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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠMOKĖJO 275 MILIJO
NUS. Per Vasario mėnesį
visoje šalyje 18,757,000 as
menų gavo 275 milijonus
visokių rūšių federalių at
lyginimų, kaip tai senatvės,
bedarbės ir kitų.

JAPONIJA GALI KĖSINTIS UŽIMTI HOLAN-

DU SALAS PACIFIKE

Washington, Bal. 17. — Tvirtai, nors netiesioginiai,
Suv. Valstijų vyriausybė patiekė Japonijai savo pareiš
kimą kad ji nesikėsintų užgriebti Rytinių Indijų, kurias
iki šiol valdo Holandija. Tos salos yra svarbus šaltinis
gurno, švino ir kitų žaliavų reikalingų Amerikai ir ki
toms šalims. Jos yra Japonijos imperialistinių svajo
nių dalis. Jeigu tik Vokietija pultųsi į Holandija, savo
pašonėje, kaip padarė su Danija ir Norvegija, Japonai
svajoja pasigrobti Holandijai priklausomas salas Di
džiajame Vandenyne.
Tolimuose Rytuose apsireiškė subruzdimas, tikint
Japonų pasikėsinimo tas salas užgrobti. Dėl to ten sto
vi gatavai Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos karo lai
vai, kurie bandytų sutramdyti tą Japonų žygį.
Japonija, sakoma, bandytų tas salas grobti jeigu ži
notų kad iš užpakalio ją nepuls Rusija. Japonijos puo
limas į pietus reikštų jos įstojimą į karą Vokiečių pusėj.
Y" «
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ŽUDO LENKUS
VALDININKUS

ROOSEVELT RAGINA AMERIKAS LAIKY

TIS TVIRTOJE VIENYBĖJE

Washington, Bal. 15. —
Prez. Roosevelt pareiškia
kad visos 21 Amerikos res
publikų privalo būti prisiruošusios “sutikti jiegą su
jiega”, jeigu jų taikių santikių sistema bus keno nors
paliesta ir pažeista.
Tą paraginimą preziden
tas pareiškė Pan-Amerikos
Unijos paminėjime tos uni
jos 50 metų gyvavimą su-

Maskva. — Praneša kad
iš Lenkijos užimtose Ukrainų ir Gudų žemėse su
sidarę vietinių komunistų
teismai smerkia mirti n bu
vusius Lenkus valdininkus
kurie “žudė žmones Lenkų
valdymo laiku”. Nabagai
Lenkai kenčia visomis pu
sėmis už savo nusidėjimus.
Lenkai skelbia kad ir Vo
kiečiai visomis pusėmis žu
do Lenkus savo užimtose
Lenkijos dalyse. Lenkų že SOVIETAI UŽTA
mės ir turtai konfiskuoja
RIA HITLERĮ
ma, pavedama Vokiečiams,
Lenkai gi skirstomi po vi- Maskva. — Sovietų or
sus Vokietijos kampus.
ganas Izvestia skelbia kad
Vokiečių įsivežimą į Nor
vegiją išprokovę aliantai,
PLAY BALL!
ir įrodinėja jog mažoms ša
lims Vokiečių kaimynystė
Balandžio 16 d. prasidė je išsilaikyti neutrališkojo garsaus Amerikos spor mis progos liko labai men
to “baseball” žaidimai. Ži kos.
nios apie “baseball” užvieš Izvestia rašo buk Vokie
patavo laikraščius, pastū čiai vežęsi į Daniją ir Nor
mė į antrą vietą žinias apie vegiją užtikrinimui savo
Europinį karą. “Baseball” saugumo ir apsigynimui.
yra labai pelningas sportas
ir yra sukomercintas. Jis ŠVEDIJA STENGIASI
lošiamas iki Spalių mėne
_ IŠLAIKYT SAVO
sio, per ištisą vasarą.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

kakties.
Roosevelt sako nori kad SUIMTAS ŽMOGŽUDIS. Ko
vakarų kontinentas nebūtų vo pradžioje Petračiznos km.,
pašauktas ginklu save gin Maišogalos vai. (Vilniaus kr.)
ti. Bet jeigu to reikėtų, buvo nužudyta 70 m. senutė,
Amerikos turi būt pasiruo St. Daškevičienė, ir sunkiai su
šusioj pilnai pasekmingai žalota tarnavus sodyboje A.
Daraulevičiutė, kuri tuoj mirė.
apginti savo gyvybę.
Prez. Roosevelt prieš po Piktadaris po to kruvino darbo
ra dienų pasmerkė Vokie pagrobė pinigų, vertingesnių
čių įsiveržimą į Daniją ir daiktų, paskui pasikinkė į ro, ges arklį ir, padegęs trobesius,
Norvegiją. <

PLIENO kompanijos už
vedė savitarpinį karą mažindamos plieno kainas.
Kainos piginamos iki po
$4 tonui. Šio plieno dau
išvažiavo nežinoma kryptimi.
giausia sureikalaujama au
policija išaiški
NAZIS PRANA noKriminalinė
tomobilių industrijoje.
kad žmogžudystę padarė iš
Plieno užsakymai pradė
ŠAUJA TAIKĄ keršto toje sodyboje tarnavęs
jo didėti.
ir nesenai atleistas bernas, Pr.
PLIENO pirkimas pra
Aleksandravičius,
21 m. amž.
Amerikoj atsilankęs Vo
deda daugėti. Eksportas
kiečių komercijos atstovas Kovo 7 d. jis buvo suimtas miš
paima 15 nuoš. dabar paga
tikrina jog Vokietija tikisi ke, netoli Pabradės.
minamo plieno produktų. Aliantai Saugojasi nuo Galimo Italų Užpuolimo
trumpu laiku taikos ir pla LIETUVOS Ministras Pirmi
Bucharestas,
Bal.
17.
—
Dėl
Italijos
paskelbimo
sa

nuoja sudaryti ekonomines ninkas A. Merkys jau gavo iš
STREIKUOJA. Toronto.
vo
karo
laivyno
“
pavasarinių
manevrų
”
,
Dardaneliuose
sutartis
Amerikos priimta Italijos vyriausybės nęoficialį
— Kanados Didžiųjų Eže
stovi
gatavai
Anglų,
Prancūzų
ir
Turkų
karo
laivai,
ku

mainų sistema.
rų laivų darbininkai apšau
pakvietimą dalyvauti Romoje
rie
pasiryžę
atremti
bent
kokį
Italijos
klastingą
pasiry

Jis pareiškė pasitiki jog ruošiamoje 1942 metais Pasau
kė streiką, kaip tik prieš
taika, tuoj įvyks, nes Vokie linėje Parodoje. Ta paroda pa
pradedant pavasario navi žimą pulti Turkiją ir tuo budu išeiti į pagalbą Vokieti
tija
nereikalaus Anglijos ir vadinta “Kultūros Olimpiada”.
jai
iš
rytų
pusės.
gaciją šiais didžiais vidžeRusija
taip
pat
imasi
atsargos
ir
sako
nuklojus
mi

Prancūzijos
nieko daugiau
mio vandenais. Negali ju
tik
priėjimo
prie žaliavų, VILNIŲ jau lanko ištisos
nomis
Juodųjų
jurų
plotus
apie
Odesą
ir
Batum.
Ru

dėti 285 Kanados ežerų lai
kurios
Vokietijai
reikalin didelės ekskursijos, o iš Vil
sija
prisibijo
aliantų
užpuolimo,
jeigu
išrodytų
kad
So

vų. Jurininkų unija reika
gos.
niaus vis didesnės ekskursijos
lauja darbininkams $15 į vietai palinks gelbėti Vokiečiams. ¥
vyksta
į Kauną. Tam tikslui
mėnesį mokesties daugiau
ADATA
IŠĖJO
PO
23
grupė
Vilniškių
ir Kauniškių
ir nekuriu kitų pagerini
BRITAI UŽĖMĖ NARVIK UOSTĄ
METŲ
skubiai
išleidžia
smulkmeniš
mų.
NEUTRALUMĄ
Narvik, Norvegija, Bal. 18. — Po kelių dienų atakaPhiladelphia, Pa. — Vie kų vadovą po Vilnių ir Kauną,
vimų iš vandens ir oro Britai užėmė Norvegijos šiaurė
nam žmogui iš kūno tapo kuris turės visas reikalingas
ITALIJA ŠAUKIA
Stockholm, Bal. 12 d. — išimta
INDIJOJE 1939 metais je svarbų geležies rudos uostą Narvik, kurį Vokiečiai
adata, kuri spėjama
ATSARGINIUS
Švedijos premjeras pareiš pasiliko jame 23 metai at informacijas, nurodymus, ir
cukraus pagaminta 858,000 buvo užvaldę skubiu savo įsiveržimu į Norvegiją perei
kė apsisprendimą ginti sa gal kai jis buvo susižedęs abiejų miestų žemėlapius.
tonų, lyginant su 659,800 tą savaitę. Vokiečiai stumiami j pietus.
•
Roma. — Italija ruošia
neutralumą. Jis sako koją. Ji po kūną vaikščio
tonų 1938 m. 1937 m. paBalandžio 17 d. Britų karo laivai pradėjo bombar si šaukti apie 1,250,000 re vo
VYTAUTO Did. Muzejus rū
kad jo vyriausybė atsisa jo iki šiol ir dabar patėmygaminta 920,700 tonų, In- duoti kitą Vokiečių užimtą Norvegijos miestą, Stavanpinasi platesniu Trakų pilies
zervistų
į
karo
tarnybą
—
kys pildyt bent kurios ka ta ir išpjauta.
dijoje cukrus gaminamas iš ger, pietrytinėje dalyje. Ta vieta svarbi ne tik Norve
išlaikymo ir apsaugojimo dar
Mussolini nori būti prisi riaujančios šalies reikala
cukrinių lendrių.
gijos valdymo atžvilgiu, bet ir Vokiečių a takams Britų rengęs.
naudotis jos teritori BELGIJA pradėjo gauti bu, kad butų tinkamai išlaiky
salų, iš kur arčiausia yra lėktuvams per Šiaurės jurą Britanija tėmija ką Ita vimą
Kadangi karas tapo at iš Vokietijos padidintą kie ta nuo irimo ir lengvai prieina
PRANCŪZIJA užsakė daryti užpuolimus Anglijos pakraščių ir jos laivų jurose. lija darys ir rengia mili- ja.
neštas jai prie pat durų, kį anglies, sulyg naujai pa ma turistams.
Be to, Anglai apsupę kitus Vokiečių užgrobtus Nor tariškus planus susidurti Švedija
•
Cleveland, O., White Moturi dar labiau rū sirašytos trijų mėnesių su Iš VOKIETIJOS
į Lietuvą,
tor Co. dirbtuvėse 150 di vegijos uostus išeinančius į Šiaurės jurą.
su Italija, jei ji pasirinktų pintis ir ruožtis apgynimui
#
#
#
į Vilnių ir Kauną, geležinke
tarties.
džiųjų gasolino trokų. Iki
stoti Vokietijos pusėje.
teisių.
liais gaunama daug kietos ang
šiol ji toje pat dirbtuvėje
Berlinas, Bal. 18. — Vokiečiai pripažysta kad Britai Italų spauda lermuoja savo
Švedija neturėjo jokio
de
BRAZILIJOJE,
Rio
lies, kuri pirmiau gauta iš An
buvo užsakius 1,500 mažų paėmė Narvik ir įrodinėja jog tai “mažos svarbos” uos prieš Britus ir Prancūzus karo per virš 100 metų.
Janeiro,
tapo
areštuota
aglijos. Kartu Lietuva gauna
karo lauko transportacijos tas. Tuose atakuose žuvo daug Vokiečių ir vyriausias dėl jų pastangų valdyti Vi
Pasaulyje suvirš 500 mi pie 50 komunistų, sąryšyje ir koksus savo tam tikriems
trokų.
jų laivyno vadas tame uoste.
duržemio jurą. Anglus įta
Vokiečiai skelbia turėję didelius pasisekimus užpuo ria laikymu Turkijos įran lijonų žmonių yra kurie ne su jų plečiamu veikimu vi reikalams.
soje šalyje.
Kaunas ir Vilnius Kovo mė
POTVINIŲ kontroliavi limuose Britų karo laivų, kame žuvę šimtai žmonių; su kiu Viduržemio juros val moka skaityti nei rašyti.
nesio
pradžioje aprūpintas ir
bombarduota
Britų
karo
laivu
apgulusių
Norvegijos
pa

mo projektus vykdant prie
dymo tikslu.
malkomis.
tvenkinių ir upių darbų kraščius.
Prancūzija laiko svar
•
Britai pripažysta kad naziai nuskandino jų vieną biausią savo karo laivyną
bus priimama tik AmeriIŠ
LIETUVOS
LIETUVOJE
įsteigta Drau
kos piliečiai, sulyg išleisto submariną ir padarė kitų nuostolių.
Viduržemio juroje, jis ne
gija
Gabiems
Lietuviams
Rem
Naziai veikia prieš Norvegus visu žiaurumu: verčia dalyvauja mūšiuose prieš
patvarkymo.
KAUNAS,
Bal.
14.
—
Ame

ti.
Jos
tikslas
yra
pastūmėti
juos kariauti prieš aliantus, ir tūkstančius nužiūrėtų ne Vokiečius. Dėl to laivyno Didina Tarnautojams ir
rikos Lietuvių aukos naudoja moksle gabius, talentingus jau
VENGRIJOS naziai va ištikimų žmonių suiminėja.
Italija prisilaiko nuo smar Darbininkams Algas mos tik Lietuviams Vilniečiams nus žmones, kurie dėl neturto
Norvegijos karalius ir vyriausybė slapstosi, bijoda kavimo.
ro savo Vokišką propagan
KAUNAS. — žemesniems šelpti.
negali mokytis, ir sudaryti są
dą. Premjeras Teleki pa- mi Vokiečių užpuolimų. Valdžios kariuomenė vietomis
—Lietuvos Raudonasis Kry lygas kad jie galėtų išeiti mok
valstybės
tarnautojams
padi

pasidavę.
grąsino paleidimu seimo jei kovoja prieš Vokiečius, bet .y.kitur jau
AMERIKA duodama sa dinama atlyginimas; darbinin žius šelpia 25,000 atbėgėlius, slus ir tapti tautai naudingais
*
jo paties partijos nariai dė
vo vėliausio išdirbinio karo kams pakeliami uždarbiai ir neskaitant suimtų (internuo- nariais. Ta draugija bus pa
Londonas, Bal. 14. — Britai pradėjo vykdyti smar lėktuvus aliantams reika duodami žemės sklypai, o Kau —Šių metų Lietuvos valsty
sis su Vokiečių simpatizalaikoma visuomenės aukomis.
kų
spaudimą
Vokiečių Norvegijoje, siųsdami savo karo lauja kad už juos butų už
toriais. Jis gali įvesti ša
bės biudžetas sudarytas 426
ne jiems statomi namai.
laivus ir kariuomenę į tą nazių užgrobtą šalį.
lyje diktatūrą.
mokėta pirm pajudinimo jų
BIZNIAI AUGA. Praeitais
milijonų litų sumoje.
Prie to, tramdymui Vokiečiams pasekmingai gaben iš dirbtuvių. Turėdama pi —Prekyba su SSSR dar la —Nužymėta Lietuvos ir So metais Lietuvoje įsisteigė 31
biau plečiama.
RUMANIJA SAUGO- ti savo kareivius į Norvegiją, Britai sako nutiesę minų nigus, Amerika galės dar —Šventosios uostui skiriama vietų Rusijos siena 370 kilo pramonės įmonė su maždaug
plotą nuo Kiel įlankos per visą Baltijos jurą iki Lietu labiau darbuotis tų lėktu
JASI
metrų ilgio.
1,800,000 litų į jas įdėto kapi
2,425,000 litų,
vos.
(Kaip
tą
galėjo
atsiekti
sunku
pasakyti,
nes
vyks

vų
tobulinimui.
—
Didieji
Maskvos
laikraščiai
Bucharestas. — Rumani
talo.
, Daugiausia įsisteigė plė
į Baltijos jurą Britų karo laivams ar submarinams Aliantų karo misija ža tų) Lenkų karių.
daug
rašo
apie
Lietuvą,
teigatinių,
būtent 7 su 240,000 litų
ja visomis pastangomis rū tant
—Lietuvoje pradeda atšilti.
mai įvertindami jos apdairumą kapitalo; toliau, 6 malūnai su
pinasi apsaugoti savo Juo reikėjo perplaukti tą siaurą vandens plotą tarp Danijos da užpirkti tų naujausių
užvaldė.
karo lėktuvų už bilijoną VILNIUS, Bal. 16. — Vil- ir realią politiką, ir girdami per 100,000 lt. kapitalo ir tt.
dųjų jurų ir Dunojaus upės ir Švedijos, kurį Vokiečiai
¥
¥
*
niaus administraciją sutvar- pavyzdingą ūkį bei bendrą kul
dolarių.
uostus, ruošdamaisi ir ti
Vokiečiai
prisibijo
kad
Švedija
gali
stoti
Norvegijos
kius, perėmus visų žinybų įs- tūros pažangą.
VILNIAUS Universiteto pro
kėdama kad šaliai gali pri
pusėje. Vokiečių nėra tiek daug Norvegijoje, nors vis
į
atitinkataigas
ir
įjungus
fesorių
iniciativa Vilniuje or
sieiti įsivelti į karą.
—
šiomis
dienomis
pasirašo

SUV. VALSTIJOS nori
gabenama
nauji
pulkai.
Tuo
pat
laiku
visokiais
laivais
mas
Ministerijas,
vyriausiojo
ganizuojama
didelis paskaitų
ma Lietuvos-Vokietijos ekono
Rumaniją galėtų užpulti
atnaujinti derybas su Mek
Britai
siunčia
daugybes
savo
kareivių
į
Norvegiją.
Su
likviduojaįgaliotinio
įstaiga
eiklius apie Lietuvos gyveni
minė sutartis.
iš Juodųjų jurų Sovietų ka
sika dėl sutvarkymo alie
ro laivynas, jeigu Rusija Britų, Švedų ir Norvegų pagalba Vokiečiai Norvegijoje jaus reikalų. Meksika du ma.
—Iš Lietuvos per Odesą Pa mą, jos kultūrą, meną, laimė
sumanytų gelbėt Hitleriui. gali greitai būti nugalėti.
metai atgal uždraudė kitų —Vilniaus mieste sudaroma lestinon išvyks 7,500 Žydų at- jimus, ir tp. Paskaitos bus
Rumanija uždraudė eks KAIP PAIKI ŽUDOSF pę nusižudyti. Viena jauna šalių aliejaus operatoriams 500 sklypų statybai. Krašte iš bėgėlių. Taip pat užsiregis duodamos liuosesnėmis dieno
portavimą grudų ir gasoli Pereira, Colombia (Pie pora nusižudė sprogimu di išnaudoti aliejaus šaltinius. parceliuota 25,042 ha dvarų travo 5,500 Lenkų kurie parei mis, šeštadieniais ir sekmadie
škė norą gryžti į tėviškes, Vo niais, ne tik Lietuvių, bet ir
no į Vokietiją, laiko savo tų Amerika). — Čia susek namito, kurį įsikandę bur Meksikoje paliko daug ka žemių bežemių aprūpinimui.
reikalams, jeigu ištiktų ka ta susidaręs “savižudžių noje padegė ir buvo suplai- pitalų Amerikos ir Angli Be to, 78 kaimai bus išskir kiečių valdomose srityse. Vo Lenkų, Gudų ir kitomis kalbo
iu styti vienkiemiais.
kietija sutinka juos priimti.
mis.
ras.
jos aliejaus operatorių.
klubas”, kurio nariai suta- šinti.
C-

NAUJAUSIOS ŽINIOS
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PENNSYLVAN1J0JE

GEN. KONSULO BUDRIO KALBA MUSU BIZNIERIAMS
Pasakyta Ekonominio Centro Suvažiavime Philadelphijoje, Bal. 7

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
jų, tai biznio srityje jie nese-*
nei tepradėjo organizuotis. Ro- ,
PHILADELPHIA
PITTSBURGH
dos, pirmasis Vaizbos Butas
sutvertas Chicagoj, vėliau pra
ŽINUTES
Gerbiamieji: Suvažiavote i dėta steigti ir kituose miestuo
VIEŠA PADĖKA
KONCERTAS. Kovo 31 d.
Philadelphia kad apsvarstyti se ir apie 1930 metus jų buvo (Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Su šiame Dirvos nr. paduo STOMSKIENĖ Kastancija, 43
buvo surengtas pirmas koncer Šiuomi viešai pareiškiu savo Amerikos Lietuvių ekonomines 16. Tie butai 1930 m. sušaukė
damas
mirusių vardais, miru m., mirė Chicagoje. — Bir
tas Lietuvių Meno Draugijos širdingiausią padėką už pager galimybes, Lietuvių Prekybos
New
Yorke
pirmą
ekonominę
sių Lietuvių išeivių skaičius
žų ap., Kupreliškių p., Če
Choro, kurį veda Milda Broski. bimą manęs Balandžio 7 dieną, Butų reikalus, kas darytina konferenciją ir išrinko centri
kiškės kaimo.
Tiesa, šis choras kitoms orga gerbiamiems viengenčiams, bū kad suorganizavus Amerikos nius prekybos rumus — Eko • CHICAGO, III. — Balandžio pasiekė jau 5,000.
7
d.,
Lietuvių
Vaizbos
Butas
ROČKUS
Vincas, 78 m., mirė
tent:
Generaliniam
Konsului
J.
nizacijoms jau daug kartų yra
Lietuvius biznierius bendram nominį Centrą. Dauguma tų surengė iškilmingą pagerbimą JENKEVIČIUS Jonas, 46 m.,
Kovo
m.,
Frackville, Pa.
Budriui,
Adv.
C.
S.
Čeledinui,
dainavęs, vis dykai. Bet šį
veikimui, jų pačių labui, bei butų neišsilaikė, kai kurie nors Lietuvos Konsului P. Daužvarmirė Bal. 4, Cleveland, O.
VASAUSKAS
Jurgis, 45 metų,
kartą rengė koncertą savo nau Kaziui Dryžai, Jonui Griniui, prekybos plėtimo tarp J. A. ir egzistuoja, bet apie jų veiki
ŠTEIGMANAS Kun. Eugenius,
džiui
sąryšyje
su
Lietuvos
Pre

mirė
Kovo
14,
BrOoklyn, N.Y.
dai. Tikietai buvo vos po 35c., Pranui Pukui, panelėms Onai Valstybių ir Lietuvos galimy44 m., mirė Bal. 5, Cleveland, STANKEVIČIUS M., 66 m. mi
mą
mažai
tegirdėti.
zidento
apdovanojimu
jo
Gedi

bet žmonių buvo nedaug, o la Unguraitei ir Natalijai Mocke- bes.
O. Paėjo iš Žemaitijos.
Jei šiądien Amerika turi di- mino ordinu. Ordiną p. Daužrė Kovo 11, Brooklyn, N.Y.
bai gaila, nes programas kokis liunaitei, bei ponioms Grinie Bendriems prekybos ir pradžiausiąs korporacijas su mil- vardžiui įteikė Lietuvos Minis VIŠNIAUSKAS Jonas, 46 m., MERFELDAS V., 27 m., mirė
tą vakarą išpildyta, tai ir dola- nei ir Grigaliūnienei; pagaliau 1 monės reikalams kiekviename
žiniškais kapitalais tai tik dėl tras P. žadeikis kuomet lankė mirė Bal. 8, Cleveland, O.
Vas. 11, Sao Paulo, Brazili
rį mokėdamas ne visada tiek Ant. Užumeckiui, Kaziui žadei- | J. A. Valstybių didesniam mieorganizuotumo. Jos atsirado si Chicagoje Vasario mėnesį. PŪKAS Jonas, 67 metų, mirė
joje.
kai, P. Pranckunui, A. Kaniu- 1 ste yra Chamber of Commerce,
matysi ir girdėsi.
ne
dėl
to
kad
buvo
daug
tur

Dabar
įvyko
p.
Daužvardžiui
Bal.
2,
Cleveland,
O.
KIELIUS
Adomas, mirė Kovo
Choras sudainavo net penkio šiui ir dar kitiems ir kitoms arba, Lietuvos terminu — Pre
tingų žmonių, bet todėl kad to įvykio delei pagerbti banke DUBAUSKAS Adomas, 54 m.,
m.,
Shenandoah,
Pa. — Ma
lika liaudies dainelių, taipgi viengenčiams.
kybos Rūmai. Bet be bendrų daugelis biznierių supratę or tas.
mirė
Kovo
18,
Cleveland,
O.
rijampolės
ap.,
Daukšių
p.,
Su pagarba
buvo ir solo, ką dainavo p. M.
interesų, atsiranda ir tokių ku ganizuotumo reikšmę, savo ne
—
Pagarduvių
vienk.,
PaciuPutariškių
k.
Amerikoj
iš
Kazys Vidikauskas. rie ar visai neineina į tų Cham
Katela ir A. Knizelis, kuris ne
—Čia apsigyveno žinomas
didelius kapitalus dėjo į vieną
nėlių
par.,
Kėdainių
ap.
Agyveno 50 metų.
senai teatvykęs iš Lietuvos.
ber of Commerce paskirtį ar- bendrą reikalą. Dėka tam šią imtikas, Karolis Požėla.
merikoje išgyveno 33 metus. MACKEVIČIENĖ Rožė, pus
Buvo būrelis ir juokdarių: Jur
I ba tiems reikalams nepriduoda dien visa Amerika išraižyta ge —Petras Karpius, 55 m. am SALASEVIČIUS Mykolas, virš
amžė, mirė Kovo 21, Chica
gis Žilinskas, F. Zelionis ir B.
reikiamos svarbos.
ležinkeliais ir mechaniškasis ci žiaus, bedarbis, Kovo 29 d. nu 50 m., mirė Bal. 3, Ashley,
APIE
POTVINĮ
goje. — Panevėžio ap., PaJakenta. Taip pat dalyvavo ir
Tat,, užpildymui spragų, ša vilizacijos standartas stovi au šoko nuo tilto ir užsimušė.
Pa.
—
Kuktų
k.,
Marijampo

giegalio par. Amerikoje iš
Trynukai su savo malonia mu
lia tų bendrų Chamber of Com- kščiau negu bent kur kitur pa
lės
par.
gyveno 40 metų.
• BALTIMORĘ, Md. — Vietos
zika.
WILKES-BARRE, Pa.— Ke- merce atsirado visa eilė kito- saulyje. Tačiau turime pripa
VAITKUNSKIENĖ
Marė,
76
REŠKUS
Petras, pusamžis mi
pav. Norvegijos, Ameri- žinti kad Amerikos bizniuose Lietuvis, Tarnas Grajauskas,
SLA. REIKALAI. SLA. 104 turi metai po didžiojo potvinio,
pav.
m.,
mirė
Kovo
14,
So.
Bosrė
Kovo
20, Chicagoje. —
vėl tvanas aplankė WyOming kos.Latvijos Estijos Pietl} A. Lietuviai mažą reikšmę teturi. gavo valdžios vietą Teisingumo
kuopos Centro valdybos balsa ir
ton, Mass. — Nemajūnų p.
Telšių ap., Tvėrių p. Ameklonp Dabar visi tikėjosi kad
d
’
Departamente, Lands Division,
vimuose Balandžio 3 d., Liet. vietomis įrengti tvenkiniai iš merikos ir kitų. Jau iš pavaJei Lietuviai ir ekonominėje
Amerikoj
išgyveno
55
m.
!
riko j e išgyveno 31 metus.
Wachington, D. C.
Pik salėje, tautiniai kandidatai gelbės. Tačiau
T
.. tas negelbėjo,
“ j dinimų jų tikslas aiškus. Tos srityje butų gerai organizuoti
SIMANAVIČIUS Antanas, 53 JURGILAITIENĖ Uršulė (Dugavo didelę daugumą balsų, so Gamtos galybę sunku įveikti. . šalies importeriai ir eksporte- tai butų ir jiems patiems ma —Kazys Baltrušaitis su sa m., mirė Kovo 16, So. Bosbinskaitė), mirė Vas. 19 d.,
”— r|aj SUsijungę studijuoja abie- terialinės naudos ir žymiai pa vim nešiodavosi daug pinigų,
cialistai gAvo tik po vieną-kitą Velykos buvo šaltos, rzero
ton,
Mass.
—
Deltuvos
par.
Springfield, III. — Marijam
Po Velykų dargana ke
balsą, išskyrus Mažukną, vieti oras.
nes
bankais
nepasitikėjo.
Štai
kiltų
Lietuvių
išeivių
svoris
J.
atvelykiš
J
’
ų
šalių
S
alim
ybes,
muitus
ir
[
Amerikoje
išgyveno
29
m.
polės ap., Garliavos par.
lius užpustė. O jau :
„' ‘
nį, kuris gavo daugiau balsų. pavasaris. Lietus lijo 24 va interesuojantiems teikia infor- A. Valstybėse. Tai butų mato vieną dieną, gal perdaug buvo MAČIULIENĖ Ona (Valaičiu- DIKSAS Jokūbas, mirė Kovo
Delegatais į SLA. seimą iš landas plačiuose plotuose šiau- macijas> ir patarimus. Buda- moji jiega, kuri imponuotų.
išsigėręs, nes alinėje susižei tė), pusamžė, mirė Kovo 18.
15, West Exeter, Pa.
rinkti F. Radžius ir Alb. Bra rėje nuo čia, kas prisidėjo prie mj užinteresudti tos šalies pre- Savo šių metų Vasario 18 dęs ranką pateko ligonbutin.
Chicagoje. — šakių ap., Jan DAMBRAUSKIENĖ Marė, mi
padauginimo vandenų.Dabar j ^eg paduoti, jie stengiasi lai- dienos kalboje Baltimorėje aš Išsipagiriojęs, po 12 valandų jis
zauskienė, abu sandariečiai.
kų par., Tabakinių k. Ame rė Kovo 15, Inkerman, Pa.
įau žinojo potvimo baisu. ...... .
...
SLA. 40 kuopos susirinkime visi
ma, nes didelis potvinis buvo nieu 11 ^ai sabai simpatijų, nurodžiau kelis pavyz džius pasigedo savo pinigų, kuriuos
RĖKUS Adomas, mirė Kovo
rikoje išgyveno 30 m.
Balandžio 7 d., LMD. salėje, keturi metai atgal.
tat- tokie Prekybos Rūmai lei- kaip, kuria kryptimi, mano ma turėdavo prie savęs įvairiose SKIRNIE\ė Antanina (Karec17, Wilkes-Barre, Pa.
buvo balsuota už centro valdy Vanduo prasiveržė pro tven- [ džia periodinius savo leidinius nymu, reiktų pradėti darbą, tat vietose priraišiojęs. Kas su jo
kaitė), 39 m., mirė Kovo 19, SPŪDIS Jonas, mirė Kovo 16,
bą. Čia didumą balsų gavo so kinį vakarų pusėje Susųuehan- su bendromis žiniomis ar spe- čia nebekartosiu. Vėliau, kuo pinigais nutiko policija tyrinė
Hughestown, Pa.
Chicagoje. — Panevėžio ap.,
! na upes ir užliejo miestelius cja]jaj prekybinius, kas tarnau- met prieisim prie detalių svar ja.
cialistų kandidatai.
Naujamiesčio par. Ameri MARDOSAS Petras, mirė KoKmgston, Edwardsville, Forth- . ... . ..
.....
Delegatais į seimą išrinkta: Forth, Wyoming, viską vaka- ' abieJU salių pažinimui ir sū stymo, kiekvienas musų čia • NEW YORK. — New York
vo 13, W. Pittston, Pa.
koje išgyveno 18 metų.
Pr. Savickas, Julė Bikinaitė. rų pusėje upės iki New Yorko siartinimui.
susirinkusių turės, be abejo, Times Bal. 7 d. patalpino ketu MIKALAJŪNAS Leonas, 51 PUTINAS Jokūbas, 59 m., miMarė Zdankienė, Ver. Kaličie- valstijos rubežių. Prie to priBendri J. A. Valstybių di- savo praktiškų pasiūlymų, ku rias naujas Lietuvos pašto
rė Kovo 21, Felmont, N. Y.
m., mirė Kovo 11, Brooksidėjo antras didesnis pavojus d j
;
Chamber' of riuos atsidėję apsvarstysime, o
nė, St. Rupšlaukis.
lyn,
N.
Y.
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Izidorius, 93 metų,
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24,
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gę Balandžio 7 d., L. P. salė gesiai negalėjo nieko apginti. I ugdomi, saugojami ir tvirtinanų k. Amerikoje išgyveno TARAŠKAS ' Jonas, mirė Kopaaiškindamas jų reikšmę, Inje, teatrą ir koncertą. Suvai Visa laime buvo kad veias pu.
..
T• +
vo 26, Mahanoy City, Pa. —
35 m.
dinta dviejų veiksmų komedi- tė iš gerosios pusės. Sudegė,"11 Pacl« Amerikos Lietuvių, WATERBURY, CT. formacijas patiekė Lietuvos G.
Konsulatas New Yorke.
Amerikoje išgyveno 35 m.
KALVAITIS Juozas, pusamžis,
. ja, ‘Nesusipratimas’. Solo dai keletas mažos vertės pašiūrių. I Daugumas Lietuvių biznierių,
mirė Kovo 15, Chicagoje.— MICKEVIČIUS Juozas, mirė
navo p. Jurkoniutė ir A. Knize Rytinėje miesto dalyje Wil- palyginus, yra smulkus — dirbuvo užlieta 65 gat- į ba pavienis asmuo, su šeima,
PRAMOGOS
Kretingos ap., Andriejavo p.,
Kovo m., Shenandoah, Pa.
lis, pianu akompanavo J. L. kes-Barre
vės, tūkstantį namų turėjo gy-1 pegjau su pašaliniu samdinių
Amerikoje
išžemgulių
k.
JURGELIONIS
Petras, 56 m.,
. Senulis. Visi savo užduotis at- ventojai apleisti.
DAYTON,
OHIO
Laikraščio Jaunimo rėmėjai
Q . n
gyveno 32 m.
mirė Kovo 27, Shenandoah.
rengia filmų rodymo ir blynų
liko gerai, žmonių buvo pilna Nors čia tvenkinis išlaikė, j P^saioa.
bet 10 pėdų pločio Salamono
Jei ir yra stambesnės^ įmo- balių penktadienį, Bal. 19 d.,
KAZLAUSKAS Jonas, 47 m., DAUNIENĖ Marė (Leičiunysalė.
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salėje,
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Green
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Shell
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pus

Amerikoje išgyveno 35 m.
rio vedėj u yra Kapturauskas. gta potvmi sutikti, tai nuosto- _ . , . . rn
J, 1
rengia prakalbas svei Cafe salėje buvo visapusiai pa
amžis, mirė Kovo 16, Chica STRIPEIKIENĖ Marcė (VerProgramai būna sekmadieniais liai mažesni. 1936 metais per Lietuviais, lat ir tie stambes- Klubas
katos klausime, sekmad. Ba
tečinskaitė), seno amžiaus,
nuo 10:45 iki 11 vai., iš KQV potvinį Wvoming klonio gyven- [ ni biznieriai suinteresuoti kad landžio 21, Nemunas salėje, 48 sekmingas. Visi turėjo sma goje. — Marijampolės aps.,
Prienų p., Dumiškių k. Amirė Kovo 25, Chicagoje. —
stoties, Programai gana tin- tojai turėjo $9,000,000 nuosto-! smulkioms Lietuviškoms įmo- Green str. Pradžia 6:30 vai. gų laiką, ir kuopa padarė $50
Tauragės ap., Girdiškės par.,
merikoje išgyveno 40 metų.
kanti, todel publika ir remia Prie tvarkos prižiūrėjimo ir [ nėms ir bendrai Lietuviams Kalbėtojai Dr. Chas. Laban pelno.
ir
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jiems
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Dr.
M.
J.
Colney
Broliai
Motuzai
rodė
labai
ŠUNSKAS
Martynas,
pusam

Patulių
k. Amerikoje išgy
Jaunųjų Lietuvių darbą.
kovos su potviniu buvo pašau- - " 1
(Aukštakalnis), i-r Dr. H. Wiį- įdomias Lietuvos filmas Balan žis, mirė Kovo 16, Chicago veno 28 m.
kta
visa
klonio
kariuomenė,
ir
na
hdą
atneš,
J. Virbickas.
bur. Visiems inėjimas nemo džio 9, bažnytinėje salėje, Pu
panaudota WPA ir CCC jau Stiprumas bei ' Lietuviškų kamai.
je. — Marijampolės apskr.,
Kviečiami visi atsilan
nuolių buris.
tįmonių didėjimas
__ _ ________
___ _ kyti.
duoda darbą
blikos
atsilankė
apie
pusantro
Krosnos p'., Naujakalakių k.
Komitetas.
^an(^uo buvo apsėmęs _ 2583
Lietuviams profesionalams.
STATO VALDIŠKUS BUTUS
šimto.
Filmų
įdomiausia
dalis
Amerikoje išgyveno 40 m.
namus, žmonės iš Tat, ypač jaunieji, dalyvauda VAIZBOS BUTO KONCER
McKEES ROCKS, Pa. — čia gyvenamus
buvo
tai
Lietuvos
kariuomenės
KISIELIENĖ
Viktorija, 67 m. Skaitykit “Margutį”, komp.
sikėlė pas gimines ir šiaip kur
TAS. Lietuvių Vaizbos Buto
pradeda darbą statyti valdiš buvo prisiglaudę.
mi Lietuvių Prekybos Rumuo- choras turėjo koncertą sekma įžengimas į Vilnių ir Vilniečių
mirė Kovo m., Shenandoah, A. Vanagaičio leidžiamą mu
kus gyvenamus namus, kurie Tarp likusių be namų radosi se, gali užmegsti sau naudin dienį, Balandžio 7, Nemuno sa žmonių džiaugsmingas jos su Pa. Amerikoj išgyveno 50 m. zikos žurnalą. Eina du kar
bus išnuomojami pigiai mažai ir šimtai Lietuvių.
gus ryšius, pažinti biznį prak- lėje, ant Green st., kame daly tikimas.
ZDANAUSKAS Jonas, pusam tu į mėnesį. Kaina metams
Per upę visi tiltai buvo už- i tiškai
p-’
vavo apie 600 publikos. Kal Kovo 25 d. mirė vargšų prie
Prisiųskit 10c pašto
uždirbantiems žmonėms. Bus
bei
naudingais,
nuošir
žis, mirė Kovo 17, Chicago $2.00.
drausti naudoti, ir per virš pen
bą pasakė choro pirmininkas
ženkleliais, gausit vieną nu
. išstatyta butai dėl 288 šeimų, kias
džiais
ir
sąžiningais
patarimais
je. — Panevėžio ap., Kreke merį pamatymui. Antrašas:
dienas nebuvo galima su
Jonas Dougall, po to sekė pro glaudoje Kazys Jocius, 68 m.
visas projektas atsieis $1,275,- Wilkes-Barre susisiekti, žuvo laimėti sau simpatijas ir grei gramas, kurį išpildė Jono Bru- Iš Lietuvos paėjo Girkalnio p.
navos p., Baibokų k. Ame000.
trys asmenys.
čiau iškilti savo tautiečių tar žausko vedamas choras. Dr. Buvo nevedęs, ir artimų gimi rikoj e išgyveno 31 m.
“M A R G U T I S”
Jonas J. Nienius. pe. Tai idėjinis garbingas sa M. J. Colney programo vedėjas. niu Amerikoje neturėjo.
MORKŪNAS Vladas, mirė Ko6812 So. Western Avė.
vo tautai darbas, naudingas vi Prie to buvo keletas kitokių
D. Rep. Į vo m., Girardville, Pa.
Chicago. III.
paįvairinimų.
Rep.
DURYEA, PA. i
siems. Įgijusieji mokslus neHANOVER, PA ■ privalo atitolti nuo savo tautos
MIRĖ. Balandžio 6 d. mirė
kamieno, bet turi gyventi bensenas šio miestelio gyventojas, į PAKVAIŠUS FANATIKĖJdru gyvenimu. Jie neturi pa- BALTIMORĘ, MD.
Juozas Miliauskas, 72 m. amž.: Kovo 24 d. palaidojo J. Urbono miršti kad dažnai kiti jų bro•• Mirė namuose savo dukters, p. 9 metų vaiką, kuri nužudę jo Hai sunkiai dirbo, kad duotų
sudarydama savotiškų
LIETUVIŠKAS KABARETAS
• S. Wascavage, Port Griffithe, motina,
• Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai — ir
nuodų. Kuomet policija ją su galimybę jiems išeiti mokslus;
Kovo 31 d. Lietuvių Salės
kur buvo nuvykęs diena prieš ėmė, motina sakė atlikus gerą kad juos šelpė ar skolino lėšas
jums bus svarbu žinoti KAS — KUR — KAIP.
Bendrovė parengė pirmu syk
tai.
darbą, nes vaikas užaugęs bu organizacijos, kur tuos kapita Lietuvišką
Kabaretą, į kurį
• DIRVA išeina ir per didžiausius šalčius ir per smar
Velionis paėjo iš Suvalkijos, tų užsiėmęs merginų išgėdirii- lus sudėjo dažnai mažamoksliai svečių atsilankė
gana daug.
kius
karščius — ir visada yra pilna žinių, pranešimų
mu
....
Seinų ap., Beržniko par., žagatautiečiai iš savo sunkiai už Programą sudarė ČekoslovaPati
Urbonienė
yra
36
metų
apie
pasaulinius įvykius.
rų k. Amerikoje išgyveno apie amžiaus, našlė. Ji pasisakė nu dirbtų skatikų. Tat išėję mo~ kų šokėjų grupė, Lietuvių kai
50 metų. Čia primušė šv. Ro žudžius keturis kaimynų vai j kslus ir dirbdami savo tautai, mo kvartetas, Anna Goodzik ir
• Taigi pasirūpinkit užsimokėti savo prenumeratą už
Alma Zissimos, Baltrusių šokė
žančiaus parapijoje, kurioje ir kus savo burtais, ir tiki atli [jie tik atsiteis tėvams, bro jos;
Dirvą
dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit
Jonas Urbonas, armonisatsibuvo laidotuvių pamaldos. I kus gerą darbą, nes ir taip esą liams bei artimiesiems. Ir žmo tas, Kazys Stupuras, Dainos
apie
tai,
o Dirva lankys Jus neperstodama.
Palaidotas Balandžio 9 d., Lie vyrų perdaug. Ji uždaryta be nės džiaugsis kad jų pasitikėji Choro solistai, duetai ir kvar
protnamyje.
O Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie
tuvių šv. Juozapo kapinėse.
mas nebuvo apviltas ir kad tetai, taipgi Dainos Choras, ve
dar
Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
damas
Kl.
Andrekaus.
GAMTOS PRAJOTAI.
Du sunkiai atidėti skatikai nežuvo.
Paliko keletą savo išaugusių
Buvo
atsilankę
svečiai
iš
Wakartu
telefoną
vartojau
į
Wilvą
visai
pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.
sūnų ir dukterų, gyvenančių
Teisingumas reikalauja Ame shingtono, L. J. Esunas, Balkes-Barre, iš ūkės 20 mailių
vietoje ir kituose miestuose, ir atstu ir negalėjau susikalbėti, rikos Lietuviams pripažinti kad tic-American Society of Washnorit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, pri
du brolius, Antaną ir’ Mykolą nes pataikiau kai buvo žemę retas jų, išėjęs mokslus, atsi ington sekretorius, su -ple Da
siųskit
Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
Clevelande, seserį Elzbietą Le- pasiekus magnetinė saulės dė- tolina nuo savo tautiečių ir, rata Mateliute, nesenai gryžuDirvą
pamatymui
ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
, galia Pittstone, ir tris brolius mių srovė. Ragelis tik ūžė ir gryžęs iš mokyklos suolo, ne sia iš Kauno.
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
nebuvo galima pasiekti kitame siveržia tuojau kitus “moky Programo vedėju buvo Adv.
ir seserį Lietuvoje. Buvo ra linijos
Nadas Rastenis, šis “Kabare
gale asmenį pasikalbėji
maus budo žmogus ir visų kai mui.
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
Jonas J. Nienius. ti”. bet sveiku kooperavimu ir tas” bus nepamirštas, nes visi
mynų mylimas.
Giminė.
savo darbais — ne vien diplo ‘juo gėrėjosi, o po programo iki
mu — suranda sau tinkamą vėlumai linksminosi.
J.
A.
Urbonas
Padėka priklauso Dainos Dr• ČIGONAI vestuvių pyragą
vietą visuomenėje.
jai, nes be jos to viso nebūtų
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
“
Dirvos
”
Agentas
Daytone
Jei šiaip Lietuviai J. A. Val įvykę. Darbšti draugija, tik
kepant į miltus Įlašina kraujo
iš rankos jaunosios ir jaunikio. 534 Michigan Av. Dayton, O. stybėse turi senų organizaci- ją remkime.
A. Kurelaitis.
PASAKYTA EK. CENTRO
SUVAŽIAVIME PHILADEL
PHIJOJE BAL. 7 D.

TRUMPOS MIRĖ 5000 LIETUVIŲ

MARGUTIS

Ar žinot kad ateina Vasara?
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Susiorganizuokime!

t'

VIDURINĖS SROVĖS UŽDUOTYS - KOLONIJŲ
TARYBŲ SVARBA
TAUTINĖS SROVĖS POZICIJA

<
sulyginti
savo brolius, paliktus
Lietuvoje.
Jai rupi Lietuvių
kalba,
kultūra,
menas, litera
Vienu amžinųjų klausimų
tūra,
tikra
tautos
politinė lais
kuriuos musų spauda dažnai
pasvarsto yra tautinės srovės vė ir ekonominė gerovė.
susiorganizavimas.
Jį giliai
Kitas Talkininkas (Ameri

ganizacinių formų. Kolonijų
Tarybos, jei norėtų, vėliau ga
lėtų išrinkt bendrą Tarybą, ku
ri atstovautų visiems Amerikos
Lietuviams (reikale).
Vyt. Sirvydas.

pajudino Talkininko straipsnis, kos Lietuvyje) teisingai paste
kuriam paantrino “Kitas Tal bi kad tautinės visuomenės
kininkas” Amerikos Lietuvyje, daugumą sudaro nepartiniai
šie straipsniai buvo komentuo žmonės, Yra čia katalikų, liLietuvos laisvoji zona Klaipėdos uoste. Matosi Lie
tuvos sandėliai ir prekėms kilnoti kranai.
Elta.
ti kairėje ir dešinėje.
beralų, laisvamanių ir net kai
Nežiūrint musų kairiųjų ir riųjų (kairumas, tikrenybėje,
dega kuri panaši į dantis, bū ne paversti. Tuo atveju tokia
dešiniųjų paleidžiamos pašai privalėtų būti tik ekonominė
KAIP IŠBALTINTI DANTIS
buTik
trumpas
laikas
atgal
tent kalkis ir fosforas. Tokiu gražuolė jaučiasi apsivylus.
pos, tautinės srovės suorgani se pažiūrose), šiai musų vi
nuvo
paskelbta
kad
Lietuva
budu kas lengviau nuima dan
Daugelis, ypatingai jaunos
zavimo klausimas nestovi ne suomenės daugumai tereikia
bupirko
laivą
“
Denny
”
,
kuris
tų
viršminėtą
nešvarumą,
tas
merginos,
eina pas dentistą
Rašo
DR.
G.
I.
BLOžIS.
ti
savo
ypatingai
priešakinio
gyvame taške, bet polaipsniui rasti tinkamų organizacinių
vo
prikrautas
pilnas
Lietuvai
skaudžiai
užgauna
danties
vir

valyti
dantų,
manydamos kad
danties,
kad
nepraradus
savo
eina pirmyn į pergalingą išri formų, tinkančių šio laikotar
Perliškai balti dantys ir jų
reikalingomis
prekėmis
ir
tu

šutinę
palivą.
Vien
tik
dentispo
nuvalymo
dantys
bus žymiai
pio reikalams ir musų gyveni
šimą.
normalus sueiliavimas yra skai naturališko grožio. Bet kar tas gali sugrąžinti dantis į jų
rėjo
išplaukti
iš
Bostono
apie
baltesni
bei
balti
kaip
sniegas.
tais tinginystė, apsileidimas ar
Musų organizacijos ne tik mo sąlygoms Amerikoje.
tomas jau nuo neatmenamų lai
normalų
stovį
bei
išvaizdą,
ne

Balandžio 8 dieną.
Bet kuomet po nuvalymo nema
kaip tą kitaip pavadinsime, pa
nepalaidotos, bet diena dienon
Susivienijimas atliko savo
kų, savotišku papuošimu žmo
pažeisdamas danties paviršio. to to pageidaujamo baltumo,
Bet
tuo
tarpu,
kaip
žinome,
veikia
žmogaus
geriausiuos
no

stiprėja ir apima platesnį veik dalį organizacinio darbo, Tėvygaus veido bei pridavimu gra
Kurie skelbimai ypatingai būna labai apsivylę. Jos sako
rus ir dėl to tenka net ir mo
los lauką. Pavyzdžiui, Tėvy nes Mylėtojų Draugija dirba Vokiečiai užėmė Daniją ir Nor žios išvaizdos.
gražiai
skamba tuose visuomet kad dentistas nepadarė juos
vegiją
—
užvaldė
tuos
vande

terų
bei
merginų
matyti
su
su

nės Mylėtojų Draugija daugė savo, Sandara savo, bet gyvePrieš 70 metų, Harvardo uni puvusiais ir
nis
kuriais
tas
laivas
butų
tu

yra
kas
tokio negeistino sle baltesniais. Bet kartais ir ne
pajuodavusiais
ja kuopų bei narių skaičium, nimas reikalauja ką tokio pla
versiteto Profesorius Dr. W. dantimis.
rėjęs
plaukti
į
Lietuvą.
Tuos
piama
po
gražiais žodžiais.
galima padaryti baltesnių, ka
duoda nariams knygas ir ruo tesnio, nes pats gyvenimas pa
Holmes yra pasakęs, savo kal
vandenis
dar
labiau
saugo
Bri

Dantims valyti, koks nebū dangi paprastai dantys esti
šiasi savo seimui. Sandaros sidarė platesnis. Lietuva šią
boje, mokslo metų pradžioje,
tai,
ir
ten
pilna
minų.
Iš jaunųjų vis daug randa tų gaminys, juo stipriau che iš vidaus, nuo liežuvio pusės,
organizacija, nežiūrint sunkios dien nepriklausoma ir santigirdi: nėra karališkoj karūnoj si tokių, ypatingai kurie vos miškai veikianti medega ant ypatingai apatinių priešakinių
Paskiausiomis
tikromis
ži

skolos naštos, leidžia savo laik kiauja su visu pasauliu!
tokių gražaus bei brangaus pergyvenę vaikystės amžių, danties nešvarumo tuo ji pa dantų pagal smegenis, kur dau
niomis, laivas Denny į Lietuvą
raštį ir stiprina kuopas.
perlo už kurį bile jaunuolė ga pradėję dairytis apie save bei prastai turi daugiau nepriklau- giausia randdsi seilių suakme- .
SEIMO ŠAUKIMAS IR
neišplaukė ir neplauks. Laiku
Susivienijimo reikalais tau
VIETINĖS TARYBOS
tapo sulaikytas ir paliktas čia lėtų atiduoti savo vieną perliš kito jaunuolio išvaizdą ir pa sančios ten medegos, kuri įde- nėjusių nuosėdų.
tinės srovės pusėn stojo net
kai žibantį priešakinį dantį.
stebi jog viena ar kita draugė ta gražiau valo dantis, bet la
Kokia forma butų geriausia? Amerikoje, ir tokiu budu iš
Tokius dantis tik galima sėk
pats organo redaktorius, Jur
Satyras
bei
senovės
poetas
turi gražius dantis. Po to ir bai greitai suėda danties vir mingai išbaltinti bei dalinai
gelionis, kuris sutinka su šios Norima šaukti vidurinės srovės vengta nelaimės kokia butų ga
arpašydamas savo mylimosios jai užeina noras turėti pana šaus stiprumą.
sutvarkyti kurie yra nešvarus
srovės senai SLA. nariams pa seimas, kuris klausimą pasvar lėjus atsitikti jeigu jis butų
išvaizdą, palygindamas jos gra šius dantis. Nepasiteira v u s
Reikia
nepamiršti
kad
kurių
patekęs
i
šiaurės
jurą
tuo
laiiš lauko, kuriems gyvis yra iš
stytų
ir
savo
žodį
tartų.
Sei

sakyta tiesa: socialistuojanti
žius dantis prie gražiausio mar pas gražių dantų savininkę ar žmogių dantys yra balti natu- imtas, kurie buvo netinkamai
ku
kai
tose
jurose
prasidėjo
mo
idėjai
visa
tautinė
spauda
SLA. Pildomos Tarybos atsto- i
muro, balto sniego, brangaus ba dentistą apie gražių dantų rališkai; ypač juo žmogus tam užtaisyti, arba kartais gyviui
tik reikalauja pirm didesnis karo veikimas.
vai netikę ir pridarė organiza- pritaria,
:
perlo;
jais didžiavosi iki jam galimybę, o prisiskaičius išr vi sesnis tai jo dantys yra bal kaip nors mirus ir neužtęsta
Visas savo turimas prekes
nustatyti tvirtą ir ap
cijai nuostolių. Juos reikia šaukimo
i
programą. Organizaci laivas parduos ar jau pardavė ritmas leido pinti žodžių garbę. sokių spausdinių neetiškų, ne-| tesni. Jau taip gamtos surė jo prasta padėtis, žodžiu sa
pakeisti kitais žmonėmis. Mu- galvotą
:
Laimė, ar nelaimė, kai kurie teisingų skelbimų, perka if dyta.
kant, kuris dantis yra paveik
sų spauda nerodo sumažėjimo nė forma jau buvo rasta musų čia, kad ir su nuostoliais. Na
vyrai
gali gražiai atrodyti ir vartoja žalingą dantims valy
Kartais ateina gražuolė ir tas išlaukiniai, o ne tokia jo
ar dvasios pajiegų išsekimo. trijose tautinės srovės veikė o sau pragyvenimą daryti tu
Pasirodė net naujas žurnalas, jų konferencijose, ypatingai rės rasdamas darbo Amerikos su blogais, supuvusiais bei pa ti padarą, ar tai kokį skystį sa reikalauja kad jai dantis išbal naturališka spalva.
Tat patartina niekuomet ne
Lietuva. Gražiai gyvuoja ir paskutinėje — tai Tautinių Ta pakraščiuose, iki karas baig juodavusiais dantimis, kadan vo dantims išbaltyti, padaryti tintum, ji kur tai mačius dan
gi
juos
gali
paslėpti
dideliais
sis.
juos
“
baltais
kaip
sniegas
”
,
tis
baltus
kaip
sniegas.
Kadan

rybų
forma.
bandyti dantų baltinti bei pa
Angliška kalba, tautiniu keliu
Sakoma kad dabartiniu lai- ūsais, bet moterys ir merginos nepamanę kad tas gali paken gi tos meginos dantys pasitai keisti jų naturališką spalvą
Kas yra Tautinė Taryba ko
einąs, Chicagos Jaunimas.
Kolonijose, be to, yra pridy lonijoje? Tai atstovai (pirmi. ku laivams yra labai daug dar- to negali padaryti, ypač dar di kti bei pagadinti danties pavir ko būti naturališkai pilki, mel be dentisterijos mokslo autorigę visokių vietinių tautinių or ninkai, geriausia) vietinių tau■ bo, taigi ir Lietuvos laivas ras desnį kontrastą padaro kai už šių (enamelį), kadangi apleis svi ar gelsvi, o ne baltai susi tetiško užtikrinimo.
ganizacijų, kurių viena (Brook- tinių Lietuvių organizacijų,, gana darbo savo įgulai išlaiky- tepa dažų ant savo lupų. To ti dantys daugiausia yra apli formavę, tai jai negalima gel
kiu budu dailioji lytis nei už pę seilių nuosėdomis), o tos bėti, panašiai kaip negalima Kas platina Dirvą lyne), sutelkus visas kitas, pa prie kurių kooptuota visi žino. ti ir gal dar pelno padarys.
jokius
pinigus negalėtų atiduo- seilių nuosėdos yra tokia me-■ veido odos šviesesne ar tamsesplatina apšvietą.
ruošė Vasdrio 16-tos minėjimą mesni tautinės vidurio srovės
davusį Vilniaus reikalams $614 veikėjai, šitą organizacinę for
vienu užsimojimu! Buriama mą galima dar toliau pagilinti
Ekonominis Centras, ir Lietu pritraukiant didesnį veiklesnės
V
vos produktus net Stalininkų liaudies skaičių — tegul Tau
organų redakcijos pardavinėja! tinė Taryba kalbina nariais vi
DARBININKAI gaus reik
Tačiau, norima organizatyvį sus Tėvynės meile degančius
darbą pagreitinti ir rasti nau vietos Lietuvius, kurie dar ne menis pigiau. Darbo Bumai
jas organizacijai formas, ku priklauso tautinėms organiza Lietuvoje organizuoja darbirios tautinę srovę pastatytų cijoms, arba priklauso kitoms, ninkams prekių paskirstymo
ten kur tautos reikalai reika Lietuvos nepriklausomybei ne- punktus. Tokie punktai pir
miausia bus Kaune, o vėliau
lauja, ir be ko musų visuome priešingoms organizacijoms.
Tokiu
budu,
kiekvienoje
ko

ir kituose miestuose, Prekių
nė negali būti sveika, nes bus
610 puslapių didumo populiarė knyga — Dirvos skaitytojams tiktai už
lonijoje
susidarytų
būrelis
tik

paskirstymo sandėlis praktišliguistai nukrypus ar dešinėn
ar kairėn. Kairėn ir dešinėn rų Lietuvių, pasiryžusių eiti kai mažai kuo skirsis nuo ko(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)
pastatyti patruliai ir žvalgai Lietuvišku keliu, reiškia, vidu operatinės krautuvės, nes jareikalingi, bet visą rimtąjį per rio, nepartiniu keliu. (Progai me prekių galės gauti visi dargalės darbą atlieka vidurys—• pasitaikius, tenka pasakyti kad bininkai, o esant kurios prekės
kariuomenė. Nuo šio tinkamo• tokią formą pasiėmė ir Kun. pertekliui, ir kiti asmenys. Jo
susiorganizavimo ir nuo jos va• Masiulis, kuriam Katalikų Fe- se pirkdami ne darbininkai mo
dų susipratimo bei išmokslini• deracija paveda suorganizuoti kės pilną kainą, o darbininkai,
Ar buvo kada karų mažiau negu da
mo priklauso jos veiklos pasek-■ palaidą musų parapijų jauni turinti Darbo Bumų prekių pir
bar jų turime?
mą.)
kimo knygeles, tas prekes gaus
mingumas ir pergalė!
Kas ineitų į tokios Tautinės žymiai pigiau.
Svarbiausiu dvasiniu akstinu
Ar tik dabar atsibuna patys didieji
(taip vadinamu “spiritus mo- Tarybos veiklą kolonijose? Nie
VIEŠI DARBAI Lietuvoje ir
karai — ar nebuvo didesnių?
vens”) tautinei srovei visados kas neginčys kad, be kitko, ši šymet bus vedami plačiu pro
buvo Tėvynės Meilė. Tuo pa tokios Tarybos štai ką darytų: gramų. Darbus bus arpupinKaip seniau buvo užkariaujamos ir
grindu buvo organizuota Susi
1. Kas metą bandytų suren ta 11,000 asmenų, kuriems al
naikinamos valstybes?
vienijimas, tuo pagrindu orga gti bendrą visų kolonijos pat gomis bus išmokėta apie 7,030,
♦
nizuota Tėvynės Mylėtojų Dr- riotų Lietuvių Vasario 16-tos 000 litų. Kiekvienas bedarbis
ja, tuo pagrindu redaguojama minėjimą.
per metą gaus apie 130—140
visi vidurinės srovės laikraš
2. Jieškotų priemonių remti darbo dienų.
čiai, tuo pagrindu dedama vi musų spaudą, Lietuvos literaViešiems darbams paskirta
sos Amerikos Lietuvių pinigi turą ir meną.
8,269,640 litų.
nės aukos. Jei šito akstino ne
3. Padėtų vietos teatro spė
VILNIUJE organizuoja mos
būtų tai nuosakiausias Ameri koms ruošti Lietuviškus vaidi
darbininkų
kuopos iš mieste
kos Lietuviams ateiviams ke nimus ir Lietuviškus koncer
esančių
bedarbių
ir siunčiamos
lias butų buvęs: kuogreičiau
tus.
dirbti
į
miškus.
Darbininkai
suamerikonėti, ir dvasia bei ku4. Padėtų Prekybos Butams
nu tapti šio krašto piliečiais. ir Ekonominiam Centrui išpla aprūpinami avaline, įrankiais
Kairiesiems butų vistiek, nes tinti ir sutvirtinti rinką Lietu ir tt. Miškų darbams užsire
gistravo apie 830 darbininkų.
juk aišku kad dėl savo skai
vos gaminiams.
Imant į darbus, darbininkų
čiaus mažumo Lietuviai Ameri
Senovės karai — Mohameto karas
5. Padėtų musų jaunimui
koje negali nei “Lietuviško” organizuotis ir veikti krypti sveikata patikrinama.
liucija — Prancūzijos Revoliucija
Kryžiaus karas — Religiški karai
Sumažėjus pramonės gamy
socializmo, nei komunizmo įvy
mis kurios turi tautinių žymių
Anglijos karai — Rožių Karas — 30
Napoleono Karas — Prūsijos Karas
bai, Vilniuje liko be darbo dikkinti — nuosaiki jiems vieta
ir musų jaunimui atitinka.
čiai moterų, kurių dauguma iš
yra Amerikonų tos krypties
Metų Karas — 100 Metų Karas —
ir tt. Viskas tas aprašyta šioje 610
Vidurinės srovės seimas, kai laiko savo šeimas. Tokioms mo
partijose.
Rusijos
iškilimas
—
Amerikos
Revopusi, didumo knygoje.
Katalikams, taip pat, butų po autoritetas, tokią organiza terims turės būti organizuoja
vistiek, nes kunigas Ameriko cijos formą nustatęs ir tokį mi pritaikinti darbai.
Iš Kauno taip pat išvyko į
nas tokią pat galią turi nuodė veiklos programą smulkmeniš
Įdėkit i voką popierinį $1 ir už 15c pašto ženklų po 2 ir
Šių knygų mažai likę,
miškus
apie 700 bedarbių. Tai
mes atleisti ir į dangų kelią kai paruošęs, manau galutinai
3 centus ir pasiuskit čia telpamu antrašu:
parodyti kaip kunigas Lietuvis. sutvirtintų vidurinės srovės viengungiai ir mažų šeimų tė
ir po $1.00 duodant jos
9
Bet tautinei srovei ne vistiek: bandymus eiti musų visuome vai. Kiti bedarbiai išvyko į
tuoj
išsibaigs.
Skubėkit
Tėvynės meilės varoma, ji no nėje jai skirtas pareigas. Gali Vievį akmenų tašymo darbui.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
gauti sau vieną!
ri išlaikyti, sustiprinti, su ki būti, ateityje jau nebereikėtų Bedarbiai darbo vietose butus
tomis kultūrinėmis tautomis per ilgą laiką j ieškoti kitų or- gauna nemokamai.
g:
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vybės tapo remontuotos (nors
ir su nenumatytu perviršiu) ir
padengia iškaščius.
Pašaliniam žmogui, kuris pa
siskaito
dabar vedamą visokių
♦v
grupių propagandinę kovą, P.
Tarybos rinkimų metu, metasi
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
iiiuiiifiiiiiiiiniiiiiMiiiinniinitiiiniuiiiiiiiiur'nmiinnnnnnmnTriamgTnniĮTinm
į akį faktas kad daugiau puo
lama praeitis negu siūloma pro
gramas ateičiai. Tiesa, praei
tis mokina, bet jei nepasako
Kaip matote ant 2-ro pusi, telpančiame
ma ko mokina tai sunku tikė
*
” • mirusių išeivių Lietuvių padavime, miru (Spaudoje Pasidairius) ti kad ji ko nors pamokino.
sių skaičius pasiekė jau 5000. Tai yra tie mirusieji Lie
Rašo Vyt. širvydas.
Pavyzdžiui, jei kuri grupė pa
Dabar Tautosakos Archyvas pradeda leisti
tuviai apie kuriuos žinios pradėta Dirvoje talpinti Va
sakytų kad ją išrinkus kiekvie 500 METŲ SPAUDOS IŠRADIMO
naują leidinį, pavadintą “Lietuvių Tautosaka”.
sario mėnesį 1937 metais. Žinant kad mirštančių yra
nai kuopai ,bus užfundyta alaus
SUKAKTUVES
Šiame leidinyje tautosakinė medega bus skelbia
daugiau negu mums pavyksta apie juos žinias surinkti, Mirgu Marga
bačka, tai nariai geriau ir kon
tas įrodo kaip dideliais skaičiais nyksta išeiviai kurie Susivienijime
ma
ne sritimis, bet rūšimis. Kiekvienos tauto
krečiau suprastų ką jie gaus,
Tautinis
Susivienijimas
(S.
iškeliavo iš savo tėvynės svetur laimės jieškoti. Tiesa,
negu dabar siulomis viltimis
Šį pavasarį, bendrai šį metą, sueina, kaip sakos bus išleista po kelis ar net keliolika tomų.
jie butų mirę ir Lietuvoje, tačiau Lietuvoje atauga nau L. A.), yistiek, įdomiausia ir kad bus gerai, bet kas bus ge- geriausi rekordai parodo, 500 metų nuo išradi
Tautosakos leidinys apims Sakmes, Pasa
jos gentkartės, kurios šalį kelia, stiprina. Čia gi Ame smarkiausia Amerikos Lietuvių rai, nepasakoma.
kas,
Dainas, Melodijas, Patarles ir Priežodžius,
mo moderniškos spaudos, kokia ji yra šiądien
• • •
rikoje augančios išeivių Lietuvių gentkartės Lietuvių organizacija, nes čia visados
vartojama. Tas spaudos principas yra tai pra Mysles, Burtus ir prietarus, Papročius.
tautai darosi svetimos. Dėl to tai mirimas ir nykimas “verpetai ir vulkanai”. Jis ko Draugas Draugui
dėjimas vartoti spaudoje raidžių — paskirų rai
išeivių Lietuvių veda prie pabaigos musų Lietuvišką gy voje (kunigų prieš Šliupą) gi
žymus
bolševikas,
Feodoras
džių,
kurių prigaminama daugybės nuo a iki z,
mė, kovoje ir mirs. Tačiau,
venimą šiame naujame pasaulyje.
i
Raskolnikovas,
paskelbė
prieš
ir visokių didumų. Raidės galima surankioti į
Reikia priminti kad mirimas kas met didėja su sen kaip pasaulis nėra nei juodas
VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ IR
mirtį
laišką
Stalinui,
kuriame
paskirus žodžius, kuriuos sudėjus vieną prie ki
stančiais išeiviais, o naujų ateivių nepribuna kaip pri nei baltas bet margas (už jį
sako:
“
Sovietų
liaudis
tave,
ŠIĄDIEN
to, į vienokio ar kitokio ilgumo eilutes, susidaro
tik genys sakoma margesnis),
būdavo senau, desėtkais tūkstančių kasmet.
anksčiau
ar
vėliau,
pasodins
į
laikraščių skiltys arba knygų puslapiai.
Daug Lietuvių jau yra išmirę pirma šių žinių apie taip ir Susivienijimo reikalai
mirimus pradėjimo rinkti, ir daug pradingsta tarp sve nėra nei balti, nei juodi, bet kaltinamųjų suolą ir kaltins ta
Raidės, kokias matot ant šio popierio, yra \ 7TLNIUS... . Iš žilos Lietuvių senovės išlitimųjų, po plačią Ameriką išsimėtę, kuriems mirus jau margi. Viską ką nepatyrę, ar ve kad esi socializmo ir revo nuliejamos dabar jau visa eilutė vienu šmotu. V kę rūmai žiuri amžių akimis į nūdienę Tau
partiniai nusiteikę žmonės blo liucijos išdavikas, vyriausias Kiek eilučių tiek šmotų telpa skiltyje. Bet šis tos kartą ir giliaprasmę myslę mena. Viesulu,
niekas musų spaudai pranešimų nepaduoda.
Su šiais mirštančiais Lietuviais retėja ir laikraščių go padaro, Lietuviai nariai sa sabotažnikas, tikras priešas; spaudos procesas yra vėliausio išradimo mašina, trukšmingomis audromis, saulėtomis pašvaistė
skaitytojų eilės, ir draugijų narių skaičiai, ir parapijo vo kantrumu, darbštumu ir bado organizatorius ir priesai linotypu vadinama, atliekamas. Bet ir linoty- mis, didžių skriaudų vėjais vertės amžiai per tą
nų eilės. Nuo to nukenčia visas musų Lietuviškas gy energija pataiso ir Susivieniji kų laužytojas.”
Raskolnikovas buvo vadas po raidės, matricoje iškaltos, yra kiekviena pa šalį, per tą miestą, Kas vienas stengėsi palik
mą pastumia pirmyn.
venimas šiame kontinente.
ti savo žymę, savo antspaudą — palaiminimo
skira, kas sau, su jokia kita nesukibus.
Lietuvių gyvenimas ir įvairus veikimai dar bus pa Tokiu budu, nors kai kurie gaujai kuri užpuolė Kerenskio
ar prakeikimo, paguodos ar skriaudos.
Tačiau
tas
tikrasis
spaudos
išradimas
apie
valdžią
taip
vadinamame
žie

laikomi per desėtką-kitą metų tų išeivių kurie dabar SLA. Pild. Tarybos nariai jo
mos
Palociuje
ir
paskui
buvo
Kiekvienas spaudė savo pėdsaką, iš kurios
kurį čia kalbama, priskaitomas tam įvykiui ku
dar yra viduramžiai, atvykę tik ką prieš pasaulinį karą. kio pasitikėjimo neprivalo gau
ti ; nors organo redaktorius, admirolas Volgos raudonajam ris pavyko išrasti 500 metų atgal. Iki tol, jei busimosios kartos galėtų to miesto sielą sumo
sakoma, “cenzūruojamas” ir P. laivynui, Po to, tarnavo So- ką spausdinta tai reikėjo pirmiausia išdrožinė ti, sugriebti, nujausti.
Tautos Golgota! Išdykęs, pasileidęs Azijie
Tarybos darbus “sąšlavynu” vietijai pasiuntiniu 'Estijoje, ti raides į tam tikro didumo medžio ar kokio me
AMERIKOS Lietuvių krepšinio sporto žaidimai (bas'- vadina,
nariams nėra ko bai Danijoje, Bulgarijoje ir Afga- talo šmotą, tada ant jo galėjo tepti dažus ir tis nuskandino šalies laisvę tautos sūnų krau
ketball), kurie trys metai pagretu su geromis pa dytis: čia paprasta, per 54 me nistane. Už darbus revoliucisekmėmis pravesti, sudaro istoriją Amerikos Lietuvių tus, įgyvendinta mada “svars ja i buvo dusyk apdovanotas uždėjus popierį prispausti. Popierį nuėmus, ant juose, našlaičių raudosi sukaustė tautos sielą.
Išdykime pasinėręs siautė tarytum savo vergu
sporte. Kas met vis daugiau ir iš tolesnių kolonijų at tyti” Susivienijimo reikalus.
Raudonos Vėliavos ordinais. jo matėsi juoda ar kitokia spalva atžymėtas
vėje nenurimdamas, jos pasiilgdamas ir ją ki
turinis
to
kas
toje
lentoje
buvo
išdrožta.
vyko jaunų Lietuvių komandos. Tas šimtų sportininkų SLA. prezidentas Bagočius, Jam širdį susuko Stalino susi
šiaip knygos buvo rašomos ir perrašomos tiems dalion nešdamas — gal kitų vergovėje ir
susilėkimas į vieną vietą yra proga Lietuvių jaunimui laišku laikraščiams, nurodo kad broliavimas su Hitleriu.
ir
tą
darbą atliko daugiausia vienuoliai. Ran jo vergovė jam busianti skaistesnė....
susipažinti, susidraugauti, ko kitaip nebūtų galima at bondsų vertingumo numažini Musų tikriems bolševikams”
kos raštu' gamintos knygos buvo ir didelės ir
O miesto siela susikaupė savyje, nusikėlė į
siekti.
mo (kurį 1933 metų krizė pa širdys, tačiau, kietos kaip plie
Kas gero padaroma, tuoj randa ir kompeticijos. Iš darė), nežiūrint, pavyko abe no: Stalinas gali ir motiną pa brangios, už tai senovėje ne visi galėjo knygas neatsiekiamas aukštybes, nusileido į patį pože
Chicagiečių pusės jau daroma spaudimas kad turnamen- jotinų bondsų skaičių nukirsti karti, jie vistiek žygį girs kaip turėti, nebuvo laikraščių, ir žmonės buvo tam mį: tautos mažiausiąjį nuėjo gaivinti. Pati sa
tai butų rengiami ir Chicagoje. Tačiau už tų pastangų nuo 27 iki 19 nuošimčių, o be “darbininkišką” ir “dorą ’.
ve jiems nešė ir jų šaukėsi.
sus.
turnamentus gauti Chicagai stovi musų tam tikri poli verčių nuo 17 iki 8. Nuo 1934
Prabočių sielos leidosi į nenuilstamą, nepa
Moderninę spaudą išradus, knygų ir laikraš
tikieriai, kurie nori pasirodyti savo “bosams” kad va ką metų išduotieji morgičiai visi,
čių leidimas pasidarė visai lengvas. Raidžių liaujamą, begalinę Vėlinių kelionę per tautos
jie Amerikos Lietuvių gyvenime reiškia — jie vadovau jo aiškinimu, esą, šimtu nuo ©BERLINE išpuola po vieną prisiliedinus (daugiausia iš švino ir kitokių tin dvasią: čia liūdesio dainele suaidėdavo plačiuo
alinę ir vieną telefoną kiekvie
ja net visos šalies Lietuvių sportui!
šimčių saugus, o kitur nuosa- niems 271 miesto gyventojams. kamų metalų kombinacijų padarytos, kad yra se laukuose, kryžiais nusėtuose; čia piemenėlio
Dėl to gali atsirasti dar daugiau nenuoseklumų: ki
gana kietos, tvirtos, ir nerudyja), jas raidžių skurdžioje raudoje sudejuodavo; čia senių pasa
ti jų vietiniai oponentai politikieriai gali pasikėsinti jų
rinkėjai gali rinkti per dienų dienas, surenka, kose amžių liepsnele sužibsodavo — gyva tik
darbą ardyti (kaip paprastai daroma), jeigu vieniems
sudaro knygų ar laikraščių puslapius, tomis rai savimi, tik per save: sau, nu dienai, amžiams
pavyks imtis turnamento rengimo Chicagoje, ir iš gerų
dėmis gali atspausdinti daugybes knygų ar laik busimiems gyvybę skelbdama. .. .
norų gali išeiti kenksminga suirutė.
raščių vienu kartu, o tas raidės (pavienės, ran
Jos senieji gaivintojai savo nykstančios bui
Geriausia butų šitokia išeitis: turnamentą sekantį
kinės)
yra
dar
geros
išnaujo
vartoti
kitoms
ties
likučiais stojo šventųjų rūmų sargybon. Ge
metą rengti toje kolonijoje kurios komanda išeina pir
knygoms ar laikraščiams ruošti.
moje vietoje laimėtojais. Tada butų teisinga ir nebūtų
dimino bokšte pats sostinės įkūrėjas sargybą
varžytinių už turnamento vietą.
Paimkit veidrodį ir prieš veidrodį pastaty- ėjo.... Ištisų kartų nesuskaitomi milžinai nu
Clevelande rengimas turnamentų tris metus pagre
kit šį straipsnį. Matysit raides atbulas. Taip ėjo valdovo įsakyti tautos sielos žadinti. Di
tu buvo naudingas tuo kad čia esant sumaniems sporto
tos metalinės raidės ir yra, prieš užspausdinant džiųjų pareigas ir prievoles paskelbė mažiauvadams, Lietuvių krepšinio žaidimai padaryti gyvu fak
ant popierio. Raidžių rinkėjai visą laiką dirba siems kaip pildytiną valdovo įsakymą. Ir su
tu. Dabar tik reikia juos vykdyti atsargiai ir rimtai, o
su atbulomis raidėmis: viskas jų darbe atbula: aidėjo šalis. .. .
ne skubintis kam nors visą atliktą darbą suardyti.
KAIP LIEPA ...
kur jums yra šio puslapio viršus, raidžių rinkė
Kėlės nauji milžinai įsakymą nugirdę, ir
Lietuvos Ministro P. Žadeikio atsilankymas į trečią
Plaukė upes namo išlėto.
jams
yra
apačia.
ėjo
į
Tautos Golgotą prabočių iš sargybos pa
metinį turnamentą Clevelande ir padovanojimas trofeValgei duoną ruginę rupią.
Dėl
tokių
raidžių
išradimo
buvo
kilę
gin

leisti. šiądien ten iškilmingai plevėsuoja Lie
fejos pirmenybių laimėtojams priduoda šiam Amerikos
Pamačiau—rankos baisiai pūslėtos,
čų.
Kuomet
Vokiečiai
paskelbė
kad
spaudą
iš
tuvos vėliava!
Vikt. Tatarėlis.
Lietuvių jaunimo judėjimui žymios reikšmės. Trofėjus
Pirštai šaltyj visai sukrupę....
rado
Johann
Gutenbergas,
iš
Mainz,
tuo
tarpu
kas met iki šiol suteikė tai organizacijos tai šiaip įstai
Holandiečiai ėmė skelbti buk spaudą išradęs jų
Tai žinau—nuo sunkių darbelių.
gos, kurios prijaučiu sportuojančiam jaunimui.
• JEIGU' žmogus galėtų gyventi tik viena
tautietis, Lourens Koster, Haarlemo gyventojas.
Kas vargelį išbristi liepė?
duona, tai kviečių ir rugių užtektų išmaitinimui
Kaip drobulė, veidai išbalę —
Tačiau platesni tyrinėjimai priveda prie išvados
apie 300 milijonų žmonių.
Rauda močia viena po liepa,
kad spaudos išradėju buvo Johann Gutenberg,
NJORVEGIJA taip greitai Vokiečių užimta, sakoma,
• LIBYJOJ, Afrikoj, yra tam tikra žemos
nors gal apie tą patį laiką ir Koster galėjo pra
—Sūnaitėliai, kur takas išmintas?
dėl tos priežasties kad naziai ten turėjo savo šali
rūšies
išsivystymo žmonių gentė, vadinama Dadėti
dirbti
pavienes
raides
spaudos
darbui.
Kur tos pažemiu skrenda gulbės?
ninkų. Vieni Norvegai pasidavė suklaidinti, kiti sužioudas, kurių maistas susideda daugiausia iš tam
O pavasaris švinta ir švinta!
niai, treti įgąsdinti. Maža šalis, kuri negali savo spėką
tikrų kirminų, kuriuos jie renka ir valgo.
O
špokiukai
po
liepom
čiulba!
pastatyti prieš užpuoliką, lengvai tampa jo auka pasek

KAS KĄ RAŠO

mėje įgąsdinimų ir propagandos.
O

IZUOMET įsiviešpatavo kalbančios firmos ir išsitobu1 lino radio, paprastas vidutinis pilietis nemato or
kestro, ir sekanti gentkartė gal neturės supratimo kas
orkestras yra, nes muziką gauna iš visokių skylių, ply
šių ir dėžių, taip kaip dabartinė mieste augus gentkartė
jau neatskiria karvės nuo arklio.
Greituoju pagalvojus, gauni mintį buk dabar jau
nėra reikalo jaunimui muzikos mokytis, nėra reikalo'
Keisti pinigus vaikų muzikos pamokoms, nes viską už
pildo dirbtina muzika.
Bet tai klaida. Reikia pripažinti kad dabar muzi
ka, kalbant apie ją Amerikoje, plačiau pasireiškia negu
galėjo pasireikšti prieš radio ir kalbamų filmų atsira
dimą. Kiekviena filmų kompanija turi po kelis orkes
trus ir chorus, nes visos filmos akompanuojamos muzi
ka ir tankiai dainomis.
Amerikoje veikia šimtai radio stočių. Stočių programai padalinti nuo 15 minutų iki pilnos valandos lai
ko. Kas 15 minutų, kas pusė valandos, kas valanda ei
na vis kitokis programas, kiekvienas vis akompanuoja\ mas kita muzika. Tos radio stotys bendrai sureikalauja
desėtkus tūkstančių muzikališkų talentų, kuriems pir
miau proga tebuvo mažuose filmų teatruose, arba šiaip
teatruose, ką atlikdavo vienas buris muzikantų, šešių ar
astuonių valandų laikotarpiu.
® *

skruzdės gali padėti' po 80,000
kiaušiniu kasdien per mėnesį laiko.
©SAKOMA kad baltosios

—Motinėle, raudot pakanka!
Stok kaip liepa visų žaliausia.
Musų kietos ir taiklios rankos —
Su kareiviais ir aš keliausiu....
Kai sugryšim — iškirsim langus
Į pietus, pro saulužės slenkstį!
Supsis ežero baltos bangos,
Vyšnių sodai palangėm lenksis.
“L.A.”
Antanas Miškinis.

LIETUVAI
Į naują aušrą kelius žvaigždėtus
Kaip milžinai nutiesti pasiryžom
Ir per uolas — bedugnėse ir pragarmėse—
Išnešti Saulėn šventą laisvės kryžių.
Nuo marių krašto, Luokės ir Varėnos,
Per visą šalį lig saulėto Vilniaus
TVirti dvasia, užgrūdinti kaip plienas
Mes visados, lyg audros, viesulai ir vilnys!
Šiandien — nuo sniego vieškeliai dvelkia,
Žemė sidabro šarvais surakinta.
Mes gi — į žygį pulkas po pulko
Už tėvų krašto teisę gyventi.
Laisvojo Vilniaus vėliavos plakas.
Pro Pilies kalną mus gretos eina.
Tau mes, Tėvyne, puošiame taką,
Klodami darbą, džiaugsmą ir dainą!
Karys.
Viki. Šimaitis.

SURINKTA NET 442,084 TAUTO
SAKOS VARIANTŲ
A. Smetonos Lituanistikos Instituto Tauto
sakos Arvhyve, Kaune, jau yra 442,085 įvairių
tautosakos rūšių varijantai, jų tarpe 8,328 už
rašyti fonografu. Iš esamos medegos, panau
dojant dar Lietuvių Mokslo Draugijos Vilniuje
turimus rinkinius, galima sudaryti ir išleisti
stambius musų tautosakos rinkinius.
Iki šiol jau nemaža musų tautosakos yra
paskelbta įvairiuose leidiniuose, tačiau, niekas
negalėtų pasakyti jog naujų tautosakos leidinių
nebėra reikalo leisti.
Iki šiol ypač pasigendama stambesnio mas
to leidinių, kur vienoje vietoje butų galima ras
ti gerai sutvarkytų vienos ar kitos rūšies tauto
sakos varijantų iš įvairių Lietuvos sričių.
Tokie leidiniai labai palengvintų tyrinėji
mą ir palyginimo darbą, ypač atsižvelgiant į tai
kad ligšioliniai leidiniai dažniausia būdavo sri
tiniai. Dėl šių priežasčių dabartiniam tautosa
kos tyrinėjimui tenka riaustis po daugelį šalti
niu' kas ne tik nepatogu, bet nevisados įmano
ma, ypač nesant geros klasifikacijos.
Atsižvelgiant į tai, A. Smetonos Lituanisti
kos Instituto Tautosakos Archyvo darbą numa
toma tvarkyti racionalesniais pagrindais.

MIKALDOS
PRANAŠYSTES
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit 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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iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje

PASIŽVALGIUS
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M. Springborn
Pilies šiaurinėj pusėj dar smilko griuvėsiai
senojo miesto, kuris ilgoj ir atkaklioj kovoj su
Sambiais buvo visiškai sunaikintas. Tai buvo
Klauzas supyko. Jei jis nusipelnęs apgai- baisus laikai pilies ir miesto gyventojams; ap
los, tai mielai apgailėsiąs, bet niekuomet nesi- siausti jie turėjo griebtis baisiausių priemonių
duosiąs išjuokiamas. Hansas vėl surimtėjo.
alkiui malšinti. Daug kas jau tarė pilį žuvus.
— Galimas daiktas kad sužeistasis vyras Bet nusiminimas ir alkis išjudino jų jiegas, jie
bus Herkus Mantas, — tarė jis, — bet taip pat puolė priešą ir laimė jiems nusišypsojo. SamMUSŲ vyskupams Lietuvoje
gali būti sužeistas ir kiekvienas kitas žmogus. biai traukėsi, laivai iš Elbingo atgabeno maisto.
i nepatinka musų tautos himnas,
Tu papasakok savo nuotikį komtūrui, o mes ryt Baisiajai nelaimei praūžus, piliečiai mėgino įsi
. nes ne “su Dievu” prasideda,
anksti busime visi pasirengę žygiuoti i tavo nak kurti naujas sodybas tarp pilies ir Pergulos
i Todėl nori jam pasakyti “su
tinę prieglaudą, nes visiems jau įsipyko stab upės, bet vos spėjo pastatyti namus, kai jie
diev” ir įkišti kitą himną, “su
Linksmi Vilniečiai, sulaukę laisvės.
meldžiai. Riteriai šoktų nors ir į ugnį, kad tik vėl virto pelenais. Vakaro rausva prieblanda
Dievu”.
galėtų sučiupti Prūsų vadą.
veltui mėgino savo spinduliais palinksminti griu
“
Dr.
V.
Kudirka,
parašęs
DAR DĖL LIETUVOS HIMNO GIEDO himną, buvo tautos pranašas, AMERIKOS bedarbiams no
— Tai visai negalima, aš vargiai besuras- vėsius.
rima dar bilijonas dolarių pa
čiau kelią.
— žiūrėk ten, — tarė Holdenštetietis, —
ne tiktai numatęs ateitį, bet ir šalpai skirti, bet musų socia
JIMO BAŽNYČIOSE
— Vis dėlto bandysime priešą pasvilinti. tai ne pirmas gaisras, pakurtas Lencenbergiejai nužymėjęs tvarkymosi, vi listų partijos ir su tokia pašal
Mes kelias dienas klaidžiosim po miškus, visas čio kerštui, taip pat nebus ir paskutinis. Jus Lietuvos Žinios Kudirkos Himną Randa Nepakeičiamu
daus piliečių santikiavimo gai pa iš Lozorinų niekas nepri
pelkes išbraidysime, kol sučiupsime sužeistąjį, čia dar svetimi, Klauzai, dar maža esate matę
res,
kurios yra idealiausiai ge keltų !
Kitas Kauno dienraštis, Lie las, o ne kurios ten bažnyčios,
nors jis, musų nusivylimui, nebūtų Herkus Man šiame krašte. Tikėkite vyru, kuris jau beveik
riausios.
Nevalia darkyti him
tas arba visiškai joks vadas. O tau šis ožiavi- 20 metų stebi vietos papročius. Labai jaunas, tuvos žinios, sekančiai pareiš todėl ir ne malda.
no
kurį
tauta
spontaniškai pri HITLERIS su Goeringu vis
“Be to bažnyčia yra privati
masis gali labai nemaloniai atsiliepti.
dar už jus jaunesnis, aš čia atvykau kupinas kia apie Lietuvos Himną, kurį
ėmė, pajutus jame didį tautos
Jis tylėjo valandėlę, lyg mąstydamas, o pas verdančio uolumo tarnauti ordino šventajam rei tūla dalis dvasiškijos pradėjo organizacija, nei su valstybe, siekimų grožį ir didžią tiesą, gąsdina Anglams duosią “blitz,
blitz”, bet to “blitz” kaip nėra
kui tyliai prabilo:
kalui. Su skaudančia širdimi per tą laiką paty vadinti netinkamu msuų tau nei su tauta nesusieta. Tauto kuri visiems Lietuviams, kas
taip
nėra. Gal išeis kaip to
— Paklausyk manęs, Klauzai; aš tau pa riau kad ordinas pats nusipelnė Prūsų keršto. tai, dėl to kad jame nėra mi je yra visokių žmonių, priklau tik laikosi savarankiškumo
Lietuvio
kalvio “pišš”.
tariu vien tik gera, žinai kad ne bailumas ma Bet aš nekaltinu ordino, aš laikau jį šiandien, nima Dievas, štai kaip Lietu sančių įvairioms ir nepriklau principo, yra lygiai brangi.”
sančių jokiai tikybai bei baž
ne verčia tai daryti. Nepasakok niekam savo kaip ir tuomet, viena tobuliausių įstaigų, bet vos žinios sako:
KLAIPĖDIETIS Lakšt utis
nuotikio iš dėkingumo tavo išgelbėtojai Prusai- skundžiuos tik dėl brolių paklydimų, kurie taip
“Tautos himno klausimas da nyčiai. Todėl himno negalima
tapo pabaustas šešis metus ka
tei. šonenbergietis —' žiaurus žmogus ir, blo dažnai kenkia bendrai gerovei. Saugokitės to bar keliamas pakartotinai 'Lie taikyti, kuriai bažnyčiai, ypač
lėjimo kam pardavė 6 poras
giausia, kad neperkalbamas. Jei jis užsispirs dėl, broli, esate jauni ir galite dar suprasti mu tuvos Aido’. Kuriais sumeti kad jos viena su kita kovoja,
•'PER SAUSIO mėnesį Suv. batų. Na ir daryk tu biznį su
pakreipti tavo bylą blogon pusėn, tau gali būti sų mokslą, saugokitės ką nors daryti kas galėtų mais? — Sunku pasakyti. Tur jų ir dievai ne vienoki, — tat Valstijose trafiko nelaimėse Vokiečiais!
)
kaip
jiems
prisitaikyti?
visiškai riesta; tu žinai, kaip jis Elbinge du ri kitiems būti žalinga. Niekuomet neišleiskit iš būt nori kito. Tačiau pernelyg
užmušta 2730 žmonių. Tai žy
teriu ant laužo supleškino vien dėl to kad kaž galvos kad į jus žiuri kaip į ordino atstovą, bu menki argumentai.
“Bendrai, Lietuvos himnas miai daugiau negu žūsta Eu BOLŠEVIKŲ Vilnis sako
kad, esą rau'donarmiačiai Lie
kas pakišo liežuvį jog jie turėję santikių su kit drąsus ir be baimės, bet romus ir atsargus,
“Kodėl musų himnas ne mal yra parašytas patrioto-valsty- ropos kare, o karus mes vadi
priešu. Be jokių įrodymų. Antra vertus, kiek bukit ištikimi ir valdykit liežuvį. Bukite geriau da? Bet maldų, regis, pakan bininko tautai ir valstybei, ne nam “žmonių žudymo priemo tuvoje stebisi kodėl reikią var
vienas suprantąs dalyką tave lengvai išteisins, nekalbus, negu plepus; permažai kalbąs reta kamai turi visų tikybų bažny kuriai bažnyčiai, ne kuriai par nėmis”. šių metų Sausio mė guolius Vilniuje dykai penėti.
ir butų kvailybė įsikalbėti kažkokius sąžinės kam žalos bus padaręs.
čios; maldos ir lieka maldomis. tijai, ne kuriam interesui, ku nesio žuvusiųjų skaičius yra G Sako, pas mus Sovietijoje do
graužimus, kad esi kalbėjęs su mergaite. Jei
Tautos bei valstybės himnas ris yra mažesnis negu visos nuoš. didesnis negu pernai tą vanai tik kulkos duodamos.
Klauzas tylėjo susimąstęs.
tu dėl savęs netylėsi tai tylėk dėl tos kuri tave,
BOLŠEVIKŲ Laisvė sako
— Ir jeigu riteris kai ką žinotų, — mikčio yra tautos bei valstybės reika tautos ir valstybės interesas. pat mėnesį.
priešą, priglaudė ir globojo. Neišduok jos!
damas paklausė, — ir jaustų kad išsipasakojimas
kad kairiųjų Susivienijime vis
— Išdavimas. Ne, telenkie jį nuo manęs jokios naudos neduotų, bet daug ką pražudytų, Vislos ligi Sambijos ir toliau prasidėjo baisios neapleis jūsų kovoje su šiais stabų tarnais. Ir kas ramu. Matyt taip ramu
Dievas, — sušuko Klauzas, — geriau jau aš ar tai galima nutylėti savo ponams ir valdovams ? skerdynės; kiekvieną krikščionį, kurį sutikda argi ne gėda galvoti kad pulkas Vokietijos iš kad 65-tos kuopos iš 135 narių
vo už pilies sienų, žudė arba ėmė nelaisvėn. bandytų riterių turi be pergalės likti prieš vie niekas net vajuje nenori daly
pasistengsiu tylėti.
Holdenštetietis aštriu žvilgiu apžvelgė jį.
vauti — taip malonu ramumas !
— Jei jį paklaus, jis turi teisybę sakyti, Nuo to laiko daug kraujo palieta abiejose pu ną kuopą laukinių gyventojų?
Netrukus Klauzas stovėjo savo valdovo,
Šonenbergiečio, akyse. Riteris nekantriai žings nors už tai jam reikėtų mokėti garbe ar gyvy sėse ir daug žiaurių darbų atlikta; taip pat daug
— Jūsų sprendimas pergreitas, jaunas drau VISOMS pusėms pasiaiški
niavo po savo kambarį, ir jo kaktoje raukėsi be. Neklausiamas gali nutylėti tokius dalykus drąsių žygių susilaukė nevystančios garbės vai ge, — rimtai Hansas Holdenštetietis sakė Klau- nus, pasirodo kad Tėvynės re
pykčio raukšlės. Aišku, jam buvo nemąlonųs kurių žinojimas niekam nereikalingas, — at niko ir vienoj pusėj ir antroj. Vienas Dievas zui. — Aš tikiuos, kaip ir visi, Dievo ir šven daktorius suplanavo kad jį P.
težino kiek laiko siaus kova ir keno pusėj bus
didžiojoj vienuolyno salėj nutarti nutarimai. Jis sakė jis tvirtai.
čiausios Mergelės pagalbos. Be jos mes butu Taryba “sucenzuruotų”. Todėl
— Dėkui jums, — tyliai tarė Klauzas. Po pergalė.
buvo didžiai susirūstinęs dėl stabmeldžių verži
me senai žuvę. Bet ką jus kalbate apie gaują tam įvykiui Paskutinis Poetas
— Vadinas, jus abejojate ordino laimėjimu?
mosi, suerzintas landmistro naujienų, kurios liepė trumpos pertraukos jis laisviau atsiduso ir
laukinių žmonių tai labai neprotinga. Nors sudėjo šias eiles:
Holdenštetietis patraukė petis.
jam gryžti į Elbingo pilį, ir įžeistas kitų didžiūnų, tęsė:
Ir pakilo didis vėjas,
— Aš jau seniai norėjau jus prašyti, Hol— Kova nelygi. Jie kovoja dėl • tikėjimo, mes juos prašokome karo mene, bet ir jie nėra
kuriems butų malonu jį pašalinti iš Karaliau
nemokšos.
Ir
jie
moka
riteriškai
vartoti
gink1
Supurtė Kleofą,
denštetieti,
smulkiau
papasakoti
man
apie
šį
laisvės,
tėvynės,
o
mes,
geriausiu
atveju,
dėl
idė

čiaus pilies.
lą.
Ar
aš
jums
nesakiau
kad
jų
kilnių
šeimų
’
Nes
parodė kad jis kure
sukilimą:
kuomet
jis
prasidėjo
ir
kaip
galėjo
at

jos. Estate jauni ir kilnus; nežinote dar kiek
Tokį jį rado Klauzas.
sūnus
siunčiami
mokytis
į
Vokietiją?
Tie
jau-Į
Nariams
gražų blofą.
sitikti,
kad
Prūsų
pusėje
buvo
persvara.
Ryt
jaunuolių stoja į ordiną žemais sumetimais. Ne
Dar nespėgus jam baigti pasakojimo apie
nuoliai
dabar
jau
suaugę
vyrai;
iš
jų
tarpo
daž

išjojame į Elbingą. Kas gali žinoti kuomet vėl kiekvienas, kas baltu apsiaustu vilki, savo širdy
ilgą dingimą, riteris rūsčiai sušuko:
STALINAS, pasirodo, esąs
niausia renkami vadai. Sambas Glandė, Var- didelis “stebukladarys”: nors
— Na, riteri! Jus esate mano belaisvis. galėsiu, kaip šiandien, su jumis būti. Nieko je yra jo vertas.
— Bet už pečių stovi Vokietija, net gi visas mietis Glapa, Pomeranietis Auktuma, Baržų va visi Suomiai išsikraustė, jis įs
Kur slapstėtės nuo to laiko, kai jus paskutinį aš nemėgstu taip klausytis kaip jūsų pasakoji
mų apie žmones ir įvykius. Esate teisingi ir krikščionių pasaulis — pridėjo Klauzas.
kartą mačiau?
das Divanė ir pikčiausias musų priešas Natan- teigė “Sovietinę Kareliją” —
— Tai taip, bet kaip bus, jeigu Vokietijai gietis Herkus Mantas — jie visi jaunystėje bu reiškia, valstybę be piliečių!
Klauzas trumpai papasakojo kad jis buvęs kartu nuoširdžiai sprendžiate apie draugą ir
paklydęs miške ir tik šiandien atradęs kelią. priešą.
pagaliau nusibos siuntinėti viršininką po vir vo Vokiečių vienuolių auklėtiniai. Jie neleido Tokios valstybes, matyti, jam
Šonenbergietis jam nedaug davė aiškintis.
^Holdenštetietis ranka numojo į pagyrimus. šininko, kad Marijos riteriams nukariautų dau veltui laiko ir parsivežė daug žinių, kurios jų geriausia patinka, nes ir Rusiją
— Galėjote savo laiką naudingiau praleisti,
— Giriate mano atvirumą. Bet juk man giau žemių?
tautai labai rekalingos. Vokietijoje Prusai lai visokiais budais nuo piliečių
užuot klaidžioję po mišką. Įprastas dalykas pačiam malonu pasakoti ką žinau. Prusai jau
žinote, kad Vokietija pati dabar jaučiasi
buvimo “valo“.
siunčiamiems jaunuoliams: visuomet paklysta buvo vieną kartą numalšinti, tai jus gerai ži ne kažin kaip. Hohenštaufenams žlugus, ji li komi barbarais, ne geresniais už miškinius žvė
LIETUVOS Atstatymo Ben
miške, jei jiems globoti neduodi auklės. Gilte note. Pradžioje kovojo paskirais būriais, retai ko be galvos. Valdovo kuris galėtų mus pa ris. Tai nesąmonė. Nors jie stabmeldžiai, bet
nuo
senų
laikų
jau
verčiasi
žemės
dirbimu,
pre

drovė,
sakoma, gyvens iki pas
eiti. Ryt josim į Elbingo pilį, pasiruoškite!
telkdavosi bendram žygiui. Tat labai paleng remti, nebėra; kunigaikščiai amžinai kivirčija
kyba
ir
laivyba.
Jų
bajorai,
nors
ir
neauklėjakutinio
cento.
Taip buvo paleistas Klauzas. Liūdnas jis vindavo ordinui prisijungti vieną žemę po ki si. Nors popiežius vėl skelbia kryžiaus karą
V.
mi
musų
luomo
dvasia,
nei
kiek
neatsilieka
nuo
tos. Buvo statomos pilys ir miestai, naujaku stabmeldžiams Prūsams, bet senasis karštis, ku
gryžo pas savo draugą Hansą.
musų
riterių
giminių.
Kad
ir
Herkus
Mantas.
Vakare, kai visi riteriai po vakarienės dar riai traukė iš Vokietijos, nešdami į kraštą krikš rio pagauti seniau rinkdavosi po kryžiaus vė
gaišavo valgomajame, Klauzas priėjo prie vieno čioniškus papročius. Prūsijos bajorų sūnus bū liava, vis labiau atvėsta. Kareiviai, kurių iš Tai galingos dvasios ir kūno priešas, kurio ne REIKS VAŽIUOT PERSI
pagyvenusio brolio, kuris jaunuolį jau daug kar davo siunčiami į Vokietiją. Musų didžiojo mis- ten gauname? Jus patys gerai matote, kokie jie. turi gėdytis joks riteris. O kiek Prūsų kilimo
TIKRINI
tų buvo išgelbėjęs išmintingais patarimais. Tai tro, Hermano iš Zalcos ir Hermano Balks Mildės Dažniausiai gaujos perėjūnų, per kryžiaus žy žmonių kovėsi musų pusėje? Jie nėra blogieji
Kaip tik pradėjo ateiti iš
buvo Fridrichas Holdenštetietis, nuostabus jie- išmintis mokėjo ne tik kraštą, bet ir širdis nu gį norinčių gauti nuodėmių atleidimą; jiems va musų karių eilėse. Atsiminkite Sklodą, Sam- Lietuvos žinios kad Sovietų ka
gos ir narsumo įkunėjimas. Dėl savo raudonai kariauti.
dovauja dažnai narsus kunigaikščiai, kurie la bietį; kaip narsiai kovėsi dėl ordino šventojo riuomenė kokia tik pasirodė
Gal būt buvęs išvengtas tolimesnis kraujo bai sunkiai gali susitarti ar nusilenkti aukštes reikalo, kol žuvo kautynėse su Lietuviais ir Kur Vilniuje ir paskui kokia apsi
gelsvos barzdos jis buvo dažnai juokais vadina
mas Raudonbarzdžiu, tikras kūno ir kraujo ri liejimas. Bet mirtis juos abu pakirto kartu, niam įsakymui. _ Jie čia atvyksta musų paremti šiais ties Durbe. Jo sūnus Naluba ir Vargula, buvo Lietuvos tam tikruose
teris, kurį Klauzas savo sielos slaptumoj laikė ordinas paliko našlaitis, o jų įpėdiniai visai tik vieną vasarą ar žiemą. Jiems išvykus, mums kaip ir tėvas, buvo krikščionys ir dar šiądien punktuose yra skarmaliai, bokitais keliais nuėjo. Bijodami kad Prusai ne dažnai esti dar riesčiau negu prieš tai. Jei ši
pavyzdžiu ir' idealu.
kovoja musų pusėje su savo tautiečiais: Ne, siakai, be baltinių, ir šautuvai
— Ar negalėtumėt man pasakyti, riteri, kas pasidarytų perdaug galingi, ėmė juos spausti; parama neateitų, tai iš kur tuomet gautume ka jaunasis drauge, bukime teisingi. Mes neturi ne diržais bet virvutėmis pa
tas komtūras Folradas Nuostabusis, kuris buvo juos varu vertė ordinui pilis statyti ir, užuot riuomenės? Pats ordinas nėra gausus. Kiek
rišti, Lietuviški komunistai Atraukę į krikščionybę, trukdė jų krikštą. Bet vienoj pilyj ordino brolius galite pirštais sus me savo priešo bijoti, bet blaivai galvojančiam mcrikoje per savo laikraščius
Lencenbergo pilyje? — paklausė Klauzas.
Paklaustasis ramiai atsakė:
kam čia visa pasakoti? Daug jus patys žinote, kaityti. Apie algų mokėjimą samdininkams mes nereikia mažinti priešo nuopelnų.
pradėjo įrodinėti kad Sovietų
Klauzą jaudino riterio kalba. Vėl jis atsi kariuomenė yra ir puikiai ap
— Tai vyras, Klauze, kuris ordinui maža kas tuomet atsitiko. Landmistras Hartmudas taip pat negalvojame. Dar labiau negalime lauk
garbės daro, o žalos labai daug. Kartą pakvie Grumbachietis buvo žiaurus ordino broliams, bet ti Lenkų, Mozūrų ir Pomeraniečių pagalbos. minė rytmečio prieblandos apsiaustą standžią sirengus, ir turi baltinius apa
tęs į svečius būrį bajorų, padegė savo pilį ir pavergtiesiems dar žiauresnis. Be to, kilo ma Kad ir sudarę gražių sutarčių, galime dar džiaug žmogystę ir labai džiaugėsi girdėdamas giriant čioje, ir dėvi stipriais odos ba
<
ją liepsnomis paleido drauge su visais svečiais. ras, ir senieji kunigai skelbė Prūsams kad tai tis kad jie kurią dieną nesusideda su musų Nomedos tėvą.
tais, ir mandagus, ir tt. ir tt.
— Dėkoju jums iš širdies, riteri, — tarė
Šito klausimo išrišimo ne
Tuomet suliepsnojo didysis sukilimas, dėl kurio esanti dievų bausmė už stabų išsižadėjimą. Liau priešais.
— Jus, aišku, viską piešiate perjuodomis jis, griebdamas senojo riterio ranką, — ką jus bus galima, matyt, kitaip iš
ir dabar dar gailimės. Liaudis jau ir taip buvo dis virte virė. Tuomet Folradas Nuostabusis,
įtužus dėl landmistro Hartmudo Grumbachiečio Natangijos ir Ermlandijos vietininkas, sušaukė spalvomis, — sušuko užsidegęs Klauzas senes man pasakėte tai visa naujai nušviečia įvykius. spręsti kaip tik man nuvažiuo
priespaudos; Lancenbergiečio neprotingumas per į Lencenbergo pilį būrį žymių Prūsų. Jiems niam riteriui. — Jus čia, Karaliaučiuje, sunkius Ir aš dabar galėsiu geriau matyti kas čia dedasi. ti į Lietuvą ir pačiam persitik
žengė visas ribas.
nusigėrus, paliko puotos kambarį, užrakino du laikus išgyvenot, bet visa praėjo. Priešas numal
Po to abu vėl inėjo vidun, kur dar vis bu rinti, o paskui sugryžus pasa
— Tai buvo nežmoniška, — tarė Klauzas. ris ir padegė pilį. Tai jis teisino tuo kad jo šintas, net gi Sambių vadas, tas Glandė, apie riavosi riteriai.
kyti visą teisybę visiems.
Jis mąstė apie Nomedą, kuri priešą išgelbėjo gyvybei buvę pavojaus iš svečių pusės. Šis kurį čia dabar dar kalba, žuvo kovoje; pilis tu
Supa Garba<
Anksti rytą šonenbergo valdovas su savo
iš pavojaus dėl to kad jis buvo jos svečias.
darbas sukėlė dar niekuomet nematytą maiš ri naujų jiegų, naujų karių. Nuo to laiko kai or
riteriais ir kariais išjojo iš Karaliaučiaus pilies.
— Ne tik nežmoniška, — tęsė Holdenštetie tą Prūsuose. Prie Durbės jungtinės Lietuvių ir
dino
maršalas
pats
išsirengė
priešo
j
ieškoti
ir
Prislėgta širdimi Klauzas atsisveikino su savo
tis, — bet ir neriteriška, nekrikščioniška ir ne Kuršių jėgos sudavė ordinui dar ligi tol nere
SOVIETAI užimtose da
įsiveržė
į
Sambiją,
laimėjimas
pasilieka
musų
draugu Hansu Reichenbergiečiu ir riteriu Hol- lyse Lenkų žemėse, ypatin
protinga. Tuo jis norėjo sukelti baimę, bet gėtą smūgį. Taigi Prusai galėjo tikėtis atgau
sukėlė tik kerštą.
ti senąją laisvę ir visiškai sutriuškinti ordiną. pusėje. Ar Kedenovos, Valduvos, Vargelių ir denštetieciu. Kas gali žinoti kur susitiks? Liūd gai Galicijoje, pradėjo plė
Besišnekučiuodami jie nutolo nuo kitų ir
1261 metais, šv. Motiejaus dieną, sukilo kitos sritys nepasidavė? Netrukus visa Sambi nai jis žvalgėsi po lygius laukus. Pietryčių kra sti aliejaus laukų gamybą.
atsisėdo lango dauboje. Iš čia buvo matyti liūd Prusai, šiuokart ne paskirais būriais, bet jungti ja bus musų. Ir dalis Ermlandijos vėl paverg šte iškilo šventojo miško parūkavęs kraštelis. Gamyba keliariopai padi
ni apielinkės vaizdai.
(Bus daugiau)
nėmis jiegomis. Vieną dieną visame krašte nuo ta. ' Musų skydas — švenčiausi Mergelė. Ji
dinta.
(Tęsinys iš pereito nr.)
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SYLVESTER McMAHON VADOVAUJA M.
FEIGHAN’S RINKIMŲ KAMPANIJĄ

“It’s A Date”

KOVOS PRIEŠ
BINGO

lašnikov turi savo Orientalę
studiją 11212 Milės avė., kur
mokina jau prasilavinusius pai
šybos studentus.
KENNICK KANDIDATUOJA

PARDAVIMUI
Keliose vietose, jūsų pasirinkimui, kad ir su mažu
įmokėjimu ir lengvu mėne
siniu mokėjimu.
Platesnių žinių kreipki
tės į Lietuvių banką.
Dabartinis uždarbis 3%
ant depozitų, po Federal
Insurance iki $5,000.

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n
6712 Superior Avė.

William J. Kennick yra kan
didatas iš 20-to Kongresinio
Distrikto į Kongresą. Nors
buvo pranešta kad jis kandi
datūrą ištraukia, tačiau jis ne
ištraukia ir yra kandidatas.
Kennick yra iš tautinių gru
pių atstovas ir kandidatuoja
prieš du Airiu kandidatu tame
pat distrikte.
• ŠIOMIS dienomis užsiregi
stravo 52,810 balsuotojai kurie
pakeitė savo gyvenimo vietas
arba suėjo į amžių balsuoti.
Viso turinčių teisę balsuoti Cuyahoga apskrityje yra 492,926
asmenys.

• BENAMIŲ Clevelande esa

ma apie 3,000, sulyg cenžo ži
nių.

BEAUTY SHOPPE
Parsiduoda

PYTHIAS

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

Gerai išdirbta per 17 me
tų, daro didelį biznį, dirba
5 operatorės; nuoma pigi.
Parduosim prieinama kaina,
nes norim pasilsėti. Infor
macijas gausite
DIRVOS ADMIN.
6820 Superior Avenue.

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

Du Dideli Bargenai

CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

J. Verbyla ir A. Čiutelg
savininkai.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

2 namai po dvi šeimas, 12 ir
10 kambarių, furnasas, mau
dynės; ant E. 71 st. $5200.
1 namas 2 šeimų, 6 ir 5 kamb.,
furnasas, maudynsė, du garažiai, ant E. 68 st. $4000.
Kreipkitės:

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27

Prie

E.

SUPERIOR
55th
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ENdicott 8908

K. STONIS
RĘSTAURANT

JONAS DeRIGHTER
TURI PROGĄ GAU
TI NOMINACIJAS
Lietuviai balsuotojai nepa
mirškit kad šiomis nominacijo
mis Gegužės 14 dieną turėsim
Lietuvį kandidatą į Ohio Val
stijos Legislaturą. Tai yra Jo
nas DeRighter, kuris prieš po
ra metų jau du terminu tarna
vo valstijos legislaturoje.
Lietuvis kandidatas turi la
bai gerą progą laimėti, Lietu
viai privalo prisiminti jo var
dą ir raginkit savo draugus ir
kaimynus balsuoti už JOHN T.
DeRIGHTER.
Jo vardas bus Demokratų
kandidatų sąraše visame Cuyahoga apskrityje.
Peter Kerutis kandidatuoja
Demokratų sąrašu į Precinct
Committeeman iš 22-ro ward,
Precinct A.
• APIE Gegužės 1 d. iš val
stijos nekuriu valdiškų darbų
bus paliuosuota apie 300 dar
bininkų.

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

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

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

P. P. MULIOLIS
PARSIDUODA NAMAS

Ant Hampden avė. tarp E. 102
ir E. 99 st.— -7 kamb., 2 garažai. $4700. Įnešti $470.
Taipgi nuomai 10213 Hamdeh
avė. 8 kamb. $45. Kreiptis:
10025 Hampden avė. GA 3775

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

VENETIAN BLINDS

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

Dvigubos Kontrolės
Streamlines, Padaromos
sulyg užsakymo.

METALO ar MEDŽIO

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

JOE LOZAR
1058 Addison Road

6824 Superior Avė.

HE. 1821

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

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

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

to

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
While You Wait

DR. SILVER,
7042 Superior Avė.

Pay

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

DENTIST
HEnderson 3157

SLA. 178 KUOPA rengia lin
ksmą vakarą šeštadienį, Balan
džio 20 d., Šv. Petro parapijos
salėje. Bus perstatyta kome
dija, bus šiaip pamarginimų ir
kalbos. Pradžia 7 vai. vakare.
Komisija.

Tačiau jis,, po to kai pasmerkė
Demokratų partijos vadus kaipo iš1naudotojus ir lupikus, ir privedė
Demokratų partiją prie pralaimėji
mo 1933 metų rinkimuose, pavesda
mas miesto valdžią Republikonų
partijai — Mr. Sweeney parodė kad
jis visa tai darė savais motivais,
nes netrukus pats nuėjo pas tuoę
vadus kuriuos jis smerkė, su jais
sudarė sutartis, ir nuo to laiko juos
remia ir palaiko.

SIDABRINĖS

Nauja Diana Durbin filmą, pava
dinta “I’s A Date”, yra viena iš jos
vaizdingiausią paveikslą,
kuriame
dalykas dedasi Hawaii salose, pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre
Balandžio 20 d.

Prie jos vaidina kiti žymąs artis
tai, kaip Kay Francis ir Walter
VESTUVĖS. Pidgeon, kurie tufi svarbias roles.

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

Kovo 30 d. įvyko paminėjimas Dalykas einasi apie garsią Broad25 metų sukakties Boleslovo ir way artistę ir jos dukterį, kurias
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
Kostancijos Yarašių vedybinio vaidina Miss Francis ir Miss Dur kaip tai namų pardavimas, iš
gyvenimo. Pokilis atsibuvo Šv. bin, kurioms būna pasiūlyta ta pati nuomavimas, krautuvių išnuo
Petro pobažnytinėje salėje, su rolė Broadway teatre. Prie to jos mavimas ar pardavimas, pajiešrengtas komisijos, kurioje dau abi — motina ir duktė — tampa kojimai, padėkos laiškai, gali
giausia darbavosi M. Antana konkurentėmis meiliškame * roman- ma patalpinti šia kaina;
vičius, M. Sebestinienė, V. žinteliene ir kiti.
Kaipo vienas iš pakviestųjų, j
apie 8 vai. vakaro einu į salę ■
manydamas kad ten susirinks
Toks pasielgimas suardo papras Yarašių artimi draugai, pasvei
Jūsų
Paimam
tų žmonių pasitikėjimą Į politiškas kins, pagerbs ir viskas.
Rūbai
Bet ■
darbą iš
institucijas. Negalima praleisti ne randu visai kitaip: publikos bu ■
apdrausti
viso miesto
paneigus tokius demagogus
kurie vo jau suėję virš šimto, muzi
iki musų
dalių ir
auklėja ir palaiko totalitarizmą.
globoje.
Call
ka griebia, stalai apkrauti vi
priemiesčių
Mr. Feighan’s rekordas, iš kitos sokiais valgiais ir gėrimais, ir
GLen.
Pabandykit
ir pristatom
SPEEDY
pusės, užtarnauja paramą visų tik dalyviai vaišinami.
1136
musų darbą,
gatavą
SAKO:
rų tikėtojų į demokratiją ir tikrų
o busit
Apie 9 vai. pasirodė svetainė
atgal į
rėmėjų Prezidento Roosevelto.
patenkinti.
je ir jubileatai Yarašiai, kurie
jūsų namus.
prie maršo ir publikos plojimo N
ir pasodinti už stalo. a
Jus, Vadai, Eikit, Skel privesti
Po valgio pasakyta kalbos:
bkit, Dangaus Kara kalbėjo V. T. Neverauskas, A.
Savukynas, B. Versackas, p.
J
Kavaliauskienė ir patys jubi
lyste Prisiartino
leatai. Nors p. Yarašius sakė
neužsitarnavęs tokio pagerbi ■
mo, tačiau turiu pasakyti kad
tas viskas jo pilnai užtarnau
LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR
ta. Per virš 20 metų darbuo
I
damasis šios kolonijos Lietuvių
VALYMO IŠTAIGA
draugijų valdybose ir komisijo
se ir kaipo geras aktorius ir vi
Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų š
suomenės veikėjas, savo dar
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy ■
bais įgijo sau žymią vietą mu
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
sų tarpe. Jis daugiausia pasi
i*®
ra
perdidelis ar permažas pas mus.
darbavo SLA. 198 kuopoje, ku
Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom,
rios ir dabar yra pirmininku
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas
ir organizatorium.
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
Turiu priminti kad Yarašiai
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
Mielas skaitytojau: Mes bib išaugino gražią šeimą, du sū
teriškus žiponus tik už ..................................... Q Qr*
lijos studentai sakom visoms nūs ir vieną dukterį.
Aš nuo savęs linkiu broliui ■ Matot, kiti už tiek nepadarys.
tautoms kad Karalystė Dievo
ateina. Ant žemės vargų lai Yarašiui ir sesei Yerašienei
Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo
kas nesibaigs tolei kolei visas laimingai sulaukti ir auksinių
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
pasaulis neprisivers prie tiesos, vestuvių._____ V. T, N. Koresp.
vas atliks visą kitką kas reikalinga.
Dievo žodžio. Taip bus kaip
I
AKINIAI
buvo su Izraelitais Egipto že
I
mėje, nelaisvėje faraono val
galima gauti pas
džioje: jis privertė žmones dir
■
■
J. M. Kazlauskas, Savininkas
bti sunkiai jam. Jis padarė
D-RĄ
MATULAITĮ
žmones nusiminusiais ir pradė
13726 Eaglesmere Avenue
(Lait)
jo atkreipti nuo Dievo tiesos.
1155 East 79th St.
Taipgi ir šiądien visi valdo
vai ir visi žemės tikybų vadai
★
nukreipia žmonių mintis nuo
Dievo ir save perstato žemės
ir dangaus dievais. Kaip bibblija sako, kietasprandžiai, jie
nenori laikyti Dievo prisaky
mų ir Jėzaus Kristaus aukos.
Reiškia, priešinasi tiesai, taip
kaip ir faraonas buvo Dievo
priešininkas. Egiptas reiškia
visą pasaulį, o karalius farao
nas reiškia šėtoną, o Izraelitai
reiškia Dievo žmones. Maižius
reiškia Jėzų Kristų.
Kaip žydų tautą iš po farao
no nelaisvės išvedė taip ir Jė
Telefonas jūsų namuose ir jūsų vardas telefono kny
zus išves visą pasaulį iš po šė
tono vergijos. Kurie norit Die
goje atneš pakvietimus, padrąsins draugiškumus, ir
vo prisakymus pildyti ir tiesą
priimti, dabar yra laikas skelb
pagelbės jums pasistumti pirmyn padauginant kon
ti pasauliui antrą Viešpaties
atėjimą. Evangelijos amžius
taktą su draugais ir biznio sandraugais. Clevelande
jau visai baigiasi, Biblija sako.
Apreišk. šv. Jono 21: 3-2 e.
jus galit turėti telefoną už visai mažai, vos $2.50 mė
Kaip Maižius laimino Izrae
nesiui, tiktai už 81-3 centų dienai. Kuomet kaštuo
litus tame amžyje, ir dabar ši
tame evangelijos amžyje Kris
ja tiek mažai, kodėl neįsigyti jį.
tus palaimins visas gimines ant
žemės ir išeis visi iš po kapų,
mirtis bus sunaikinta ant am
žių Kristaus karalystėje.
Skelbia S.B.S.D., Cleveland, O..
1150 E. 76 st.
(Skelbimas)

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

I

I

CHECKER DRY CLEANERS, lNC

★

TELEFONAS PRISIDEDA

PRIE šeimos progreso

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

Weeks

Svveeney gavo visuomenės para
mą, sako McMahon, todėl kad visi
manė jog jis yra nuoširdus kuomet
jis paskelbė karą politiškiems bo
sams kurie kontroliavo Demokratą
partiją. Jei jis butų turėjęs nuošir
džius tikslus ir visuomenės gerovę,
už tai jis butų vertas pagyrimo ir
rėmimo.

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

pi

6606 Superior Avė.

AVENUE

St.

1

MARĖ VALANSEVIČIENĖ

Sylvester V. McMahon, buvęs žy
Marė Valansevičienė (Wo- mus
rėmėjas ir darbuotojas už Kon
lons), 65 m. amžiaus, nuo 719 greso atstovą Martin L. Sweeney,
E. 126 St., mirė Bal. 15 d. Pa paėmė vadovauti komitetą kuris diršarvota buvo Della Jakubs lai
Bingo gembleriavimas taip dotuvių namuose. Palaidota 18 ba išrinkimui Michael A. Feighan j
praplito Clevelande kad miesto d. Bal., Kalvarijos kapinėse; Svveeney vietą Kongrese, Jisai pa
mayoras Burton paskelbė nau pamaldos įvyko naujos parapi reiškia sekančiai:
“Man yra garbė priimti state Reją karą bingo lošimams viešo jos bažnyčioje.
presentative Michael Feighan pase vietose.
Liko vyras, Adomas, dvi du kvietimą vadovauti jo į Kongresą
Bingo labai paplito net baž kterys
: Mrs. Francis Ford ir rinkimo kampanijos komitetą”.
nyčiose arba bažnytinėse salė
Mrs.
Victoria
Urban; du SUMichael Feighan yra Demokratų
se, ir vietoje kokių naudingų nai, Vladas ir Viktoras.
visuomeniškų paskelbimų da
vadas Ohio General Assembly, kur
bar bažnyčiose tegirdėsi klebo
jis pasižymėjo savo darbais visuo
SIMAS KARITIS
nus pranešant kad bingo loši
menei, stodamas už įvairius visuo
amž.,
Simas Karitis, 59 m. i
mas prasidės tą ir tą valandą, nuo
reikalus, kurie šiais laikais
E. 26 st., mirė Bal. menės
tą ir tą vakarą. Iš to jie-, daro 14. 1611
reikalauja gynimo norint kad mes
buvo Della Ja
didelius pinigus, o daug žmo kubs Pašarvotas
naudotis politine ir religilaidotuvių
Pa galėtume
nių palieka savo dolarius tikė laidotas Baland. namuose.
ne laisve.
dami ką nors už dyką gauti... Heights kapinėse. 18, Brooklyn Mr. Feighan yra tikras demokraLiko žmona, Ona, dvi dukte tas, ne demagogas. Jis vadovauja
• METROPOLITAN
Operos rys: Mrs. A. Malone ir Mrs. H. si principais, ne izmais; jis palaiko
atsilankymas Clevelande vėl iš Serak, ir sūnūs Juozas.
tikslus ir socialę filosofiją musų
i
ėjo pasekmingai: pereitą ištisą
D.
mylimo
prezidento,
Franklini
savaitę per 6 dienas pastatyta
Roosevelto”.
8 operos, kurias pamatyti nu
McMahon sako kadangi jis per
RUSAS artistas, Basil E.
sipirko bilietus apie 70,000 as Kalašnikov, pakviestas piešti eilę metų buvo žinomas kaipo uomenų.
portretą Kun. Dr. A. F. Mah- lūs rėmėjas Congressmano Sweeney
ler, garsaus nacionalio evange tai nori kad visuomenė žinotų kalisto ir Horsehead, N. Y. Ka del jis dabar išeina rpieš jį.

NAMAI

HIPODROME

JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
I

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

6202 St. Clair Avenue

x
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daviniams kaip pirmomis po
atvadavimo savaitėmis Vilniaus
miesto ir krašto aprūpinimui
būtiniausiais maisto ir kitais
dalykais,
žymia dalimi visiškai
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
KAUNAS. —■ Lietūkis (Lie
THE CHINESE PAINT
Elta.
E tuvos žemės Ūkio Kooperaty be jokio pelno.
¥
rZT
T
EYES ON THEIR. BOATSvų Sąjunga) praeitais metais
because tmey
t
savo apyvartą pakėlė iki 139,VIŠTYTIS
.
BELIEVE
THE VE55EL5
Š
TEISMO
SALĖS
900,000 litų (1938 m. buvo—
SHOULD BE ABLE TO
"7
113,800,000 lt.). Daugiausia
SEE VVHERE THEY
PAVYDUS
VYRAS
SUARDĖ
JAU PRIEŠ 360 METŲ BUVO ilgis 8 kilometrai, o plotis pla padidėjo sėklininkystės sky
ARE. GOlNG___
SAVO
GYVENIMĄ
čiausioje vietoje keturi kilome riaus apyvarta — nuo 800,000
MIESTAS
iki 1,600,000 litų.
Vienas vaikinas vedė turtinTolimame Suvalkų krašto trai.
Gražus pasakojimai apie šį
kampelyje, prie pat Vokietijos
Linų eksportas pašoko nuo gą ūkininkaitę, gavo keletą
ir buvusios Lenkijos pasienio, ežerą. Sako, senovėje ežero 6 iki 12 milijonų litų. Ši Lie tūkstančių litų kraičio, prisigana gražioje vietoje, prie eže nebuvus. Toje vietoje tęsėsi tuvos ūkio produkto prekybos pirko dar kelis ha žemės, pasi
ro, stovi senas Vištyčio mies kaimo ganyklos, o pats ežeras šaka tiek išsiplėtė kad įsteig statydino naujus trobesius ir
tas. Nors tikrų žinių apie mie nusileidęs iš debesų. Pasako ta net atskira, savaranki ko labai gražiai ėmė gyventi. Jis
stelio įkūrimą nėra, tačiau ži ja, kaip labai senai ganyklose operatyvų sąjunga ‘Linas’, ku tolimoje apielinkėje buvo žino
noma kad jau 16-me šimtme naktigoniai ganę arklius ir ra riai Lietūkis nuo šių metų per- mas kaip sumanus ir turtingas
sr-ssss
ūkininkas ir be kita ko, turįs
tyje čią butą gana judraus mie miai kurstę ugnį. Pasijuto ne leimo visas linų operacijas.
stelio. .. Tuo laiku Vištytis tu paprastai norį miego ir jie už Naftos gaminių apyvarta pa i gražią žmoną. Būdavo, kai
rėjus labai gyvą prekybą su ’ migę. Staiga aptemęs dangus, kilo 60 nuoš. iki 11,800,000 lt. įvažiuoja į miestelį, turgaus ar
TEN TIMES AS
Vokiečiais ir1 kt. Dabar mies- pakilus didi audra. Tuo tarpu Kasdieninio vartojimo prekių sekmadienio dienomis, tai visų
MANY MEN /\£.E_
telis dėl blogo susisiekimo yra išgirdę viščiuko cypsėjimą. Ta apivarta pakilo 40 nuoš. — iki akys nukrypdavo į jį. Vieni
COLOR BLIND AS
: stebėjo gražią jaunąją, kiti ži
nustojęs savo pirmykštės reiš- tai girdėdami naktigoniai ne 54 milijonų litų.
WOMEN
galėję pabusti. Tik rytą atsi žemės ūkio gaminių — įvai nomą apielinkėje jo greitakojį
mės ir virtęs užkampiu.
EYES ADE
arklį, treti ratus, pakinktus. O
kėlę žmonės radę pievas apsem
Bet taip nebuvo prieš keletą tas, o naktigonių niekad dau rių grudų supirkimas vidaus jau prie kurio pažystamo ar
BU NO
rinkoje pakilo 53.2 nuoš., arba
amžių: jau 1571 metais Višty giau neregėję.
VVHEN
THEY
7,500,000 litų, o eksportas de! kaimyno prieidavo jis pasikal
tis buvo gana reikšmingas mie
MOVĖbėti tas jautėsi nepaprastai
Prie pat Vištyčio ežero rystas, ir tais pačiais metais Lie tinėje pusėje yra Šilelis, Tai karo sumažėjo 21.8 nuoš., pa patenkintas. Po to tas turė
THEY HAVE
siekė 19 milijonų litų.
tuvos-Lenkijos karalius Zig
TO STOP
busimas Vištyčio kurortas, Jį
žemės ūkio mašinų apyvar davo kelias dienas girdis jog
mantas Augustas miesteliui su mėgsta ne tik Vištytiečiai bet
matėsi
su
juo
ir
kalbėjosi.
TO SEE
teikė , Magdeburgo miesto tei atvažiuoja vasarotojų iš toliau. ta pakilo 16.8 nuoš., 7,700.000
O
kas
iš
apielinkės
kaimynų
THE SIZEOF
sės. šias teises vėliau dar pa Šilelio plotas 67 ha ant 228 me lt. Trąšų pakilo 5.6 nuoš., pa- gyventojų nenorėjo sueiti su
THE PUPIL
tvirtino eilė vėlesnių valdovų ir trų pakilusios kalvos. Čia yra siekė 16,200,000 lt.
IN OUR EYES
juo į giminystės ryšius! Vie
Visos Lietuvos apyvartos
didžiūnų. Ilgą laiką — per du šaltinis, vadinamas Šventuoju.
DEPENDS 0N THE
ni kvietė kurnu į krikštynas,
į
AMOUNT OF
šimtu metų — Vištytis buvo Sako, prieš didį karą šion vie kartu, palyginti su 1938 mė kiti į vaišes, treti šiaip sau
& LI6HT—-\WEN
syarbuš prekybos centras vi ton keliaudavę žmonės, gerda- tais, pernai pakilo 22 nuoš.
sisvečiuoti.
A
THE UGHT 15
Už eksportuotus gaminius
sai Suvalkijai. Tik po 1795 m. vę jo gydančio vandens.
Kol dar buvo nevedęs,
TOO DIN), THE
Lietuvos - Lenkijos padalinimo Spaudoj buvo keliamas Tau Lietūkis pernai gavo per 31 buvo ir prieinamesnis ir
PUPIL ENLARGE5
Vištvtis: neteko savo pirmykš tos Namų Vištytyje klausimas, milijoną litų užsienio valiutos, žmonėmis daugiau sueidavo.
VVHEN IT 15
tės svarbos prekybiniame, gy- nes musų pakraščių tautišku o ūkininkams už supirktus jų Bet vos tik apsivedė, atsisky
TOO BRIGHT
vęnime.
gaminius
vidaus
rinkai
ir
eks

IT CONTRACTS
mo stiprinimas yra ypačiai rei
rė nuo visų ir vengė su žmona
l
portui
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sulaužymą sporto taisyklių — Dirva dabar yra pigiausias
Kaip minėta, Vištytis guli grynai Lietuviškos statybos. mis, žemės ukio mašinomis bei mergaite. Ji turėjo labai gau- imtynės.
Balandžio 2 d. svarbiausioje Marshall tapo paskelbtas lai darbininko iiuoslaikio drau
prie ežero, .kuris yra net 174 Stogus mėgstama dengti rau įrankiais; geležimi, statybos | sų būrį gerbėjų, kurių dalis ir
poroje ėmėsi Lietuvis Billy mėtoju.
gas; platinkit ją tarp savy.
metrai virš juros lygio. Ežero donomis čerpėmis. Apielinkės medega, cementu, geležim sta- dabar jos negali užmiršti.
Greitas Lietuvių sportininkų
ūkininkai plačiai stato moder
Kalbos apie jo žmonos grožį Bartush (Bartuška) su buvutybai ir kt. reikalingais daik jauną vyrą tiesiog kankino. siu pasauliniu čampionu Evenius ūkio trobesius.
P E R R Y’ S
rett Marshall. Imtynės atsiKuro klausimas Vištytie- tais; kuru — įvairių rusių an Pavydo jausmas buvo priėjęs žymėjo nepaprastu žiaurumų,
tokių kraštutinumų kad jam Bartush ypač buvo labai atkak
čiams nekelia didelės baimės, glimi, benzinu, tepalais ir tt.
mat, čia ypačiai gausu durpy Be to, Lietūkis labai žymiai atrodė jog visi taip ir tyko jo lus. Už pusantros valandos
STIPRUS ALUS
nų, kur jau ištisos dešimtys padėjo savo malūnais Suvalkų žmoną pavilioti, atplėšti nuo jo
Reg. $1-98 už case ______ $1.65
nas įsimylėjęs jo žmoną ir kad
metų kasama geros rūšies dur Kalvarijoje ir Panevėžyje, li tą branginusį turtą.
Turim 50 skirtingų rūšių. Pristatom
nų
perdirbimo
fabriku
Šiauliuo

O kiek jis jau išvarė iš na jiedu pradeda meilintis, šita
Kai kurie ūkininkai turį
šaltą iš musų naujo didelio (200 pės.
z
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fabriku
Panevėžyje.
mų bernų ir pusbernių kurie mintis jam kasdien nedavė ra
įsisteigę durpėms gaminti specase capacity) šaldytuvo.
žiūrėdamas savo narių-uki- pas jį tarnavo samdiniais! Vien mybės, ir jis juos pradėjo įky
ŠEŠTADIENĮ VYNAS SPECCIAL ciales mašinas, šių durpių ku
ninkų
ir krašto interesų, Liet už tai kad jie vienu-kitu mei riai sekti. O kai kartą gryžęs
Pasirinkimui 25 rūšių 100% Calif. ru naudojasi ne tik apielinkės
Dry—85c. gal. Saldus—$1 plūs tax. ūkininkai, bet ir tolimesnių val ūkis dar prieš 1938 m. rudenį lesniu žvilgsniu pažiūrėdavo į iš laukų rado žmoną sėdinčią
sčių gyventojai.
A. Paliulis. pasirūpino atvežti pavasario jo žmoną. Ir juos jis tuoj im- klėtyje su brolėnu, taip užpyko
PERRY WINE HOUSE
sezonui reikalingų azotinių ir i javo įtarti norinčiais suardyti kad savo giminantį išvijo iš
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276
(L. A.)
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namų, o žmoną ėmė mušti.
kalio trasų. Nepaisant karo jo šeimos gyvenimą.
Maža to, jis ėmė reikalauti
sunkumų, Lietūkiui pavyko at Sukėlė jaunas vyras keletą
gabenti naftos gaminių, kurių didesnių trukšmų ir viešuose kad žmona prisipažintų sangubūtiniems reikalams dabar už pobūviuose, kai jauni vyrai im lavus su brolėnu. Bet kaip ji
~
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų patenka.
davo šokdinti jo mylimą žmo nai pasakys tai ko visai nebu I
s tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viNors Lietūkio daro šimtmi- ną. Ne vienam vyrui teko už vo ir apie ką jiedu nei negal
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirlijonines apyvartas, tačiau jo i tai ir skaudžiai nukentėti. Bu- vojo? žinoma, ji prisiekė jam,
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
pelnai, palyginti, nėra dideli. į vo dėl tų trukšmų ir keletas verkė, aimanavo kad yra išti
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P. P. MULIOLIS
CLEVELAND RAILWAY
Tai dėl to kad Lietūkis nėra . bylų. Bet jo pavydas neturėjo kima, kad tik jį vieną temyli.
Jis žmonos žodžiais netikėjo
DIDŽIOJO CLEVELANDO
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pasipelnymo biznio įmonė, o : jokių ribų ir clel to jis nenusto’
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P. J. KERSIS
Bėgyje 1939 metų The Cleveland Railturai, pavyzdžiui, išleidžia šim- bai gražiai elgėsi su savo bro begalėjo iškentėti ir pabėgo
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tus tūkstančių litų kasmet gru- lėnu ir jo žmona. Gryždamas
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
nejudamo
ir judamo turto taksų mie
dų sėklų gerinimo darbams ir iš miestelio parveždavo abiem aplankydavo vyras ir nedavė
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
stui ir priemiesčiams kuriuos aptar
specialistų agronomų kadro iš lauktuvių, važiuodavo su jais ramybės, kol pagaliau patyko
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
nauja. Tie mokesčiai padaro mus
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sunkiai
sužalojo.
įvairiem apdraudos-insurance reikaluose.
laikymui, per šimtą tūkstančių į svepius. Vienu žodžiu, gyve
penktu didžiausiu vietinių taksų rnoTeisme
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žmo

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas' pirmo
kooperacijos darbuotojų, tar no labai gražiai, kaip ir tinka
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
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nautojų, paruošimo kursams ir giminėms.
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mušti.
tokiems tautos bendriems užBet nelaimei, jo pavydo jauŠie vietiniai mokesčiai yra tik daUž nesuvaldomą pavydo jau
i smas ir čia įžiūrėjo kad brolėlis musų bendros taksų sumos, Prismą teko vargšui nukentėti:
dedant prie tos sumos kurią išmokėDIDELĖ LIETUVIŠKA atsisėsti 6 mėnesiams į kalėji
jom 1939 metais Valstijos ir Federamą.
L.A.
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APDRAUDOS REIKALE

VIETINIŲ TAKSŲ

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
B A K E R Y

$

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

P R. KUNCAITIS

1001 East 79th Street

Savininkas ir Kepėjas

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

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

NEW DEAL DUONOS |

Reikale telefo'nuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.

||

C. Pakelti© Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

eigų atiteko taksų kolektoriams.
Kitaip sakant, netoli astuoni centai
iš kiekvieno dolario kuriuos karų važinėtojąi sumokėjo tapo atiduota Federaliams, Valstijos ir vietinams tak
sų kolektoriams.

JOHNG.POLTER

Lietuvis

Namu Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisy
mo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

THE

Laikas apsirūpint savo namo aptaisymo darbu ne tik iš vidaus
bet ir iŠ lauko. Ųžsakykit savo
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą.' Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
rynų, stogų ir visą kitą.

CLEVELAND RAILVVAY
COMPANY

495 East 123rd St.

Telefonas POtomac 6899
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IŠKILME
Pabaigus operetes, sportiš
kas pramogas, kuriose programus išpildė ir pasižymėjo kitų
kolonijų svečiai, dabar imki
mės mes patys dirbti, pasiro
dymui kiek galime atsižymėti
ir užsitarnauti kitų pagyrimo.
Štai ateina Lietuvių Salės įs
teigimo 20 metų sukaktis, ši
Lietuvių pastogė talpino savo
prieglobstyje labai daug reikš
mingų ir istorinių parengimų.
Ji yra musų pastogė, kurioje
Lietuvis atėjęs jaučiasi drąsus,
savas. Taigi, gerbiamieji, da
bar visi nariai ruoškimės da
lyvauti Lietvių salės 20 metų
sukakties minėjime.
Tai bus linksmas, pilnas vi
sokių paįvairinimų vakaras su
šokiais- . Atsibus sekmadienį,
Gegužės 12 d., pačioje salėje.
Programų! išpildyti kviečia
ma visos vietos muzikalus ir
komiškos jiegos. Kas nori dalyvauti su kokiu nors muzikaliu instrumentu, dainavimu ar
šokiais būtinai praneškit ren
gimo komisijai, Salės Komisija,
6835 Superior Avė., City. Pa
rašykit laiškutį ar atvirutę, ar
ba asmeniškai.
Pranešimas svarbu dėl to
kad galima butų paskelbti ir
žinoti kas dalyvaus.
Tikietai bus po 25c. ir prie
jų duosis vertingos įžangos do
vanos.
Komisija.
(PASTABA: Komisijos su
sirinkimas įvyks penktadienio
vakare, Lietuvių salėje. Visi
rengimo komisijos nariai pri
valo dalyvauti.)
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TURNAMENTAS BUVO PASEKMIN
GAS; LAIMĖJO DUQUESNE

ATEINA KITA

Youth’s Forum
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Lietuvos Ministras P. Žadeikis Gražiai Priimtas

PHONE:

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486
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DuBois Litts Finish Second — Amsterdam Cops
Third. — Lithuanian Minister Honored
/

The third Lithuanian National
Basket Bali Tournament is a matter of record today. Būt the various memories of this tournament
will be with us for a very long
time. It was by far the best A.L.A.A. tournament held.
We Lithuanians sure can be very
proud of our athletes, the class of
bąli displayed'in this tourney, showed that we have some very classy
bąli tossers.
Our predictions before the tourney that the people
would see some real bąli games
this year proved true, as many a
game wasn’t decided until the lašt
minute, and one of these was the
finai game (DuBois Litts vs. our
local Clevelanders) went into an
□vertime with DuBois winning.
Duquesne, champions of the tour
ney best the M. J. Flynn Boosters
of Chicago, Detroit Litts, Amster
dam, N. Y., and DuBois to cop
the title. Eddie Wizbar the 210 lb
6 ft 6 in center of Duquesne, who
also managed the team played a
very prominent part in winning
Col. Žadeikis’ trophy. The Cleveland Lithuanian Chamber of Com
merce trophy also found a haven
in Penn. the home of the runnersup, DuBois Litts. The consolation
trophy was won by Amsterdam,
N. Y.
The strange thing about
the trophies this year was that all
went East. Besides individual honors bestowed op the champions and
runners-up, medals were given to
five outstanding athletes of the
tourney.
The referees were sole judges in
seleeting the tournament All Star
team, and their choices are as follows: Forward, Stanley Gabrileikas
of Amsterdam; Frank Valkauskas
of Duquesne; Center, Eddie Wizbar
of Duquesne; Guard, Bernard Rokoskas, Dubois; and Dr. Kubilius of
Cleveland, also as guard.
These
choices wėre made in the early^ ses
sion s of the tourney, and not in the
semi-final or finai games on the
progfam.

of Fenway Hali to do honor to
the donor of the trophy that was
to be awarded to the winner of the
tournament.
Amongst the speakers at the
banquet were P. P. Muliolis, Chairmand and President of the Lith
uanian Chamber of Commerce; Rev.
V. G. Vilkutaitis; K. S. Karpius,
•Vice Pres., Lith. Chamber of Com
merce; His Honor Harold Burton,
Mayor of Cleveland and Col. Povilas
Žadeikis. Geo. C. Venslovas acted
as Mastei’ of Ceremonies.
After
the banquet the Minister and party
went over to the Cathedral Latin
Gym to watch the finai session of
the tournament.
His concluding part in the tourna
ment was the presentation of the
trophy to the victors in the Lithuanian Hali,
In appreciation of
his coming to our tournament, the
sponsors of the tournament presented him a scroll which he took back
to Washington, D. C.

PASITIKIMAS
moji paties P. žadeikio — ją
Clevelando Lietuviai turėjo priėmė Duąuesne komandos
garbę turėti savo tarpe aukštą vadas, kuris- ir pats dalyvavo
sveti, Lietuvos Įgaliotą Minis- žaidime, Edvardas Vizbaras,
trą P. žadeikį, kuris atsilankė apie šešių ir pusės pėdų milži
Clevelande sąryšyje su Lietu nas. šis Vizbaras 1938 m. bu
vių Krepšinio Trečiu Turna- vo nuvykęs dalyvauti Lietuvos
Olimpiadoje.
rnentu musų mieste.
Antrąją įteikė Vaizbos Buto
Lietuvos Miinistras atvyko Į
Clevelandą specialiai apdovano pirmininkas Muliolis DuBois
ti šių ,metų krešpinio turna komandai, dalyviams rungtynė
se už čampionatą.
mento laimėtojus.
Trečią Įteikė Venslovas Am
Poną P. žadeikį stotyje pa
sitiko sekmadienio rytą Vaiz sterdamo komandai.
bos Buto valdybos nariai, Lie Be to, žaidėjai gavo paskituvių Sporto Klubo atstovai ir ras dovanas.
Ponui Ministrui buvo įteikMoterų Ratelio bei Moterų
Klubo atstovės. Iš stoties, po ta specialis raštas nuo nekuriu
licijos automobilio vedamas, Clevelandiečių.
Ponas Ministras pirmadieni
keleto automobilių lydimas, p.
žadeikis buvo nuvežtas į Fen- praleido Clevelande, Karpių ir
way Hali viešbutį, kuris randa SalaseviČių draugijoje, apvaži
si netoli Cathedral Latin mo nėjo nekurias miesto dalis, ir
kyklos, kur įvyko turnamehtas. lunčo Karpių namuose dar su
Iš viešbučio, pasitikimo ko sitiko. su p. žuriu, daugiau pa
miteto lydimas, p. žadeikis da važinėjo po Clevelandą, pava
lyvavo šv. Jurgio bažnyčioje karieniavo, ir palydėtas p. MuPo pamaldų pačia- į Helio, Venslovo ir kitų traukiAmerican Lithuanian
pamaldose. T.
rė vizitą ' klebono Kun. Vilku- niu vakare iškeliavo į WashAssociaticn Meeting
taičio klebonijoje, ir vėl komi ingtoną.
Ponas
žadeikis
yra
buvęs
teto palydėtas gryžo į viešbu
Busy as we were we štili found
tį,/kur turėjo lunčą su keletu Clevelande laike Laisvės Pas
time to hold the regular annual
kolos
kėlimo,
apie'
20
metų
at

vietinių veikėjų.
meeting of the A. L. A. A.
Popietį svečias turėjo laisvą gal, kaipo Lietuvos Misijos na
Officers for 1940 are: Geo. C.
iki pat vakarienės, taigi pra rys. Vietos bonų stoties dar
Venslovas, Pres.; Jos. Goldick, Day
leido pasikalbėdamas su apsi buotojai panaujino su juo pa
ton, O., lst Vice Pres.; Wm. Darulis.
lankiusiais vietos žymesniais žintis ir pasidalino prisimini
Akron, O., 2nd Vice Pres.; Jack
mais
tų
visų
praeitų
metų,
per
veikėjais.
Juozaitis, Chicago, III., Sec’y; Wm.
kuriuos Lietuva visko maty
Vilda, Cleveland, O., Treasurer; with
dama, žengė pirmyn ir stiprė
BANKETAS
Wm. Ketchube, Detroit, Mich.; and
Nuo 5 vai. po pietų, pradėjo joJ. Shulmistra, Chicago, III., trusį viešbutį rinktis vietiniai sve
tees.
čiai, banketui kuris surengta
In conclusion we wish to exLIETUVOS Filmų pamatyti, Lietuvos Ministrui pagerbti.
press our deepest thanks to everyDAUG SVEČIŲ
kurias pereitą savaitę rodė
Apie tą patį laiką p. žacleione local and out-of-town for the
broliai Motuzai, buvo atvažia kį aplankė vietos laikraščių at i
fine support given us to make this
vę Šležai ir Suželiai iš Raven- stovai, nufotografavo ir ap
third Lithuanian National Tourna
Iš priežasties trečio metinio
klausinėj o apie Europos karą,
na, Ohio.
ment the success it was. In order
Amerikos
Lietuvių
Krepšinio
Abu vakaru filmų pamatyti Lietuvos padėtį, ir tt. , ir rytonot
to offend anyone or any or
jaus dieną aprašymai tilpo di- Turnamento, kuris čia įvyko
suėjo keli šimtai žmonių.
ganization we will refrain from
Balandžio
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d.,
Clevelan

džiuosiuose vietos dienraščiuothanking any individuals separatede lankėsi šimtai sportininkų
se.
IŠLAIKĖ KVOTIMUS
ly. Ali we can say that it was
ir
jų
giminių
bei
draugų
sve

Gražioje salėj e, suėjo apie
combined support of ALL that
Biruta M. Banialytė išlaikė šimtas
the
vietos svečių ir sporti čių iš įvairių miestų.
valstijos kvotimus, baigus slau ninkų atstovų,
put our tournament over.
Lithuanian
Minister
has
Štai
iš
kur
buvo
atvykę
po
ir banketas pra
gės (nurse) mokslą. Pereitą sidėjo apie 6 vai.
apie desėtką ir daugiau sporti
a Busy Day
savaitę vietiniai laikraščiai pa Pavalgius, Vaizbosvakare.
ninkų :
Buto
pir

skelbė vardus visų slaugių iš mininkas P. P. Muliolis pradė Waukegan, Ilk,
The tournament’s most distinguishAPRIL FROLIC
laikiusių kvotimus, Registruo jo trumpą kalbų programą, pa Pittsburgh, Pa.,
ed guest the Hon. Col. Povilas Zatų Nursių, tarp kurių buvo ir sakydamas pats kalbą ir perThe Young Ladies Sodality of
deikis, put in a very busy day from
Chicago, Ilk,
Birutos vardas, Bertha M. Ba- statydamas toastmasteriu Cle Cicero,
the moment he arrived. After reach- Our Lady of Perpetual Help Church
Ilk,
nalys. Ji mokinosi Lutheran velando Sporto Klubo pirmi Niagara Falls, N. Y.,
ing his hotel room and the exchange is holding its first of a series of
ligoninėje.
of greetirigs with the reception dances this coming Sunday at the
ninką
Jurgį
K.
Venslovą.
Šis
Duąuesne,
Pa.
Nors Biruta užbaigė savo trumpai kalbėjęs perstatė žy DuBois, Pa.,
committee, the entire party proceed- Church Hali, 18022 Neff Rd.
profesiją, bet ji mano siekti mesnius dalyvius, rengimo ko Dayton, Ohio,
Johnny Apanaitis, the popular
ed to St. George’s Church for the
aukštesnio išsilavinimo toje mitetą, ir keletą kalbėtojų.
10:30 Mass. After Mass the Min Lithuanian orchestra leader is the
Amsterdam, N. Y.,
profesijoje. Mes Birutos drau Kalbas sakė K. S. Karpius,
ister made a call on Rev. V. G. first of many popular orchestras
Mich.,
gai linkime jai pasiekti jos už Kun. V. G. Vilkutaitis, Cleve Detroit,
Vilkutaitis, where we were at once to come, will play this coming Sun
Akron, Ohio,
sibrėžtą tikslą.
treated to some fine cigars brought day at the APRIL FROLIC.
lando Mayoras Harold H. Bur Racine, Wis.
The proceeds will go towards a
back by the Rev. Pastor from the
ton ir Ministras P', žadeikis.
Viso buvo 16 komandų iŠ tų home
of good cigars, Havana, Cu- new organ for the church. On the
•STAIGI žiema užklupo ClePasidžiaugęs Lietuviško jau paminėtų miestų, ir viena ko ba. For two hours after lunch the committee are, Misses Alice Bal
velandą pereitą šeštadieni, už nimo veikimu sporte, palinkė manda vietinė.
Minister was busy with statė af- tūsis, Mary Shukaitis, Eleanor Pet
snigo, užpustė ir gerai šalo. jęs ir toliau darbuotis, ponas
Sekmadienį oras vėl pasitaisė. Ministras patiekė Lietuviams jo:Vyriausiais laimėtojais išė fairs and interviewed by newspap- kus.
ermen.
keletą minčių labai rupimais 45—Duąuesne
DuBois—41
At 6 P. M. a group of about 100
Dirvą galima išsirašyti už
RENGIA SUKAKTUVES
klausimais surištais su dabar 45—Amsterdam Cleveland—36 persons
gathered in the Jade room
vieną dolarį — pusei metų.
Moterų Sąjungos 36 rengia tiniu Europos karu. Apie Lie Pirmą dovaną — Lietuvos
smagų balių paminėjimui savo tuvą kalbėdamas pažymėjo jog Ministro P. žadeikio Trofeją
10 metų gyvavimo sukakties ir dabar ji jaučiasi saugesnė ir — laimėjo Duąuesne,
IŠPARDAVIMAS VYRAMS
Motinos Dienos, sekmad., Ge užtikrinta jos padėtis, kuriai
Antrą — DuBois,
gužės 5, naujos parapijos sa negręsia koks nors staigus ne Trečią — Amsterdam.
lėje. Kitos draugijos prašomos gerumas.
Su sportininkais atvyko denerengti tą dieną.
Komisija.
Banketas ilgai nesitęsė, ,nes
ir ponas Ministras ir svečiai sėtkai jų draugų ir giminių,
turėjo vykti į paskutinę turna ypač gausiai buvo iš Akrono ir
IŠLEIDŽIA PALAIKUS
Pa.
Agota Kibildienė leidžia lai mento dalį, kur jau išsispręs iš IšDuBois,
17-kos
komandų, pusė iš
laimėtojai.
mėjimui 15 įvairių gražių daik
simetė
šeštadienį
po pietų, praReguliariai parsiduoda po
tų likusių mirusio jos brolio,
. . NUGALĖTOJAI
laimėdamoš
prieš
kitas.
Laimė

$1.35 iki $1.50
Silvestro Gelažausko. Tam tik
Gražių naujų spalvų, taipgi ir vienodų spalvų
Paskutinieji žaidimai už tau tojai žaidė vėl sekmadienį po
slui platinama bilietai po 35c.
ir iš 8 komandų liko tik
ir visai baltos spalvos. Mieros 14 iki 17.
Traukimas bus Šv. Jurgio par. res prasidėjo apie 8 valandą pietų,
keturios, kurios vakare grūmė
Tiktai VIENAS DOLARIS.
salėje, Gegužės 4 d., jpradžia 7 vakare. Iš pirmesnių sesijų si
už pirmą, antrą ir trečią do
vai. vakare. Gaunami pas ją, buvo išlikę šios komandos:
JAV TZ Ą T ®agle Stamps su kožnu pirkiniu
Clevelando Lietuvių Sporto vanas.
6902 Whitney avė., Suite 6.
L7 I 1XZA1
ug io centų ir aukščiau
Pralaimėjusieji vieni pasiliko
Klubo, jie žaidė su
Amsterdam, N. Y., Amerikos antrai dienai, kiti išvyko, bet
PARSIDUODA NAMAS
dauguma išbuvo Clevelande iki
5 kambarių bungalow, pilnas Lietuvių Klubo komanda.
Šios dvi komandos kovojo už sekmadienio vakaro. Dalis iš
skiepas, lotas 50x216, $5.200.
3 garažiai, 6 vaisių medžiai; trečią trofeją, nes punktais iš važiavo tą naktį, o kiti pernak
trys minutos nuo naujos Lie pirmesnių žaidimų stovėjo že voję apleido Clevelandą pirma
7010 Superior Avenue
tuvių bažnyčios, ant Neff rd. miau už kitas dvi komandas. dienį.
Lietuvių
salė
buvo
pilna
jau

Pasekmės
išėjo:
Kreipkitės: John Clark, 17903
-------- ATDARA VAKARAIS --------nimo, ypač vietinės panelės at
Cleveland — 36,
Brazil road.
(15)
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Amsterdam — 45.
Amsterdamiečiai laimėjo tre ti su svečiais sportininkais.
PARSIDUODA NAMAS
Kaip girdėti, kitą metą turSuperior ir E. 79th dalyje, čią dovana.
namentas
gali tekti Chicagai.
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dvi
ko

2 šeimų, 4 mūriniai garažiai;
ineiga $50 mėnesiui, kaina tik mandos, abi iš Pennsylvanijos: ' Chicagoje rengiant turnaLaisnuotas Laidotuvių Direktorius
Duąuesne ir DuBois. Reiškia, mentą, gal sutrauktų daugiau
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iš
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žiuoti. Prie to Chicagiečiai an
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turnaPo labai įdomių varžytinių,
Reikalauja Vyry
kurios ir musų aukštą svetį la mente visai nieko nelaimėjo.
DESĖTKAS VYRŲ, 35 iki 55 bai interesavo, laimėtojais išm., vedusiu, — Pardavimui 6,1 Duąuesne — 45
DAINUOS PITTSBURGHE
f
Dr. Davis’ Famous Air-CushClevelando žymus daininin- !
ioned Health Shoes,- patyri DuBois — 41.
Dovanu Įteikimui visi sugry- kai, Brone Kasiulyte^ Sofia Ku- :
mo nereikia, mes išmokinam,
Rakandų Krautuvė
uždarbis $5 iki $15 komiso žo į Lietuvių salę.z Salė buvo činskaite, Krasnickas ir Akialis ?
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Avė.
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GEO. MERRITT SHOE CO.
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Ine., Room 3, 1706 Euclid mo.
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Trofejos buvo įteiktos: Pir- Wilkelienė, akompanistė.
avė., 9—12 rytais.
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THE KRAMER & REICH CO.

Nikodemas A. Wilkelis

The Wilkelis Furniture Co. Į

By Jay Dee
AN apt parable qualifying rnodern man’s unquestionable moral
code evolves thus: Severai months
ago, a figurative Mr. Stee Ell
(Grab) engaged in a bit of simple
depradation in Newton, Mass., absconding with a number of homing
pigeons. Būt within 24 hours the
birds returned hime. Today in our
city of Cleveland — as in probably
every other city — the extracted
similitude, relatively speaking, also
holds true, and would collate the
average wage-earner of this Grea-t
Democracy to the thief by comparison; in the purchase of a car,
or at least, in the gesture, the poor
man would likely find his car returning to the auto finance company
as did the homing pigeons. Yowzah! Credit systems are great —
for the middlemen.
•.i

SEVERAL captivating news-facts
are gleanable from the lašt October issue of “The Commentator”;
they are:

“OH, THAT KISS!”
The custom of kissing a fair
lady’s hand is doomed in Latvia —
if health authorities are successful
in a eurrent campaign.
Doctors
there say the custom has helped
spread disease.
Should such kissing die out, it
would be no great loss to humanity,
because actually its practice is only common among Caucasian people.
Before the arrival of Columbus there
was no kissing in America. Orientals don’t kiss, and, of course, Eskimos rub noses. So do the Polynesians of the South Pacific. The
nearest approach to hand kissing
is found among some Australian
natives who kiss — or rather
breathe — on the ground where a
tribal chief has walked.
Aecording to ancient historians
kissing as we know it better, that
is lips to lips, was started by husbands who vvanted to find out
whether or not their wives had been
drinking wine.”
©

IF YOU DIDN’T KN0W
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library via
punctual bus service during lašt
Saturday’s snowy blizzard, I was
afforded another illustration of the
disadvantages of the mucn-talkedabout ladies’ hats. Seated in the
front of the car, I was amused at
the plight a sorry, spring-aged female whose soft, fine, over-delicately powdered face severely suffered from the effects of a small
volume of ice-cold water which had
formed from the snow’s melting in
the pocket-like crevices of her ornate hat, and which had spilled
over the fancy brim when she leaned forward to adjust herself to a
more comfortable resting position.

CLEVELAND friends and relatives of Mr. and Mrs. J. Paulauskas
extend their heartiest congratulations and sincerest good wishes to
the happy couple upon the memorable occasion of their Siiver Anniversary, being held on April 27th,
at the Lithuanian Hali. In these
times twenty-five years of marital
bliss is really something to celebrate.

STUDENT GROUP
The Junior Lithuanian Group is
a cultural organization formed by
students of high school age to
bring together American-Lithuanian
youth in Cleveland.
These members study the Lith
uanian song, dance, history, and
language. Ali are between the age
of 14 and 18.
They have given
Severai performances since they organized lašt summer.
Any student interested in Ameri
can-Lithuanian activities will be welcomed to attend the n'ext meeting
at 1434 Clarence Avenue, Lakewood.
The meeting will be at 2 P.M., Sunday, April 21.
Stanley Zuris.
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‘Women can become priests in
Norway, depending, however upon
whether the majority of a parish
cares for a woman priest. . . On
❖
a man’s face there are about 160 *
hairs to a square inch. . . A num- £ Senas Drapanas padarom £
kaip naujas, išvalom ir į
ber of restaurants in Paris provide T šiitai
snm
*
separate menus for their customers * sutaisom.
* Paimam iš namų ir pristatom*
pet dogs. . . A diamond will turn
gatavus atgal.
permanently green if exposed to J
radium rays. . . The greatest known
EVA PETRAITIS
„t
ocean depth is in the Pacific Ocean
6702 Superior Avė.
between the Philipines and Japan,
Telefonas: HEnderson 1919
where soundings of 34,000 feet have
been recorded. . . Butterflies taste
► 4^44^44*44*44^44*44*4 *^4*^44^4 4^44^44^44^44*44^4 4^44*44^44^4with their legs, which are 1,600
times as sensitive as the human
tongue.’
suirs

I
1

i

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.

TOPCOATS
Made to
Measure

22SI

Ready

to
W ear

TOPCOATS

FLOOR SANDERS
FOR RENT

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

M iii
End
PANTS
To

Order

3.95

15.95

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

imiiiiiimiiimitimimmiiimimniiimmmiiiiEimmiimmmHimimimiimimiii’3

|

NAMU TAISYMAS

Į

• 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.
=

HOME OWNERS SERVICE
=

6804 Whitney Avė.

Phone HE. 3842

|
s

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
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Lietuviška Didele Išdirbyste

E

Langams užtraukti Blindų (Shades)

V'EHETIAN BLINDS
E
|

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

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

I

STATĖ WINDOW SHADES

Į HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. ž
7lllllIIIIIIIIIIIIII!lll!!IIIIII!l!lllimiI!llllllll!lillllllllinilllinillllil!ll!llllillIlill!lllllh'

