirmutines
dienas pražiūrėjo akis. Galų gale iš pavydo griežti dantimis. Jie takraujiškumas per keletą me Ateityje numatoma iš Vil vyrų ir moterų ir bus panaudojama ir valgių įstaiga. Turiu klu
pradėjo kitų tautų priespaudo- pasklido linksma žinia, kad jų tikėjo pamatyti paprastus mu tų užugdys žaizdas padarytas niaus išgabenti visus atbėgė- apie 250 vakarinių laukinių arklių bo laisnus, atdara iki 2 vai.
nakties. Vieta vidurmiestyje,
mis ir užgrobimais. Jie savo laukimas išsipildo. Nupjauta žikėlius, kurie atvykę pradės per 19 okupacijos metų. Kaip lius ir apgyvendinti juos ten ir bulių.
Tikietai šiam perstatymui gauna palei geležinkelio stotį. Atva
tik
iš
Vilnijos
išsiskirstys
“
Ga

kur
geresnės
higienos
sąlygos
nepriklausomybę įrašė istori barjerai, sudeginta gairės. Lie bučiuoti jiems rankas ir dėko
mi išanksto Arenoj, 3700 Euclid av. žiuojančius iš kitur Lietuvius
joje nekaltųjų krauju, o šito tuvos kariuomenė žygiuoja nuo ti “kad jie malonėjo padaryti idėj ušai” Vilnius greitai sulie ir kur nėra pavojaus epidemi Kaina 40c., $1 ir $1.50, taksų nebus. prašau mane atlankyti, busit
patenkinti.
(14)
likimas niekada nedovanoja; Lietuvos atplėštomis žemėmis. garbę atvykti pas chamus”, tu vės, nes jis keičiasi ne die nėms ligoms.
Lietuviai atbėgėliai Vilniu Kas platina Dirvą — tas
anksčiau ar vėliau skriaudos Skamba Vilniaus krašte Lietu kad Lietuviai jiems bus dė nomis bet valandomis.
IGNAS SINKEVIČIUS
je, nors gera jų dalis aprūpin
platina apšvietą.
792 E. Main St. Alliance, O.
atitaisomos.
vio kario daina, skelia Lietu kingi jog poneliai malonėjo pri- j
ta darbu, tačiau tebegyvena
Lietuviai atgaudami Vilniją viško žirgo kanopa žarijas iš imti nuo mužikų duonos ir mė- j
sunkiose sąlygose. Atbėgėlių
sos.
Bet
vargšai
apsivylė!
Jie
paveldėjo sunkų palikimą, de Vilnijos akmenio, murma Lie
tarpe esą daugiausia darbinin
pamatė
ne
nužemintai
besilen

šimtis tūkstančių pabėgėlių, tuviškos motorizuotos dalys
kų, mažažemių vaikų ir kiek
kiantį
mužikėlį,
bet
namų
sa

kurių istorija nieko nepamokė Vilnijos keliais, o plieno saka
miesčionių,
kurių dauguma ma
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
ir neišmokino, šitas paveldėji lai, su Vyties kryžiaus ženk vininką kuris ne prašo o įsa
žamoksliai.
šiaip
atbėgėliai
yra
IR BALSAMUOTOJAS
RENGIA BALIŲ. LRKSA.
mas Lietuviams kaštuoja daug lais, drebina padanges galingų ko, kuris moka dirbt, bet moka
178 kuopa rengia vakarą su gerų norų, mėgsta skaityti
ir liepti dirbti.
motorų dūzgimu.
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
Lošėjai
perstatymu veikalo.
Lietuvos kaimietis, lenkin- Viską Lenkas gali pergyven- bus iš kito miesto. Tas viskas knygas ir netingi dirbti, kiek
• •
JOHNG.POLTER
tas 19 metų, žiuri ir netiki, ti: alkį, vargą, tik ne savo po- įvyks šeštadienį, Balandžio 20, to darbo gauna.
Lietuviams atbėgėliams šel
Jam visą laiką kale į galvą niškumo įžeidimą. Šito ponai buvusioje Lietuvių Šv. Petro
Lietuvis
SPECIAL — 24 colių apvalus obliuotais
pti
ir globoti komitetas sudarė
negalėjo
atleisti
nei
bažnyčios
salėje,
pradžio
nuo
Lenkai
kad Lietuva tai skurdo šalis,
Namų Maliavotojas,
7 vai. vakare.
sąmatą jiems maitinti ir išlai
kad Lietuva — driskių kraš- Lietuviams.
kraštais VEIDRODŽIAI 4.45
Popieriuotojas
“
Galilejušai
’
’
pradėjo
kelti
Metropolitan Housing vado kyti po 116,000 litų per mėnesį.
tas. O čia mato stebuklas,
Dekoratorius
Venetian
Plate Glass (Gerojo stiklo)
Dar yra Švenčionėliuose 200
žengia šauni kariuomenė kuo I nerimą. Jie pradėjo atkalbi vybė gavo valdžios užgyrimą
Atlieka visą namų aptaisy- pa už kuopos, pulkas už pulko, nėti žmones keisti zlotus, kur dėl 10 akrų žemės prie Edge- atbėgėlių vaikų ir Ignalinoje
wood Parko, nugriovimui senų
mo ir apgražinimo darbą
aprengta, apmundiruota, net stė gimnazijose streikus, pra gyvenamų lūšnų ir tose vieto 250 vaikų prieglaudos, kuriose
iš lauko ir iš vidaus.
daug geriau negu buvusių oku dėjo steigti savo slaptas kariš se statymui naujų moderniškų taip pat reikalinga daugiau pa
Laikas apsirūpint savo namo apRakandų Krautuvė
pantų kariuomenės, o Vilnijos kas organizacijas, ir tt. Vi žema nuoma gyvenamų namų. šalpų.
taisymo darbu ne tik iš vidaus
-Tas
plotas
yra
tarpe
Wooster
bet ir iš lauko. Užsakyki! savo
sus
jų
darbelius
išskaičiuoti
6307-11
Superior
Avė.
ENdicott 2343
kloniai ir miškai aidi Lietuviš
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
ir Euclid Avė. ir Raymond ir Dirva dabar yra pigiausias
reikėtų
dešimtis
lapų
prirašy

N.
A.
WILKELIS
JURGIS
ARBUCKAS
gai vasarą. Aprūpinu visą na
kos dainos garsais.
Edgewood gatvių. Ten bus iš darbininko liuoslaikio drau
Savininkas
Vedėjas
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
ti.
Sutinka Vilniaus kraštas sa
statyta keletas šimtų naujų gai; platinkit ja tarp savu.
rynų, stogų ir visą kitą.
Paskutinis
“
honoristų
”
rei

butų. Toje apigardoje gyvena
vo išlaisvintojus, savo brolius,
495 East 123rd St.
kalavimas atleisti visus Len ir turi savo nuosavus namus ir
kurių
taip
ilgai
laukė.
Kiek

Telefonas POtomac 6899
šeimos. Jos gavusios
viename kaimelyje, kiekviena- kus gimnazistus nuo mokesčio Lietuvių
iš
valdžios
apmokėjimą už jų
už gimnazijos lankymą, nes
sklypus
turės
savo na
priešingai jie nelankysią gim mus ir pavestiapleisti
Juos griovimui.
nazijų. Nežinau ar kvailesnį
Per Velykų šventes pas savo
• PAVASARIU! REIKMENYS • dalyką
pasaulis kada nors gir tėvus Stukus lankėsi jų sūnūs
dėjo! Vadinasi, Lenkų vaikai Vincas, studentas Toledo Uni
Moterims ir mergaitėms suknios ir kitos
I lankydami Lietuvių valdžios versitete, Toledo, Ohio. Kalnas.
dėvėjimui reikmenys žemomis kainomis
i gimnazijas daro Lietuviams
malonę!
©AMERIKOJE kūdikių mi
Vyrams marškiniai, taipgi visokių kitokių prekių
Dry Goods srityje. Kreipkitės į mus.
Vilniaus kraštas per 19 me- rimai žymiai pradėjo mažėti
tų buvo stipriai aplenkintas po įsteigimo New Yorke pir
Lietuviams atgavus Vilnių ten mutinės viešos pieno stoties,
ANTON ANZLOVAR
ka susidurti su daugeliu gy 1893 metais. Nuo tų metų bu
ventojų nemokančių Lietuviš vo įvesta šalyje mokymas tė
6202 St. Clair Avenue
kos kalbos. Suprantama kad vų kaip tinkamai prižiūrėti sa
vo naujagimius kūdikius.
■

»

LIETUVOS MIESTELIAI

Nikodemas A. Wilkelis

The Wilkelis Furniture Co.

Be Mortgečio Rūpesčio

DIDELĖ LIETUVIŠKA

Skani Lietuviška Duona

VAISTINE

I

PR. KUNCAITIS

C. Pakeltis Pharmacy

Savininkas ir Kepėjas

(Kampas Crąmb Avė.)

•

4023 E.

1001 East 79th Street

•

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

ST

Telefonas WAshington 3227
Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

S

ĘE

13F. VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

• Jeigu jus rengiatės pirkti namą, ateikit į šį seną sa
vitarpinį taupymą banką ir duokit mums išaiškinti kaip
moderniškas Savings Mortgagc arba FHA Mortgage
gali paliuosuoti jūsų rūpestį apie mokėjimą už jūsų na
mą, Mes pasakysim jums tikrai kiek jums kaštuos kas
mėnesį išsimokėjimui.

fOUNOED C-Z

Visuomenės

1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533
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atdara 7 dienas savaitėje.
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Youth’s Forum

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,--------------------------------------------------------------

PHONE:

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

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

AVĖ.

-

CLEVELAND, OHIO
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1VELCOME,
SPORTSMEN
&
VISITORS
Sveikiname Lietuvos Ministrą ir Ame
rikes Lietuvių Jaunimą!

3rd National Lithuanian Basketball Tournament
Saturday and Sunday — APril 13 - 14

Turnamento Eiga

Ministro P. Žadeikio

ir Pramogos

Priėmimas

Ar Clevelando ir apielinkės
Lietuvių visuomenė pasirengus
turnamentui? Sportininkai jau
pilnai pasirengę ir Basketball
arba Krepšinio Turnamentas
prasidės šeštadieni, Balandžio
13 d., nuo 3 vai. po pietų.
VIETA: Cathedral Latin di
džioji sporto auditorija, 2056
East 107th St. (netoli Euclid
avenue).
Turnamente atstovaujama 6
valstijos ir 13 miestų.
žaidimai bus dvi dienas: Ba
landžio 13 ir 14. Įžanga į tur
namento kiekvieną sesiją po
25c. Bet kas nusipirks tikietų
knygelę už $1 gaus tikietus Į
turnamentą ir į Lietuvių salę
sportininkų baliui šeštadienio
ir sekmadienio vakarais.
Šis trečias Turnamentas bus
įdomesnis ir didesnis. Svarbą
priduos tas kad turnamento
vyriausiai laimėtojų komandai
trofeją atveža Lietuvos Minis
tras P. žadeikis iš Washingtono.
Lietuviškas Skveras bus pil
nas sportininkų ir svečių ir ki
tų miestų. ■
Sportininkai pradės atvykti
į Clevelandą šeštadienio ryte.
Jie visi rinksis Lietuvių salėje,
o nuo 12 vai. vyks į Cathedral
Latin gimnaziją.
Vakare po turnamento visi
sugryš į Lietuvių salę. Salėje
bus balius ir vaišės.
Sekmadieni, Balandžio 14 d.,
žaidimai prasidės nuo 1 vai. po
pietų ir 7 vai. vakare.
Po paskutinio turnamento ir
galutino laimėjimo visi vėl su
gryš į Lietuvių salę, kur bus
trofėjų išdalinimas ir atsisvei
kinimo balius su sportininkais.

Lietuvos Ministras P. žadei
kis pribus į Clevelandą sekma
dienio ryte, apsistos Fenway
Hali hotelvje. 10:30 vai. ryto
ponas Ministras su sportinin
kais ir komiteto nariais daly
vaus pamaldose šv. Jurgio baž
nyčioje.
Po pietų gi dalyvaus turna
mento antroje sesijoje.
Ten pat prie Cathedral La
tin mokyklos, Fenvvay Hali hotelyje, sekmadienį nuo 5:30 v.
po pietų rengiama Lietuvos
Ministrui P. Žadeikių i pagerbti
vakarienė.
Visi Clevelandiečiai kas tik
nori toje vakarienėje dalyvau
ti, prašomi įsigyti bilietus tuo
jau, nes jie reikia turėti išank
sto. (Gaunami Dirvoje, P. P.
Muliolio ofise ir pas visus ko
miteto narius).
Turnamentą rengia Ameri
kos Lietuvių Sporto Sąjunga
su Lietuvių Sporto Klubu Cle
velande.
Lietuvos Ministro priėmimui
banketą rengia vietos Sporto
Klubas su pagalba Lietuvių
Vaizbos Buto, Moterų Ratelio
ir Moterų Klubo.
Šiame svarbiame darbe visi
Clevelandiečiai dirba išvien, ir
visuomenė prašoma parodyti
savo prielankumą dalyvauda
ma sporto žaidimuose ir banke
te.

GRYžO Iš KELIONIŲ

Biznierius Kazys Stonis, Ch.
Stonis Restauranto savininkas,
gryžo iš savo tolimos kelionės
po Conn. valstiją. Jis išskrido
orlaiviu į New Yorką, iš ten
važiavo į Ansonia ir kitus ap
linkinius miestus, apsilankyti
pas savo draugus. Jis kitados
ten gyveno ir darbavosi.
Dirvos redaktorius Karpius
parvažiavo iš Ekonominio Cen
tro konferencijos Philadelphijoje, aplankęs keletą didesnių
Lietuvių kolonijų rytuose.
Gryžo kartu su p. Salasevičiais per Wilkes-Barre, kur J.
Salasevičius su žmona ir duk
teria Alvina Luiziene buvo nu
vykę Į laidotuves savo brolio.
Nors ten tomis dienomis bu
vo potvinių, bet keleiviai nepa
kliuvo į juos.
iš Ohio
valstijos, devynios išdirbvstės
1939 metais eksportavo į kitas
šalis už $2,234,916.
Pietų Amerikos importeriai
j ieško Clevelande tam tikrų sa
vo šalims reikalingų produktų,
kurių daugeli pirmiau imdavo
iš Europos, o dabar dėl karo
negali gauti.
• NAMŲ statyba Clevelando
plačioje srityje eina pusėtinai
gerai. Daugiausia progų yra
statvti pigesnius, tarp $2,500
iki $3,500 vienos šeimos namus
kuriuos galėtų lengvai įsigyti
su nedideliu uždarbiu darbinin
kų šeimos.
1939 metais bendrai įvairių
naujų statybos darbų Clevelan
de atlikta už $18,305,000, kai
1938 m. atlikta tik už $7,203,000. Naujų po vieną šeimą
namu pernai pastatyta apie
800. ‘
• KARO REIKMENŲ

Kvietimas Moterims
Kurios moterys ir panelės
nori mano patarnavimo plaukų
aptaisyme, prašau kreiptis į:
SUZAN’S BEAUTY SALON
11012 Superior av. RA 0810
Albina Paulis.
PARSIDUODA NAMAS

Basketball Sessions, Cathedral Latin Gym

MIRIMAI

TURNAMENTAS BALANDŽIO 13 ir 14 D.

MIRĖ KUN. EUG.
ŠTEIGMANAS
Pereitą penktadienį ligoninė
je mirė Kun. Eugenius šteig
manas, po virš metų sirgimo, i
Jis sutiko mirtį nuo sužeidimo
savo kojos, nuo ko gavo gan
greną. Koja pereitą metą bu
vo nupjauta, tačiau ir tas ne
pagelbėjo. Privargęs, prisikan
kinęs pagaliau tu'rėjo skirtis
su šiuo pasauliu.
Kun. E. šteigmanas turėjo
44 m. amžiaus, ir apie 10 me
tų kaip įsišventinęs į kunigus. ,
Išsyk jis buvo paskirtas į Lie
tuviu parapiją Youngstowne,
paskiau parvyko į Clevelandą
ir čia prisilaikė prie Kun. Karužiškio naujoje parapijoje.
Čia būdamas rodos ir savo ko
ją sužeidė.
Iš Lietuvos jis atvyko bū
damas 15 metų vaikinas, čia
plačiau mokinosi ir pagaliau
atsiekė kunigystės. Kaipo Lie
tuvis buvo geras patriotas ir
oratorius. Gaila kad jam ne
sisekė geriau ir pastoviai įsi
gyventi, butų buvęs Lietu
viams dar ilgai naudingas.
Prieš kelis metus Kun. Eug.
Šteigmanas apsilankė Lietuvo
je. Paėjo iš Žemaitijos.
Palaidotas Balandžio 8 d., su
pamaldomis naujoje parapijo
je. Laidotuvėse pasitarnavo,
laidotuvių direktorų Della Jakubs.

VIEŠI PAS TĖVUS

JONAS JENKEVIČIUS

Dr. Jono J. Kamesio ’ žmona
su vaikais parvažiavo pas sa
vo tėvus Samuolius pasisve
čiuoti. Jie gyvena Columbia,
So. Carolina, kur Dr. Kamesis
yra U. S. kariuomenės dakta
ru. Jų kariuomenė išvyko il
gesniam laikui manevrams, p.
Kamesienė pasinaudojo proga
apsilankyti Clevelande.

Balandžio 4 d. mirė Jonas
Jenkevičius (Jenkins), 46 m.
amžiaus, nevedęs, nuo 11413
Ablewhite avė. Pašarvotas bu
vo Jakubs Laidotuvių namuo,
se, palaidotas antradienį, Bal.
9, pamaldos atsibuvo naujos
parapijos bažnyčioje.
Liko 4 seserys: Mrs. Stella
Wightkin, Mrs. Ruth Andrews,
Mrs. Grace Gustab ir Ona Jenkevičiutė.
Nori Panaikint Taksus
ant Namų iki $5,000
JONAS VIŠNIAUSKAS
V ertės
Balandžio 8 d. mirė Jonas
Keliama sumanymas praves Višniauskas, 46 m., nuo 6806
ti Ohio valstioje įstatymą pa Lawnview avė. Mirė Dayton,
naikinti taksus nuo gyvenamų Ohio. — Liko žmona, Petronė
namų kurie yra vertės $5,000 lė, sunai Vladas, Danielius ir
ar mažiau. Tą sumanymą no Laurinas.
ri pravesti įstatymu Ohio TaxFree Homes Association, gu Palaidotas Bal. 11 d., iš Šv.
rios pirmininkas, Raymond J. Jurgio bažnyčios. Laidotuvė
Jeffreys kandidatuoja į Ohio se pasitarnavo laidotuvių di
Statė Senatą, tikėdamas vado rektorius N. A. Wilkelis.
vauti darbą už tokio įstatymo
pra vedimą, jeigu bus išrink
• MOTERŲ mirimas laike
tas.
Tos organizacijos tikslas yra gimdymo Clevelande pereitą
neužilgo gauti teisę paleisti metą buvo mažiausias šio mie
valstijos piliečių balsavimui tą sto istorijoje, mirimų išpuolė
nuo taksų paliuosavimo suma po 2.67 nuo kiekvieno 1,000
nymą. Jų mintis yra kad ne gyvais gimusių kūdikių.
mokėtų taksų kiekvienas namų
• SUTINGO SKAITYTI? Iš
savininkas iki $5,000, o kurio Clevelando
miesto skaityklos
namas vertas daugiau kaip ta patiekia žinias
t sulyg kurių bė
suma, taksus mokėtų tik už tą gyje 1939 metų
knygų skaity
dalį kas yra viršiaus $5,000.
mui buvo imta apie 350,000
mažiau negu 1938 metais. Sa
• AMERIKOS RAUDONA ko, to priežastis buvus kad ne
SIS Kryžius turi savo naujų turėta gana pinigų įsigyti vė
narių vajų. Jis tęsis iki Bal. liausių knygų, todėl jų nesant
16 d. Narystė yra tik $1. Iš miesto skaityklose, ir knygų
to teikiama visokia pagalba at skolinimas buvo mažesnis.
sitikimuose karų ir gamtinių
katastrofų visose pasaulio da
Reikalauja Vyrų
lyse. Amerikos Raud. Kryžius
teikia pagalbą ir pabėgėlių šel DESĖTKAS VYRŲ, 35 iki 55
pimui Lietuvoje.
m., vedusių, — Pardavimui
Dr. Davis’ Famous Air-Cush® PARKŲ darbams plačioje
ioned Health Shoes, patyri
Clevelando srityje per pastarus mo
nereikia, mes išmokinam,
keturis metus jau praleista su uždarbis
$5 iki $15 komiso
virs 25 milijonai dolarių, bet
kasdien,
investuoti
nereikia.
parkų aptaisymo darbai sako
GEO. MERRITT SHOE CO.
dar iki pusės nėra apdirbti.
Dalis pinigų tiems darbams pa Ine., Room 3, 1706 Euclid
avė., 9—12 rytais.
skirta iš apskrities ir miesto
fondų, o didelė dalis gauta iš wv%
valdžios viešų darbų fondo.
t
• VALSTIJOS proto ligų li
gonines plečiamos taip kad apie ❖
Liepos 1 dieną darbus baigus
DRY CLEANINGš❖
jose bus vietos dėl 800 asmenų
i
Senas Drapanas padarom £
daugiau. Iš viešų darbų fon
do tam tikslui gauta $1,800,000 X kaip naujas, išvalom ir 4
•*
ir įrengiama nauji pagerinimai I šutai som.
proto ligų ligoninėse Clevelan ’t* Paimam iš namų ir pristatom
gatavus atgal.
de, Hawtornden, Toledo, Mas- X
silon, Cincinnati ir Daytone.
EVA PETRAITIS

5 kambarių bungalow, pilnas
skiepas, lotas 50x216, $5.200.
3 garažiai, 6 vaisių medžiai;
• AMERICAN Airlines ruo
trys minutos nuo naujos Lie
tuvių bažnyčios, ant Neff rd. šiasi įvesti tiesioginą oro susi X
Kreipkitės: John Clark, 17903 siekimą Clevelando su Meksi t
Brazil road.
(15) ka, per Dalias, Texas valstiją.

Cieveland Lithuanians and Sportsmen extend the heartiest of welcomes to all our visitors, and all
athletes participating in the third
Lithuanian National Basket Bali
with us will be a pleasant and an
Tournament.
We hope your stay
enjoyable one.
We will be glad to see all our
old friends, and make new ones of
those who are coming here for the
first time. his Third National Tour
nament promises to be the best of
any we ever held. Many new teams
have entered, and practically all of
’ast year’s entries have returned.
A totai of 16 out-of-town teams,
are coming, a gain of feur, over
lašt year’s entries.
Of the chain of teams coming for
this tournament, not a single vveak
link will be found — every team
has established an envious record'
in its home city or distriet. They
are either charųpions or runners-up,
many a lad has been seleeted on
the all-star teams in their home
towns.
Many of those who attended lašt
year’s sessions are štili talking
about them and no doubt they are
going to see games this year that
they will never forget.
So don’t
miss any one of the games, and
we have word that various folks
are coming with their lunches Sat
urday, as there are 9 games on
Saturday’s schedule, first game commencing at 3 o’clock, lašt game
starting at 9 o’clock.

MISS Natalie Raymond, preposAkron, Ohio, St. Peters,
sessing and talented young localite,
Cieveland Lithuanian A. C.
Six statės and thirteen cities are modestly disguises the fact she attends John Hay’s Night School in
represented.
addition to her daily work at the
I’AIRINGS FOR FIRST ROUND Colonnade Lunch.
She never apAND TIME OF PLAY
pears or seems satisfied būt that
she is furthering her education. —
Saturday, April 13, 1940
Gosh, I most ardently hope that.
BYE — Waukegan, III.
all the girls of our locale would
3:00 P.M. DuBois Parish Five
adopt her example.
vs. Amsterdam, N. Y.
•
3:45 P.M. Akron, St. Peters
DONALD Culross Peattie, in his
vs. Racine, Wis.
“Green Laurels,” describes an in4:30 P.M. DuBois Litts
teresting fact in the life of Jean
vs. Detroit, St. George’s
Baptiste Lamarck, the great French
5:15 P.M. Detroit Litts
Naturalist: “When he was 21, illvs. Dayton, Holy Cross.
6:00 P.M. Akron, St. Peter All Stars ness made it necessary for him to
go to Paris, poverty-stricken and
vs. Cicero, Tumavicks
alone for treatment which occupied
6:45 P.M. Pittsburgh Soho
a year.
vs. Cieveland, O.
‘The only window of his attic
7:30 P.M. Winner of (DuBois Parish
room was a skylight.
Lying for
Amsterdam) vs. Waukegan
hours gazing up at the clouds, for8:15 P.M. Chicago, Flynn Lith.
Boosters vs. Chicago Pirmyn. ever passing, forever changing, he
began to sort out the different
kinds, to study the eonneetion beTOURNAMENT BRIEFS
All Games will be played at the tween their forms and the followCathedral Latin Gym, 2056 E. 107th ing weather. He learned and noted
St. Teams arriving on Friday will down every type of eloud: the
stop at “Dirva”, P. A. Šukys, and black sheets of nimbus that brings
P. P. Muliolis offices. Local Lith snow, the galleon eumuli that rido
uanians are asked to be at the east at the end of a long summer
Lithuanian Hali at 9 a.m. Satur f day, the delicate feathery cirrus
day. Housing committee would ap- l clouds that promise fair weather.

preciate the ūse of cars to get the
visitors to the homes they’re to
stay at while here.
First Basketball Session will be-gin at 3:00 p.m. Saturday. Reception and Dance beginning at 9:00
17 TEAMS IN 1940 TOURNAMENT
p.m. at Lithuanian Hali. Col. Povi
The teams entered in the 1940 las Žadeikis arrives at 8:30 SunTournament are:
, day morning. 1.00 o’clock Sunday
afternoon the second session of
Amsterdam, N. Y.
the basketball games.
5:30 p.m.
Niagara Falls, N. Y.,
banquet in honor of Col. Žadeikis.
DuBois, Pa., Litts,
7:30 p.m. the finai session of the
DuBois, Pa., Parish Five,
basketball. Following the games will
Pittsburgh, Pa., Soho Five,
be the presentation of trophies and
Duquesne, Pa.,
farewell bąli at Lithuanian Hali.
Detroit, Mich., St. Georgės,
Tickets for single events are 25c,
Detroit, Mich., Litts,
book of tickets good for all five
Racine, Wis., Douglas Flowers,
events sėli at $1.00. These tickets
Cicero, III., Tumavicks,
are for sale at this ne\vspaper office.
Chicago, III.,
LET’S MAKE IT A 100% TURNPirmyn of Chicago, UI.
OUT.
___________________ __________
M. J. Flynn Lithuanian Boosters,
VVaukegan, III., Crown Liquors,
Skelbimai “Dirvoje”
Dayton, Ohio, Holy Cross (run
50c už vieną kartą
ners-up 1939),
tris kartus už $1.00
Akron, Ohio, St. Peter All Stars,

KIEKVIENO BALSUOTOJO PRIEDERMĖ
Visi balsuotojai privalo išnaudoti savo balsavimo privilegi
ją. Gi balsavimui reikalinga užsiregistruoti, ką galit padaryti
šias paskutines dienas, nuo 8:30 vai. ryto iki 4 po pietų.
Pirmadienį, Balandžio 15 d., yra paskutinė užsiregistravimo
diena. Bus atdara iki 9 vai. vakaro. Svarbu kad tie kurie pa
keitė savo gyvenimo vietas pastaru laiku, nepamirštų užsiregis
truoti, nes ateina svarbus balsavimai.

IŠPARDAVIMAS VYRAMS

6702 Sunerior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

NEWS
Washington, D. C. — Members
of the Baltic American Society of
Washington, D.C. met on Monday,
March 18th in the International
Student House.
Here they were
addressed by Baroness Irina Ungern-Sternberg, who was born in
Latvia and brought up in Estonia
where her sister štili resides.
Her talk on the general aspecls
of Estonia and her people was very
timely since she has travelled and
■vvritten about the Baltic countries.
Her recent artiele about Estonia
appeared in the December issue of
Geographic Magazine.
Members of the Lithuanian Section of the ‘ Club met half an houi
before the meeting to complete the
plans for a dance recital that is to
be given by Vytautas Beliajus and
his Chicago Lithuanian group on
Thursday, April 25th in the Garden
Tea House of the Dodge Hotel.
The folldvving persons are in
charge of the arrangements: Mrs.
Adele Dirvelis-Roszel, chairman; L.
J. Esunas, Anthony Zilinsky, Domi
me'Klimas; Joseph Carl Chizauskas,
Miss Vera Gaudei, Mrs. Carl Walther and Miss Adele Azukas. All
donations over and above the price
of admission will go tovvard the
Vilnius relief.
The next meeting of the Society
is scheduled for April 15th, at the
International Student House.

Marškiniai

L.

SANFORIZUOTAI SUTRAUKTI
BROADCLOTH MARŠKINIAI
Reguliariai parsiduoda po
$1.35 iki $1.50
Gražių naujų spalvų, taipgi ir vienodų spalvų
ir visai baltos spalvos. Mieros 14 iki 17.

Kurie norit atnaujinti savo na
mų grindis, galit išsinuomoti
tam darbui tinkamą mašiną
EUCLID 57th HDWE CO.
6412 Superior Avė.
HE. 0833
(15)
HE. 1948

Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
už 10 centų ir aukščiau

ANTHONY Vaiksnoras, proud recipient of the recent Art-Poster
Contest prize, was honored with a
radio broadeast interview.
In his
address, Tony told of the many
and various prizes he had won, including the scholarship he now has
and holds at The Cieveland .School
of Art. In one instance he vividly
pietured the excitement he felt as
he won • a bicycle ąnd wcnt down
to the Public Auditorium to collect
it.
He claims he was so elated
with his prize he rodė it all the
way home to 7214 Duluth Avenue
from East Sixth and St. Clair without one gust of air in the tires.
Kinda hard on you, wasn’t it, Tony?
•

THAT “Roman salute” invented
by D’Annunzio, which has now become also the “German salute,” was
copied from some statue or frescoe.
He forgot that in ancient
Rome citizens greeted each other
by shaking hands — only slaves
made the sign adopted by the subjects of Mussolini and Hitler.
— Count Carlo Sfonza in
“Books Abroad.”

ATTENTION, you fellows in the
neighborhood.
The word has just
been related to me that the young
census taker in our section is an
exceedingly lovely brunette. Wow!
Remember, first bum, first swerve.

suirs
TOPCOATS
Made to
Measure

22-50

Ready
to
W ea r
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|

| Bishop Pocahontas t’1‘s.įesbušel!s pelenų is tono $9-50 |
Į Standard Pocahontas '1 an«lis del lu,naso $8.40 |
|Great Heart Lump labįrg^n:’oglis del peCiaus $8.90 |

To

Order

3.95

15.95

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

:

:

• 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.

=

6804 Whitney Avė.

Phone HE. 3842
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į Lietuviška Didelė Išdirbystė
=

Langams užtraukti Blindų (Shades)

| Komer Wood & Coal Co.
(Lietuvis)

|

^iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitn?

S

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.

| VENETIAN BLINDS

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

|

HOME OWNERS SERVICE

f Pennant Lump visaid“agaigi^"p’ ir mažai duraų’ $8.25 f
= Champion Lump kaitri anglis .... ....................... $7.25 |

£ E
s

Mill
End
PANTS

NAMU TAISYMAS

ATDARA VAKARAIS ---------

Gera Anglis

•

|

7010 Superior Avenue

|

IT is sometimes generalized that
authors are somevvhat eccentric and
resent any great deal of revision
■of their original manuseripts.
Be
that as it may, The New Yorker
published a catching anecdote on
the subject, and this is the wording: “We are framing a copy of
this letter in our reception room,
where once an editor died likę a
dog for taking a conima out of a
couplet.”
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THE KRAMER & REiCH CO.
---------

Esunas.

FLOOR SANDERS
FOR RENT

Tiktai VIENAS DOLARIS.

DYKAI

J.

•

A man is happy if a lady can
make him happy or unhappy. He
enters middle age vvhen a lady can
make him happy, būt can no longer
make him unhappy. He is old and
gone if a lady can make him neither happy nor unhappy.
—Moriz Rosenthal, 75 year old
pianist, in “Time”

TOPCOATS

a

♦

BALTIC SOCIETY

‘When at lašt his eure was complete and Lamarck might have reentered the army, he was expert
in these matters, and, quite without
funds, embarked upon a scientific
career.”

=
E

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
SAVO LANGUS SU

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

I
Į

STATĖ WINDOW SHADES

I

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

