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Dideli Anglų-Vokiečių Mūšiai Norvegijoje
DARBAI VOKIEČIAI GIRIA
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SI LAIMĖJIMAIS

IŠ LIETUVOS

PLIENO darbai laikosi
apie 61 nuoš. normalio, su
pasireiškusiu darbų daugė
jimu Pittsburghe, Youngstowne ir kitur. Dabartinė
plieno produkcija yra 10
nuoš. aukščiau negu buvo
1939 m. šiuo laiku.

Stočkholm, Bal. 25. —
Pasitraukę prieš Vokiečius
iš savo pozicijų prie Steinkjer. Britų kareiviai apsi
kasė nauiose stipriose po
zicijose šešios mylios šiaurėrt.
Britai šiądien atakavo
Vokiečių laikomą Agdenes
DETROIT. — CIO fak- tvirtovę Trodheim Fjordo
ei ja prie automobilių dar- ineigoje.
bininkų unijos laimėjo di
¥
dumą balsavimuose auto
mobilių darbininkų atsto Stočkholm, Švedija, Bal.
vavimui. CIO atstovaus 24. — Po ištisos nakties
125,000 darbininkų 53 Ge- bombardavimų. Vokieč i a i
neral Motors dirbtuvėse 11 įsiveržė į svarbu geležinke
lio centrą Steinkier, 60 my
valstijų.
ADF laimėjo teisę atsto lių nuo Thodheim, pavers
vauti tik 5500 darbininkų dami tą miestelį griuvėsių
krūva ir atstumdami Britu
penkiose dirbtuvėse.
Automobilių unija ryžta ir Norvegų kareivius į ki
si kovoti už įvedimą 30 va7 tas pozicijas.
landų darbo savaitės be su Norvegai ši Vokiečių už
puolimą vadina žiauriau
mažinimo mokesties.
siu, kuris labiausia padarė
KOVO mėnesį automo nuostoliu. Artileriia ir lėk
bilių pagaminta 442,000, o tuvai visą miesteli sugrio
Balandžio mėnesį tikima vė. šeši, tūkstančiai Nor
bus pagaminta apie 450,000 vegų liko be namų.
automobilių. Pereitą me Vokiečiai taip pat pra
tą Balandžio mėn. buvo pa neša apie savo jsistįnrinidaryta. 354,263 automobi mą visoje pietinėje Norve
gijoje tarp Oslo ir Stavanliai.
ger.
LONDONAS. — Ištikus Vokiečiai praneša paėmę
sprogimui amunicijos dirb Anglų nelaisvėn, taipgi pa
tuvėje netoli Londone, už grobę dikčiai karo reikme
mušta penki darbininkai. nų.
Pastarų keliolikos dienų
Šio karo bėgiu Anglijos
Vokiečių
a takais Norvegi
ginklų dirbtuvėse ištikus
jos
naziai
sako sunaikinę
nelaimėms užmušta jau 38
arba
sugadinę
.57 Britų lai
asmenys.
vus.
Vokiečiai šį Norvegijos
DETROIT. — ChTysler užkariavimą
vadina lenk
Co. 23,000 darbininkų ku tynes okupuoti tą šalį, pirm
rie streikavo pereitą rude negu tarp Anglų ir Vokie
nį, gaus valstijos bedarbės čių įvyks lemiami mūšiai.
atlyginimą bendroje sumo
je $1,892,700.

(ELTOS ŽINIOS)
Iš SUVALKŲ trikampio, ku

rį Vokiečiai iš Lenkų paėmė,
eilė Lietuvių, ką buvo anksčiau
Vokiečių išvežti į priverčiamo
darbo stovyklas, esą paleidžia
mi ir sugryžta į savo gyvena
mąsias vietas, išskyrus tuos
kurie esą patys pareiškę norą
pasilikti Vokietijoje.
•
LIETUVOJE matyt netru
kus bus įvesta mokesčiai nevedusiems viengungiams, ši ži
nia paskatino daugelį vyrų pa
siskubinti apsivesti. Jie nori
susiporuoti iki tie nauji mo
kesčiai įsigalios.
9

LEDAMS Nemune ir Neryje

LIETUVOS MUITINĖ Klaipėdos laisvoje zonoje,

BRITAI DIDINA KARO VEIKSMUS
PRIEŠ VOKIEČIUS

Vaizde matosi grupe muitinės viršininkų ir tarnautojų.

HOOVER PRIEŠ
RUSIJĄ

SOVIETAI NELYS
ŠVEDIJON

išėjus, upėmis laivininkystė
prasideda nuo Balandžio vidu
rio. Pirmas laivas Nemunu į
J'urbarką išplaukė Balandžio 9
dieną.
BALANDŽIO

pradžioje

že

mės reformos reikalams Vil
niaus srityje nusavinti dar ke
li smulkus dvarai Maišiogalos
ir Riešės valsčiuose. ■ Iki šiol
valdžia jau atėmė apie 100
dvarų bendro 30,000 ha žemės
ploto. Rytų Lietuvos bežemiai
ir mažažemiai nekantriai lau
kia tų dvarų žemių išdalinimo.
Gauta per 5,000 prašymų duo
ti žemės.
•
LIETUVA jau gauna iš už
sienių tiek žaliavų, ypač teksti
lės fabrikams, kad žaliavų tru
kumas palaipsniu pradeda ma
žėti. Gavus didesnes skystojo
kuro atsargas, leista laisvas
automobilių ir kitų motorinių
vežimų važinėjimas, tat Kau
nas vėl smarkiai pagyvėjo ir
judėjimas yra beveik toks pat
kaip buvo prieš karą.
•
APIE 200 įmonių Lietuvoje,
kaip paaiškėjo, tebesamdo sve
timšalius darbininkus, kurių
apie 60 nuoš. yra specialistai.
Išviso svetimšalių Lietuvos įmonėse dirba apie 400, kuriems
pereitais metais išmokėta atly
ginimų apie 4 milijonai litų.
Nauju svetimšalių samdos įs
tatymu samdytojams uždeda
ma mokesčiai, kad jie jaustų
reikalo svetimšalius darbinin
kus pakeisti Lietuvos piliečiais.
•

Londonas, Bal. 24.
An- TĄSOSI DĖL UOSTU New York. — Herbert Londonas.— Sovietų Ru
Hoover, buvęs prezidentas, sija neturinti jokių grobišglų karo lėktuvai padarė
BILIA'J -S
sako kad buvo padaryta di kų siekių prieš Suomiją ir
penkis užpuolimus ant Vo
kiečių orlaivių stočių Nor Washington. — Senate džiausia politiška ir mora Švediją, pranešimai sako.
vegijoje ir padidino veiki eina tąsynė dėl skyrimo lė klaida kai Amerika pri Maskvos sutartys su na
zių Vokietija yra visiškai
mą prieš Vokiečius dauge- $231,090,050
;
• sumos dėl 141 pažino Rusiją. Jis ragina ne-politiškos.
Todėl Rusi
nutraukt
ryšius
atšaukiant
liu frontų.
upių ir uostų projektų vi
ja
norinti
prekybinės
su
iš
Maskvos
ambasadorių,
Britai skelbia apie pase- Isoje šalyje. Eilė senatorių
tarties
su
Britanija.
paliekant
tik
reikalų
vedė
kmingus oro a takus Vokie nori kad tuos uostus ir upių
čių orlaivių bazių ant Sylt kelius gerintų pačios vals ją. Hoover įrodo kad pir Maskva labai stengiasi
miau Rusija pirko iš Ame sudaryti su Anglija kokią
salos, dviejose vietose Da tijos savo kaštais.
nijoje, ir dviejose vietose Senatas užgyrė bilių ku rikos už $500,000,000 me nors prekybos sutartį. Bri
žiuri kad sutartį suda
Norvegijoje.
ris skiria $936,000,000 ka tuose, po pripažinimo gi tai
Anglai sakosi turi jau ro laivyno reikalams, tarp pirko tik už $200,000,000 į rius, Vokiečiai per Rusiją
negautų sau reikalingų da
po ginklu du milijonu vy to statymui dviejų milžinų metus.
lykų iš Anglijos.
rų, neįskaitant laivyno ir karo laivų po 45,000 tonų ir
Maskvos radio praneši
RUMANIJA
susitarė
su
prekybinių laivų bei orlai 17 kitų kariškų laivų. '
mai
tikrina jog Rusija ne
Vokietija
mainytis
reikme

vy no vyrų. Taipgi sako di
stos
kariaut šiame kare jo
nimis:
Vokiečiai
duos
ka

dina Britų kareivių eiles
SUDEGĖ
212
NEGRŲ
kioje
pusėje.
riškus
lėktuvus
ir
amuni

Prancūzijoje.
Sovietų
radio žinios ap
Natchez,
Miss.
—
Bal.
ciją mainais į grudus, ku
Iš Paryžiaus skelbia kad
ima
daugiau
pranešimų iš
23
naktį,
šokių
salėje,
kuri
rie Vokiečiams reikalingi.
Baltijos juros uostuose na- aliantų
negu
iš Vokiečių.
ČIŲ ĮSIVERŽIMO
ziai krauna laivus su karo buvo perdirbta iš bažny LAIKE šio karo Europos
OSHAWA, Ont. — Ge- ŠVEDAI BIJO VOKIE- reikmenimis ir ruošiasi pa- 1čios, kilus gaisrui, sudegė šalys jau užsakė Amerikos
juodukų-negrų. Ta vie
neral Motors Corp. Kana
siųsti kareivių pilnus lai- 212
•
apie 7,000 ka-‘ ITALIJOJE žmonės la
dos skyriaus darbininkai Stočkholm. — Švedijoje vus iš tenai, kas patvirtina ta turėjo tik vienas prieš išdirbystėse
ro
lėktuvų,
iš kurių apie bai nerimauja, nežinodami
pasiryžę streikuoti, reika pergyvenama didelis neri pranešimą apie Vokiečių akines duris, ir joms užsi
3,000
jau
išvežta
į tas šalis. ką valdžia darys. Vokiečių
laudami didesnio užmokes- mas. Vokiečiai atnešė ka koncentravimą Klaipė d o s kimšus laike gaisro, tiek
Orlaivių
išdirbimą
tobu misijos lankosi Italijoje,
nio ir senesniems darbinin rą Švedams po langu. Ke uoste ir galimą pasikėsini žmonių turėjo žūti.
linant,
sako
neužilgo
bus tikslu įtraukti tą šalį Vo
kams pirmenybės į darbus. leto j e miestų Švedijoje iš mą pulti Švediją iš rytų.
dirbami
lėktuvai
kurie
ga kietijai į pagalbą. Italai
leista įsakymas naktimis Britų karo laivai ir lėk _ UŽMUŠTA 35
lės skristi iki 750 mylių į nenori karo ir dauguma
KANADOJE, prie Onta- prisilaikyti tamsos. Keli tuvai atakuoja Vokiečių Little Falls, N. Y. — Ba valandą.
nusistatę prieš Vokiečius.
rio ežero atrasta geležies Vokiečių lėktuvai perskri laivus ir lėktuvus gabenan landžio 19 d. nušokus grei
rudos sluogsnai kurie duos dę į Švedijos pusę buvo pa čius kariuomenę į Norve tam pasažieriniam trauki
apie 100 milijonų tonų ru- šauti. Dėl tų neprašytų pa giją per Skaggeraką.
niui nuo bėgių netoli čia,
dies. Tai yra viena iš di vojingų paukščių skraidy Vokiečiai dar tebelaiko užmušta apie 35 pasažierių
Iš LIETUVOS
džiausių geležies rudies mo Švedija protestavo Ber- Narviką, šiaurinėje Nor ir daug sužeista. Trauki
kasyklų pasaulyje.
linui. Vokiečiai atsiprašė, vegijoje, kur apielinkėse nis nuvirto nuo bėgių ties KAUNAS, Bal. 23. — Brig. KAUNAS, Bal. 20. — Perli POTVINIAI ši pavasarį ne
bet sako kad tie “netikėti’’ išsodinama Britai karei užsisukimu, matomai per- Gen. Stasys Raštikis pasitrau- ne pasirašyta nauja Lietuvos- vien Vilnių ir Kauną buvo stai
ga beužklumpą, bet ir visoje
ATIDARO KASYKLAS. perskridimai yra tik keli, viai. Vokiečiai esą apsup greitai važiuodamas.
ke
iš
kariuomenės
vado
parei

Vokietijos
prekybos
sutartis,
provincijoje
pridarė daug nuo
Harlan, Ky. — 1300 unijis- ne tiek daug kaip Švedai ti tenai.
gų.
Nauju
kariuomenės
vadu
kuria
žymiai
padidinami
ir
pra

240
PRIGĖRĖ.
Kinijoje,
stolių ir vargo. Pavyzdžiui Jo
Į Vokiečių skelbimą buk
tų angliakasių sugryžo į sako.
Chialing upėje, pasažieri- paskirtas iki šiol laikinai tas plečiami ūkiniai santikiai.
niškio apielinkėse upeliai iš
jie
nuskandinę
ir
sugadinę
darbus, atidarius penkias Švedų spauda padavė ži
pareigas
ėjęs
Div.
Gen.
Vincas
nis
laivas
norėdamas
išsi

—Ministras pirmininkas A. laužę ledus labai smarkiai iš
kasyklas, kuriose buvo ap nią iš Kauno, jog Klaipė daug Britų laivų, Britai lenkti susidūrimo su kitu Vitkauskas.
Vietomis buvo užlieti
dos uoste Vokiečiai sutrau praneša kad Norvegijoje laivu smarkiai pasisuko ir —Balandžio 24 į Lietuvą at Merkys pasakė kalbą “Pieno siliejo.
šaukta streikas Bal. 6 d.
keliai
ir
nutrauktas susisieki
kę daug kareivių, gal būt jų kariuomenės išsodinta apvirto. Prigėrė 240 žmo vyksta nuolatinis popiežiaus centro” suvažiavime, kur daly
mas.
Nekurie
ūkininkai, už
vavo 615 atstovų. A. Merkys
PRADĖJO TVENKINĮ. vežimui į Švediją ar Švedi be jokių nuostolių.
Lietuvai Arkiv. Cennuncijus
nių,
tik
60
išgelbėta.
trukę
su
reikalais
mieste, gryVieno Britų submarino,
iškėlė milžinišką Lietuvos ūkio
Vedant vakarinės Pennsyl jos užpuolimui.
toza.
sugryžusio į uostą, vadas Slayton, Minn. — Smar
pažangą. Lietuvos ūkininkas, ždami namon ir radę skersai
vanijos potvinių kontrolia
Europos įvykių buvo
—
Dėl
kelio beplaukiančias upes, su
vimo programą, šiomis die STALINAS, kuris pasie praneša kad tas submari- kiai važiuodami susimušė sustabdyta numatytos trumpų atidžiai sekdamas ir pasiduo visais vežimais buvo numar
nas paskandino du Vokie du automobiliai, kuriuose
damas vyriausybės agronomų
nomis prie Confluence, Pa., kė 60 metų amžiaus, nu čių
bangų radio stoties išeivijai in
transporto
laivus
kurie
nurodymams, praktikoje jau mėję į vandenį, žmonių aukų
važiavo
jauni
vaikinai
ir
pradėta darbai įrengimui mato savo įpėdiniu And gabeno Vokiečius į Norve
formuoti statyba. Dabar nu
tačiau nepasitaikė.
Youghiogheny upės rezer riejų Ždanovą, komunistų giją, prigėrę apie 3,000 na merginos. Abiejuose žuvo sistatyta šį projektą vykdyti. įsitikino progresyvinio ūkio ve
•
dimu. Ministras pirmininkas
viso 11 asmenų.
vuarų. Šis projektas apima partijos vadą Leningrade.
—Esamas pašto tinklas Lie
VILNIAUS atgautame kraš
(
PRANCŪZIJA^ siūlo Ita tuvoje bus keliariopai padidin skatino ir toliau vystyti iki šiol te yra apie 486 kilometrai vi
9 milijonus dolarių. Rezer Ždanov užimtų Stalino vie zių.
vuaro vietoje bus nugriau tą jeigu šis mirtų. Jis yra BRITAI sako kad naziai lijai sudaryti Viduržemio tas. Kaimuose steigiama 2000 parodytą darbštumą ir inten sokių konstrukcijų plentų, ku
syvinti gamybą.
ta ūkiai ir vienas miestelis. 43 metų amžiaus ir toks per šį karą neteko 24 savo šalių sąjungą, priimant ir naujų pašto punktų.
rie tačiau paveldėti labai bloga
Tokių tvenkinių vakari pat žiaurus, išrodo kaip karo laivų, neįskaitant po Ispaniją, išlaikymui taikos —Vysk. Matulionis paskirtas Toliau savo kalboje minist me stovyje. Apie 90 nuoš. vi
nėj Pennsylvanijoj bus de- matrosų gaujos viršinin vandeninių. Anglų nuos ir ramybės pietinėje Euro- vyriausiu kariuomenės kapeljo ras pabrėžė lojalų SSSR su Lie sų tų plentų yra reikalingi
nu.
tuva sutarčių vykdymą.
skubaus taisymo.
sėtkas.
kas, ne valdininkas.
[poje.
toliai 18 karo laivų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

DIRVA
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PENNSYLVANIJOJE

KELETAS PASTABU IŠ EKONOMINIO CENTRO
SUVAŽIAVIMO PHILADELPHIJOJE
Narystė Biznieriams ir Profesionalams Ekonominiame Centre tik 25c.

PITTSBURGH

DAYTON, OHIO

MIRIMAI

i

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Suvažiavimo Padėka Lietuvių Spaudai

65 JALMOKAS Aleksandras, 45
m., mirė Bal. 15, Clevelande.
m., mirė Kovo 23, So. Bos
ton, Mass. — Valkininkų p.
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
KAIRAITIS
Simas,
59
m,
mi

Amerikos Lietuvių Ekonomi nominį Centrą ir Vaizbos. Butų
MOTUZŲ FILMOS
Amerikoj išgyveno 28 m.
Čia, J. A. Urbonas gavo laišką nio Centro suvažiavimas Phila- organizavimą vesti išrinkta du
rė Clevelande Bal. 14.
IR $100 LIETUVIŲ
iš Lietuvos nuo savo pusbro delphijoje, Pa., Balandžio 7 d. atstovai prie' Centro valdybos:
JOCIUS Kazys, 08 m., mire DRAGŪNAS Vincas, 42 metų,
lio
;
laiško
svarbesnė
ištrauka
rė Kovo 25, Dayton, O. — mirė Kovo 23, So. Boston,
parodė ko mes Amerikos Lie Jonas Valaitis ir Zigmas Jan (IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
KAMBARIUI
seka:
Mass — Dusmenų p. Ame
Girkalnio par.
tuviai ekonominiame gyveni kauskas.
rikoj išgyveno 25 m.
“Džiaugiasi Amerikos Lietu me neturime, kokios praeityje
Nustatyta kad visi Vaizbos • CHICAGO, III. — Sulyg tau MILIAUSKAS Juozas, '72 m.,
Pittsburgho Draugijų specia- viai kad atgavom Vilnių, džiau
Pa. — MICIUS Jonas, 70 m., mirė Ko
lė komisija Lietuvių Kambario giamės ir mes. Tik jį atgavę klaidos Lietuvius nuskaudė ir Į Butų ir Profesionalų Sąjungų tininkų daviniais, SLA. prezi mirė Bal. 6, Duryea,
žagarų
k.,
Beržniko
p.,
Sei vo 24, Chicagoje. — Telšių
nariai
mokės
į
Ekonominį
Cen

ko
turime
imtis
dabar
siekdai
įrengimui, pasikvietė brolius turime daug triūso ir darbo,
dentiniai kandidatai turi balsų:
ap., Luokės par., Skliausčių
nų
ap.
Amerikoje
išgyveno
trą
tik
po
25c.
metuose,
centro
mi
susistiprinimo.
Motuzus parodyti Vilniaus at nes pasitraukdami Lenkai patį
W. F. Laukaitis 2,689.
k. Amerikoj išgyveno 40 m.
apie
50
metų.
gavimo ir kitas filmas. Pa Vilnių ir provincijas gerokai Suvažiavimo garbės svečias reikalams vesti.
F. J. Bagoočius 2,540.
GUDELIS
Antanas, 54 m.‘ mi
JANUSAS
Kazys,
pusamžis,
veikslai buvo geri ir visi kurie apiplėšė. Perleisdami mums jį buvo Lietuvos Generalinis Kon Pabaigoje gerb. Budrys pra Mažunka, Vinikas ir Gugis,
rė
Kovo
23, Chicagoje. —
mirė
Kovo
26,
Chicagoje.
—
tik juos matė buvo patenkinti. Rusai taip pat nepridėjo, o iš sulas Jonas Budrys iš New nešė kad Estijos Prekybos Bu atrodo, laimės.
Utenos
ap.,
Užpalių p., ličiuTelšių ap., Varnių p., Panatas kviečia Lietuvius išrinkti
Daugelis žiūrėdami net apsi vežė. Vilniaus kraštas ir taip Yorko.
Biežis su Stanislovaičiu arti
nų
k.
Amerikoj
išgyveno 28
kaičių k. Amerikoje išgyve
ašarojo džiaugsmo ašaromis buvo neturtingas, o dar iš dvie Kiti delegatai ir dalyviai bu porą atstovų į Pabaltijo Vals lygiomis stovi.
metus.
no 40 metų.
tybių Ekonominį Centrą, Išmatydami Lietuvos kariuomenę jų rankų išsiliuosavęs galima vo šie:
BANYS
Feliksas, darbe užmu
BAJORAITIS
Tamošius,
83
m.
rinkta
L.
Grigonis
ir
M.
J.
Vi• V’ORCESTER, Mass. — šio
maršuojant į Vilnių ir kai Lie suprasti kokioje padėtyje pasi Chas. K. Pikiel, Ek. Centro!
štas
Kovo
3, Buenos Aires,
mirė
Kovo
26,
Chicagoje.
—
kurie
dalyvaus
konfeį nikas,
4
apskrities komisijonieriai pa
tuvaitės juos pasitiko su gėlė liko. Dabar musų vyriausybės pirmininkas, iš Pittsburgh.
Argentinoj.
— Rokiškio ap.,
Marijampolės
ap.,
Skriaudžių
rencijose New Yorke pasitar skyrė Lietuvį, Stasį Mikelkį,
mis.
visos pastangos dedamos at Pranas Petrulis, vice pirm., dami su p. Budriu.
Daujatų
k.
p.,
Veiverių
k.
Amerikoje
apskrities žemdirbystės globė
Paveikslai buvo rodomi ke statyti ir padaryti Vilniuje ir iš N. Arlington, N. J.
VIŠNIAUSKIENĖ Marė (Berišgyveno 49 metus.
Tai
svarbesni,
prie
eilės
ma

liose miesto dalyse Lietuvių sa Vilniaus
K. S. Karpius, sekr, iš Cle žesnių apkalbėjimų ir tarimų, ju arba direktorium.
krašte Lietuvišką
natavičiutė), 57 m., mirė 18
GRONSKIENĖ Teklė, pusam
lėse. L. P. D-ja davė savo sa tvarką, o tas reikalauja daug veland.
•
PHILADELPHIA,
Pa.
—
L.
Vas.,< Comodora Rivadavia,
žė, mirė Kovo 26, Chicagoj.
Ek. Centro suvažiavimo dar
lę dykai; na o Liet. Mokslo D- darbo, pasiaukojimo ir lėšų.
A. S. Trečiokas, ižd., iš NewL.
Verslininkų
ir
Profesiona

— Pumpėnų par. Amerikoje Argentinoj. — Panevėžio ap.,
bai.
ja ne tik salę davė nemokamai
ark, N. J.
lų Sąryšis rengia pikniką Ge išgyveno 40 metų.
Šimonių v., Lanauskų k.
“
Pats
Vilniaus
kraštas
paja

A.
L.
Ek.
Centro
Valdyba:
filmų rodymui, bet dar iš savo
L. Grigonis, Maisto vedėjas,
gužes
30
d.
dienraščio
Vieny

ANDRIEJAUSKIENĖ
Pranė,
ČERKAUSKIENĖ
Marė,
68
m.
mų
daug
neduoda
ir
greitai
ne

Chas. K. Pikiel, Pirm.
iždo paskyrė $100 Lietuvių
iŠ
New
Yorko.
bės
naudai,
Mikelaičio
parke.
68
m.,
mirė
Kovo
31,
Brook
mirė
Kovo
26,
Chicagoje.
—
duos, nes Lenkų visos sritys
Dr. M. J. Colney, v.-pres.
Kambario įrengimui.
Petras
Pivaronas,
iš
Pittslyn,
N.
Y.
Tauragės
ap.,
Batakių
par.,
F. Petrulis, v.-pres.
® V ILKES - BARRE, Pa. —
Filrnos buvo rodomos ir ap buvo apleistos, ypatingai ūkio burgho.
BALTUŠIS Povilas, 41 metu,
šaka.
Miestas
iš
savo
pajamų
K.
S.
Karpius,
sekr.
V/yoming Klonio Lietuvių Vaišvilų k.
linkiniuose miesteliuose, kur
BaltimoNadas
Rastenis,
iš
A. S. Trečiokas, ižd.
Moterų Klubas rengia Lietu BURDULIS Juozas, 62 m., mi mirė Kovo 6, Buenos Aires,
vietomis salė gauta papigintai. kaip tik save išsilaikydavo be i re, Md.
— Argentinoj, — Pandėlio p.
Dabar ta komisija visu uo jokios pažangos. Norint dabar Juoz. Ambraziejus, iš Brook- Jonas Valaitis, Z Jankauskas. viškų rankdarbių parodą Ba rė Kovo 27, Chicagoje.
Drulekų
km.
I ANDRIJAUSKAS Adomas, 70
Kupiškio par., ‘
landžio 30 d., Knights of Columu rengiasi prie veikalo, ku viską pritaikyti prie didžiosios ! lyno.
Amerikoje išgyveno 32 m. 1 m. mirė Kovo 6, Vilią Lynch,
lumbus salėje.
rį suvaidins Jaunieji Lietuviai, Lietuvos, reikia daug lėšų, nes
X. Strumskis, iš Brooklyno.
Argentinoj. — Zarasų ap.
TRUMPIKAS Mykolas, mirė
ten
viskas
yra
atsilikę
nuo
gy

“Teta iš Amerikos”, kurio visa
Jonas
Valaitis,
iš
Brooklyno.
BROOKLYN,
N.
Y.
®
CHICAGO,
III.
—
Bal.
17
d.
KAPOįčIENĖ
Stasė (Sa laite),
Kovo
12,
Aliąuippa,
Pa.
—
nauda eis Lietuvių Kambariui. venimo. Todėl mes visi auko Vincas W. Ambrazevičius, iš
d.
Šv.
Kazimiero
Lietuvaičių
47
rh.,
mirė
Bal.
6, Chipągoj.
Kretingos
v.,
Rudaičių
k.
L. P. Dr-ja tam tikslui salę jame kuo kas galime: pinigais, Newark, N. J.
vienuolyne
mirė
vienuolyno
.
—
Kretingos
-ap.,
Kulių par.,
RIMKIENĖ
Barbora
(Kiaunyduoda nemokamai. Taigi visi grūdais, daiktais, kad pirmiau VI. Dilius ir žmona, iš Oran- STATYS OPERETĘ SYLVIA’ viršininkė Motina Marija (Ka tė), mirė Kovo 28, Chicago Karklėnų k. .Amerikoje iš
Operetė “Sylvia” yra viena zimiera Kaupaitė). Velionė bu
Lietuviai paremkit tą dalyką, sia sušelpus biednuomenę, o. ge, N. J.
je. — Panevėžio ap., Kreke gyveno 29 m.
iš
gražiausių operečių išverstų vo kilus iš garsios Lietuvoje
atsilankydami į parengimą — jos ten yra nemaža.
T. Petrulienė, iš N. Arlingnavos p. Amerikoje išgyve CHAljNA Karolis, pusamžis,
į Lietuvių kalbą. Ji jau buvo Kaupų
padėsit sukelti reikalingą su “Iš laikraščių sužinome kad ton, N. J.
šeimos Ramygaloje.
mirę Bal. 2, Chicago, III. —
no 34 metus.
mą pinigų, kurios dar trūksta ir jus j broliai Amerikiečiai,
M. J. Vinikas, iš New Yorko. vaidinta kai kuriose didesnėse Vienas jos brolis yra žymus K ALKIUS (Kalkauskas) Bro Vidžių p., Smeilių k. Ame
Lietuvių Kambario įrengimo siunčiate Vilniaus kraštui au- j Philadelphijos Lietuviai biz- Amerikos Lietuvių kolonijose. bankininkas Kaune.
rikoje išgyveno 27 m.
nius, pusamžis, mirė Kovo
darbams pradėti. Norim kad kų, mes už tai jums širdingai nieriai ir profesionalai, delega Rodos kada tai buvo vaidinta
ALIJOŠIUS Vincas, pusamžis,
25,
Chicagoje.
—
Seinų
ap.,
ir Brooklyne. Dabar šią gra —Barbora Darlys, narė Lie
šiais metais Lietuvių Kamba dėkojame. Kad ir už vandenų tai ir svečiai, dalyvavo šie:
miiė Bal. 3, Gary, Ind. —/■
Rudaminos p., Alveriškių k.
rys Pittsburgho Universitete būdami tiesiate savo brolišką J. V. Grinius, Ch. S. Chele- žią operetę perstatyti rengiasi tuvos Valstybinės operos, šio-,
Raseinių par., Aleksandro k.
pagalbos ranką, ir keliate Lie- den, A. J. Kaniušis, Pranas Pū Operetės Choras Gegužės 5 d., mrs' dienomis- su didelėmis pa Amerikoj išgyveno 28 m.
butų užbaigtas.
Amerikoj
išgyveno 38 m.
sekmėmis koncertavo Michi- ZABELLA Juozas, pusamžis,
Prasideda jau ir piknikai. tuvos vardą ir garbę po visą į kas, W. E. Norkus, Wm. M. Laboi- Lyceum salėje.
ZDANAVIČIUS
Donatas, pus
mirė Kovo 21, Chicagoje. —
Svarbesnes roles vaidins žy gan valstijoje.
Turbut Soho šešios draugijos pasaulį.
Raschall, Kr. žemaitis, Jonas
amžis,
mirė
Bal.
3, Chicagoj.
Tauragės ap., Šilalės p., Ku
turės pirmą išvažiavimą Gegu “Vilniečiai, ypatingai Vil- Klevas, Zigmas Jankauskas, J. mesnieji Op^etės Choro artis
Ghicagoj’e susidarė bend- tenu k.
— -.Suvalkų 'Kalvarijos par.,
žės 26 d., Lietuvių Ūkės Darže. į niaus Lenkai, nustebo kai pa Gervė, J. Lazdauskas, A. Mar tai ir dainininkai: Sylvijos ro ras Lietuvių komitetas VilnieKrėppolio k. Amerikoje iš
RAUBA Agota, pusamžė, mirė
Tai bus Soho Lietuvių Diena. matė įžygiuojančią Lietuvos cinkevičius, Juozas Tysliava. lę Genovaitė Vitaitytė, Elzės čiams šelpti aukų rinkimui, iš
gyveno 30 metų.
Kovo
22,
Chicagoje.
—
Ma

J. Virbickas. kariuomenę. Visi gerai apren
Konferenciją atidarė J. V. Alena Jozavitaitė; Vinco — katalikų, tautininkų, ir socialiSTANjKEVIČIUS Jonas, mirė
rijampolės
ap.,
Prienų
par.
gti, apginkluoti, linksmi, man Grinius, Philadelphijos Lietu Jonas Pronškus; Lacey — Jo stų. Komunistai į tą darbą
Bal. mėn. Rington, Pa. Ame
Amerikoj išgyveno 26 m.
dagus ir drausmingi. Visi pa vių Verslininkų ir Amatininkų nas Atkočius; kunigaikščio To- nesideda.
rikoje išgyveno 35 metus.
DĖL pereitos savaites pabai
TALKEVIČIUTĖ Irena, 13 m.
matė kad Lietuva ne tokia yra
bytum — Antanas Gudonis, ir
JANKAUSKAS Jonas, mirė 2
kur
goje didelio lietaus Pittsburgho kaip iki šiolei jiems Lenkų bu- organizacijos vice pirmininkas,
mirė
Kovo
25,
Chicagoj,
paskiau pavesdamas susirinki tt. Operetėje yra virš 20 gra ® TORONTO, Ont. — Kanados
Bal.j Mahanoy City, Pa. —
upės buvo tiek patvinusios kad vo traktuojama. Kiti sakė
buvo ir gimus.
žių dainų solo, duetų, vyrų gru valdžia neįleido įvažiuoti į
jog
Janąvos par.
išsiveržė per krantus ir užlie tai esanti ne Lietuvos kariuo mą vadovauti Ek. Centro pir pių, merginų grupių ir viso Kanadą Suv. Valstijų Lietuvių RAŠINSKAS Laurinas, 22 m..
mininkui.
Klemensas,
SARGAUTUKAS
kur
jo patį miesto smailgalį.
mirė. Kovo 23, Chicagoj,
komunistų agitatoriui Dr. J. J.
menė, o Prancūzų; buk Lietu i Ekonominiais klausimais ir choro.
Bal.
m. Brad25
ijietų,
mirė
va negalinti tokios kariuome į Lietuvių biznierių ir profesio Operetės Choras, diriguoja Kaškiaučiui, kuris vyko čia ne buvo ir gimęs.
dock, Pa.
RAMANAUSKAS Vladas, pus
BUVO sustreikavę Jonės & nės turėti.
nalų organizavimosi reikalu mas gabios muzikės p-lės Vio- va su paskaita apie sveikatą.
Martinas,. puVENSKUTONIS
amžis,
mirė
Kovo
25,
Chica

Laughlin plieno korporacijos
“Jus, broliai Amerikiečiai, la paskaitas davė Gen. Konsulas letės Tamkiutės, prie šio veika • BROOKLYN, N. Y. — Tė goje. — Šiaulių ap., Baisoga sės [amžiaus, mirė Bal. 5 d.,
angliekasiai, 4500 skaičiuje, bai daug esate prisidėję prie Jonas Budrys ir Ek. Centro lo perstatymo 'rengiasi jau nuo
vynės redakcijos štabo na
Chąagoje. — Vilniaus aps.,
Bobtown kasykloje. Streikas atstatymo Nepriklausomos Lie sekretorius K. S. Karpius.
gana senai. Iš to reik'ia many rys Pr. Bajoras gavo iš Lietu los p. Amerikoje išgyveno
Semeliškių
p., Naškunų km.
36
metus.
buvo pripažintas neteisėtas.
tuvos, garbė jums. Nepasigai Kalbėjo šie: Strumskis, Gri ti kad operetė “Sylvia” bus su vos liūdną žinią kad Kovo 13 SAPITAVIČIUS Jonas, 70 m.,
Amerikoj išgyveno 33 m.
lėkite ir dabar savo mecleginės nius, Budrys, Karpius, Pivaro- vaidinta kuogeriausia.
mirė jo motina, Lucė Bajoriemirė Kovo 25, Chicagoje. —
PENNSYLVANIA daro di ir moralinės paramos broliaus nas, Cheleden, Valaitis, ViniBrooklyno, New Yokro' ir nė, turėdama virš 75 m. amž.
Ukmergės ap., Čiopiškių k.
delį biznį iš turizmo kas vasa Vilniečiams. Te nelieka nei kas.
apielinkės Lietuviai turėtų ne Gyveno Beniukų k., Jezno vai.,
Amerikoje išgyveno 43 m.
ra. šymet tikisi didžiausio tu vieno geros valios Lietuvio ku Po to imta įvairus dienotvar- pamiršti Gegužės 5 d. ir ją pa Alytaus ap.
PKANASIS Mykolas, 55 m., Skaitykit “Margutį”, komp.
rizmo biznio savo istorijoje. ris neprisidėtų prie to kilnaus kės punktai svarstyti.
švęsti Operetės Choro parengi
mirė Kovo 20, So. Boston. A. Vanagaičio leidžiamą mu
1939 metais valstija turėjus darbo.”
mui, atsilankant į perstatymą ® KANKAKEE, III. — Netoli
Mass.
-— Pabaisko p. Ame- zikos žurnalą. Eina du kar
apie $400,000,000 biznio iš tu Pabaigoje, laiško rašytojas
PADĖKA SPAUDAI
ir šokius po vaidinimo. Ope čia likos troko užmuštas Antu į mėnesį. Kaina metams
riko j e išgyveno 33 m.
rizmo. Tai netikėtinas daly dėkoja už jam siunčiamą laik Tarp svarbesnių šio suvažia retės Choras susideda vien iš drius Vaičiulis. Jis buvo pa$2.00. Prisiųskit 10c pašto
GAIDYS Tarnas, 73 na., nairė ženkleliais, gausit vieną nu
kas, bet tai oficialės žinios.
čia gimusio jaunimo ir dažnai bėgęs nuo tėvų iš namų.
raštį Dirvą, ir atsilyginimui J. vimo nutarimų yra:
kovo 22, So. Boston, Mass. merį pamatymui. Antrašai?:
Spėjama kad šymet daugybė A. Urbonui užrašė Trimitą iš
įtrinkimas komisijos kuri patarnauja visokiems Lietuvių 9 SO. BOSTON, Mass. - BaAmerikoj išgyveno virš 50
iš tų apie 500,000 Amerikiečių . Lietuvos.
D. Rep. galutinai sutvarkys Ek. Cen parengimams nemokamai. To
landžio 3 d. Vincas Rakaus metų.
“MARGUTIS”
kurie vykdavo į kitas šalis pa
dėl atsilankymas į šio choro kas, 45 metų, nušovė savo žmo ZUBRIS Jonas, 29 m., mirė 2
tro ir Vaizbos Butų įstatus.
6812 So. Western Avė.
sivažinėti, šymet važinės ir už
Nutarimas varyti platų vajų parengimą butų lygir atsilygi ną ir pats nusišovė.
Chicago. III.
Bal.,
Brooklyn,
N.
Y.
klius Pennsylvanijoje. ši val
organizavimui biznierių ir pro nimas jam už patarnavimą Lie
stija turi labai daug žymių is BALTIMORE, MD
fesionalų į vietinius vaizbos tuvių visuomenei. Taipgi jau
torinių vietų kurias Amerikos
butus ir vaizbos butų į Ekono nuoliams priduotų geresnio ūpo
žmonės lanko.
ir toliau Lietuviams veikti.
| BIELIAJAUS ŠOKIAI. Ba minį Centrą.
Vaidinimo pradžia 4:30 vai.
Išnešta padėka Amerikos
landžio 28 d. Lietuvių salėje
GUBERNATORIUS .J a m e s įvyks nepaprasti šokiai — L. Lietuvių visų srovių spaudai po pietų. Po vaidinimo i šokiai
rengiasi kitą mėnesį prašyti J. Esunas iš IVashington, D. už jos ikšiolinį kooperavimą su prie gero orkestro. Bukite pa
© Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai — ir
valstijos legislaturos kad skir C., prezentuoja Vytautą Fina- Ekonominiu Centru talpinant tys, pasikvieskite ir 'savo gimi
jums bus svarbu žinoti KAS — KUR — KAIP.
nes, draugus ir pažystamus
tų apie 60 iki 70 milijonų do dąr Bieliajų iš jo Chicagos šo pranešimus.
© DIRVA išeina ir per didžiausius šalčius ir per smar
kartu
su savim.
Aš Busiu.
larių Pennsvlvanijos bedarbiu kėję grupę. Elena Pečiukaitis
Nutarta išleisti Ek. Centro
kius
karščius — ir visada yra pilna žinių, pranešimų
tiesioginiam šelpimui.
buletinas, kuris išeis šį pavasa
bus solistė ir akompanistė.
apie pasaulinius įvykius.
Nepatingėkit Baltimoriečiai rį. Jame bus talpinami antra
NAUJI
LIETUVOS
DIDELĖ PLIENO
IŠDIR- atsilankyti ir pasigerėti tais šai tų Lietuviškų laikraščių ku
© Taigi pasirūpinkit užsimokėti savo prenumeratą už
ŽEMĖLAPIAI
BYSTĖ Pittsburghe, Jonės
,
& garsiais meniškais šokiais, ku rie kooperuoja su Ek. Centru.
Dirvą dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit
Laughlin Steel Corp.,, skelbia riuos atliks talentingi Chica Nutarta išleisti svarbus leiapie tai, o Dirva lankys Jus neperstodama.
Lietuvos Konsulatas Chica
kad 1939 metais jos darbuose gos šokėjai. Dalis pelnio ski dinis paminėjimui D. L. K. Ge- goje
tik ką gavo iš Kauno nau
© Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie
darbininkams ir raštinių tar riama Vilniečių gelbėjimui.
dimino 600 metų mirties su- jus Lietuvos žemėlapius, ku
dar
Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
nautojams algomis išmokėta Tai pramogai įžanga 55c., kaktuvių. To leidinio išeis ke- riuose sužymėta naujosios sie
vą visai pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.
virš 10 milijonų dolarių dau | Visi pasistengkit bilietus įsi Ii desėtkai tūkstančių ir jame nos su Vokietija ir Sovietų Ru
sija;
taip
pat
parodoma
ir
vi

giau negu 1938 metais, taigi gyti išanksto pas St. Janušį bus įtalpinta visų su Ek Cent
® Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, prietnografinė Lietuva.
pernai darbai žymiai geriau ofise ir salės bare. Geistina ru kooperuojančių musų laik sa Norintieji
šiuos žemėlapius
siuskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
ėjo.
kad musų jaunimas tuos šokius raščių didesni skelbimai nemo turėti gali įsigyti Konsulate,
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
1938 metais ji išmokėjo al- pamatytų. Senieji irgi susi kamai.
100 E. Bellevue Place, Chicago,
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
gų $34,162,748, o 1939 metais domėkite, ateikit, patiks jums. Tas leidinys, tabloid žurnalo III. Kaina 25c.
— $44,491,746. Prie to, savo
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
Ant. Kurelaitis. formato, bus duodamas nemo
J. Žemantauskas
kamai visiems musų laikraš- j
dirbtuvių gerinimui išleido net
“Dirvos” Agentas
čiams kaipo priedas laikraščių
$14,245,000 1939 metų bėgiu. 088 tonų už $75,419,901.
. N o -.t aras.
Darbininkų 1939 metais tai skaitytojams, kurie laikraščiai
Plieno pardavė 1939 metais
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
1,711,740 tonų už $113,323,- kompanijai dirbo 27,307. Me sutiks jį imti.
130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.
Platesnei agitacijai už Eko- J
602. 1938 m. pardavė 1,047,- tai prieš tai dirbo 26,286.
VOLANSEVIČIENĖ Marė,

*

TRUMPOS
ŽINUTĖS

Margutis

žinot kad ateina Vasara?

DIRVA

galėtojai, yra puikiausia išrai
ška Amerikos Lietuvių, jauni
mo idealo: mylėdami Ameriką,
jie neužmiršo ir Lietuvos: bū
dami Lietuviais, jie troško
P. Žadeikio, Lietuvos Ministro Washingtone, sveiki vynei patarnauti ir jie to
nimas Clevelando Lietuvių visuomenei ir Krepšinio geidė kad ir Lietuva butų
(Pabaiga ant 7-to pusi.)
žaidikams, Balandžio 14 dieną, Fenway Hali, Cieve

Lietuviškumas Prasiveržė Aikštėn
Krepšinio Turnyras — Naujas Tautinis Judėjimas
Amerikos Lietuvių Jaunosios Gentkartės Eilėse.

Didesnės Galimybės Musų Kultūriniam

Pasikėlimui Ateityje

land, Ohio, pagerbtuvėse ir Lietuvių salėje Įteikiant
dovanas.

LIETUVAITĖS

KA U N E

žaidžia krepšinį. Krepšinio
sportas Lietuvą užkariavo
kai 1937 m. Rygoje Kau
niečiai laimėjo Lietuvai
Europos pirmenybes.
šymet, Gegužės mėnesį,
Kaune įvyks Europos mo
terų krepšinio turnyras,
prie ko Lietuvaitės įtemp
tai ruošiasi.
Šis sportas krepšiniu vadi
namas todėl kad salės
dviejuose galuose aukšto
kai kabo po krepšį, žaidžia
dvi komandos, kurios abi
turi sau po vieną tų krep
šių ir stengiasi į savo krep
šį įmesti didoką skritulį.
Jų oponentai stengiasi vi
sais taisyklėmis pavelijamais budais trukdyti įmetimą ir skritulį atimti,
Kuri komanda nustatytu
laiku daugiausia kartų įmeta ta skaitosi laimėtoja.

stiprėjo dėl pasiilgimo gimto gai pavadino Amerikos tautą
pasiryžimas nepriklausom y b ę sios šalelės ir ypač po nepri įvairiausių rasinių grupių mo
ginti yra dar labiau sustiprė klausomos Lietuvos atstaty zaika. Tai gan greit vieninte
Clevelande, Balandžio 14 d., jęs, nors ryšium su 1939' metų mo; geisčiau kad taip butų ga- lė tokia ' tauta pasaulyje. Ir
Fenway Hali viešbutyje, apie įvykiais jokio ypatingo pavo Įima pasakyti ir apie jau čia kuoaiškiau blizga tos mozaikos
gabalėliai tuo pati Amerika
6 vai. susirinko gražus būrys jaus nenumatoma. Prekybos gimusio .jaunimo kartą.
sportininkų, Lietuvos Sporto santikiai su Sovietų Unija pa Amerika juk yra tautų mi- skaistesnė ir malonesnė. Jums
Sąjungos narių, visuomenės gelbėjo nugalėt ekonominio po šinys ir vėliau ar greičiau vi- jums sportininkams ir mokyk
veikėjų, šv. Jurgio parapijos būdžio karo staigmenas, o pre sos tautinės grupės (išskyrus lų jaunimui tenka uždavinys,
klebonas Kun. Vilkutaitis ir kybos derybos su Vokietija tik kai kurias) susiartins ir kad Lietuviškas gabalėlis Ame
Kun. Bartis, “Dirvos’* ir “Lie dar tebevedamos su ryškiais susilies vienon masėn; kilmės rikos mozaikiškame veide ži
ir tradicijos betgi dar šimtme bėtų tyrai ir skaisčiai.
tuvių žinių” redaktoriai, Mote pasisekimo galimumais.
Lietuvos išeivija Amerikon,
rų Klubo ir Moterų Ratelio na Net ir ta netikėta atbėgėlių čiais gyvuos, o Lietuvių kalba
rės, Vaizbos Buto valdyba ir iš Lenkijos problema rituliuo- bus išmokstama gal ne tiek reiškia patys emigrantai ir jų
daugelis kitų. Ten pat įvyko jama; dalis atbėgėlių gryžta į šeimose kiek specialėse moky vaikai ir vaikų vaikai, yra ne
vieša vakarienė Lietuvos Mi savo gimtąsias vietas Lenki j o- klose, nes šios dainos žodžiuo tik simboliškas Lietuvos ir Amerikos draugystės tiltas, bet
nistro P. žadeikio pagerbimui, je, kita dalis pereina iš Vii- se:
dalyvaujant Clevelando Miesto niaus į provinciją, kame maiti Lietuviais mes esame gimę, ir kraujo giminystės išraiška.
Mayorui Harold H. Burton ir nimas patogesnis; žymus skai Lietuviais norime ir būt, — Jus čia gimę ir augę esate ly
tlius buvusios Lenkijos žydų
giateisiai Amerikos piliečiai,
poniai Burton.
Tą garbę gavome užgimę,
pasirengę
išvykti į Palestiną ir
bet jus šalia to dar turite ir
Tvarką vedė Petras P. Mu- kitur. Tokiu
Jai
ir
neturim
leist
pražūt
—
ekonominis
kitą uždavinį: padaboti aną
liolis, Vaizbos Buto pirminin- ir kultūrinis budu
Vilniaus
krašto gludi paslaptinga galybė, ku simboliškąjį' tiltą kad nerudėkas, ir Jurgis K. Venslovas, atstatymas turi progos progre
tų. Neužmirštamos atminties
Clevelando Atletų Klubo pirmi suoti. Kadangi ši problema rios ir laikas neįveiks.
ninkas ir Trečio Metinio Krep yra milžiniško dydžio tai Ame Kas tai vaizdžiai ir teisin- Darius ir Girėnas, Atlanto nušininkų turnyro organizato rikos Lietuvių parama yra taip
rius.
labai reikalinga kaip kasdieni- Į
Iškilmėse matėsi dalyvavo ir nė duona. Juk Lietuviai ūki
keletas ordinuotų asmenų, Lie ninkai ir darbininkai užtekti
tuvos Draugų Amerikoje, kaip nai skriaudų ten prikentėjo,
va: Inž. P. J. žiuris, redakto juk Lietuviškas Vilniaus kraš
rius K. S. Karpius, visuome to jaunimas laukia mokyklų,
nės veikėjas Alekas Banys. juk pats Vilnius turi pasiruoš
Kalbėtojai kaip klebonas Vil ti Lietuviškos valstybės sosti
kutaitis, Venslovas ir redakto nės pareigoms.
rius Karpius kėlė mintį kad
Clevelandas yra naturalė vieta
LIETUVIAI AMERIKOS
tautiniams Basket Bali turny
GYVENIME
Metropolitan pateikia savo Biznio Raportą už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1939
rams dėl visos Amerikos Lie
metais.
(Pagal Metinę Apyskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departamentui).
Lietuvių
giminė
nuo
neatme

tuvių kolonijų.
namų
laikų
buvo
ramus
žmo

Miesto mayoras Burton nuo
Atsakomybė Apsidraudusiems, Pašelpgaviams ir Kitiems
Ištekliai Užtikrinanti Apdraudos Atsakomybę
širdžiai sveikino ir Lietuvos at nės: ganydavo bandas^ žuvau
stovą ir sportininkus atvyku davo, medžiodavo, ardavo žemę
Apdraudos Lakštams Atsarga Nustatyta Įstatymu
Valdiški Bonai
.
........................................
$4,493,833,20
sius iš kitų miestų. Toastmas- ir prekiaudavo. Gerdavo sau
Suma, kuri su palūkanomis ir būsimais apdraudos mokes
Jungtinių Valstybių Valdžios
.
,
$948,0
girą
ir
midų
ir
garbindavo
Per

teris p. Venslovas dėkojo jam
čiais užtikrins apdraudos išmokėjimą.
Kanados Valdžios
už atsilankymą, ir p. žadeikis, kūną. Jie pamėgo laisvai ir
Kiti Bonai
Dividendai Turintiems Apdraudos Lakštus
112,999,
'
savistoviai
gyventi.
Dėl
to
tai,
Lietuvos Ministras, jam atsa
. 110,055,727.87
Jungtinių Valstybių ir miestų
Atskirti išmokėjimui 1940 metais.
,
kai
pasirodė
kryžiuočiai,
kurie
kė pabrėždamas kad Lietuvos
103,823,959.75
Kanados Provincijos ir miestų
Atsarga Būsimiems Išmokėjimams Pagal Papildomąsias
573,665,903.43
sportininkai ne be reikalo pa' prisidengę kryžiaus ženklu bu
Geležinkelių
Sutartis .
.
........................................................
1 1 2,986.146.8^
vo
pasiryžę
ne
tik
Prusus
ir
689,740.1 13.65
Viešų Aptarnavimų
sirinko rungtynėms vietą Cle
Latvius,
bet
ir
žemaičius
pa
405,093,316.15
Laikoma
Pareikalavimams
................................................
22,931,579.79
Industrialiai
ir
Mišrūs
velandą, nes mayoro ir ponios
Įimant pareikalavimus laukiačius įrodymų ir apskaitliuotą
86,624,833.01
Akcijos •
...
Burton asmenyse jautė savo vergti, tie ramus Lietuviai ir
kiekį nepraneštų pareikalavimų.
Visos išskiriant $22,561.13 yra su
rėmėjus, tat miela girdėti kad žemaičiai ėmėsi už buožės, jieKita Apsidraudusiems Atsakomybė................................
teisėmis Pirmenybės ąr Garantuotos.
■42,377,943.67
Lietuviai sportininkai užkaria šmo, vilyčios, dalgio ir šakės ir
gynėsi kaip liūtai. Savo pajie{imant atsargą Nelaimingų Atsitikimų ir Sveikatos Apdrau953,658,650.07
Morgičių Paskolos ant Nekilnojamo Turto
vo širdis ne tik vietos Lietu gų
dažnai neužtekdavo, tat
76,890,988.22
dai, palikti Kompanijoj dividendai, iš anksto sumokėti
Ūkiams
.
•
•
■
•
vių bet ir paties Clevelando
876,767,661.85
apdraudos mokesčiai ir t.t.
Lietuvos
valdovai-kunigaikščiai
Kitai
nuosavybei
....
miesto.
Mišri Atsakomybė..............................................................
515,495,459.26
Paskolos ant Apdraudos Lakštų
Lietuvos atstovas p. žadei turėjo j ieškoti pagalbos svetur,
Čia neįimta tokia atsakomybė, kaip nesumokėti ir-didėjanti
ją surasdavo rytuose, Ru
407,215,594.74
Turimas Nekilnojamas Turtas
kis padėkojo moterų draugi na iršalyse.
mokesčiai (taksai), specialės atsargos ir t.t.
Įskaitant Kompanijos naudojamus na
joms ir vaizbininkams už pa- sų Lietuviai
senovėje
buvo
už

mus
ir
namų
statybos
projektus
gerbtuves ir pasidarbavimą dėl kariavę didelius plotus ir skait
VISO ATSAKOMYBĖS
#
Pinigais
.
.
•
.
.
jaunimo ir ragino remti mora lingas tautas rytuose, bet ne
Perviršis
.
.
...
liai ir materialiai tą Lietuvišką
Apdraudos Mokesčiai nesumokėti ir atidėti ,
Tatai tarnauja kaipo priedinė atsarga tokiais atsitikimais,
jaunimą sporte ir moksle, ku buvo jų pavergę; mat Lietuviai
kuriu- negalima iš anksto numatyti.
Palūkanos Nesumokėtos bei Didėjančios ir t.t.
patys
nemėgo
vergijos,
neveliris dirba ir dėl Lietuvių tau
VISO
tos garbės ir labo. Lietuvos jo to ir kitiems. Ir tokiu bu
S
X
*
*
»:
g
$5,141,986,181.09
VISO
Ministras tarp kitko padarė du iš senų senovės Lietuviai
vieną ypač įdomią pastabą, pa buvo išsimiklinę kariauti, bu
suminėtų išteklių sumoje $221,390,536.99 yra sudėti pas Įvairius valdininkus kaip to reikalauja
gabus valdovai ir jiems ne
s^minltarKMadojT daromas biznis raportuojamas lygaus pinigu, pasikeitimo pagrindu.
brėždamas kad Lietuvybei tu vo
svetimos plačių svetimų
ri tarnauti ne tik sportas bet buvo
kraštų prašmatnybės. Todėl,
ir Lietuvių kalbos mokėjimas. kai
DEŠIMTIES METŲ PROGRESAS
ilgainiui didžių kunigaikš
“Sportas ne tik padeda kū
niškas jiegas išvystyti, bet pa čių Lietuva neteko nepriklau
Žymiausi faktai Metropolitan Kompanijos augimo ir stiprėjimo per pastarąjį dešimtmetį
ir kai pateko į Rusų
deda ir protiškai tobulėti. Yra somybės
carų valdžią, daugelis Lietuvių
Išpildžius visas savo kontraktines obligacijas (įimant išmokė
sveikintina mintis rengti spor pradėjo
j ieškoti laisvės ir lai
jimą virš $4,260,000,000 apsidraudusiems ir pašelpgaviams)
to rungtynes ir apdovanoti lai
Apdrauda Galioje
svetur.
per tų 10 metų laikotarpį, ekonominiam sunkmečiui galiojant;
mėtojus. Bet didžiųjų Lietu mės
Lietuviai, kaip ir kiti Ame
vių kolonijų Lietuviai šalia rikos
Gyvybės Apdraudos
nuo 1929 metų baigiant su 1939 metais Metropolitan
imigrantai, čion atvyko
sporto ir virš sporto turėtų iš bėgdami
1929 . . $17,933,000.000
nuo
senų
vargų,
nuo
1.. ..pridėjo netikėtinumų atsargai, arba
kelti Lietuvybės rungtynių idė kareiviavimo, na ir kad stebu
1939 . . $23,193.000.000
ją, Lietuviškos kultūros konperviršiui,
kaipo priedinį saugumo faktorių,
Nelaimių ir Sveikatos Apdraudos
Savaitiniais Išmokėjimais
testus, kuriuose jaunimas gau klingų dolarių užsidirbti, už ką
virš
..........................................
„
.
.
.
$132,000,000
1929 ... . $13,928.000
tų progos parodyti kiek jie ži gaudavo dvigubai daugiau rub
2.. ..sustiprino pagrindą savo apdraudos
1939 ... . $19.894.000
no apie Lietuvių praeitį, tau lių.
45,000,000
tos istoriją, literatūrą ir kiek
lakštams net
....................................................
Apdraudos Lakštams Atsarga
Oi eisiu, eisiu,
jie yra stiprus Lietuvių kalbo
3.. ..pagerinimui nuosavybių, įgytų forAš čia nebusiu,
je”, — kalbėjo p. žadeikis. —
čia duona juoda
klozavimu, be pakėlimo jų vertybės išleido 25,000,000
“Neabejoju kad tokios rūšies
Ir tos neduoda...
1929 . . . $2.659,000.000
4.. ..sumažino vertybę sekuracijų ir nekil
kultūrinės pastangos susilauk
1939 . . . $4,493.000,000
tų visuotino pritarimo ir giliai taip skųsdavosi ir Lietuvos ir
nojamo
turto, kaip buvo nešta jos kny
Fondai laikomi užtikrinjmui
užinteresuotų jaunimą, čia bu kitų kraštų žmonės. Tokia dai216,000,000
išmokėjimų apdraudos daligose, virš
ninkams, kaip to reikalauja
tų kita ir labai maloni proga na ir viliodavo ir pakurstydaįstatymas
5.. ..1.leista apdraudos dalininkų sveikatos
apdovanoti atsižymėjusį jau vo. Tat ir eidavo žmonės A58,000,000
merikon, kartais Afrikon, ar
ir
geroves pakėlimui, virš
»
•
nimą.”
I
Išmokėjimai
kur kitur baltos duonos j ieško
$476,000,000
LIETUVOS PADĖTIS
ti. Tačiau dažnai pasitaikyda
6....VIENOK per Šiuos 10 metų ir priPALYGINAMAI SAUGI
vo juk ir taip kad ne tik bal
1929 ... . $335.000,000
dėtinai
prie suminėtų sumų, Metropolitan
1939 ... . $604,000.000
Toliau kalbėdamas, Lietuvos tos bet ir juodos duonos nesu
Sumos išmokėtos ar kredituo
atstovas paliudijo kad nepai rasdavo.
dar išmokėjo ar kreditavo dalininkams ar
tos apdraudos dalininkams ir
sant tamsių debesų Europos Bet jei ir ne viskas vargšui
992,000,000
jų pašelpgaviams
ti bilioną dolerių dividendų
.
♦
padangėje, Lietuvoje gyventi išeiviui auksu žibėdavo Ameri
$1,468,.000,000
•
•
VISO ....
esą ir jauku ir saugu. Sulyg koje, betgi laisvės aplinkumą
didžiai gerbiamo p. Juozo Ur jis greit pajusdavo ir dažniau
bšio, Lietuvos Užsienių Reika sia pasidarydavo jos suviliotas
lų Ministro, pareiškimo, drau metams, o tai ir visam amžiui.
giškumo ryšiai tarpe trijų Pa Ir man matosi kad panašiu
baltijo valstybių — Lietuvos, budu Amerikos tauta susidarė
T7 z-i n/r D A AT T T A 1
ĮgmĮK
Latvijos ir Estijos — esą labai iš daugelio rasinių grupių ir
(SAVITARPINĖS PAGELBOSo KOMPANIJA)
sustiprėję ir bendradarbiavi jų tarpe Lietuviškoji grupė lo
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LEROY A. LINCOLN, President
mas politinėje, ekonominėje ir šia toli ne paskutinę rolę kaip
1 Madison Avenue, New York, N. Y.
kultūrinėje plotmėje tapęs y- skaitlium taip ir kultūra. Skaipač aiškus ir griežtas. Politi tlium jus sudarot bent du treč
kos lauke tarp Lietuvio, Latvio daliu milijono. Jei tas skait
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President,
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Tokiu budu Pabaltijos pa tautinis susipratimas, atsivež
dangėje tikimasi išvengti karo tas iš senosios tėvynės Lietu
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V/TLNIEČIŲ šelpimui aukojimas Amerikos Lietuvių
* tarpe pradėjo jau atslūgti: tas įtempimas kokis pa
rodytas pat pradžioje ir per kelis mėnesius iki šio pa
vasario, rinkimui aukų, rėmimui atliuosuoto Vilniaus
krašto ir istorinės sostinės brolių palengvėjo.
Tačiau jokiu budu mes neturėtume sulaikyti aukų
rinkimo ir tiesimo savo rankos tiems kurie patekę nau
jose gyvenimo sąlygose, kiti perėję į tą naują, gyvenimą
beveik .pliki, nori atsisteigti, greičiau atsistoti ant savo
kojų ir būti lygus visos Lietuvos gyventojams.
Lietuvoje Vilniečių globojimo darbas tęsiamas, nes
pavasariui artėjant dar labiau išsibaigė jų maistas ir
pašarai ir tie žmonės kaip tik turi gauti daugiau para
mos kad galėtų gyventi ir ruoštis smagesnei vasarai.
Apie 15 tūkstančių dolarių sukėlimas Vilniečių rė
mimui per pusę metų yra tik lašas gautas iš Amerikos
Lietuvių visuomenės. Aukas davė palyginamai tik ma
žutė delelė, kiti visi liko neaukoję nei cento.
Turim ir turtingų draugijų, klubų, kurie desėtkus
tūkstančių dolarių bankuose laiko, kurių vardai dar ne
buvo matyt pažymėta tarp aukojusiųjų.
Chicagoje susiorganizavo bendras komitetas Vil
niečiams remti. Tokie komitetai privalo būti sudaromi
ir kitose kolonijose. Lai Vilniečių šelpimo ir rėmimo
darbas pasiekia musų išeivijos gilumas, nes iki šiol tik
paviršius teprakrapštytas.
Lietuvos žmonės taipgi atsidavusiai dirba, remia,
bet kiekvienas musų dolaris palengvins jiems naštą: atminkim kad Lietuva bėgyje pastarų poros metų turėjo
didelių sukrėtimų ir nuostolių. Musų aukojimas ir siun
timas naujų ir naujų tūkstantinių sumų stiprins visą
Lietuvą. Nepaleiskime to darbo!
NTORVEGIJA, kaip pastarų dienų pranešimai^skelbia,
pateko į Vokiečių pinkles nelauktai: Vokiečių karo
laivai staiga įplaukė į gilius Norvegijos fjordus, atsi
rado prieš jų miestus ir pareiškė, “duokit mums jus ap
saugoti, o je ne tai—■—Svarbieji miestai ir uostai ta
po tuo budu užimti.
Anglai, kurie neteikė jokios efektyvės pagalbos Len
kijai ir paskiau Suomijai, labiau ir labiau pamato kad
jie turi būti pasiruošę ir ginti savo namus, ne mėtytis
kur nors kitur gelbėti. Norvegija yra viena šalis kurią
Vokiečiai užgrobę priėjo arčiausia prie pačios Britani
jos salų. Palikti Vokiečius tenai butų atidavimas jiems
kontrolės Baltijos ir Šiaurės jurų ir visos Skandinavi
jos. Tuo pat butų sudarymas nuolatinio pavojaus už
puolimams pačių Britų salų. Iš Norvegijos, greitais lėk
tuvais į Britų salas nuskristi galima į valandą laiko.
Taip arti prisileisti priešas yra negalima, ir todėl
Britai ir Prancūzai siunčia savo kariuomenes atviriems
mūšiams su Vokiečiais. Dalys Norvegų kariuomenes
veikia išvien su aliantais.
Vokiečiai nukėlė karą nuo savo žemių ant nekaltų,
ramių Norvegų žemės, kurių miestai vienas po kito nai
kinami Vokiečių-aliantų susikariavimu tenai.

VILNIES 20 METŲ
SUKAKTIS
Komunistų dienraštis Vilnis, leidžiamas Chicagoje, šiomis dienomis minėjo savo 20
metų gyvavimo sukaktį. To
atžymėjimui išleido Balandžio
12 dienos numerį nepaprastai
didelį, iš keleto dalių ir virš
50 puslapių talpos. Tai yra
bene pirmas toks Amerikos
Lietuvių spaudos istorijoje di
delis paskiras bent kurio laik
raščio numeris.
Pastarų metų ar dviejų bė
giu kiti du dienraščiai — Nau
jienos (socialistų) ir Draugas
(katalikų) minėjo savo 25 ir 30
metų sukaktis, ir jie buvo iš
leidę padidintus sukaktuvių nu
merius, tačiau Vilnis pralenkia
juos abu savo didumu.
Raštai tuose daugelyje prie
dų to specialio numerio yra
įvairus, komunistinės krypties,
ir vienas tokios pat krypties
priedas isšpausdintas Angliš
koje kalboje, jaunimui.
Štai kaip V. V. Vasys pačio
je Vilnyje pažymi Vilnies at
siradimą :
“Tuoj po pasaulinio karo,
pradžioje 1920 metų, Jungtinė
se Valstijose siautė didelė re
akcija, taip vadinami Palme
rio reidai. Tada buvo areštuo
jami komunistai ir šiaip jau
radikalai, kišami į kalėjimus,
o kiti deportuojami. ... L. K.
S. 8-tas rajonas tada leido ‘ža
riją’ (jos pirmas numeris išėjo
Kovo 7 d., 1919 m.). Tais lai
kais ‘žarija’ nuosekliai gynė
revoliucinės demokratijos reikalus.
Bet užėjus Palmerio
laikams.... ‘žariją’ prisiėjo

©

ti nuo to kokią sutartį Hitleris padarė su Stalinu.
Maskvai gal butų labai nejauku jeigu Vokiečiai visomis
pusėmis apstotų Rusiją ir užkimštų ją Baltijos juroje.
Kaip dabar yra, Baltijos jura Sovietams nenaudinga,
be tų kelių vietų kurias ji turi savo apsigynimo tiks
lams. Jeigu Vokiečiai grobtų Švediją, Stalinui gali pri
reikti užimti visą Suomiją, nes Sovietams galėtų pasi
rodyti perpavojinga leisti Vokiečiams prieiti prie Rusi
jos iš šiaurės.
Švedija, taiką mylinti šalis, per virš šimtą metų ne
turėjus karo, aukštai kultūriškai ir techniškai pakilus.,
gali tapti Hitlerio auka, nes ji turi daug žaliavų labai
reikalingų Vokiečių industrijai.
Aliantai tiki kad Švedijai butų sveikiau jeigti ji sto
tų į karą prieš Vokiečius dabar, ir bendrai su Norvegi
ja, "gaudamos aliantų pagalbą, gintų Skandinaviją.

Antras Vilnies redaktorius
yra žinomas komunistų vadas
L. P'ruseika, kuris vienu tarpu
buvo pametęs komunistus, va
dovavęs skloką, bet paskiau
vėl sugryžo pas juos ir atgavo
savo svarbią vietą komunistų
vadų tarpe.
Tas specialis Vilnies nume
ris gausiai ilfŪstruotas.. dauge
liu Lietuvos vaizdų, kuriuos
Amerikos Lietuvių laikraščiai
gavo ir VDV ir Eltos. Kaip
tai keista kad tas leidinis ne
užpildytas vaizdais iš Sovietų
žemės.
Komunistai turi ir kitą savo
dienraštį, Laisvę, kuri išeina
Brooklyne. Tai yra, be neku
riu kitų mažų leidiniukų, ir vi
sa musų raudonųjų spauda šio
je šalyje. Turėdami du dien
raščius, remdami juos įvairiai
gaunamomis aukomis iš Lietu
vių, gal būt paremiami iš Mas
kvos, ir nuolat važinėjančių jų
agentų platinami (Pruseika ir
Andriulis, nors redaktoriai, ne
liaujamai lanko visas kad ir
smulkiausias kolonijas prenu
meratas rinkdami), tiedu laik
raščiai kad ir vargdami, laiko
si.
Tautinė ir katalikų visuome
nė turi gausiau laikraščių, bet
dėl to jų pastangos tuos laik
raščius išlaikyti padalintos, gi
komunistų (panašiai ir socia
listų, kurie turi porą-trejetą
laikraščių) daugiau sukoncen
truotos.
VILNIAUS krašte jaučiama
gyvas pavardžių atlietuvinimas
— per gana trumpą laiką savo
pavardes atlietuvino jau per
1000 asmenų.
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TZĄ darys Mussolini ateityje ir ar Italija įsivels į karą
prieš Prancūzus ir Anglus sunku pasakyti. Tačiau
po Vokiečių įsiveržimo į Daniją ir Norvegiją Italijos
pradėtas bruzdėjimas, lyg ruošimasis karan šiek-tiek
aprimo. Jugoslavija buvo pabūgus kad Italija per už
imtą Albaniją gali kėsintis praplėsti savo ribas pietų
Europoje. Aliantai pasiskubino pareikšti kad bent ko
kis pasikėsinimas" pakeisti dabartinę padėtį Viduržemio
juroje, arba Adriatike, ar žygis į Balkanus iššauks Bri
tų ir Prancūzų pasipriešinimą.
Italija susilaikė kokį nors žygį daryti. Bet Musso
lini neatsako ir į Prancūzijos pasiūlymą sudaryti su
Italija savitarpinę draugingumo sąjungą.
Vokiečių spaudimas į Italiją yra didelis. .Gal būt
Vokiečiai laikas nuo laiko pasiūlo Mussoliniui. progas
pasiimti sau tam tikras pageidaujamas žemes, ir Mus
solini į tai katino akim žiūrėdamas, traukiasi nuo pra
dėjimo kokių nors derybų su Prancūzija.
Bet Prancūzijos premjeras vėl panaujino savo pa
siūlymą Italijai sudaryti Viduržemio sąjungą, kurion
ineigų Italija, Prancūzija ir Ispanija, ir ta sąjunga bu
tų užtikrinimas Viduržemio tautų taikos.
Jeigu Italija atsisakys tartis apie šį pasiūlymą, ta
da aliantams liks daryti spaudimas kad Mussolini apsi
spręstų ko jis tikrai nori. Jeigu Mussolini eis su savo
ištikimybe Berlinui pertoli, aliantai negalės skaityti
Italiją nekariaujančia. Patyrimas su Vokietija parodė
kad bandymas diktatorius nuraminti patenkinant jų už
gaidas nėra galima.
AR ŠVEDIJA paklius į Vokiečių nagus gali priklausy-

sulaikyti su antru numeriu
1920 metais.
“Balandžio 8 d.,, 1920 m., iš
ėjo pirmas ‘Vilnies’ numeris.
“Redaktorium tada buvo V.
Andriulis.... Reikia čia pri
minti kad tik drg. V. Andriu
lis pasiliko iki šių dienų; kiti
pasitraukė įvairių reikalų ver
čiami.”

Taip myliu pasaulį. Ir kiekvieną žmogų
Aš norėčiau meilės ugnimi uždegti.
Gal todėl ir mano veidas vis neliūsta,
Aš dainuoju dainą ir tamsiąją naktį.

Kai nunokus saulė vakaruos nupuola,
Kai gvazdiko žiedas merkiasi palangėj,
Aš einu į parką, skambančias alėjas,
Ir išlieju skausmą kurs širdyj man rangos.
Čia išgirstu juoką, skundus ir dejones,
Čia matau aš žmones skęstančius net
laimėj—
Ir einu paguosti seseris ir brolius,
Čia džiaugiuos ir liūdžiu, — tai aišku
savaime.
Balus Buinauskas-Jaznunaitis.
Šiauliai.

SUGRYŽIMAS

l

Kai sugryžta laisvė lyg aušra šviesioji,
Ją kiekvienas myli ir su jaja džiaugias,
Tą troškimą nuolat širdyje nešioji,
Kaip girios paukštelis laisvėje užaugęs.

Iš svečių šalelės jaunas ar pražilęs,
Su keleivio lazda ar žaizda iš karo,
Ar garbės vainiką nešęs ilgas mylias,
Laukiamas sugryžęs—džiaugsmą mums
padaro.
Jau sugryžta saulė, jau gėlelės juokias,
Ir paukšteliai skuba pas mumis čiulbėti,
O šaltasis vėjas čia su sniegu šokęs
Vėl sugryš kur buvęs ilgėliau ilsėti. .. .
Mes laimingi jaučiam mielą sugryžinią,
Ir žmonėse matom daug' veidų saulėtų,
Tik kėdei ne kartą didi baimė ima
Kad ramioj tėvynėj vargas nedidėtų.
i
Viki. Tatarčlis.
- ------- -- ...........
i

KONSULAS DR. PETRAS DAUŽVARDIS - GEDIMINO
ORDINO KAVALIERIUS
Vasario 16 d., Chicagoje
atsilankęs Lietuvos Ministras P. žadeikis įteikė
Konsului P. Daužvardžiui Lietuvos Respublikos
Prezidento skirtą Gedimino Ordiną III laipsnio.
Balandžio 7 d., Chicagos Lietuvių Vaizbos Butas
surengė p. Daužvardžiui pagerbti banketą ordi
no gavimo proga, čia pateikiame platesnių ži
nių apie tą populiarų Lietuvos Konsulą.
Nuo Redakcijos:

IETUVOS Konsulas Chicagoje, Petras Daužvardis, yra ir Lietuvos ir Amerikos žmogus.
Kaip keno jis yra vadinamas antruoju Balučiu,
buvusiu Chicagiečiu, dabartiniu Lietuvos minis
tru Londone. Ponas Daužvardis yra gimęs (1895
m. Lapkričio 16 d.), mokęsis ir ūkininkavęs
Lietuvoje. Amerikon atvykęs (1914 metais)
tebebūdamas jaunas, čia keletą metų dirbtuvė
se padirbėjęs, ir vidurinėse bei aukštosiose mo
kyklose pasimokinęs (išėjęs advokato mokslą),
padirbėjęs Lietuvių organizacijose ir susipaži
nęs su Amerikos gyvenimu, gryžo Lietuvon 1925
metais ir įstojo užsienio tarnybon. Pusmetį tar
navęs Užsienių Reikalų Ministerijoje, tapo pa
skirtas vice-konsulu New Yorke.
New Yorke p. Daužvardis dirbo su Konsu
lu Bielskiu, dabartiniu garbės konsulu Los An
geles, Kalifornijoje, su Generaliniais Konsulais,
p. Rabinavičium, dabartiniu Pasiuntinybės ju
riskonsultu Londone, su p. Žadeikių, dabartiniu
Ministru Washingtone, ir su dabartiniu Genera
liniu Konsulu p. Budriu. Protarpiais jam teko
eiti konsulo ir generalinio konsulo pareigas.
Chicagoje p. Daužvardis yra Lietuvos kon
sulu nuo 1937 metų. Jis čia ne tik eina konsu
lo pareigas, bet ir gyvai dalyvauja Lietuvių vei
kime. Be jo neapsieina nei vienas visuomeniš
kas Chicagos Lietuvių darbas, visur jis. daly
vauja su patarimais ir tiesiog vadovaudamas,
ypač visus darbus surištus su Lietuvos rėmimu.
Plati Chicagos Lietuvių visuomenė pažysta p.
Daužvardį iš jo įdomių ir svarbių kalbų per Lie
tuvių radio' programus, sąryšyje su Lietuvos
Nepriklausomybės, su buvusiu Spalių 9-tos mi
nėjimu ir tt.
»
Turėdamas laiką ir progas, p. Daužvardis
aplanko ir tolimesnes Lietuvių kolonijas, kaip
tai Clevelandą, Detroitą ir kitas. Ponas Dauž
vardis dalyvavo Dr. Vinco Kudirkos paminklo
pastatyme Lietuvių Darželyje Clevelande Spalių
3 d. 1938 metais, priduodamas toms iškilmėms
didesnės svarbos.
Konsulo Daužvardžio visuomeninis veiki
mas Lietuvių tarpe siekia net į 1915 metus. Ta
da jis gyveno Newark, N. J., ir dirbo įvairiose
Lietuvių organizacijose. 1918 m. buvo venų iš
Newarko delegatų Visuotiname Amerikos Lie
tuvių Seime New Yorke. Jis sako kad tas sei
mas ir Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas
jį paskatino prie aukštojo mokslo ir tinkames
nio prisiruošimo Lietuvių tautai dirbti.
I

Į Valparaso Universitetą p. Daužvardis įs
tojo 1918 m. Jis čia išlaikė gimnazijos kvoti
mus ir studijavo literatūrą, sociologiją, politinę
ekonomiją, ir elementarinę teisę, kurią 1924 m.
baigė Georgetovvn Universitete, Washington,
D. C.
Studentavimo laiku, p. Daužvardis buvo na
riu Valparaiso Universiteto Lietuvių Literatūros
Draugijos, ir Lietuvių Katalikų Moksleivių Su
sivienijimo Amerikoje. Kaip vienoje taip ir an
troje organizacijoje aktyviai dalyvavo ir visuo
meniniam gyvenimui ruošėsi. Moksleivių Susi
vienijime buvo Centro Valdybos nariu nuo 1919
m. iki studento titulo netekimo — profesionalu
tapimo. Atskirais protarpiais užėmė centro se
kretoriaus, vice-pirmininko ir pirmininko pozi
cijas. Būdamas pirmininku 1923 m. važinėjo
vasaros metu po kolonijas, sakė kalbas, ir orga
nizavo studentų kuopas.
1924 metais Daužvardis tapo teisininku, ap
sigyveno Bostone ir dirbo Darbininkų Sąjungoje
kaipo sekretorius ir kaipo “Darbininko” redakcijos narys. Būdamas tose pareigose, daug va
žinėjo ir daug kalbų sakė; buvo giliai susiinteresavęs kooperacijos idėja ir darbininkų klausi
mu.
Kaipo visuomenininkas ir kaipo konsulas,

p. Daužvardis yra buvęs beveik kiekvienoje Lie
tuviškoje kolonijoje ir pasakęs šimtus kalbų
įvairiausiomis temomis.
Konsulas Daužvardis yra vedęs Worcesterietę teisininkę p-lę Juzę Rauktytę. Pp. Daužvardžiai sudaro retą Lietuvių teisininkų šeimą.
Jie abu sutinka kad “Tas kuris jieško lygybės
turi prisilaikyti lygybės”, kad jų gyvenimas yra
harmoningas ir sėkmingas todėl kad jie jį re
mia reciprociteto pagrindu.
Jaunieji Daužvardžiai, du sųnųs, taip pat
yra tituluoti ir jau valdininkai: Petras Vytautas
yra Ogden Mokyklos Mayoras, o Fabijonas Ge
diminas tos pačios mokyklos, savo klasės aldermonas-seniunas.
Ponas Daužvardis yra . garbes nariu 4New
Jersey ir Illinois valstijų Lietuvių Vaizbos Bu
tų, Chicag'os Rotąry Club, Georgetown University Club, Chicago Association of Commerce,
Council for Foreign Relations, ir Lake Shore
Athletic Club.
v

v

Dr. K. Drangelis, Chicagos Lietuvių veikė
jas, šitaip atsiliepia apie p. Daužvardį savo kal
boje pasakytoje per radio sąryšyje su jo pager
bimui rengtu banketu:

“Trys metai kaip Chicagoje apsistojęs, be
ne daugiau kalbų yra pasakęs Dr. P. Daužvar
dis negu kuris kitas Chicągietis, išskyrus kai
kuriuos musų laikraščių redaktorius, štai tik
tai šių metų Lietuvos Nepriklausomybės sukak
tį minint teko jam kalbėti net keliuose miestuo
se, o Chicagoje, viena diena, net keliose vietose.
“Rimties ir būtino darbo momentais šaukia
jis konsulate veikėjų susirinkimus, juose aiški
na musų pareigas tėvynės labui, kviečia pasidar
buoti, ir drauge su Chicagiečiu labai mylima p.
Daužvardiene, susirinkusius nuoširdžiai vaišina,
čia tau dėl informacijų telefonu paskambins, tai
su kokiu svarbiu pranešimu laiškelį gausi, arba
vienos ai- kitos draugijos, ar jos komiteto, susi
rinkime jį sutiksi. Rodos jis butų visur esan
tis, viską matantis.
“DARBAS, DARBAS, VISUOMET DAR
BAS ! Ne kartą stebėjausi to žmogaus darbš
tumų^ energija! Kaip laikrodžio pendulum, ji
sai Chicagiečįus įsiūbavo ritmiškam darbui —
savo valstybės naudai.
“Daug jo kalbų esu girdėjęs. Jos yra nuo
širdžios, jautrios, tikslingos, visiems lengvai su
prantamos. Besiklausydamas jo kalbos greitai
ir gyvai pajunti kalbamojo reikalo svarbą; kvie
čiamas dirbti urnai sukaupi drąsos ir energijos;
giliai širdyje nejučiomis įsikuria pasišventimo
darbui ūpas arba suliepsnoja brolio ir tautos
meilė. Jo kalbose skaisčiai spinduliuoja Lietu
vos žmonių didvyriški darbai, kuriais Amerikie
tis Lietuvis taip dažnai pasidžiaugia. Savo kal
bomis, savo darbštumu sujungė mus Vilniečių
paramos darbams. Visų laikraščių špaltos taip
ir mirga gausių aukų sumomis Lietuvai.
“Brangus yra, o gal ir nepamainomas, jisai
Lietuvos valstybiniariie aparate žmogus! Dau
giau ir daugiau tokių patriotų, tokių darbinin
kų, tokių valdininkų kaip Dr. Petras Daužvar
dis.!”
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iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 13 -to
šimtmečio pradžioje

Vidurinei Srovei Laikas
Susitvarkyti
į
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M. Springborn
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Susikonsolidavimas Reikalingas Svarbiems Darbams Dirbti
Kovo 16 dienos “Amerikos listinis. Bene arčiau teisybės tūlas Talkininkas minėtame bet nenugalimų skirtumų tik
Lietuvyje” skaičiau “žodį Vi bus pasakius kad socialistinė straipsnyje? Rodos klaidos ne rai nėra, nebent kas sau įsivai
durio žmonėms”. Ten kalba persvira paeina iš Vidurinės padarysiu pasakęs kad tai yra zdina. Nesusipratimai tarpe
ma apie musų kasdieninius vi Srovės “apsileidimo”.
toji visuomenės dalis kuri turi tautininkų ir sandariečių iški
Argi butų teisinga sakyti drąsos eiti savu Lietuvišku ke lo po 17-tos Gruodžio 1926 me
suomenės reikalus, bet taip,
kad tą straipsnį ėmiau ir dar kad “Vidurinė Srovė” apsilei- liu; dėl to tai šią srovę tiksliau tų. Iki šiam laikui. tie nesuti
kartą perskaičiau. Ten daug dus, pakrikus, neveikli? Nuo yra vadinti tautinės visuome kimai išdilo: juk pagrindiniai
teisybės pasakyta, nors šį bei tūlo pakrikimo laipsnio kaip nės srove; kaipo tokia ji aiš imant ir sandarieciai ir tauti
tą galima autoriui ir prikišti. matėm nėra liuosa nei viena kiai skiriasi ir nuo dešinės ir ninkai ima visuomeninio veiki
Musų visuomenės paskirsty srovė. Net “Darbininko” pra nuo kairės kur ta’i religinis, tai mo pagrindan demokratybę, tik
mas į tris dalis arba sroves tik šmatnus p. K. vargu gali girtis raudonas internacional i z m a s sandarieciai vis dar laikosi Lie
teoretiškai atrodo geras ištik savo politine tobulybe: juk dar turi ypatingai daug įtakos.
tuvos liaudininkų tradicijų, o
tųjų gi yra kiek kitaip. Tie taip nesenai bus persirgęs ar Tautinės visuomenės srovės tautininkai į santikius su Lie
sa kad dešiniame visuomenės vidurių ar nervų liga, besikar- naturalė vieta yra vidurys ar tuva žiuri plačiau, manydami
sparne yra visi katalikai; bet čiuodamas dėl konkordato ir ba centras, nes šios srovės kad Lietuvos santvarkos for
ir katalikai juk nesutaria 100 spirdamosi prieš sandarbinin- žmonės gali dirbti ir su deši mos klausimas priguli išimti
nuošimčių: gal būt didžioji ka kavimą su kito galvojimo sro niaisiais ir su kairiaisiais; o nai kompetencijai pačių Lietu
talikų dalis priguli prie Fede vėmis. Gal ponui K. nepatin jei tautininkai iš centro pasi vos piliečių. Amerikos Li Tu
racijos, bet yra ir parapijų ir ka kad tūlas balsas iš visuo trauktų tai juk dešinieji su vių tautinės visuomenės srovei
draugijų kurios prie Katalikų menės pasiūlė sustiprinti vidu kairiaisiais nesusikalbėtų (kaip (viduriui) labiau apeina turi
rio srovės darbuotę. Yra visi panašiai buvo atsitikę Lietu nys negu forma. Dėl tik to
Federacijos nepriguli.
Kairiame visuomenės sparne škai aišku: pats p. K. norėtų voje). Tat gi vidurinės srovės kio skirtumo rodos yra lengva
turime socialistus. Bet ar jie reprezentuoti ir dešinę ir cen žmonės arba tautinės visuome sandariečiams su tautininkais
vienodi ?
Kairysis musų vi trą, kaip kad anais “gerais nės žmonės vaidina ypač svar susitarti ir pradėti bendrai ir
suomenės sparnas bene yra laikais” kada viena partija pa bų vaidmenį: be jų jokįs bend patikimai veikti.
margiausias: čia ir menševikai, sirodydavo tam tikslui trijose ras darbas atrodo nebūtų įma Geriausias būdas išsinerti iš
Čia ir bolševikai arba komuni asabose.
nepasitikėjimo ir įtarinėjimo
nomas.
stai, kurie savo keliu skiriasi Bet palikime p. K. ramybė Tautinės srovės sąstatas de šunkelių atrodo tas steigiama
į stalincus ir trockistus; čia ga je: vidurio srovės žmonės or ja irgi nėra vienodas: jos tar sis vidurinės srovės seimas,
lop yra ir simpatikų būrys nuo ganizuojasi ne tam kad su juo pe bene žymiausią vietą užima apie kurį kalbėjo p. Talkinin
“Naujosios Gadynės” iki san- kovoti, bet tam kad ir su juo nepartiniai žmonės — katali kas. Dėl vidurio srovės vadų
dariečių-liaudininkų, ypač nuo bendrus darbus dirbti. Kad kai ir laisvamaniai — ir tie nesutarimo yra gerokai pakri
tų laikų kada “naujieniečiai” vidurinės srovės žmonės gali kurie kitos tikybos negu kata kęs visas visuomenės darbas;
buvo kaip ir pasisavinę sanda dirbti parodo kad ir Brookly- likai. šios srovėš tarpe žino vidujinės kovos Susivienijime
riečius. Atrodo kad net ir vi niečių pavyzdis kai jie per ne ma svarbiausią vieti} užima yra vienas pakrikimo apsireiš
siškai atskyrus bolševikus į at priklausomybės' dieną Vilnie taip vadinami tautininkai-san- kimų.
skirą srovę, socialistinis spar čiams sudėjo $614 (neteko gir dariečiai. Ar yra koks tarpe Tat tikrai laikas nesusipra
nas nėra organizaciniai stip dėti kiek p. K. kaimynai pada šių grupių skirtumas? Gal spe timus pro langą išmesti ir su
rus, o tik gyvuoja ačiū “Nau rė) .
cialistai dėl to pasisakys ir gal sirinkti į seimą ir pradėti nau
jienų” ir “Keleivio” įtakai. Jei
kai kas mėgins įtikinti kad ją lapą.
KAS TA VIDURINĖ
S.L.A. šiądien yra socialistų
Kitas Talkininkas.
tarpe sandariečių ir tautininkų
SROVĖ?
šiek-tiek didesnėje įtakoje tai
yra nenugalimų skirtumų, ži
(Paimta iš “Am. Lietuvio”
Kas gi pagaliau tie Vidurio nome kad tarpe tų dviejų ar
butų klaidinga manyti kad S.
Balandžio 6.)
>
L. A. sąstatas didumoje socia žmonės yra apie kuriuos kalba timų grupių yra nesusipratimų,

musų pusėje. Papasakok tam Krivei ir pasakyk
jam kad Herkus Mantas ir jo kariuomenės va
dai prašo jį priimti musų aukas šventiesiems
dievams,
Perkūnui, žaibų svaidytojui, Patrimpui,
III.
laimės lėmimui, ir tamsiam mirties dievui PikoKLAUZAS PATENKA PRŪSŲ NELAISVĖN liui, ir maldauja juos tolesnių malonių bei para
Praslinko daug vasarų ir žiemų, o ordino mos.
kova su Prūsais vis dar šėlo be vaisių. Laimė
Herkus Mantas nutilo, ir jaunuolis dievobai
dažnai keitėsi, ir ordinui pavyko atgauti Sam mingai nulenkė galvą.
biją su Ermlandija. Natangai ir visi kiti bū
— Aš kalbėsiu kaip tu man įsakai, didis
riai rytuose nepajudinamai laikėsi. Bartų ša Ryki, — tarė jis iškilmingai.
lyje pasidavė Valevonos ir Veistotės pilys, Na— Tai skubėk. Kol tu ten nuneši auką die
tanguose ordinas neteko Kreucbruko. Tai bu vui Kuršui, žiūrėk kad Krivė sužinotų įvykį.
vo Herkaus Manto darbas. Ilgai priešinosi ri Dievai tave telydi.
teriai puolimams, bet, ėmus siausti badui pily
Jaunuolis pasitraukė, o Mantas atsigręžė į
je, negalėjo spirtis. Jie mėgino išsiveržti ir susirinkusius aplink jį didžiūnus.
buvo išžudyti iki paskutinių dviejų kryžiuočių,
— Eikime dabar, pasidalinsim gyvąjį ir ne
'kurie bėgdami nešė liūdną žinią kitų stovyklų gyvąjį karo grobį, — tarė jis, — žmonės jau
broliams. Taip pat ir pilys, einančios visu pa nerimauja kad šventė taip ilgai delsiama. Pir
mariu, buvo nuolat puldinėjamos ir dažnai tu miausia atveskite imtinius, — paliepė jis vie
rėjo didelių nuostolių.
nam kariui.
Vėl vasara. Prasidėjo pjūtis. Iš visų kra
Vadų tarpe kilo tylus murmėjimas.
štų plaukė žmonės prie dievo Kuršo, valgio ir
Herkus Mantas to visai nepaisė.
gėrimų globotojo, kurio statula vėl, nepaisant
Pasirėmęs savo plačiu kardu, žiurėjo iš po
riterių draudimo, iškilo galingo ąžuolo paūksmė gauruotų antakių į plačią lygumą, čia priekin
je. čia turėjo būti švenčiama didžioji padėkos žengė vienas iš senesniųjų vyrų, jau pražilusiais
šventė. Tai buvo nebe tas garbingas senovės plaukais, bet jaunai žaibuojančiom akim, ir gy
ąžuolas, po kurio šakomis kitados dievams au vai pradėjo:
kas atnašaudavo ir kurį užsidegę krikščionybės
— Mes laimėjome didelę pergalę, kunigaik
skelbėjai sunaikino. Senoji stabmeldžių šven šti. Kariuomenė reikalauja už tai padėkoti die
tovė, Šventamiestis, buvo taip pat paversta krik vams, kaip būdavo senovės laikais.
ščionių koplyčia, o dabar, tvirtai jausdamiesi,
— Gerai, — ramiai atsakė Herkus, — ten
Prusai norėjo parodyti ordinui kad jie, nieko dievų statula laukia musų dovanų.
nebijodami, laikosi senųjų tėvų papročių. Pul
— Ne ten ir ne skurdus javai arba duona
kais jie plaukė iš Natangų žemės ir net iš kai ir midus musų auka turi būti, — sušuko kitas.
mynų Ermlandijos, nors ši jau buvo ordino pa — Paprotis liepia bent vieną imtinį paaukoti
vergta.
galingam Perkūnui. Nepasilaikyk to kas jam
Dviguba buvo padėka kurios rinkosi išreik priklauso.
šti dievams, ne tik už gausų derlių, bet ir už
Herkus Mantas pakratė galvą:
pergalę kovoje su ordino kariuomene.
— Tu žinai, Glotinų vade, kad esu prisie
— Iš kurios pilies?
Iš pietų, Kulmijos šalies, pulkas Herkaus kęs niekuomet neaukoti dievams žmonių. Tu traukti burtus. Taip turėjo įvykti ir šiądien.
—
Iš Elbingiškės.
Manto karžygių per Ermlandiją atvyko čia pa buvai tą dieną Pakarviuose, kai kilnus Hirchal- Tiriamu žvilgsniu jis apžvelgė eilę arčiau jo sto
LIETUVOS SANTI— Iš Elbingo? Taip? Juk Elbinge taip
ilsėti ir dalyvauti didžiojoje šventėje. Paleisti cas šiuo papročiu buvo paaukotas, tu girdėjai vinčių imtinių. Buvo matyti keletas baltų kryKIAI SU RUSIJA
pat buvo ir riteris šonenbergietis ? Ar žinai kas
pasiuntiniai jau anksčiau buvo pranešę apie di mano priesaiką ir tu žinai kad Herkus Mantas žiuotiškų apsiaustų.
džią pergalę, daugybę imtinių ir grobio, kurį nemėgsta laužyti priesaikos. Dėl ko būtent tu
— Gaila, — šnabždėjo jis. — šonenbergie- jam atsitiko?
MASKVA. — Pravda savo
Klauzas nustebęs pažvelgė į Prūsų vadą.
vežėsi Natangų vado kariai.
čio ir vėl nėra jų tarpe; aš jį mieliausia atiduo
reiški tą kariuomenės pageidavimą?
straipsnyje
“Lietuva šiądien”
— Aš, to nežinau. Paskutinį kartą aš jįį [
Tikroji šventė dar nebuvo prasidėjus. Vis
Senis pajuto klausime priekaištą ir murmė čiau senam Glotinui. Ar jis tik nebus kritęs?
rašo jog netrukus sueis pusė
mačiau landmistro pusėje besikauj antį.
Aš juk mačiau jį per kautynes.
dar plaukė nauji būriai, vyrai ir moterys iš damas atsitraukė.
Herkus Mantas nutilo. Vis dar jis tyrinė metų kai buvo pasirašyta su
Keletą riterių jis atidavė seniausio amžiaus
eiginiais drabužiais, su gintariniais karoliais ir
— Tai pats pasiklausk jų nuomonės, — ta
tartis apie perdavimą Lietuvai
didžiūnams; tai buvo daugiausia tokie kurie, jis jo gintaro gabalėlį savo delne.
sidabruotomis bei žalvarinėmis sagtimis papuo rė jis.
Vilniaus srities ir apie tarpusa
Pagaliau jis tarė, kreipdamasis į susirinku vio pagalbos teikimą. Faktai
žinojo, žmoniškai elgsis su gautais imtiniais.
šę juostas. Būrais rinkosi erdvoje aikštėje prieš
Manto klausiamas žvilgsnis apžvelgė visus
ąžuolą, vyrai šnekučiuodami apie Herkaus Man susirinkusius. Vieni traukė petis; rodės jog vi Dabar atėjo eilė vienam jaunoliui, kuris, kaip sius aplinkui:
parodė kad buvo be pagrindo
— Tai yra papuošalas kurį seniau nešiojo! visi įtarinėjimai ir gandai ku
to pergalę, moterys ir mergaitės baimingai si gerai pažysta jo nepalaužiamą valią. Vis dėl ir kiti, turėjo juodą kryžių baltam apsiauste. Jis
visą laiką nenuleido akių nuo karo vado; dabar mano žmona, o paskui mano duktė, Nomeda. riais buvo siekiama įbauginti
klausydamos apie palikusius kovos lauke saviš to iš minios žengė priekin jaunesnis karys.
Atveskite čia mergaitę, kad galėtų pasakyti ar Lietuviai tariamais “toli siekius. Tarp susirinkusių iš kaimų daugiausia
— Imtinį paaukoti nori visa kariuomenė, — jis žengė priekin, nusirišo nuo kaklo ilgą raikš
kančiais”, “tamsiais” Sovietų
buvo senių ir vaikų, arba tokių kurie dėl kūno pradėjo jis, — kaip vadai taip ir eiliniai kariai. tį, prie kufio buvo pritvirtintas gabalėlis ginta gintarą ji davė priešui, ar jis meluoja.
Skubiai nubėgo keli jaunieji kariai. Bet Sąjungos planais Lietuvos at
ydų netiko karui; visi karui tinkami apielinkės Sako, Herkus Mantas nebesąs senųjų dievų ger ro, padavė jį Herkui Mantui ir tarė:
žvilgiu.
vyrai ir jaunuoliai stovėjo kitapus ąžuolo, pa bėjas, jis būdamas Vokietijoje perdaug papro
— Jį man padovanojo viena Prusaitė, kurios Herkus mantas vėl atsigręžė prie riterio.
Baltijos valstybės, jų tarpe
—
Pasakyk
mums
kaip
atsitiko
kad
tu,
miškėje, kur buvo Herkaus Manto karo stovyk čių pasisavinęs iš krikščionių. Dievai jį nu aš buvau svečias. Ji liepė man parodyti raištį
ir
Lietuva, esančios geresnėje
la. Dar jie nebuvo sumišę su šventiškai nusi baus jei atsisakys atiduoti tai kas jiems ištie- kai pateksiu į nelaisvę ir, be to, ištarti jos var kryžiuotis, jieškojai pastogės pas stabmeldę?
padėtyje
negu Skandinavijos
— Aš buvau paklydęs miške, kuris tęsia
teikusia minia; pats karo vadas dar turėjo at sų priklauso.
dą — Nomeda.
\
valstybės. Jos kiek mažiau 4;eVisų akys sužiuro į belaisvį. Mantas tiria si Pergulos paupiais link Karaliaučiaus pilies,—
likti visokių reikalų prieš prasidedant tikrajai
Kariui kalbant, Herkaus Manto veidas vis mai žiurėjo į jį ir į kąsnelį gintaro rankoje; pas aiškino Klauzas. — Kiauras dienas klaidžiojau nukentėj usios nuo dabartinio
šventei.
karo.
ir paskui sutikau mergaitę. Aš paklausiau ke Lietuvos padėtis, atrodė, bu
Mažoje pamiškės kalvelėje, kiek nuošaliau raudo. Dabar jo rūstybė pratruko:
kui paklausė:
— Sako, Nazyne? Gerai, tegul Herkų Man
lio, o ji pasiūlė man pastogę ir valgio. Išvargęs sianti kiek blogesnė negu Skan
palapinių ir šakomis apkrautų lindynių, kurios
— Kuo esi vardu?
tą nuverčia ir suranda sau geresnį vadą. Bet
buvo pastatytos medžių tankumynuose, žymių
— Klauzas Ekšteinietis, — atsakė jaunas ir alkanas mielai priėmiau pasiūlymą.
dinavijos valstybių, nes Lietu
kariuomenės vadų apsuptas stovėjo Herkus bus sunku vadų tarpe rasti tokį kuris nėra pri riteris.
vos prekyboje pirmoje vietoje
(Bus daugiau)
stovėjo Anglija, o dabar su
Mantas, šalia jo plevėsavo vėliava — balta ėmęs krikšto per prievartą. Net ir karštagalvis
KAUNAS ir Vilnius bus ga Anglija Lietuvos prekyba su
marškonė su mėlynais dievų paveikslais, pririš Glotų vadas yra klupo j ęs prieš krikštyklą! Man
prikaišiojate
kad
aš
padariau
tai
vaikas
būda

lutinai
sujungti puikiu auto mažėjus iki nulio. Vis dėl to
ta prie j ieties, o po ja stovėjo jaunuolis, kurį
mas,
ką
jus
padarėte
suaugę?
Kuomet
aš
die

mobiliams
keliu. Ministrų ta Lietuvos padėtis 1940 metų
buvo išrinkę pranešti dvasiniam Prūsų valdo
vų nepagerbiau? Ar aš ten nesu pastatęs die
ryba svarsto žemės nusavini prekyboje pasirodžius geresnė
vui, Krivei, apie didžią pergalę.
vų
statulos,
nepaisydamas
riterių
Baigoje,
iš
mo klausimą ir seimui priėmus negu Švedų ir Norvegų preky
—■ Klausyk, Symeka, — kalbėjo Herkus
planą, tuoj bus pradėta staty bos su Anglais padėtis.
Mantas toli aidančiu balsu: — klausyk ir įsidėk kur jie musų šventas giesmes beveik galėtų iš
Tai esą galima paaiškinti
ba to kelio, kuris bus arti 100
į galvą ką tu Krivei turi pranešti, kai nuvyksi girsti? Ar kuris jūsų butų drysęs čia, tarp
tuo
kad Lietuvoje nėra nenukilometrų
ilgio.
į šventąjį Romo vės gojų. Sakyk jam: Herkus dviejų priešų pilių — Baigos ir Braunšburgo —
.galimų
kliūčių. Sutartimi su
Mantas Lebavos krašte iškovojo pergalę; jau šią šventę švęsti?
SSSR Lietuvos prekių mainai
— Brangiai jiems atsieitų pasipriešinimas,
DIDELĖ LIETUVIŠKA padidėję beveik dvigubai. Taip
aname pasaulyje ilsisi landmistras Helmerichas
kryžiuočių
pamaldžias
nosis
dar
erzina
sudegin

ir Ditrichas, jo maršalas; greta jų miega amži
pat padidėję mainai su Vokie
to
brolio
kvapas,
—
sumurmėjo
karštuolis
senis.
tija.
Elta.
nu miegu virtinės jo riterių ir kitų karių. Mes
Ohio žmonės nusprendė kad aliejaus sužiūrėjimas automo
—
Ne!
—
sušuko
pykdamas
Mantas,
—
ir
• atsivedėm pulkus imtinių, mes vežamės didžiu
bilyje yra SOHIO’S antras populiariškiausias patarnavi
C. Pakeltis Pharmacy
mas. Tam yra rimta priežastis. Tas gelbsti apsaugoti
lį karo grobį. Įteik Krivei ką mes dievams au dar kartą ųe. žmonių aukos turi būti panaikin
1001 East 79th Street
^rangius motorus nuo pavojaus delei žemo aliejaus nuslū
koti skiriame ir ant tavo žirgo sudedame. To tos. Dar aš esu vadas ir tik mano įsakymų tu
OHIO valstijoj apie 9,000
(Kampas Crumb Avė.)
gimo.
Apsisaugokit!
Duokit
savo
aliejų
patikrinti
re

liau jam pasakyk kaip mes įsiveržėm Kulmijon ri klausyti kariuomenė. Atveskite imtinius da
darbininkų
turi teisę gauti
guliariai SOHIOAN stotyse, kas yra jų reguliarė prakti
Užlaiko visokias namines ir im
lyboms,
—
ramiai
pridūrė
jis.
užvilktas
mokestis
ir grą
ir, apsikrovę grobiu, pasukom link Lebavos, ir
ka. The Standard Oil Company (Ohio).
portuotas gyduoles nuo visokių li
Nors
dar
buvo
girdimi
keli
priešingi
balsai,
žinimą
į
darbus
Republic
ordino būriai mus vijosi iš paskos, čia mes, ap
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėjusio Reumatizmo, nuo įvairių plieno dirbtuvėse, sąryšyje
sikasę žemėje, laukėme priešo, bet negalėjome bet meilė ir pasitikėjimas savo kariuomenės va
(ŠOKIO)
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir su 1937 m. buvusiu plieno
du
buvo
perdaug
dideli,
kad
kiltų
rimtesni
prieš
atlaikyti puolimo. Vokiečiai užkopė ant pylimo
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka darbininku streiku.
Dar
ir mes turėjom bėgti. Riestai galėjo mums bū jį išsišokimai. Ir kai ilga vilkstine vedami ėjo
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
bininkai
kurie
tais
metais
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
ti. Tuomet aš pastebėjau kad 'ordino kariuome būriai imtinių, pradžioje paskiri balsai, paskui
dirbo Republic plieno dirb
migęs ir kitokių.
visa
kariuomenė
ir
miškas
suaidėjo
perkūnu:
nė išsiblaškė, mėgindama sugaudyti bėglius; ma
tuvėse
ir dėl streiko buvo
ža jų bebuvo aplink vadovybę. Mes pasinaudo “Valio didžiam Rykiui. Valio, Herkau Mantai!”
C. Pakeltis Vaistine
paleisti, gali išjieškoti savo
A Safety Service for You I
Pasinaudodamas karo vado teise, Herkus
jom patogia akimirka ir urmu puolėm juos; kru
1001 E. 79 St. Cleveland, O. užvilktą užmokestį ir gau
Telefonas ENd. 8533
vina buvo kova, daugelis mūsiškių nuklojo kau Mantas dalindavo kilnesnius imtinius tiems va
ti atgal darbus, skelbia N.
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje. L. R. direktorius.
tynių lauką, bet galutinė, visiška pergalė buvo dams kuriuos jis.labiau mylėjo; bet kiti turėjo
(Tęsinys iš pereito nr.)

VAISTINE

HOOOS UP!

Copyright 1940. Thr Standard Oil Cornpar.y (Ohio)

DIRVA

NATHAN G. RICHMAN APDOVANOTAS
MEDALIU UŽ VISUOMENINĮ DARBA

NELAIMĖS JŪSŲ
RANKOSE
George J. Matowitz, Clevelando Policijos viršininkas, sa
ko:
Kadangi automobilių nelai
mės pasitaiko nežiniomis, o ne
tyčiomis tai daugelis žmonių
ir palinkę tikėti kad jos neišvėngiamos. šis iš pirmo žvilg
snio gal ir išrodo teisybe, bet
jėigu patyrinėti nelaimę su au
tomobiliu patirsi visą eilę prie
žasčių. O visa ta eilė priežas
čių galima davesti iki to kad
jos visos yra važiuotojo kon
trolėje.
Tos priežasties delei tamsta
kaipo automobilio valdytojas
esi svarbiausias faktorius trafiko nelaimių padėties. Tam
sta neši atsakomybę už savo
karo stovį, kelio ir trafiko są
lygas. Kokis yra saugus grei1is ant šlapio kelio, ar tavo ka
ras perarti prie karo važiuo
jančio priešakyje, ar galėtum
sustoti laiku jeigu į tavo karo
taką išbėgs nuo šaligatvio vai
kas? Tavo pareiga yra spręs
ti tokius pavojus ir sulyg jų
valdyti savo visą veikimą. Ge
riausia gali išspręsti pats ar
tam tikros sąlygos gali būti
nelaimės priežastimi.

HIPPODROME
‘ ’Till We Meet Again’
Nauja Warner Bros. filmą, “ ‘Till
We Meet Again”, pradedama rody
ti Hippodrome Theatre šeštadieni,
Balandžio 27, kurioje žymias roles
turi garsus artistai kaip George
Brent, Pat 0‘Brien, moterišką rolę
vaidina Merle Oberon ir prie jos
Geraldine Fitzgerald.
Filmos turinys apima kelionę pui
kiu laivu iš Hong Kong į San Francisco, ir vaizduoja dramą, romansą
ir komediją. Miss Oberon ir Brent
sudaro ramontišką porą, kuriems
gyvenime nelemta daugiau susitik
ti. Ji apimta ligos nuo kurios tu
rės mirti, o jis gabenamas į kalėmą, kur turės užmokėti savo gyvas
timi už žudystę.
Prie jų susipina kitų dalyvių nuo
takiai ir prietikiai. Veikalas gra
žus ir Įdomus.

PYTHIAS

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

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

J. Verbyla ir A. čiutelS
savininkai.

Mally Kandidatuoja į
Probate Judge

Už savo pažymų prisidėjimą prie
socialio, industrinio ir kultūrinio
gyvenimo Suv. Valstijose bendrai,
ir ypatingai savo miesto Clevelando, Nathan G. Richman, pirminin
kas Richman Bros. Co., visų savo
darbininkų su pamėgimu vadinamas
“Daddy”, tapo apdovanotas pasižy
mėjimo medaliu, metiniame Cleveland Chamber of Commerce posė
dyje.
Pažymėjimas kuris įteikta su ap
dovanojimu pareiškia kad Mr. Rich
man yra ‘Pasižymėjęs biznio žmo
gus, sumanus humanitaras ir duosnus filantropas. Su savo dviem bro
liais jis išaugina pramonę, įsteig
tą 61 metas atgal jo tėvo, kuri ta
po viena iš pažymiausių ir pasek
mingų biznio pasaulyje”.
“Jis ir jo broliai įsteigė Richman
Brothers^ Foundation
aprūpinimui
nelaimėje patekusių, sergančių, se
nų ir negalinčių dirbti savo darbi
ninkų. Daugelis svarbesnių Clevelando įstaigų gavo iš jų žymias pi
nigines dovanas nežiūrint jų tikybų
ir spalvų”.
The Richman Brothers Co. pla
čiai praskilbo savo geru ir teisingu
apsiėjimu su savo darbininkais, ir
dabai' suteikta Cleveland Award at
žymi teisingą jų užsitarnavimą.
Ta Richman Foundation kuri pa
žymima šiame apdovanojime buvo
įsteigta 1932 m. Nathan G., Charles L., ir Henry C. Richman—iš jų
jau tik Nathan G. yra išlikęs gy
vas. Ta fundacija pradėto su 6,000
Šerų Richman Brothers akcijų, vė
liau padidinta kitais palikimais, ku
rių vienas yra jų brolvaikio, Richard H. Kohn. Dabar ta fundacija
turi $33,000 ineigų kas metą iš sa
vo 11,000 akcijų, kurios visos buvo
padovanotos Richman brolių ir Mr.

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop,
Prie

E.

55th

AVENUE

St.

Už $3 metuose pralinksminsit
visą kaimą — išrašykit Dirvą
saviškiams į Lietuvą.

Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

C
H
E
O
K
E
lt
DRY CLEANERS, INC.

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

Frank Comvvell yra kandidatas 1
Ashtabula County Prosecuting Attorney vietą. Jis yra pasižymėjęs
savo apielinkėje, per 17 metų advo
kataudamas.
Per praeitus tris metus tarnavo
apskrities iždo skyriuje prie rinki
mo užvilktų taksų, turėjo artimus
ryšius su Prosekutoriaus ofisu.
Jis yra Ashtabula apskrities gy
ventojas, čia mokinęsis, advokato
mokslą baigęs University of Michigan.

HARRY’S
Electrical Service Co.
Washing Machine — Vacuum
CIeaner ir Radio
Taisymas

Tūbai ir Reikmenys
Dykai apskaičiavimas su
šiuo skelbimu.

LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR
VALYMO [STAIGA

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

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

CHECKER DRY CLEANERS, lNC‘

Visas darbas garantuojamas.

J. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

6919 Wade Park Avė.

HEnd. 6283

SPEEDY
SAKO:

Call
GLen.
1136

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

(24)

IŠRINKIT 20-me KONGRESO DISTRIKTE
Demokratų Sąrašu Antradienį, Gegužės 14

Clayton Mally, Painesville advo
katas, kandidatuoja į Probate Teis
mą, Republikonų sąraše, Geg. 14.
Jie yra baigęs Ohio Statė univer
sitetą, ir teisių mokslą ėjo Western
Reserve Universitete Clevelande.
Teisių praktikavimu užsiima nuo
1926 metų. Turi 40 m. amžiaus.
Laike pasaulinio karo jis tarna
vo karo laivyne, yra narys American Legion.
Plačiai apsipažinęs ir veiklus sa
vo apielinkėje, užima kelias vietas
Lake County organizacijose.

Wm. J. Kennick į Gongress
Išrinkit pirmą Cosmopolitišką Kongresmaną. 20-me Distrikte yra trys kandidatai, du Airiai ir vienas Slavas. Michael Feighan ir Martin L. Sweeney suskaldys Airių balsus. William J.
Kennick yra vienatinis Kosmopolitiškas (Jugoslavas) kandida
tas ir lengvai gali būti išrinktas, nes 20-tas Distriktas didumo
je susideda iš tautinių grupių žmonių.

William J. Kennick for Congress Committee.

FRANK E. CAILOR
COUNTY TREASURER
Mahoning County

VISOKIS reikalingas karštis . . .
visokiems valgių gaminimo reikalams
gaunamas su Modernišku Gaso Pečium

Youngstown, Ohio
Tinkamas tai vietai, turi gerą rekordą.

Balsavimai Gegužės 14 d.
IŠRINKIT VĖL

ARTHUR B. WILSON
County Engineer — Lake County
Primary Balsavimai Gegužės 14

Republikonų sąraše.

(14)

BALSUOKIT Už

ENdicott 8908

K. STONIS
RESTAURANT

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieškojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

E. C. LAMPSON
For County Treasurer — Ashtabula County
REPUBLICAN PRIMARY —, GEGUŽĖS 14
Apsipažinęs su visuomeniškais darbais ir valdiškomis
tarnybomis — per du metu turėjęs valdiškas vietas.

AKINIAI

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

galima

gauti

pas

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

D-RĄ MATULAITĮ

BALSUOKIT Už

(Lait)

6824 Superior Avė.

1155 East 79th St.

ARCHIE P. BUNDY
(Trumbull Township)

• Kuomet perkat naują pečių jus norit tokio kuris atsakys viso
valgio gaminimo reikalavimui. Todėl tai jus įversinsit gata
vą lankstumą kokį teikia gasas.

County Commissioner — Ashtabula County

C R E D I T!
Dental Platės. .
10-15-20
Weeks
•
•
•
•

FRANK CORNWELL

IŠRINKIT VĖL

Dirvos Agentūra pagel
bės jums išgauti jūsų gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.
Taipgi pagelbės surasti
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir
antrų pilietybės popierų
aplikacijas. Kreipkitės sau
patogiu laiku, išskyrus
trečiadienius.

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

SUPERIOR

Kohh. Iki šiolei š to fondo išmo
kėta suvirs $30,000 darbininkėms
moterims pašalpų laike gimdymo—
moka po $10 savaitėje per 10 sa
vaičių Išmokėjo virš $46,000 ser
gantiems darbininkams; suteikė pa
šalpų $11,200 nelaimėj patekusioms
šeimoms; $17,555 ligoninėms už gy
dymą darbininkų, ir, gal svarbiau
sia, tai suteikė $84,000 paskolomis
savo darbininkams be nuošimčių.
Bėgyje pastarų septynių metų ap
tarnavo 2,879 asmenis ir padarė
1,111 paskolų be nuošimčių.
Richman Brothers Co. buvo pir
mutinė išdirbystė šalyje kuri sutei
kė savo darbininkams ir tarnauto
jams dviejų savaičių atostogas su
apmokėjimu.
Gal būt vieną iš pažymiausių įver
tinimų Richmans darbų padarė Ar
kivyskupas Joseph Schrembs, Clevelando diocezijos galva, kuomet jis
pareiškė kad Richman Brothers įs
taigoje tarp darbininkų niekad ne
būna streikų, kuomet visur kitur
darbininkai su savo darbdaviais ko
voja.
Nathan Gedaliah Richman yra
paskutinis iš trijų garsių Richman
brolių. Jis dabar yra 71 metų am
žiaus ir dar aktyviai dalyvauja biz
nyje.

METRIKŲ IR PILIE
TYBĖS REIKALU

'HAN’S CAFE

5325-27

• BEDARBIŲ eilės Clevelande šymet yra: žymiai mažesnės
negu buvo pernai šiuo laiku —
apskaitliuojama kad pernai šį
mėnesį bedarbių buvo 34,000
daugiau negu yra dabar. Per
nai Balandžio- mėn. darbų j ieš
kančių buvo užsiregistravę net
156,000, dabar gi 122,000.
•WHITE MOTOR Co. gavo
iš Pittsburgho užsakymą pa
daryti miesto reikalams trokų
už $250,000. ši kompanija iki
Birželio 1 d. turi padaryti 145
transporto trokus Prancūzijai.
Darbai White Motor Co. eina
labai gerai.
• TRAFIKO mirčių nelaimė
se, kaip pasirodo, 8 iš 12 auto
mobilistų suimtų už suvažinė
jimą žmonių, išeina laisvi —
reiškia užmušimai būna ne iš
jų kaltės. Daug atvejų kalti
yra patys pėkstieji kurie pa
lenda į kelią ir žūsta arba bū
na sužeidžiami.

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
While You Wait

to

Pay

No Interest or
Carrying Charge

DR.SILVER, - DENTIST
7042 Superior Avė.

Antram terminui — Ekonomiškai Valdžiai
REPUBLIKONŲ SĄRAŠE — GEGUŽĖS 14
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HEnderson 3157

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
6522 Superior Avė.

HEnderson

9292

=
E
=

=

| The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

|
=

6307-11 Superior Avė.

|

N. A. WILKELIS

=

Savininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas

Nauji greitai kaitinanti, ekonomiški viršutiniai degintojai su
teiks jums žemą šutinamą karštį dėl gaminamų be vandens dalykų,
ir staigiai iš to paties degintojo jus galit gauti greitą karštį sku
biam virimui.
i i •j ]!
Naujas sutaikytu oru, insuliuotas pečius duos jums visokį karš
tį kokio tik jums kada gali prireikti — žemą karštį minšktiems,
sultingiems kepsniams, greitą karštį spirginimui ir apkepinimui, ir
visokio laipsnio karščius visokios rūšies kepimams.

IR BALSAMUOTOJAS

=
Pay a Little Down
a Little Each Week

kiam

f=
i

Gaminimo pasekmės esti lengvesnės, daug tikresnės kuomet turi
staigų, įvairinamą GASO karštį. Taigi apžiurėkit pečių kuris pi
gesnis pirkimui, mažiau atsieina operuoti. Pamatykit naujus gasinius pečius išstatytus Gas Office priemenėje.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

GAS

4 dideliems
darbams

Virimui • Vandens šildymui
šaldytuvui • Namo šildymui

1
THE BELL SYSTEM DUOS RADIO PROGRA
MOS PRADEDANT BAL. 29

qJRM£S

MEETON

The Ohio Bell Telephone Compa
ny Clevelande Įveda savo radio programus, kuris pradedant pirmadie
niu Balandžio 29, bus duodami nuo
7:00 iki 7:30 v. (Clevelando laiku).
Tai bus programai kurie eis per vi
są šąli National Broadcasting Com
pany tinklu.
Dedama didžiausios pastangos su
tvarkyti tuos savaitinius programus
taip kad butų naudingi klausyto
jams, sako Rudolph Christman, Ohio
Bell divizijos komercinis vedėjas.
Programuose bus duodama žino
mos klasiškos melodijos, lengvos
operos ir muzikalės komedijos, prie
to grieš 57 asmenų orkestras, va-

PRASIVERŽĖ
AIKŠTĖN
(Pabaiga nuo 3-čio pusi.)
gerbta ir išaukštinta, kad sim
boliškas draugingumo tiltas
tarpe Lietuvos ir Amerikos bu
tų amžiams sustiprintas. Jų
morališkos galybės pavyzdis yra taip kilnus ir iškalbingas:
tam jiedu ir savo gyvybę pa
aukojo. Jų parodytas pavyzdis
yra idealas, praktiškas ir pa
siekiamas.

3)0 N '/OOR.FEE.G

FFANOA vJFFTE.

Dober, Johnny Krutulis. Pete
Klemens.
Tat ir meldžiu priimti šį
garbės ženklą-taurę su atitin
kamais ant jos užrašais, drau
ge su kuogeriausiais mano lin
kėjimais.
(Užrašas ant pirmenybės lai
mėtojų taurės toks:
THIRD AMERICAN LITHUANIAN BASKET BALL
TOURNAMENT
1940
Clevelando Lietuvių
CLEVELAND, O.
Krepšinio komanda,
TROPHY
Viduryje sėdi jos
by
POVILAS ŽADEIKIS
vadas ir Turnyro
Minister of Lithuania
organizatorius
CHAMPIONS
Jurgis K. Venslo
VALIO SPORTIŠKAS
vas.
JAUNIMAS
Tegul šis kuklus ženklas pa
liudija laimėtojų aukšto laips
nio nusipelnymą sporte ir te
gul patarnauja didesniam Lie
tuvos ir Amerikos draugišku
mui ir tampresniems sporto ry
šiams tarpe Amerikos Lietu giausių tautinės pjūties vaisių.
vių ir sportininkų Lietuvoje.
Cleveland, Ohio 1940. VI-13-15.
Lietuva, musų brangioji
III Amerikos Lietuvių Sporto
tėvyne,
Turnyras
žemaičiai, Aukštaičiai
Ruošiamasis Komitetas.
amžiais tave gynė.
Kun. V. Vilkutaitis,
Šiądien tu laisva, matom
Klebonas Šv. Jurgio par.
kaip rojus,
Jurgis K. Venslovas,
Laimingas tebūna ir Tavo
Amerikos Lietuvių Sporto
rytojus.
Sąjungos Pirminjnkas,
P. P. Muliolis, Prez.
Lietuvių Vaizbos Buto.”

LIETUVIŠKUMAS

dovaujamas Don Voorhees, maišy
mas choras iš 14 balsų, du solistai,
Jamcs Melton, tenoras, ir Francia
White, soprano.
Orkestras susideda iš muzikantų
parinktų iš New Yorko pažymiau
sių koncertinių grupių. Daugelis jų
dalyvavo New Yorko "Philharmonic
Orchestre, N. B. C. orkestre po va
dovybe Toscanini, ir kiti iš Metro
politan Operos orkestro.
Šie programai bus girdimi iš se
kančių stočių Ohio valstijoj: WTAM
Clevelande; WLW Cincinnati; WWJ
Detroit, WSPD Toledo; WIRE Indianapolis, WCAE Pittsburgh ir
WAVE Louisville.

ANTROJI OLIMPIADA —
GEDIMINO MIESTE

Ši įspūdinga sporto iškilmė,
kaip ir kiti Amerikos Lietuvių
jaunimo vieši pasirodymai tik
parodo Lietuviškos kilmės tra
dicijų stiprumą ir rodos nėra
reikalo piršti šiam jaunimui ki
tų tautų pavyzdžius ir jau vi
sai netinka praeito karo skolų
klausimą rišti su jaunimo jau
tria siela (o betgi šitokį “monkey-wrench” tūlas kerštingas
rašėjas gavo progos patalpinti
viename rytiečių laikraštyje).
Daugiau organizuoto bendra
APSKRITIES VALDYBA NORI $4,500,000
darbiavimo tarpe Amerikos
Lietuvių jaunimo grupių, dau
BONDSŲ KELIŲ DARBAMS
giau pažinties su Lietuvos jau
Clevelande susiorganizavo County dės tik po $1 prie kiekvienų $2 gau nimu — štai kas turėtų visiems
Ilighv/ay Council (apskrities kelių namų iš Federalės ir Valstijos val rūpėti ir štai kame sportiškas
taryba),
kurios
pirmininku
yra džių.
jaunimas rodo pavyzdį kitiems.
Gharles J. Stihvell, prezidentas iš
Su šiais pinigais apskritis galės
Jau yra įvykus Pirmutinė
Warner & Sivasey Company.
pravesti šešis didžiųjų vieškelių pro
NUO CLEVETautinė Lietuvių Sporto Olim ATMINTIS
: Ta Taryba, susidedanti iš suvirs jektus Clevelande ir apielinkėse.
LANDIEČIŲ
1,000 miesto ir apskrities veikėjų ir
Sako, didžiajam Clevelandui rei piada 1938 metais Kaune, u
organizacijų vadų, darbuojasi pra kalingą modernizuoti trafiko kelius Antroji Olimpiada 1943 metais
Kai Pulk. P. žadeikis įteikė
vesti County Highway Bond Issue nerint išlaikyti lenktynes su kitais
savo
dovaną (čampionų taurę),
įvyks
jau
Vilniuje,
Gedimino
$4,500,000 sumoje, Gegužės 14 d. centrais. Bizniai, algos, profesiona
balsavimuose, prie kurių bus pridė lų ineigos šioje srityje priklauso la mieste. Lietuvos jaunimas tam ; tai p. Venslovas ir p. Muliolis,
ta dar $10,000,000 iš gasolino tak biausia nuo to kaip didysis Cleve įvykiui ruošiasi ir kas ypač Į Clevelando visuomenės vardu
sų iš Federalės ir Valstijos valdžių, landas pajiegs išlaikyti kompetici- įdomu, kad jaunos merginos įteikė Lietuvos Atstovui dė
taip kad susidarys $14,500,000 su ją. Kuomet mes užgirsim šių bondkingumo pareiškimą, surašytą
ma vykdymui vieškelių moderniza sų laidą įgijimui žemės šešiems mo Lietuvoje basket bąli (krepši
ant pergamento:
nio)
lauke
stovi
labai
aukštai.
vimo programo.
derniniams vieškeliams kurie reika
“S. E. p. Povilui žadeikiui,
_Mr. Stilwell Įrodinėja kad sulyg lingi svarbiausiam pagerinimui šio Tat, mieli sportininkai, pata
šio plano Cuyahogha apskritis pri- miesto padėties, mes galėsim palai riu ir jums, net ir šio turna- Lietuvos Įgaliotam
Ministrui
kyti savo miestą ir visą šią. sritį mento laimėtojams, tobulintis ’ Jungtinėms Amerikos Valsty
kompeticijoje su kitais miestais.
NAUJA KEPYKLA
bėms.
šiądien
automobiliai
naudojami toliau, jei norėsite pasirodyti
Reiškiame giliausius padėkos
Mes atidarėm pirmos rūšies daugiausia biznio, ne malonumo rei “vyrais” Lietuvos gentonkasių
ir
pagarbos žodžius už parody
sportininkių
akyse.
kalams.
Daugiausia
jais
naudoja

kepyklą, gera duona, pyra masi važiuoti Į darbus ir iš darbų.
tą prielankumą Amerikos Lie
Sportas
reikalauja
ne
tik
fi

gai ir pyragaičiai.
(20) Susispaudimas koks dabai- yra ant
tuviams sportininkams atsilan
kelių Clevelande ir išlaukėse suda ziško pajiegumo bet ypač ir
kant j u Trečiame Sporto Tur
dvasiniu
privalumų,
tvirtos
va

ro didelius nepatogumus, nes čia
CATHERINE’S HOME
Cleveland, kurį ruošia
neturim nei požeminių traukinių, nei lios, aiškąus ir greito mąsty nyre
BAKERY
: kitokių transportacijos būdų,
Amerikos
Lietuvių Sporto Klu
mo; sportas auklėja gentlemej Tuos bondsus nutarus, bus gali
bas ir Clevelando Lietuvių vi
7309 Wadė Park Avė.
no
tipą
ir
todėl,
bendrai
imant,
ma pravesti Lakeshore Bulvaro pra
tesimas nuo Gordon Park šalia New. tarpe sportininkų negali būti suomenė. Lai tie tamprus ry
York Central_ .geležinkelio bėgių iki blogų piliečių, todėl sportinin šiai kurie iki šiol jungė musų
E. 140 gatvės, aplenkiant tą krei kams prideda parama iš visuo Amerikos sportininkus su Tė
vą kelią per Bratenahl ir sutrum
vyne Lietuva ir toliau jo va
menės ir valstybės.
pinant važiavimo laiką per pusę.
Vyrišku
dovaujami susilauktų turtinBus pratęsta Chester Avenue, su
Šis susirinkimas rodo kad jus
Moterišku
šešių eilių keliu nuo E. 55 iki E. 93 šiądien turite užkariavę širdis
RŪBŲ
gatvių iki vidurmiesčio.
Taisymas j Galima bus pratęsti Jennings Rd. ne tik Clevelando Lietuvių bet
Ir
| nuo pietinio galo iki miesto naujo ir viso Clevelando miesto.
Valymas
sujungimo prie Harvard avė.
aš kaipo Lietuvos Atstovas
Susigrūdimas prie Rocky River džiaugiuosi drauge su visais
dabar sudaro vieną iš didžiausių
trafiko problemų apskrityje.
Ten ir sveikinu šios dienos laimė
GREITAS
bus galima padaryti naujus kelius tojus ir businčius laimėtojus
PATARNAVIMAS
išvažiavimui Į vakarus.
sekančiose rungtynėse, nes
Paimam visą darbą
Prie to dar yra kitų miesto da sportininkų tarpe, kurie run
iš jūsų namu ir pri
lių kurios gaus pagerintus vieške giasi ne vien dėl garbės, pralai
statėm gatavą atgal.
lius.
Telefonųokit
Šitų kelių platinimui ir gerinimui mėt usių nėra.
ir numatyta šie $4,500,000 bondsai,
HEnderson 3050
Pagerbiant sporto tradicijas,
kurie bus patiekti piliečių nubalsa- man yra ypač malonu pasvei
Gegužės 14 d.
J. Bindokas ir 9unai, Sav. vimui
Atsiras daugybė darbų ir bizniai kinti šios dienos laimėtojus —
1194 Ėast 79th Street
į atgis dėl tų darbų, sako šio progra- ! Duųuesne, Pa., Allegheny apI mo rėmėjai.
1 skrities rinktinių žaidikų būrį,
ž I Ali Stars, kurį sudaro (sulyg
oficialio rungtynių programo)
i šie devyni žaidikai: Eddie Wisi bar, Joe Yankitis, Joe Yesesky,
Mes es<%n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = Frank Walkauskas, Pete Waltirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- | kauskas, George Adomitis, Vic
§ sokios Ąpdrauaos (Tnsurance) visai dykai. Todėl pir- E
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Visa tai duoda garbės Cleve
lando Lietuviams. Prie dides
nės vienybės ir geresnio susiorganizavimo tautinės veiklos
pagrindais, Clevelandas galės
vaidinti net vadovaujamą rolę.
Svečias.

NAMAI
Du Dideli Bargenai
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.

Formai Cleaners Ine.

!

Kreipkitės:

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Avė.

Balandžio 3 d. apsivedė Juo
zas Zdanis su Ona Kazlauskie
ne. žlibą jiems davė Lietuvis
kunigas Ivanauskas, buvusioje
Lietuvių šv. Petro bažnyčioje.
Vestuvių pokilis atsibuvo pas
jaunosios dukterį, farmerį Termėnus, kurie gyvena palei Barbertoną. Vestuvėse dalyvavo
be vietinių dar ir iš kitur sve
čių : Dyriai, Vasiliauskai ir
Štaupai iš Clevelando, Lukoše
vičiai ir Youngstowno. Jauna
vedžiai svečių buvo apdovano
ti. Muziką vestuvėms patiekė
Adis Rudis, Visi gražiai linksminosi, Lietuviškai pasidainavo.
Juozas Zdanis yra didelės
Lietuvos rėmėjas, labai daug
aukavęs, ir šymet Lietuvos
Nepriklausomybę minint pri
sidėjęs stambiausia auka Vil
niečių parėmimui. Jis paeina
nuo Vilniaus. Jo žmona yra
veikli Akrono Lietuvių draugi
jose, per du metus buvo SLA.
354 kuopos pirmininkė; daly
vauja Lietuvių veikime. Jos
sūnūs Antanas lanko Akrono
universitetą. Ji yra Dirvos
skaitytoja. Linkini jiems pa
sekmingo gyvenimo

Biznieriaus J. Gari jono žmo
na pereitą rudenį važiuojant
automobiliu tapo labai sužalo
ta, ilgai sirgo, jų automobilis
toje nelaimėje buvo sudaužy
tas. Dabar ji kiek pasveiko,
ir šiomis dienomis Gari jonai
vėl įsigijo naują automobilį.
Pas A. Mockevičių ir Jukną
atsilankė Bražionis iš Chicagos. Jis aplankė ir kitus savo
draugus.
J. Vaiveckas gavo praneši
mą iš Mansury, Ohio, kad ten
mirė jo draugas, Pranas Kve
daras. Jis pirmiau gyveno Akrone.
Pranas Martinkus nuo Ravenna, O., lankėsi su reikalais
Akrone, čia aplankė savo drau
gus Palionius, Vaiveckus, Oleknavičius, Jonuškus ir Termenūs.
Kalnas.
Jieškom Mekaniko
Reikalingas geras mekanikas prie
truck body, damp body darbo. Gali
tapti musų partneriu ir išdirbti ge
rą bizni. Dirbtuvė 50x50 pėdų di
dumo, gerai Įrengta. Tinkamas vy
ras galėtų būti jos ir viso darbo
užvaizdą. Nereikia “helperio“, bet
atsakančio mekaniko ar partnerio
Į ši biznį. Kreipkitės tuojau. Tu
ri būti ramus žmogus.
((19)
596 Locust Street,
AKRON, OHIO.
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Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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Namu Maliavotojas,
Popier luotojas
Dekoratorius
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Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

P. J. KERSIS

»<

809 Society for Savirigs Bldg.

»•

Telefonas:

t
❖

A

Ofiso MAin

1773

Namų

KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

Lietuvis

■fa Kuomet’ turėsit Elektrišką Pečių savo
namuose, jus turėsit patogumus kokių jokis kitas pečius negali jums duoti—pato
gumą valgį gaminti tyru karščiu.

I

Laikas apsirūpint savo namo aptaisymo darbu ne t:k iš vidaus
bet ir iš lauko. Užsakykit savo
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
rynų, stogų ir visą kitą.

4
4

Telefonas POtomac 6899

Elektriškas virimas—tyro karščio virimas
—yra švarus kaip elektros šviesa! Kereikia gramdyti suodžių nuo puodų ir skarvadų. Mažiau šveitimo, mažiau skalbimo,
mažiau valymo vidaus ir sienų popierų, ma
žiau perdekoravimų. Taigi daug mažiau
valymo ir perdekoravimo kaštų!

495 East 123rd St
— i

r-

I Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY
___ O

PR. KUNCA1TIS
i

Savininkas ir Kepėjas
e

Įsigykit Elektrišką Pečių savo namuose.
Pradėki t dabar džiaugtis švariu, geresniu,
EKONOMIŠKU elektrišku valgių gamini
mu. Pirm negu pirksit naują pečių, pama
tyk it puikius naujus Elektriškus Pečius
dabar išstatytus krautuvėse!

®

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.

VISADA PRAŠYKIT

TITE

NEW DEAL DUONOS

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
K,

I!

i

Kaip suvirš 2,500,000 kitų savininkų, jus
taip pat patirsit kad Elektriškas Pečius
duoda geresnes pasekmes. Maistas gami
namas beveik be vandens, elektrišku budu
esti skanesnis, turtingesnis vitaminais, jr
daug sveikesnis.

'■■I

'ii

Mažiau negu

7c

į dieną

Elektra sunaudojama virimui Elektrišku Pečium
atsieina mažiau vidutiniai negu 7 centai dienai.

ELECTRICAL

LEACUE

s

DIRVA
4

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

PHONE:

❖

Keli šimtai Lietuvių atsilan
kys į Lietuvių salės 2) metų
sukakties paminėjimą? Ar šėrininkai, kurie dūsauja kad sa
lė nemoka dividendų, žino kad
jų pačių nuosavybės, jų Lietu
viško namo, Į kurį inėjo 2 J me
tų atgal pavasarį, paminėjimas
rengiamas sekmadienį, Gegu
žės 12 d.?
Salės direktoriai ir komisija
ruošia smagų programą svečių
palinksminimui, paimta geri
muzikantai šokiams, vienu žo
džiu iš programo rengėjų pu
sės viskas paruošta, tik reikm
kad patys šėrininkai parodytų
savo gerą prijautimą, ateida
mi į tą balių patys, atsivesdami visus savo šeimos narius ir
savo draugus.
Už vieną dolarį įžangos į sa
lę gali ineiti šėrininkas su sa
vo pači ule ar panele ir su savo
draugų pora, nes įžanga tik
25c. Vaikai bus įleidžiami nemokamai.
VAKARUŠKOS

Penktadienio vakarais per
ištisą vasarą, iki advento, bu
na Lietuviškos vakaruškos sti
visokiais Lietuviškais prismokais: bulviniais blynais, žuvi
mi, hamburgeriais, alučiu ir
degtine (yra ir saldžių gėri
mų) visiems A. L. Piliečių Klu
bo nariams. Visą vakarą mu
zika drožia, susirinkusieji šo
ka, užkandžiauja, vaišinasi ir
dainuoja.
Tapkit klubo nariais, jums
įžanga bus tik su narystės kor
tele. Laikas nuo laiko neuž
mirškit aplankyti savo Lietu
viškas užeigas, ir užsukit į Lie
tuvių salę, vietoj lysti kur i
svetimtautiškas vietas.
S.L.A. MOKYKLA
RENGIA VAKARĄ

4

6820 SUPERIOR <AVE.

ENdicott 4486

CLEVELAND, OHIO

AN INVITATION

,A.».

LIETUVIU SALĖS IŠ
KILMĖ ARTĖJA

Youth’s Forum

?
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS i
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Cleveland is knovvn as a cosmopolitan city, composed of the peo
ple of manv lands and nationalities,
vvhose traditions, culture and background i's blended together to make
it colorful, interesting, hospitable
and friendly, a city to be ,proud
of, and a pleasure to live in. The
blending of these various national
ities vvith a friendly spirit have
left a monument of beauty and
culture to the city and future generations, in the chain of nationality “Cultural Gardens” on vvhich the
eyes of the world are turned- at
the mention of Cleveland.
The
Lithuanian Garden being one of
the most impressive in artistic and
cultural value.
In the past the Lithuanians have
alvvays responded and co-operated in
narticipating in the various international activities presented in Cle
veland such as art exhibits, expositiens, folk lore, musical and song
"estivals, parades, and other forms
of • cultural and artistic demonstratiens. In many of these the Lithlan’an group vvas the source of
:ride- and joy, and left the impresoięn that though the nation is
imall. its artistic and cultural contribution to the vvorld is of equal
value as those of other and larger
nations.
John T. DeRighter
On the other hand, sad to say,
valstijos legislaturoje yra ge in some of these iriternational prethe Lithuanian group did
riau tinkamas tai vietai, ypač sentations
not make the best possible shovving,
dar DeRighter, kuris tarnavo and vve mušt admit that instead of
ir Atstovų Rūmų komisij ose. a sense of pride and joy, vve vvere
Todėl jis parekomenduoti vi- left vvith the heartache of dissapointment, for vve knevv vvithin us
siems balsuoti yra lengviau ne- that
it could have been better and
gu tokie kandidatai kurie ne- vve should
have been proud and
turėdami ką veikti, kartais ne- hapnv. The resulted failure vvithtinkami į valdiškas vietas, no- out doubt vvas due to the lack of
of the participants,
ri į jas įsiskverbti kad galėtų eo-operation
vvith not enough serious preparation
visuomenę išnaudoti.
in advance, nor enough effort put
Iš didelio skaičiaus Demo into it, to make it the best shovv
kratų ir Republikonų kandida ing the Lithuanians can give so
of us could be proud that
tų į Ohio Legislaturą nominuo- everyone
vve are Lithuanian, a fact vve can
sis po 18 iš abiejų partijų. Pa- never
deny. "VVe Lithuanians should
sistengkit visi kad Jonas T. feel -4t a duty that vvhat ever vve
do, vve should do vvith the best of
DeRighter butų nominuotas.
ability, and leave an unforgetTautinės grupės Clevelande our
table impression on those around
deda pastangas kad gautų no us
vvho vvill remember the Lith
minacijas Cosmopolitan Demo- uanian group as attractive, artistic
eratie Lygos užgirti kandida and impressive.
tai. Dirvoje bus pranešta ku The International Institute of the
vvith the co-operation of
rie kandidatai į tą 18-kos eilę YAV.C.A.
the Nationality groups of Cleveland
bus užgirti. Bet pirmoje vieto of
vvhich about 15 are represented
je Lietuviams turi rūpėti bal are making plans to sponsor a
suoti už savą — “Lietuvis už Folk Dance Festival at Edgevvater
Lietuvį”, paskui gi 'paremti ir Park in June. The tentative date
far is sėt for the 16th, and is
kitus mums draugiškų tautų so
free to - the public. This is going
kandidatus.
to be a huge affair and vvith over
fifteen nationalities participating the
expected turnout to vvatch this pro
is naturally thousandš. Here
DR. VINCO KUDIRKOS NA gram
is a chance for the Lithuanians of
RIAMS PRANEŠIMAS
Cleveland to turn out en masse, not
to see a beautiful colorful and
Draugijos susirinkimas atsi only
performance of folk dances
bus ketvirtadienį, Gegužės 2, varied
in bright colored nationality cosLietuvių salėje, paprastu lai tumes, būt an invitation is extendku. Šiame susirinkime išgir ed to all vvho vvould likę to particisit daugiau apie draugijos ren pate and dance the nevv and revived
F'olk dances, vvhich never
giamą pikniką, kuris atsibus Lithuanian
have graced the stages of Cleveland
visiems žinomoj vietoje, Camp before.
by-Heck, Birželio 16 d.
Severai weeks ago a group of
Gerbiami nariai, malonėkite young
people organized vvhat they
atsilankyti į šį susirinkimą ir have named «jthe “Lithuanian Folk
pasiimti įžangos bilietus. Visi Dance Circle”, and have been meet
every Monday evening to learn
turite žinoti kad metiniame su ing
these nevv Lithuanian folk dances.
sirinkime buvo nutarta kiek They
have found it fun to get to
vienam nariui įsigyti po bilietą gether, and more fun to participate
ir to reik laikytis. Komisija. in these dances. Hovvever, the par
ticipating group is rather small and
for the Folk dance festival there is
need of at least thirty partici
APSIVEDĖ
pants to make a nice shovving, or
P-lė Ona Matulaitytė, Vinco a small group vvill be lošt in the
ir Onos Matulaičių duktė, su massive shell of Edgevvater park.
are inviting all dancers, old
ėjo į moterystės ryšį Balan andWe young,
children and parents,

Visi Cuyahoga Lietuviai Piliečiai turi Progą Bal
suoti už Savo Kandidatą į Ohio Legislaturą
Lietuviai Ohio valstijoje vėl
gali turėti savo atstovą Ohio
valstijos legislaturoje jei visi
Cuyahoga apskrities balsuoto
jai Lietuviai patys už jį bal
suos ir paagituos savo draugus
ne Lietuvius balsuoti už jį.
Jonas T. DeRighter, Lietuvių
Taupymo ir Paskolos Draugi
jos sekretorius, išbuvęs du ter
minu Ohio legislaturoje, no po
ros metų pertraukos vėl kan
didatuoja j tą pačią vietą De
mokratų partijos sąrašu. No
minacijų balsavimai bus antra
dienį, Gegužės 14 d. Iki tos
dienos yra dar laiko pasidar
buoti, paagituoti už jį tarpe
savo kaimynų ir draugų dirb
tuvėse ir visur, ir Jonas T. De
Righter lengvai gali nominaci
jose laimėti. Tai butų jau pu
sė darbo atlikta.
Lietuviams, kurie politikoje
vra dar naujukai, reikia įsiti
kinti sau kad kandidatas turi
būti nominuotas pirmiau negu
galima už jį balsuoti bent ko
kią vieta galutinuose rinki
muose. Taigi eiti ir balsuoti
nominacijose (Gegužės 14 d.)
yra lygiai svarbu ■ kain ir bal
suoti rudenį, kuomet bus galu
tinieji rinkimai.
Nors turint Lietuvį atstovą
savo valstijos legislaturoje bus
naudinga visiems Ohio valsti
jos Lietuviams, tačiau iį nomi
nuoti ir išrinkti gali tik Cleve
lando. ir Cuyahoga apskrities
balsuotojai. Visi Lietuviai ku
rie tik yra Cuyahoga ribose
gali už musų vientautį ne tik
natys balsuoti bet ir agituoti
tarpe savo draugų.
žmogus kuris- kartą tarnavo

išpuola
dar tik šį sekmadieni — visu
mėnesiu vėliau po katalikiškų
SLA. 14-tos kuopos jaunimo Velykų.
Graikų tikybos prisi
mokykla, kuri veikia jau du laiko Rusai,
Ukrainai, Rusinai,
metai, rengia Gegužės 26 d. sa Serbai, Graikai,
vo vakarą, Lietuvių salėje. Sa rai ir Kroatai. Rumanai, Sylė bus atdara nuo 6 vai. vaka Seniau Lietuvoje, Kauno pu
re.
Velykos būdavo taikomos
Programas bus išpildytas sėje,
sulyg senojo kalendoriaus, tai
mokinių pastangomis, susidės yra
Graikų Katalikų.
iš kantatos, dainų ir tautiškų
šokių. P’o programo gi bus šo
©RETAI TAIP ATSITIN
kiai ir balius visai publikai.
KA. Tūla moteris buvo paim
SLA. 14-tos kuopos mokyklą ta į Huron ligoninę operacijai.
lanko virš 30 jaunų Lietuvių Ja lankydama jos duktė ligo
vaikų ir mergaičių, .Darbas ninėje pajuto skausmą šone, ją
atliekamas mokytoj ų ir rėmė- užatakavo appendicitas, ir jai
jų pasišventimu, nes mokymas prisiėjo atsigulti toje pačioje
visiems nemokamai, nežiūrint ligoninėje operacijai.
ar vaikai butų SLA. narių ar
©MOKYKLŲ Taryba pasi
ne.,
ryžus
leisti balsavimams Ge
Lieuvių kalbą mokina Juo
zas Bendleris ir poni Tamošai gužės 14 d. 1-mill taksų pakė
tienė; dainavimo mokina p. Bi- limą mokyklų reikalams dve
ruta žurienė, tautiškų šokių— jeto metu laikui.
®Iš WPA viešų darbų, kaip
p. Ona Karpienė. Jaunimas vi
sapusiai lavinamas, auklėjamas rodos Clevelande turės būti
paleista apie 5,000 darbininkų
Lietuviškoje dvasioje.
nuo
dabar iki Birželio 30 d., jei
Mokyklą gali lankyti visų S.
L. A. kuopų nariai Clevelande, Kongresas neužtvirtins Prezi
nemokamai. Taipgi visų kuo dento patiektą reikalavimą pa džio 20 d. su B. Woloszunek.
pų nariai prašomi paremti ši skirti daugiau pinigų šelpimo šliubas buvo šv. Ignaco bažny
čioje, su atitinkamomis iškil
parengimą, nes jo pelnas labai reikalams.
mėmis. Bažnyčioje dalyvavo
reikalingas mokyklos išlaiky
abiejų jaunavedžių tėvai ir jų
mui.
Komisija. LAIKĖ KVOTIMUS
giminės ir draugai.
Alvina Luižienė pereitą sa- _ Vestuvių pokilis atsibuvo sa
vaitę
buvo išvažiavus į Colum lėje ant Denison avė., kur da
SUSIRINKIMAI
bus, Ohio, laikyti kvotimus lyvavo daug svečių, vietinių ir
Lietuvių Vaizbos Buto susi moterų plaukų ir bendrai gro
rinkimas įvyks sekmadienį, Ba žio profesijai. Kartu buvo nu iš kitų miestų, viso apie 300.
landžio 28, nuo 9:30 vai. ryto, važiavę jos vyras, Petras Lųi- Giminių buvo atvažiavusių ir
iš tolimesnių miestų. Nors ne
P. P. Muliolio ofise.
za, ir motina, Julė Salasevičie- vienos tautos visi žmonės bu
—Lietuvių Darželio Sąjun nė.
vo, tačiau viskas išėjo labai
gos susirinkimas bus laikomas
gražiai.
pirmadienį, Bal. 29, Lietuvių
Jaunevedžiai išvažiavo “me
©MIESTO Elektros gamyk
salėje, nuo 8 vai.
la kalba apie mažinimą savo daus mėnuliui” praleisti, ir su—SLA. 14-tos kuopos susi- elektros kainos miesto elektros gryžę apsigyveno ant W. 106
rinkimas atsibus trečiadienio naudotojams, tikslu priversti street. Linkėtina jaunai, gra
vakare, Geg. 1, Lietuvių salė Illuminating kompaniją taipgi žiai porelei laimingo ir ramaus
Svečias.
mažinti elektros kainą. Taip sugyvenimo.
je, nuo 7:30 vai.
elektros kainą sumažinus, žmo
pradėtų daugiau naudoti
F. BARANAUSKAS nės
elektrą ir tokiu budu priverstų
East Ohio Gas Co. mažinti gaSiuvėjas
so kainą. Kaip žinoma, miesto
valdžia ilgai kovojo prieš gaso VYRAMS Vilnoniai be ran
SIUVA, TAISO IR VALO
kainos pakėlimą, bet kompani kovių sveteriai ...
RUBUS.
ja laimėjo bylą ir gaso kainą Visokių skirtingų
•
Paima iš namų ir pristato.
pabrangimo apie pora metų
spalvų ir didumų.
atgal.
895 East 128 Street
VYRAMS SKRYBĖLĖS
Tek MU. 3549
Naujų Pavasarinių
$“| .95
PROKOPAS LAIMI
spalvų
ir
pavidalų.
JEddie
Prokopas,
garsaus
at

Reikalauja Vyry
Didelis pasirinkimas.
leto Juozo P'rokopo brolis, lan
DESĖTKAS VYRŲ, 35 iki 55 kydamas Catheral Latin gim
VYRAMS OVERALL
m., vedusių, — Pardavimui nazija, kurioje ir Juozas pra
Dr. Davis’ Famous Air-Cush- garsėjo, daugiau ir daugiau at | Kelnės, Sanforized,
ioned Health Shdes, patyri sižymi savo mokyklos sporte. I stiprios, darbinės,
mo nereikia, mes išmokinant, Pereitą savaitę Eddie laimėjo
pilno didumo iškirptos
uždarbis $5 iki $15 komiso trijose lenktynėse, kuriose jis
kasdien, investuoti nereikia. atstovavo savo mokyklą, ir per
GEO. MERRITT SHOE CO. jį jo mokykla atsistojo pirmo
Ine., Room 3, 1706 Euclid je vietoje. "Kompeticija buvo
su Shaker Heights gimnazija.
avė., 9—12 rytais.
• GRAIKŲ Velykos

especially young people between 15
and 20 to come and join us, and
learri these dances together, so that
on June 16th the Lithuanians of
Cleveland vvill stand out as the best
folk dance performers in Cleveland.
Let’š make this the bept shovving
i of Lithuanian talent ever made in
Cleveland.
Rehearsals start promptly at 8
P.M. in the “Little Theatre” of the
YAV.C.A. building on 18th and Prospect Avė. Mrs. Karpius is instructing and vvill be there to vvelcome
all new dancers.
Lithuanian Folk Dance Circle.

Lithuanian Dancers
Perform
WASHINGTON, D. C. — A tal
ented group of Lithuanian dancers
from Chicago under the direction
of Vytautas Beliajus, have performed in Washington, D. C., on April
■24 to render a program for the
American Lithuanian Society, the
Knights of Columbus and their innumerąblę friends ąt the Knights
of Columbus Hali.
The program
vvas an unusual success, vvith its
sparkling solos, group dancfrig and
accordion and vocal numbers.
A
party completed the celebration.
This dancing group vvill take part
in the National Folk Festival in
this city on April 25, 26, and 27 at
Constitution Hali. This šame group
has taken part in the National
Folk Festival programs during the
past two years and has established an enviable reputation for their
ability as a dancing and entertaining group.
Their talent enables
them. to put on dances not only of
the old-folk Lithuanian types būt
also the dances of a num’oer of
European countries.
Mr. Beliajus, vvho has been i n
this country for a short number of
years, has been able through his
expert ability as a dance instructor to gather together and teach
the present group the many dances
that are included in their program.
J. J. Waicikauskas.

Baltic-American

Society News
The Lithuanian Section of The
Baltic American Society of Washington, D. C. will nresent Mr. Vy
Beliajus and his
tautas Finadar
’
group of talented dancers.
The
performance takes place on Thurs
day, April 25, in the Garden Tea
House of the Dodge Hotel.
All donations over and above the
price of admission will go toward
the relief of war refugees vvho were
stranded in vvhat is now the Vil
nius Province of Lithuania.

JUMS PATIKS

HOUR

W T AM M 7į P* MII i

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

11

(Ohio laiku)

James Melton, Tenor

9114 St. Clair Avė.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Dabar Laikas Pirkti ir Taupyti
VYRAMS

VYRAMS KELINĖS

Kelinės, marškiniai O
trumpos, gerai iškirptos, geros stiprių spalvų.

VAIKAMS KAYNEE

VYRAMS ŠILKINIAI
KAKLARAIŠČIAI
PC C

.

naujų pavasarinių
spalvų, didelis pasirinkimas.
♦

vaikams labai patiks.
Keleto amžiaus mierų.

THE
MER & IIMVII
REiCH CO
■ ■ 88- llatrima-ll

o

YOUNGSTOWN, O.
_ St. Ann’s defeated the St. Fran
cis Teaki out in the play off for
the Catholic Church League C-hampionship.
High single game V.
Subonis 224. High 3 games Pat.
Meley 601 for St. Ann’s.

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

The 8 team Lithuanian League
finished its season lašt Sunday,
April 21. Standings of the teams
at the finish of the season are:

TEAM
CAPT.
L
W
Cleve. Radio (Vitonis)
31
53
35
Athletic Prod. (Norbert)
49
Stonis Cafe (Levickas)
36
48
43
Arlington Coal (Samolis) 41
Coudem Motors (Guzaus.) 39
45
47
Lawn. Cafe (Chester
37
47
Lime Colas (Svetkaus.)
37
Coventry Rec. (Visnaus.)
52
32
The Lithuanian, Doubles and Sing„
les Handicap Tournament got un
der vvay lašt vveek and continues
Friday, Saturday and all day Sun
day, April 26, 27 and 28, at Cov
entry Recreation, 1846 Coventry Rd.
70% difference of average, 400
doubles and 200 for singles. Med
ais avvarded to winners.
Leading the field of singles is
Ben Kundrot blasting the pins for.
a 659 series including the handi
cap. Tony Levickas, vvho lets the
Portage Market bookkeeper, Albina
Misevich beat him in three games
at Omarlo’s, is second vvith a totai
including handicap 634.
The Wise brothers Ralph and
Frank are at the top in the doub
les vvith a 1315 totai. We again
find Ralph Wise teamed vvith Stanley Halaburda taking second place
by knocking the pins for a 1207
totai. Mr. A. Visnauskas Sr. and
Mr. John Pavilonis are in third
place by blasting the pins in the
first tournament play either have
competed in for a totai of 1205. 4
The scores above stated are including handicap.
Bovvlers mušt be of Lithuanian
descent.
Prize list according to
entries. Doubles bowl as often as
you vvish būt with new partner
each time.
Entrv fee is $1.00 per man in
the doubles, $1.25 per man in the
singles.

su /

PARSIDUODA NAMAS

VYRAMS KOJINĖS
trumpos, vasarinės *J PC C

šviesių ir tamsių
spalvų, stiprios nešiojimui.

Js

Duodam ir iškeičiam Green Stamps

k

*

ts

TOPCOATS
Made to
Measure

Ready

i

22-so

to
W ear
TOPCOATSV

/ Mill
/ End
f PANTS
To

15.95 >

Order

3.95

BROS.

■ r

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

E V A’ S
DRY CLEANING
❖

.J.

❖

Superior ir E. 79th dalyje,
2 šeimų, 4 mūriniai garažiai
ineiga $50 mėnesiui, kaina tik
$3500. Kreiptis:
Mr. SCHWIMMER
933 East 79th Street

J

BOWL1NG TEAM
NOTĖS

ST. FRANCIS
Subonis ______ _____ _____
572
A. Derin ___________ _________ 498
Andrews ________ i___ _
453
Derin _____ ______________ 489
Derin ______________ _______ 533
Totai __________________ 2545

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, išvalom ir
sutaisom.

*♦* Paimam

X
❖
X
♦♦♦
V

A

f

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

iš namų ir pristatom
gatavus atgal.
❖

EVA PETRAITIS ?❖❖
6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

Y
’h
f
❖
❖

g DEULA C JAKUBS

ts

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

*

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

APATINIAI

Darbinės tamsių ... $^ .69
spalvų, tinka darbui,
stiprios dėvėjimui.

VAIKAMS KELNAITĖS
stiprios, su pamušalu
$1

e

Francia White, Soprano
Donald Voorhees ir
Bell Symphonic Orchestra
ir Choras
JL

Telef: MUlberry 0744

geri marškiniai
stiprus, balti, margi •
2 už $1.50.

•

MAN WANTED
Tvvo girls vvere discussing men.
“Which vvould you desire most in
your husband — brains, vvealth, or
appearance?” asked Dorothv.
“Appearance,” responded Alpha,
“and the sooner the better”.
Galt Reporter,

i
i

POLITICAL QUINTS
A census taker happened into this
one:
“How many in your family ma’m?”
“Five,” she snapned. “Me, the old *
man, kid, cow, and eat.”
“And, polities in your family?”
“Mixed. I’m a Republican, the old
nian’s a demoerat, the kid’s a wet,
the cow’s a dry, and the cat’s a
mormon 1 ”
—The Candle

ST. ANN’S
Colonna ___________
530
Sernluco __ ____________
511
Barile ________________
144
Bernąrd ______________
502
P. Meley _____________
601
B indąs ________________
138
Lalla _________________
163
Totai _____________
2589
Nevv officers eleeted for the St.
Francis Young Men’s Athletic Club
are:
President, Walter Andrevvs — Vice
President, Stephen Janis — Secretary, John Rodgėrs — Treasurer.
Joseph
Derin —
Serg.-at-Arms,
Albin Derin.

Kas Pirmadienio Vakarą
Pradedant Balandžio 29

Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS IŠ LAUKO.

A woman of forty-five, after
little more than tvvelve months of
unsuccessful advertisement answering, not long ago inserted an ad
vertisement in a newspaper saying that the “best lady bookkeeper
in London” vvas looking for a job.
Everyvvhere she had been “turned
dovvn ’ as soon as it vvas learned
she vvas over forty. In the adver
tisement she boldly stated “I am
not as pretty as I vvas.”
Within a fevv days she had re
ceived many letters and vvithin a
vveek had started vvork!
Not long ago an advertisement
appeared in an American paper in
vvhich a man stated that his experience included “tvvo years in
penai institutions of high standing.
While the market for penai graduates is admittedly in a slump, said
the advertiser, “here’s an Ex. vvho
believes his value to his employer
is enhanced because of the experience.” The advertisement vvas humorously vvritten and mentioned
that the man had not got an underslung jaw, baby-killing ambitioris
or taking vvays.
Within three days the advertis
er received fourteen offers of jobs.
Matches got another man a job.
In the days of depression a young
man borrovved a finai $10 from his
father. He had seen book matches
printed vvith appeals for charity.
Whv not book matches printed vvith
appeals for a job? He had 2,500
printed vvith his 4$10. He dropped
them vvherever he thought they
might be useful.
Within a fevz
days all Nevv York vvas talking
about the young fellovv.
H e had
done something original.
He got
the job.
An idea may get you a job.
Think of a nevv idea — and remem
ber, it may be through the very
handicap that has kept you out of
work that vou get a nevv job.
—Frank Mass in Ansvvers

e

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

By Jav Dce

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
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į Lietuviška Didele Išdirbyste
i

Langams užtraukti BĮ indų (Shades)

I VENĖTIAN BLINDS
E

=

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
SAVO LANGUS SU

PUOŠTI

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes

pasirengę Lietuviams

patarnauti

prieinama

kaina.

I

STAtE WINDOW SHADES

=

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

|
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