t

—---------

4E FIELD)

DIRVA (THE FIELD)

N WEEKL Y **

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Publishęd every'l’Tiuay in Cleveland by the

-

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose -----------Kanadoje ir Meksikoje---------Lietuvoje ir kitose šalyse----------

1KANAGING ED1TOR—K., S. KARPIUS

Entered as Šec<nd-Class matter December Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the Act of March 3, 1879.
*

No. 20

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

The only National Lithuanian Newspaper publishęd in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
į

KAINA 5c.

CLEVELAND. OIIIO GEGUŽfiS-MAY 17. 1940

$2.00
$2.50
$3.00

DIRVA
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

25-ti Metai (25th Year)

^®8* 47

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori dar 975 Milijonų
Viešiems Darbams

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ PRANCUZIJON
Paryžius, Geg. 16. — Smarkiai puldami Vokiečiai iš
plėšė savo tankų šūviais plyšius aliantų pozicijose prie
Metise, po perėjimo tos upės trijuose punktuose 50 mylių
fronte nuo Namur, Belgijoje, iki Sedan, Prancūzijoje.
Vokiečiai įsiveržė į Prancūzų sritis. Prancūzų ka
ro vadai, susidurdami su šia nauja pavojinga padėtimi,
nutarė apleisti kariavimą iš pozicijų ir pradėti mėtymąsi iš vietos į vietą, kur labiausia reikalinga.
Mūšiai eina gana smarkiai, dalyvauja tankai, infanterija ir aviacija.
Londonas, Geg. 16. — Britų karo lakūnai darė di
džiausius šio karo puolimus Vokiečių kelių ir gelžkelių
linijų rytuose nuo Reino.
Karo fronte prie Sedan dalyvauja šimtai lėktuvų,
kurie sutramdė Vokiečių pasiryžimą daryti smarkų ver
žimąsi į Prancūziją gilyn. Lėtkuvai ardė tiltus, užblo
kavo kelius ir sprogdino karo mašineriją, išvaikant ka
reivius. Apie 200 Vokiškų lėktuvų numušta Belgijos už
puolimuose.
Berlinas, Geg. 16. — Vokiečiai skelbia kad Belgiją
jie užkariaus į septynias dienas, ir tuomi “pradės savo
muši už baigimą karo”. Belgiją užėmus, jie gaus artimiausį priėjimą prie Anglijos, kurią pasiryžę bombar
duoti oru ir gal toli šaunamomis kanuolėmis.
Naziai pasiryžę visu žiaurumu pulti Belgijos sosti
nę Brusselį. Sako, jeigu Belgai nori išgelbėti tą miestą
nuo sunaikinimo turi liautis kariavę prieš Vokiečius.
Vokiečiai įsiveržę į Prancūziją už Magino t linijos
tikisi užklupti Prancūzus ten kur jie neturi jokių tvir
tovių, ir taip tikisi užpulti Paryžių.
Londonas, Geg. 15. — Vokiečių žygių nei Belgai nei
Holandei nesulaikė, jei tik kur nors sutramdė laikinai.
Visa Holandija užimta, Holandų karo vadas įsakė savo
kariuomenėms liauti mušius.
Vokiečiai užėmė nekurtuos svarbius punktus Belgi
jos ir prisiartino prie Prancūzijos. Sako įsiveržė ir į
Prancūziją, užėmė miestą Sedan.
Vokiečiai grąsina užpuolimu pačios Anglijos iš nau
jai užimtų Holandijos punktų, nes Vokiečiai prisiartino
prie neplataus vandens skiriančio Holandiją nuo Britų
salų. Berlino radio stotis skelbia kad Vokiečių lėktuvai
yra jau per pasiekimą tolumą nuo Anglijos uostų, ir
Anglija gatava tiesioginiam atakui. “Britai, kurie pra
dėjo karą, dabar pradės jausti jį ant savo kailio”, rėkia
iš džiaugsmo Vokiečiai. “Kada mes busim visai pasi
rengę, tam tinkamu laiku, kada Anglams bus nepatogausia, mes užpulsim Angliją”, sako naziai.

i CHURCHILL

LIKO BRITŲ PREMJERU

Naujas Lietuvos Ka
riuomenės Vadas

Londonas, Geg. 10. — Chamberlain pasitraukė iš
premjero vietos, karalius pakvietė Winstoną Churchill
sudaryti naują kabinetą. Jam pradėjus darbą ir įvyko
tas staigus Vokiečių užklupimas Holandijos ir Belgijos.
Churchill suorganizavo veiklų kabinetą, pradėjo sa
vo šalyje kitataučių gaudymą, kad jie nepagelbėtų Vo
kiečiams pravesti užpuolimo.
Atstovų Rūmai išnešė Churchill’ui pasitikėjimą 381
balsais prieš 0. Britų karalius išleido įsakymą šaukti
karo tarnybon dar 2,500,000 daugiau vyrų.
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E. GALVANAUSKAS, Lie
tuvos finansų ministras, pain
formavo spaudą apie Balandžio
17 d. pasirašytus tarp Lietuvos
ir Vokietijos prekybos susita
rimus. šie susitarimai yra tik
pritaikyti prie karo aplinkybių.
Šiaip, pasilieka galioje 1939 m.
Gegužės 20 d. sutartis: Pasi
rašyti nauji susitarimai regu
liuoja Lietuvos prekių mainus
HOLANDlJA, BELGIJA UŽPULTOS
1 su Vokietija tik iki šių metų
Reikalauja Prižadu Ne
pabaigos. Vokiečiai parodė vi
įsivelti į Karą
sišką esamos būklės supratimą
Londonas, Geg. 10. — Hitleris, paskelbdamas pra
ir pasitenkino tik tais Lietu
Washington.— Amerikos
džią karo kuris “nuspręs Vokiečių tautos likimą sekan
vos
produktų ir prekių kiekiais
Darbo Federacijos vadai
čiam tūkstančiui metų”, puolė visu smarkumu į Holankuriuos
Lietuva gali patiekti,
rengiasi patiekti Amerikos
diją, Belgiją ir Luksemburgą šiądien, tikslu jas parblok
neatsisakydama senų prekybi
didžiosioms partijoms pa
šti ir per sumindžiotas jų žemes pasiekti Prancūziją ir
nių ryšių su kitais kraštais.
geidavimą kad jos prisiža
Britaniją. Tos šalys griebėsi gintis. Belgija apšaukė
•
dėtų neįvęlti Ameriką i ka
mobilizaciją savo 6'00,000 kariuomenės, H Olandija pra
Div. Gen. Vitkauskas,
LIETUVA
šymet
numato į
rą, nežiūrint kuri laimės
dėjo atsispyrimo mušius ir tuoj kreipėsi į aliantus pra
Vokietiją
išvežti
žymų
kiekį
Lietuvos
Kariuomenės
Vadas,
rinkimus rudenį.
šant pagalbos.
užėmęs
tą
vietą
po
Gen.
Rašti

šių
prekių
:
gyvų
ir
skerstų
Vokiečiai užpuolimą įvykdė nakties laiku, tarpe 3 kio pasitraukimo. Gen. Vitkau
UŽSAKO LĖKTUVUS.
ir 5 valandos ryto. Vienos dalys įsiveržė į Holandiją, skas vadovavo Lietuvos kariuo kiaulių, sviesto, kiaušinių, ra
Washington. — Prancūzi
kitos į Belgiją ir Luksemburgą. Su kariuomenėmis vy menę užimant Vilnių. Jis yra guočių, arklių, kiaušinių, gru
dų, linų, miško, kailių, odų, spi
jos ir Britų karo misija už
ko lėktuvai, kurie užpuolė miestus ir strategiškus punk Suvalkietis.
rito, ir kt. Iš Vokietijos: dru
sakė Atnerikoje karo lėk
tus ir parašiutais nuleisdami kareivius pradėjo vykdyti
ska, cukrus, trasos, cementas,
tuvų ir/ motorų už 150 mi
Bėck Areštuotas
užgrobimo darbą’ visu smarkumu.
anglis, koksas, tepalai, chemi
lijonų dolarių bėgyje pra
'
»X*
Bucharestas,
Geg.
13.
—
kalai pramonės reikalams, ge
eitų paros savaičių.
Rumanijos
vyriausybė
su

ležis, plienas, motorai, įvairios
Rūpinasi Amerikos Apsaugos Gerinimu
laikė buvusį Lenkijos už mašinos, ir tt.
IT A fAJA pasiryžus su
Washington, D. C., Geg. 16. — Prez. Roosevelt at sieniu reikalų ministrą Jo•
mobilizuoti milijoną savo
sikreipė
į
Kongresą
reikalaudamas
skirti
daugiau
pini

VILNIUJE,
Birželio
pabaigo
sef
Becką,
kuris
norėjo
iš

kariuo/menės gatavos ka
gų
šalies
gynimo
reikalams.
Visoje
šalyje
šluoja
apsi

je,
rengiama
visuotinė
Dainų
važiuoti
iš
Rumanijos
klasrui. /
gynimu.
susirūpinimo
banga.
Šventė,
kuria
jau
dabar
susido

tuotu pasu.
Italijoje žmonės spaudos
mėjimas
Vilniuje
ir
visoje
Lie

įkur&tyti prieš Britus iki
Mirė
Emma
Goldman
tuvoje labai didelis, šventėje
įkaitimo. Kariuomenė serruošiasi dalyvauti labai daug
gsty Britų ir Prancūzų at
Toronto, Kanada. —■ Ge
chorų
iš viso krašto.
stovybes nuo gaujų užpuogužės 14 d. čia mirė Žydė,
Iš LIETUVOS
•
lirno.
garsi anąrkistė Ameriko
PANEVĖŽYJE jau pradėta
Turkija pašaukė kariuo
je, Emma Goldman, 71 m. KAUNAS, Geg. 10. — Lietu kilmingai švenčiama Motinos statyti trečias cukraus fabri
menėn vyrus, tarp 18 ir 35
amž. Ji buvo gimus'Kau voje vėlyvas, sausas pavasaris. Diena. Ta proga apdovanota kas. Pravedus geležinkelio ša
metų amžiaus.
ne. Išvyta Rusų valdžios, Trūksta pašarų.
per 300 gausių šeimų.
ką, į fabriko statymo vietą jau
ji atvyko Amerikon, čia su Lietuvoje viešpatauja darbo —Švietimo ministras K. Jo gabenama geležinė statybos
AMERIKA įsakė savo pi
sipažinus su anarkistų ju nuotaika ir pasitikėjimas.
kantas, priėmęs Vilniaus arki medega, kurios vien čekų Školiečiams gryžti iš Italijos.
dėjimu ir pati tapo anar-l —Paskutinių dienų karo su vyskupijos kanclerį, pareikala dos dirbtuvės atsiunčia apie 20
Italijos didysis pasažierinis
kiste, vėliau net pragarsė aktyvėjimas vakaruose Lietu vo sutvarkyti bažnyčiose pa- vagonų.
laivas Savoia dar išplaukė
jo kaip “anarkistų karalie vos neliečia.
i maldas.
Fabriko pastatymas kaštuos
Amerikon su pasažieriais
nė
”
.
1920
m.
Amerikos
val

NEMATO JOKIOS
—
Popiežiaus
nuncijus
Arki

—Seimas priėmė nepapras apie 7 milionus litų. Prie staSOVIETAI
SMER

ir paštu. Tas parodo kad PERMAINOS BENT
džia ją buvo deportavus į vyskupas Centoza gerai išstu tuoju metu tautos ukiui tvar tymos darbų dirba apie 1,500
KIA VOKIEČIUS Rusiją, bet jai Sovietų ko dijavo musų tautos praeiti ir kyti Įstatymą krašto ekonomi darbininkų.
Italija nesiruošia šokti ka
Fabrikas bus bai
TUO TARPU
rau staiga.
munizmas nepatiko, pasi nuoširdžiai ją. pamilo. Lankė niam gyvenimui centralizuoti gtas rudenį.
LONDONAS, Geg. 11. — šalino iš Rusijos, paskiau si Vilniuje tikslu vietoje susi ir amato verslo įstatymą kva
•
VOKIEČIAI grąsina kad Washington.— Preziden Sovietų radijo pranešimai įsigavo į Kanadą. Palaido pažinti su padėtimi ir parem lifikuotiems amatininkams pa VILNIUJE jau
stinga darbi
už kiekvieną paračiutu nu tas Roosevelt pareiškė, po Maskvoje pasmerkė Vokie ti išvežta į Chicagą.
ti Lietuvių bažnytinius pagei ruošti.
ninkų. Darbu aprūpinta 8.770
sileidusį ir sušaudytą Vo
davimus.
—Ministras Pirmininkas A. bedarbių.
Pirmiau Vilniuje
kai Vokiečiai įsiveržė į čių užpuolimą Holandijos
kietį jie sušaudysią po de- to
—
Plaukia
gausios
ekskursi

ir
Belgijos.
Bet
labai
man-i
Merkys
savo kalboje Prekybos bedarbių vis būdavo. Ne tik
BRITAI
užėmė
Islandiją,
Holandiją
ir
Belgiją,
kad
sėtką savo priešų imtinių.
jis nemato kokių nors pa dagiai: “Mes negalim pri-| didelę salą šiauriniame At- jos j Vilnių. Kiekvienas nori Rūmams nurodė būtinybę pri rudenį, pasibaigus statybos
jaust imperialistiniam me lantike, priklausančią Da pasidžiaugti atgauta Gedimino vatinius interesus derinti su darbams, bet ir pavasariais ir
RUSŲ kariuomenės ati mainų Amerikos dabarti todam naudojamiem musų nijai, atsargumui kad Vo sostine, aplankyti Aušros Var valstybės reikalavimais, tačiau vasaromis miesto valdžia neži
džiai sergsti pietinės Rusi niame nusistatyme linkui Germanų kaimynų.”
tus ir Kalvariją.
pabrėžė kad Lietuvos ūkinės nodavo kaip aprūpinti darbu
kiečiai ten neįsiveržtų.
jos sieną iš Rumanijos pu Europos karo.
santvarkos pagrindine linkme bedarbius. Lietuvai Vilnių at
ITALIJA
pabaigė
statvsės. Sako, neleis “jokiems Roosevelt betgi paragino
KAUNAS,
Geg.
7,
—
Sek

ir toliau lieka privatinės ini- gavus darbo reikalai taip su
HOLANDIJOS
vyriausy

dintis
milžiną
35,000
karo
Amerikos respubli
priešams įsiveržti”, nors visas
madieni,
Gegužės
5
d.,
Vilniu

bė
su
karaliene
Wilhelmiciativos bei privatinės nuosa tvarkyti kad tikrai norinčių
laivą,
antrą
iš
tokio
didu

kas laikytis vieningai prieš
dar nežino kas tas priešas galimus
je
ir
visoje
Lietuvoje
buvo
iš

na
apleido
Holandiją
ir
ap

vybės
gepbimo dėsny s.
mo
keturių
statomų
laivų.
1
dirbti darbininkų pradeda tru
pavojus. Vokiečių
gali būti.
sigyveno
laikinai
Anglijoį
kti.
pasielgimą Rooseveltas pa
je.
Iš
Londono
karalienė
•
SHIRLEY TEMPLE, fil smerkė.
su
savo
ministrais
valdys
VALSTYBINIO
tabako fab
mų artistė, 11 metų am Suv. Valstijos pradėjo vi dar savo kolonijas, kurios
riko
Vilniuje
direktorius
už
pusėmis dairytis ar
žiaus, dėl “senatvės” turė somis
yra
Pacifiko
vandenuose.
pirko Maskvoje labai daug ta
jo apleisti vaidinimą filiuo šalies apsigynimas sutvar Britų karo laivai pasiėmė
bako žaliavų. Taip pat užpir
dytas
ir
gana
stiprus.
se. Ji susikrovė milijonus
saugoti Holandijos salas
ko tabako Belgijoje, Turkijoje,
turto per kelis metus. Da ŠVEDIJA pradėjo neri Azijos vandenuose.
Bulgarijoje ir kitur. Užpirktų
bar pasiekė to amžiaus ku
tabako žaliavų užteks visam
riame ji netinka vaidinti, mauti dėl Vokiečių karo
ŽUVO
116.
Pašto,
Cometui.
nėra jai tokių rolių. Ji lan laivų judėjimo Kiel kana lumbia (Pietų Amerika).
•
kys aukštesnį mokslą, kai lu, kuriuo sako vežama ir Filmų teatre laike rodymo
SAN
DOMINGO,
Haiti salos
suaugs, jeigu tiks, vėl gaus daugybės kareivių. Švedi kilo gaisras, žuvo 116 žmo
Respublika,
kaip
nekurie
Lietu
ja, gretima Norvegų kai
darbą filmose.
nių,
apie
pusė
jų
vaikai.
vos
laikraščiai
praneša,
įsileimynė, tiki bent kurią dieną
sianti tam tikrą skaičių iš- Lie
ŠVEICARIJA liko viena Vokiečių užpuolimo.
BRITAI
praneša
kad
per
tuvos atbėgėlių. Yra žinių kad
maža kaimyniška šalis gre Švedija pradeda preky savaitę laiko Vokiečiai vėl
Amerikos žydų organizacija
ta Vokietijos, kuri dar ne bos derybas su Sovietais. neteko 31 laivo, tarp kurių
“Joint” užpirkus San Domingo
užpulta. Prie Šveicarijos BELGIJA pašaukė karo buvo 26 užgrobti Holandų
saloje didelį plotą žemės Len
taipgi prieina Prancūzija tarnybon visus vyrus tarp vyriausybės, kai Vokiečiai
kijos ir Vokietijos pabėgėliams
ir Italija.
16 ir 35 metų.
užpuolė Holandiją.
Vatikano nuncijus Centoza atvyksta į Kauną, pasitinkama s stotyje.
žydams kolonizuoti.
Elta.

Washington. — Atstovų
Rūmų komitetas rekomen
duoja kad viešiems dar
bams sekantiems 8 mėne
siams būt dar paskirta 975
milijonai dolarių. Tą sumą
gavus, apie 1,330,00'0 dar
bininkų galėtų gauti dirbti
ištisus metus laiko.
♦
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PABANDYKIME ŠITĄ LIE
TUVOS PARĖMIMO
BUDĄ!

LIETUVIŠKI ŠOKIAI WASHINGTONE

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
MIRĖ ADV. KAZYS
LUKOŠIUS

LIETUVIŠKOS ŽINIOS

VALUKEVIČIENĖ Teodora,

seno amžiaus, mirė Baland.
mėn., Shenandoah, Pa. —
Amerikoje išgyveno 60 m.
DISLIS Norbertas, 64 m., mirrė balandžio 21, Chicagoje.
— Kupiškio par.
RUSECKAS Simanas, 69 me
tų, mirė Bal. 23, Rockford,
III. — Amerikoj išgyveno 51
metus.

Lietuvių Kambaris Jau
Dr. Jurgis Bložis, dentistas,
Waterbury, Conn. — Sek
Pradedamas
yra įvertinamas ne vien Lietu STIPRINKIME LIE
madienį, Gegužės 12, staiga'
mirė Adv. Kazys Lukošius, 55
Lietuvių Kambaris Universi vių pacientų, bet ir kitataučiai
metų amžiaus. Buvo pirmuti
tete jau tikrai bus užbaigtas jo pacientai įvertina jo profe-1 TUVĄ EKONO
nis šio miesto Lietuvis advo
šią vasarą. Lietuvių Kambario sionališką patarnavimą. Ma
katas. Prigulėjo ir darbavosi
MINIAI
Fondo pirmininkas P. Pivaro- lonu girdėti tokie išsireiškimai
Susivienijime. Paliko žmona,
Brigyta, du sūnus, viena duk
nas ir Dr. Weber nuo Univer iš svetimatučių apie Lietuvį
tė, broliai ir seserys. Palaido
profesionalą.
siteto jau pasirašė sutarti su
Dalies Amerikos Lietuvių
tas Springfield, Mass.
kontraktorium. Musų Kamba Gegužės 7 d. buvo nutupės prijautimas ir rėmimas Lietu
ris pažadėta užbaigti Liepos garnys Kauno užeigoje ir pali vos įvairių reikalų išsilieja ga
GREBLIKAS Juozas, mirė Ba
mėnesio pabaigoje, nors tikrai ko jos savininkams, Petronėlei na reguliariai. Lietuvių įvai
landžio 20, Shenandoah, Pa.
ir Antanui Fretikams gražią rios organizacijos taip pat, nors
laikas dar nenustatyta.
— Krosnos par., Išlandžių k. KAS BUS PREZI
Lietuvių Komitetas jau pla dukrelę virš 8 svarų.
Shenandoah išgyveno virš 40
taipgi ne visos, nepasilieka nuo
DENTU?
nuoja kaip tinkamiausia ir ge SLA. 105 kp. įvykusiame su aukojimo Lietuvos reikalams.
m., buvo arti 60 m. amžiaus.
sirinkime
Gegužės
1
d.
buvo
riausia prisirengti prie Kam
Paliko žmoną ir vieną sūnų.
Bet tai vis tik dalies — vis
perskaitytas Tėvynės redakto tik tam tikros dalies. Didelės
bario atidarymo iškilmių.'
JOCIS Motiejus, 74 m., mirė
Ar šymet Suv. Valstijų pre
Nors darbas nebuvo lengvas riaus atsišaukimas reikale au gausybės pavienių Lietuvių ir Kas pavasaris i Amerikos sostinę šioje šventėje atstovauja Chicagos
Balandžių
27,
Hartshorne,
zidentu bus išrinktas Demo
tūkstančiai turistų kuo Lietuvių Jaunimo Sąjunga su tau
ir dar nėra galutinai surinkta kojimo po 10c. ar daugiau Vil į įvairių organizacijų nėra visai suvažiuoja
Okla. — Suvalkų rėd., Prie kratas ar Republikonas? Ar
met būna “Japoniškų vyšnių me tiškais šokiais, kurių trupę vado
vis reikalingi tam tikslui pini niečių pagalbai. Bet vienas atsiliepę į jokį pagalbos šauks- džių” žydėjimo laikas. Tada ren vauja Vytautas Beliajus. Lietuviš
nų par. Amerikoj išgyveno Prezidentas Roosevelt kandida
gai, bet jau yra gana pinigų Dzūkas pakėlė protestą prieš I m3giama tautiškų šokių šventė. Da ki tautiški šokiai sukelia visų pasiper 50 metų. Liko žmona, tuos trečiam terminui ir ar jis
darbo pradėjimui ir tikimės aukojimą, jam pritarė ir viena
Tam tikri šaltiniai platina lyvauja šokikai iš visų šalies kam- rčjimą.
Marė, sūnūs, duktė ir anū turi progą laimėti?
Šiai šokikų grupei buvo surengta
kad visi surėmę pečiais' sukel moterėlė, ir reikalas buvo su žinias, ir randasi tokių žmonių pų ir iš tolimų Hawaii Salų. Tau paskiri
kas. Palaidotas Bal. 30, su
Šie klausimai šiądien labai
pasirodymai Washingtone,
tinės grupės perstato savo šokius.
ardytas.
siu! ir likusią dali.
bažnytinėmis apeigomis.
kurie greitai patiki, kad viešai Šiais metais, kaip ir kas met per Baltijos-Amerikos Draugijos, ir ar
rūpina Ameriką ir net pasaulį.
Taigi Pittsburghas taipgi tu Tokie žmonės neverti vadin renkamos aukos kartais nepa- praėjusius keturis metus, Lietuvius timoje kolonijoje, Baltimorėje.
BUžINSKIS Juozas, 66 m., mi
Kaslink Roosevelto, tie kurie
rės žymų paminklą, nes Lietu tis Lietuviais, nes jie neturi Į siekia savo tikslo.
rė Balandžio 30, Harshorne, jam prijautė ir norėjo kad jis
vių Kambaris Universiteto pa žmogaus jausmų link savų broOkla. Paėjo nuo Luokės. kandidatuotų trečiam terminui,
Tie kurie šį reikalą geriau LIETUVOS KONSULARINĖ SUTARTIS
talpose bus per ilgas gentkar- lių-seserų Vilniečių, kurie pa- žino, nereiškia jokių abejonių
Amerikoje išgyveno 40 m. dabar kalba kad jo toks ilgas
tes ir garsins Lietuvių vardą, siliuosavę iš Lenkų verguvės, j dėl aukų pasiekimo tiems reiSU AMERIKA
Palaidotas Geg. 2. Liko žmo tylėjimas ir nepasisakymas ar
skelbs kad yra tauta kuri save nubiedninti, reikalingi musų i kalams kuriems visuomenė au
na, dvi dukterys ir brolis II- kandidatuos ar ne, pakenkia
vadina Lietuviais ir turi savo paramos kad galėtų išnaujo koja.
linois valstijoje.
jo kandidatūrai. Jei jis butų
galimai
pilno
gerbūvio
Jungti

'
WASHINGT0N,
D.
C.,
GeD. Rep.
kultūrą bei kalbą. Mums vie pradėti gyventi.
SARGAUTIS Klemensas,
25 pasisakęs kad nori būti prezi
Bet visi Amerikoje gyvenan
tos Lietuviams tas bus didelė
m., mirė Kovo 27, Braddo^k, dentu dar vieną terminą, kiti
ti Lietuviai turi ką nors Lietu gūžės 10. — šiądien čia pasira nėms Amerikos Valstybėms.
Konsularinė sutartis bus ra Penna.
garbė ant visados. Taigi nesiDemokratų kandidatai butų nevoje palikę iš savo artimųjų: šyta konsularinė sutartis tarpe
gailėkim kelių centų, aukokim NEW YORK, N. Y. tėvus, brolius, seseris, dėdes, Lietuvos ir Amerikos. Lietu tifikuota per Lietuvos Seimą RADZEVIČIUS^ Kazys, 52 m., drysę išeiti su savo kandidatū
Lietuvių Kambario Fondui.
tetas, pusseseres, kiti net la vos vardu sutartį pasirašė P. ir Amerikos Kongresą. Ratifi mirė Bal. 4, Kulpmont, Pa. ra ir nebūtų turėję progos tiek
J. Virbickas.
bai artimus, brangius jaunys- žadeikis, Lietuvos Nepaprastas kacijos raštais bus pasikeista KRASNICKIENĖ Agnetė, 57 save išsireklamuoti. Tie kurie
Iš LIETUVIŲ SPAUDOS
Pasiuntinys ir Įgaliotas Minis Kaune ir po to sutartis įsiga m., mirė Bal. 16, So. Boston, nori Roosevelto, butų nesidai
dės draugus.
KLUBO VEIKIMO
tras, o J. A. V. vardu sutartį lios per 30 dienų.
Mass. — Rudaminos p. Ame rę niekur kitur, butų dirbę už
DIDYJĮ VIEŠKELĮ APTVERS
Lietuvių Spaudos Klubo mė Kurie tik išgalit, kurie nesat
pasirašė
Cordell
Hull,
Valsty

rikoje išgyveno 18 metų.
Roosevelto išrinkimą.
Pennsylvanijos didysis vieš nesinis susirinkimas įvyko S. vargo prispausti, kiekvienas
ČIŽIUS Steponas, 63 m., mirė
Kurie arčiau Prez. Roosevel
kelis, kuris šią vasarą bus bai L. A. patalpose, atidarė pirmi privalot padaryti labai lengvai bės Sekretorius. Prie pasira
ninkas, Dr. M. J. Vinikas; ko
Bal. 17, So. Boston, Mass. to stovi, kalba kad pats Roose
gtas tiesti tarp Pittsbu.rghe ir respondentu, sulyg priimtos įvykinamą dovaną tiems savo šymo asistavo šie Statė Depar
Amerikoj išgyveno 45 metus. velt turi parinkęs kankidatus
Harrisburgo, žymiai sutrum tradicijos, paskirtas V. Am- i artimiems: pasiuskit jiems šį tamento pareigūnas:
Ch.
M.
Barnes,
Sutarčių
Di

KARBONAS
Petras, 57 metų, nuo savęs. Jo vienas svarbiau
pavasarį, tuojau, be jokio ati
pindamas kelią tarp tų dviejų brozevičius.
vizijos
Viršininkas,
®
WORCESTER,
Mass.
—
Ona
mirė
Bal.
14,
New Britain, sias kandidatas esąą dabarti
Iš
finansų
sekretoriaus
Pr.
dėliojimo, mažiausia $10.00!
miestų, bus abiem pusėm kelio
H.
R.
Turkell,
jo
padėjėjas.
Čiupaitė
gavo
Probate
Teis

Bajoro
raporto
pasirodė
kad
,
Conn.
Amerikoje
išgyveno nis Valstybės Sekretdrius Hull,
Tokia suma daugybei Ame
aptvertas vieline tvora, kad ne Įdubos ižde turi $41.
me už raštininkę.
J.
P.
Moffatt,
Europos
Divi

35
metus.
kurį sako pats Roosevęlt, De
galėtų ant kelio užeiti naminiai
Kun. A. Milukas jau antru rikoje gyvenančių Lietuvių yra
® VILE A ZELINA, Brazilija. BANEVIČIENĖ Magdė, mirė damas priimti nomina.ciją, ne
ir laukiniai gyvuliai. Gyvulių kartu prisiminė apie surengi nažniekis. Nekuriems tas bus zijos Viršininkas
— Lietuvių pinigais pastaty Bal. 15, Mahanoy City, Pa., darnas priimti, nominaęijas, re
L. W. Henderson, jo pad.
pasipainiojimas ant kelio grei mą Varpininkų jubilejaus. Pir ir apsisunkinimas, bet kodėl
ta
bažnyčia teko svetimiems
kur buvo ir gimus.
tai važiuojančiam motoristui mas Varpininkų-inteligentų su neapsisunkinti save tokia ma W. J. Gallman, jo pad.
komenduos nominuoti.
dcl
Lietuvių kunigų, Armino
įvykęs 1890 metais ža naštele, kada galit ištiesti
Fonas Cordell Hull pareiškė ir Ragažinsko,
SPUDIĘNĖ Margarieta, mirė
yra pražūtingas, todėl norima sirinkimas
Kandidatų nominacijos įvyks
nusipolitikaviStebuliškių k., Liudvinavo p.,
Balandžio 14, Shaft, Pa.
Demokratų ir Republiktonų par
ir nuo to apsisaugoti. Tvorai Suvalkijoje, pas ūkininką Ma saviškiams pagalbos ranką ir vilties kad ši sutartis patar mo.
medegos reikės dėl 300 mylių. tulaitį, buvusio Kun. Matulai pralinksminti juos savo netikė naus abiejų kraštų interesams ® HARTFORD, Conn. — Ge LAKONIENĖ Marė, mirė Bal. tijų konvencijose Biržulio mėir labiau suartins abiejų kraš gužės 18 d. įšventinamas į
mėn., Kulpmont, Pa.
čio ir dabar Clevelande gyve ta, jų neprašyta dovana?!
nesi.
t
tų
piliečių;
jis
taipgi
palinkė

nančio Dr. Prano Matulaičio
KAUPAITĖ
Kazimiera
(Moti

kunigus
Juozas
Kočiunas.
Juo

Atėjo žinios iš Lietuvos kad
tėvą. Parinkimui medėgos a- šis pavasaris vėlyvas, sausas, jo laimingos ateities Lietuvai. zas Kočiunas gimė Hartford,
na Marija, vienuole), 60 m.,
tą istorinį įvykį ir nužiurėConn., Rugp. 11 d. 1915 m., su mirė Balandžio 17, Chicago beda jums, rąsto
Lietuvos
Atstovas
padėkojo
CHICAGO, ILL. pie
rėjimui galimybių tam tikslui ir trūksta pašarų.
ims Antano ir Elzbietos KočiuMOKYTIEMS \
je. — Ramygalos par., Gu
surengti jubilejų išrinkta ko Jūsų tėveliui, broliui ar sesu už draugiškumo žodžius ir pa nų. ’
reiškė įsitikinimą kad senai
delių k.
SUSITVĖRĖ ' “JAUNOJI LIE misija: komp. J. Žilevičius,) tei ūkininkui dešimtinė (apie laukta sutartis bus papildomu ® AVORCESTER, Mass. — Ge
Kun.
A.
Milukas,
A.
B.
Stri-1
ALEKSANDRAVIČIUS
Kazys,
60
litų)
bus
paspirtis
pašaru
TUVA”
maitis.
draugiškumo ryšiu tarpe abie gužes 20 d. čia prasideda L.
mirė
Kovo
27,
Binghamton,
apsirūpinti,
gyvulius
atšerti,
R. K. A. Susivienijimo Seimas.
Jau kuris laikas vietos jau A. B. Strimaitis išdavė ra
N. Y. — Panevėžio ap., Punuoliai turinti geresnį susipra portą apie rengiamą išleisti V. ar kokį gyvuliuką nusipirkti, jų kraštų. Lietuvos Ministras Dalyvaus apie šimtas delagatų.
taipgi padėkojo ponui Barnes
timą darbe, neturėjo savo or Ambrozevičiaus 75 metų am-; ar tikiu i padargą įsitaisyti.
,
šaloto miestelio.
III. — Mikas Kaganizacijos. Glaudėsi prie taip žiaus sukakties paminėti kily- j Kitas nusipirks sau kokį rū ir p. Turkell už sutarties ruo ® CHICAGO,
IGNATAVIČIUS
Martinas, 79
napeckas, turtingas West Ši
vadinamų nepartinių klubų bei gą, kurią išleis Lietuvių Spąu- j
šimo
kooperaciją
ir
palinkėjo
m.,
mirė
Balandžio
m., She
tie
Lietuvis,
mirdamas
paliko
organizacijų. Bet vėliau pa dos Klubo narys, J. J. Baciu- bą, ar reikmenį, ar. apsimokės
30
tūkstančių
dolarių
turto.
Iš
nandoah,
Pa.
savo mažą skolą, ar gal net pa
matę kad tokios oragriizacijos nas.
jų 20 tukst. paskyrė senelių GUŽAUSKAS Kazys, 5*6 metų,
tik stengiasi “verbuoti” narius,
A. L. Piliečių Klubo atsišau naudos savo sveikatos sutaisy- LIETUVOS ŽYDAI prieglaudai.
rinkti iš jų duokles ir nieko kimas aukų Dariaus-Girėno pa mui.
mirė Balandžio 18, Brooknesirūpinti tautiniu darbu, ar minklo reikale, po apsvarstymo
—
Chicagoje
šiomis
dienomis
lyn, N. Y.
IŠEIVIJOJE
ba, tikriau pasakius, nusivylę aukos skyrimas atidėtas toles Tuo budu, kiekvienam apdo
vieši Vysk. Pr. Bučys, nese KVEDERAS Petras, mirė Bal.
vanojant
savo
artimiausi
gi

tų organizacijų veikimu, nutarė niam laikui.
nai atvykęs iš Europos. Jis
Biblija, šventas Dievo žodis,
įsteigti savo jaunimo organi Juozas Cinkus pranešė kad minietį desėtku-kitu dolarių,
dalyvauja
įvairiose katalikiš mėn., Mansbury, Ohio.
kviečia
pasaulį kad jieškotų
Jau
ne
kartą
esame
patyrę
ŠŪKIS Petras, pusamžis, mirė
zaciją, pavadintą “Jaunoji Lie Brooklyne organizuojamas Vil į trumpą laiką Lietuvoje papil
kose pramogose.
Viešpatį
Dievą ir Jo tiesos ko
kad
Lietuvos
žydai
išeiviai
ne
tuva”, su obalsiu: “Meilė Tau nijos Šelpimo Komitetas, o A. | tų nauji šimtai tūkstančių do
Bal. 24, DeKalb, 111. — Pa lei jis yra arti, reiškia kol dar
tai ir Tėvynei”. Organizacija B. Straimaitis paraportavo kad I
'ik pasilieka lojalus Lietuvai, 3 BENTON HARBOR, Mich.
— Čia suimta du jauni plė nevėžio ap., Šeduvos miest. Dievo didis kerštas neatėjo ant
liko sutverta Vasario 26 d. Jos New Yorko Pasaulinės Parodos larių pinigų!
’ et yra ir dideli patriotai, štai šikai,
kurių vienas Lietuvis, SAVOKYNAS Bernardas, mirė pasaulio. Vadinamas ArmagedTuoj Žemaitiją, Aukštaitiją, ir dabar, gavome laišką, gražia
čarteris gautas Balandžio 15 d. Lietuvių Komitetas galutinai
don reiškia pražūties kalnas.
jie
išsiųsti
Chicagon. Jie pri Bal. 15, Waukegan, III.
Todėl turėdami valdžios leidi likviduotas ir kad gal bus su Suvalkiją, Dzūkiją ir naujai
Tas reiškia kad karalystės, vi
Lietuvių
kalba
parašytą,
kurį
sipažino
papildę
apie
40
apiplė

SAVOKYNIENĖ ’ Kostancija,
mą, dabar tautinio nusistaty rengta Pasaulinėje Parodoje Laisvintą Vilniaus kraštą už
sos
politiškos ir tikybos ir or
šimų.
mo jaunimas imasi dirbti skie Bendra Lietuvių - Latvių - Estų plūstų milijonai litų, kurie stai čia paduodame:
mirė Bal. 15, Waukegan, III. ganizuotos draugijos ir parti
pyti čia augusiame jaunime Diena.
“Aš, J. Vakeris, buvęs Pan
ga visą šalį pagyvinti, ekono dėlio žydų mokyklos mokyto a NEW YORK, N. Y. — SLA. DOCIS Antanas, jaunuolis, mi jos bus ugnimi sudegintos Die
Lietuvišką patriotišką dvasią,
Pranė Lapienė perstatė liau
valdybos balsavimo balsų surė Bal. mėn., Waukegan, III., vo keršto dienoje. Ugnis reiš
supažindinti su tėvyne Lietuva ją narę į Lietuvių Spaudos Klu miškai sustiprintų.
skaitymui paprastai komisiją
kia sunaikinimą. Mielas skai
jas,
turiu
garbę
pranešti
kad
kur
buvo ir gimęs.
bei esamais papročiais ir liau bą, Katriną Petrikienę, kuri
Pinigas yra viso judėjimo nuo Gegužės 5 d. Edmonton, skiria Centro sekretorius, bet
tytojau, apžvelk įvykius šių
dies daina; nutarė išeiti į pil priimta vienbalsiai.
“šmeras”: “Netepsi, nevažiuo Canada, pradėjo veikti Lietu šį kartą, SLA. prezidentas Ba- MARTINKIENĖ Elena (Teko- dienų pasaulio: pats matai sa
ną viešą veikimą.
Perrinkta klubo valdyba, į
gočius, bijodamas kad sekreto raitė), pusamžė, mirė Balan vo akim kad visos tautos eina
Pirmiausia norima įsisteigti kurią ineina: pirm. Dr. M. J. si”, sako Lietuviška patarlė.
vių mokykla. Bus dėstoma Lie riaus skirta balsų skaitymo ko džio 19, Chicagoje. Ameri prie sunaikinimo. Liudija pra
savas knygynas-skaitykla, kad Vinikas, Pr. Lapienė, vice pir Patepkim Lietuvos ekonomi tuvių kalba, gramatika, Lietu misija jo neišmestų iš valdy koj išgyveno 34 metus.
našas Dangielas 2: 44e.
butų galima savo nariams leng mininkė; užrašų sekr. V. F. j nio gyvenimo ratus savo dova vos istorija ir geografija. Vie bos, užsispyrė skirti į komisi
Biblija taip sako: Visas šias
viau ir naudingiau sunaudoti Jankauskas: fin. sekr. Pr. Ba nelėmis savo artimiems — ir
ją asmenis kurie jam patinka. BUKAUSKAS Povilas, mirė 28 karalystes sutrupins, bet Die
šas
mokyklos
atidarymas
įvyks
liuoslaikį. Tuo reikalu daro joras; ižd. Kun. A. Milukas. Į tą imkim daryti dabar, šį pa
Kovo, Easton, Pa. — Plun vo karalystė amžinai išliks. Da
Balsų skaitymui paskirti: S.
Gegužės 12 d. Musų miestelis, Vitaitis, S. Strazdas ir Kun.
mi skubus žygiai ir artimoje Politinės Ekonomijos komisiją j
gės
par.
bar pasaulinės tautos nesu
ateityje tikimasi visą reikalą išrinkta S. E. Vitaitis, A. B. vasarį, per Gegužės ir Birželio Edmonton, randasi tolimoje Valatka.
ŠIMANSKAS
Jonas, mirė Bal. pranta ką biblijos studentai
mėnesį.
sutvarkyti.
Strimaitis ir A. S. Trečiokas.
Kanados šiaurėje, Lietuvių gy
skelbia. Pabaiga pasaulio rei
22, Chicagoje.
Dabartinė “Jaunosios Lietu Į Pramogų Komisiją — Jie va
Šios jūsų dovanėlės tikrai ventojų arti 100. čia gimę
škia
visos tautos, todėl netiki,
GAILIENĖ
Zuzana,
50
metų,
vos” vadovybė susideda iš: pir Trečiokienė, Juozas Cinkus ir pasieks jūsų skirtą asmenį, ir
sako
žino. Bet biblija
V.
K.
RAČKAUSKAS
vaikai mažai supranta Lietu
mininkas B. Gediminas; vice K. J. Paulauskas.
mirė Kovo 23, Easton, Pa.— parodoką 1 anie
suteiks
jam
didelį
džiaugsmą!
Cor.
1:26e. Dievas
pirm. — Balys Armoška, ka šiame susirinkime lankėsi
viškai. Man čia apsigyvenus, y ATVAŽIUOSIĄS
Plungės par., Mardasų km. išsirinko prastu žmonių klasęp.
Pinigai
į
Lietuvą
eina
per
sininkas — B. Katauskas, sek svečias iš Lietuvos, Kaz. Draz:sipayeigojau skleisti Lietuviš
kad Jo vardą apsakytų tau
retorius — A. Rudokas. Kny dauskas, kuris yra gimęs Chi- j paštą ir bankus ir per Lietu ką žodį. Patalpą mokyklai ga Jau buvo pranešta kad ren ŠIDERAVIČIUS Jeronimas, se toms.
Karaliai neis apsakyti
no
amžiaus,
mirė
Bal.
19
d.,
gininku išrinktas vos keli mė cagoje ir dirba Lietuvos Bau- i viškas pinigų siuntimo agen
giasi
Amerikon
.
atvažiuoti
V.
Dievo
karalystės,
Tikybų vadai
vome
vietos
žydų
mokykloje
Chicagoje. Amerikoj išgyve
nesiai iš Lietuvos atvykęs, Vy ke Kaune, kur netrukus žada tūras. Naudokitės jomis.'
K.
Račkauskas,
buvęs
seniau
taipgi
priešinasi
Dievo
karaly
veltui. Prie mokyklos steigi
tautas Stapulionis.
Narys. gryžti. Pakviestas pakalbėti,
no 40 metų.
stei ir persekioja tuos kurie ją
(Kas turit daugiau negu vie mo prisidėjo pp. Savickas, Kar Tėvynės redaktorius.
jis, be kita ko, pasakė: “Da ną giminietį apdovanoti, sius
Šiomis dienomis ir Dirvos NAIKELIENĖ Eleonora (Vi- skelbia. Kapitalistai taipgi neis
velis, Zaleckiene, Matukaitienė, redakcija gavo laišką, kuriame
bartinis pasaulio sumišimo mo
pusamžė, mirė Ba skelbti, nes jie dabar turi ka
SKAITYKIT mentas mus tėvynes Lietuvius kit jiems nors po penkinę — pašukonis ir žydų mokyklos p. Račkauskas sako: “Manau rakaitė),
landžio 20, Chicago, III. — ralystę ir garbę. Bet jų kara
labai tampriai riša su Ameri bet siųskit!)
kad
atvažiuosiu
porai
mėnesių
!
ėvų
komiteto
pirmininkas
L.
Kauno ap., Seredžiaus par., lystei galas netoli: Dievas pa
ir GARS1NKIS
kos Lietuviais ir Lietuvos Lie
Amerikos Liet. Ekonominis Pekarski.”
į Ameriką karo pabėgėlių-emisirinko sau žemos klasės vy
Gatvaišiu k.
grantų reikalais.”
Lietuvių Naujienos — mėne tuviai rimtai domisi apie jus.
rus apaštalus, jie buvo dau
Centras.
Tokiu Vakerio darbu galima Tie karo^ pabėgėliai greičiau KERDULIENĖ Ona (Kielaitė), giausia žvejai ir skelbė Dievo
sinis žurnalas, kaina tik $1. Amerikiečiai”.
K. S. Karpius, Sekr. tik džiaugtis.
Po susirinkimo buvo vaišūs
sia ir yra žydai, kurių į Lietu pus amžė, mirė Bal. 22, Chi karalystę. Visi jie tapo nužauž du metus.
(20)
ir užkandžiai, kur laisvai pasi
vinti už skelbimą. Jėzus buvo
Tai pasekmės gražaus Lietu vą iš Lenkijos pribėgo, taigi
cagoje.
kalbėta apie įvairius gyvenimo
gal p. Račkauskas, kaip kiti TARUTIENĖ Elena, pusamžė, nukryžiavotas už skelbimą ka
J. A. Urbonas
vių
ir
žydų
sugyvenimo
Lietu
‘Lietuvių Naujienos’
reikalus.
musų laikraščiai spėja, ir atva
Dievo. Skelbia S. B.
mirė Bal. 15, Chicagoje. —- ralystės
332 N. 6th Street
V. Ambrozevičius, “Dirvos” Agentas Daytone voje ir išmintingos Lietuvos žiuos tų pabėgėlių į Ameriką
S. D. Cleveland, Ohio, 1150 E.
Philadelphia, Pa.
Susirinkimo koresp. 534 Michigan Av. Dayton, O vyriausybės politikos.
Telšių miesto.
emigravimo reikalu.
76 St.
(Skelbimas)
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LIETUVOS MIESTELIAI

i

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

\

PER TVORA

PARODOS TĘSIAMOS ŠIA VASARĄ

PASIŽVALGIUS
lankyti kitas tolimas šalis iš
važiuojant iš Amerikos, dau
gybė turistų galės gauti gerų
įspūdžių apsilankytimi šioje
pasaulinėje parodoje ir perei
dami, paviešėdami įvairių -šalių
paviljonuose.
Nevv Yorko parodo atsidarys
Gegužės 11 d. ir tęsis iki ru
dens.

________
_ _____________
p
SODUS, Mich. — Juozas J. IzriTmnrv..
riru nimi imi 111»» ii h iiii iri 1111 rrirt ■ iiiit
g-rrrTr-rvrrihi1
Bačiunas, žinomas tautininkų
veikėjas ir Tabor Farm vasa
DZŪKIJOS KRAŠTE
rinių rezorto savininkas, kurio
sumanymu įvedama “Pažinkit
Michigan Valstiją Turizmo Sa PASIENIEČIAI NAUJAKU — Jieva, Jieva, bėk šį grei
vaitė”, gavo iš Michigan Vals RIAI. — DZŪKAS VIS DAR čiau ! Natai gi, aina, — šau
tijos Vieškelių Komisijonie- ŽIURI Į ANTRĄ ŪLOS PU kia Jievos motina.
riaus, Murray D. Van Wago- SĘ.
Bet Jievutė nebaili. Atėju
sius
svečius vyrus verčia aukner, Gegužės 6 d., 1940 m. ra
(Nuo Redakcijos, štai kaip
štielninkus
į sniegą. Vieną,
šytą šitokio turinio laišką:
įdomiai Edmundas Tyras Lie
EK. CENTRAS PA
antrą. Sniegu juos išprausia.
“Aš su įdomumu tėmijau tuvos policijos žurnale “Polici
Juokiasi, kvatoja. Juokiamės
SVEIKINO LLOYD
vystymąsi programo ir ruoši- ja” aprašo atgautame Vilniaus
ir
mes.
mosi apvaikščioti ‘Pažink Mi krašte Lietuvos-Sovietų pasie
GEORGE
Ir vėl nurimsta krantai. Kai
chigan Turizmo Savaitę’. Kaip nio sargybų apsigyvenimą ir
SUUODĖ KUR DARBININ
ir daugeliui kitų visoje valsti ką jie patyrė patekę tarp to liniuotas sargybinis rimtai žen
gia
giliu
paupio
sniegu.
Liūd

Šį
Balandžio
mėnesį
suėjo
buvusio
po
Lenkais
krašto
gy

KAI PINIGŲ TURI!
į mane padarė didelį įspū
GERB. SPRAGILAS “PA joje,
nokai
vaitoja
vėjelis
per
pušy
50
metų
parliamentarinės
dar

ventojų
Dzūkų:)
dį šio sumanymo pasisekimas.
GAVO’ TETOS LEVYZĖS Man
buotės žymaus Anglijos vals Draugas Pruseika Vilniyje
buvo malonu dalyvauti Ne taip senai šią žemę, esan nus ir kadugynus. Rimtai stūk
tybės vyro, David Lloyd Geor šitaip:
RADIOGRAMĄ Iš
bankete Grand Rapids, kur bu čią prie Ūlos upės, mindžiojo so aukšti, išmarginti, šiam
“Lankausi Amerikos ' ‘Dzūki
ge, .kuris ir šiądien dar tebeloKAUNO
vo šis judėjimas pradėtas ir, pavergėjai. Midžiojo žiauriai. kraštui budingi kaimo kapų
kryžiai.
Prietemoje
nuo
kal

joj
’. Tai Lovvell, Haverhill ir
šia žymią rolę Britų valstybi
Kai Lietuva įvedė savo todėl, aš manau pilnai žinau Midžiojo iki patys buvo išblaš no į paupį rogutėmis leidžiasi
Nashua... . Nashua* buvo ta
niame gyvenime.
trumpų bangų radiją tai kas yra atsakomingas už visą kyti, kaip pageltę lapai rudens vyžoti vaikai.
Lloyd
George
visada
buvo
Lietuvių kolonija kur, imant
mums čia Amerikoje gyve pasisekimą. Mano nuomone, vėjų.
prielankus
Lietuvai
ir
nekuriais
j
domėn Lietuvių skaičių, surin
•
•
«
nantiems su Lietuva susi- tai tamsta ir pirmininkai įvai Jau jų nėra. Tik pėdsakai
atvejais
Lietuvą
užtarė
nuo
kta daugiausia aukų Vilniaus
paliko. Tik šešėliai.
žinot ir girdėt kas ten de rių apskričių komitetų.
Atvykus pasienio apsaugos
Lenkų.
krašto
žmonėms. Surinkta net
dasi tai tik tiek kiek dviem “šiuomi laišku išreiškiu tam Dabar čia žengia naujas gy tarnautojams, visi keičia savo
Amerikos
Lietuvių
Ekono

$555.55.
”
kūmutėm pasikalbėt susto stai savo pasveikinimą už tokį venimas. Atėjo broliai, savi. pirmykštį veidą. Tiesiasi ra
minio Centro valdyba šių su Tik pamislykit: kur Čikaga,
puikų atliktą darbą. Aš turiu Lietuviškas žodis skamba. Tas dio antenos (tokių “cudų” čia
jus abibus tvoros.
kaktuvių proga pasiuntė Lloyd o kur Nashua, bet kai PinseiŠtai aną vakarą, jau bu viltį kad tamstos pastangos Dzūkiškas žodis. Skambėjo jis anksčiau nebuvo), švarinasi
George šitokio turinio kabelį: ka pajuto kad ten Lietuviai
vo vienuolikta nakties, at bus tęsiamos per visą sezoną čia nuo senų laikų. Lūšnelėse, kiemąį ir pirkios. Pirkios nors
April 30, 1940 sunkaus darbo darbininkai tu
sukau savo radiją ir klau taip kad Michigan galėtų pil tarp kenčiančių Lietuvių. Ne labai gražios, iš oro papuoši
ri pinigų tai jis ten ir nutarš
niausia
pasinaudoti
savo
proga
Honorable Lloyd George,
įstengė pavergėjai įmainyti sa mais ir ryškiomis spalvomis iš
sau. Klausau ir girdžiu:
New Yorko Pasaulinėje Paro London, England
iš
geriausio
turizmo
meto
-ko

kėjo !
vo “poniškos” kalbos į Lietu margintos, bet viduje aprūkę, doje 1940 metais bus mecca gra
“Alio! alio! radio Kau
To nesugalvojo nei tautinin
Heartiest congratulations on
višką “mužikišką”. Neprigijo apmusiję. Visur reikia įnešti žuolių iš visų Suvienytų Valstijų.
nas! Penkta valanda ryto.” kį mes kada turėjom.”
kai,
nei katalikai.
your
fiftieth
anniversary
of
pasėta
šventvagiška
sėkla.
Ro

Tai
yra
paskutinė
vasara
paro

naujo gyvenimo, naujos kultū
Net akys išsiplėtė, taip
dai.
Iš
šios
Floridos
gražuoles
ga

parliamentary
vvork.
Our
deepdos
kad
niekad
šie
pa-Ulos
gy

ros, ko -per 20 metų nesugebė
nudžiugau. Tuoj pasišau “Spinduliai” vėl sušvito ir le
lima spręsti ko galima tikėtis.
est gratitude for your recog- BEREIKALINGA DRAUGO
kiau prie radijo ir soa gi kia skubinasi į visas Lietuvos ventojai nebuvo pavergti, nes jo-padaryti' okupantai.
V
nition and interest shovvn in
kiau artyn savo gerb. Šon vietas vieteles Lietuvišką dva savo kalbos neišsižadėjo. Ver — Veizėk, kų cy jie Jonu
RED. EKSPLOZIJA
kaulį, ir ausis ištempę klau sią ir gyvybę palaikydami, gijos šešėliai ryškiau matyti jų liui an stogo užbaladojo. Kibą 1940 Golden Gate Interna- behalf of the Lithuanian Na- Draugo redaktorius Gegužės
som.
sniegą ir drėgmę naikindami, medeginėje būklėje. Tebeky velnias.... Su sparnais ir su tional Exposition San Francis- tion.
Šį kartą “pagavau” oro pavasariui takus taisydami, vi bo juodo vargo debesys. Kybo vuodegu, kad tau perkūnėlis. co mieste, Kalifonijoje, bus tę National Council of LithuaJnian- 13 d. laidoje tarytum eksplioduoja iš įtūžimo prieš Dirvos
bangomis “Spindulio” Te sa kas gyva sveikindami, ir virš Dzūkiškų kaimų, rymančių Sparnai sukasi, vuodega krai siama ir šią vasarą. Paroda
Ainerican Chambers of
redaktorių už jo pastabą Dir
ant Ulios krantų.
posi. Cikras voroplanas. Kibą šymet atsidarys Gegužės 25 d.
tą Levyzę, kuri anksti ry gaivindami.
Commerce
vos
nr. 19, kame buvo paminė
ir tęsis iki Rugsėjo 29 d. Tam
kokia zobova.
tą keldama, smailias akis
• • •
Pikiel — President,
ta apie Federacijos savotišku
— Aik, Marcynai. Ne zobo tikrais atvejais ši paroda šy
turėdama, viską matyt gei Velykos, vaikučiai ir merguKarpius — Secretary
metodu vartojimą Amerikoje
Srauniai
teka
neužšalanti
va. Sako lekcrikų daro ir kam met bus dar įdomesnė.
sdama, ir svietui apsakyt čės, buvo šaltos ir baltos. Kad
Trečiokas — Treasurer. surenkamų aukų.
vingiuota
Ūla.
Į
Merkį
teka.
Iš Rytinių valstijų mažai kas
bary šviečia. Kad perkūnas...
norėdama, matyt laiko tu nors Sekminės butų šiltos. Snie
Visi žiho kad Draugo redak
rėdama, penktos valandos go per Velykas buvo iki ausų. Skiria Lietuvą nuo SSSR. Ski Dideli keikūnai tie Ūlos pa iš Lietuvių tą parodą lankys,
torius
moka koliotis, ir kad ir
ria
Lietuvius
nuo
Lietuvių,
krančių gyventojai. Tame pa tačiau Vakaruose gyvena ne
ryto nežiūrėdama, per ra Ant sniego kiaušinių neritinė
PALIKIMAI
LIETU

brolius
nuo
brolių,
tėvus
nuo
jis,
kaip
kiti Lietuviški laikraščiame sakinyje jie mini Dievą, maži skaičiai Lietuvių kurie į
diją kalbėdama, apie sąvo si. Tokių šaltų Velykų ir se
vaikų.
Nelemta
ta
Ūla.
At

tininkai-redaktoriai
jaučiasi pa
velnią ir perkūną. Bet jų tie Nevv Yorko Parodą negali at VOS STUDENTAMS
televiziją aiškindama, visus neliai nelabai atmena. Ne tik
skyrė
nuo
šiapus
gulinčių
kai

silengvinę
kai
išsikolioja,
vie
keiksmai ne iš piktos valios. važiuoti, jie pasinaudoja lan
pamokint norėdama, štai didieji pasaulio politikai bet ir
mų
geriausias
žemes.
Paliko
KAUNAS. — Vytauto Di- toje rimtai ginti savo pozicijas.
kymu Golden Gate parodos.
Gal tik įprotis.
ką papasakojo:
gamta išdaigas krečia. Pas
tik nusususius pušynus ir ka
džiojo
Universitetas jau ne Draugo redaktorius tiek įsi
Nevv
Yorke
pernai
pradėta
ir
• • •
Mieli vaikučiai ir mergužės! mus per Velykas buvo vidur dugynus, o tarp jų lekiantį
kartą
gavo
stambesnių ir smul liepsnoja prie Dirvos redakto
šymet
tęsiama
Pasaulinė
Pa

Ar jus žinote kas tai yra tele žiemis. O antai kitur — dan smėlį.
Nors
šaltis
priešinasi,
bet
kesnių
aukų
ir palikimų skiria rių už tas pastabas (ne Drau
roda atsidarys su nekuriomis
vizija? Nežinote.... O radi guje visoki ženklai, naktimis ro Skundžiasi ūkininkas:
pavasaris,
naudodamasis
sau

mų
neturtingiems
studentams. gui bet Federacijai) kad nu
ją, ar žinote?,.... žinot! Na dėsi. 'Kaž kur nuo musų toly — Anoj pusėj miškas dangų le, laužo jo užsispyrimą. Kas pamainomis, bet tos pamainos
1938
m.
buvo
gauta.
M. Bort- stoja visų doro laikraštininko
tai ve: kaip per radiją viskas bėje rausvi krituliai iškrito ar remia. Javai mūrais svyra. Gal dien garsiau kudakina kaimo matysit tiktai tarptautiniame kevičiaus palikimo apie 67,000 etikos dėsnių: išsikoliojęs pra
girdėt, taip per televiziją vis ba krauju lijo. Seneliai tvir Dzievas duos šventų dvasį. Gal vištos, linksmiau paraduoja plote, kur nebus iškelta keleto litų ir J. P. Garmaus 1,000 do džioje straipsnio, dar tuo ne
tautų vėliavos. Tarp Vokiečių
tina kad tai vis baisaus karo
kas matyt....
atiduos lig Marcinkonių....
žvirbliai.
Po
truputį
kyla
Ūlos
sitenkina, dar priduria:
larių.
Netoli tie laikai kai viską kas ženklai ir dar baisesnės jo pa Gyvena žmoneliai su viltimi vanduo ir liejasi ant užšalusio parblokštų šalių beveik visos
“Manėme ta proga ir piktes
šiomisdienomis
gauta
dar
šioje
parodoje
bus
atstovauja

plačiame pasaulyje darosi, sa sekmės mus laukią..s.
ir vis dar žiuri į anuos Ūlos Merkio ledo. Vis labiau ir la mos, kartu ir Suomija, kurią viena stambi auka, šiaulietis nį žodį ‘Dirvos’ redaktoriui pa
vo kambaryje sėdėdami ne tik Dabar, vaikučiai ir mergu- krantus. Vargas jiems jei nie biau apsiprantame^ ir mes, šių
labai nuvargino Rusai savo už Inž. Adolfas Murza mirdamas sakyti, bet to užteks....”
čės,' aplinkui mane ratu susto
girdėsite bet ir pamatysite.
kas nepasirūpins jų likimu. vietų naujakuriai. Mums nėra puolimu.
testamentu paliko V. D. Uni Bet tas dar nepasako apie
Bet nereikia laukti nei atei kit ir pavasario sutartinę pa Smėlyje pasėsi, bet nepjausi. kada galvoti apie linksmesnius
Šymet įžanga į Parodą Nevv versiteto neturtingiems klau Federacijos surenkamus pini
nančių laikų; jūsų teta Levy- dainuokime. Aš pavadžiosiu, o
rajonus.
Mes
dirbame.
Dir

Yorke bus tik 50c. Kadangi sytojams remti 23,000 litų ak gus ir kiek jų Federacija pri
• • •
zė įveda į “Spindulius” Televi jus vieni natavokit, kiti turabame
kad
butume
lygus
kitiem
laiko įvairiems reikalams, iki
šią vasarą nėra galimybės ap cijomis.
ziją ir,., viską matydama, girdė vokit, treti basavokit ir visi Pauliai, Trakiškiai, žiūrai. seniem rajonams. Kuriame sar
nepasirodo viešai paskelbia
Vietos kur kuriasi vienas iš
^iiiiiiimmiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;iiiiiiniiiiiinigiiiiin:iiiimii9iiiiiiiiiiiiiinr^
dama ir užčiuopdama, eina sykiu sutartinai dainuokime:
gybas,
mokome
naujai
priim

mos
paaukojamos sumos.
naujų pasienio policijos rajo
skersai, išilgai ir įstrižai per Rytą aušra aušdama,
tuosius
ir
saugome
kad
nebū

Pasirodymai
tūkstantinių su
I
nų. Nuo Alytaus apie 60 km.
visą Lietuvą, paskraido po vi Saulelė tekėdama ,
tų
drumsčiamas
Ūlos
vanduo
mų
ir
Federacijos
iždo Čia ir
Nuo kitų miestelių 10—13 km.
E
Mes ess»n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = ten tikrai liudija kad Federa
są pasaulį, viską mato, viską Šalta rasa krisdama.
kontrabandininkų
kojom.
Nors
Vargingi žmonės. Maistą gali
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E
girdi ir viską žino.... Ir kar Visus gyvius keldama,
ir atskirti nuo pasaulio (kaip E
E
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E cijos vadai vis turi “ant ran
ma
pirktis
tik
miesteliuose.
šta bus tam ką Tetos Levyzės Kelda kelda keldama!
“
celiųškiniečiai
”
ašigalyje),
bet
E
miau
šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
kų” tūkstančius dolarių, nie
Pašaro visai nėra. Butai ma
smailus perveriantis žvilgsnis
su
kaimynais
ryšį
palaikome
kad neatiduoda visų kiek su
ži, daugiausia iš vieno kamba
|
P. P. MULIOLIS
į plaukia
pasieks. Tat bukite, vaikučiai Iš miegelio busdama,
savom
kojom
ir
arkliais.
Te

į jų iždą, kaip daroma
Gražų
rytą
jusdama,
rio, kuris ir virtuvę, ir miega
baltaplaukučiai ir mergaitės
lefonas
dabar
musų
svajonė.
Vienatine
Vietinė
Pastovi
Lietuviška
Real
Estate
su
kitomis
suplaukiančiomis
mąjį, ir darbo kambarį atsto
raudonveidės prie visokių stai Į suknelę smukdama.
=
ir Apdraudos Agentūra
= aukos į kitas įstaigas.
Bet
su
pavasariu
išsipildys
ir
ja. Nors maži bet brangus.
gmenų pasiruošę, nes, ką nors Per langelį žvelgdama,
= 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 =
žvelgda
žvelgda
žvelgdama!
Minėtuose trijuose kaimuose ta svajonė. Vertas pagarbos rdiiiiiiiiiiiiiiŲiiiiiiiiimiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiimiininiiiiiiimimiiiiiiiiiiimmigir Bet ar dėl to Draugo. redak
negero padarę, taip ir žinoki
tas kuris radiją sugalvojo. Be
toriui reikia isteriškai klykti?
reikia įsikurti 27 naujom šei
te — nors ir devintą dangų Dureles praverdama,
radio
nežinotume
kas
dedasi
Jeigu
Federacijos ’ yra tokia
mom. Bet žmonės geri. Kiek
pasiektumet — mano smailių Iš klėtelės žengdama,
pasaulyje ir tėvynėje. Paštas
sistema ir tvarka, Draugo re
galėdami spaudžiasi, užleidžia
žvilgsnių neišsisuksite.
Prie gėlelių eidama,
toli. Kasdieninė spauda nepa
daktorius turėtų tik ją apgin
809
Society
for
Savings
Bldg.
paskutines
patalpas
pasienio
•
I
—Labas rytas! — tardama.
siekiama.
Telefonas:
Ofiso
MAin
1773
Namų
KEnmore
4740-W
ti.
Jeigu pats Draugo redak
sargyboms. Po du, po tris pa
Sunkius čėsus, vaikučiai ir Tarda tarda tardama!
Ateina vasara. Nebūkit išdi f Norėdami pigiai pirkti namus mieste
torius
stovi prie Federacijos
sienio tarnautojai susikrausto
ar priemiesčiuose, kreipkimergučės, pergyvename. Kaž
dus.
Aplankykite
mus
atosto

4
tės
į
mane,
gausit
už
pigią
kainą.
iždo
kontroliavimo,
jis gali pa
Taipgi
gausit
patarnavimą
Gyvulėlius šerdama,
viename bute ir gyvena. Ne
kur toli nuo musų karas pilnu
gų
metu.
Mielai
mes
jus
sutik

a
įvairias apdraudos-insurance reikaluose.
4 sakyti kaip tas iždas funkcijuoPusrytėlius virdama,
normalu, bet išeities nėra.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
S
pasiutimu tęsiasi. Aukštai ore
sime. žuvim ir grybais vaišin- t
ja visai be. jokių kolionių.
Plonus siulus verpdama,
Namus
pertaisyti
gyventojai
4
mortgečio.
Patarnavimas
ir
išpildymas
garantuojama,
KreipT
kaujasi, jurose skandinasi. Rosim.
Pašynų
oru
jums
plau

Dirvos redaktorius nesakė
Darbeliuose tirpdama,
nenori. Retą kurį pavyksta į4
planais iš aukštybių, tarsi iš Tirpdą tirpdą tirpdama!
čius pravėdinsim. Tat lauk X kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
kad Federacija išmėto pinigus.
kalbėti
ką
nors
patvarkyti
bu

dangaus, baisias bombas mė
te. O su virtuvėmis tai tikras sim ! Lauksim mes, vieniši ijiiimiiiimiiimimiimiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiumiiiiimimiimmmHimmsmmii’' Tarp “išmetimo” arba “patiėto, namai su žeme maišosi, o Kiemelyje kruopšdama.
naujakuriai!
simo” ant stalo pinigų ir išmė
vargas. “Nėr kur gauc plytų”,
žmonių rankos, kojos, galvos Nameliuose puošdama,
tymo yra didelis net gramatiš
sako.
Dirva dabar yra pigiausias
su kūno gabalais ore lakioja ir Ir dainelę suokdama,
kas skirtumas, todėl p. Draugo
darbininko liuoslaikio drau
• • •
kraujai ant debesų tyška! Lai Nuliūdimą guosdama,
redaktoriaus priekaištai apie
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
gas; platinkit ją tarp savų.
Sraunią Ūlą prie kiekvieno
minga musų žemelė Lietuvėlė Guosda guosda guosdama!
kitų “netaisykliškumus” kalbo
IR BALSAMUOTOJAS
kaimo dengia mediniai tiltai.
kad į karo sukurį neįsivėlė. Jauna, graži būdama,
je
gali atšokti jam pačiam:
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
Iš SSSR pusės iki vidurio jie
Laimingi ir mes, dideli ir ma
reikia suprasti ką skaitai, o ne
Meilės bangas leisdama,
nuardyti. Sijos paliktos. Per Skaitykit “Margutį”, k.omp.
ži, kad praeina žiema ir ateina Akimis spindėdama,
tuoj sprogti-eksplioduoti.
ėjimas galimas. Tat čia apsau A. Vanagaičio leidžiamą mu
vasarėlė graži.
Supa Garba..
Ir prie savęs traukdama!
•
ga sustiprinta, dieną ir naktį. zikos žurnalą. Eina du kar
Traukda traukda traukdama!
tu
į
mėnesį.
Kaina
metams
Už Ūlos, prie tilto, Lietuvių $2.00. Prisiųskit 10c pašto
Diena po dienos, vaikučiai ir
LIETUVA nesenai nupirko
Užbaigdama savo šios dienos pusėje, likosio kaimo dalis. ženkleliais, gausit vieną nu
mergučės, eina šiltyn ir šiltyn.
dar 8,000 maišų cukraus Bel
Saulės spinduliai lekia prie že televizijas ir atsisveikindama, Anoj pusėj Jievutė, šioj pusėj merį pamatymui. Antrašas:
I
Rakandų Krautuve
gijoje ir paskutiniu laiku apie
mės artyn- ir šviesyn! Liūdną visus prie savo širdies prispau likusio Juozapo širdis. Semia
=
6307-11
Superior
Avė.
ENdicott 2343 E 80,000 maišų Vokietijoje, tai
įvykį — trumpą “Spindulių” sdama, iki sekančio pasimaty Jievutė Ūloj vandenį ir liūdnai
“MARGUTIS” | N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS =
gi šio cukraus pakaks iki sa
užtemimą pergyvenome. Bet, mo, pasikalbėjimo ir pasidaina žiuri į šią pusę, bene pamatys
6812 So. Westem Avė.
E
Salininkas
Vedėjas
E
kur
savo
Juozą....
vimo,
Teta
Levyzė.
vo
cukraus gamybos pradžios.
ačiū Perkūnui ir Praamžiui,
Chicago, I1L
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Šita padėtis pasikeis tik ta
da kada popiežius Vilnių pri
pažins Lietuvos valstybės <dalimi. To jis gal nedarys ikii karo pabaigos.
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO
Ų/ASAROS metu, kaip ir praeityje, Dirva eis 6 pusią* pių didumo. Visi svarbiausieji, įdomiausi raštai jo (Spaudoje Pasidairius)
je tilps, taip kad skaitytojai nenustos pačių įdomiausių
Rašo Vyt. Sirvydas.
skaitymų. Rudenop Dirva vėl eis 8 puslapių didumo.
Jau dabar galim priminti kad rudeniui, artėjant Hitleris Lenkijai Amen
Dirvos 25 metų įsteigimo sukaktuvėms, skaitytojams
bus patiekta nauja K. S. Karpiaus istorinė apysaka,- ku Sako
Vilniaus Balsas cituoja Hit
ri rašoma ir bus gatava vasaros pabaigoje.
lerio Volkische Boebachterį,
kuriame sakoma kad Lenkų
tautos istorija esanti geriausias
Įrodymas Lenkų nemokėjimo
sukurti savo tautinės valsty
bės. Sako, juos valdė Lietu
viai, Prancūzai, Vengrai, Ru
sai, švedai ir Vokiečiai.
Nustačius interesų
liniją
tarp Vokietijos ir Sovietijos,
Vokiečiams teko “darbas” pa
daryti iš Lenkų tinkamą tautą
pridėti prie Vokiečių kuriamos
Centralinės Europos.
Iš to autoritetingo straipsnio
aišku kad Vokietija negalvoja
apie bent kokį Lenkijos savistovį atstatymą.

^LĖVYNĖS nr. 18-me, redakcijos straipsnyje “Apdumo* jimai Belaukiant S.L.A. Seimo” iškelti budai kaip
SLA. centro valdybos nariai, ypatingai iždininkas ir pir
mininkas, pirmiau ir dabar, savo asmeniškam pasipini
gavimui elgėsi su SLA. iždu parodo kaip dirba žmonės
priėję prie visuomenės pinigų, — žmonės su maža kul
tūra, žmonės kurie gyvenime nematė tiek pinigų kiek
pateko į jų rankas užėmus atsakingą visuomeninę vietą,
žmonės kurie tą vietą įvertina ne kaipo pasitarnavimą
visuomenei, pasidarymui sau prakilnaus vardo, bet kaip
godišiai, kurie jieškc^ sau asmeninės naudos.
Prie tokių žmonių organizacija negali augti, ir to
dėl Susivienijimas, kuris galėjo būti išaugintas mažiau
sia iki 50,000 narių ir iki $10,000,000 kapitalo, per kelioliką pastarų metų lyg koks pastudėlis vargsta.
Jeigu visi buvę ir dabartiniai SLA. viršininkai butų
dirbę už organizacijos augimą, jeigu organizacija butų
išaugus iki 50,000 narių, jiems nebūtų reikėję spekuliuo
ti SLA. pinigais sau pasipelnijimui: jie butų gavę ati Pilnas Pasitikėjimas
tinkamai dideles algas ir butų likę organizacijos istori Vilniaus Balsas rašo: “Musų
valstybės ir jos sostinės Vil
joje garbingais žmonėmis.
Viskas ką dabar jie užsitarnauja tai tokių aprašy niaus gyvenimo vadovavimo
mų organe ir iš narių pusės didžiausias pastangas mesti ir tvarkymo vairas yra tokio
se saugiose ir išmintingose
juos iš organizacijos vadovybės....
Tokie vadai kaip SLA. organo redaktorius nurodo, rankose kad nėra mažiausio pa
nenori kad organizacija augtų, bet kad mažėtų, tada jie vojaus Vilniaus krašto reika
be jokių pastangų gali parodyti valstijos departamen lams nukrypti nuo musų visų
trokštamo valstybinio, tautinio
tams raportus apie organizacijos “stiprų stovį”.
Ir dabar eina gandai kad socialistų klika ruošiasi . ir kultūrinio kelio.”
Chicagos seime dar kartą skaldyti Susivienijimą, jeigu ' Musę svieste nurodo tik Nau
korespondentas, kuris sa
matys kad tautininkai gali atimti organizacijos kontro jienų
ko:
“
Kadangi
Vilniuje Bažny
lę iš jų rankų... .
čios vyresnybė visiškoje Lenkų
Duokim sau, likę jie su apie 9,000 narių, su visu da
galima net sakyti, yra
bartiniu iždu, be jokių pastangų “sustiprintų atsakomy Įtakoje,
Lenkų šovinizmo tvirtovė, tai
bę” iki 107 nuoš. (tik kaipo pavyzdis), ir vėl skelbtų, di Vilniaus katalikų Bažnyčia da
džiuotųsi jog organizacijos narių “apdrauda viršija at bar yra vienas iš stipriausių
sakomybę” ....
Lietuvybės priešų. Tai didelis
Gaila kad su tokiais protais žmonės spraudžiasi į sopulys, kuris reikalingas sku
vadus, dar labiau gaila kad visuomenė nėra gana išma bios ir staigios ». operacijos.
ni pažinti tokius žmones.
Krikščionys demokratai jaučia

Plaktas Prezidentas
Maskvos Izvesti.įa, feljetono
formoje, primena kad dabarti
nis “Prancūziškos Lenkijos”
prezidentas, Raszkiewicz, kita
dos buvo Vilniuje ponu vaiva
da. Sykį važiuojant jam į sa
vo dvarą, pakelėje jį sustabdė
kaimiečių būrys ir akmenais
policiją išvaikęs, poną vaiva
dą iš automobilio išsitraukė ir,
kelnes numovę, įrėžė kelioliką.
Kaimiečiai vaivadai sakė: “Ar
dar kankinsi nepakeliamais
mokesčiais tautą? Ar dar veid
mainiausi ?”
Dabar ponas vaivada tapo
ponu prezidentu. Sakoma kad
vienas muštas vertas dešim
ties nemuštų. Gal Raszkiewicz
bus geresnis prezidentas negu
Moscickis -buvo.

Lenkiška Katalikybė
Lenkai savo katalikišką tikė
jimą vadina ne katalikybe, ne
krikščionybe, bet “polska wiara” (Lenkiška tikyba), žymus
Lietuvos rašytojas, Krėvė, ap
lankęs Lenkijos bažnyčias per
eitą vasarą, gerai sako: “Len
kijos katalikybė neatidaloma
nuo jų tautinės patriotinės po
litikos. Jų bažnyčios tartum
kokie tautiniai muzejai'. Sta
tulos, paVeikslai, ką-jie bažny
čiose vaizduoja? Karalius, et
monus, vaivadas, šiaip kokius
didikus. O kuriose Lietuvos
bažnyčiose matei Basanavi
čiaus, Daukanto, Kudirkos, Pie
tario statulas ? Dięvo Motina
Lenkams ne tiktai Kristaus
motina. Ji ir Lenkų karūnos
karalienė. Net jų litanija sa
ko: ‘Marija, Lenkijos karalie
ne, melskis už mus’!”
Iš to darosi aišku kodėl iš
Lenkijos Lietuvon atėjęs kata
likų tikėjimas buvo taip stip
riai lenkiž'mu nudažytas.

• ŠALTINIŲ ir gilių šutinių
vanduo paprastai yra gerai iš___ _
®
si nesmagiai. Nekokia padėtis filtruotas, tyras, bet vandenyŲ/OKIEČIAI savo staigiu puolimu Gegužės 9 naktį pa- ir liaudininkų — jų sąjungi je randasi dideli kiekiai ištirpusių druskų.
* bloškė dar tris mažas savo kaimynes: Belgiją, Ho- ninkų.”

landiją ir mažytį Luksemburgą. Tuo jie priėjo prie pat
Prancūzijos slenksčio, ir prisiartino prie Britų salų.
Suprantama, Belgai ir Holandai stojo prieš Vokie
čius su aliantais išvien, ir Prancūzai bei Anglai stojo į
rimtą karą su įšėlusiais užkariautojais.
Karas įsiliepsnojo labiau. Dabar jau neliko pasirin
kimo nei Anglams nei Prancūzams: jie turi kariauti jei
gu nenori būti pralaimėtojais. Jeigu pasirodytų silpni
vakarų fronte, Vokiečiai gali užimti Paryžių į kelias
dienas ir Prancūzija liktų taipgi parblokšta.
Hitlerio šis pasalingas darbas, vieną dieną užginči
jant kad tų šalių nepuls, o po nakčiai užpuolant, yra tai
pastangos išgąsdinti Prancūzus ir Britus iki to kad jie
sutiktų užbaigti karą ir pildydami Vokiečių reikalavi
mus atiduotų jiems prarastas pirmiau kolonijas.
Tik tokiomis sąlygomis Hitleris sutiktų taikytis da
bar, o tas reiškia kad jis pasidarytų visas Europos val
dovas, ir Europa po Vokiečių padu verktų-aimanuotų
gal ir ilgus laikus.
Hitleris pats paėmė vadovybę vakarų fronte ir pa
reiškė kad šis karas “išspręs Vokiečių tautos likimą se
kančiam tūkstančiui metų”. Vokiečiai kariauja ne juo
kais. Europos dangus apsiniaukė labiau negu kitados
kada, ir kas iš tos audros išeis parodys ateitis.
Anglijoje pasikeitė vyriausybė: išėjo Chamberlain,
kurį iki šiol Hitleris aplošė. Premjeru tapo jaunesnis
žmogus, Winston Churchill, atkaklus Vokiečių priešas.
Prisimenant pasaulinio karo dienomis Prancūzų ir
Anglų atkaklų kariavimą prieš Vokiečius už tą patį tik
slą — neužleisti jiems užvaldyti Europą, reikia tikėti
kad jie nuo šiol kariaus iš peties.
To nedarant, už kelių savaičių karas turėtųvbaigtis
aliantų visišku pralaimėjimu ir pasidavimu.
IŽAS laukia Sovietų Rusijos ir visos Rytų Europos?
Ar kartais Stalinas nepasijus apgautas to kuriam
jis ištiesęs savo kruviną ranką, pagelbėjo įžiebti Euro
poje naują karą? Jeigu, sakysim, Anglija ir Prancūzi
ja dabartiniu Hitlerio užsimojimu butų nugalėtos, ir
Hitleris užsinorėtų pasiimti Ukrainą, kaip yra jo origi
naliai numatyta, kas pagelbės Rusijai? Juk Hitleris, li
kęs laimėtoju, vakaruose priešus sutrynęs, nužygiuotų
per visą Rusiją iki Vladivostoko.
Susitaręs su Mussoliniu,. Hitleris pasidalintų visą
Europą pusiau: Rusija atitektų Vokiečiams, su gana
vietos plėtimuisi, ko jiems vis maža....
Stalino nutraukimas ryšių su aliantais negi atsieis
jam taip pigiai. Aliantai vienaip ar kitaip baigę karą
su Vokietija, mokės pasėdėti rankas sudėjš kuomet Hit
leris sumanys pasiimti Rusiją, kada jam ateis laikas.

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje
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PAVASARIO NUJAUTIMAS
Klausyk — jau žemė kaž ką šaukia!
Girdi — skardena pagiriai!
Tuoj sužydės čia visas laukas,
Gražiai linguos žali barai,....
Žieduos skandinsis vyšnių sodai,
Žieduos — sodybos ir namai.
Kvėpuos laukai tyliai nubudę,
Šlamės nubudus žaluma....
O bus čia gera, o bus linksma,
O bus labai, labai smagu!
Pulkai drugelių saulėj plasnos,
Ir juoksis mėlynas dangus.
%’bjįuoj §uXao; i iBĮOsąnud m?f ’
Jau tyliai bunda pagiriai!
Tuoj sužydės čia visos lankos,
Plačiai linguos žali barai!
Juozas Žemaitis.
“J.U.”
i

NEBALNOK ŽIRGELĮ
Nebalnok šiądien žirgelį,
Mielas brolužėli,
Ir nejoki pas mergelę
Šį pavakarėlį.
Tegul ilsis žirgas tavo
Laukuose tėvynės,
Kolei neužtrimitavo
Joti į kautynes.
Šiądien vyrai kardą kelia
Ginti savo plotų,
Reiks ir tau palikt mergelę,
Likus ji raudotų....
Šiądien žirgą nebalnoki,
Parašyk laiškelį,
Kad palauktų mylimoji,
Karas kilti gali.
Vikt. Tatarėlis.
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M. Springborn
zas, — jis buvo šaunus riteris.
— Geras žmogus; tai daugiau reiškia, —
atsakė Mantas.
Vakare vėl atėjo senoji Laumė ir atneše
— Jis čia, Natangų krašte, žuvo. Ar jis
Klauzui drobinius drabužius, kokiais vilkėdavo paliko vaikų ?
Prusai vasaros metu.
— Tik vieną dukterį; jo sūnus buvo jau su
— Šiuos drabužius tau siunčia ponia, — ga augę kai juos pasiekė tėvo mirties žinia.
na šiurkščiai ji sumurmėjo.
— Ką dabar veikia jo duktė?
Taip pasibaigė pirmutinė diena Herkaus
— Ji nuo to laiko spėjo jau subręsti ir da
Manto pilyje. Vienodai slinko kitos dienos ir bar gyvena vienuolyne ir ten meldžiasi už savo
savaitės. Kitus belaisvius kas rytas vedė dirb tėvo sielą.
ti; Klauzas net neklausė kur juos veda ir kokius
Herkus Mantas nusigręžė ir nuleido akis
darbus liepia dirbti. Jis vienas nei karto nega žemyn. Klauzas susimąstė.
vo peržengti siaurų durų į laisvę. Ištisas die-"
Staiga vaikystės vaizdai sukilo jo vaizduo
nas sėdėjo jis ir žiurėjo į plaukiančius melsva tėje. Mažutė Margarita buvo jo žaidimų drau
me danguje debesėlius!
gė, ji žinojo jo troškimą tapti kryžiuočiu, atsisa
Jis butų pamišęs jei ne senosios Laumės kyti pasaulio tuštybių ir tarnauti švenčiausiai
pasirodymas. Du kart per dieną ji atnešdavo Mergelei, kad kovodamas su st^meldžiais at
jam valgyti, visuomet ypatingame inde ir kiek keršytų už kilnaus Hirchalco mirtį.
anksčiau negu kiti gryždavo iš darbo; gal į du
Dabar Klauzas stovėjo su tuo žmogum kuris
benį pakliūdavo geresnis kąsnelis, nes Klauzas, buvo kaltas dėl riterio mirties, ir štai jis to
kurio skrandis nebuvo išlepęs, patyrė kad val žmogaus belaisvis.
gis, nors paprastas, yra stiprinąs ir skanus. Be
Staiga jis pajuto savo negalią ir pyktį bei
to, Laumė visuomet gaišdavo pas jį ilgiau negu neapykantą nugalėtojui, nuo kurio malonės da
reikia. Pradžioje ji buvo nelabai draugiška jau bar parėjo ar jis bus nukankintas, ar iki gyvos
nam riteriui, bet greit gryžo jos įgimtas plepu galvos įbruktas tamsian kalėjiman, ar už dide
mas. Klauzas buvo pakankamai turėjęs progų lius pinigus išpirktas. Taip staigiai Klauzas už
pramokti vietos kalbos iš Prūsų, imtinių arba sidegė jog ėmė neramiai dairytis kur čia sugrie
sąjungininkų, kurie kovojo ordino pulkuose. To bus kokį ginklą kad galėtų šokti ant nekenčia
dėl jis galėjo suprasti Laumę ir pats pasiaiškin mo priešo.
ti. Kasdien ji turėjo ką nors pasakyti, arba ko
Tuomet atsisuko Herkus Mantas ir tarė
paklausti. Daugiausia jos kalba lietė Nomedą, ramiu balsu:
kurią ji išauklėjus ir mylėjo kaip savo kūdikį.
— Esi mano belaisvis, riteri Ekšteinieti,
Ją pagarbiai vadindavo “ponia”, jei kalbėdavo bet musų bendro draugo atminimui aš noriu ta
apie Nomedos įsakymą; kalbėdama apie ją kaip vo likimą kiek galint palengvinti. Man rodo's
savo auklėtinę, sakydavo “kūdikis”. Ji džiaug kad esi garbingas vyras. Prižadėk man jog ne
davosi kai jis noromis klausydavo jos tauška mėginsi bėgti ir negalvosi man pakenkti, tai ga
lų ir klausinėdavo ar Nomeda trusiasi namie, ar lėsi mano pilies ribose laisvai vaikščioti ir visi
su draugėmis išėjo miškan. Ji pasakojo apie tave laikys mano svečiu. Duok man ranką kad
Nomedos vaikystę, kaip ji anksti neteko moti aš galiu tavim visiškai pasitikėti.
nos, kuri jai, senelei, pavedus rūpintis mergai
Klauzas paraudo iki ausų; visas jo pyktis
te ir dviem vyresniais jos broliais. Savo rimtu virto dideliu susigėdinimu. Svyruodamas jis
mu riteris įgijo Laumės palankumą, nes ji, kad padėjo savo dešinę ant taurojo priešo rankos.
ir nekęsdavo kryžiuočių, jautė savotišką pagar
— Dėl ko tu svyruoji? — paklausė Man
bą šiam labai dailaus sudėjimo jaunuoliui, ir jos tas. — Nemanyk kad aš reikalauju iš tavęs ne
širdį labai glostydavo jo lupom ištartas pagyri garbingo pasielgimo. Kai busi vėl laisvas ga
mas ir patarimas jai.
lėsi būti mano priešu, kaip ir anksčiau; niekas
Ji pasakojo taip pat apie Nomedos brolius. tavęs neįpareigoja nutylėti apie dalykus iii žmo
Jaunesnysis kritęs didžiojo sukilimo pradžioje, nes kuriuos čia gali pamatyti bei išgirsti.! Tik
vyresnysis, Herkaus Manto pasididžiavimas ir turi prižadėti kad nieko nemėginsi daryti kas
džiaugsmas, patekęs riterių nelaisvėn ir nuga galėtų pakenkti tau ir man kol esi mano val
bentas į Heilbergo pilį. Sutelkę dideles jiegas džioje. Bet aš tikiuosi kad, kai grąžinsiu tau
Prusai • apsiautę pilį; Herkus Mantas ir Glapa, laisvę, mes skirsimes kaip draugai, nes tuomet
Vąrmiečių vadas, susijungę pulti. Bet pilies įgu jau šis karas bus baigtas ir taika bei ram'ybė
la slaptai pabėgus ir išvedus dvylika belaisvių vėl mus aplankys.
įkaitais į Elbingą. O čia riteriai išbadę nelai
Klauzas negalėjo atsikratyti mintimi k.ad
mingiems akis ir taip juos paleidę.
Prūsijai nieko blogo neatsitiks jeigu šis vyras
Tai pasakodama, senelė sugniaužė kumštį nugalės ir šalis gryš ramybėn bei tvarkom Kov
ir jos veidas užsidegė pykčiu.
kis mažas jis pasijuto staiga prieš Manto didybę.'
— Tai riterio. šonenbergiečio darbas, — aiš— Musų didžiausias priešas, — buvo pasa
čiojo ji, — ir jis bėgantiems sušukęs kad jie kęs apie Herkų Holdenštetietis, — priešas ku
turį pasveikinti savo tėvus ir juos pas jį pa rio negalėtų gėdytis nei vienas riteris.
kviesti.
— Aš tau nuimsiu grandinių ir sargybos
Dabar Klauzas suprato Herkaus Manto tik naštą, — tęsė Prūsų kunigaikštis, —*leisiu lais
slus: jis jieškojo šonenbergiečio. Vargas jam vai judėti ir duosiu darbo kad galėtum sutrum
jei bus surastas.
pinti lėtai slenkantį laiką. Ar -dar vis nepasi
— Kas toliau atsitiko apakintam Nomedos tiki, jaunuoli?
broliui? — paklausė susijaudinęs Klauzas, —
— Dovanok man, aš buvau paikas, — sušu
ar jis dar gyvas.
ko Klauzas, — štai mario ranka ir garbės žodis.
Laumė papurtė galvą.
Jei tu leidi man laisvai vaikščioti pilies ribose,
— Ką gi veiktų negalėlis gyvųjų tarpe? Jis aš tos laisvės niekuomet piktai nepanaudosiu.
pasiaukojo dievams. Amžinai žaliuojančio ąžuo Jokiu budu, kunigaikštis gali būti ramus. Ir
lo paūksmėje, šventame Romo vės gojelyje, Kri- aš niekuomet nepamiršiu šios valandos.
vės ir Krivaičių akivaizdoje jį prarijo laužo
Nuo tos dienos Klauzas vaikščiojo kur tin
liepsnos, — atsakė pamaldžiai senelė.
kamas.
Daugiau papasakojo senelė apie Prūsų pa
Pradžioje labai stebėjosi pilies žmonės. Kur
pročius, visuomet rasdama Klauzą puikų klausy tik jis pasirodydavo jį visur sutikdavo piktais
toją. Iš jos taip pat sužinojo Klauzas dėl ko jį žvilgiais. Tai buvo baisu, dar niekuomet nema
išskyrė iš kitų kalinių. Pilyje niekas nežinojo tyta kad laisvai kaip namie vaikščiotų karo imkaip Herkiįs Mantas yra nutaręs pasielgti su ri tinis riteris. Jei kunigaikščio rūstybės baimė
teriu kurį jis draugiškai buvo sutikęs, ir, no nebūtų jų pažabojus, Klauzas tikrai butų turė
rėdami išvengti nesusipratimų, nelietė jo kol jęs progų susipažinti su priešų peiliu arba strė
pats rykys gryš namon.’ Klauzas laukė Herkaus lėmis. Bet kadangi Herkus Mantas trumpai if
Manto nekantriau kaip kitas kuris pilies gyven aiškiai, kaip buvo pratęs, pareiškė savo nutari
tojas.
mą dėl riterio tai niekas nedryso artintis prie
Pagaliau pilies šeimininkas parvyko. Klau jo piktais sumanymais.
zas tai suprato iš labai pagyvejusio sąjūdžio
Netrukus visi priprato matyti Klauzą lais
kieme, iš linksmų sveikinamų šauksmų, arklių vai vaikštinėjantį, ir kadangi jis vietoje kry
žvengimo. Jis tai suprato dar prieš ateinant žiuočio • apsiausto vilkėjo drobiniais drabužiais,
Laumei, kuri atnešė lauktą žinią.
kuriuos buvo atsiuntus Nomeda, tai svetimšalio
Kitą dieną pats Herkus Mantas aplankė be išorė nebekreipė didesnio dėmesio. Be to, jis vi
laisvį. Be šarvų, tik su paprastu baltų vilnų sokiais budais stengdavosi kiekvienam patar
švarku, kuris siekė kelius, plačiom kelnėm ir ne nauti, išdalies darbštumo verčiamas, išdalies kad
dirbtos odos batais jis atėjo pas Klauzą.
įgytų pasitikėjimo piliečių tarpe. Ilgainiui dau
Jis apžiurėjo kambarį, kur buvo laikomas gelis pamiršo jį esant priešą ir nors kartkartė
Klauzas, ir paskui paklausė riterį apie tėvus ir mis koks keistuolis nusikeikdavo panosėje, jis
klausėsi pasakojimų apie jo gimtinę netoli Mag su visais taip suprato jog priešo pilyje jautėsi
deburgo. Klauzo artimųjų tarpe butą tokių ku visai gerai.
riuos Herkus Mantas savo jaunystėje pažinojo,
Moterų jis visuomet vengė, nors dažnai tu
mokydamasis vienuolyno mokykloje. Susimąs rėjo progos išgirsti iš Laumės apie mergaičių
tęs klausėsi jo Prūsų kunigaikštis ir pagaliau pasilinksminimus; taip pat jis jau kelis kartus
tarė U
matė kieme Nomedą su Guče ir kitomis jaunuo
— Tu Hirchalcą taip pat pažysti?
lėmis, bet visuomet vengdavo artintis prie jų.
— Aš jį gerai pažinojau, — atsakė Klau
(Bus daugiau)
(Tęsinys iš pereito nr.)
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VASARINĖ ŠILUMA.
Tie
kurie
bėdavojo
kad
oras
buvo
DIETINES ŽINIOSĮ šaltas ir šaltas, dabar pradeda
bėdavoti kad karšta. Mat, šios
savaitės pradžioje oras atšilo
VIEŠKELIŲ BONOS tikrai vasariškai, pasiekė iki
85 laipsnių, kaip nėra buvę Ge
LAIMĖJO
gužės pradžioje per 69 metus.
dienų pakaitinus, oras
Balsavimų daviniai parodo vėlPora
sugryžo
i normališką. Lie
kad Cuyahoga County High- taus yra permažai.
way Bondsai laimėjo —’ nu
balsuota $4,500,000 naujų šešių
vieškelių Į Clevelandą Įvažiuo
®ŽUVO PLĖŠIKAS.
Sek
ti statymui. Už tuos pinigus madieni anksti, keturi plėšikai
bus nupirkta reikalinga tiems vogtu automobiliu bėgdami per
keliams žemė, o valstija iš gą Shaker Heights, susišaudė su
sdino taksų duos $10,000,000 valstijos kelių policininkais.
t ųvieškelių statybai. Darbų Visi keturi plėšikai pakliuvo,
bus tūkstančiams darbininkų iš jų vienas užmuštas, kitas
per kelis metus.
sužeistas. Jie Youngstowne iš
Pirmiausia bus statoma tę plėšė valgyklą ir ten nužudė
sinys kelio paežerių nuo miesto vieną asmenį. Patyrus kad jie
Į rytus, greta N.Y.C. geležin į Clevelandą vyksta, buvo pa
kelio bėgiu nuo Gordon Park tikti čia ir užklupti prieš Įva
iki E. 140 St.
žiuojant į miestą pasislėpti.
Mokykloms 1 mill levy at Vienas policininkas jų šūviais
mesta.
sužeistas.

CREDIT!
Dental Platės.
10-15 - 20
Weeks
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Pay

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

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

Platės Repaired
While You Wait

DENTIST

DR. SILVER,

HEnderson 3157

7042 Superiur Avė.

14 NAUJŲ KUNIGŲ

KAUNAS 910 METŲ

lių. Dalis jų sunyko, nudžiū Kas platina Dirvą — tas
platina apšvieti.
vo, apie 10-12 nuoš. jų išnai
kino piktos valios žmones.
Šymet norima labiau padėti
ūkininkams medelius sodinti;
sudaryta mažesnės sodintojų
Namų Dabintojas
grupelės iš oragnizacijų, gim Tai yra popieriuotojas ir
nazijų klasių ir pradžios mo
maliavotojas kambarių.
kyklų skyrių. Tokioms ma
TAIPGI MALIAVOJU
žoms grupėms lengviau vado
NAMUS Iš LAUKO.
vauti, be to, lengviau prižiūrė
Duokit man padabinti jūsų na
ti patį medelių sodinimą, taigi
mus, o persitikrinsit kad už pir
ir sodinimo baisiai galės būti
mos rūšies geriausi darbą kai
geresni.
_/
L. A.
nos yra prieinamesnes.

šį šeštadienį Clevelando dioSENUMO
cezijos Šv. Jono katedroje bus
įšventinta 14 naujų kunigų.
KAUNO įkūrimo data yra is
Lietuvio šį kartą nėra nei vie
no, kaip iš paskelbtų vardų ma “PROTESTUOJA”. Akrono torijos minima 1030 metai, tai
kai kurie vyrukai padirba dar yra apie 170 metų anksčiau ne
tosi.
bo už dolarį, o spaudoje nori
išsigarsinti ir vietos užimti už gu buvo įkurta Ryga. Kaunui
desėtkus dolarių. Taip yra su šymet sueina 910 metai.
tais “protestų” rašytojais: jie
Prieš didyjį karą Kaune bupasinaudojo Lietuvių dienos vo tik 60,000 gyventojų (be
Pinigus Lietuvoje, siųs* paminėjimu išsigerti, ir pavai
gana sočiai iš’ Clevelando Rusų kariuomenės). 1923 m.
tus per “Dirvą” šios šino
du atvykusius neva kalbėtojus, per visuotinį surašinėjimą Kau
užtai tos dienos pelno mažai ne buvo priskaityta 92,000 gy
ypatos:
Vilniečių paramai atliko. Bet ventojų. šiuo metu yra per
Kreipkitės:
$10.00 jiems nepatinka kam apie tai
Marijona Bučionytė
“Dirvai” išsirašyti nereikia
$1.50 sužinojo visuomenė, ir todėl jie 150,000 gyventojų.
Pagramančio p. kl.
14602 THAMES AVĖ.
$10.00 visą vasarą “protestus” rūši Namų Kaune skaitoma apie laukti pradžios metų—Įdėkit
Mikas Grigas
Į
laišką
$1
dabar
ir
“
Dirva
”
Telef: MUlberry 0744
$2.50 nės. .. . “Protestus” parašyt 15,000; namų savininkų yra
Kario Admin.
$22.00 gali ir žiopliukas, bet naudingą apie 7,000, nuomininkų per lankys jus ištisą pusmetį.
Petras Pečiulis
$30.00 darbą tai tik darbštieji atlie- 40,000.
Adolfina Nekrošienė
$1.50 ka. Tokie nei nesigiria nei kiPumpėnų p. kl.
Kaunas dabar yra ne tik eko$3.00 tų neužkabina.
žemės Ūkio Rūmai
Vietinis.
nominis bet ir žymus kultūri
$20.00
Ona Petraitėtė
$10.00
Rozalija Zikevičienė
Jūsų
nis Lietuvos centras. Čia yra
Paimam
Apolonija Maminskaitė $10.00
Rūbai
SMULKIOS ŽINELĖS
universitetas, daug gimnazijų,
darbą iš
apdrausti
viso miesto
Kreipkitės vėl:
Gegužės 11 d. apsivedė jau specialių mokyklų, meno moiki musų
dalių ir
nuolis Vacius Krivickas, žmoną kyklą, muzikos konservatorija,
globoje.
Gali
“Dirvos” Agentūra
priemiesčių
gavo svetimtautę. Jis seniau opera, teatras, išeina apie 100
Pabandykit
GLen.
ir pristatom
6820 Superior Avė.
darbavosi jaunuolių klube, da įvairių periodinių leidinių, ta
SPEEDY
musų darbą,
1136
gatavų
bar
turi
valdišką
darbą.
Jo
Cleveland, Ohio
SAKO:
o busit
atgal
į
rinčių
kelis
šimtus
tūkstančių
motina yra ilgametė Dirvos
patenkinti.
•
jūsų namus.
skaitytoja, žinoma po vyru p. skaitytojų.
Bečkienė.
Jaunai
porai
linki

Vienų tik murinių pastatų
JOHNG.POLTER
me gražaus sugyvenimo.
vertė Kaune siekia šimtus miSLA. 354 kp. savo mitinge
Lietuvis
išrinko
delegatu į SLA. seimą Ii jonų litų, O kiek yra įdėta į
Namų Maliavotojas,
Chicagoje tikrą Lietuvį, Juozą miesto grindinius, kanalizaciją,
Popieriuotojas
Ramošką, kuris netarnauja jo tiltus, valdžios pastatus, prie
Dekoratorius
kiems izmams, bet rūpinasi S. miesčių pagražinimus, parkus,
Atlieka visą namų aptaisy- L. A. gerove rimtai.
ir tt. Taigi Kaunas pasidaro
mo ir apgražinimo darbą
neįkainuojamas.
LIETUVIŠKA KUBŲ TAISYMO IR
AUKOS. Akrono Lietuviai
iš lauko ir iš vidaus.
yra duosnųs sergantiems pa
Laikas apsirūpint savo namo apVALYMO [STAIGA
remti. Susirgus Elenai Valat PASODINS APIE 100
taisymo darbu ne tik iš vidaus
bet ir iš lauko. Užsakykit savo
kienei, kurią liga ilgai kanki
Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
na, pasidarbavimu A. Bukolie- MILIJONU MEDELIŲ
gai vasarą. Aprūpinu visą na
kad
jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
nės, V. Rudienės ir P. Švelnio,
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
kit
musų
darbą, o' patys persitikrint. Jokis darbas nė
F.
Jankauskui
ir
Alfonsui
Va

rynų, stogų ir visą kitą.
ra perdidelis ar permažas pas įpus.
MEDELIŲ sodinimas visoje
siliauskui savo automobiliais
495 East 123rd St.
Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom,
aukų rinkėjus pavežiojus, su Liteuvoje šymet vykdoma nuo
Telefonas POtomac 6899
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas
rinkta ligonei p. Valatkienei Balandžio 20 iki Birželio 1 d.
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
sušelpti aukų $58.06.
Aukavo: ALDSA. 59 kp. $5. Sodinimams paruošta apie 100
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
I. W.O. 3010 Rusų kp.
$3. milijonų medelių ir daigų. Šiuo
teriškus žiponus tik už .................................. *3 AT
Mitinge nariai sudėjo $4.76 pavasariu pradedant, kasmet
Matot, kiti už tiek nepadarys.
Po $2: LDS. 73 kp., A. Bur kiekvienas ūkininkas turėtų sa
Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo
tininkas, V. Vasiliauskienė, F. vo sklype pasodinti po 100 tonumeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
Stalioraitis, A. Bukolienė.
vas atliks visą kitką kas reikalinga.
Po $1: B. Versackas, A. Moc polių,, juodalksnių bei gluoskevičius, F. Martinas, P. Pau nių, sako medžiams sodinti kolauskas, P. švelnys, F. Jankau miteto vadovybė.
CHECKER DRY CLEANERS, lNC
skas, P. Sideris, G. Brazis, J.
Per tris paskutinius metus
Januška, A. Marskis, N. Trum- (1937-39) pavasariais visoje
J. M. Kazlauskas, Savininkas
pickas, .0. Kirtiklienė, O. Zda
13726 Eaglesmere Avenue
nienė, S. Sasnauskienė, J. Da- Lietuvoje tuo organizuotu buminikaitis, M. Poška, J. Milic- du pasodinta 3,301,000 medei kas, V. Darulis, G. Rokus, J.
Grigas, S. Muckus, J. Ižganaitis, P. Jurgelis, J. Garijonas,
i A. Palionis.
Po 50c.: P. Matulevičius, K.
Baublis, S. Venaitienė, J. Versiackas, J. Vitaitis, K. Savic
kienė, M. Subačius, V. Rudie
nė, M. Ražukiene, A. Gutaus
kas, P. Bečko, J. Salasevičius,
N. Navickienė, O. Lukoševičie
nė, J. čiupakas, B. Sufblis.
Po 25c.: M. Puišienė, T. Vo
verienė, J. Markas, A. Stanley, į
O. Daugintas.
J. Tamošaitis 40c.; Makare-;
vičienė 15c.
Viso $58.06.
. Visiems aukojusiems nuoširI dus ačiū nuo rinkimo komisi
jos: A. Bukolienė, V. Rudienė.
Pr. švelnys.
Kalnas.
£
X:
DIDELĖ LIETUVIŠKA

K. ŠTAURAS

GAVO

©
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DRY CLEANERS, INC.
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THE MAY CO. BASEMENT
Sumažinkit Savo Kojinių Biudžetų!

Gryno šilko
kojines
nuo Irimo arba
bėgimo
Labai Specialiai . . Tik

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

Su Mesh Keliais!

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avc.)

Puikios gryno šilko kojines . . ku
rios NEIRSTA — gausit kitą porą
dykai jei suirs! Su MESII KNĖE
ilgesniam laikymui! Micros 8% iki
10% moterims ir panelėms.

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

šiose Naujose Spalvose:
• JOYOUS (Rosy Beige)
• FLIRTATIOUS (Sunburst Tone)
• AUDACIOUS (Sun-BlUsh)

C. Pakeltis Vaistine

The Mav Co. Basėment

1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Skani Lietuviška Duona
‘NEW DEAL
BAKERY
č”*

♦

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas

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.

:B

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
Kil

lOlllUllIllllIlUIMIlUlI

iui

SKAITYKIT
VIENYBĘ
seniausias ir
geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ —

Prenumerata metams užsie

niuose $7.00, pusei metų $3.75,
3 mėnesiams $2.
Su v. Valstijose ir Kanadoje
metams $5; pusei m. $2.75.
VIENYBE
193 Grand Street
Breoklyn, N. Y.

© Pasidarymui draugų ir, biznio san
tikiu, jauni asmenys labai daug tūri
progų naudotis telefono patarnavimu. Jis pagelbsti su
planuoti ir organizuoti jų veiksmus ir atneša progas
kurios kitokiais atvejais juos aplenktu ir praeitu pro
šalį.
Kiekvienas šeimos narys turi inalonumo kiekvienos die
nos telefono patarnavimo patogumu. Tankiai tiek kiek
per mėnesį praleidi kampinėje krautuvėje naudojantis
telefonu padengs tuos mažus kaštus kurie suteikia ga
limybę turėti telefoną savo namuose. Clevelande šis
patarnavimas kaštuoja visai mažai, vos $2.50 mėnesiui—
8 l-3c per dieną.
i
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

t

...............

LIETUVIŲ SALĖS
VAKARAS
Lietuvių Sales Bendrovė pa
minėjo 20 metų sukaktį nuo
Lietuvių įsigijimo savo sales.
Nors publika nebuvo skaitlin
ga kaip galėjo būti, tačiau vi
si dalyvavusieji turėjo gerą lai
ką, ką liudija išbuvimas iki vė
lyvos nakties po programo.
Salės' bendrovės ir salės rei
kalais pasakė kalbas Chaster
G. Zuris, salės direktorių pir
mininkas, ir P. P. Muliolis, Lie
tuvių Piliečių Klubo pirminin
kas, nes klubas taip pat yra
Lietuvių salės organizacijos da
lis.
Programą pradėjo su Lietu
vos Himnu naujai susidaręs
maišytas choras, vadovaujamas
K. štaupo. Tas choras progra
mą ir užbaigė, sudainuodamas
viso keturias dainas.
,
Akordionu grojo jaunas vai
kinukas, Edvardas Karakul, so
lo dainavo Sofia Kučinskaitė ir
Julius Krasnickas; Vacius Jur
gelis ir Jurgis Mačys sudaina
vo porą duetų, ir duetu porą
dainų išpildė Sofia Kučinskai
tė ir Julius Krasnickas.
Trumpą pranešimą apie S.
L. A. jaunuolių mokyklą ir
reikalą mokyti jaunimą Lietu
viškai padarė P. J. žuris.
Programą vedė K. S. Kar
pius. šokiams grojo Jono Apanaičio orkestras.
Keletas Lietuvių biznierių
padovanojo šiam vakarui reik
menų, už tai ačiū jiems.
Alekas Banys prisiuntė pa
sveikinimo telegramą sukaktu
vių proga.
Buvęs.
VAIKAMS RIJBAI

Jūsų vaikai šį pavasarį bai
gia mokyklas. Jiems reikia
naujų rūbų. Kreipkitės ir tuoj
gausit Lietuviškose rūbų par
duotuvėse, Brazis Bros. Clothes, už prieinamą kainą. Jų
skelbimas telpa Dirvoje.
TAISYMO APTARNAVIMAS

Daugelis imat puošti, taisy
ti, gerinti savo namus ir biz
nio vietas iš vidaus ir iš lauko.
Tiems darbams amatininkų yra
Lietuvių labai gerų. Duokit
jiems jus aptarnauti. Jų skel
bimai telpa Dirvoje.
PĖKSTIEJI ŽŪSTA
TANKIAU
Pėkstieji tankiausia yra au
komis trafiko nelaimėse Cleve
lande. Motoristas kaip mato
si pradėjo įvertint pavojus ko
kie trafike gali pasitaikyti.
Taipgi ir pėkstieji turi su
prasti ir permatyti tą ir atlik
ti savo dalį apsisaugojimo at
žvilgiu, nes jie yra tie kurie
patenka mirčiai arba sužeidi
mui tą momentą kaip tik nu
žengia nuo šaligatvio i gatvę.
Apsisaugokit save ėjimu per
gatvę tiktai per paskirtas vie
tas ir su trafiko signalais. ’
Public Relations Bureau
Cleveland Police Dept.
VASAROS METU—

Kurie turit reikalų Dirvos
administracijoje arba Agentū
roje ateikit anksčiau, nes Dir
vos įstaiga vasaros metu užsi
darys nuo 7 vakare.

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

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

J. Verbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas.. Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti

Lietuviai.

6824 Superior Avė.

J. T. DERIGHTER
NOMINUOTAS
Nominacijų balsavimai Geg.
14 d. davė tokias pasekmes:
Gubernatorium nominuoti —
Demokratų —: Davey; Republ'ikonų — dabartinis, Bricker.
Jonas DeRighter nominuotas
Demokratų sąraše į Ohio Val
stijos Legislaturos atstovus, iš
18 kandidatų jis stovi 14 ar 15
vietoj.
Burton laimėjo nominacijas
į S. V. Senatą.
Cuyahoga apskrities virši
ninkai Demokratų sąraše lai
mėjo nominacijas tie patys ką
dabar tarnauja. Republikonai
nominavo eilę savo kandidatų
prieš juos.
Metzenbaum laimėjo pirmu
tiniu iš 7 kandidatų į Ohio Se
natą.
Martin L. Sweeney laimėjo
nominacijas savo senon vieton
Kongrese iš 20-to Distrikto.
Tikrieji rinkimai įvyks Lap
kričio 5 d.

SLA. JAUNIMO MO
KYKLOS VAKARAS
SLA. 14 kuopos jaunimo mo
kykla šį pavasarį baigia antrą
savo mokslo metą. Tų pabaig
tuvių proga rengiama gražus
mokinių vakaras Lietuvių sa
lėje sekmadienį, Gegužės 26.
Bus sudainuota kantata, šiaip
dainos, ir nauji Lietuviški tau
tiški šokiai. Pelnas eis toliau
mokyklos tęsimui, nes rudenį
manoma užvesti mokymą pla
tesniu mastu.
Tikietai tam vakarui bus tik
30c. tiems kurie išanksto nu
sipirks, po 35c. prie durų tą
pati vakarą, šokiams 25c.
SLA.. jaunimo mokyklą vado
vauja šie: poni Tamošaitienė
ir Juozas Bendleris Lietuvių
kalbą, p. Biruta žiurienė muzi
ką ir dainavimą, Ona Karpienė tautiškus šokius.
Darbas remtinas, todėl visų
vietos SLA. kuopų nariai ir vi
suomenė bendrai prašoma atsi
lankyti į šį vakarą.

PLAIN DEALER MU
VAIZBOS BUTO PIK
ZIKOS IR DAINŲ
NIKAS BIRŽELIO 2
FESTIVALIS
Clevelando Lietuvių Vaizbos
Butas nori šymet anksčiausia
Muzikantai ir dainininkai vi
palinksmint Clevelando ir apie same Didžiajame Clevelande ir
linkės Lietuvius. Tam tikslui Šiaurinėje Ohio dalyje užkvieir paminėjimui savo 10 metų čiami dalyvauti vietos dienraš
gyvavimo rengia smagų pikni čio Plain Dealer rengiamame
ką sekmadieni, Birželio-June 2. Muzikos Festivalyje, kuris at
Camp by-Heck farmoje, prie sibus Cleveland Municipal StaLloyd Road ir Grant Blvd.
diume Birželio 14 vakare.
Įžanga į šį pikniką bus tik Šiame festivalyje gali daly
tai 10c. ir prie to bus duoda vauti visokie muzikos ir dainų
ma įvairių dovanų atsilankiu amatoriai, ir bus kompeticijos
siems. Tokia maža įžanga da dėl sopranų, coloraturų, conroma todėl kad Vaizbos Buto traltų, tenorų, baritonų, bosų,
nariai nori susidraugauti su maišytų kvartetų, įvairių due
savo kaimynais ir kostumeriais tų, mažų ir didelių chorų ir
Lietuviais.
bendrai kas tik ineina į muzi
kos ir dainos sritį.
Dalyvaus įvairių tautų gru
VAŽIUOJA Į SEIMĄ
pės ir pavieniai, ir į tai užkvieClevelando delegatai į L.R.- čiami Lietuviai. •
K.S.A. seimą, Worcester, Mass.
Sudarytame tautinių grupių
išvažiuoja šį šeštadienį. Sei komitete
Lietuvių dalyvau
mas prasidės Gegužės 20 d. ja Petras nuo
P.
Muliolis.
Važiuoja šie: Nuo 8 kp. —
šis festivalis bus papuoštas
P. P. Muliolis; nuo 142 kp. — simfonijos orkestru, garsiomis
Kun. Bartis ir L. Šukienė.
šalyje muzikos žvaigėdžmis,
dviem festivaliniais chorais, fiLANKĖSI LORAINIEČIAI
revorkais, vėliavų masėmis, są
Antradienį Clevelande lankė ryšyje su Amerikos Vėliavos
si pp. Danevičiai, biznieriai iš Dienos Paradu, ir 1,000 muzi
Lorain, Ohio. Jie ten turi pui kantų dūdų benu ir kt.
kią užeigą, Brown Derby Cafe.
Danevičiai yra ilgamečiai . Dir
vos skaitytojai ir rėmėjai. At UKRAINIEČIAI rengia savo
Kultūrinio Darželio atidarymo
silankė Dirvos redakcijoje, K. iškilmes
sekmadienį, Birželio 2,
Stonio valgykloje, ir Pythias Ukrainiečių
Darželis randasi
.Cafe, pas Verbylą ir Čiutelę.
skersai
bulvarą
nuo Lietuvių
(Jų skelbimas telpa šiame
Darželio.
Dirvos numeryje.)
Iš Detroit, Mich., lankėsi p-lė
Wilma Gudžunas, B. P. Gu- KVIEČIA LANKYTI
džuno duktė, seniau buvusio
WPA PROJEKTĄ
biznieriaus Clevelande. Ji su
tėvu gyvena Deroite, čia aplan Ne visi darbininkai kurie ra
kė savo seserį ir kitus, atsilan do naudingus darbus WPA eikė Dirvos redakcijoje, užrašė i lėse laike ekonominio sukrėti
savo tėvui Dirvą.
mo buvo tiltų ir kelių statyto
jai. Tūkstančiai paėjo iš pro
fesinių ir tarnautojų eilių. Jų
išlaikymui Profesiona
HIPODROME gabumų
lė ir Aptarnavimo Divizija prie
WPA operuoja projektus kurie
“My Favorite Wife” prisideda prie šios srities kul
tūriško kilimo. Daug musų
Ši filmą bus rodoma dar vieną sa tautiečių dirba šiuose prefek
vaitę laiko, pradedant šeštadieniu, tuose.
Gegužės 18 d. Joje vadovaujamas
Tuos projektus Lietuviai ga
roles turi Irene Dunne ii’ Cary li aplankyti ir apsipažinti su jų
Grant, plačiai žinomi pasižymėję fil darbu, ypač užkviečiame Lie
mų artistai.
tuvių draugijų grupės. Ypa
Dalykas einasi apie tai kaip Miss tingai įdomus yra Kitataučių
Dunne pradingsta per septynis me Laikraščių straipsnių vertėjų
tus, manoma kad ji bus prigėrus skyrius, 1270 Ontario st., kur
Pacifike,.o ji buvus laimingai išgel Lietuviai darbuojasi vertime į
bėta atsiranda ir sugryžta namon Anglišką kalbą įdomesnių raš
tą pačią dieną kai jos vyras paskel tų iš Dirvos.
Ten tuo budu
bęs ją legališkai žuvusia apsiveda apdirbama 18 kitų tautų laik
su kita.
Sugryžus žmona sulaiko raščių.
jaunavedžių naują žygį.
Tai yra
Ta įstaiga bus atdara publi
tikrai šeimyniškas veikalas, kuris kai apsilankyti tarp 9:30 ryto
baigiasi netikėtais įvykiais.
iki 9 vakare per penkias die
nas, Gegužės 21, 22, 23, 24 ir
25. Apsilankykit kuriems lai
Lietuviška Užeiga
kas leidžia.

Lorain, Ohio

BROWN DERBY
CAFE
1420 Broadway
atdara iki 2:30 vai. ryto.

Geras Alus, Visokia
Degtine
žuvies vakarienė, visoki •
užkandžiai.
Užkviečiame Clevelandiečius
važiuoti pas mus.

Juozas Danevičius, Sav.

už

NAUJOJE PARAPIJOJE

Sekmadienį, Gegužės 19 d.,
naujoje parapijoje rengiamas
vakaras su programų ir šo
kiais. Dainuos naujasis cho
ras, bus suvaidinta veikalas.
“Motinos širdis”.
Pradžia 6
vai. vakare.
SENOJOJE - PARAPIJOJE -

Šv. Jurgio parapijos salėje
Moterų Aušros Vartų draugija
turėjo paminėjimą Motinos
Dienos su pritaikytu programų
sekmadienį, Gegužės 12 d.

Youth’s Forum
PHONE:

__

ENdicott 4486

__

___ _

6820 SUPERIOR AVĖ.

__

BOOK CLUB ANNUONCEMENT
In announcing the next book, the
Lithuanian* Book-of-the-Month Club
is particularly pleased that the
younger Lithuanians in increasing
numbers are finding their way back
to the joys and delights of their
heretofore neglected native tongue.
One reader writes that he had
never expected the Lithuanian novels would be able to hold one’s attention as much as they do. An
other one says that “in spite of a
fevv strange vvords I encountered,
I enjoyed the story thoroughly.”
Yes, having neglected our Lithuan
ian reading all these years, vve are
bound to meet a lot of strange and
vvholly inexplicable vvords, būt the
important thing is to get the gen
eral sense of the plot and not vvorry about individual vvords.
With
every succeeding chapter the strange
vvords become less strange and
cno’s pleasure in reading increases.
A young lady informs the Committee that in the evening she
reads a chapter or so out loud to
her mother, vvhich makes her literally fall in love vvith the lovely
sounds of the language and at the
šame time brings enjoyment to the
mother. In short, we are not yet
lošt.
Our young people are beginning to feel that it is a privilege
to be able to read and to speak
our centuries-old language.
Here’s a good book tb start your
reading—the nevvly seleeted bookof-the-month,
“Broliai
Domeikos”
by Liudas Dovydėnas.
Here you
vvill find an unusually clearly dravvn
character sketehes of the tvvo brothers, Julijonas and Adomas, living
side by side and becoming embroiled in a long and exhausting series
of lavvsuits against each other. It
all started almost unnoticed over
the silly notion that a prize rooster
of one had been killed by his sister-in-lavv.
In the end the tvvo
brothers yearn the forrner comradeship, yet cannot movė on account
of the hate and revenge vvhich have
so eompletely possessed them. Būt
it isn’t so much the plot that vvill
intrigue the reader. Rather it vvill
be more the tvvo brothers vvho vvith
all their human failings vvin over
your sympathy. Through the author’s expert delincation you vvill
knovv their habits, their moods, their
very thoughts.
In spite of their
foolish sęuabbles Broliai Domeikos
vvill be your intimate friends.
Whethei' you are desirous of learning nevv vvords or just to read a
good story for its ovvn sake, vve
recommend, “BROLIAI DOMEKOS”
vvholeheartedly. The non-profit price
is 55 cents, vvhich you may send by
check or money-order to the Lith
uanian Book-of-the-Month Club, 129

West 88tbi St., Nevv York City, in
Nevv York.
The L B C Committee.

Visitors from DuBois'
M r. George Waylonis, vvriter and
manager of a local DuBoiss newspaper visited friends and ac'quaintances in Cleveland, on Tuesday,
May 14. Not knovving vvhether it
kvas “Spring fever” oi’ just a case
of vvanting to “go places”, George
accompanied by one of his friends
sėt off vvithout the knovvledge of
his co-vvorkers back home to visit.
Mr. Waylonis is vvell knovvn in Cle
veland sport circles for his able
assistance and fine reporting of
sports activities in DuBois.

ATTENTION!
We have j’ust had an unexpected
and mystery-shrouded notice sent us
that something of astunding įrnportance vvill take place on SUNDAY,
JUNE 23rd. — The sheer mysteriousness of the thing has the management of this section all in “goosepimples”!
Whether it’s America’s participation in vvarfare, or some unforeseen
local happening vve knovv not. Whatever it is — vve vvon’t ręst until we
knovv! If any person receives any
information regarding a happening
of “something big” to happen on
SUNDAY, JUNE 23rd please phone
this paper immediately.
Stand by until next vveek, perhaps
something more definite may show
up, in the vvay of information.

P U N S
Sign in Nevv York Restaurant:
“Please count your change before
leaving it.”
W. Winchell

This insomnia’s got me vvorried
— I can’t sleep even vvhen it’s time
to get up.
E. Reed
Taxicabs continue to get more and
more streamlined, būt the drivers
remain pretty much the šame; vvitness the experience of a lady vvho
took a cab at Penn Station. “Do
you vvant the radio, Madam?” “Or
shall vve just talk?”

NAUJA KEPYKLA
Mes atidarėm pirmos rūšies
kepyklą, gera duona, pyra
gai ir pyragaičiai.
(20)
CATHERINE’S HOME
BAKERY
7309 Wade Park Avė.

REIKALINGA MOTERIS

Visokiam namų darbui, turi bū Ponioms ir Panelėms
ti patyrus; geras užmoestis.
Plaukų s.utaisymo darbui —
Kreipkitės telefonu tuojau: kreipkitės šiuo antrašu: kainos
FAir. 4681
pigios. Kuri atsineš šią iškar
_______________________________________________
pą gaus pigiau permanent.
ALBINA PAULIS
HARRY’S
8025 Superior Avė.
(22)
Electrical Service Co.
GA. 1824
Washing Machine — Vacuum
CIeaner ir Radio
Taisymas

Tūbai ir Reikmenys
Dykai apskaičiavimas su
šiuo skelbimu.
Visas darbas

garantuojamas.

(24)

SPORT Coats

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Siuvėjas

GREITAS
PATARNAVIMAS

895 East 128 Street

Paimam visą darbą
iš jusij namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

Tel. MU. 3549

SPORT

MARŠKINIAI

Vyrams, vėliausių
naujų spalvų

APATINIAI

VYRAMS ATLETIŠKO

*

VYRAMS SKRYBĖLĖS
.95

Naujų Pavasarinių
spalvų ir pavidalų.

VYRAMS Vilnoniai be ran

kovių sveteriai ...
keleto spalvų

VYRAMS

•

VAIKAMS MARŠKINIAI

geri marškiniai
stiprus, balti, margi ®

D Y KAI “'J'

stiliaus Union
aptiniai baltiniai

12.95
3.95

BRAZIS BROS.

F. BARANAUSKAS

Marškiniai ar kelnaites
Trys už

MEN AND KITTENS
Kneeling beside the dying kitten I
felt
The faint, yet ever fainter heartbeats slovv,
While limpid pools of tears, slowly
as stealth,
Yet incessantly, brimmed o’er eyelids half closs’d.
Pain impelled vvhimpers, scarse
audible then
Have since faded thru the grim
' portals of death —
Wounds spevying forth healthy livving blood vvarn men
To heed the change vvrought vvhen
once-live flesh has met
The moist, vermin-infested sod of
būriai.

Grammar School
• S U i T S 1 e.95

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

visko pasirinkimui — už kainas kurios jums patiks,
Apsipirkit sau reikmenis dabar, iki turim gausybę
VYRAMS KOJINĖS

•

THERE are times vvhen the Maig
iau tenet almost appears tempting
in the face of the degenerate system of society, vvith its funetions
and povvers. With Voltaire I ironically vievv man’s position and tlier^efrom find a kitten’s death to be
less pitied than man’s — as it
should be:

GRADUATION
SPECIAL

Ruoškitės)rasaros Orui
trumpos, vasarinės O PTC
kojinės, gražios

reckless loss of precious life, it
does not remain that the vvorld
fights for these motives.
It is
rather for pūrely selfish ambitions,
for the lucrative aspect of these
damning, death-dealing de.vices that
the helpless men suffer . . again
may I repeat — for vvhat?

Innocent little creature, vvantonly
siain.
What bitter vale of tears this carth
mušt seem
To you content vvith ekistence in
life’s lane,
i.
When human drivers vvar, hate, kili
— sin obscene
For mere trifles, vagiarie; . , . or
even fun.
Instant oblivion nor eterįial damnation
Is scarce suffieient retribution for
one
«
Who has perversely dealth annihilation
GHASTLY as some of the lurid
tales vve hear may be, vve can To men — the most helplnss creatures of all.
hardly absorb them vvithout stirring our emotional sympathy . . .
for the poor, defenseless puppets,
the cheap ravv material — the average man!
Yes, munitions fulfill
a tvvofold, Jekyl-Hyde purpose in
the vvorld today as they did during
For Boys from
the lašt one.
Splintering bombs,
disintegrating shrapnel rakė man’s
flesh . . . depth charges, torpedos
erush men . . . poison gases sear
To Orcler
his lungs, eyes, and rot liis flesh
. . . electricity flame, and machineMade in any Style.
gun fire consume his body . . .
and for vvhat ?
A nation’s prestige, vvord, honor, or even denio-,
Pante
cracy? Most emphatically no! And
even vvere these good reasons for

SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
Paima iš namų ir pristato.

6919 Wade Park Avė.

HEnd. 6283

“IS. tkore a castle in England
Vvithout its ghost?” Thus Manuel
Komroff pens this appealing anecdote concęrning the life of Osear
Wilde, renovvn poet and belletrist:
“Scotch castles rival the English
castles and no place can really be
distinguished vvithout a first-class
reappearing ghost. Some years ago
during a vveek-end in one of the
borderland castles, the guests be
gali relating stories of old English
ghosts.
Some vvere very amazing
and some vvere filled vvith supernatural events that defied all rea
son.
Finally Occar Wilde, vvho had been
silent a long time, related vvhat he
thought the best ghost story h e
knevv.
It vvas grovving dark and
vvhen the story vvas finished the
lamps vvere immediately brought inta. the room, for he had vvoven a
spell of mystery over all his listeners. And it seemed almost as tho
the ghost himself vvere present vvith
and among them.
“ ‘You’re vvriting that story?’ ask
ed a young vvoman novelist, vvho
some years later became the vvife
of John Lane, the publisher.
“ ‘No, madam,’ Wilde replied.
‘I
įiave no intention of vvriting that
story.’
‘A h, vvhat a pity’.
And vvith
this lašt remark the guests vvent
in to dinner. When the meal vvas
finished the young lady novelist
again approached Wilde and said:
‘Ąre, you certain you could never
be tempted to vvrite that story?’
‘No, madam. 1 assure you, I vvill
never vvrite that story.”
‘Then vvould you object if anyone else vvrote it?’
‘No. Not at all.’
“When the vveek-end vvas over
the lady vvent to Flanders to vvrite
the story. Būt a day or tvvo after
beginning vvork on it she received
a cable from a friend in London:
‘Keep off that story. Dickens vvrote
it.’ ”

B
B
B
Br

DELLA C

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

7 EVA’S
74. DRY CLEANINGI
t
t
i EVA PETRAITIS |
Senas Drapanas padarom į
kaip naujas, išvalom ir *
sutaisom.
Ž

Paimam

iš namij ir pristatom^
gatavus atgal.
4

6702 Superior Avė.

$

Telefonas: HEnderson 1919

$

JAJKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

ŠILKO KAKLARAIŠČIAI

Vyrams, pavasarinių
stilių.
3 už

$Jj

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

ENSEMBLE SUITS
^J>.95
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VYRAMS KEPURĖS

| Lietuviška Didelė Išdirbyste

Maršiniai ir
kelnės

Lengvos vasarines
kepuraitės

O/|_c

=

| VENETIAN BLINDS

amps su kožnu pirkiniu
10 centų ir aukščiau

' THE KRAMEIR&RĖICHCO
7010 Supei•ior Avenue

Langams užtraukti Blindų (Shades)
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

=

=
=

Naujais Shades ir Venetian Blinds

E

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

I

STATĖ WINDOW SHADES

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