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Skiria 3 Bilijonus S. Valst. Apsaugai
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽŪT AR LAIMĖT!’ RYŽTASI ANGLAI BELGŲ KARALIUS
PASIDAVĖ
Berlinas, Geg. 29. — Vokiečiai pasiryžę “sutriuškin
ti’’ Prancūzus, arba priversti juos pasiduoti, dabar kai
Belgų karalius pasitraukė iš mūšio lauko. Apsidirbęs
su Prancūzais, Hitleris pradės puolimą Britanijos.
Paryžius, Geg. 29. — Aliantai pradėjo desperatišką
“žūti ar laimėti” ofensyvą prieš Vokiečius iš pietų, iš
gelbėti Belgijoje apsuptus Britų ir Prancūzų kareivius.
Kartu su kariuomenėmis aliantai paleido į veikmę
savo oro laivyną, kuris tramdo ir ardo Vokiečių susisie
kimą ir orlaivių stotis. Britų lėktuvai bangomis puola
militariškas Vokiečių vietas didesniuose Vokietijos mie
stuose toli už Vokietijos rubežių.

TROCKIS, KURIS NORĖTA NUŽUDYTI

IŠ LIETUVOS

Paryžius, Geg. 28.—Bel
VILNIUJE sudarytas komir
gijos kariuomenė šiądien
mitetas medžiams sodinti ir
liovėsi kariavus prieš Vo
globoti. Komitetas rūpinsis ap
kiečius, Karaliaus Leopol
do
įsakymu.
Taip
sakant
sodinimu medeliais viso kraš
Washington, Geg. 28. —
to sodybų, pakelių ir gražių is
Belgai
pasidavė,
tuomi
pa

Senatas priėmė tarimą už
torinių vietų.
vojingai susilpnindami An
draudžiantį komunistus ir
•
glų ir Prancūzų atspirtį
nazių bunda narius imti į
VILNIUJE
apsilankęs
žemės
nazių veržimuisi link Bri
darbus kurie yra tarpvalsŪkio
Ministras
su
direktoriais
tų kanalo.
tijinės komercijos kontro
aptarė žemės apdirbimo ir sė
Karalius buvo vyriausias
lėje. Tas paliečia taip pat
jimo darbus dabartinėmis są
‘kariuomenių vadas. Jo įsa
ir kitus svetimšalius, nes
lygomis. Buvo nutarta, daryti
kymas
padėti
ginklus
ir
bediena prieš tai buvo priim ĮVES taksus ŠA
KARO
EIGA
viską kad Vilniaus krašte visi
sąlyginai
pasiduoti
pabai

ta tarimas kuris neleidžia
LIES
APSAUGOS
laukai butų įdirbti ir įsėti. Ne
gė Belgų pastangas laiky
laikyti daugiau kaip 10%
turtingiems ūkininkams sėklų
FINANSAVIMUI
ne-piliečių tarpvalstijinėse
Londonas, Gegužės 28. — tis prieš užpuolėlius. Kur
duoda
nemokamai. Rūpinama
industrijose.
Trisdešimts aliantų divizi karalius randasi nežinia.
si
atgautos
teritorijos žemės
Vis tai yra atsarga, iš Washington, Geg. 28. — jų slenka į pozicijas pietuo Esą Hitleris jam pažadė
ūkio kultūrą skubiai sulyginti
vengimui sabotažo komuni Administracija ir kongre- se nuo Aisne upės netoli jęs grąžinti jo sostą karui
su visos Lietuvos žemės ūkio
kacijoje ir reikmenų pri siniai vadai sutiko šiądien Rethel naujam “dabar ar pasibaigus. Laike karo jis
kultūra.
statyme.
sukelti tris bilijonus dola- ba niekados” puolimui Vo busiąs apgyvendintas sau
•
Atstovų Rūmai priėmė rių naujų taksų bėgyje se kiečių, tikslu išgelbėt Bri gioje vietoje.
VILNIAUS
apskrityje yra
Prez. Roosevelto pageida kančių penkių metų apmo tų ir Prancūzų kariuome Belgų vyriausybė, išbė
apie
9000
bičių
avilių. Praei
vimą skirti $1,111,154,000 kėjimui šalies apsaugos iš- nes Vokiečių apsuptas Lil- gus į Prancūziją, ryžtasi
tos
žiemos
dideliais
šalčiais iš
viešiems darbams, bet pri kaščių.
le srityje. Mušin išstatyta tęsti karą, bet kiek tas bus
nyko
apie
35
nuoš.
bičių
šeimų.
kergė sąlygą kad viešuose Tą planą užgyrė Prezi apie 640,000 vyrų.
reikšmingas be karaliaus,
Rasta
apie
4000
bičių
šeimų
WPA darbuose nebūtų lai dentas Roosevelt ir Senato
sunku pasakyti. Belgų vy
badaujančių.
Apie
trečdalis
bi
Britams liko tik du išėji riausybė pareiškė “išsiža
koma komunistai ir naziai. finansinė 'komisija.
čių šeimų Vilniaus srityje te
Tokiu budu komunaziai vi Sulyg to plano bus tuoj mai šiame mūšyje: veržtis dėjimą” karaliaus.
belaikoma
kelminiuose aviliuo
į
pietus
palei
Aisne
arba
Sakoma, Belgijos pasida
sais atžvilgiais turės nu imamasi finansuoti šalies
se,
Bendra
bitynų padėtis Vil
trauktis
linkui
kanalo
uos

vimas paskubins
sto
kentėti.
gynimo paruošimą parduo
niaus
srityje
rasta bloga. Bi
tų,
dešiniam
sparnui
ban

jimą j karą pribaigti aliahdant $3,000,000,000 specia
tininkai
bus
aprūpinami
dirb
dant
laikyti
Vokiečių
ata

tus ir pasinaudoti laimėji
ANGLIJOJE sustreikavo lių “šalies gynimo obliga kas.
tinais
koriais
ir
už
gerinimą
angliakasiai trijose kasyk cijų”. Taipgi, numato už Vokiečiai sustiprinę sa mais.
bitininkystės gaus pašalpas.
lose Lancaster srityje, rei dėti apie $700,000,000 nau vo jiegas be paliovos pila Aliantai praneša kad ka
•
kalaudami daugiau mokes- jų taksų kas met per se ir pila ugnį į aliantus, vir rą Belgijos žemėse tęs to
VILNIAUS
krašte pradeda
liau, nes užleidimas Belgi MEXICO, Meksika, Gegužės kritikuoja Stalino darbus.
kančius penkis metus, ku
ties.
kaimų
skirstymo
ir dvarų da
24. — ši rytą apie 20 vyrų gau Užpuolikai numetę degančias
riais butų padengiama tos šydami garsų pasaulinio jos butų padidinimas pavo ja, apsirengus policininkų uni bombas
aplink
Trockio
vilą
už

linimo
darbus.
Prie
darbų
mūšį prie Verduno.
jaus Anglijai ir Prancūzi formomis ir ginkluota kulko miestyje prie Meksikos sosti tvarkymo paskirta 49 tųmatinin
NEPRIIMS NE-PILIE 'šalies gynimo obligacijos’. i karo

Prancūzai šiądien, muš jai.
svaidžiais, šautuvais ir pade nės ir tuomi apšvietę sceną kai. Be to penki matininkai
ČIŲ. Amerikos nekurios
dami priešus Somme srity
gančiomis bombomis užpuolė ankstyvo ryto metą, pradėjo
išdirbystės kurios tiki gau PREZIDENTAS KAL je,
Leono Trockio gerai saugoja šaudyti. Policija sako kad už dirbs miestų matavimo darbus
atstume
juos
ir
atsiėmė
ti valdiškus užsakymus ka
mą
namą ir paleido puolimas buvo gerai suplanuo Vilniuje, Trakuose ir kitur.
ITALIJA RENGIA- šuviusgyvenamą
riuomenei ir laivynui reik BĖJO APIE AMERI- kelis kaimus.
Į Trockio miegamą kam tas, tačiau jį nužudyti nepavy Vilniaus krašte dirbą agro
barį. Trockis išliko tik leng ko. šoviniais suplaišyta mie nomai nustatė kad daugiau ne
Gegužės 27 d. Vokiečiai
menų atsisako imti į darbą KOS PASIRUOŠIMĄ
SI KARUI
vai sužeistas.
gamą kambarį kur Trockis su
užėmė kanalo uostus Ga
ne-piliečius, ir pradės da
Trockis, buvęs Sovietų įkū žmona prieš kelias minutas gu pusė dvarų esančių Vilniaus
ryti spaudimą į tuos ‘kurie Washington, Geg. 26. — lais ir Boulogne, nors dar
Roma, Geg. 28. — Karo rėjas ir karo ministras laike miegojo. Jie iššokę iš lovų srityje yra. visiškam brankrote.
Prez. Roosevelt šį vakarą aliantai ginčina užėmimą.
dirba ir nėra piliečiais.
Lenino valdymo, o dabar ilga spėjo susitraukti į kampą tarp
*
savo kalboje per radio į vi Iš Calais yra tik 22 Ang karštis plinta Italijoje, kur metis
RYTŲ LIETUVOJE priskaiStalino priešas, šio už akmeninių sienų ir išliko gyvi.
UŽGRIUVO 40 DARBI są pasaulį pareiškė kad “ši liškos mylios atstumo į An prijautimas naziams pakilo puolimo surengimą primeta, pa Trockis atkeliavo į Meksiką toma apie 3,000 kvalifikuotų
NINKŲ. Japonijoje, ang- šalis turi griežtai elgtis su gliją, iš Calais jau matosi iki aukšto laipsnio. Italija čiam Stalinui. Matomai, Mas-1 1937 metais, po kelių metų amatininkų, kurie gali mokyti
ir Prancūzija uždarė savo kvos agentų įsakymu sufanati- bąstymųsi, kaip tas “amžinas darbo žymų skaičių jaunimo.
liakasykloje užgriuvo gy šnipais, sabotažininkais ir pietinė Anglijos dalis.
kėję Meksikos komunistai su žydas”, likęs be šalies, kuomet
išdavikais
kurie
galėtų
ša

vus 40 darbininkų.
Vokiečiai giriasi kad vi sienas į Šveicariją. • Britų darė žmogžudžių gaują ir kė stipresnė komunistų klika iš Esant palankioms amatams są
lį išduoti an bandyti jai pa sa Prancūzų armija esanti piliečiai raginami apleisti sinosi prašalinti Trockį iš šio gujo jį iš jo sukurtos Sovietų lygoms kiekvienas kvalifikuo
GELEŽINKELIŲ darbi kenkti.”
jų “malonėje”, apsupta ir Italiją, kad nenukentėtų pasaulio, nes Trockis nuolat žemės.
tas meistras gali išlaikyti ir
Drąsindamas žmones kad gali būti sunaikinta.
atsitikime karo.
ninkai kelia reikalavimą
mokyti savo įmonėje po keletą
Tarp Italijos ir Britani PAŠALINO 15 PRAN MASKVA pradėjo rūpin mokinių. Tuo budu galima į
įvesti 30 valandų darbo sa nepersiimtų bauginimais tų
Prancūzijos karo vadai jos santikiai įsitempė delei
vaitę vietoje dabar 40 va kurie net rėkte rėkia apie skaičiuoja
CŪZU GENEROLU tis dėl Britų flirtavimo su amatus pritraukti per 10,000
kad
Vokiečiai
“
pavojus
”
,
prezidentas
ra

Britų
vykdymo
kontraban

Japonija. Už pavedimą Ja jaunuolių. Prekybos, Pramo
landų, ir duoti atostogas
savo
žiauriu
puolimu
alian

gino
šalį
laikytis
tandžioje
dos
kontrolės,
kad
Italija
Paryžius, Geg. 25. — Dėl ponijai Rytų Indijų, sako, nės ir Amatų Rūmai tuo klau
su apmokėjimu.
vienybėje, ir visam pasau tų neatsižvelgia į savo vy nesivežtų į savo uostus Vo Vokiečių tokio greito įsi Japonija darytų Sovietams simu yra susirūpinę.
PLIENO darbai pradėjo liui pareiškė kad ši šalis rų gyvastis. Sako kad per kietijai reikalingų žaliavų veržimo į Prancūziją, nu kliūtis rytuose ir Rusija
•
žiūrėta nekuriu generolų turėtų liautis gelbėjus Vo GRUDŲ gamybai ir apyvar
kilti didėjant plieno parei išsistatydins savo ginkluo 13 dienų veržimosi į Pran iš kitų kraštų.
tas pajiegas iki tiek kiek cūziją naziai paguldė iki Jei Britai ir sumažintų apsileidimas ar nenorėji kietijai.
kalavimų karo tikslams.
tai metas iš meto Lietuvoje
Plieno darbai pakilo iki ateityje matysis reikalinga 150,000 savo kareivių, apie tą kontrolę tai Italai sako mas kariauti, ir vyriausias
didėjant, parengta naujas
sulyginimui savo jiegų su 350,000 kitų sužeista; nu reikalausią sau teritorijų, karo vadas Gen. Weygand 30 ŽUVO. Buenos Aires, grudų elevatorių plėtimo ir
75 nuoš. normalio.
mušta apie 1,200 Vokiečių tik tada fašistų troškimai pašalino iš karo lauko 15 Argentina. — Geležinkelio naujų grudų sandėlių statymo
agresorių jiegomis.
lėktuvų
ir sunaikinta 1,300 busią patenkinti.
Prancūzų generolų. Jų vie nelaimėje - apie 30 žmonių planas. dPagal jį dar šymet
KANADA nutarė skirti Apsigynimas bus paruoš
Italija sulaikė išplaukimą tas užėmė gabesni pulki užmušta ir 37 sužeista.
$700,000,000 finansavi m u i ta be išsižadėjimo savo lai tankų ir šarvuočių.
numatyta pastatyti grudų san
svės, savo idealų, savo gy
trijų savo pasažierinių lai ninkai, paaukštinti į gene
savo karo reikalų.
dėlius Kupiškyje, Pandėlyje,
venimo būdų, be ekonomiš 259 UŽMUŠTA. Pietų vų.
rolus.
ALIANTAI šio karo bė Simne, Tytuvėnuose, Laukuvo
, Britanija taip pat per giu jau gavo apie 2300 lėk je ir Švenčionėliuose. Ateinan
RAUDONOJO Kryžiaus ko sukrėtimo, be iškilimo Amerikoje, Peru sostinėje
ir
kaimynystėje
ištikus
že

reikmenų
‘
kainų,
be
sutvė

AMERIKOS
21
respubli

tvarkė savo karo vadovybę tuvų iš 6,100 Amerikoje iš čiais metais norima praplėsti
tarptautinis sekretorius iš
leido pareiškimą kad delei rimo karo milijonierių, ir mės drebėjimui Gegužės 25 ka, norėdamos apsisaugoti pakeisdama generalinį šta dirbtų per tą laiką.
Kauno elevatorių ir pastatyti
Vokiečių užpuolimo ; Belgi su kooperavimu industrijų d. užmušta 259 žmonės, a- ir apsiginti, turi labai daug bą. Gen. Ironside, buvęs Užsakyta yra 3,000 lėk dar septynis sandėlius, o 1942
jurų pakraščio gynimui, o vyriausiu generalinio šta tuvų Prancūzijai ir 3,100 m. dar aštuonis sandėlius.
jos, Holandijos ir Prancū ir darbininkų, sakė prezi pie 5000 kitų sužeista.
visos kitos respublikos, ne bo vadu, paskirtas šalies Anglijai. Eina derybos dar
•
zijos', atsirado penki mili dentas.
*
*
•¥>
SENATAS užgyrė skyri skaitant Suv. Valstijas, tu gynimo vadu, Leit. Gen. dėl gavimo 4,000 lėktuvų VILNOS Iš PIENO. Lietu
jonai karo pabėgėlių, ku
voje keliama mintis įsteigti
rių sušelpimas sudaro di Prez. ROOSEVELT pa mą $500,000,000 palaikymui ri labai mažai karo laivų. Sii\ Dili paėmė generalinio daugiau.
Amerikos
ūkių
produktų
skelbė
projektą
pradėti
la

vilnų iš pieno gaminimo įmo
štabo vadovybę.
džiausią problemą kokią
kainos,
kad
dėl
karo
ūkiai
vinti
50,000
civilinių
lakū

LONDONE
suimta
Ang

NAZIAI jau esą turi sa nę. Italijoje, pavyzdžiui, vil
pasaulis kada matė.
lų fašistų vadas Kapt. A. PRANCŪZIJOJE suimta vo orlaiviams bazes Mek nonių audinių pramonėje įmai
nų bėgyje sekančio fiskalio nepaneštų nuostolių.
SOVIETŲ Rusija išleido meto pradedant Liepos 1.
Ramsay, Britų parliamen- apie 62,000 nužiūrėtų asme sikoje, tačiau Suv. Valsti šoma net iki 40 nuoš. pieno
pareiškimą kariaujančioms Atstovų Rūmai perleido BRITANIJA pasiuntė į to narys, ir eilė kitų nužiū nų, kurie tardomi kad ne jose tam netiki.
vilnos. Dirbtinio šilko ir me
šalims nelysti į Balkanus, neribotą plėtimą kariuome Maskvą savo prekybinę ko rėtų nazių šalininkų.
džio vilnos gamybai reikalinga
būt surišti su “penktos koir esą ruošia planus milita- nės lakūnų korpusų.
misiją. Sovietų vyriausybė Sulaikytas ir buvęs gar lumnos” veikimu, tai yra VIENAS pranešimas iš yra celiuliozė, o pieno vilnai
riškam pasipriešinimui jei Senato, laivyno komite sutiko tokią komisiją pri sus Vokiečių šnipas Kapt. su šnipų ir išdavikų gauja, Washington sako kad Suv. kazeinas, gaunamas iš nugrieb
kas nors bandytų grąsinti tas tuo tarpu apribojo ka imti ir pakalbėti apie san- Franz von Rintelen, kuris kurie padėtų Vokiečiams Valstijų armija turi tiktai to pieno. Pieno vilna yra ke
Balkanų dabartinei padė riškų lėktuvų skaičių iki 10 tikių pagerinimą tarp abie po didžiojo karo gyveno ’ nugalėti Prancūziją veik 38,000 moderniškų šautu turis kartus pigesnė negu avių
čiai.
jų šalių.
tūkstančių.
Anglijoje.
vilna.
dami iš vidaus.
vų.

KOMUNAZIAMS
NEDUOS DIRBTI

2

DIRVA
i

PENNSYLVANIJOJE

*

PAGELBĖKIM

PITTSBURGH

TMD. SEIMAS

MIRIMAI

Tautines Konferencijos Reikalu
Ar Labor Day Butų Pa
togi Tautiniam Seimui?

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

VILNIAUS KRAŠTUI!

34 m., Pittsburgh, Pa. W. E
mirė Balandžio 11, BrookChicagoje, Birželio pabaigo
Tėvynės Mylėtojų Draugijos
lyn, N. Y.
FELIKSAS SAMUOLIS, apie
Plieno Darbai Palengva seimas yra šaukiamas Birželio je, SLA. seimo proga, įvyks Brangus Tautiečiai!
Tauta. Taip jausdama, musų TUSKEVIČIENĖ Antosė, mi 80 m. amžiaus,, mirė Gegužės
23 d., Sandaros salėje, 814 W. Amerikos Lietuvių Tautinės
išeivija daug yra padėjus Lie rė Bal. 20, Edwardsville, Pa. 16 d. Amerikoje išgyveno apie
Eina Geryn
33rd St., Chicago, III. _
Tarybos ir tautinių veikėjų Ilgai lauktas Lietuvių Tau- tuvai.
50 metų. Paliko nuliudime du
Pirma sesija prasidės 9 vai.
galop
tos
siekimų
įvykdymas
STADULIS
Kazys,
43
m.,
mirė
sūnūs. Iš Lietuvos paėjo Pa
konferencija. Tai bus jau ket
Šiądien Lietuva, atgavus Vil
ryto, antra 1 vai. po pietų.
nevėžio ap., Traškunų p., RuT'ittsburgho plieno industri- Šiuomi kreipiuosi ir raginu virta konferencija nuo 1934 virto tikrenybe, Musų sosti- nių ir jo kraštą, deda daug pa Bal. 10, Korn-Krest, Pa.
ja pradėjo laipsniškai šaukti į visas TMD. kuopas ir pavie metų, kaip tautinė srovė pra nės Vilniaus ir jo krašto okuGUDJONIS Petras, pusamžis, kiškių k. Palaidotas Geg. 20,
stangų Vilniui ir Vilniaus kra
su bažnytinėmis apeigomis, Šv.
darbus daugiau savo paleistų nius narius kviesdamas į TMD.
pači j a pasibaigė.
mirė Bal. 9, Chicagoje. — Marijos kapinėse, prie McKees
štui padėti. Jos darbininkai,
darbininkų, kuomet pradėjo seimą. Visos kuopos prašomos dėjo savitarpiniai organizuotis.
Lietuvių Tauta gryžo į sa- ūkininkai, prekybininkai, pra Tauragės ap., žagaičių par. Rocks. Buvo geras, visų my
Šios konferencijos paprastai
daugėti užsakymai karo reika rinkti atstovus, siųsti _ į seimą,
lams plieno ir plieno padarinių. pagaminti seimui naujų suma išrinkdavo Tautinės Tarybos vo amžinąją ir senąją sostinę monininkai ir valdininkai, ne Amerikoje išgyveno 27 m. limas žmogus. Jo žmona mirė
jau 15 metų atgal.
'
Tiesa, smarkaus darbų kili nymų ir įnešimų, prisiųsti pa valdybą, kuri sekdama viduri Vilnių, kaip tikras jos šeimižiūrint sunkių ištikusio Euro BAKANAS Pranas, 42 m., mi- Velionies laidotuvėse daly
mo nesimato, kaip buvo pasi sveikinimus, o kas išgali ir au nės tautinės srovės reikalus, ninkas.
poje karo padarinių, aukoja re Bal. 5, Brooklyn, N. Y.
vavo daug žmonių, ir dėl jo
reiškę pereitą rudenį, betgi pa kas. .
starų kelių savaičių begiu pa Turime šį seimą padaryti j varo savo tam tikrą užsibrėž- Sunki 19-kos metų Lenkų Viniečiams ir Vilniaus krašto ZINEVIČIUS Alekas, 43 m., biednystės, sudėjo nemažai au
šaukta į darbus suvirš 1000 našiu, naudingu ir įdomiu. Jei tą darbą.
okupacija yra skaudžiai suža paramai net kelių dienų savo mirė Gegužės 11 d., Cleve kų jo palaidojimo kaštams pa
Jo sunai dėkoja vivi
darbininkų.
Bet
šį
kartą
Chicagos
tauti

lojus musų sostinę ir Vilniaus uždarbį. Yra žmonių kurie au land, Ohio. Buvo nevedęs. dengti.
kurios kuopos neišgalėtų atsto
siems geriems prieteliams už
Trumpu laiku nekurios plie vų į seimą prisiųsti, prašomos nių veikėjų konferencijai teks kraštą.
GRIBAUSKIENĖ Agota, mirė aukas ir visiems kas tik kuo
koja keliariopai daugiau.
no išdirbystės tiki pradės veik nors savo sumanymais prisidė
žinome kad musų išeivija Gegužės 22, Cleveland, Ohio. prisidėjo prie laidotuvių.
ti pilnu saiku. Dabartiniu lai ti. Labai svarbu ir sudomina pareiga ne tiek išrinkti Tauti- Visai Lietuvių Tautai reikės
J. š.
ku produkcija pasiekė jau 75 seimo dalyvius sveikinimai ir , nės Tarybos valdybą, kiek pa ilgų metų ir didelių pastangų jau pradėjo didį Vilniui ir Vil MONTVILA Jurgis, 64 metų,
ruošti Vidurinės Srovės Seimo Lenkų padarytas kraštui žaiz niaus kraštui paramos vajų.
nuoš. normalio.
mirė Gegužės 19, Cleveland,
aukos.
KAMANTAUSKIENĖ Ona,
Tikiu tą mano prašymą kuo sušaukimo projektą ir paties das išgydyti ir atitrukusį nuo Tikime kad ji dalyvavus Lie Ohio.
mirė Geg’. m., Philadelphia,
pos
ir
pavieniai
nariai
išpildys,
Seimo
programą.
Laisvos
Lietuvos
gyvenimo
Vil

VALATKA
Danielius,
57
metų,
tuvos atstatyme ir įsikūrime,
SUSTREIKAVO. Pittsburgh,
Pa.
Tai bus žygis kuris nusta- nių ir Vilniaus kraštą įjungti organizuotai prisidės ir prie mirė Gegužės 13 d., Akron,
]?a. — AFL. Elektros apdirbė nes tas viskas lengva atlikti.
jų unijos darbininkams sustrei Norint dalyvauti Seime rei tys ateičiai stiprią vidurinės į gyvosios Lietuvių Tautos bui Laisvos Lietuvos pastangų su Ohio. — švenčionėlio parap. BARKAUSKAS Juozas, 62 m.,
kavus sutramdyta darbai prie kia ir mokesčius į centrą už srovės centrinę organizaciją.
mirė Kovo 16, Bristol, Conn.
grąžintą Lietuvišką Vilnių ir Amerikoje išgyveno 31 m.
pagerinimo Water St. prieplau simokėti. Kurie nebus užsi Tokia organizacija butų pa tį.
— Pakuonio p., Antkainių k.
Tautiečiai! Mes žinome kad jo kraštą atkurti.
MATONIS Pranas, 51 metų,
kų, kas gali padaryti apskrities mokėję mokesčių už 1940 me
vidale federacijos, į kurią in- musų išeivija visuomet buvo ir Tautiečiai! Padėkite Lietu- mirė Geg. 6, Pittsburgh, Pa; VIŠNIAUSKAS Pranas, 55 m.,
valdybai apie pusę milijono do tus seime neturės balso.
Visos kuopos šaukit susirin eitų visos tautinės draugijos, yra jautri savo Tautos reika
mirė Balandžio 15, Bristol,
larių nuostolių.
ŽADEIKIS Tamošius, 50 me
vai ir šį kartą!
Tas darbas turi baigtis Bir kimus, visais galimais budais klubai, rateliai ir tt., kad jų lais. Ji niekuomet nebuvo nu Aukokite savo dienos uždar- tų, mirė Gegužės 6, Chicago Conn. — Kėdainių ap., Koželio 30 d., bet dėl streiko ga visi ruoškimės prie šio TMD. visų veikimas butų suderintas, traukus ryšių su Lietuvos gy
čiunų k. Amerikoje išgyve
bį, o kas gali ir daugiau Vil je. — Šiaulių ap., Užvities
li užsitęsti ilgiau, ir apskritis seimo!
no
40 metų.
i
sistematizuotas,
ne
palaidas
venimu. Laisvos Lietuvių Tau niui ir Vilniaus kraštui parem p., Daugenų k. Amerikoje
gali nustoti $500,000 paramos
Seimui įnešimus' ir kitais T.
JUDICKAS
Antanas, 61 mėtų,
I kaip iki šiolei yra.
tos rūpesčiai ir siekimai buvo ti.
iš federalio viešų darbų fondo. M. D. reikalais rašykite:
išgyveno 30 metų.
mirė
Balandžio
22, Bristol,
Kad Vidurinės Tautinės Sro- lygiai ir musų išeivijos rupes- Lai nelieka nei vieno darbi- PALILIUNAS Jonas, pusam
T. M. D. Sekretorius
__ vės
' čiais ir siekimais; ji ėjo žings-■ ninko, nei vieno ūkininko, nei žis, mirė Gegužės 6, Chica Conn. — Marijampolės ap.
M. Kasparaitis,
_ Seimas reikalingas įrodo ir
MEILIŠKA TRAGEDIJA
1827 Linden av. Racine,
1
Wis. Į skaitlingi tautinių veikėjų da■ nis į žingsnį su visa Lietuvių vieho pramonininko arba šiaip goje. — Panevėžio ap., Ra ŽIUROMSKIS Martinas, mirė
Scranton, Pa. — Netoli mie
Bal. 28, Kenosha, Wis.
išeivio kuris pasiliktų neprisi mygalos par., Gabalų kaimo.
Seimui sveikinimo telegra lyvavimai Tautinės Tarybos
sto vienoje pašiūrėje rasta nu mos
PETRAUSKIENĖ
Marė, mirė
i
konferencijose,
ir
gausus
perar
pavėluotus
įnešimus
dėjęs prie Vilniaus ir Vilniaus Amerikoje išgyveno 28 m.
sižudę jauna pora: Paul Boccalaiškais
siųskit
šiuo
antrašu:
Balandžio
26,
Rockford,
111.
1
eitą
Gruodžio
10
d.
Brooklyne
ŠIRVIDIENĖ Marijona, pusdori, 23 m., ir Josephine Jane1 krašto paramos!
RADŽIŪNAS
Petras,
33
metų,
! įvykęs Rytinių Valstijų tauticzek, 19 m. Prie jų rasta iš
amžė, mirė Gegužės 5, ChiTMD. Seimas,
Draugijos .Vilniaus Kraštui
ŽINUTES
siimtas leidimas apsivesti, bet
814 W. 33 St. Chicago, III. ■ nių veikėjų suvažiavimas.
cagoje. — Kruopių p., Mer- mirė Chicagoje Gegužės 2.
Remti Garbės Pirmininkė gelaičių k. Amerikoje
matomai nenaudotas. Mergina
Gimęs Shenandoah, Pa.
Klausimas lieka kada ir kur
M.
Kasparaitis,
Sekr.
(Iš
Musų
Laikraščių)
išgyspėjama buvo to vyriškio nu
Jadvyga Tubelienė
ŠVARANAVIČIUS
A 1 e ksandSeimas
šaukti,
Konf
erenci
j
a
veno 27 metus.
šauta, paskui jis pats nusišovė.
Pirmininkas Jonas Navakas VENSKUS Pranas, pusamžis, ras, 38 metų, mirė Gegužės
vakarinėse
įvyks
Chicagoje,
Jo rankoje rasta revolveris.
AIRES, Argenti
Vice pirmininkas
valstijose. Seimas laikyti gal e BUENOS
mirė Gegužės 3, Chicagoje.— 2, Chicagoje, kur buvo ir gi
ną. — Buvęs Clevelandietis
DAYTON, OHIO geriau
Agr.
Stasys
Jakubauskas
atitiktų, ir butų gau dainininkas, Jonas S. Urbonas,
Raseinių ap., šaulėnų parap., męs.
KOVAI su džiova ir džiovi
Ižd.
Marcelė
Kubiliutė
PISORIS Danielius, 40 metų,
atvyko į Buenos Aires, Iš čia
Paplestakių k.
ninkų gydymui Pennsylvanijo SVEČIAI Iš PITTSBURGHO sesnis ir pasekmingesnis, jei- jis
Sekretorius
mirė Gegužės 5, Chicagoje.
lankėsi Urugvajuje ir Bra: gu butų laikomas rytuose.
LEVULIS Jurgis, mirė Gegu
je turi 5266 lovas, Tikrai gi
Adv.
Jokūbas
Goldbergas
zilijoje.
— Panevėžio ap., Subačiaus
Sekmadienį, Birželio 2, Liet.
Vienybėje prieš kelias savaižės 5. Shenandoah, Pa.
reikalinga suvirš 8,000 lovų, Vyčių 62-ros kuopos nariai' iš
Nariai:
p., Ramanaus km. Ameri!
tęs
buvo
pabriežta
manymas
Rimša
—
Dailininkas
Jonas
BERNACKIS
Pranas,
50
metų,
sako valstijos sveikatos depar- Pittsbųrgho atvyksta į Dayto
Agr. Vladas Tiškus,
Buenos Aires miesto rotušės
“
ar
nebūtų
gerai
kad
tautinin

mirė Gegužės m., Pottsvil- koj e išgyveno 27 metus.
ną kaipo svečiai vietinės 96-tos
tamento vadyba.
.atidaryto progai suruoštoje
Franciška Pikčilingienė,
DAUJOTIENĖ Ona (Vastakaikų
seimas
įvyktų
kuriame
nors
le. Pa.
kuopos ir perstatys jveikalą
•” L
parodoje laimėjo pirmą premi
Jonas
Vilkaitis,
tė), mirė Gegužės 4, Chica
rytų
miestelyje,
kur
yra
nema

Tai
yra
“Morta činčiberaitė”.
DOVNARAVIČIUS Viktoras,
ją — aukso medalį.
Kun.
V.
Mielaška.
kuri
musų
smagi
komedija,
žai
Lietuvių
”
.
Pavyzdžiui
pa

42 m., mirė Gegužės m.en., goje. — Raseinių ap., Girkal
NAUJA KNYGE GEKontrolės Komisija:
mieste dar pirmą kartą stato minima Amsterdam, Waterbu- ® SAO PAULO, Brazilija. —
nio p,. Vegenų k. Ameriko
Girardville, Pa.
RAI SKAITOSI
ma. Daytono ir apielinkės ris ar kt.
Lietuvių spaustuvė “Balti
Felicija Bortkevičienė, GRABLIAUSKAS Adomas, mi je išgyveno 41 metus.
Lietuviai kviečiami- atsilankyti.
na”, kurios savininku yra A.
Antanas Mačiuika,
BROLIAI DOMEIKOS, nau- Programas
Geriausia tiktų Seimas šauk Bumblys, daro didelę pažangą.
rė Gegužės m. Wyoming, Pa. GOTAIJTAS Vincas, 60 metų,
prasidės
lygiai
7
.
v.
jai išrinkta Lithuanian Book- vakare, Šv. Kryžiaus parapijos ti bent kuriame rytiniame did
Juozas Papečkys.
mirė Gegužės 4, Chicagoje.
Joje
dirba
10
darbininkų.
KAPOČIUS
Povilas, 54 metų,
of-the Month Club knyga, šio salėje.
Daytonietis.
—
Telšių ap., Laukuvos par.
miestyje.
Amsterdam
ar
kitos
mirė
Gegužės
5,
Pittston,
Pa.
mis dienomis visiems užsisa
UNION CITY, Conn. — Bir
Amerikoj
išgyveno 41 m.
to didumo Lietuviškos koloni • želio
kiusiems buvo išsiuntinėta ir
Amerikoj
išgyveno
40
metų.
2 d. čia įvyksta Vieny
jau keli raportai pasiekė ko
VASILIAUSKAS Justinas, 60
jos tankiausia turi savo susi bės dienraščio naudai rengia- VANDUO IŠPLOVĖ GARBAUSKIENĖ Antanine,
misiją kad knyga tikrai įdomi. EDMONTON, ALTA. pratusius ir stiprius tautinius mas piknikas, Laukiama atmirė Gegužės 5, Wilkes-Bar- m., mirė Gegužės 3, Chica
ISTORIŠKAS LIE
^Broliai Domeikos” dar ir
vykstant daug svečių iš plačių
goje. — Telšių ap., Barstyveikėjų
būrelius,
kurie
nudir

re, Pa.
tuom brangi knyga kad ji gali
Kanada
KANAS
apielinkių ir iš Brooklyno.
KAZLAUSKIENĖ
Agnieška,
ba
reikalingus
darbus
ir
visa

ŽILVITIS Juozas, pusamžis,
būti paskutinė knyga kuriam
pusamžė,
mirė
Bal.
28, Chi
da paseks didžiuosius centrus. ® WORCESTER, Mass. — Ka
laikui, nes karui vis smarkiau
mirė Gegužės 2, Chicagoje.
ir plačiau siaučiant, kyla atė ATIDARYMAS MOKYKLOS
KAUNAS.
—
Veršvuose
ša

cagoje.
—
Panevėžio
pakr.,
Bet yra kolonijų kur reika talikų Susivienijimo seime
— Užvenčiu p., Visodžių km.
nių apie tolimesnius iš Kaimo
centro
valdyba
išrinkta
:
prezi

lia
Kauno,
kur
statybai
imama
Naujamiesčio p., Degionių k.
Amerikoj išgyveno 33 metus.
Musų Lietuvių kolonija ne linga tautinio pastiprinimo, su dentu — šimutis; vice prez.—
siuntinių gavimus.
LBC.
žvirgždas, potvinio vanduo iš POCIUS Juozas, pusamžis, mi- Amerikoj išgyveno 40 metų,
gausi ir beveik visi, išskyrus žadinimo, įkvėpimo.
Krasauskas; sekretorium — graužė keletos metrų pločio ir
tris šeimas, susideda iš po di Bostonas perdaug į šalį, ten Kvietkauskas
čių p., Gudalių k. Ameriko
rė Gegužės 3, Chicagoje. —
; iždininku — JoGAMTOS PRAJOVAI.
P. džiojo karo išeivių. Turime butų nepatogu Seimas šaukti, neika; iždo globėjai — Vilniš keliolikos metrų ilgio griovį,
je išgyveno 36 metus.
Tauragės
ap.,
Kaltinėnų
p.,
K. Carney New Yorko ligoninė 14 šeimų ūkininkų, du biznie nors reikalinga butų.
kis ir Venciusdaktaru kvotė kurio kraštuose pasirodė kelio Tauragės ap.
NORKIENĖ Uršulė, 47 metų,
rius, gi kiti dirba kasyklose,
je gimė kuomet jo motina jau skerdyklose ir krautuvėse.
Kitos dvi didelės kolonijos ju — Dr. Rakauskas; Garso likos priešistorinių arklių ka DELVAS Juozas, 42 metų, mi- mirė Bal. 27, Chicagoje. — t
buvo mirus 8 minutas. Gydy Anksčiau, be Suv. Valstijų kurioms Seimas tiktų duoti tai redaktorium — Zujus.
pų žymės. Begelbstint pradė rė Geg. 5, Brooklyn, N. Y.
Papilės par., Jonaičių kaimo.
tojai padarė jai cezarišką ope Lietuvių spaudos, ateidavo dar Brooklynas arba Philadelphija. Dalyvavo 99 delegatai.
tas ardyti liekanas, Veršvuose ŠIMKUS Juozas, 55 metų, mi Amerikoj išgyveno 36 m.
Pranas Ur- jau atkasta apie 40 arklių ka rė Bal. 26, Greenfįeld, Mass. VEŽAUSKAITĖ Bronė, 18 m.,
raciją. Vaikutis jau metų se ir Pasaulio Lietuvis ir Karys,
Visų rytinių valstijų veikė- ® CHICAGO, Ui.
jų dabar negauname.
baitis
sumušė
kort
ųburtinumo, 32 svarų, sveikas. Tai betGegužės
mirė Bal. 29, Racine, Wis.
PRANOKUS Kazys, 63 m,, mi
12 d. buvo iškilmin I ams į Philadelphiją butų la įlinką, J. Čaikauską, už tai kad pų.
stebukas medicinoje.
Praeitais
metais
čia
kaimy

rė
Kovo
29,
Bristol,
Conn.
—
gai atidaryta Lietuvių mokyk bai patogu atvykti,"o vakarinių šis “išbūrė” Urbaičio
. _
_ žmonai
la. Po Kanados ir Lietuvos valstijų veikėjai galėtų pasi- nemalonią ateitį: buk ji gaus nystėje jau buvo ištirta gana Panevėžio ap. Amerikoj iš
buvo Anglų ir Lietuvių mkoti, pašvęsti kiek daugiau nuo savo vyro lupti....
didelis kiekis arklių kapų, bet gyveno 38 metus.
SUOMIAI STEIGS
SKAITYKIT himnų
kalba deklamacijos, prakalbos, ;avo laiko ir kaštų išrytus Sei
jie
nebuvo tiek turtingi. Da—
J.
L.
Luko
dųonkepykloje,
sveikinimai, tarp jų ir Lietuvos
30,000 NAUJŲ
ir GARSINK1TES
į tešlos maišymo mašiną pil bąr atrastame arklių kapinyne
Generalinio Konsulo iš New. man atvažiuoti.
Jieškant gi pusiaukelio tarp damas maišą miltų, paslydo ir susidurta su ypatingai turtin
ŪKIŲ
Lietuvių Naujienos — mėne Yorko, vėliau atlikta tautiški
įvirto darbininkas, Jo gais arklių kapais. Prie dau
sinis žurnalas, kaina tik $1. šokiai, ir sekė užkandžiai.
rytinių ir vakarinių kolonijų, galva
Susirinkusiems svečiams SI įeikia turėti mintyje Clevelan- nas Valaitis, 55 m. - amžiaus. gumos arklių kaukolių yra pui
už du metus.
.
(20)
Suomiai bėga iš Sovietų Są
iškilmė taip patiko kad labai das ir Pittsburghas, kurios ko ■ Mašina jį suspaudė tiek kad kiai išlikusių odinių kamanų,
jungai
patekusių sričių, ir jų
j
po
kurio
laiko
ištraukus
jį
iš
‘Lietuvių Naujienos’
nenoromis išsiskirstė. Tai re
®
VIENYBĖ
—
seniausias
ir
likimu
prisieina rūpintis Hel
I
mašinos,
jis
jau
buvo
negyvas.
ipkabinėtų
įvairiais
sidabri

lonijos
mielai
pasiimtų
Seimą
tas pokilis musų kolonijoje.
332 N. 6th Street !
geriausias Lietuvių laikraš sinkio vyriausybei. Sudaryta
niais
apkalais.
Daugelyje
ka

J.
Klajūnas.
surengti.
Kun. K. Linkus, tautiškos
Philadelplūa, Pa.
tis Amerikoje, einantis 52 me
Kaslink Seimo dienos: jau parapijos klebonas, pasišalino pų abejose arklių galvos pusė tus ir antrus metus populiariu specialė komisija kuri rūpina
keliais atvejais buvo išsireikš iš savo parapijos ir išsidangi se pnįe kamanų yra pririšta iki dienraščiu. Leidžia Lietuvių si tų išsikėlusių gyventojų ap
METRIKŲ IR PILIE
sodinimu.
ta ir minima Labor Day — tai no iš klebonijos nežinia kur. L0.-12 didelių apskritų žalvari- Spaudos Bendrovė.
NEW BRITAIN, Ct.
Bažnyčia turėjo skolos, ir tarp nių skambalų. Arklių galvos
TYBĖS REIKALU
Komisijos daviniais, reikia
yra Darbo Šventė, kada supuo parapijonų ir kunigo ėjo nesu
Prenumerata metams užsie
viršugalvyje aptikta gražiai niuose $7.00, pusei metų $3.75, įkurdinti 180,000 žmonių. Tuo
la beveik trys šventos dienos: tikimai.
Dirvos Agentūra pagel
PADĖKA.
Šiuomi dėkoj am šeštadienis, sekmadienis ir pir
bės jums išgauti jūsų gi
bildu reikės įsteigti 30,000 ūkių
ornamentuotų susuktų žalvari- 3 mėnesiams $2.
mimo metrikus iš Lietu už surengimą musų 20 metų madienis (Labor Day šymet iš —Jaunas Lietuvis policinin nių skurdeliu ir gintaro karo Suv. Valstijose ir Kanadoje po 15 hektarų. Taigi norint
vedybinio gyvenimo sukakties
kas Vincas Pilipavičius reko
vos palyginamai greitai.
įkurdinti visus pabėgėlius rei
paminėjimo šiems musų gimi- puola Rugsėjo 2 d.)
menduojamas. gavimui dovanos sų. Nasruose įdėta įvairios metams $5; pusei m. $2.75.
Taipgi pagelbės surasti nieęiams ir draugams: Bene Rimtam darbui atlikti kaip už parodytą drąsą tarnyboje. formos geležiniai žąslai. Ke
kės
225,000 hektarų dirbamos
VIENYBĖ
jūsų laivo vardą, įvažiavi diktui ir Elenai Tamošaičiams,
Tai
jau
bus
antras
jo
apdova

žemės.
Valstybės iždas nauja
liuose kapuose po arklių kak
mo į Ameriką dieną, ir pa švogeriui Jonui ir Onai Poš- tik reikalinga panaudoti tokį nojimas.
193 Grand Street
kuriams teikia pašalpas, kurie
lais rasta didelių geležinių
Brooklyn, N. Y.
gelbės išpildyti pirmų ir kams. Tas įvyko Gegužės 19 laikotarpį, nes pastari musų
turės
būti pradėtos grąžinti po
®
HARTFORD,
Conn.
—
Ona
skambalų.
Daugumas
rastų
ar

antrų pilietybės popierų
grupių
suvažiavimai,
kur
būda

dieną. Tas pokilis, surengtas
aplikacijas. Kreipkitės sau p. Tamošaičių namuose, mums vo pribėgamai pašvenčiama tik Kaskas, Metropolitan operos klių kapų priskiriama XI am
penkerių metų.
LA.
narė,
dainavo
Conn.
valstijos
patogiu laiku, išskyrus buvo nuostaba ir malonumas. kelios valandos laiko, reikalinžiui.
Netoli
arklių
kapų
jau
:
trečiadienius.
Kartu dėkojame visiems gi gų rezultatų neduoda: darbai gubernatoriui skirtame progra- patikta keletas to paties laiko Skaitykit “Margutį”, komp.
GERA DOVANA. Rytų Lie
me, kuris buvo leidžiamas per
minėms ir draugams kurie ta
A. Vanagaičio leidžiamą mu tuvos jauniesiems ūkininkams
(Pridėkit 10c pašto ženk me
tarpio
degintinių
žmonių
kapų.
pasilieka
pusiau
nebaigti
ir
devisą
šalį
radio
tinklu.
pokilyje dalyvavo ir prisi
zikos žurnalą. Eina du kar
leliais susirašymo kaštų.)
dėjo prie mums įteiktų dova legatai turi skirstytis.
® NEW YORK, N. Y. — Poli Apie tą laikotarpį mirę žmo tu į mėnesį. Kaina metams sušelpti Lietuvos vaistinių pre
nų.
Vėlesnio rudens laiko laukti
cija rado į gabalus sukapo nės buvo deginami ir laidoja $2.00. Prisiųskit 10c pašto paratų įmonės “GerMaPo” di
NEUŽMIRŠKIT 3c
James ir Eva Rulis. neapsimoka, nes tada jau pa tą žmogaus lavoną. Po tyrinė mi negiliose duobėse, tų žmo ženkleliais, gausit viena nu rektorius Gedvilis iš savo ūkio
i
Siųsdami Dirvos Redakcijai.
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go ir išlošiau. Ar dar ne
aišku? — sako ji.
— A, dabar tai kas kita.
Rašo C. Petrikas (specialiai Dirvai).
Aš vis bijojau kad čia ne
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būtų koks šposas ar nema
lonumas, — sakau aš.
85 Metų Amžiaus Aušrininkas, Gen. Bulota
KARAS APLINKUI MUS.
— Tai tetulė labai lai PREKĖS Į JUROS DUGNĄ.
minga prie bingo lošimo? PLEČIAMA DURPIŲ GAMY
JONIŠKIO ĮVAIRIANYBĖS
— sako mano šonkaulis.
BA IR NAUDOJIMAS.
— Ar laiminga ar ne, ne MIŠKŲ MAŽA — REIKIA
VIEšKELIS GRYSTAS ŽMO kus. Miestas paplūdo kraujuo
žinau, ba dar tik pirmą sy PLYTŲ STATYBAI.
se, ir nei žingsnio negalėjai
NIŲ KAUKOLĖMIS
kį tokį giliukį gavau, — sa ELEKTRIFIKACIJA LAUKIA
žengti kur nebūtų lavono. Jo
Ilgais žiemos vakarais, kada
ko ji.
SAVO PROGOS.
niškio didžioji gatvė, kuri da
— Bet kaip tetulė žinojai
moterys susėda prie ratelių ir bar yra nuo miesto už kokių
kad čia, musų kaimyniško Po šaltos žiemos, po ilgų šal
staklių, o vyrai ima vyti pan
kelių kilometrų, įniršusių Šve
je bažnyčioje atėjus laimė nų beldžiasi į duris pavasaris.
čius, senesni žmonės mėgsta dų buvo nuklota nukirstomis
Atgijo
visa
gamta.
Sukruto
ir
si pinigų? Gal tau kipšupasakoti apie tuos laikus kai
žmonių galvomis, o pats mies
kas į ausį pakuždėjo, — Lietuviai. Nors Lietuvos šo
Joniškiečius kelis kartus buvo
tas visiškai sudegintas.
nuose
siaučia
karo
vėtra,
nors
sakau aš.
užpuolę barzdoti vyrai, atvykę
Po šio švedų žygio likusieji
žmonių
nervai
įtempti
ir
kiek

— Vaikeli, tai Dievo do
nuo jurų-marių. O ir šiaurus
apielinkės
gyventojai pradėjo
vana bažnyčioje per bingo viena radijo ar laikraščio žinu
jie buvo. Ne gana kad užpuo nykti nuo baisios maro ligos,
tokį giliukį turėt, — sako tė gaudyte gaudoma ir svars
lę ramius gyventojus juos apikirtusios tuos gyventojus ku
toma, tačiau kūrybinis noras
plėšdavo, bet nepasigailėdavo
TETULĖ SAKO KAD ji.
rių nepalietė barzdotų karių
negu
dirbti
ir
kurti
didesnis
— Ištikro, bažnyčios da
jų gyvenamas vietas sudegin kalavijai.
MOTERIMS REIKS Į
seniau.
bar paverstos į gemblerysti, kad net nelikdavo akmens
KARĄ STOT
Praėjus kuriam laikui kūrė
tės įstaigas, ir niekas ne Šiądien Lietuva labai skauant akmens.
si
naujas Joniškio miestelis,
džiai.
jaučia
karo
pasekmes,
o
Aną sekmadienio vaka mano kad kam nors už tai
Joniškio
miestas,
įkurtas
15bet
jau nebe toje vietoje. Se
rą parėję iš Lietuvių Dar butų nuodėmė, — sako ma visai galimas daiktas kad už
me
amžiuje,
greitai
išaugo
į
nojo
miesto vietoje paliko riog
mėnesio-kito pajus dar labiau.
želio, kur su savo_ gerb. no šonkaulis.
didelį
miestą,
kuriam
jau
1616
soti
sudegintų namų liekanos
Šonkauliu buvom išėję pa — Jei butų griekas bin Iki šio laiko prekių iš užjūrio
metais
buvo
suteiktos
miesto
ir viena gatvė, atrodanti lyg
sižiūrėti kaip musų Darže go lošt tai kunigai nepave gaudavome per Klaipėdos uos
teisės. Ir jei ne tie barzdoti kaukolėmis grysta. Tuo keliu
tą,
per
jį
dalį
prekių
ir
išvežlis šį pavasarį atrodo, lais lytų. Dabar gali eit iš baž
Švedai tai miestas butų dar la- [ nedryso važiuoti nei vienas gy
tau žolę apie savo bakūžėlę nyčios į bažnyčią, kas va davome, bet Klaipėdos uostas
biau plėtęsis ir augęs. Bet ne ventojas, nes, žmonės pasako
ir žiuriu ateina mano gerb. karas, o šventadieniais po pora mėnesių buvo užšalęs, tai
laimei, keli dideli gaisrai ir ba jo, nakties metu sukylą Lietu
pietų ir vakare, ir lošt bin turėjome tenkintis geležinkelių
Tetulė.
do metai senovės Joniškio mie vių karių galvos ir baisiai aiir ne
— Sveika, gyva, tetule! go. Aš taip ir darau: per tranzitu. Teisybė, nors
stą taip sunaikino kad jis dau manuodamos pradeda šokinėti,
užšalus uostui ne visi laivai
Netikėtai mus aplankai, — ėjau visas bažnyčias kiek pasiekdavo
giau toje vietoje niekados ne- daužytis.
Lietuvos krantus,
tik jų Klyvlande yra, ale
bepajiegė atsistatyti.
sakau aš.
Apie tuos švedų laikus ir tą
jau daug gerybių vežtų Lietu
— Gerai kad radau tave šitoj radau savo giliukį, — vai žuvo nuo minų vandenų
Šalia plento, kurs tiesiai šau baisųjį kelią Joniškiečiai žino
namie, vaikeli. Labai ge sako ji.
na iš Joniškio į Rygą, dešinėje įvairiausių pasakojimų.
L.A.
Generolas
gelmėse, bet vis dėlto dalis lai
rai, net smagiau pasidarė, — O kaip senai tetulė tas vų pasiekdavo savo tikslą ir Jonas-Jurgis
pusėje, per Viganių miškelį, su
“bingo stacijas” eini? —
mažomis kelio žymėmis, raito
BULOTA
— sako ji.
prekės kainuodavo daug pigiau
aš.
si senasis vieškelis. O kiek to DARBO JIEGAI RI
— Kas tokio: gal kokia sakau
— O jau daugiau metas negu atvežtos geležinkeliais.
liau
daug pasakojimų ir legen
bėda ištiko? — sakau*aš. laiko.
KIUOTI ĮSTATY
kad Dabar, iškilus karui Skandi
Aš
vis
sakiau
dų
žino
senieji vietos gyvento
— Kur tau, vaikeli. Ale kada nors laimėsiu, ir lai- navijoje, kada Vokietija užėmė
se,
nes
vykdamas
atstovu
į
DiKAUNAS.—Balandžio 18 d.
MAS
eime į vidų, aš čia negaliu mėjau, — sako ji.
Daniją ir dalį Norvegijos, ka suėjo 85 metai amžiaus vienam dyjį Vilniaus Seimą 1905 me jai apie tą baigiantį išnykti,
mažai
kam
žinomą
kelelį.
sakyt, — sako ji.
tais jis vilkėjo savo Rusų tar
— Sakai laimėjai? Bet da tose šalyse siaučia karas, o
Suėjom į vidų, Ji pasi- ar pamanei kad per ištisą vandenys užminuoti bei užblo iš nedaug belikusių garbingos nybine uniforma. Vienu kar Šimtametis senelis, užtrau KAUNAS. — Seimas Balan
Aušrininkų plejados Lietuvoje, tu, tapęs įtartas dirbąs slaptą
darė linksmesnė.
metą kas vakaras einant kuoti, juros kelio transportas dimisijos Generolui Jonui-Jur- Lietuvišką darbą, jis nors ne kęs pypkę, pradeda pasakoti džio 24 d. priėmė Darbo Jiegai
Iš tetulės apsiėjimo išleidai mažiausia po dola darosi neįmanomas. Atrodo giui Bulotai. Tai vienas iš tri buvo suimtas, bet visgi iš Vil apie vieškelį, grystą žmonių Rikiuoti įstatymą, kuriuo vi
neišrodo kad kas blogo bu- rį, arba virš trijų šimtų do kad pasaulį apėmė pamišimas jų “Aušros” gadynės ąžuolų, kaviškio buvo iškeltas į Kiši- kaukolėmis. Po vieno smar daus reikalų ministrui suteikia
tų ištikę, ir kad reiktų ma larių, o dabar gavai atgal ir vietoje kūrybinio darbo vy išlikusių sveikų ir gyvų: Mar niovą. Ir Rusijoje gyvenda- kaus švedų atmušimo, Joniš ma teisė:
no pagalbos ar patarimo,— tik du šimtu dolarių? Kiek ksta šimtmečiais rinktų turtų tynas Jankus, Dr. Jonas šliu mas, kur tik radęs_ Lietuvių kiečiai kiek lengviau atsikvėpė 1. Skirstyti laisvą darbo jiepas, ir Gen. J. J. Bulota: visi juos traukdavo į Lietuvišką
sakau aš.
kitų moterų, kurios nuo sa naikinimas. O šitą naikinimą, to paties garbingo amžiaus, ir darbą. Jis daug savo lėšomis ir tikėjosi kad daugiau priešas gą,
— Patarimo gal ne, ale vo vyrų dolarius vagia ir dėl geografinės padėties, skau visi dar tvirti.
2. Nustatyti darbo jiegos
padėjo “Aušrą” remti ir orga nedrys jų pulti. Bet kur tau!
pagalbos tai reikės: turėsi, bėga bingo lošti, skriausda- džiai jaučia Lietuva.
Gen. Jonas-Jurgis Bulota, ki- nizavo jos tolimesnį leidimą. Netrukus pasirodė dar didesnis samdymo tvarką;
vaikeli, parlydėt mane na mos savo vaikus, kurie gal Lietuva būdama ūkio šalis Tęs ■» iš Marijampolės
Didžiojo karo metu jis tar- barzdotų priešų būrys, kuris
3. Nustatyti darbo sritis ku
x TTK.. 1 apsk.,, Ig- ------ ,
j „jVllv> an_ -viocvj no-tilro-tcvl ii- nclaulrtcVl puO
mo. Ar revolverį turi ? — basi vaikšto, kad tik moti turi įsivežti labai dauer.
riose darbo jiega gali būti sam
męs
1855
m.
Jo
tėvas
turėjo
organizavo
Lietuvių
komitetą
sako ji.
na turėtų j bingo sukišt? kurių tarpe dideles reikšmės 60 margų nederlingos žemės, ir pats jam vadovavo. Atsira lė miesto gyventojus. ’
doma tik per tam tikras įstai
Mudu su gerb. šankauliu Ar čia dora, ar . čia ne nuo- turi skystas bei kietas kuras, iš kurios ne visuomet iki nau dus pirmai progai, būdamas Joniškiečiai subruzdo gintis. gas;
akis ištempę pažiūrėjom ,dėmė?j"— sako mano šon medvilnę, ir vilna bei geležis. jos sėjos duonos užtekdavo. jau 65 metų amžiaus, gryžęs Rinko į kariuomenę ne tik vy 4. Nustatyti privalomą re
Taip pat pakilus žemės ukiui Skaityti Lietuviškai jis išsimo Lietuvon, stojo savanoriu Lie rus bet ir moteris, kurioms bu
vienas į kitą. Kas tetu kaulis.
kė iš elementoriaus. Baigęs tuvos kariuomenėn. Rusijoje vo pavesta paslėpti visus turi gistravimą darbininkų;
lei galėjo pasidaryt? Bet ij — Tuščia jo, vaikeliai, reikia įsivežti daug dirbtinių Marijampolės
5. Įvesti darbo knygeles;
gimnaziją jis įs jis jau buvo dasitarnavęs iki
vis linksma, smagi, ir nepa apie tai. Aš turėjau giliu' trąšų. Teisybė, dalį reikalau- tojo į Petrapilio karo medici veterinarijos pulkininko laips mus turtus. O juk švedų svar 6. Įvesti priverstiną darbą
stovi ant vietos.
kį, laimėjau, ir man apie, j amų prekių gauname iš Sovie- nos akademiją, kurią baigė nio. Lietuvoje, teisingai įver biausias tikslas ir buvo apiplėš jo vengiantiems;
— Kam tetulei revolve kitas nerupi. Einam abu tų Rusijos, Vokietijos, net Ru- 1882 m. veterinarijos gydyto tinę aušrininko Bulotos dide ti miesto pirklius, savo turi 7. Varžyti darbo jiegos sam
laipsniu.
lius tautinius darbus, suteikė mais turtais toli pagarsėjusius.
ris? Kame dalykas kad du pas mus, užfundysiu, tu manijos ir Italijos bei per jas jo Tvirtą
tautinę sąmonę jis jam generolo laipsnį ir Karo Kol vyrai gynėsi nuo priešo, dymą mažai naudingose tautos
tranzitu,
bet
kiek
kainuoja
viesakai mano pagalbos reika riu butelį ant šaknelių už
ukiui darbo srityse, ir
jau reiškė Marijampolės gim veterinarijos viršininko parei
tranzitas!
lauji? — sakau aš.
nazijoje tebesimokydamas.
gas. Kurį laiką jis dar buvo atkakliai pastodami jiems ke 8. Organizuoti darbo talkas
piltą, nuo kirmėlių, — sako, nasTodėl,
esant tokiai padėčiai, Jis spaudęs draudimo laikais Vytauto Did. Universiteto me lią, moterys suskubo visus tur
— Nenusigąskit, aš turė
tautos ūkio darbams dirbti.
•
aplinkybės
verčia jieškoti bū užsiėmė tautinės dvasios žadi dicinos fakulteto docentu.
tus paslėpti po žemėmis, giliai
jau gerą giliukį, pažiūrėkit, j*’ Pradėjo temti,. ir
mes lyTeisė įvesti priverstiną dar
nimu ir pat^ turėdamas progų
10 metų Gen. Bulota iškastuose urvuose. Kautynės
— sako ji.
dim tetulę namon. Kelyje dų kiek galima daugiau atsipa- nuvažiuoti ; Prusus, parsiga iš Prieš
kariuomenės išėjo į dimisiją. vyko gana ilgą laiką. Ir kai bą tiems kurie jo vengia yra
’aidoti nuo užsienio rinkų. Tei
Pasitraukė mus abu prie kalbamės:
bendavo
Listuviškos
literatū

Bet
iki šiai dienai jis nenutrau
pažymėta ir Lietuvos Konsti
savęs, atidarė savo prastą — Pasiųsk, tetule, dabar sybė, dalį prekių, kaip pavzd. ros. Jis nelijojo ir Rusų val kė ryšių su visuomene ir orga Joniškiečių kareivių skaičius tucijoje. Tokiems asmenims
mašnelę, ir žiūrim: pilna nors dešimtinę savo broliui skystojo kuro (gasolino) gavo džios savo butiniuose darbuo- nizacijomis.
Elta. diena iš dienos mažėjo, švedai kurie pasirodys patys nežiną
me pakankamai, net leista lai
vis papildydavo savo eiles nau
pinigų....
į Lietuvą, gal jam labai rei
i pastačius didesnį pramoninių jais kariais, kurie atvykdavo iš ko jie gyvena, leidžią laiką
— Kaip tai? Iš kur tetu kalinga. Juk visoje Euro svas automobilių važinėjimas, verčia galvoi apie ateitį.
aiškiai nenaudingai ir kai gręlė tiek pinigų gavai, kam poj karas. Šiaip gi, gal vėl bet su kietu kuru-anglim rei Lietuva išsavo kaimynų yra plytinių tinklą butų galima pa padėti saviesiems.
sia pavojus kad vėliau jie pra
nešiojiesi? Dar gali plėši netrukus tuos du šimteliu kalas sunkesnis. Pereitą žie mažiausia įiškingas kraštas, sigaminti pakankamai statybi Ir kai pagaliau musų brolių šys pašalpos, tokiems bus ga
kai atimti, užgauti, —- sa ant bingo prakiši, — sakau mą buvo atsitikimų kad dėl todėl naudomas malkų kurui nės medegos ir tuo budu apsau kareivių skaičius taip sumažėjo lima pritaikyti priverstiną dar
kuro stokos buvo keletai dienų 'abai kenkiamiškų ukiui, kurį gotume miškus.
kad jie nebepajiegė apginti
kau aš.
aš.
Elta.
tik
pastarai
metais
pradėjo
Mūrinei
statybai
vykdyti
rei

sustoję
net
fabrikai.
Teisybė,
miesto,
švedai įsiveržę į jį ir bą.
— Taigi, vaikeli, aš pas — Tiesa, vaikeli, kalbant
smarkiai
plė
i.
Kad
gauti
pa

kia kalkių ir cemento. Kalk neradę laukto grobio taip įpy
tave ir atėjau kad pariedė apie vainas, kažin kas bus, tą trukumą greitai pavyko pra
kankamą
km
kiekį
reikalas
akmenio
Lietuvoje yra pakan ko kad pradėjo žudyti ne tik Dirva dabar yra pigiausias
šalinti,
bet
tai
rodo
kokioje
tum mane namo. Pasiimk kibą svieto galas ateina:
verčia
kreipi
dėmesį
į
didžiu

kamai,
todėl
išplėtus kalkių de nelaisvėn paimtus vyrus bet darbininko liuoslaikio drau
jautrioje
būklėje
esame,
šitas
revolverį, — sako ji.
tas lėlius muša visus, ne
lius
durpių
kdus,
kurie
iki
šio
ginimą
su
kalkėmis
nebus jokio taip pat ir moteris, senius, vai- gas; platink it ją tarp savy.
— Bet kam tetulė su tiek užilgo jis ir į Ameriką at
laiko
buvo
nžai
eksploatuoja

vargo.
Cemento
klausimas
jau
pakankamai,
—
sakau
aš.
daug pinigų vaikštai, kodėl eis, — sako ji.
mi.
šiądien
pradėta
smarki
išspręstas.
Pradėta
daryti
žin

—
Pakankamai,
ale
kas
vakar nepasidėjai į banką,1 — Kaip bus nežinia, bet
propaganda
dinti
durpių
ga

gsniai
pirmo
cemento
fabriko
iš to Amerikoniško jauni
P. J. KERSIS
— sako mano šonkaulis.
Amerika rūpinasi apsigin mo dabar? Tas lėlius savo mybą, ir kai atrodo ši propa statybos reikalu ir netolimas
— Jus, vaikeliai, jauni kluoti ir jei butų užpulta
•
809 Society for Savings Bldg.
gudrumu juos visus be mū ganda turi erą pasisekimą. laikas kada turėsime savo ce <
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
ir visai be razumo: aš va' gintis, — sakau aš.
keletas btų paeiliui dur mento.
1 <
tik dabar tuos pinigus ga / — Aš misliu, vaikeliai, šio suimtų ir Ameriką už Jau
; Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkipių gamyba s didėja, o šiais
vau, tik dešimts minutų at- kad šį sykį Amerika į vais kariautų į vieną dieną, — metais, maty pasiek rekordi Tokiu budu žingsnis po žin I tęs j mane, gausit už pigią, kainą. Taipgi gausit patarnavimą
gsnio einama prie atsipalaido- I įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
gal, du šimtus dolarių, ir kų ims moteris, — sako ji. sako ji.
nį kiekį.
jimo nuo užsienio rinkų bent
—
Ką
tokio
keisto
tetulė
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
atbėgau kad parlydėtumet — Kodėl tetulė taip ma
Antras
datas
kuris
kvar

tų'
prekių
kurių
galima
pasiga

r mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreipišgalvojai
jei
taip
nukalbi?
mane namo, ba aš viena bi nai? Juk vyrų turi užtek
| kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
šina Lietuvoekonomistų gal minti vietoje.
— sakau aš.
jau eiti, — sako ji.
tinai: milijonai.be darbo, ir
— tai itybinė medega.
Kitas labai svarbus ir sku
— Tikra misterija: sakyk išaugo jauna gentkartė po — Gal mislinat kad ne vas
Iki
šio
laikcLietuvoje kaimo botas reikalas — Lietuvos elek
Vokiečiai
išdruteisybė.
gi kur tiek pinigų galėjai didžiojo karo, kareivių bus
kuotų kelis milijonus Ame trobesių statai buvo naudo trifikacija. Lietuvoje yra ne
gauti: ar radai, ar kaip ki
rikoniškų “funy peiperių” jama, galimajkyti, miško me mažai upių, k. t. Nemunas, Ne
taip? — sakau aš.
ir iš orlaivių numestų į ka- dega. Tačia dabar miškams ris, šventoji ir kitos, kurias už
— Nei radau, nei pavo
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
’reivių eiles, tai visi karei mažėjant, j eitume šita kryp tvenkus galima pastatyti dide
giau, ale tikrai gavau ir jie
IR BALSAMUOTOJAS
viai metę šautuvus gultų timi, greitu iku netektume les elektrines ir tokiu budu
man priklauso, taigi noriu
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
ant žemės “funes” skaityt, miškų ir Liela paliktų pagal gauti pigią energiją kuri švie
saugiai parsinešti namon,
Lietuvišką
paję,
“
plika
kaip
stų, šildytų, ir varytų mašinas.
o tuo tarpu Vokiečiai už
— sako ji.
tilvikas”. Kaiuo to apsisau Šiuo reikalu ir daromi žygiai, ;
imtų
visą
šalį,
—
sako
ji.
— Na, gana šposų, sa
Ir taip besikalbėdami pa goti, paleistabalsiai “sumu- bet siaučiant Europoje karui i
kyk, tetule, kaip tie du šim
siekėm jos namus. Radom rinkime Lietu’, vadinasi sta sunku gauti ir lėšų ir mašinų. į
tai dolarių tavo mašnelėje
dėdę, kaip paprastai gulin tykime tik ndnius trobesius, Tačiau reikia tikėtis kad laikui Į
atsirado, — sako mano šon
tį, o kai ji pasakė kad lai šitam reikalualdžia deda pa bėgant viskas pasitaisys ir su- Į
kaulis.
|»
Rakandų Krautuvė
mėjo du šimtu dolarių per stangų kad b galima dau sitvarkys.
— Ugi va, žiūrėkit, štai,
| 63u7-ll Superior Avė.
ENdicott 2343 f
giau
butų
staia
plytų
išdir

Pavasaris eina, žmonės kru- ;
bingo, jis apsivertė ant ki
per jūsų langą matyt: ana
E
N.
A.
VFILKELIS
JURGIS
ARBUCKAS
to šono, ranka numodamas, by stės, nes dblyje Lietuvos ta, dirba, projektuoja, tik duok =:
va šioje jūsų kaimyniškoje
Savininkas
Vedėjas
vietų yra visgero molio, o Dieve taiką!
:
ir vėl ėmė sau knarkti.
Gerb. Tetulė.
bažnyčioje. Buvau ant bin-

Gerb.
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testantiškos Vokietijos. Tas
pats redaktorius, R. Mackevi
čius, pasakoja kaip sykį jis
iš Prūsų kovų su
pravažiavo pro miestelį Beuthen, Silezijoje, kurio pusė te
Kryžiuočiais 1 3-to
ko Lenkijai, pusė Vokietijai.
šimtmečio pradžioje
Sako: “Iš Vokiečių pusės per
6820 Superior Ave^ Cleveland, Ohio
Redaktorius—K, S. KARPIUS—Editor
ėjęs į Lenkų pusę pasijunti lyg
’ iš saliono atsidurtum tvarte.”
. ■
®
Panašios mintys sukosi re
daktoriaus galvoje ir Estijos
M. Springborn
DELGIJOS karalius atsisakė’ toliau tęsti karą prieš
kultūrinėj
sostinėj,
Tartu
mie

Vokiečius ir pasidavė Hitleriui besąlyginai: reiškia, (Spaudoje Pasidairius) ste, kur <yra universitetas. Sa
visiškai, be jokių savo ar Belgijos naudai pažadų..
(Tęsinys iš pereito nr.)
drą rėkavimą, ar tik senis nebus pavogęs mi
Rašo Vyt. širvydas.
ko: “Brendame į universiteto
Aliantai ir Belgijos vyriausybė, kuri buvo išsikėlus
daus, o gal senoji Laumė jau girta guli, kad taip
bibliotekos rumus, kur kitados
į Prancūziją, tą karaliaus pasielgimą pavadina ^išda
negaili jo?
butą didelės, tiesiog milžiniš
vyste” ir karalius Leopoldas III apšauktas “parsidavė Gal dar Sparčiau?
Dabar
prasidėjo-suužė
iškilminga
puota,
vySuolai ėmė brazdėti kambaryje. Visi su
ko didumo, katalikų katedros.
liu”; paskelbta kad jis nustoja savo teisių prie sosto. _
rai
sėdo.
valgė
prie
vieno
stalo,
moterys
prie
kito,
nes
Dabar viename gale knygynas,
Tai tragedija visos Belgų tautos, visos jų valstybės, Nevienas Lietuvis yra pri kitame griuvėsiai. žvilgterė jos negalėdavo sėdėti drauge su vyrais prie
— Laumės, jus manot, šis midus? — suri
metęs
musų
tikybai
kultūros
ne vieno karaliaus nelaimė. Karalius tai padarė neno
bendro
skobnio.
Tarp
abiejų
stalų
skraidė
juo

ko senis. — Mažai pažystat tą seną šykštuolę.
sulaikytojo rolę. Gali būti, čia jus į riogsančias katedros sie
rėdamas tolimesnio savo žmonių kraujo liejimo.
kai
ir
linksmi
pajuokavimai.
Jaunimas
negalė

Iš imtinių krikščionių šis midus. Jie gavo iš
nas
atėjo
į
galvą
keista
,
mintis
Bet nuo to išbėgti negali, nes karas eina Belgijoje., ne tiek kaltas pats katalikiškas — kokiais keliais butų nuėjus jo ilgai nusėdėti viduje. Greit vienas jaunuolis kunigaikščio; jie taip pat turėjo išgerti į rau
aliantai pasiryžę karą tęsti ir Belgų žemėje eis mūšiai tikėjimas kiek šaltinis iš kurio Estų tauta jei šioje vietoje ir suskambino nelabai sudėtinu instrumentu, ir donplaukės sveikatą. Bet jie pamišę žmonės, jie
ir toliau, išskyrus jei bent į kelias dienas Anglai ir Pran mes jį gavome. Tačiau, negin šiądien gaustų už žmonių pini linksmai šokdamos poros nubėgo į aikštę prieš man atidavė savo dalį, ir mes esą turim išgerti
čijamu faktu yra kad Latviai
cūzai butų sumušti ir iš Belgijos išstumti.
ir
Estai medeginėje ir apšvie gus nupirkti dideli vargonai ? namus, o tuo tarpu seniai pasiliko sėdėti prie į jų sveikatą!
Laike didžiojo karo, 25 metai atgal, Belgija taip pat
— Ir ką tie prakeikti šunes sugalvojo? —
Sunku atsakyti. Tačiau var ąsočių midaus.
buvo Vokiečių užpulta, karą vadovavo dabartinio kara tos kultūromis yra mus toli-to- giai butų šiame mieste univer
Trukšmas
ir
linksmybė
augo.
Juokas,
kle

juokdamasis
atsakė kitas.
liaus tėvas. Belgija daug nukentėjo, ir buvo ne tiek pa li pralenkę. Tą pastebėjo ir sitetas, vargiai butų Estai pa gesys, šauksmai, dainos, tupčiojimas viduje ir
— Išgersime į jų sveikatą, kad juos visus
siruošus kaip dabar, vienok išlaikė prieš užpuolėlius iki Vilniaus Balso redaktorius, ku siekę tokį aukštą kultūros laip lauke, jaunųjų ir senųjų tarpe.
greičiau
pakartų, — suriko trečias. .
galo. Dabar, apie pusė milijono Belgų kareivių lieka su- ris, važiuodamas pro Latviją snį kaip dabar yra. Tikrai sim
Nomeda
taip
pat
šoko,
bet
ji
daugiausia
lai

—
Ilgai
jums reiks laukti. Kol jie čia gy
demoralizuoti, nes karaliui paskelbus paliaubas, patys Estijon, pasakoja;
kėsi
prie
Gucės,
kuri
žiurėjo
į
jaunimo
šėlimą.
vena
jus
to
neregėsit, — sumurmėjo senis. —
boliškas vaizdas — bažnyčios
kareiviai tarp savęs sumiš: vieni norės kariauti, kiti ne. “Kai musų traukinys perva griuvėsiai ir šalia jų 900,000 Kartkartėmis prieidavo Symeka ir vesdavo savo Bet dėl ko taip žiauriai linkite tiems kurie ati
Belgams, keturis kartus mažesniems skaičiuje negu žiavo sieną ir leidosi tolyn Lat vertingų veikalų knygynas, jauną žmoną šokti; kitas vyras neturėjo teisės davė mums savo midų? Juk jie patys galėjo'
Lenkams, aišku, vieniems nebūtų buvę prasmės kariauti, vijos teritorijon, iškarto paste kur, be to, yra apie 400,000 jos šiądien šokdinti.
išgerti, ir jus dabar neturėtumėt šio skanumė
bet su Anglais ir Prancūzais jie sudarė didelę galybę, bėjome skirtumą, Retai kur vien dizertacijų (mokslus bai
Čia buvo, palyginti, daug ramiau ir Nomeda lio. Vienas ąsotėlis vos tesudrėkintų gerklę, o
medinis trobesys, daugiausia
kuri galėjo žiūrėti į laimingesnę ateitį.
gusių studentų parašyti moks- galėjo su savo drauge pasišnekučiuoti. Jai ne dabar turite trigubai; gerkite gi, o jie tegul
Dabar, nesipriešindami, Belgai atidaro kelią Vokie mūriniai. Kodėl ? Daug apie lo darbai, tikslu gauti diplo- buvo malonu jaunimo trukšme, daug mieliau jai miega saldžiai.
tai galima butų kalbėti ir rašy
čiams užkariauti Prancūziją ir Britaniją.
Kiti juokėsi ir atsakinėjo kaž kaip nesu
buvo žiūrėti ištolo ir kartkartėmis stebėti čia
mą)”.
Iki tokio užkariavimo dar toli, tačiau aliantams ti, visokių esama nuomonių, Čia klausimas didelis, ir vi- vieną, čia kitą savo pažystamą.
prantamai. Klauzas išgirdo taip pat savo var
prireiks imtis visokių net desperatiškų priemonių jeigu kartais viena kitai priešingų. si katalikų tikėjimo mylėtojai
Staiga ji pamatė iš namų išeinant ir besi- dą tariant. Visi atsiminė esant už sienos KlauTačiau aišku yra tai kad kul
nenorės būti sutrempti po Hitlerio batu.
privalėtų ne tik nuodugniai jį sukaliojant savo tėvą šokėjų tarpe. Pagaliau zą, ir ėmė kalbėtis tyliai, pašnabždomis. Bet
Britai ir Prancūzai pasiryžę išleisti šį metą 19 bi tūros formavimesi, jos kryp panagrinėti, bet ir praktikoje jis sustojo po sena liepa, atrėmė kamieno ir įs netrukus vėl ėmė siausti.
lijonų dolarių nugalėjimui Hitlerio armijų, o tas reiš čių nustatyme svarbų vaidme smarkiai dirbti kad Lietuviai meigė akis į tolį.
Klauzas atsiklaupė prie Nukryžiuotojo, ku
nį vaidina tikėjimas.
kia jie galės ilgai kariauti ir laikytis.
Nomeda
pakilo
ir
pribėgo
prie
jo.
rį
jis
pats buvo išdrožęs iš medžio ir pakabinęs
medžiagine ir apšvietos kultū
Italija gatava šokti į karą ir pasinaudoti grobiu, “Visuose katalikiškuose kra ra pasivytų kaimynus protes
— Dėl ko tu čia vienas svajoji, tėveli? — ant sienos. Dieną jis būdavo uždengtas skepe
štuose žmonės daugiau yra lin tantus Latvius ir Estus. Ne užklausė ji su užuojauta. — Ar tu susirūpinęs taite; pagonų pajuokiančios akys neturėjo su
jeigu tik matys kad Aliantų pusė visai silpna.
Sovietai pradėjo nujausti kad Britai flirtuoja su kę į visokį misticizmą, daugiau noromis kyla klausimas, jei ir kuo? Ar gal tau žaizdą vėl skauda.
tepti šventenybės. Skepetaitė dabar buvo nu
Japonija — tas gali suvaržyti Rusijos per drąsų rėmimą rūpinasi tuo kas bus aname pa Lietuviai butų tapę protestan
Jis papurtė galvą.
imta ir riteris meldėsi Visagaliui, kad teiktųsi
saulyje. Tuo tarpu protestan tais kada Latviai bei Estai to
ar gelbėjimą Vokiečiams.
— Juk aš turiu blaivus palikti, mano vai išvaduoti jį iš nelaisvės.
Karas galėtų staiga pasibaigti jeigu aliantai nema tų gyvenamose šalyse yra vi kiais tapo, gali būti nereikėtų keli. Ten jau visi beveik be sąmonės. Aš dar
Už sienos vyrai trukšmavo. Garsus juokas
tytų vilties atlaikyti Vokiečių “žaibo karo” ir gręstų sai priešingai. Ten vietoj mis- mums savo Pabaltijo kaimynų šiądien turiu išjoti.
ir dainos veržėsi pro sieną ir neleido Klauzui
pavojus Britų saloms išnaikinimu Vokiečių lėktuvais. ticiznąo, žmonės daugiau galvo vytis dabar!
— Kur tu josi?
miegoti.
ja
realiai.
Vietoje
rūpinimosi
—
Į
savo
pilį.
Man
neramu
kad
ji
beveik
e
Jo laimei midus pagaliau paėmė viršų ir
V. Širvydas.
tuo kas bus anapus gyvenimo
tuščia paliko.
dainininkai pamažu visiškai nutilo.
TAARBO sluogsniuo.se šiuo tarpu palyginamai ramu: ribų, yra užsiėmę žemiškais da
— Bet tu ne vienas josi?
Tuomet užmigo ir Klauzas.
® AMERIKOS turistai Pran
visai mažai streikų ir jie yra nedideli skaičiais. Ra lykais, kuriuos stengiasi su- cūzijoje
— O su kuo gi aš galiu joti? Tie kurie vi
lankydami iki pastarų
Staiga jį pažadino trenksmas. Jis sapnavo
mu lyg prieš kokią audrą. Gal būt prasidės didesni dar tvarkyti taip kad turėtų kuo- laikų buvo įtikinti kad vanduo duje siurbia midų,., ir rytoj vargiai tegalės užsi kad griūva namai. Pašoko lovoje ir pamanė
bininkų bruzdėjimai ir reikalavimai daugiau mokesties daugiau naudos.”
ten yra nesveikas, todėl varto rioglinti ant arklio. Daugumas sukrito pasta kad jie bus stalą apvertę. Jis klausėti; už siekai bus imama gaminti Amerikos ginklavimosi ir apsi Dar didesnis skirtumas tarp jo vyną ne tik gėrimui bet ir lėse. .. .
nos buvo tylu, tik garsai, panašus į kriokimą,
dantų šveitimui. Vyno išdirgynimo pasiruošimui reikmenys.
Kiojrvirv
-------— Nosivoržk tėve, vienas, i navniu
katalikiškos Lenkijos ir nro- JL"ic»it>rnc_
skverbėsi į Klauzo kambarį. J
.N vėl
Jau.. jis ___
norėjo
IŠ valdžios pusės, praleista įstatymai draudžianti
— Nebūk paika. Kol aš ant arklio ir ran- atsigulti, kai išgąsčio riksmas perskrodė nakties
imti į tam tikrus darbus ‘komunistus ir nazius, taipgi
koj e kardas, nėra man jokio pavojaus.
tylą. Tai buvo moteriškas balsas. Klauzas vieateivius ne-piliečius.
— Kada mes iškeliausim' atgal ?
nu matu apsirengė ir šoko pro duris. Kieme
Ištikimiems, geriems Lietuviams patartina pasirū
— Kai jaunimas iksočiai prisišoks, galėsit jis. sustojo.
pinti tapti Suv. Valstijų piliečiais, o tie. karštagalviai
visi gryžti. Tai neilgai truks, nes ir jaunuoliai
Iš kur tas riksmas?
kurie nori perversmų ir dirba už sovietų įvedimą Ame
skęsta miduje, o kai kurie jau nebepaeina tie
Jis apsidairė: belaisvių kiemo vartai buvo
rikoje, už savo paikumą lai paneš sau tinkamą bausmę.
siai. štai Guče jau neša nuotakos valgį. Dabar plačiai atkelti; Dabar jis išgirdo sąjūdį toje
eik atgal, tavęs ten pasigenda.
®
kiemo pusėje kurioje buvo Herkaus Manto ir
Nomeda paklausė tėvo žodžio ir tikrai Sy- moterų butai, Jis pasiskubino tenlink. VarĮ IETUVIŲ lengvatikystė yra kenksminga musų priSARGYBOJE
mekos motina nešė savo sunui ir jo žmonai lai tuose susidūrė su dviem žmogystėm, kurios no
gimta silpnybė. Dėl savo lengvatikystės mes numę atvedantį vestuvių patiekalą — keptą gaidį rėjo išsiveržti laukan. Jos išsigandusios dūmė
kentėm — kaip istorija rodo — jau nuo Mindaugo laikų.
Mėnulis plaukia sidabrinis,
su ožio ir meškos inkstais. Jaunavedžiams įki atgal. Jis riktelėjo į jų pusę.
Bet lengvatikystė ir toliau buvo musų tautos priešams
Ir žvaigždės teka dangumi.
bus į valgį, pasiliovė šokiai ir visi svečiai ratu
— A, tai riteris Klauzas Ekšteinietis ?! _
gera priemonė: nuo jos nukentėjo Kęstutis ir Vytautas,
O aš sargyboje Tėvynės,
apstojo
valgančius. Nomeda atsistojo už savo jis išgirdo,.'balsą. Tai buvo jaunas pirklys, kuir musų laikais, 1920 metais, mes Vilnių buvom praradę
Kad ji ilsėtųsi rami.
draugės nugaros, paėmė į saują jos ilgus rusvus ri’s buvo čia patekęs drauge su Klauzu.
dėl to kad lengvai priešams pasitikėjome.
plaukus
ir aštriu peiliu nupjovė juos sulyg jos
Toli,
toli
žvaigždelė
krinta,
— Ar nori bėgti su mumis? Tat skubėk.
Bet ir dabar nesiliaujame būti lengvatikiais. Jeigu
sprandu.
Paskui
ant
galvos
uždėjo
baltos
dro

Toli
link
tėviškės
namų.
Tie
kurie
paliko pilyje, nori dar pasiplėšti, bet
komunistai gieda Lietuvos Himną,, musų tam tikri, net
bės
nuometą,
kuriuo
turės
dėvėti
kol
dievai
do

Gimti
laukai
svajonėj
švinta,
paskui
gali
būti pervėlu. Mes pasiėmėm tik rei
atsakingi asmenys tuoj, pasvyra tikėti buk komunistai
vanos jai pirmutinį sūnų.
Kaip
aidas
kūdikio
sapnų.
kalingiausius
daiktus ir maisto, kad galėtume
virstą “gerais Lietuviais”; jei socialistai ar komunistai
šiuo
buvo
baigta
iškilmingos
apeigos.
Sy

kelyje palaikyti savo jiegas ir apsiginti; Tu
pakalba už Lietuvą, tuoj džiaugiamasi jų. “supatriotėjiIr tvirtos rankos spaudžia gink|.
meka pagriebė Gucės ranką ir norėjo vesti ją į taip pat gali šį-tą pasigrobti, bet skubinkis.
mu” ir dedama daug vilčių į jų tokias veidmainystes..
Čia niekas nieko nepalies!
jaunavedžių kamarą. Aplink apstoję jaunuoliai
— Vadinasi, jus norit bėgti?! - paklausė
Lietuvoje keliama pageidavimai kad Amerikos Lie
Ir dega akys, širdžiai linksma —I
to telaukė.
Klauzas.
— Kaip jus išsiveršit pro didžiuosius
tuviai veiktų išvien su tais musų kenksmingais elemen
Budžiu sargyboje šalies.
Staiga kiekvienas išsitraukė po stirninį, ku vartus ? Ne taip lengva juos išlaužti kaip šias
tais, nes ištolo jiems žiūrint į musų veikimą išrodo kad
rį jau senai turėjo paslėpę, ir juokais bei šauks dureles. O sargybiniai jus tuoj sučiups.
Tylu — tik mano žingsniai aidi,
tas galima, dar jeigu pamatoma jų spaudoje reiškiamas
mais
ėmė kirsti jaunajai. Bet Symeka taip pat
Tik širdį plakančią girdžiu.
Užkalbintasis paniekinamai nusijuokė: _
tam tikrais protarpiais net konvulsiškas “susirūpini
nesnaudė ir tempė žmoną prie miegamojo durų. Sargyviniai tik rytoj išsiblaivys. O didieji var
O tolimam kaimelyj sklaidos
mas” Lietuvos reikalais......
Puolikai turėjo liautis.
Skardus giedojimas gaidžių.
tai juk iš vidaus užrakinti. Skubėk, aš tau saJeigu taip lengvai persidirbtų Amerikos Lietuviai
kauj
laikas brangus.
Mėnulis
leidžias
sidabrinis,
nusistatę prieš viską kas patriotiškai Lietuviška, čia. kur
Vestuvininkams išpleškėjus, Manto pilyje
— Aš liksiu čia, — tvirtai atsakė Klauzas.
Ir žvaigždės leidžias dangumi.
niekas negali pavartoti jokios prievartos ant jų, tai ko
buvo ramu. Vežimams per tiltelį dundant, Klau- — Aš daviau garbės žodį kunigaikščiui, aš ne
O aš sargyboje Tėvynės,
dėl neperdirbami Lietuvos opozicijos .gaivalai, kur net
zas su ilgesiu lydėjo juos akim. Po to jis nuėjo bėgsiu.
Kad kėlus dirbtų vėl rami.
tam tikrą prievartą ir spaudimą jaučia?....
į savo kambarį, kuris jam prieš kelias dienas
— Nebūk paikas. Kas gi laiko žodį duotą
“Karys”.
K. Brathas.
buvo paskirtas.
stabmeldžiui? Per tris dienas busime Karaliau
IZVIETIMAS į Clevelandą. Artėjant vasarai, prasidės
Pagaliau atėjo Laumė, kuri buvo pąsilikus čiuje. Eik greičiau.
TV Amerikos Lietuvių tam tikri susisiekimai, suvažia
namie, ir atnešė jam vakarienės. Taip pat at— Atstok! Aš lieku, — sušuko Klauzas ir
ATEIS PAVASARIS
vimai, konferencijos ir seimai tarp rytinių ir vakarinių
kriokštė ir midaus ąsotį, bet jis atsisakė gerti. nusiskubino į pilies vidurį. Vėl jis girdėjo už
kolonijų. Kadangi keliavimai atliekama daugiausia au
— Aš negaliu vartoti jokių svaigalų, jau kimusį pagalbos riksmą; tai buvo Laumės bal
Ateis pavasaris purienom iškaitąs,
tomobiliais, visi tie keliautojai Lietuviai kviečiami ir
esu
jums
kartą sakęs. Tai priešinga ordino tai sas, o vyrai vienas kitą užrėkdami, trukšmavo.
Palangėj žalios jievos skleisis:
syklėms.
raginami sustoti Clevelande — toje viduryje esančioje
— Senoji ragana turi mums parodyt lobius.
Pakilę mes tada ankstyvą rytį
kolonijoje — ir aplankyti Clevelando Lietuvių Kultūri
—
Tu
nesi
gi
čia
kokioje
ordino
pilyje,
•
—
Kur
tie pagonų išperos paslėpė turtus ? Jie tiek
Į lauką su žagre išeisim.
tarė Laumė. — šiądien aš visiems atnešiau mi prisivežė karo grobio; o dabar mes prisiplėšim!
nį Darželį.
O vakare kai saulė leisis,
daus, taip pat ir kitiems belaisviams. Kunigai — rėkavo jie.
Kas tas Lietuvių Darželis yra daugybė atmenat iš
Pakils dangum ružavos žaros,
kštis nori kad visi dalyvautų iškilmėje. O papirmesnių aprašymų, iš tilpusių spaudoje vaizdų. Šia
Blanki mėnesiena švietė pro atvirus langus
tada tiktai namo pareisim,
galiau, kaip sau nori, — ir ji išsinešė midų.
me Darželyje stovi jau du paminklai — Dr. Basanavi
šį rūmo vidų; buvo pakankamai šviesu, kad pa
Plačias dirvas giliai užarę.
Gretimame kambarėlyje gyveno keletas ka- matytum jog čia visai rimti įvykiai einasi. Gin
čiaus ir Dr. Kudirkos, įspūdingas Gedimino Stulpų at
rių; šiądien visi pilies sargybiniai susirinko pa klai žibėjo visų rankose.
vaizdis, ir Birutei pašvęstas fontanas.
O kai lauke pradės žaliuoti
ragauti senosios Laumės tiekiamo midaus. Klau
Lietuvių Darželis Clevelande yra tai paminklas ko
Klauzas buvo beginklis. Ką jis turėjo da
Rugiai ir jaunas vasarojus,
zas
girdėjo jų juoką ir dažnai galėjo suprasti ryti ?
kiam lygaus musų tauta neturi niekur kitur pasaulyje
Pavakariais linksmi dainuosiu
paskirus žodžius. Seniausias karys, belaisvių
už pačios Lietuvos sienų.
Jis nubėgo pašaukti sargybinių.
Ir džiaugsimės dalia artojo.
raktininkas, prieš sėsdamas prie midaus, nuta
SLA. nariai ir delegatai vykdami į SLA. seimą Chi(Bus daugiau)
Ateis pavasaris..purienom iškatas,
rė apeiti visus kambarius. Staiga jis gryžo ir
cagon, būtinai prašomi sustoti Clevelande ir pamatyti
Palangėj žalios jievos skleisis:
slaptai pamojo draugams sekti paskui jį. Griau
tą Darželį kuriam SLA. seimai yra skyrę viso arti tūk
Pakilę
mes
visi
ankstyvą
rytą,
smingas valio šaukimas pažadino Klauzą iš gilių
stantį dolarių.
%
©PHILADELPHIJOJE išleidžiama daugiau
Į kvepiančius laukus išeisim.
minčių. Senis sargas ir jo palydovai atėjo ap medikališkų knygų negu kitame kuriame Ame
Lietuvių Darželis randasi prie pat U.S. Route 20
“J.U.”
J. Kiiis.
sikrovę ąsočiais midaus. Klauzas girdėjo ben-, rikos mieste.
kelio, einančio nuo New Yorko į Chicagą.

Dienos

Paskutinis

KAS KĄ RAŠO

Prūsu Sukilėlis

/

'

D I R V A

LAIVAI IŠ ODESOS PRO KAUNĄ
I KLAIPĖDA

VĖŽIO LIGA PAGY
DOMA

PENN SQUARE

THEATRE

<■

GIUSEPPE VERDI

EKSKURSIJA Į
PITTSBURGHĄ

Jau buvo pranešta kad šią
vasarą bus baigtas įrengti Lie
tuvių Kambaris Pittsburgho
Universitete. Pittsburgho Lie
tuviai to Kambario atidarymo
proga rengs atitinkamas iškil
mes. Dalyvauti tose iškilmė
se rengiasi daugelis Clevelando
Lietuvių. Yra manoma suren
gti didelę ekskursiją iš Cleve
lando: automobiliai ar busas
bus parėdyta vėliavomis, mote
rys ir mergaitės pasipuošę sa
vo naujai įsigijusiais Lietuviš
kais tautiškais rūbais.

Penn Sųuare Theatre per savaitę laiko, pradedant ketvir
tadieniu, Gegužės 30, bus ro
doma Įdomi filmą vaizduojanti
gyvenimą garsaus Italo kompo
zitoriaus Giuseppe Verdi. Vei
kale bus įkergta keli jo populiariškiausi muzikos dalykai,
kuriuos atliks žymus Italijos
operos dainininkai.
Kalba bus Itališka, bet prie
filmos paaiškinimai bus Ang
liškoje kalboje.

AKINIAI
galima

gauti

Clevelande įvykusiame Kovai
su Vėžio Liga Draugijos suva
žiavime Dr. J. H. Lazzari pa
sakė kad jeigu vėžio liga butų
laiku susekta, apie 75 nuošim
tis žmonių kurie gauna vėžį ga
lėtų būti išgydyti.
Dabartiniu laiku, sako Dr.
Lazzari, pagydoma tik apie 25
nuošimtis vėžį turinčių žmo
nių. Laiku apžiurėjus ir suse
kus, mirimas nuo tos ligos bu
tų žymiai sumažintas.
To daktaro įrodymu, perei
tą metą didžiojo Clevelando
ribose nuo vėžio mirė 1,400
žmonių, ir dabar tarp 4,000 ir
5,000 asmenų turi tą ligą bet
nežino apie tai.

pas

D-RĄ MATULAITI

• SEKANTI po bulvių dau
giausia valgoma daržovė yra
kopūstai. Kopūstų yra apie 70
Įvairių rusių.

HIPPODROME

(Lait)

1155 East 79th St.

Torrid Zone
James Cagney, Ann Sheridan ir
Pat O’Brien sudaro trejukę sekan
čioje Hippodrome Theatre filmoje,
TORRID ZONE, kuri pradedama ro
dyti šeštadienį, Birželio 1. Prie jų
vaidina eilė kitų gerų artistų.
4
Torrid Zone dedasi pietų krašte,
Meksikoje. Pat O’Brien yra užvai
zdą didelės vaisių ūkės, ir jis yra
valdovas beveik visos tos teritori
jos. Jo padėjėjas, kuri vaidina Ja
mes Cagney, turi su savo darbdaviu
nesusipratimą ir tarp jų eina nuo
latinis trynimasis.
Ann Sheridan vaizduoja Ameri
kietę šokikę, kuri bando daryti gy
venimą sukdama kortomis tarp tenaitinių gyventojų, ir prisideda prie
tų dviejų vyrų nesutikimo padidi
nimo.
Vekalas visais
atžvilgiais
įdomus.

ALUS Į NAMUS
Musų geležinių reikmenų par
duotuvėje rasit sau Įvairių rei
kmenų, namams dažų, sėklų,
elektriškų dalykų, ALAUS pri
statymui i namus.
(28)

Taupyk naujiems reikmenims pirk
ti, taupyk ekstra malonumui. Važi
nėk gatvekarių ar motor koču į dar
bą kasdien. Taupus Clevelandiečiai
patyrė kad taip sutaupo iki dvide
šimts dolarių mėnesiui virš važinė
jimo ir parkinimo kaštų. Ir saugiau.

ALBERT MARKS
Hardware

4520 Superior Avė.
REIKALINGAS VAIKAS

apie 14-15 metų amžiaus, pasisiuntimui ir apvalymui —
gyvenantis arti Dirvos įstai
gos. Kreiptis Dirvos admi
nistracijom

THE THRIFTY WAY TO GO

REIKALINGA MOTERIS

Į

APDRAUDOS REIKALE

E

=

Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

į

P. P. MULEOLES

=

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

E

namų darbui, paprastam vali gių gaminimui, apvalymui, tik
du šeimoje; turi būti pasikiI ma. Telefonuoti po 8 vakare.
WEstlake 415-W.
E
♦*< «•*«
=

E
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sutaisom.

^Paimam
T

iš namų ir pristatom^
I
gatavus atgal.

T

PETRAITIS
t EVA
6702 Superior Avė.

CREDIT!
Dental Platės.
10 -15 - 20
Weeks

©
9

to

v<V4i

Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

No Interest or
Carrying Charge

DENTIST

7042 Superior Avė.

X
4

JOHNG.POLTER

I

DR. SILVER,

mvc.

Telefonas: HEnderson 1919

Pay a Little Dovvn
a Little Each Week

Platės Repai red
AVhile You Wait

oupcnui

I
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Pay

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

I

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

495 East 123rd St.,

HEnderson 3157

Telefonas POtomac 6899

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY
_♦

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
•

•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

g

VISADA PRAŠYKIT

APSIVEDĖ. Gegužės 25 d.
JAU DIRBA 30,000 DARBI MIŠKŲ GAISRAI LIE
apsivedė vietos jaunoulis Ka
NINKŲ SUJUNGTI JUODĄ
zys Praspaliauskas, su CleveTUVOJE 1939 M.
JĄ JURĄ SU BALTIJA

KAUNAS. — Laikraščiuose
jau prieš kurį laiką tilpo trum
pos žinios apie tai kad sovietai,
susitarę su Vokiečiais, pradėję
tobulinti savo ūkių ir kanalų
sistemą ta kryptimi kad butų
sudarytas tiesioginis laivų su
sisiekimas tarp Juodosios ju
ros ir Baltijos juros.
Viena to susisiekimo gysla
eitų Nemunu pro Kauną ir Til
žę iki Klaipėdos, kita — Vysla
iki Danzigo.
Toks tiesioginis laivų judėji
mas tarp Juodosios juros pro
Kauną iki Baltijos juros pirmu
žvilgsniu išrodė gana fantas
tiškas. Bet tikrenybėje tas
planas vis dėl to įvykdomas.
Vokiečiai tuo klausimu rašo
sekančiai. Pranešime sakoma
kad į vakarus ir pietus nuo
Pinsko prie" Dniepro-Bugo kanalo šiuo laiku jau “dirba apie
30,000 Rusų darbininkų, kad
tuo tarpu kai Dniepras jungia
mas su Vysla ir sudaroma tie
sioginis vandens kelias tarp
Juodosios juros ir Baltijos ju
ros, sovietų vyriausybė esanti
numačius netrukus ištobulinti
laivininkystei ir antrą kanalą
į šiaurę nuo Pinsko, būtent
Oginskio kanalą.
Praplatintu ir pratęstu ka
nalu Dniepras sujungiamas su
Nemunu ir susidarys antras
tiesioginis vandens kelias tarp
Juodosios juros ir Baltijos ju
ros.
Abu tie tiesioginiai vandens
keliai tarp šių jurų sudarysią
naują veiksnį Rytų Europos
susisiekime, tuo labiau kad iš
tobulinus dar ir Augustavo ka
nalą, kuris jungia Nemuną su
Bobru ir Nareva, svarbus van
dens kėlių tinklas ir savutarpiam Rytų Europos kraštų lai
vų susisiekimui.
Vokiečiai Į šių vandens kelių
ištobulinimą deda daug vilčių.
Jie mano tuo galėsią paspartin
ti ir atpiginti prekių, ypač ža
liavų, transportus tarp Vokie-?
tijos ir Sovietų Sąjungos.

F*1 EVA’S I
I
į f DRY CLEANINGt DIDELĖ LIETUVIŠKA
i Senas Drapanas padarom t£
= f kaip naujas, išvalom ir į VAISTINE
E

NEW DEAL DUONOS |

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

C-

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėjusio Reumatizmo, nuo įvairių
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

KAUNAS. — Miškų Depar
tamento statistikos daviniais
pernai Lietuvos miškuose buvo
net 133 garsai, kurių metu nu
kentėjo apie 950 ha miško.
Nuostoliai siekia apie 247,713 litų.
Per pastarus 10 metų Lietu
vos miškuose išviso buvo net
1,882 gaisrai, palietę 6,056 ha.
miško ir padarę apie 1,119,776
litų nuostolių.
Kovai su gaisrais didesniuo
se miškų masyvuose yra pasta
tyta keliolika miško gaisrams
stebėti bokštų, kuriuose yra
telefonai sujungti su urėdijo
mis.
Daugiausia gaisrų miškuose
butą dėl nekuriu asmenų neat
sargaus elgesio su ugnimi.
Ponioms ir Panelėms
Plaukų sutaisymo darbui —
kreipkitės šiuo antrašu: kainos
pigios. Kuri atsineš šią iškar
pą gaus pigiau permanent.
ALBINA PAULIS
8025 Superior Avė.
(22)
GA. 1824

PYTHIAS

C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA

linkime šiai jaunai porelei lai
mingo sugyvenimo ir pageidau
jame kad ir toliau veiktų tarpe
Lietuvių.
Iš Akrono vestuvių iškilmėje
Clevelande dalyvavo jaunikio
tėvai Prospaliauskai, F. Jan
kauskas su žmona, sunum ir
dukteria, Gaška su žmona ir
dukteria, p. Bukolienė, F. Stalioraitis, P. Janickis su sesere, Frank Rokus su sesere, A.
Tiškus, J. Zdanis su žmona.
Gegužės 25 d. Akrone apsi
vedė jaunuolis Lietuvis A. Hubardas, žmoną vedė Vengrų
tautybės. Apsivedę išvažiavo į
Clevelandą apsigyventi, nes
ten gavo darbą.
Gegužes 19 d. įvyko krikšty
nos A. Bernatovičiaus dukters
ir žento dukrelės. Krikštyno
se dalyvavo abu jos broliai vai
stininkai, iš Youngstowno.
Nežinomi keršytojai nakties
metu įmetė akis ėdančių dujų
bombą į Albino Kruvalskio na
mą. Nors niekas nesužeista,,
bet šeima išgąsdinta. Tai dar
bas kokių vandalų.
Kalnas.

landiete, Amilija žilingevičiute. Jaunavedžiai buvo surišti
Clevelande, naujos parapijos
klebono Kun. Angelaičio, ves
tuvių puota iškėlė jaunosios tė
vai p. žilingevičiai, dalyvavo
daug svečių, Clevelandiečių ir
Akroniškių. Tai viena iš retų
porų kurios apsiveda be rnaišymosi su kitataučiais. Iš to yra
didelio džiaugęmo abiejų jau
navedžių tėvams.
Kazys Praspaliauskas yra
pavyzdingas jaunuolis, išsilavi
nęs muzikoje, gerai kalba Lie
tuviškai, buvo veiklus Lietuvių
jaunimo klubo narys kada klu
bas gyvavo. Jo jauna žmone
lė taip pat gerai Lietuviškai iš
auklėta, Clevelande dalyvavo
Lietuvių choruose ir buvo Dir
vos Angliško skyriaus bendra
darbė.
j Kas platina Dirvą — tas
Kaipo tikriems Lietuviams I
platina apšvietą.

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

SPEEDY
SAKO:

C
H
E
C
K
E
R

Gali
GLen.
1136

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

DRY CLEANERS, 1NC.

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 švenčiu
Vietą kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai

6824 Superior Avė,

LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR

VALYMO IŠTAIGA

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

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

CHECKER DRY CLEANERS, lNCJ. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

THE
MAY
CO.
BASEMENT
o

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Didelė Daugybė

i Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

*

Naujų Vasarinių
HARRY’S
Electrical Service Co.

Madų

Sukniii

Washing Machine — Vacuum
Cleaner ir Radio
Taisymas

Tūbai ir Reikmenys
Dykai apskaičiavimas su
šiuo skelbimu.

Visokiam Reikalui
Tiktai po—

Visas darbas garantuojamas.

6919 Wade Park Avė.

HEnd. 5283

K. STAUPAS
© RAYON ALPACAS
e GRAŽIŲ FORMŲ

Namų Dabintoj as
Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS IŠ LAUKO.
Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnės.
Kreipkitės:

14602 TI4AMES AVĖ.

Telef: MUlberry. 0744

RAYON CREPES
NAUJOS SPALVOS
RAYON PRINTS
PUIKUS APVADAI

©

Nuostabios vertybės! Žavėjančis mados! Puikios medeILgos! Naujausi marginiai ir
spalvos! Mieros 12 iki 20,
38 iki 52, ir 16 V2 iki 30y2
moterims ’r panelėms!

■h

Duodam ir Iskeičiam Eagle

L

Štamus

The May Co. Easement
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Youth’s Forum
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
j

v

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

Visi Į Biznierių Pikniką!

PHONE:

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

f
X MERGAITĖS - LIETUVAITĖS , LISTEN!

GAUKITE DIRVOS
PIKNIKO TIKIETUS

Ankstybas Clevelando Lietu dovanų, kurias paskyrė šie Vai Jau buvo pranešta kad Dir
vos 25 metų jubiiejinis pikni
vių Biznierių Vaizbos Buto pik zbos Buto nariai biznieriai:
kas
rengiamas sekm., Birželio
Vincas
Brazis,
Juozas
Pečiu

nikas atsibuna jau šį sekma
23
d.,
Ališausko Camp by-Heck
lis,
Juozas
Blaškevičius,
Juozas
dienį, BIRŽELIO-JUNE 2 d., Bindokas, Petras Komęr, J. P. farmoje.
l
Ališausko Camp By-Heck, prie Kvedaras, Juozas Chester, Sam Atminkit taipgi kad kiekvie
Lloyd Road ir Grant Blvd.
Pongonis, Chas. O’Bell, P. Ku nam užsimokėjusiam Dirvos
Biznieriai padaro vis kitaip: bilius, Frank Kuncaitis, Bill’s prenumeratoriui, vietiniam ar
iš kitur atvykusiam, vienas tijie duoda brangias dovanas at Cafe, ir Dirva.
silankiusiems, bet Įžangą Į pik Važiuokit į pikniką anksti, kietas duosis dovanai. Kiti po
niką padarė mažytę, tik po 10c. daugiau laiko praleisit gražio I 25c. Vaikai įleidžiami nemo
kamai.
kad visi Lietuviai galėtų atsi je girioje, tyrame ore.
Vietiniai arba iš kitų mies
lankyti.
Bus gera muzika šokiams,
Pirma dovana bus apie $23 visokių užkandžių ir iŠsigėri- tų į pikniką važiuojantieji pa
Komisija. sirūpinkit įsigyti sau dykai
vertės Mix Master, ir eilė kitų . mų.
duodamą tikietą išanksto, nes
tą pat dieną prie vartų darbi
ĮSPŪDINGAS LIETU PATYS PRIS1LAIKY- ninkai nežinos kas yra Dirvos
prenumeratorius, \ąs ne, ir vi
K1T TAISYKLIŲ
VIŠKOS MOKYK
si turės mokėti po 25c.
Piknike bus įvairių dovanų:
LOS VAKARAS
Sena patarlė, “Daryk kaip iš toliausia ‘ atsilankiusiam, se
sakau, ne kaip aš darau”, vaiz niausiam, jauniausiam, ir di
SLA. 14-tos kuopos jaunimo duojama geriausia tuo kaip džiausiai šeimai.
mokykla įspūdingai pasirodė daugybė žmonių eina skersai
Pikniko vieta: važiuoti Lake
savo tėvams ir publikai sekma gatvę. Sunku yra pramokin- Shore Blvd., į rytus; pasukti į
dienį Lietuvių salėje. Apie 30 ti vaikus prisilaikyti trafiko Lloyd road, ir vėl sukti j Grant
įvairaus amžiaus mergaičių ir šviesų kuomet jie mato suau Blvd.. kur rasis pikniko ženkberniukų išpildė p. Biru tos Žiu- gusius, net savo pačių tėvus, lai.
rienės vadovystėje jaunimui neprisilaikančius tų taisyklių.
pritaikytą kantatą “Deivių Ka Pereitą metą, tik pačiame
ralienė”, muziką vedė pianu p- Clevelande, šimtai žmonių bu ISTOJA Į CORNELL
lė Mąry-Jo Bendlerytė ir smui vo užmušta ar sužeista einant Viktoras žuris, žinomo veiper gatvę priešingai signalams. kėjo P. J. žurio sūnūs, baigęs
ku Stasys žiuris.
Prieš veikalą, trumpas kal Savo pačių saugumui ir pamo Lakewood High mokyklą, išva
bas sakė Dr. Š. T. Tamošaitis, kinimui vaikų, mokykitės pa žiavo su tėvais į Ithaca, N. Y.,
kuris buvo’ programo vedėju, laukti ant šaligatvio kuomet kur įsirašo į Cornell Universi
tetą ateinančio rudens mokslo
P. J. žuris, ir Miss Alice P. šviesa esti raudona.
Public Relations Bureau metui. Tą universitetą baigė
Gannett, Goodrich House ve
.
Cleveland Police Dept. ir pats P. J. žuris.
dėja.
Antrą dalį programo išpildė
žinomi musų artistai dainomis
Ukrainiečių Darželio APSIVEDĖ
solo, duetais ir kvartetais: p-lės
Praeitą šeštadienį, Gegužės
Sofia Kučinskaitė, Bronė RaAtidarymas
25
d., naujoje parapijoje buvo
siulytė ir jos draugė Amerikie
surišti
moterystės ryšiu AkroClevelando
Ukrainai
turės
iš

tė, Emma Meier, kuri dainavo
nietis
Kazys
Praspaliauskas su
Lietuviškai, ir Julius Krasnic kilmingą savo Kultūrinio Dar Clevelandiete p-le Amilija Žiželio
atidarymą
šį
sekmadienį,
kas.
lingevičiute. Vestuvių puotą
Iš mokinių šioje dalyje da Birželio 2 d. Programas pra iškėlęs jaunosios tėvai, Clevelyvavo piano solo Mary-Jo Ben sidės 1 vai. po pietų. Ukrai favde, kur dalyvavo vietinių ir
dlerytė ir Stasys žiuris, smui niečiai išstatė kelis p.-iminklus Aironiečių ir giminių iš toliau.
savo didvyrių.
ką solo.
Amilija seniau buvo Dirvos
Naujai suorganizuotas cho
Angliško skyriaus bendradar
ras, vedamas K. štaupo, sudai
• DAR DAUGIAU SUKTY bė. Jaunai porelei linkime lin
navo labai vykusiai porą dai BIŲ. Pradėta tyrinėjimas dar ksmo ir ilgo gyvenimo, Jiedu
nų, ir programas baigėsi nau trijų nužiūrėtų netikslumų ir apsigyvena Clevelande.
jais, dar Clevelande iki šiol ne pinigu išaikvojimų miesto val
matytais tautiškias šokiais, ku džios departamentuose, kame
riuos atliko mokyklos vaiku sako tapo išaikvota suvirs 100 Demokratai Susitaikė
čiai ir mergaitės. Naujenybė tūkstančių dolarių. Nesenai
dar buvo ir tas kad pirmą kar baigta tyrinėjimai pirmiau iš Cuyahoga apskrities Demotą toks didelis ■ kuris pasirodė kelto - skandalo miestui, reika :-ra: ų. pąrtį.iQS..vadovybėjc,. kiok
išrodo, įvyko susitaikymas.
pasipuošę dabar Lietuvoje pri lingos anglies transakcijose.
Partijos vado rinkimas bu
imtais tautiškais rūbais.
• PIKTAS JAUNIKIS. Pir vo Gegužės 25 d. Laimėjo Ray
Šokiams ir dainoms akompa madienio
vakare, tūlas “jauni
navo Aldona Wilkelis ir tar kis”, 52 m. amžiaus, apsilan T. Miller pirmininko vietą, tuo
budu užbaigdamas galutinai
pais p. Biruta žurienė.
pas Jieva Lachowskienę, su senuoju vadu Gongvver ir
Šią mokyklą vadovauja: Lie kęs
našlę, ant Fleet avė., neįleistas
tuvių kalbą — B. Tamošaitiene į namus, išsitraukęs automa nugalėdamas Gongwero stiprų
ir Juozas Bendleris; muzikos tišką revolverį pradėjo šaudyt, šalininką Martin L. Sweeney,
ir dainavimo — Biruta žurie sužeisdamas tą moterį. Jiedu Kongreso atstovą, kuris statė
savo kandidatūrą. Miller ga
nė; tautiškų šokių — Ona Kar- draugavę apie 12 metų.
vo 725 balsus, Stveeney — 340.
pienė.
• UŽTVIRTINO. Miesto ta Po tokių davinių, Sweeney už
Nors vėlai į pavasarį vakaras
rengtas, tačiau publika gerai ryba pagaliau sutiko užtvirtin šokęs ant estrados pareiškė kad
prijautė, ir nekuriu SLA. 14- ti llluminating kompanijos pa Miller butų užgirtas vienbalsiai
tos kuopos narių, ypač ponios siūlytą nupiginimą kainos už ir atsišaukė į Demokratus ra
Marge Jonės, pasidarbavimu, naudojamą elektrą. Miesto gy gindamas juos baigti savo tar
mokyklos reikalams sukelta ga- ventojai bendrai per metus lai pe kelis metus užsitęsusias peš
ko sutaupvt apie $778,000, ir tynes.
na žymi suma pinigų.
Republikonų partijos vadu
Mokykla bus vedama ir at- $599,500 sutaupys naudotojai
už miesto ribų. Papiginta kai šiame apskrityje išrinktas iki
einantį rudenį.
Viso šio vakaro surengimo na ineis galion po Liepos 6 d. šiol pirmininkavęs George H.
darbus .vadovavo P. J. žuris.
• CLEVELANDE 17-koje iš- Bender.
šis vakaras išjudino ir kitus dirbysčių atliekama kariuome
vaikučius noru prisidėti prie nės reikalams užsakymai, ku
• ŽUVO 40. Iki šios savai
mokyklos, prie Lietuviškų šo rių vertė siekia $6,500,000. Tų tės pradžios trafiko nelaimėse
kių mokinimosi.
užsakymų gamybą prižiūri fe- Clevelande šymet užmušta jau
ši šokiki] grupė ir dar naujų deralės valdžios specialus in 40 asmenų. Pernai šiuo pat
būrelis, kurie mokinasi, užkvie- spektoriai.
laiku buvo užmušta 38.
sti dalyvauti Tautinių Šokių
programe Edgewater Parke,
Lietuviška Užeiga
Birželio 16 d.
Matęs. F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
Lorain, Ohio
DIRBS KANADOJE
SIUVA, TAISO IR VALO
White Motor Co. perkelia į
BROWN DERBY
RUBUS.
Montrealą, Kanadoj, buri savo
CAFE
gabesnių darbininkų, kur su Paima iš namų ir pristato.
statys čia išdirbamus karui
1420 Broadway
895 East 128 Street
reikalingus trokus. Tarp kitų
Tel.
MU.
3549
atdara
iki 2:30 vai. ryto.
į Montreal iškeliamas tūlam
laikui ir Ignas Visockas, veik
Gerasi Alus, Visokia
Ant. Durasevičius
lus vietos jaunimo tarpe.
Degtine
gerai patyręs
Dainininkė Sofia Kučinskai
Kambarių Popieriuotojas
tė su savo sesutėmis automobi
žuvies vakarienė, visoki
liu važiuoja į Kaliforniją pasi
užkandžiai.
padarau darbą gerai ir
žiūrėti Amerikos. Apsilankys
Užkviečiame Clevelandiečius už
pigiai. Kreipkitės reikale
San Francisco Parodoje ir apvažiuoti pas mus.
važinės kitas Pacifiko pakraš
Telef. ENd. 3107
1415 E. 61 Street
Juozas Danevičius, Sav.
čio įdomybes.

Those of t you vvho are about to
make a change of schools, or vvho
definitely knovv that you vvill not go
on to college, būt have yet several
years of schooling before you, vvill
no doubt be interested in Jane Ad
dams Vocational High School for
girls.
This school is indeed unique in
many vvays. For one thing, a graduate from here mušt hold dovvn a
job successfully before she gets her
diplomą. You may think tHis odd,
because graduation from most of
our schools means just the beginning of the search for a position.
This is not true of Jane Addams.
This type of school has done
such. a splęndid job of training
girls that enrollment has inereased
so much that it vvas necessary to
have a branch ,at West 48th street
and Detroit Avenue.
The East
Side, or original school is on Carnegie Avenue, just belovv East 55th
street.
Jane Addams School trains girls
to positions in clothing manufacure
or as dressmakers. Some are trained to be vvaitresses, hostesses or
cooks in re.staurants, tea rooms, or
cafeterias.
Ą third group learns
how to become beauty shop operators.
These mentioned trades are not
all these girls learn. They are al
so trained in the art of home-making, too. Every giri mušt take a
course in home nursing and hygiene.
She learns hovv to care for the
siek, and vvhat care a baby needs.
Hovv to hand! e children is also
taught in the school nursery vvith
real children.
In the laundry she is taught the
correct vvay to vvash and iron her
clothes and those of the family. In
art she has instruction in vveaving,
vvood-carving, pottery and many of
the other erafts.
These articles
sold in the gift shop, vvhere she
learns retail selling. Besides all of
these subjects, the students mušt
take English. Mathęmatics. and Civies.
Of course, the largest portion of
the day is spent learning the trade
vvhich she has chosen. Most of the
girls are in the sevving department
because Cleveland, is a clothing centęr and has many plaęes available
in that indusjįry. At school these
students make all their ovvn, clothes,
yes, .even coats and tailored suits,
and put on a style shovv evėry year.
The girls vvho are in the cooking
department prepare and serve all
of the food used in the students’
cafeteria and the teachers’ tea room.
The bake shop provides all of the
cakes, pieš and rolls for them.
When a pupil has completed her
ęourse, the school finds a position
for her. Before she may be gradu
ated, she mušt hold this position
successfully
for
at least four
months.
Do you~ vvish to„ knovy hovv YOU
might enter this school ? Well, you
mušt first have finished your eight
grade of f>chool vvork, and have a
recommendation from the principai
of your school.
Then you mušt
take an intelligence tęst and have
a quotient above 90. If you can
meet all of these requirements, the
principai, Miss S. Eva Wingert,
mav anprove you for enrollment.
So, if you are the kind of a giri
vvho has talent in cooking, sevving,
or beauty vvork and prefer them to
typing, short-hand, or college, perhaps Jane Addams is the school
for you.
In one graduating class from Jane
Addams Vocational High School
this year, there are 232 pupils and
it vvill be of interest for Clevelapd
Lithuanians to knovv that there are
four Lithuanian girls amongst he
graduates. Stella Nemunaitis, Lilly
Kulbickas, Helen Selickas and Helen

Žukas, Congratulations — Morgaitės, Lietuvaitės!
Joseph B'endler.

MARR1ED

EDWARD May, in his “Facts and
Fancies” claims that kisses have
become relatively important enough
to receive the attention of “kiša experts”.
“The perfect kiss”, says
May, “has recently been described
as one of exactly even pressure,
distributed vvithout distorting any
part of the mouth.
One famous
woman star is reputed to exert a
pressure of twenty-five pounds vvith
every kiss she gives. Her kisses,
the technical experts say, have
‘plenty of steani behind them'.’”
• • •

Amid much pomp and splendor
Miss Afnelia Zilen and M r. Charles
Praspol vvere joined as one, Satur
day, May 25th. The day vvas as
bright and cheerful as the entire
bridal party. The place of everlasting memory vvas Our Lady of
Perpetual Help Parish.
Reception in the evening follovved
at the Sachsenheim Club, for close
friends and relatives.
The young
couple are making their home on
Cleveland’s west side.
Mr. Pras
pol vvill commute to vvork in Akron,
Ohio, his home tovvn.
THE law of averages maintains
Once dgain vve vvish this progressive couple their share of happiness that the average man is more or
less an expert on handling the botand success.
tle. In infancy, ‘tis true, he is aided in bottle management by his
mother or nursemaid.
Indications
From Sharon, Pa.
of maturity are noticeable, hovvever
vvhen throats shovv the effects of
Attractive and affable Frances cork bottled contents.
Lucas of Sharon, Pa., vvas an unSince this normai procedure is
expected visitor to friends in Cleve a common thing in the prospectus
Graduating
land this vveek.
" '
‘ _ vvith of men’s lives, let’s see vvhat one
highest recommendations from the of the odd connections of man and
Art Institute of Pittsburgh, Pa., bottle. Consider the man vvho sniffs
Frances’ services in designing mil- bottles for instance. In a brevvery
linery for Higbee’s of Cleveland has located in Brisbone, the capitol o f
been sought.
Finai arrangements Queenslord, Australia, it is the duty
pertaining to her employment have of one man to tęst the bottles that
been made. While staying here in reach the brevvery to check upon
Cleveland Miss Lucas has resided the elimination of offensive odors
at the home of her friends, the given off bv oils or kerosene. As
Bilskis family. We hope that she many as 4,000 dozen empty bottles
finds Cleveland a friendly nevv home. are received for filiing every day,
and the dexterity vvith vvhich the
special ists sniff their vvay through
thousands of “dead marines” is
GRADUATE OF
something to vvonder about.

LAW SCHOOL
After an absence of Severai years,
the name of Mr. Peter Skukas once
again graces these columns.
M r.
Skukas, forrner editor and one of
the piopeer instigators of this Eng
lish sėction and graduated engineer
of Case School of Applied Science,
novv receives another degree from
John Marshall Lavv School.
Altho, steadily employed by the
East Ohio Gas Co., in a rather responsible position, Peter štili found
time and energy to struggle thru
four hard long years of night school,
to broaden his scope of knovvledge.
Anyone vvill agree to accomplish
something likę that requires some
thing more than just plain ambition.
It took courage, study, self-denial
and then ambition. Even tho conipeting against students vvho vvere
not employed, vvho devoted \heir
daytirne to. study, Peter just missed the honor roll by the narrovvest
of margin.
The finai crovvning glory of all
this hard labor takes nlace on Thursday, June 6th vvhere the passing
students _graduate. The araduation
exercises, take‘,'"b13^o a-t the Euclid
A'Vėnue Baptist Church at 8:00 P.M.
May vve extend our sincerest congratulations, and our vvish for the
best of good luck and. success.

MILE-A-MINUTE BŲSS
The vvorld’s fastest bus service
is not in Engiami, Germany, or the
United Statės, būt is in the Arabian Desert!
The route is over
six hundred rniles long, from Damasc-us to Bagdad, and although
the temperature on this run varios
from zero to 145 degrees Fahrenheit, a steady average of slightly
over sixty miles an hour is maintained.
The buses are mammoth vehicles
with every comfort. They are built
of stainless stell, the joints aro
vvelded instead of riveted, so as to
be sealed against vvhirling sand,
and the walls are insulated vvith
three inches of kapok to maintain
an even temperature.
Until the
buses came, cainels took a month
to make the joumey.
Novv the
povverful Diesels eat up the miles
in less than 15 hours — including
stops vvhile the crevv of tvvo are
guided by compass, not road man.
The Commentator.
---------------------------------------- —------------------------ -----

Formai Cleaners Ine.

DIDELĖ MAISTO
PARDUOTUVĖ

F

Musų naujai įrengto j pirmos
rūšies Grosernėje gausit vi
sokių maisto reikmenų nu
mažintomis kainomis.
(30)

5333 Superior Avenue
.T. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

LAIKAS JAU ATĖJO!
Pasirinkit sau skrybėlę dabar, iki dar turim
didelį ir Dilniausį pasirinkimą!
Nebrangiai

Vyriškų
Moterišku
RUBŲ
Taisymas
Valymas

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

MILLER’S FOOD
STORE

Šiaudinių Skrybėlių

CLEVELAND, OHIO

By Jay Dee
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Visų pavidalų
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MEMORIAL DAY

A day of tender memory,
A day of sacred hours,
Of little bands of marching men,
O f dreams and flags and flovvers.
A day vvhen a great nation halts
Its mighty, throbbing pace,
It pays its need of gratitude
And love wit’n willing grace.

A day vvhen battles are retold,
And eulogies are said,
When dirges sound, and chaplains
read
The office for the dead.
A day vvhen fairest, svveetest blooms
Are laid upon each grave,
And vvreaths are hung on monuments,
And banners, half-mast, wave.

A day to keep from year to year
In memory of the dead;
Let music sound, and flovvers be
lai d
Upon each resting bed.
Ėmma A. Lent.
r

Kiddie Party
Saturday, June 8th is the day!
Žitkus Hali, 2105> St. Clair Avenue
is the place.
'The affair is a
KIDDIE PARTY, given by the Cultural Club.
A chance to turn back the years.
A chance to meet ’ your playmates
and relax and enjoy an evening of
fun and frolic amid the atmosphere
of childhood. Come dressed _as you
did in the years back — Ribbons
in your hair — Knee pants and
vvhat have you.
Those dressed in kiddie clothea
Those
will be admitted for 25c.
too proud can get i n for 35c.
Refreshments, Dancing, Singing,
and a Grand Time vvill be had by
all. Don’t forget the date, JUNE
3th.
Ask your friends for suggestions
as to how to

Clevelando Lietuvių
Bankine Įstaiga

Sena metais — jauna veiki
me !
. Per 3(1 metų — ir dabar —
pagal vėliausių patvarkymų
veikia visuomenėje paskolų
ir bankinių reikalų srityje.
Po Federal Insurance iki
$5,000.00 kiekviena depozi
tų knygutė, ir dabar moka
ma 3% uždarbis ant depozi
tų.

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

w-ęoo

JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Vežimai ligoniams pervežimui į Mgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
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Sportiniai Marškiniai
$|
Vyrams, vėliausių
naujų spalvų

Ensemble Suitai
Maršiniai ir
kelnės

F\V7TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
LJ I IXZA 1
už iq centy ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avenue
------ ATDARA VAKARAIS --------

^>.95 Į
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

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

STATĖ WINDOW SHADES

: HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. Į
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■Dirvos 25 m.jubiiejinis Sekmadienį, Birželio-June
PIKNIKAS Camp By-Heck Farmoj £ W
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