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DARBAI
PLIENO darbai tikima
trumpu laiku pradės eiti
pilnu saiku, kaip tik prasi
dės darbai karo laivų, kanuolių ir kitų prisirengimų
šalies apsaugai- ir gynimui.
Plieno užsakymus skuba
paduoti plieno naudotojai
statyboje, kad vėliau jiems
nebūtų persunkiu gauti rei
kalingi gaminiai.
AUTOMOBILIŲ parda
vimai iš dirbtuvių per pir
mus šių metų penkis mėne
sius pakilo 25 nuoš. virš
1939 metų to paties perio
do. Šymet buvo parduota
2,168,178 automobiliai ir
trokai, gi pernai per tiek
pat laiko buvo parduota
1,731,247.
Gegužės mėnesį šymet iš
dirbta 404,700 automobilių
ir trokų, pernai buvo išdir
bta tą mėnesį 313,248.

AMERIKOJ pradėta rū
pintis išvengti galimų di
delių darbininkų kovų ku
rios gali kilti jei tik darbai
ims geriau eiti. Tam tiks
lai- Darbo Sekretorius pa
skyrė komisiją sužiūrėji
mui ir sekimui nesusipra
timų pirm negu jie galės
pavirsti skaudžiais.
Nuo paskelbimo šalies
gynimo programo iš darbi
ninkų unijos vadų pusės
pasirodė palinkimas bandy
ti nesusipratimus sutaiky
ti be streikų.
Laike 1917 metų karo or
ganizuoto darbo — Ame
rikos Darbo Federacijos,
geležinkelių brolijų, ir ne
priklausomų unijų — vadai
kalbėjo už apie tris milijo
nus darbininkų. Šiądieną
jau apie 10 iki 12 milijonų
. darbininkų priklauso dar’ bo organizacijose.
Anuomet algos buvo že
mos; šiądien jos palygina
mai aukštos. Darbo valan
dos buvo ilgos, dabar dirba
daug trumpiau.
1917 metais pragyveni
mo reikmenų kainos kilo,
dabar kainų kilimo nesi
mato.
Iš to visko išeina kad
dabartiniu laiku nebus to
kių didelių nesusipratimų
darbininkų su darbdaviais.
Prie to, dabar ir valdžia
yra nepalyginamai geriau
pasiruošus nesusipratimus
spręsti ir tvarkyti.

VĖLIAUSIOS KARO ŽINIOS
Londonas, Birž. 27 d. —
Vokiečiai naktimi skraidė
karo lėktuvais virš Angli
jos ir Škotijos bet nedaug
ką išdraskė bombomis. Ke
li lėktuvai likosi nušauti.
Britai atsilaikė prieš juos.
Vokiečiai plačiai puolė An
gliją skrisdami augštai bet
Britai išvaikė juos.
Veikianti buvo ir Britų
lėktuvai ant Vokietijos sri
čių. Britai išbombardavo
chemišką fabriką Cologne,
ir susprogdino Vokiečių
amunicijos sandėlį ant sus
tiprintos salos Helgoland.
*
«
*
Berlynas, Birž. 27 d. —
Vokietija, kuri kas naktį
Britų bombarduojama iš
oro, pareiškė kad jie turės
galutinai sunaikinti Britų
Imperiją. Sako jie aršiau
puls Britus, negu Britai
juos puola. Hitleris dabar
vieši Paryžiuje, ir regi
swastiką ant Paryžiaus Eiffelio Bokšto nes Prancūzi
ja jo parblokšta. Tą jis no
ri padaryti ir su Anglija.

IS LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

JAPONIJA nori pasinau
doti Prancūzijos pralaimė
jimu ir taikosi griebti Pran
cūzų kolonijas ir salas Azi
jos vandenuose.
PRANCŪZIJA pasiduo
dama Vokiečiams neišgel
bėjo savo daugumos karo
laivų ir neatidavė jų Ang
lams, bet pervedė Vokie
čiams sulyg Vokiečių tai- j
kos išlygų. Anglai dėl to
labai nepasitenkinę.
*
* ’ *
BRITAI gauna kas sa
vaitę desėtkais Amerikos
lėktuvų. Taip pat Kanados
kareiviai tūkstančiais ga
benami Anglijon.

SLA. SEIMO
ŽINIOS

departamentas

PRAMONĖS

parengė pramonės organizavi
mo trijų metų planą, šiam
planui įgyvendinti reikalinga
210 milijonų litų.
RYTŲ LIETUVOJE, atgau
tame Vilniaus krašte, yra 1105
kaimai dar neišskirstyti į vien
kiemius. Pagal numatytą pro
jektą visi tie kaimai, jei neat
sitiks netikėtų kliūčių, bus iš
skirstyti į vienkiemius trijų
metų bėgiu.
•

LIETUVOJE rūpinamasi įs
teigti ir išplėsti linų apdirbi
mo bendrovę, kurios steigiama
sis susirinkimas įvyko Mažei
kiuose Gegužės 5 d.

Lietuvos Darbo Rūmai Kaune, kurie Gegužes 19 cl. buvo iškilmingai atidaryti. Namuose
yra daug salių, kambarių susirinkimams, teatrui, įvairiems kursams, valgyklai, sportui,
skaityklai, patarimų biurui ir kt. darbininkų kultūros ir profesijos reikalams.
Elta.

•

K

cent
ruose kasdien maitinama apie
650 vaikų. Tuose centruose
globojami vaikai iki 7 metų
amžiaus.
VILNIAUS

Sveikatos

CHICAGO, ILL., Birž. 26. — LIETUVA NAUJO
EKSTRAI
Seimas prasidėjo atitinkamomis
•
ceremonijomis Birželio 24 d.,
SE RANKOJE
KAUNE, Kudikų Gelbėjimo
Morrison viešbutyje. Atldari
Draugijos išlaikomoje “Lopše
__ _ l' k .
Hitleris apsidirbs su Prancūzais ir Anglais, jis užims lio” prieglaudoje dabar globo
seimo rengimo ’komisisjos pir
mininkas Dr. Montvidas. Sei
Švedija ir po to, susitaręs su Mussoliniu, pastatys SO jami 263 vaikai, kurių 121 iki
mui kalbą, sveikinimą, kartu
PASTABA: šios iš Kauno VIETŲ RUSIJAI labai didelius reikalavimus, kuriuos
LATVIJOJE iškilo net su pabrėždamas keletą minčių apie ateinančios žinios apie dalykų
1 metų amžiaus ir 143 iki 3 m.
sirėmimai laike valdžios įvykius Lietuvoje, sakė Kon eigą Lietuvoje yra pranešamos Stalinas turės išpildyti, o jei ne tai Hitleris su Mussoli amžiaus.
•
perversmo: ir ten prie vie- sulas P. Daužvardis. Po to sei dabar Lietuvą tvarkančių as niu ims Rusijos žemių tiek kiek tik jie norės.
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malšinti Komunistai agita tų seimų.
VOKIEČIAI skelbia ga PARYŽIUS yra buvęs
arba jos paskirus
•
toriai pradėjo landžioti po Tik trečioje sesijoje paaiš vyriausybę
miną
4 tonų orlaivių bom priešų užimtas savo istori
asmenis, arba naujųjų Lietu
LIETUVOS
žurnalistų
meti
dirbtuves organizuoti demo- kėjo kas yra delegatai, ir tik vos valdovų atsinešimą į bu bas, kurios turės baisią nai jos bėgiu penketą kartų,
niame
susirinkime
šymet
daly
pradedant nuo 52 m. prieš
stracijas ir suirutę.
kinančią jiegą.
su viena iš imtimi SLA. cen vusiuosius.
vavo
jau
ir
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*
*
*
tro kuopos delegatų kiti visi
Kristų, kada Romos užka
tai
kaipo
lygiagrečiai
nariai.
priimti šioje sesijoje. Cen
RUMANIJOJE sudaryta buvo
BRITANIJA įvežė Ame riautojas Julius Cezaris
tro kuopos delegatai išspręsti
KAUNAS PRANEŠA
nauja vyriausybė prielanki palikta ketvirtai sesijai. Ket KAUNAS, Birželio 25 d. — rikon aukso per Gegužės užpuolė toje vietoje buvusį Sąjunga paskutiniu metu yra
virtus grynai profesine orga
Vokietijai. Sako baus tuos virtoje sesijoje Birželio 25 d. Pirmadienį, dalyvaujant 7000 mėnesį už $438,694,724. Mi mažą kaimelį.
nizacija.
Dėl to peržiūrėti na
Vokiečiai
Paryžių
buvo
kurie pirmiau persekiojo palikta dar ir komisijų skirsty organizuotų kauniečių miniai. lijonų dolarių vertės aukso
rių
sąrašai
ir 71 narys išbrau
mas, nes prieš pietus antrą Kaune įvyko milžiniška liaudies atvežta į Suv. Valstijas iš paėmę Sausio 28, 1871 m.,
Rumanijos nazius.
dieną ir tas nepajiegta padary manifestacija pasveikinti Lie Holandijos, Italijos, Japo laike Prusų-Prancuzų ka kta. šiuo metu Sąjungoje yra
ti. Priimta tik du raportai be
96 nariai profesionalai. 19 na
liaudies vyriausybę, drau nijos, Šveicarijos.
ro.
ITALIJA deda pastangas skaitymo — prezidento ir vice tuvos
gingos SSSR atstovybę. Gau
rių korespondentų ir 26 nariai
vesti savo karą jurose prieš prezidento . . .
singi kalbėtojai reiškė džiaugs
visuomenininkai. Į Sąjungos
VAIKŲ MIRIMAS
Angliją. Italija padarė sa Seime pradėjo sklisti vieši mą dėl išsivadavimo iš Smeto TEMPLE U n i versitete,
valdybą išrinkti: Alantas, Bu
votišką sutartį karo paliau gandai kad prez. Bagočius nėra nos tiranijos, bei padėką Sov- Philadelphijoje, teologijos Amerikos Medikalės As- tėnas,
Dirmeitis, Rastenis, Ož
daugumą balsų rinkimuo sąjungos tautų vyriausybei už
sociacijos žurnalas skelbia
boms su Prancūzija. Visa gavęs
se legaliu budu, ir todėl kon pagalbą, apsaugą ir reikalavo mokslus studijuoja moki kad mažiausia 180,000 kū kinis, Strazdas. Kardelis, Le
Pranzucija apsupta ir ats trolės komisija pasiruošus duo tuč tuojau legalizuoti Lietuvo niai iš 23 šalių, tarp jų ir
vickas ir Skrupskelis.
kirta nuo juros.
ti seimui raportą kuris gali je komunistų partiją. Minis iš Lietuvos. Taip pat tas dikių Amerikoje kas metą
•
Bagočių pastumti į šalį, kaipo trų Tarybos vardu į sveikini universitetas užlaiko mo miršta bereikalingai, kurie
DARBO
RŪMAI
įvairiuose
galėtų būti išgelbėti jeigu
NE VISI TINKA LAN pralaimėjusį, o Laukaitis lik mus atsakė Gedvilas, išdėsty kytojus iš visų šalių.
miestuose
yra
įsteigę
kulturitų prezidentu. Aišku kad so damas vyriausybės pastangas
butų imamasi atitinkamų
KYTI KOLEGIJAS
cialistai ir kiti tūli su jais dir kuriant naują laisvą darbo Lie
nius
klubus.
Prie
daugelio
klu
General Electric Co. iš- banti išvien dės visas pastan tuvą. Dekanozovas sveikini NAZIAI varo smarkią priemonių.
bų yra suorganizuoti chorai,
dirbystės kolegijos mokinių gas paneigti ir SLA. konstitu mo kalbą baigė — Tegyvuoja propagandą Meksikoj prieš
orkestrai, vaidinimų rateliai ir
personalo direktorius pasa ciją ir teises ir stengtis palik SSSR Lietuvos draugystė, te Suv. Valstijas. Sakoma po PRIE žemės Ūkio Ministeri prie visų yra skaityklos, bib
laisva Lietuvių tauta. dabar įvykstančių Meksi jos bus įsteigta pieno fondas.
kė Amerikos Mokslo Drau ti Bagočių SLA. prezidentu . .. gyvuoja
Manifestacija
praėjo pavyzdin kos prezidento rinkimų ša Numatoma nuo visų parduotų liotekos ir tt. Klubų patarėjai
Trys pirmos seimo dienos sugijoje sekančiai:
aikvota mažiems dalykams, kaip gai, entuziastingai. Ilgai gat lis pakryps j diktatorių pu pieno produktų atskaityti 2% darbininkams teikia įvairių pa
“Amerikos kolegijos su diskusijoms ir aiškin i m a m s vėse aidėjo besiskirstančių dai
vargingoms pieninėms šelpti. tarimų, nurodymų, informacijų
sę.
gadina daugybę trokų šo Pild. Tarybos narių. Kis ypa nos.
•
ir tt.
ferių ir namų prižiūrėtojų tingiausią buvo tai keistas ra
o
TIES
SKIRSNEMUNE,
prie
SPAUSTUVIŲ darbinin (janitors). Rimtų, lavintų portas ir paskui aiškinimasis
. SUV. VALSTIJŲ armi Nemuno pradėta statyti cemen LIETUVOJE, šalia Draugi
kų unija ir Int. Moteriškų amatininkų yra stoka, gi Apšvietos Komisijos, kurios nei KANADON atvežama iš jos vadovybe skelbia pirkRūbų Siuvėjų Unija mano 27 nuošimtis kolegijas lan raporte nei darbuose nebuvo Britų salų šimtai vaikučių sianti trumpu laiku gana to fabrikas. Su Čekų fabriku jos Vilniaus Kraštui Remti vy
žymelės apie apšvietą, karo pabėgėlių iš Vokiečių
Škoda padaryta sutartis .laiku riausio komiteto yra įsisteigę
ma sugryš į A. D. F. Jos kančiųjų ir baigusiųjų vi jokios
vilnonės medegos dėl apie pristatyti ir sustatyti reikalin 23 apskričių komitetai. Be
tik griežtas, užsispyrusis tos
išsimetė dėl nesutikimo ko sai neturėjo eit į kolegiją”, komisijos pirmininko P. Grigai užpultų šalių.
1,523,000 uniformų.
gas mašinas ir įrengimus. Ti veik neliko nei vieno valsčiaus
voti prieš CIO.
čio vestas cenzūravimas SLA.
sako jis.
kimasi kad cemento fabrikas kur nebūtų tos draugijos sky
redaktoriaus. Pasiaiš
♦
-----------------Dabartiniu laiku tik vie organo
SUV. VALSTIJOS pra NEW YORKO miestas, pradės veikti jau 1941 metų riaus. Draugija iki Gegužės
kinimai
priėjo
net
iki
to
kad
ALIANTŲ karo komisi nas asmuo lavinamas ama tas cenzorius ir redaktorius iš deda rūpintis pertvarkyti kaip parodo pastaras gy Rugsėjo mėnesį. Fabriko sta
15 d. surinko 1,574,706.52 litų
ja skelbia kad netoli Mem- to ant kiekvienų 483 papra kėlė aikštėn ne tik savo darbus, savo prekybos sistemą su ventojų surašąs, padaugėjo tybos darbai baigsis šį Gruo aukų.
phis, Tenn., pradės statyti stų darbininkų, jo nuomo bet ir kitų Pild. Tarybos narių Amerikos valstybėmis, kad 449,813 galvomis pastarų džio mėnesį, o paskui prasidės
•
didelį parako fabriką. Ja ne, ir dėl to apsireiškia tru netvarkumus ir net kenksmin Vokiečiai įsigalėję Europo 10 metų laikotarpiu.
mašinų sudėjimas. Metinė ce • KAUNE paskutiniais me
gus organizacijai darbelius . . .
me dirbs apie 5,000 darbi kumai.
je nesigriebtų nukariauti
mento gamyba bus 60,000 to tais priviso daug žiurkių. Jos
Dėl
to
kad
seimas
atsibuna
ninkų prieš pabaigą šių
vidurmiestyje, seime lankosi jas ekonomiškai. Vokiečiai
KAS . MET Suv., Valsti- nų. Fabrikui dirbs viso 150 kenksmingos sveikatai, nes iš
metų.
PHILADELPHIA, Birž. labai mažai Chicagiečių svečių, kėsinsis pirmiausia • stumti se mokslo meto pabaigoje žmonių.
nešioja ligų perus, taipgi nai
26 d. — Čia eina Republiko- nors čia yra taip vadinama an Su v. Valstijas iš pasaulinių baigia medicinos mokslus Pernai iš užsienio į Lietuvą kina turtą. Lietuvoje žiurkės
ITALIJA turi apie 1,500 nų Konvencija. Birž. 27 tra Lietuvių sostinė, šimtų Lie rinkų ne tik Europoje bet apie 5,000 vyrų ir moterų įsivežta 123,000 tonų cemento, per metus sunaikina už apie
kolonijoje seimą surengus
prekinių laivų, visokio di buvo tolesnės nominacijos tuvių
tie pinipai butų tekę Lietu ir kitur, ir pat namie, Pie 77-se aukštai stovinčiose už kurį sumokėta apie 6 mili 40 milijonų litų turto, šią va
dumo.
dėl prezidento.
viams biznieriams.
tų Amerikoje.
jonus litų.
šalies mokyklose.
sarą pradėta žiurkės naikinti.
*

*

*
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MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
Akrono Gyventojai
Nyksta
RUOŠIASI KARO
PITTSBURGH
Su v. Valstijų Kongrese pa • SAO PAULO, Brazilija. —
BABINAS Jonas, mirė Gegu PETRAUSKIENĖ Antanina,
ruoštas naujas taksų planas su Lietuvių Aidas Brazilijoje Nuo 1930 metų gyventojų
pusamžė, mirė Chicagoj Bir
GAMYBAI
žės mėn., Custer, Mich.
lyg kurio padidina šalies gy Birželio mėnesį mini 10 metų surašymo pasirodo kad Akrono NARUŠEVIČIENĖ M., 50 me želio 1. — Griškabūdžio p.,
gyventojų skaičius ėjo žemyn
Pittsburgho industrijos kei ventojams taksus.
BANKIETAS
savo gyvavimo sukaktį. Su- ir per 10 metų sumažėjo arti tų, mirė Gegužės mėn., Det Pusauškelių k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.
išleis padidinLietuvių Vaizbos Butas tu- čia savo įrengimus nuo gami Iki šiol pavienis asmuo mo kaktuvių
/ proga
12,000 dūšių, kaip parodo da roit, Mich.
nimo
taikos
reikalams
dalykų
kėjo
nuo
savo
uždarbio
tik
už
tą
numerį.
JASAITIENĖ
Domicėlė, pus
KAČERGIENĖ Ona, mirė Ge
rėjo bankietą savo 10 metų su
bartinio cenzo skaitlinės.
į
karo
reikmenų
gamybą.
Vi

tą
dalį
kuri
buvo
virš
$1,000.
amžė, mirė Birželio 3, Chica
• WATERBURY, Ct. — Olesė
kaktuvių. Bankietas įvyko Lie
gužės 21 d., Shenandoah, Pa.
Akronas dabar turi 243,130
goje. Amerikoj išgyveno 35
Staseliuniatė užbaigė slaugės gyventojų. Gurno Miesto dar Amerikoj išgyveno 50 metų.
tuvių Ūkės Darže, Birž. 19 d. same distrikte įsteigiama taip Nuo dabar mokės už viską kas
fell
metus.
1'940 m. Buvo ražiai nusstaty- sakant naminis karo frontas. bus uždirbta virš $800. Už mokslą Šv. Marijos ligoninėje, bų apmažėjimas atsiliepė į gy PEČIULIS Karolis, 60 metų,
ta stalai ir vištos iškepta Pi- Plieno liejyklos kurios dirbo pirmus $800 nereikės mokėti. šiame mieste.
mirė Gegužės 16, Toronto, ČEBATORIUS Jonas, mirė Ge
ventojų skaičių.
komercinius
dalykus
paruošia

Vedusios
poras
buvo
laisvos
varono kepykloje, tik ant ūkės
gužės 30, Great Neck, N. Y.
•. SAO PAULO, Brazilija. —
Bet Summit apskritis padau Ont., Kanadoje.
sušildyta nes sode yra didelis mos lieti kanuolėms ir šovi nuo taksų iki $2,500, o dabar Balandžio 25 d. Adolfas Ty- gėjo ūkių skaičium. 1930 m. ČAPIENĖ Domicėlė (Šatkaitė) PALONYTĖ Mildred, 8 metų,
pečius, kas padarė vakarienę niams. Gaminami šarvuočiai paliuosavimas bus tik $2,000. sliava išgėrė nuodų ir tuoj mi- į(apskrityje butą 18 operuojamų
pusamžė, mirė Gegužės 21,
mirė Birželio 1, Luzerne, Pa.
Kongresas pasiruošęs pakelt rė. Priežastis neaiški. Paėjo ūkių, 1935 m. jų buvo jau 85,
pirmos rųšies. Finant prie sta geležinkelių bėgiams. Net tos
Chicagoje.
—
Tauragės
ap.,
GUDZ1NSKAS Viktoras, 30
lų ir susėdus Jonas Petraitis išdirbystės kurios stovėjo toli šalies skolą nuo 45 bilijonų iki Igniškėlių k., Marijampolės ap. o šymet surašyta 99 ūkės kuŠilalės
p.,
Deblių
k.
Ameri

metų, mirė Gegužės mėnesį,
traukė paveikslus. Tie paveik nuo karo reikmenų dirbimo 49 bilijonų dolarių.
! rios operuoja pilnoje prasmėje.
koje
išgyveno
26
metus.
•
NORWOOD,
Mass.
—
Gegu

Buenos Aires, Argentinoje.
iai bus patalpinti knygoje apie ruošiasi pakeisti savo operaci Pavieniai asmenys kurie už žės 25 d. užbaigė gydytojo
MEDELINSKIENĖ Uršulė, pu
Paėjo
iš Vilnijos.
Sveikinam visus Akrono Pet sės amžiaus, mirė Gegužės
Pittsburgho biznierius, ka vaiz jas į šalies gynimo reikmenų dirbo $2,000 metuose iki šiol mokslą J. Versiackas.
turėjo mokėti taksų $32, dabar
rus ir Povilus Dirvos skaityto 21, Chicagoje. — Papilės p. PEČIULIENĖ Antanina (Moc
bos butai po visą Ameriką iš gamybą.
susi•
CHICAGO,
III.
—
čia
jus jų vardo dienoje, kuri iš Amerikoje išgyveno 28 me kevičiūte), 48 m., mirė Bir
leis. Vakarienę pavalgius ren Kiekviena svarbesnė Pitts mokės $44. Nuo $3,000 uždarProtvėrė
Lietuvių
Moterų
želio 6, So. Boston, Mass. —
puola Birželio 29 d.
gimo Kom. Pirm. J. Grobliunas burgho išdirbystė surašyta ant bio mokėjo $68, dabar mokės fesijonalų Draugija.
tus.
Nemajūnų
par. Amerikoje
Birželio 23 d. Antanas Palio PAULAUSKIENĖ Elzb. (Kup
atidarė vakarą ir tostmesteriu Karo Departamento lakštų ir $83.60. <
—Birželio 5 dieną, 62 Lietu
išgyveno 36 metus.
pakvienti jauną Adv. B. Bra- pažymėta ką ji gali imtis ga Vedusieji, turinti vaikų, nuo vaitės baigė mokslus šv. Kazi nis su savo sun Antanu minė činskaitė), pusamžė, mirė
SAKALAUSKAS
(vardas ne-'
mintis.
$3,000 uždarbio metuose nemo
jo savo vardo dieną. Tėvo ir
zilauską, ir pasakė kad ilgų
Gegužės 21 d., Chicagoje. —|
miero
Akademijoje.
pažymėta),
mirė
Gegužės m.
Visose
išdirbystėse
kurios
kėjo nieko, dabar mokės po
sunaus draugai susirinko į jų
kalbų nebus tik Vaizbos Buto
Marijampolės ap., Igliaukos
• CHICAGO, III. — Tėvų Mari i namus kur pp. Palioniai sveWaterbury, Conn.
pirmininkas P. Pivaronas kiek gamina padargus ir įrankius, $13.20.
par., Tupekų k. Amerikoje
jonų
Bendradarbių
draugija
gaminama
reikalingos
mašinos
Senatoriai
užtvirtino
bilių
,
KRIPIENĖ
Morta, 65 m., mirė
. čius pavaišino, su visais sudai išgyveno 35 metus.
daugiau galės kalbėti, Pivarorengia
Lietuvių
dieną
Liepos
ir
padargai
karo
reikmenų
dir

autorizuojantį
11
nuoš.
padidi

Gegužės
31,
Hartford, Conn.
navo Lietuviškų dainelių, visi KUPRIS Vincas, 69 metų, mi- ‘
nas savo trumpa bet idomia
28, Marijos Kalneliuose, Hins- I gražiai pasikalbėjo minėdami
bimui.
nimą
karo
laivyno
ir
praplėti

Amerikoj
išgyveno
35 m.
kalba perbėgo 10 metų L. V.
rė Geg. 12, Grand Rapids,
dale,
III.
mą oro laivyno iki 10,000 lėk
KAPUCINSKAS Petras, 64 m.
tą dieną.
B. gyvavimo ir jo nuveiktus
Mich.
tuvų.
—Liepos
28
d.
Bendras
Vil

amžiaus, mirė Birželio 2 d.,
DIDELĖ
DOVANA.
Pitts

Bėję,
Palionių
sūnūs
šį
pa
darbus. Taipgi prisiminė mus
BALKUS Alfonsas, 46 m., mii
Taksavimai
tuo
nepasibaigs,
niui
šelpti
Komitetas
rengia
Mahanoy City, Pa. — Suvalburgho
Allegheny
Obzervatorivasarį užbaigė augštąją moky rė Gegužės 22, So. Boston,
Tėvynės Lietuvos pavergimą po
bus
įvesta
naujų
taksų,
Ameiškilmingą
Vilniaus
Dieną.
Tai
kietis. Amerikoje išgyveno
klą. Jaunuolis gražiai kalba
Mass. — Dusmenų parapiRusu letena. Antra, pareiškė jai ir Seismografiškai stočiai
bus didžiulė Chicagos Lietuvių’ Lietuvių kalba ir yra padorus
47 metus.
savo linkėjimas dėl Lietuvių vienas labdarys, kurio neskel. rikai labiau ginkluojantis.
jos. Amerikoje išgyveno 35
demonstracija su nepaprastu vaikinas. Jo tėvai yra ilgame metus.
VARANAVIČIENE Marė, mirė
Vaizbos Buto — Adv. E. Shul- biama vardas, padovanojo 82
programų.
tūkstančiu
dolarių.
čiai
Dirvos
skaitytojai.
Birželio 4, Shenandoah, Pa.
PEČIULIS Karolis, 58 m., mi
zas ir K. Pikelis kuris buvo
Birželio
23
d.
p.
Zdanienė
ir
SAKO
DŽIOVA
BUS
rė Gegužės 16, Toronto, Ont. SURMIENĖ Veronika; mirė 3
vakarienės rengimo gaspador® BROOKLYN, N. Y. — Balti
ius.
jos Amerikos Draugija ren p. Bukelienė lankėsi Clevelande ŽVINAKIS Pranas, 46 metų,
d. Birželio, St. Clair, Pa.
PITTSBURGHO mayoras ru Nugalėta bėgy
pas pp. Dirius. Vasiliauskus.
mirė Birželio 1, Chicagoj. — SKARGIENĖ Ona, seno amPo vakarienės buvo šokiai ir pinasi gauti iš federalės val
gia
savo
išvažiavimą
sekmadie

je 50 METŲ
Raseinių ap., Kaltinėnų par.
taip pasikalbėjimas. Tik visa džios dar 10 milijonų dolarių
nį, Liepos 21, Blue Bird Inn, Jonylus ir M. Bartkienę.
žiaus, mirė Birželio 3, GiKalnas.
Amerikoj išgyveno 28 m.
bėda kad ta vakara oras labai statymui mieste daugiau gy Jeigu kova su džiova bus Lake Ronkonkomo, L. I.
rardville, Pa. Amerikoje išDAMKIENĖ Agota (šiaudviatšalo tai nelabai malonu buvo venamų namų, kuriuose žmo varoma pirmyn taip kaip iki
gyveno 50 metų.
e BUENOS AIRES, Argenti ANT. DURASEVIČIUS
laitė),
pusamžė,
mirė
Birže

ilgiau pabūti.
nės gali pragyventi pigesne šiol varyta, į 50 metų nuo daRAŽAUSKAS Simanas, 70 nų
na. — Tautiškos ir katali
lio 2, Chicagoje. — Taura amžiaus, mirė Dayton, Ohio,
1415 E. 61st Street
bar džiova bus nugalėta, sako kiškos organizacijos nutarė pa
.Pittsburghieciu Ekskursija į nuoma.
gerai patyręs
gės ap., žygaičių p., Butkų
Nacionalė Tuberkuliozo Drau minėti Lietuvių Išeivių šventę
Birželio 14 d. — Garliavos
Clevelandą į Dirvos Jubiliejinį
Kambariu Popieriuotojaš
Liepos
13
d.
Jose Verdi salėje.
k. Amerikoje išgyveno 35
DIDYSIS
VIEŠKELIS
gija.
Ta
organizacija
pradėjo
parapijos.
Pikniką, Birž. 23 d. kaip su
padarau darbą gerai ir
metus.
v
Conn. — Lie
tarta taip padaryta. Sekmadie BUS ATIDARYTAS Į savo darbą 36 metai atgal, ša • THOMPSON,
GIEDRAITIS
Liudvikas,
pus VULPIUTĖ Joana, 3 metų, mi
tuvių
katalikų
valdoma
Mapigiai. Kreipkitės reikale
linimui tos “baltos plėgos’’ iš | rianapolio Kolegija nuo rudens
nio rytas nors ir nebuvo taip
amžis, mirė Birželio 1, Chi rė Birželio 5, Brooklyn, NY.
Telef. ENd. 3107
RUGSĖJO 2
šios šalies. Pastarų 25 metų įves studentams ir aviacijos
gražus bet nelijo. Trys auto
cagoje. — Šiaulių ap.,- Linku MAŽINTIENĖ Dominika, mirė
bėgiu, nuo 1912 iki 1937 metų, kur::ą, kurį tiesioginai rems
mobiliai senesniu, Juozas Pe
vos p., Girbutkių k. Ame Birželio m., Baltimorę, Md-/
HARRISBURG, Pa. — Didy kasmetinis mirčių nuo džiovos Amerikos vyriausybė.
traitis, Juozas Virbickas, ir Al.
PYTHIAS
rikoje
išgyveno 33 metus.
Kaulakis. Su jais vyko Kau- sis valstijos vieškelis, tarp val skaičius buvo sumažinamas po • CHICAGO, III. — Dariaus ir
VAICEKAUSKIENĖ
Ona, mi
lakiai, Martinoniai, Virbickai, stijos sostinės Harrisburgo ir 60 nuošimčių. Tuo pačiu lai Girėno Paminklo Statymo
C
A
F
E
rė Birželio 2, Chicagoje.
GRANO RAPIDS
Kazlauckai, Viktoravicienė, Pe- industrinio miesto Pittsburgho kotarpiu šioje šalyje mirtyn komitetas nustatė Liepos 14 d.
MATAžINSKAS Juozas, 51 m.
kaipo
Dariaus
ir
Girėno
žuvi

LIETUVIŠKA
UŽEIGA
bus
formaliai
atidarytas
nau
nuo visų kitų ligų sumažėjo 18 mo sukakties minėjimą. Pami
MIRIMAI
trikiene ir Petrutis. Apsistomirė Gegužės 29, New York,
dojimui
per
Labor
Day,
Rug

231
EAST
156
STREET
nuoš.
jo pas Clevelando biznierių
nėjimo programas bus su dide
Birž. d., Grand Rapids, Mich.
(Netoli Euclid Beach Parko)
N. Y.
sėjo 2 dieną. Tas 70 milijonų
1912 metais džiova buvo tre lėmis pritaikytomis iškilmė
mirė
~
Barbora
Nemunaitienė.
Česną. Iš ten pas eks-PittsKARTAVIČIENĖ Marė, 66 m.
ALUS — DEGTINĖ
dolarių vertės moderniškas 160 čia eilėje Amerikos didžiausia mis. Chicagoj, Marųuette Par
Paliko vyrą, Praną, ir du sunu,
burghieti, J. Abrati ir ten pamirė Gegužės 20, Brooklyn, Praną ir Vincą, ir vieną dukUŽKANDŽIAI
mylių vieškelis išstatytas vie
dalyje, prie ineigos į par
valgė. Atlankė Lietuvių Dar- šų darbų ir kitų fondų pini mirčių priežastis. šiądien ji ko
N. Y.
ŠOKIAI
IRr
GERA
MUZIKA
ką, yra išstatytas didelis Da
terį, Marą. Velionė Amerikoje
nustumta jau į šeštą vietą, ir riui
žtelį ir nuvyko į Dirvos pikni
p
enktadienio
ir
šeštadienio
vakarais
ir
Girėnui
paminklas.
Lie

MAKNIS
Adolfas, mirė Gegu išgyveno 36 metus. Po tėvais
gais, suartina Pittsburghą su nuo jos miršta tik apie dusyk
ką. Mat Cleveland išryto lijo
17 d. sueis 7 metai nuo tų
žės mėn., Shenandoah, Pa., Gedmintaitė, iš Endrijavos Pa
J. Verbyla ir A. Čiutelė
Harrisburgu. Kelionė automo tiek kiek žūsta automobilių ne pos
dviejų lakūnų tragiško žuvimo
rapijos.
tai piknikas nedidelis bet pakur buvo ir gimęs.
savininkai.
biliais
tarp
tų
miestų
lengvai
Vokietijoje.
laimėse.
vakariais isipagadijus atvyko
PETRAITIENĖ Ona, 40 metų,
bus galima atlikti per nepilnai
Džiova daug gyvasčių paker
daugiau.
H. NIEMAN
mirė Gegužės 28, So. Bos-' MUZIKOS STUDIJA
ks'turias valandas.
ta tarp asmenų nuo 15 iki 34
Jaunų Pittsburgho Lietuvių
ton, Mass. — Kietaviškių p. INSTRUMENTUS SKOLINAM
Service Station
Pirmiau buvo numatyta ši
NEMOKAMAI SU LEKCIJOLOS ANGELES
irgi buvo trys mašinos. Tai vieškeli atidaryti Liepos 4 d... metų amžiaus, ir tarp senųjų
,
Amerikoj išgyveno 19 metų. MIS ant AKORDIONO.
SAXOGOODYEAR
TIRES,
BATTER1ES
čia gimusio ir augusio jauni- bet tai dienai nepaspėja baigti. nuo 65 iki 75 metų amžiaus,
Los Angeles Lietuviai rengia
TVERIJONAS Kastantas, pus FONO, CLARINETOS, TRUM- ir
Certified Lubrication
1904 metais džiova mirdavo Lietuvių Rankų Darbų Parodą,
mo sudarė Vytautas Virbickas,
COMPLETE LINE
amžis, mirė Birželio 3, Chi PETOS.
Mokome dūdų orkestro (band)
po
200
asmenų
nuo
kiekvieno
ACESSORIES
Al. Šimkūnas, Viola šimkuniukuri atsidarys Liepos 5 d. ir
cagoje. — Panevėžio apsk., muzikos ir pradinė muzika duo
[
100,000
gyventojų;
dabar
mirDauguma
musų
kostumerių
(3$)
tė, dar vienas, tik vardo negatęsis per du menesiu, Paroda
B
Naujamiesčio p., Kondrenų dama nemokamai.
yra Lietuviai.
(ES)
čių būna po 47 nuo to paties | rengiama Los Angeles County
vo. Dvi mašinas sudarė jauni ELEKTRA PENNA
k. Amerikoje išgyveno 27 John Cook’s Music School
71st ir Wade Park Avė.
! skaičiaus gyventojų.
mas Amerikoje gimęs bet Lie
ExposiDidžiajame
Muzėjuje,
metus.
1000 E. 79th St. HE. 3887
UKĖSE
tuvoje augęs, tai J. Cigelio ir
tion Park. Si Lietuvių Ranku
K. Pūko mašinos. Su jais vy Pennsylvanijoje 1939 metais F. BARANAUSKAS Darbų Paroda bus istorinis Įvy
ko p. Pukiutė, Staneliutė. Ale- elektra įvesta į 12,940 ūkių ir
kis, nes tai dar pirmą kart::
Siuvėjas
liunas, Norkus. Jie visi laikėsi šiaip mažų pašalinių vietų.
Lietuvos dirbiniai, kaip tai, au
Nutiesta 1681 mylių ilgių
Ęykiu, ir apsistojo pas Grigodiniai, mezginiai, drožiniai ir
SIUVA, TAISO IR VALO
nius buvusius Pittsburghiecius. elektros vielų, ko visko įtaisy
RUBUS.
paveikslai bus išstatyti muzė
P. Gft’igonienė juos priėmė ir mas kaštavo $3,227,000. Elek Paima’Js namų ir pristato.
juje nuo Liėpos 5 d. iki Rugpavaišino. Visi buvo Dirvos tros naudotojams prisieina ga
sėjo 5 d. Dailės dalykai šutai
895 East 128 Street
rantuoti sunaudojimą nemažiai
Piknike.
pinti bus trijose muzėjaus ga
Tel. MU. 3549
Buvo ir kiti kurie pirmiau $2.65.
lerijose. .
Iš tų 12,940 naujų elektros
Pittsburghe gyvendavo, tai
ENSIGN TIRE
Šia parodą rengia Los Ange
naudotojų 4475 yra ūkininkai,
Zdaniai is Lorain, O.
les Lietuvių organizacijų Ben
THE FINEST VACATION RESORT
SERVTCE
Pittsburghiečiai turėjo bloga kiti šiaip mažų vietų gyvento
dras Komitetas. Parodą įvyNEW — REBUILT — USĘD
jai ir kokie nors vertelgos pa
kelionę atgal, nes labai lijo.
ON THE GREAT LAKĘS
j kinti daug pasidarbavo p. NicVulcanizing and Re-Groving
Kada bus atidarymas Lietu kelėse.
. kūnas, Lietuvis paleontologisSPECIAL — DVI TIRES —
Its v/orld-famous white, sandy beach extends
vių Kambario dar nenustatyta.
600xl(i tiktai už $3.90
Įtas, kuris Californijos Statė Museven
miles along the blue waters of Lake Erie.
Bus pranešta vėliau.
AL KOVACH, Mgr.
(33)
I seum užima svarbią vietą ka:Pradės Veikti Gydyme
i po asistentas dailės direktorius
Enjoy HOTEL BREAKERS with its new lounge
6305 Superior Avė.
Lietuvių Vaizbos Buto me
Planas
Tema
Lietuviu
Rankdarbiu
and
rotunda. One thousand comfortable outtinis piknikas bus Liepos 28
ALUS
Į
NAMUS
Parodos
skaitosi
šiaip:
“
LITU-į
side rooms. Moderate rates. Excellent meals.
HARRISBURG, Pa. — Va!
d. Lietuvių Ūkės Darže. Soho
Draugijų Rugp. 4 d., Lietuvių stijoje įvestas žemais kaštais Musų geležinių reikmenų par UANIA — THE LAND OFj
ALL SPORTS, includ ing Tennis, Boating,
duotuvėje rasit sau įvairių rei FIEROES”. Ant šių plakatu
Kambario naudai. Ir laimėji gydymo pagalbos planas pra kmenų,
namams dažų, sėklų,
Fishing, Riding, Golf. Many new attractions.
mas $1000.. būt Rugp. 11 d. dės veikti nuo apie Liepos 1 d. elektriškų dalykų, ALAUS pri taipgi nupiešta ir Lietuvos Vy
ENDLESS FUN for the entire family for a
O Seserės Franciškietės žada The Medical Service Associa statymui į namus.
(28) tis. Plakatai yra 14 colių plo
čio
ir
24
colių
ilgio
ir
buvo
pa

pašventinti Kertinį Akmeni tion of Pennsylvania pasiruo
day,
a week-end or entire vacation. Ideal
ALBERT MARES
gaminti muzėjaus. Šimtai šių
naujai mokyklai, statoma Šv. šus teikti žmonėms medikalę ir
Hardvvare
for conventions and outings.
p-akatų plačiai išdalinta kaip
4520 Superior Avė.
Pranciškaus Mergaičių Akadem- chirurgišką pagalbą už visai
J Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2, in the N.
tai viešiems kniygynams ir ki
ijos, Liepos 4 d., 3 valandą po prieinamą mokestį darbininkų
-gr
A.
&-*center of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free
SKAITYKIT tiems svarbiems namams.
piet šv. Franciškaus Vienuoly- klasei ir bendrai tiems kurie
•
’
i
’
i
--V
~3įį,jį,
i
parkingfor6,000cars.Garagefacilities.Con.<■
.t.
< ■
—
Paroda atsidarys paskirtu
Juozas Virbickas. turi mažas ineigas.
ne.
ir GARSI NKITES
venient rail or bus connections to Sandusky.
Mokestis už tą patarnavimą Lietuvių Naujienos — mėne laiku, Liepos 5 d., pradžia 7:30
a Steamers from Cleveland and Detroit. <
Bus programas kuri
įš LIETUVOS Gegužės 28 d. atsieis apie astuoni centai die sinis žurnalas, kaina tik $1. vakare.
DANCE NIGHTLY in Beautiful New Bali*
OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 »ASK FOR FOLDER
(20) Lietuvių choro octetas, duetai, j
room to fainous name bzinds such as
išvežta į Estiją trečias žemės nai. Prie tokios pagalbos rei už du metus.
Ted Weems, George Olsen, Hal Kempz
ir
solistės
išpildys
Lietuvių
kalinga
yra
prisirašyti
grupė

ūkio darbininkų transportas —
CEDAR POINT-ON-LAKE EHIE • SANDUSKY, OHIO
Sammy Kaye, Jau iavirt and ofhors.
‘Lietuvių Naujienos’
dainomis ir šokiais prie Stantai vis iš karo atbėgėlių, kurie mis, dirbtuvių darbininkų gru
332 N. Gth Street
ley ir Shilala muzikos.
pės, tarnautojų grupės, ir tt.
sutinka ten važiuoti.
Philadelphia, Pa.
(iš Musų Laikraščių)

I

CEDAR PDINT
OTL.^a.kč &U£

DIRVA
m
9
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Laisvę Pažinę Jungo Navilksim! Tavy nes Ilgesys
IŠ PRAEITIES SAVO SAU STIPRYBĘ
SEMKIME! STOKIM Į DARBĄ

čia, juo daugiau pagalbos galėsim teikti savo broliams
Lietuvoje kada išmuš tam valanda!

i
i

JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA

iii

sa šlapia, įsikirtus į luotelio kas slėpė savo ašaras nuo Liekraštus tūnojo drebėdama iš paitienės.
Visi mes, kurie turim meilę savo širdyje musų Tė
Greitai apsišluostęs akis, jis
Jam štai bežiūrint greit sau baimės ir šalčio. Liudvikas ją
vynei — dirbkime į vieną tikslą — nors ir ne kartu, ne
guodė
tą moterį kad neverkramino
jurininkų
žodžiais,
kad
lė pasinėrė į jurą. Netrukus
bendrai
dirbtume.
Ateityje
gal
rasime
vieną
bendrą
tų.
Jis
jai kalbėjo apie pasa
gal
netrukus
užplauks
kitas
PATRIOTAI Lietuviai! Musų Tėvynei vėl patekus
matėsi danguje neaiškios žvai
kalbą,
tik
norėkime
to.
kišką
šiltų
šalių gyvenimą, kad
laivas,
nes
jų
laivas
atsišaukė
į svetimos despotiškos valstybės nagus, mes Amerikoje
gždės. Audra bent kiek apri
žmonės
maitinasi
sultingais
ir kitose šalyse laisvi būdami privalome vėl visi kaip
Turim kovoti, naikinti iš savo tarpo, iš savo organi mo. Keleiviai ruošėsi miegoti. į kitus laivus duoti pagalvą.
vienas stoti už jos interesus, už jos laisvę, ir tik tam zacijų ir įstaigų visus musų išgamas, svetimiems parsi Nekurie nepratę net iš lovelių Tačiau ir jo paties balsas vir vaisiais bei augalais. O be to
dirbti kad ateityje vėl — gal neužilgo — ji galėtų atsi davėlius, kurie šypsosi džiaugsmu kada svetimas jį-pa išsiritinėjo užmigę, nes laivas pėjo beviltiškumu ir baime... dar juros pakraščiais bus gali
Ir jis laukė to momento kada ma pasigauti žuvies. Išsikepistoti ant savo kojų LAISVA ir LIUOSA nuo SVETIMO tį parsibloškęs ant žemės pamynė jo sprandą! Tokie dar vis suposi.
jų luotelis prisiliejęs vandens mui ugnies bus galima pasiga
dienas
gaivalai yra kenksmingiausi tautai, tokie ją parduos ir
GAIVALO!
Taip jie plaukė kelias
minti šakalių trynimo budu —
nuskęs....
Tik prieš, dvidešimts metų mes visi dirbom už Lie išduos — tie gaivalai musų tarpe juk ir dirbo, ir troško, ir naktis ir nutolo nuo EuroJų luotelis bangų kilnojamas juk jis priklausė skautų orga
tuvos nepriklausomybę — mes dar neužmiršom.t o dar laukė kaip saulės užtekančios, kad tas šiaurės meškinas pos žemyno.
Vieną dieną, po vidurnakčio ir nešamas greit atsitolino nuo nizacijoje, tą gerai žino. Jis
bo, ir žinom kaip jis buvo pasekmingas, kaip jis buvo pablokštų savo letena musų tautą, sunaikintų musų val
štai pasigirdo stropus signalas. tos vietos kur laivas nuskendo. džiaugėsi, rodė Liepaitienei kad
lengvas — nors labai didelis — kada musų visų širdyse stybę !
štai prie juostos turi skautiš
degė Tėvynės MEILĖ, ir mus visus vedė troškimas Lie
Daugelis musų gerų patriotų gali nesulaukti Lietu Jurininkai subėgo į laivo apa Nesigirdėjo skęstančiųjų klik- ką peilį, kuris bus labai nau
tuvą matyti Laisvą, Nepriklausomą!
vos atsisteigiančios visiškai laisva ir savistove, bet dau čią, pranešdami keleiviams ra smų ir šauksmų pagalbos.... dingas. Liepaitiene šiek-tiek
miai užsilaikyti. Bet keleiviai Pas Liudviką dar ir vilties
Musų dar yra tūkstančiai tų pačių kurie nuo . pat gybė musų viduramžių Lietuvių, kurie dar yra pilnoje kaž ką nepaprasto prijausdami kibirkštėlė giliai širdyje ruse nusiramino.
Liudvikas parinkęs patogią
šio šimtmečio pradžios dirbome už savo tautos išlaisvi sveikatoje ir blaiviame prote, to SULAUKSIM!
vistiek nerimavo.
no. Jis visgi tikėjosi, žvalgė
nimą iš svetimos vergijos. Mes visi tie patys, su nauju
Iš savo tautos garsios praeities sau stiprybę sem- Pasklijo kalbos kad pro lai si aplinkui ar nepamatys at vietą, surovęs žolių ir lapų suupu, su geru patyrimu, sistematingai privalome vėl ei kime — ir dirbti bus lengva!
vo dugną prasiveržė vanduo. plaukiančio kito laivo. Bet de krovė pagalvę ir paprašė mote
rį pasilsėti, snūstelti. O jis
ti prie darbo — prie darbo šioje šalyje, kur mes esam
Didieji tironai žūsta, maži skriaudžiamieji keliasi — Gręsia rimtas pavojus. Bet ja nesimatė.
laisvi tą šventą, darbą varyti nekliudomai, kur mes turi ir Lietuva vėl pakils Graži ir Laisva!
jurininkai vis ramino keleivius
Jų luotelis vis kopė ir kopė leidosi toliau į šį žemyną-salą
me galimybes, ir turime tūkstančius pasišventėlių, kurie
slėpdami nelaimę. Jurininkai vienon pusėn, bangų smarkiai pajieškoti maistingų vaisių,
Laisvę pažinę, Lietuviai juk ilgai jungo nevilks!
nes nujautė kad gali jų čia bū
noriai mus seks ir rems darbu ir pinigais!
stengėsi visu savo įgudusiu varomas.
ti, ir reikia pasirūpinti maistu.
Visame pasaulyje esančio kiekvieno Lietuvio parei smarkumu, siurblio pagalba,
Gerai išaušus, jie pamatė
Pirmiausias darba mums turi būti — stiprinti sa
Jis kelias varsnas atsitolinęs
vo LIETUVIŠKĄ gyvenimą šioje šalyje — socialį, eko ga privalo būti dirbti už atsikratymą nuo savęs jungo prašalinti vandenį ir užtaisyti tolumoje mėlynuojant kaž kokį
nuo. Liepaitienės jautėsi kaž
nominį, politišką; išvien dirbti palaikymui savų įstaigų, — jungo tokių gramozdų, neišmanėlių, kurie per savo plyšį laivo dugne. Plyšys bu krantą, štai Liudviko ir Lie
kaip nejaukiai, šiurpulingai...
vo
laiku
nepastebėtas.
Juri

pautienės prašvito akys!
pradedant nuo mažiausio biznierėlio, Lietuviškų laikraš- žioplumą išstatę save į pavojų nori į pirmą ugnį stum
ji
Bijodamas kad nepaklystų ge
ninkai
dirbo
sušilę
iki
prašvi

atsigavus iš baimės pradėjo
raščių, iki milijoninių bankų. Juo stipresni mes busim, ti nekaltus, pažangius žmones!
tus, bet vis dėl to vargais-ne- garsiai ant pirštų melstis kad rai įsidėmėjo vietas kuriomis
galais pavyko plyšį šiaip-taip kad Dievas duotų laimingai jų jam reikės atgal gryžti. Jam
SILPNAS keliasi, tvirtas
PER TVORA griūna, Maironis sakydavo. Na
toliau vis beeinant radosi tanužtaisyti.
luoteliui pasiekti krantą. Luo
Bet jura štai rodos pyko už telį vėjas sparčiai nešė ton pu gesnis ir pelkėtesnis miškas,
gi žiūrime, Stalino raštų SoviePASIŽVALGIUS
jurininkų pastangas išgelbėti sėn. Saulei tekant jie paste bet vis neužtiko nieko valgotijoje išplatinta 274 milijonai
laivą. Vėl kilo audra, vėl pa bėjo kad greitai artinasi kaž mo.
egzempliorių, o vargšo Lenino
Ant dumblėtos žemės aiškiai
šėliškai šniokščiančios bangos kokis šiltų kraštų žemynas.
tik 127 milijonai.
Vokiečių pasisekimai pereitą
3. ANGLIJA. “Vokietija ir blaškė laivą į visas puses kaip Matėsi palmos ir kiti didžiuliai matėsi išmintos prieš kelias
dienas, jau sausos, suaugusių
savaitę vakarų fronte privedė visa Europa turi būti paliuo- šapelį. Laivas per baisius ban
KELI mętai atgal SLA. išlei Vokiečių kareivius džiaugsmin suota iš priespaudos ir nuola gų kalnus vos kasėsi pirmyn. medžiai. Jų gyslos iš baimės žmonių pėdos. Jis suprato kad
do veikėjų albumą. Panašų al gai dainuoti: “Mes Plaukiam į tinio grąsinimo kuris šiądien Jurininkai keikė, murmėjo kad ir nuovargio drebėjo kad tik čia kur nors netoli gyvena lau
bumą dabar žada leisti ir kai Angliją”, o visas pasaulis ėmė kaip ir praeityje paėjo iš An prisieina tokiu neramiu vande greičiau pasiekus krantą.
kiniai žmonės. Liudviką dar
Liudvikui su Liepaitiene at
riųjų LDS.
“Monkey sees, rūpintis kas gali ištikti jeigu glijos”, pareiškė Hitleris per niu plaukti. Visi taip per iš
"stipresnis šiurpas pakratė....
rodė kad tikrai jie yra laimin
monkey does”.
Jis greit pasuko po dešine į
Hitleris išeitų laimėtojas šia eitą Gruodžio mėnesį. Von Rib- tisą dieną ir kamavosi. .. .
gi žmonės, kadangi pavyko pa
me kare.
bentrop, Vokietijos užsienių
Saulei nusileidus pajuto lai siekti jau taip išsiilgtas kran aukštumas, kur tikėjosi greigiau rasti išnokusių vaisių.
reikalų ministras, pasakęs S. vo vadovybė kad jų laivas iš tas.
ŠIŲ DIENŲ ISTORIŠKI
Tik vienas žmogus pasauly Welles’ui: “Britanijos laiky
Ir neapsivylė, štai ten augo
krypęs kaž kur iš kelio. Bet
MARŠKINIAI
— Tai mums čia teks ir ap
pats Hitleris — tegalėtų mas už gerklės pasaulio eko
je
bananų medžiai ir vyniojosi
jautėsi bejiegiai kovoti su įšė
DeValeros žaliamarškiniai
tą klausimą atsakyti, Nuomo- nominio gyvenimo turi būti su lusią jura, nors dėjo pastangas sigyventi....- Tas reikia luo, traškiai auganti vynuogojai,
žygiuoja prapultin,
nės apie tai ko jis reikalautų, triuškintas, nes Britanija pa savo pripratimu nenustoti vil telį ištraukti ant kranto kad‘ ant kurių linko išnokę kekės
bangos nenuneštų, — kalbėjo
Mussolinio juodmarškiniai
tačiau, yra gausios jo kalbose kartotinai naudojo ekonominį ties.
. uogų. Prisiartinęs skinti greit
Liudvikas, traukdamas luotelį
kas bus tiktai žiuri,
ir raštuose.
spaudimą priversti Vokietiją
Atėjo
naktis
—
baisi
nak

visomis jiegomis tolyn į smė- pastebėjo kad čia kas nors vyn
Hitlerio rudmarškiniai siekia
jai
nusilenkti.
tis.
Nei
vieną
keleivį
neėmė
1. KOLONIJOS. “IšsprendiLIETUVOS DEGTINDA
' lėtą krantą. — Tai yra musų uoges skina, nes buvo aplaužy
visus užvaldyti.
miegas.
Visų
nervai
įtempti
i išgelbėtojas iš okeano nasrų. tos šakos ir iššliaužiota žolė.
RIAMS
Lai gyvuoj Mahatma Ghandi mas kolonijų klausimo yra ir
4. PRANCŪZIJA bus pri
— Taip, taip, su Dievo pa Bet tiek šie medžiai buvo vai
kur marškinių visai neturi. pasiliks pagrindinė sąlyga pa versta baigti jautusis kad ji laukė kokios nors permainos.
(Gerb. Juozas Astrauskas
O laivas vis tolyn audrose kly dėjimu ir luotelis tarnavo.... singi kad ištolo atrodė visai
stoviai pasaulio taikai”, sako vyrauja Europoje.
Kauno “Spinduliuose’’ ši
neapskinti. Liudvikui alkanam
do.
Vokiečių jaunimui mokyklose
Bet vienas Dievas tik težino ar
taip:)
5. JUROS. Hitleris kalba
Pagaliau besiartinant rytui,’ 'kada nors čia koks laivas už per barzdą seilės driekėsi ski
DRAUGAS L. Pruseika Vil duodama knyga. “Mes. .. .rei
kalaujam sau priklausančios apie “laisvę jurose’’. Tas rei- štai sudrebėjo visas laivas. Ro klys, kuris galėtų paimti mus nant vaisius. Pagaliau jis sky
Pučia vėjas, linksta krūmai, nyje šitaip:
škia kad Britų valdomi svar- dos laivo dugną kaž kokie bai ir grąžinti kur reikia.... — nė vieną saują sau, o antrą į
Už tų krūmų rūksta durnai,
“Vienas ^Dirvos’ bendradar kolonijų dalies”, taip sakė Hit
kepurę. Prisikrovė su kaupu
bus
militariški ir prekybiniai sus nagai užkabino.
Ugnis smilksta šalia tako,
kalbėjo liūdnai Liepaitiene. —
bių virš savo pastabų užkorė leris Vasario mėnesį. Gi 1919 jurų keliai bus nuo Britų at
kepurę
gražiausiu vynuogių, ir
Tuo
momentu
laive
pasidarė
Sklinda smarvė šarmalako.
Gal čia mus ir mirtis užklups,
Į asilo
atvaizdą. Taigi, asilas metais Aliantai atėmė 1,000,dar
norėjo
nusiskinti keletą
imti
ir
užbaigti
;
Britų
fortai
baisus
sumišimas.
Laivas
su

niekur jau neišeisim....
yra simboliškas jo paties at 000 ketvirtainių mylių Vokiškų Gibraltaras, Malta ir SingapoTen du vyrai susiraukę,
pageltusių
bananų.
stojo tolyn plaukęs ir pradėjo
Abudu jautėsi smarkiai pa
vaizdas. Tokį simbolį jis pats kolonijų.
Susirietę, susitraukę,
Jam beskinant štai pasigir
re turės būti nuginkluoti.
krypti ir grimsti.... Pro olos vargę, susilpę ir išalkę. Dairė
pasirinko.
Čia pageltę ir apakę,
2. EUROPOJE. “Vidurinėpramuštą skylę laive, smarkiai si aplinkui, bet nesimatė nei do netolimoje tankumynej e ko
SPEKULIACIJOS.. Iš Hit
“Abejotina kad asiliškos pa je Europoje Vokiečiai trokšta
Sunkia bjaurų šarmalaką.
kis tai keistas laukinis cypi
veržėsi vanduo į vidų.
jokių vaisių, nei maistingų au
stabos tiktų net tautininkų lai gyventi ir dirbti saugiai be pa lerio pareiškimų lengva supra
mas,
kiauksėjimas, kaip mažy
Štai
pasigirdo
jurininkų
ko

O susvaigę, nusigėrę
galų. Liepaitiene sulinkus it
sti kad jis pareikalaus Prancū
kraščiui !’’
vojų
ar
keno
nors
kišimosi.
...
čių
šuniukų,
ir savotiškas švil
mandos
keleivių
gelbėjimui.
Už kalnierių nusitvėrę
lankas, rankom spausdama vi
Taigi, tautininkų laikraštyje kur ji niekados neleis jokioms ziją visai nusiginkluoti, Vokie
pimas.
Liudviką
vėl papurtė
Jie
skubiai
tvarkė
luotelius
ke

Ir pačiupę rankon kuolą
durius, verkšleno besisukindaasiliškų pastabų nėra, bet jų politiškoms kombinacijoms su tija gi pasiliks ginkluota; pa
baisus
šiurpas...
Jis pradėjo
leiviams išsigelbėti, nes kitos ma. Liudvikas gi nepasiduo
Ima pleškint kur papuola.
pilna Vilnyje.
sidaryti prieš ją pačią”, parei reikalaus Britus pasiduoti su pagalbos jau nebebuvo.
jaustis kaip vagis svetimame
damas nei nuovargiui, nei al
Bet nereikia drg. Pruseikai škė vienas įtakingas Vokiečių visu karo laivynu; pareikalaus
Rungias, tąsos, tartum jaučiai
Keleiviai klykė
šiurpulin- kiui jautėsi kaž kaip nuotai sode. Jam širdis tunksėjo kad
didelių
karo
nuostolių
atlygini

asilo
simbolių
baugintis;
jis
Kad net dreba jųjų griaučiai.
laikraštis.
giausiais balsais. Nieko nepa kingai. Jis džiaugėsi savyje kogreičiausia iš čia sprukti,
mo, ir daugiau žemių Europo
Juk aiškiausia, vyrai, matos, visgi reikšmingesnis negu kū
nes suprato kad netrukus jį ga
Prez. Roosevelto atstovui S. je negu kada nors Vokiečiai tu dėjo nei jurininkų tvarkymas, kad išliko taip stebuklingai gy
jo ir skerstuvo simbolis. Asi
Nuo degtinės jie jau kratos,
li laukiniai apspisti iš visų pu
nei
raminimas
kad
netrukus
vas ir sveikas.
las žmonijai daug pasitarnavo, Welles, Hitleris sakoma paaiš rėjo. (Vokiečių mokyklų ranksių.
ateis
kitas
laivas,
kuris
juos
Jie nusilpę nuolat dreba,
Jame jaunatvės gaivalingu
o kokie nuopelnai skerstuvo ir kinęs jog tas reiškia (1) nepa vedėliuose vaikams aiškina kad
(Bus daugiau)
paims
ir
išgelbės.
Nors
šis
lai

Rodos reiktų dėt į grabą.
liečiamas valdymas Čeko-Slo- Vokietija kitados buvus penkis
mas vėl pradėjo tiesti savo
kūjo?
Bet vis varo pasiutimą
P. S. Tas pats Pruseika, pa vakijos, Vengrijos ir Vokiečių kartus didesnė negu dabar vas gelbėjimosi luotelių daug nuostabius sparnus pasakiškų
Ir kaip žvirbliai peštis ima.
tyręs kad Nashua, N. H., Dzū užimtos Lenkijos, ir (2) priža yra). Galutinos sąlygos butų turėjo, bet ne visus pavyko pa jų svajonių.... Bet štai prisi
LIETUVOJE yra 25 sveika
kai Lietuviai suaukojo Vilnie dai iš Prancūzijos ir Britanijos nustatyta taikos konferencijo naudoti. Daug keleivių ir ju minus jam kad žuvo gerasis tos centrai. Kaune įvyko tų
O namuose jų, kaip žiuri,
čių šelpimui $555.55, tuoj nu kad jos “paliks ramybėje” Bal je. Tikrai, jei Hitleris laimė rininkų plūduriavo vandenyje Liepaitis, ir matant Liepaitie- centrų vedėjų slaugių ir akuše
Kreiva trioba, lyg pašiūrė,
begaudydami
luotelius savo nę jo graudžiai verkiant, su
skrido ten kaip sakalas pasipi kanų šalis ir Skandinaviją.
rių suvažiavimas, kuris tęsėsi
tų, jis valdys Europą.
C. N.
Verkia vaikai, verkia žmona,
bendrakeleivių
....
Užvis bu spaudė liūdnumas ir išrasojo
nigauti. Bet turbut mažai pe
keturias dienas. Apkalbėta bu
O jie verda samagoną.
vo šiurpulingiausia kaip viena akys ašaromis.... Tik Liudvišė, nes šiomis dienomis jis nu
tini tų centrų darbų planai.
• KARO ŽINIOS paprastai
AKINIAI
atsiliepia į statybą, Tačiau šį jauna moteris prisispaudus sau
tūpė vėl Čikagoje, be jokio
Na, valiai tik, vyrai, broliai,
kartą to nematyt. Statyba ir prie krutinės viena ranka kū
galima gauti pas
trukšmo, kaip vabalas.
Sunkit snapsą kaip ikšiolei,
kituose
miestuose ir Clevelande dikį, o kita ranka įsikibus į
Supa Garba.
Ir toliau vis taip darykit —
D-RĄ MATULAITĮ
eina didyn, statybos medegos uotelio kraštą baisiu balsu šau
Šarmalaką jus varykit.
pardavėjai skelbia parduodą kė pagalbos.... Bet štai kaž
(Lait)
RECOVERING - REMODELING and
DYKAI BANDYMAS
20 nuoš. daugiau negu pernai
keno
negailestinga
ranka
atlu

Kam gi šeimos jums gi reikia,
REPAI RING
1155 East 79th St.
šiuo pat laiku.
NUO REUMATIZMO
po nuo luotelio krašto nelai 500 puikią medegų pasirinkimui, šaukit mus dieną arba naktį ir
Jei degtinė gerai veikia,
Mes turim puikų Me
mingosios ranką. Netrukus ta gausit musų apskaičiavimą be jokių obligacijų iš jūsų pusės. Musų
Nes ir peklon jus nuėję
todą nuo Reumatizmo,
kurį noriai pasiųsime
jauna motina pasinėrė šėlstan kainos žemiausios negu keno kito mieste. Darbas pirmos rūšies.
Busit velniams už virėją!
Wholesale and Retail
kožnam šio laikraščio
TELEFONAS:
NAKTIES METU:
čiose bangose su savo mylimu
skaitytojui kuris tik
GLenville 6460
POtomac 4796
pareikalaus. Jei ken
šuneliu....
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
Parsiduota Farma
čiate skausmą sąna
10003
St.
Clair
Avenue
Tai matydamas Liudvikas
Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
riuose, jeigu jie su
Michigan valstijoj, prie eže
stingę, arba labai jau
Šilaitis užsidegė karštu didvy
4323 Superior Avenue.
Telef. EN. 3142
slus, jeigu turit ken
ro, 103 akrų farma, kur suva
riškumu ir savo Lietuviškumu
tėti kožnoje oro per
žiuoja vasarotojai. Budinkai ir
mainoj, štai jums pro
geraširdingumu norėjo gelbėti
visi įrankiai geriausioj tvarkoj,
ga išbandyti paprastą,
skęstančią moterį su kūdikiu.
taipgi ir gyvuliai. Pelningas pigų Metodą, kuris pagelbėjo šimDELLA C JAKUBS
Mes esa^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
biznis iš turistų. 30 akrų pui tams.
Bet jau buvo po laiko. Bangos E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- =
kių dar nekirstų medžių, .ste Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
greit ją nubloškė kaž kur to = sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- s
7 dienoms DYKAI IŠBAN
bėtinai graži vieta medžioji Pakelį,
liau. Liudvikas neilgai galėjo = miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
Vežimai ligoniams pervežimui | Hgonbučius.
mui ir žuvavimui. Vieta tikrai daugiau,
tą galėsit daryti už ma
gailėti jos, nes ir jam pačiam
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
verta $10,000, mes pasiauko- žus kaštus. Mes kviečiame jus
gręsė nemažesnis pavojus.
jam nuostoliui, atiduodam už naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
pusę kainos. Gera proga pasi musų kaštais. Pasiuskit savo var
Jis tik turėjo laimės nučiup
LITHUANIAN
FUNERAL
HOME
ir Apdraudos Agentūra
naudot Lietuviams.
(26) dą ir adresą tuojau į
ti
luotelį
ir
ištraukti
savo
ge

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1763
STANLEY SERAFIN
6606
Superior
Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 =
radarę Liepaitienę. Ji štai vi- Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiii:
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
McMillan, Michigan.

(Tęsinys iš pereito nr.)

KĄ HITLERIS PADARYTŲ SU SĄJUN
GININKAIS JEI LAIMĖTU KARA
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DOAN UPHOLSTERING CO.
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P. P. MULIOLIS
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DIRVA
balsas tai Dievo balsas”, ta
čiau ši Tūbos patirta “Lietu
vos žmonių” mintis klaidinga.
Ne tik Lietuvos reikalai svei
kesne vaga neis, bet visos žmo
nijos likimas reikalauja kad
Hitleris ir Mussolini butų stip
riai ir įtikinančiai sumušti!

i Paskutinis
■

KAS KĄ RAŠO Ateiviams Sunkiau

pADĖTIS Lietuvoje keičiasi smarkiu tempu: ten vyks* ta nauji dalykai, pakilę iš Sovietų užsimojimo su (Spaudoje Pasidairius)
naikinti trijų Pabaltijo mažų valstybių nepriklausomy
Rašo Vyt. širvydas.
bes. Sufabrikavę kaltinimą buk Lietuva, Latvija ir Es
tija ‘sudariusios slaptą sutartį prieš SSSR”, Sovietų va
dai visu jšėlimu puolė tas mažytes kaimynes.
Lietuvio Mokslinis
Tai vis Maskvos carų haliucinacijos: jiems įsivaiz Veikalas
davo kad Hitleris jau baigia sumušti aliantus ir apsi
žiūrėjo kad jie patys gelbėjo Hitleriui to visko atsiekti, Tyliai ir kruopščiai be išsipagaliau dasiprotėjo kad patys sunaikino sau visą gali- garsinimo dirbdamas, Bostolimą pagalbą iš vakarų Europos! Kas daryti? Reikia nietis Pranas Galinis parašė di
iš pavojaus gelbėtis — ir ėmė gelbėtis taip žiauriai, taip delį veikalą vardu “Pabaltijo
mažai reiškiančiai.... Jei Hitleriui neatlaikė išvien Kalbų Įtaka Vokiečių Kalbai
Anglai, Prancūzai, Belgai ir Holandai kai jis juos puolė, Rytų Prūsijoje”. To veikalo
ką gi reiškia Sovietų pastangos slėptis už tų mažų savo mokslingumą jis vykusiai ap
gynė prieš vienuoliką Harvar
kaimynių ?....
do
universiteto profesorių ir
Apsidirbus vakarų Europoje, Hitleriui gryžtant vy
gavo
šiame universitete Filo
kdyti savo prieš trejetą metų pradėto tverti anti-komusofijos
Daktaro laipsnį.
nistinio bloko programą — naikinti Europoje komuniz
Pranas Galinis yra mokyto
mą', — jis jau turės laisvas rankas daryti su Rusija ką jas Bostono Latin High moky
tik norės. Nes juk tame Sovietams pavojingame bloke
kloje. Jo veikalas sudaro 800
ineina: JAPONIJA, ITALIJA ir VOKIETIJA.
puslapių. Jį pagaminti reikė
Bus tikra istorijos ironija kad Lietuva dar galės
nuodugniai išstudijuoti 600
būti išgelbėta iš Maskvos carų žabangų ne keno kito kaip jo
knygų ir pasinaudoti kokia tū
paties HITLERIO....!
kstantini kitų. Galinis, be to,
T IETUVOS nauja vyriausybė dirba sulyg savo geriaušių galimybių ir sąlygų, ir prie gerų norų galės dar
šiek-tiek gyvuoti, iki Maskva galutinai neužkars jai “au
tonomiją” ir iki naujai organizuojamas seimas nebus
priverstas “nutarti” susidėti su Sovietų Sąjunga.
Pranešimas iš Kauno Birželio 18 d. sako:
“Naujai susidarius vyriausybė šiądien atliko eilę
konkrečių darbų, susijusių su valdžios perėmimu — da
vė ištikimybės konstitucijai iškilmingą pasižadėjimą. Mi
nistras pirmininkas Paleckis pagal konstituciją perėmė
Respublikos Prezidento pareigas. Vyriausybė greičiau
siu laiku paskelbs deklaraciją. Lietuvos ir Sovietų ka
riuomenių santikiai draugingi, sklandus. Lietuvos gy
venimas ramus, visi dirba savo kasdieninius darbus”.
Iš naujosios vyriausybės labiausia džiaugiasi musų
komunistai, kas parodo kad dalykai eis sulyg jų troški
mų — Lietuva bus Maskvos tarnas. Parodo kad naujo
ji vyriausybė komunistams patinkama ir tas faktas kad
paliuosuojami Lietuvoje politiški kaliniai, komunistų
džiaugsmui, daugiausia komunistai, esą apie 600 jų pa
leista iš kalėjimų ir koncentracijos stovyklos.
Jie džiaugiasi dar ir dėl to jog žino kad į išleistųjų
vietas bus grudžiami, uždaromi kiti, kurie rūpinosi sa
vo šalies reikalais....
Paskelbta rinkimai naujo seimo — ir mums lieka
laukti kokia bus ta vyriausybės deklaracija ir ką sei
mas veiks tokiose aplinkybėse kokiose šiądien Lietuva
atsidūrė.
Musų socialistai ir katalikai redaktoriai, komentuo
dami apie senąją Smetonos vyriausybę, pripažysta kad
jai nepritarė, bet visgi, sako, ta vyriausybė buvo iš savų,
Lietuvių, ir darė kas buvo naudinga Lietuvai. Dabar,
sako, turės daryt tą kas bus naudinga Maskvai....
Ar ilgai ta padėtis Lietuvoje viešpataus? Gali už
sitęsti kelis mėnesius — iki Hitleris galutinai nesuma
nys pult Rusiją užgrobimui Ukrainos, arba eilę metų,
nes kolei Vokiečiai Sovietų neužkabins, Maskvos carai
vis bus įsikabinę toms mažoms Pabaltijo šalims į gerk
les ir lauks, apsvaigę, tos baisios valandos....
Visu tuo laikotarpiu, po “apsaugos” priedanga, pa
sijungę tas mažas šalis varys jose komunistinimo darbą,
suradę naujus joms “prasižengimus”, jeigu neužteks tų
ką iki šiol išgalvojo, savo užgrobimui pateisinti....
Musų Amerikos Lietuviškų komunistų didžiausias
huliganiškumas apsireiškia jų koliojime buvusio valsty
bės Prezidento A. Smetonos. Tai jų purvinose sąžinėse
pasireiškimas džiaugsmo tautininkų vyriausybės išver
timu. Antanas Smetona nudirbo tautai visą savo gy
venimą tokius darbus kokiems nei vienas negali prisilyginti. Musų gi komunistai, jų laikraščių redaktoriai ir
vadai, kurie drysta tą gerą senelį jo paskutinėse gyve
nimo dienose taip dergti, privalėtų pažiūrėti į savo są
žines :
Juk tai juodžiausi desperatai, sukčiai, lupikai, dar
bininkų išnaudotojai, apgavikai, kurie nuo 1917 metų
išviliojo po visokiomis priekabėmis desėtkus tūkstančių
dolarių iš juodų, tamsių darbininkų!
Jeigu tokie rakaliai drysta į kitą žmogų akmenį me'iti tai tas reiškia ne ką kitą kaip pranašystę kad visas
komunizmas turės būti nušluotas — nes nedorybė ir jos
nešėjai sulaukia baisaus galo! Sulauks ir jie, nežiūrint
kiek jiems dar seksis siausti ir žmones mulkinti.
•

TTITJLERIS, blokšdamas Prancūziją, pareiškė Amerikos
* * korespondentui, jog jis Amerikos nekliudysiąs —
neturi jokių norų į Ameriką vykti ir ją užkariauti — ir
tų imperijos vadų “kurie tą imperiją griauja”. Toks tai
šalį užpulti, sako jis,' esą “vaikiški ir keisti”.
Jis kovoja už palikimą Europos Europiečiams, ly
giai kaip Amerikos šalys turi nusistačiusios — Amerika
Amerikiečiams.
Jis dar pridėjo jog kariauja “sunaikinimui” tų Bri
tų imperijos vadų kurie tą imperiją griauja“. Toks tai
to žmogaus didelis pasitikėjimas savimi, kuris iki šiol
pasekmingai užpuolęs pamuše mažas šalis ir tuo pasi
darė sau laisvą kelią užpulti Prancūzijai ir Anglijai.

Nėra abejojimo kad milžini
škos Amerikos gyventojų dau
gumos .mintis yra linkėti Ang
lijai ir Prancūzijai laimėjimo
šiame kare'. Vokietijos, Itali
jos ir Sovietijos bendro fronto
draugų Amerikoje mažai. Ma
tydami laikiną bendrafrontininkų karinį pasisekimą, daugelis
Amerikos gyventojų pradeda
perdaug karščiuotis ir pyktį
kreipti prieš ateivius, kurie
buk čia suką “penktas kolumnas” ir kitas prieš-valstybines
organizacijas.
Kongresas išleis įstatymą
suregistruoti ateivius, Georgia
valstijoje ateiviams uždrausta
laisniuotą 'biznį daryti, dauge
lyje vietų ateiviai persekioja
mi.
Rimtesni Amerikonai (pav.
New York Times dienraštis)
nurodo kad milžiniška Ameri
kos ateivių dauguma yra ra
mus, darbštus ir Amerikai pri
tariu žmonės. Jie kviečia vi
suomenę nepasiduoti isterikai.
Kiekvienas ateivis juk ne nazis, komunistas ar “penktos
kolumnos” maršuotojas.

atliko tris keliones į Europą ir
pramoko Latvių ir švedų kal
bas. Savo patarimais jam pa
gelbėjo Princetono universite
to Prof. Bender, Leipzigo (Vo
kietijos) Prof. Gerulis ir Har
▼tv
vardo Prof. Cross.
Butų gerai jei visuomenė su Visuomet!
keltų ganėtinai lėšų Prof. Gali
nio veikalą atspausdinti ir pla Sovialistų dienraštis Naujie
nos rašo: “Socialistai visuomet
čiai paskleisti.
stojo už kooperavimą su demo
kratiniai nusiteikusiais elemen
Linki Vokiečiams Laimėti tais”.
Chicagietis Tūba, gryžęs iš Naujienos turbut pamiršo
Lietuvos, Naujienų korespon savo garsų kooperavimą su ko
dentui pasakoja kad vžmonės munistais taip vadinamame
Lietuvoje linki Vokietijai ka “Amerikos Lietuvių Kongre
rą laimėti, nes, sako, Lietuva se”?
tada išliks sveika. Aliantams
laimėjus, atkius Lenkija, kuri
• AFRIKOJE, Vryheld disLietuvai vėl visokių bjaurybių Irikte, auga daugybe tuliponų
galės pridaryti.
gėlių, kurių prisiėdę galvijai
Nors sakoma kad ”Liaudies krinta nuo širdies ligos.

MANO TROŠKIMAS
Mano troškimas — būti artoju,
Išeit į saulę į arimus,
Kur melsvi toliai žaliųjų gojų
Sidabro gijų pina sparnus.
Mano troškimas — art juodą žemę,
Su plieno dalgiu šienaut lankas,
Juk man arimai ateitį lemia,
Trokštu tos laimės tiesdams rankas.
Lakštutės balsas, vakarai tylus,
Karklai svyruokliai ten paupyj,
Žalių dirvonų atdusiai gilus.
Nerimą ‘kelia mano širdyj.
J.U.
J. Katkevičius.

PAEŽERYJE
Ežeras banguoja,
Supasi ir plakas.
Kyla baltos bangos
Ežero sonatoj.
Neria melsvos paukštės
Iš dangaus į žemę.
Kiek čia vieši laimės,
Džiaugsmas čia gyvena.
Vakarais nuaidi,
Suplaukia čia dainos.
Viskas, viskas nauja,
Viskas, viskas mainos.
Nors čia butum vienas,
Vienas ir be draugo,
Tau neįkyrėtų,
Tau nebūtų skausmo.
Tat liūliuok, banguoki,
Melsvas ežerėli,
Nes nutilo skausmas,
Džiaugsmas pasikėlė.
Balys Buinauskas-Jazminaitis.
Šiauliai.

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje

M. Springborn
Nomeda nežinia kodėl paraudo ir nieko ne
atsakė.
Taip slinko dienos vis trumpėdamos ir trumSpeiguota žiema sukaustė Natangų žemę. I pėdamos. Klauzas nebežinojo kaip laiką skai
Per dienų dienas šnarėjo sniego skepetos, tar čiuoti, kuri diena, kuris mėnuo. Čia laiką visi
tum norėdamos palaidoti viską. Tuomet pilyje skaičiuodavo tik dienomis ir naktimis, vasaro
užvirė kitas gyvenimas. Nuolatinės audros ir mis ir žiemomis. Klauzas norėjo žinoti kurią
lietus žmones labai suniukina; bet speigams at dieną jo ordino broliai švęs Kalėdų šventes. Kad
ėjus, visi atkuto.
nepražiopsotų Kristaus gimimo dienos, jis atsi
— sala. Pagaliau turėsim žiemą, — svei nešė eglės šakelių ir jomis papuošė savo Nukry
kino vienas kitą linksmai, lyg prieš kokią šven žiuotąjį ir kas vakaras prie jo meldėsi, kol sau
tę.
lė ėmė kilti aukščiau danguje ir dienos ėmė eiti
Visi bandė ar jau geras sniego kelias, ar ilgyn. Dabar jis žinojo kad Kalėdų laikas jau
upės jau tvirtai užšalusios. Iš tolimų kampelių praėjęs.
traukė į svečius bajorai, ir didžioji pilies salė
VII
vis skambėjo linksmomis geriančių dainomis iki
vėlybos nakties. Lankėsi visi Manto bičiuliai,
Vieną dieną Klauzas sėdėjo, kaip paprastai
rykiai ir kiti bendruomenių vadai: puikusis Gla- medžioklės dienomis, Herkaus Manto kambary
pa Ermlandietis, rimtas Auktuma Pomeranietis je. Jie buvo aptarę visas naujienas, kai staiga
ir iš kaimynų Bartų šalies drąsusis Dovanė ir kunigaikštis paklausė:
Linka, jo narsus kovų draugas. Jie ne tik ger
— Pasakyk man stačiai, riteri Klauzai, ar
ti ir valgyti čia atvažiavo, bet ilgai su Mantu mes, Prusai, nesam taikingi žmonės ir ar su
užsidarydavo kamberėlyje. Tarėsi dėl ateinan mumis negalima puikiai gyventi?
čios vasaros žygių. Klauzas turėjo manyti, ma
Klauzą labai nustebino šis klausimas; su ra
tydamas visus svečius, kad jeigu tauta tokia did miausia sąžine jis patvirtino tatai.
vyriška kaip ir jos vadai tai orino dienos Prūsi
— Tai pasakyk man, — tęsė toliau kuni
joje jau suskaitytos. Jis atsiminė tuos žodžius gaikštis, — dėl ko jus, kryžiuočių ordino rite
kuriuos prieš keletą metų buvo girdėjęs iš Hol- riai, neleidžiat mums gyventi ramiai šioje ša
denštetiečio ir įsitikino jų teisingumu; tai buvo lyje, kuri nuo senų amžių mums priklauso? Dėl
priešai kurių neturi gėdytis joks riteris.
ko jus atėjot ir sukėlėt karą krašte ir tautoje
Taip pat ir Herkus Mantas su saviškiais iš kuri jūsų niekuomet nenuskriaudė? Ramiai gy
važiuodavo viešėti kaimynuose. Bet daug daž veno musų giminės savo žemėje, žinoma, buvo
niau žirgai buvo kinkomi medžioklei, ir kuni ir musų tarpe nesutikimų ir kivirčių su priešais
gaikštis parvilkdavo pilin stumbrą, briedį arbh Mozūrų ir Lietuvių pasieniuose, bet visa tai vai
šerną. Ruošdamasis į pirmą medžioklę, Herkus kų žaislai palyginus su šiuo karu su ordinu.
Mantas inėjo į Klauzo atskirąją ir atsinešė dvi Jums čia atvykus, be paliovos tekėjo upės krau
jo. Dėl ko jus čia atsidanginote?
jietis.
— Imk ginklą ir važiuok drauge, riteri, —
Toks pašnekesio pasisukimas Klauzui buvo
tarė jis. — Juk gali sukirmyti besėdėdamas. labai nemalonus. Svyruodamas jis atsakė:
Medžioklė duoda naujų jiegų. Petis į petį galė
— Konradas Mozuriškis pašaukė kryžiuo
čius į pagalbą. Ordino pareiga gelbėti krikščio
sim susigrumti su stumbrais ir briedžiais.
Klauzas linksmai sviedė šalin medžio raiži nis, kurie pateko nelaimėn.
— Kad P'erkunas butų negyvai pritrenkęs
nius, ant kurių dirbo, ir griebė jietį. Koks ma
lonumas vėl laisvai skubėti į medžioklę su gin tą Mozūrų kunigaikštį, jam dar nespėjus pasių
klu rankoje! Kaip linksmai čiuožė rogės per sti pasiuntinių. Jo krikščionystė buvo nelabai
sniegais nuklotus kalnus. Taip tyliai jog nebu tvirta: aš tai esu girdėjęs ne iš vieno žmogaus
vo girdėti dargi arklių kanopų tapsėjimo. Ir kuris gyveno tuomet Mozurijos valdovo pilyje.
kaip gražus miškas savo žiemos puošnume. Pa O kai dėl jo šalies skriaudimo, tai aš negalėčiau
keliais žibėjo beržai, sniego lustais taip apsiklo pasakyti kas pirmutinis sukėlė pasienio nera
ję jog vargiai begalėjai įžiūrėti kur pajuodusią mumus. Tai buvo neprotingas ordino žingsnis
šakelę. Po nakties šerkšnų saulė spindėjo kaip globoti Mozūrus.
pasakos rūmuose. Kiekviena, šalčio nunuoginta
— Ordinas čia atvyko taip pat ir evangeli
šakelė buvo baltai pasipuošus ir blizgėjo saulės jos skelbti Prūsams. Pats popiežius juos čia
spinduliuose lyg keno ranka butų pabarščius dei siuntė, — aiškino Klauzas.
Mantas papurtė galvą.
mantų arba brangakmenių. Klauzas dar nie
kuomet nebuvo turėjęs progos gėrėtis kas aki
— Dėl ko jisai nepasiuntė pamokslininkų?
mirksnis besikeičiančiu žiemos miško grožiu. Ką turi bendra kariuomenė su tikėjimo tieso
Gamta jį visuomet galinga žavėdavo, ar links mis?
Klauzas karščiavosi.
mai juokėsi saulutė, ar sniego audros ūžė per
— Jau daug apaštalų čia lankėsi. Visus
medžių viršūnes. Jam rodėsi kad šis miškas yra
gražesnis už visus iki tol matytus kitus. Klau juos išžudėte. švęntas Adalbertas, šventas Bru
zas neatsiminė ar yra jo tėviškėje tokių miško nonas mirė jūsų krašte didesnei Dievo ir šven
tankumynų kaip Prūsų senmiškio gelmėse. Daž čiausios Mergelės garbei. Jų kraujas šaukiasi
nai jam rodėsi kad joks žmogus nei gyvulis ne dangaus keršto.
galėtų prasiskverbti pro šias tankmes, bet Pru
— Jau gana bus keršto. Už visa tai ordi
sai visuomet mokėjo surasti jose takus. Vasa nas paliejo upes Prūsų kraujo šiose žemėse.
— Ordinas juk yra įsteigtas ir pašauktas
ros metu didesnė miškų dalis ešti pelkėta ir ne
pereinama ; todėl visi nekantriai laukdavo pir krikščionių tikėjimui platinti, — tęsė toliau jau
mųjų speigų kad galėtų atkeršyti miško žvė nas nelaisvis. — Jo tikslas yra kova Švenčiau
rims už vasarą padarytą žalą javuose ir kaime sios Mergelės garbei, jo tikslas pagonis versti Į
nėje. Bemaž kasdien Herkus Mantas buvo miš į tikrą tikėjimą. Bet jis ne visuomet teisingas
ke. Klauzas taip pat. Pavojingas malonumas priemones ir kelius tam pasirinkdavo. Be to,
vaikyti stumbrus, vilkus arba meškas, bet ši juk reikia suprasti kad ir kryžiuočiai yra žmo
medžioklė labai traukė abu kariauti pratusius nės.
vyrus. Jie patys jieškojo pavojaus, kad paskui
Susimatęs vaikščiojo po kambarį Herkus
galėtų jo išvengti. Pagiriamai pasižiūrėdavo Mantas ir po kiek laiko vėl pradėjo:
riteriai vienas į antrą, kai gerai nutaikyta jie
— Aš visai nemanau kad jus tik dėl to čia
tis skrisdavo į žvėrį. Kasdien grynu oru kvė atsidanginot. Kuriems galams jus norit pa
puodamas Klauzas labai atsimainė. Dvasinin vergti šią šalį? Gerai, jus galit mus priversti
ko papročiai ilgainiui ėmę dilti jame. Jis pali apsikrikštyti, atsiųsti pamokslininkų ir paskui
ko kaip seniau, tik geras karys. Be to, j6 jau vėl sugryžti, iš kur esate atkeliavę, arba toliau
nas kūnas troško laimės ir džiaugsmo. Kartkar dangintis kitų tautų versti į krikščionių tikėji
tėmis jam rodydavosi kad šis karas gal jau bus mą. Juk dar liko nepriversti Lietuviai, žemai
pasibaigęs ir jis dabar norėtų visą gyvenimą bū čiai, o toliau dar Totoriai. Juk jums ilgam pa
kaktų darbo. Mus apkrikštiję, dėl to jus neno
ti taikoje su šiuo vyru.
Vieną dieną į Manto pilį atvyko Symeka su rit keliauti pas minėtas tautas? Kam jus prisavo žmona. Gucė buvo pilna gyvybės ir links sistatėte pilių musų krašte? Juk nelabai rūpi
ma. Nors ji dabar taip mikliai nebešokinėjo, o notės kad visi patekę ordino valdžion priimtų
vaikštinėjo pagarbiai bei padoriai, bet jos akys krikštą. Mums šis kraštas priklausė ir dabar
vis taip klastingai žibėjo kaip ir anuomet.
jus norit jį pagrobti. Ką mes bloga esame jums
— Tu visai paika kad nenori tekėti, — ta padarę?
rė ji Nomedai; — ne taip jau baisu būti žmo
(Bus daugiau)
na; Symeka labai geras.
— Ne visi vyrai tokie kaip Symeka, — at
šovė Nomeda.
SAPNININKAS
Vakare abidvi stovėjo ant namų slenksčio.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
Vyrai gryžo iš medžiokės. Jie parsinešė nušau gražiai
sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
tą lokį; Klauzas buvo laimingasis šaulys, nudo sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
bęs girių valdovą. Išdidumas spindėjo jo veide.
namuose.
Gucė nustebo jį'pamačius.
Kaina su prisiuntimu $1.00.
— Gaip gražiai jis atrodo, — tarė ji savo
draugei. — Gaila kad jis ne mūsiškis; tai butų
tinkamas vyras tau....
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
(Tęsinys iš pereito nr.)

Reikalaukit “Dirvoje”
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DIRVA
POPULIARIAI KON
CERTAI TĘSIAMI

HIPPODROME
4 47—>

o

r our bons

”

Ši šeštadieni ateina į Hippodrome
Clevelandas Ruošiasi
teatrą paveikslas “FOUR SONS”,
Kad Clevelando dirbtuvės ei
vienbalsiai kritikų išsauktas
na pirmyn pasiruošimui dirbti kuris
kaipo gano jaudinantis, gražiai įti
karo reikmenis labiau negu iki kinantis vaizdas. Vyriausią rolę uži
šiol dirbo galima matyti ir iš
Don Ameche, kuris vaidina ge
to kad paežeryje privežta kal ma
riausiai iki šuolaik. Jis parodo dra
nai geležies rudies ir ji vis dar matinę jiegą dar netemytą ir vei
gabenama. Rudis ateina lai kia smagiu stilių. Eugene Leontovais iš tolimos Minnesota val vich užima rolę kaip motina tų
stijos.
sūnų.
Ti labai tinkanti.
Mary
Didžiosios plieno išdirbystės Beth Hughes čia turi savo geriau
kuriose dirba tūkstančiai dar sią vaidinimą ką ikšiol turėjo. Ki
bininkų, ruošiasi nuo savo pa ti asmens, Alan Curtis, George Erprastų darbų persimesti į ga nest, Robert Lowry, Lionei Royce,
minimą karo reikmenų.
ir Sig Rumann.
Daug kas mažesnėse dirbtu
vėse jau gaminama, arba eina
pasiruošimai. Aliantams daug Penn Square Theatre
kas jau senai buvo ir yra Cle EUCLID ties EAST 55th ST.
velande išdirbama.
Jeigu aliantai pralaimėtų šį “LIGHTS OUT IN EUROPE”
karą tai Amerika turės dar la Birželio 27 d. pradedama rodyti
biau ginkluotis. Tada liktų paveikslus iš Europos karo, tai —
Amerika viena atsispirti prieš “LIGHTS OUT IN EUROPE,” ku
ris nutrauktas Lenkijoje, Anglijoje
diktatorius.
žinomo paveikslu gamin
Plieno dirbtuvės Clevelande ir Danzige
Herbert Kline.
Visi tūrėtų
dirba gerai ir tikisi dar dides tojo
matyti šį paveikslą, nes jis labai
nio biznio po Liepos 4 dienos. jaudinantis, krečiantis ir geriausias

Jau trečia sąvaitė kaip tęsias po
puliarus koncertai Clevelando Audi
torijoje šiomis dienomis. Trečiadie
nių, Penktadienių ir šeštadienių va
karais, laiku 8:15. Koncertuose da
lyvauja žymus artistai, kaip tai
Carroll Glenn, garsus smuikininkas,
rodysis orkestroje po vadovyste Rudolph Ringwall, Treciadiny, Liepos
10 d.
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<
«

■
■

■ itib ■ ii ■ ■ ■ ■ i į'-h ■ i ■ ■ » ■ ii ■ ■ g ■

i ■ ■ ii ■ i i ■ 11111« a ■ « ■ « ■ 11 ■ ■ ■ ■ ■

■ iti>

VILNIAUS KATEDRA

Kovo 10 d. 1387 metais Jo tuota ta katedra tebestovi ir
gailos pastatyta senovės Lie šiądieną. Daug jos papuošimų
Taipgi bus Liepos 12 d. vakare tuvių šventajame miške Vil yra taip pat kito Lietuvio .Vil
Beryl Rubinstein ir Aurthur Loes- niuje pirmutinė Vilniaus medi niečio dailininko Smuglevičiaus
ser, duo-pianistai, o orkestrą ves
nė katedra 1419 metais visiš teptuko. Taigi, Vilniaus kate
Hermanu Adler, garsus Čekas ve
Naują, jau muri dra yra gyva ir neįkainuoja
dėjas. Bėję, Liepos 13 d. vakare kai sudegė.
nę
katedrą,
atstatė Vytautas ma Lietuvių Tautos šventovė.
pasirodys Hruby broliai, ir Panelė
Miriam Berg, sopranas.
Visi su Didysis, kuris 1386 metais pri
Ringtvall orkestru.
ėmė su savo broliais krikštą, ‘GEDIMINO SAPNAS’
Ketvirtą ir paskutinę savaitę bus pasidaręs nuo to laiko uolus
Masinio Freccia kaipo svečias ve naujojo tikėjimo globėjas ir
VILNIUJE
dėjas, dėl Liepos 18 ir 19 dd. vaka
rėmėjas.
rams. Antrame vakare bus Leonard
Warren, iš Metropolitan Operos. —
Vytauto Didžiojo meilė kata Birželio 15, 16, 29 ir 30 d.
Bus solistu. Ringwall vedėjos or likų tikėjimui nebuvo dirbtinė Vilniuje bus vaidinama miste
kestro Liepos 20 d. vakare.
ir nenuoširdi, nes popiežius rija “Gedimino Sapnas”. Mis
Pastaras programas bus didelis Martynas V, įvertindamas Lie teriją stato Lietuvos Valsty
kaipo užbaiga. Publikos tikima bus tuvos valdovo nuopelnus Baž bės Teatras, stato Dauguvietis.
50,000 kad paspirtų nuolat tokius
nyčiai, 1418 metais Gegužės 13 Muziką parašė Juozas Damb
koncertus laikyti vasaros metu.
dieną atsiuntė į Vilnių raštą rauskas, dekoracijas darė dai
Vietos 25c, Išanksto pirkti kidės paskirdamas
Vytautą Didyjį lininkas Makoinikas. Misteri
atvaizdas karo krizės kuri dabar
50c, Kitos vietos 75c ir $1.00. Gau
generaliniu
vikaru
visai Lie joje dalyvauja I Valstybės Te
slegia Europą.
ti tikietus gali Taylor, The May
• THE EAST OHIO GAS CO.
tuvai ir žemaičiams, įsakyda atro Dramos sąstatas ir teatras
Co. ir Higbee krautuvėse.
statydins dideles patalpas ku “LITTLE MISS MOLLY”
mas vyskupui ir dvasininkams “Vaidyla”, Valstybinės Operos
riose naturalis gasas bus pa Taipgi bus rodoma ir “LITTLE
solistai, choras ir baletas, Vil
jo klausyti ir remti.
verčiamas j skystą ir bus už MISS MOLLY,” gražus vaizdas iš
niečių suvestinis choras, sąsta
laikomas atsargai iki reikės. Airių gyvenimo. Filmo žvaigždes DIDELĖ MAISTO
Vytauto Didžiojo rūpesčiu ir te apie 250 žmonių, p. Mikuls
Tam įrengimui bus praleista šiame paveiksle yra Maureen O’Hara
PARDUOTUVĖ iniciatyva buvo įsteigtos že kio vadovaujamas, ir Vilniečių
milijonas dolarių ir talpins su Binkio Stuart, Phillip Reed ir
maičių, Voluinės ir Kijevo vys simfoninis orkestras. Be to,
150 milijonų kubiškų pėdų ga Tom Burke. Ištikro visi pamėgs
Musų
naujai
įrengto
j
pirmos
romantinga
Maureen
O
’
Hara
su
jos
kupijos, senovės Lietuvoje pa
so. Prie to, šešis milijonus do
larių leidžia Illuminating Elek Amerikonišku meilužiu, Phillip Reed. rūšies Grosernėje gausit vi statyta ne viena bažnyčia, o žinoma, dalyvaus taip vadina
tros kompanija savo patarnavi Gražus vaidinimas, ir gražios dai sokių maisto reikmenų nu Vilniaus katedra ypačiai glo ma teatrališka minia: Gedimi
mažintomis kainomis.
(30)
no palydovai, vaidilos, vaidilu
mo plėtimui. Milijonai dolarių nos šiame vaizde.
bota ir puošta. Vytautas Di tės, kaimiečiai, baudžiauninkai
bus išleista vandens tiekimo
dysis dėjo pastangų įkurti sa sukilėliai, knygnešiai, savano
plėtimui, ir su kitais viešų rei
IŠSIDUODA KAMBARIS
MILLER’S FOOD
kmenų darbais viso bus pralei Privatiška ineiga, Lietuvių
varankišką Lietuvos bažnytinę riai, šauliai, kariuomenės dalis.
STORE
sta Clevelando srityje apie 15 kaimynystėje, 7413 Superior
metropoliją.
Misterijos turinys — Vil
5333 Superior Avenue
milijonų dolarių.
avė. Suite 3.
Amžiai praėjo nuo Vytauto niaus įkūrimo legenda ir mu
41
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I droje pasiliko Lietuvių Tautai mento iki dabartinių dienų.
j neįkainuojamų palaikų, jų tar Pavartojama daug sceniškų
pe čia ilsis ir paties jos įkūrė efektų, ir ypatingai daug dė
jo kūnas.
mesio kreipiama į muzikališką
1931 metais tiriant aptikta pusę. Misterija vaidinama va
ir pirmutinės gotinio stiliaus karais, užtrunka porą valandų
Savininkas ir Kepėjas
Elta.
Vytautinės bažnyčios frontinės laiko.
e .•
= sienos ir pilioriaus fragmen
Dirvą — tas
tai prie choro pusantro metro Kas platina
platina apšvietę.
4023 E. 141 ST.
| gilume po dabartiniais pamai tais. Vytauto Didžiojo pasta
Telefonas WAshington 3227
tyta katedra buvo perstatyta
s= Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai =
~ dar keletą kartų: 1522 metais
Lietuvių kunigaikščio Vyskupo
EE Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.
Jono, po 1610 metų gaisro, po
1655 metų Rusų sunaikinimo,
§
VISADA PRAŠYKIT
ir pagaliau po 1760 metų Rug
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
S sėjo 2 d. katedros bokšto griu
vimo. šį kartą katedros atsta
tymo darbas teko Ukmergės
apskrities, Migonių kaimo bau
džiauninko Stokos sunui, Vil
Duodam ir išmainom Eagle Stamps—Charge pirkimai užrašoma Rugp. 1 d.
niaus meno mokyklos profeso
riui, Lietuviui architektoriui
Laurynui Stokai Gucevičiui.
Gausiai išpuošta, viduje ne
kartą perdažyta ir perremon-

| Skani Lietuviška Duona
PR. KUNCA1TIS

I
|

NEW DEAL
BAKERY

kuri įeina galion gole šios savaitės.
Bus popiet Tea Dance kas Sekma
dienį nuo 4 iki 6 vai. per likusį
sezoną. Įžanga į Ballroom dėl po
duoda “AMERICA’S FAVORITE
pietinių sesijų bus 25c ir taksai.
DANCE MUSIC”
Resorto vedėjai pareiškia kad si
Dėl
nauja tvarka bus paranki visiems
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE
pasišokti prie gerų orkestrų k.t.
Birz. 28 iki Liepos 4 dd.
Kaye, Kemp, Savitt, Herman, DorSekant Sammy Kaye didelį pasise scy, ir kitų.
kimą, Hal Kemp bus čia visą sąĮžangos į Ballroom Cedar Pointe
vaitę, duodantis gražiausią muziką
šokiams. Kas kart daugiau jis žmo bus tokios pat kaip pernai, dėl pa
prastų šokių sesijų.
nių patraukia.

HAL KEMP
ir jo orkestrą

Orkestrą teikianti kaip yra vadi
Šiokių dienų vakarais, įžanga 50c
nama “Amerikos Mėgiama Šokiams ypatoi, šeštad. ir Sekmad. vakarais
Muziką, skiria didelį reportuarą 75c ypatai. Taksai ekstra. Pirmam
grąžui melodijų, visos kurios atlie Tea Dance gros Kaye orkestras.
kamos
nepamegz-džiojamu
stilių,
kuris padare Kemp pirmu mėgia
mu kur tik jis su orkestrą pasisu
DIDELIS ATIDARYMAS
ka: Jo orkestre geri muzikantai,
kaip tai Le Maire ir Allen. O Janet
NAUJO RESTAURANO
Blair dainuos keletą dainų.
Cedar Point resorto vedėjai praUPREME
nėšo kad žmonių daugiau atsilanko.
Su Liepos 4 d. ir Hal Kemp praneš
ama kad bus daugiau dar žmonių
6930 Superior Avė.
čia atsilankiusių.
The National
Broadcasting Co duos per WTAM
įteletą Kemp programų.
Specialus valgiai — žuvis,

S
RESTAURANT

ĮVEDAMA NAUJO SEKMADIENIO
POPIETINĖ TVARKA

steiksai, ir šiaip valgiai. Aclara dieną ir naktį ir Sekma
dieniais.

Paklausus daugybė norinčių, Ce
dar Point resorto vedėjai praneša
kad įvedą naują popietinę tvarką,

vieną dolarį — pusei metų.
Dirvą galima išsirašyti už

VJ-r

NEW DEAL DUONOS Į

THE

CO.

MAY

HAN’S CAFE
PARANKI

Didelis Pasirinkimas

Užkandžiai — Alus iš Krany

NEEDLEPOINT TAPESTRIES

i.25

Vertės

i.oo

Visokių rūšių

2-00

Vertės
in didumo.

1.50

A50

Vertės

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

2.00

Dalinai baigtų — tik reik pabaigti.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)
ENdicott 8908

Pradedantiems Siūlymas
NEEDLEPOINT TAPESTRIES
Tinkami impilukams, paveikslams, tt.

UŽEIGA

12 x 12-Inch dydis

19c

25c “DutChėss” Tapestry Yarn Siūlai 40 jardų......... 20c
Visas stockas geresnių Needlepoint šmotelių 15% numušta

HARRY’S
Electrical Service Co.

IŠSIUVINĖJIMUI MARGINTI IMPILAMS UŽVALKA
LAI,
50c vertės—atsiulėtais kraštais,
pora 39c

Washing Machine — Vacuum
Cleaner ir Radio
Taisymas

50c Marginti užvalkalai, atsiulėtais kraštais ........
pora
69c—90c Išsiuvimui Marginti užvalkalai .......................................... 49c iki
3.95—6.95 Margintos Kaidros ........................................................... 2.98 iki
55c Marginti drobiniai abrusai ........................................................................
75c Margintos drobinės skaros
..............................................................
39c Marginto Multino Kūdikiams Kimonos ..............................................
59c Marginti Bath Tub uždangalai ...............................................................
59c Marginti Organdy Make-up Žiurstai ..................................................

VILNONIAI SIŪLAI MEZGIMUI,
79c
39c
50c
50c
50c
50c
85c

Flock
Flock
Flock
Flock
Flock
Flock
Flock

4 uncijos

Ombree Siūlai Mezgimui, 4-oz.......................................................
Shetland Yarn 2-oz.............................................................................
Germantown Yarn, 2-oz....................................
DeLane Txvist, 2-oz................................................................. »..........
Zephyr Sport Siūlai, 2-oz................................................................
French Fluff Siūlai yarn, 2-oz......................................................
Importuota Angora, balti ir kt...................................................

39c
59c
4.49
25c
50c
25c
39c
33c

Tūbai ir Reikmenys
Dykai apskaičiavimas su
šiuo skelbimu.
Visas darbas garantuojamas.

6919 Wade Park Avė.

HĖnd. 5283

54c
59c
30c
39c
39c
39c
39c
69c

(27)

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

COLORFAST CARPET WARP Siūlai, 800 jardų 23c
Verte 50c
50c Bucilla Wondersheen Knatiniai siūlai—700 yd..................................... 39c
25c Bucilla Red Label
Knatiniai siūlai—800 yd.......................................... 19c
39c Bucilla Blue Label
Knatiniai siūlai—800 yd.......................................... 29c
39c Bucilla Magic Sheen Knatiniai siūlai—700 yd..................................... 25c
50c Bucilla Candlewick Knatiniai siūlai—Virinimo nebijo .................... 24c
45c Dorothea Crachct
Mezgimui siūlai—700 yd ....................................... 33c
L25 Rugcraft Knatiniai siūlai, nedažyti, 2Į£ sv.......................................... 1.00
55c Musgrove Takams siūlai, Knatiniai, % sv............................................. 45c

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

Pašto ir Telefono orderii išpildomi . . . Tel. CHerry 3000
(Su pašto orderiais pridėkite 3% Ohio Sales Tax)

14602 THAMES AVĖ.

THE MAY CO. . . . ARTGOODS . . . FOURTH FLOOR

Telef: MUlberry 0744
■
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SUSTOKITE ir apžiūrė

kite gaso šaldytuvą — jo
maži operavimo kaštai jus
nulinksmins. Mažas žibu
rėlis gaso visa darbą atlie
ka ir kaštuoja apie 2 centu
j dieną.
PAŽIŪRĖKITE į gražu

šaldytuvą . . . lengvas gra
žiu užlaikyti. Saugios len
tynos. Tam tikra stalčia,
dėl daržovių ir mėsai juos
gerai užlaikyti. Parankus
įtaisymas šaldytuve dėl sušaldymo kurių valgių.
i

IR

PAKLAUSYKITE!

Jokio balso dabar nei vėliau
iš GASO šaldytuvo. Todėl
kad jokių Krutamu dalių
nėra šaldymo dalyje. Nie
kas negali išdilti, sugesti,
nešaldyti ar kad reikėtų
taisyti ir kitą dalį įdėti. Su
tykiu gaso šaldytuvu jus
gausite daug metų patar
navimo — Jus taipgi patau
pysite ir pinigų, dabar ir
ateityje.

Sustokite, Pažiųrėkite ir Pa
klausykite apie moderną
gaso šaldytuva—ir gaukite
sau daugiausia naudos už
savo pinigus.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
THE MODERN GAS KITCHEN iŠ CLEAN » CUMFGRTABLE e CON VENIENT

®
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į CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS

❖-------------

PHONE:

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

Dirvos 25 metu Jubiliejinis Penkių bilijonų dolarių Ame
piknikas įvyko pasekmingai pe rikos ginklavimosi programas,
reitą sekmadienį, Birželio 23 prie to pridėjus naujus milijo
d. nors nuo ryto lyjo ir atrodė nus kuriuos aliantai leidžia pir
kad piknikas neįvyks, tačaus kimui sau karo reikmenų, iki
apie piet tamsus debesiai pra ateinančio rudens išjudins dar
sišalino ir saulutė pasirodė pil- bus taip kad kiekvienas Cleve
mane skaistume ir šildė visą lande kas tik galės ir norės
dieną, iki septintos valandos, dirbti galės gauti darbą.
kada vėl pradėjo lyti, ir publi Tą pranašauja Clevelando
ka skubinosi namo.
didieji biznio žmonės. GinklaBuvo atvažavę svečių iš to vimasis pakylės Clevelando di
limo kaimyniško miesto Pitts džiąsias ir sunkiąsias industri
burgh ’o, net penkios mašinos: jas, nuo kurių priklauso visų
J. Virbickas su žmona, ir sunum biznių pakilimas.
Vytautu; J. Petraitis, Kaula- , Jau dabar Clevelando maši
kiai, Kazlauskai, Viktoravičienė, nų įrankių ir orlaivių dalių išMartinioniai, Petrikiene ir bū dirbystės pajuto didesnį gyvu
relis jaunoulių kurių vardų ne mą ir nekuriems specialiams
teko sužinoti. Taipgi buvo sve darbams negauna darbininkų.
čių iš apielinkės miestelių ir Dirbtuvės dirba šešias pilnas
Danevičiai iš Lorain, Ohio.
dienas ir naktis savaitėje ir
Dirva dėkuoja visiems darbi daugiau moka dirbantiems virš
ninkams kurie prisidėjo patar laikį.
navimu prie užkandžių ir gėry Bet pilnas smarkumas gink
nių, ir svečiams už atsilanky lavimosi darbuose Clevelande
mą, kas padarė pikniką pasek bus pajaustas Rugsėjo mėnesį,
mingu.
sako žinovai.
Laimėjo dovanas (prizes) se Kai už trijų mėnesių darbai
kanti :
ims smarkiai eiti, darbų bus vi
(5) Prenumeratas metams:
siems kas tik pajiegs dirbti vi
Margaret Klanauskas
sokiose išdirbystėse Clevelande
Juozas Bendleris.
ir apielinkėse, suprantama ir
Stasys Gurklis
visoje
šalyje.
Frances Polteris
Be
to
tikima didžiausio judė
Juozas Guzauskas.
jimo
ežerų
istorijoje šį sezoną.
Didžiausia šeimyna piknike:
St. Gurklis, penki šeimynos Geležies rudos pervežimas eže
rais tikima pasieks 65,200,000
nariai, $2.00.
tonų.
Jauniausias dalyvis:
Carol Ann Apanaitis, Duk Plieno išdirbystės Clevelan
relės Jono Apanaičio, $1.00. de pasiruošusios išpildyti visus
padidėjančius plieno reikalavi
Seniausias dalyvis:
mus.
Juozas žemgulis, $1.00.
Iš toliausia atvažiavę:
Juozas Virbickas, iš Pitts
burgh, Pa.
7 IR 7
1- mą Door Prize:
Modernišką Porch Chair, do Amerikos Lietuvių Piliečių
vana nuo Held’s Furniture, Klube sekantį Penktadienį bus
6900 Superior Avė. laimėjo du traukimai. Pirmas trauki
Vincas Matusevičius, Medina

mas bus 9:30, antras 11:30,

Avė.
2- ra Door Prize:
Electric Fan, laimėjo Miss
Elsie Urbonas, Cleveland.

nes yra narių kurie nori išban
dyti savo laimę anksciaus, ki
ti vėliaus, tad norime paten
kinti visus, ir prašome įsitemyti. Praėjusi Penktadienį buvo
laimingi tik du iš penkiolikos.
P. P. Muliolis.

PADĖKA

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpinės Draugijos pikniko rengimo
komisija dėkoja publikai už at
silankymą piknike ir šiems na
riams kurie darbavosi piknike
sekmadienį, Birželio 16: Mikas
Čigas, Juozas Vilčinskas, Juo
zas Bernatonis, Vincas Velioniškis, B. Drasutienė, Ona Ja
sulaitienė, Magdė šalčienė, M.
Liutkus, V. Salasevičius, Ant.
Danis.
Komisija: M. šalčius, P. Ja
sulaitis, M. Drasutis.

Apsivedimai Birželio

menesį Padidėjo
Šį Birželio mėnesį apsivedimui leidimų jieškančių porų
skaičius padidėjo 10 iki 15
nuoš. lyginant su pereitų me
tų Birželio mėnesio apsivedimais. 1939 m. išduota Birže
lio mėnesį 1,289 leidimai apsi
vesti. šio Birželio mėnesio ga
lutinų žinių dar nėra.
Apsivedimai 1939 ir 1940
metų eina šitaip:
1940
1939
Sausio- mėn. 634
529
Vasario
582
557
Kovo
561
490
Balandžio
789
699
Gegužės
1,121
929
Cleve
lando diocezijos 12 kunigų, Po
piežiaus sprendimu pakeliami
į monsinjorus.
Ceremonijos
formaliai įvyks Birželio 30 d.
Clevelando katedroje. Taipgi
keturi paprasti katalikų dar
buotojai apdovanoti popiežiaus
skirtais ordinais.
• 12 MONSINJORŲ.

JOHNG.POLTER

Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo aptaisymo darbu ne tik iš vidaus
bet ir iš lauko. Užsakykit savo
darbą, tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio,
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St,

Telefonas POtomac 6899

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

Pilietinių Popierų
Jieškantiems
Amerikai sujudus ginkluotis
dirbtuvėse vėl pradėta versti
darbininkus išsiimti pilietiškas
popieras. Prie to dabar Lietu
voje įvykus pasikeitimui, kiti
patys labiau imsit rūpintis pa
likti šios šalies piliečiais.
Bet kaip kelis kartus pirmiau
Dirva persergėjo, taip ir dabar
nori priminti jog yra asmenų
kurie nori pasinaudoti iš pilie
tybės jieškančių ateivių. Apsisaugokit jų, ir pirmiau pa
klauskit kiek jie už blandos iš
pildymą reikalaus, šalinkites
nuo tokių kurie pakuždomis
prašys užmokėti jam kelis desėtkus dolarių ir jis pažadės
parūpinti jums pilietybės po
pieras greitu laiku. Niekas to
negali daryti ir negali žadėti,
nes gali pakliūti į didelę bėdą.
Viskas turi eiti per legalius
šaltinius, ir pilietybės aplika
ciją siunčiant reikia mokėti tik
$2.50 valdžiai. Jokiu budu ap
likacija negali jums kaštuoti
nei penkių nei daugiau dolarių,
todėl saugokitės nuo tokių pa
tarnautojų.
Dirvos Agentūra patarnauja
Lietuviams blankų išpildyme ir
laivų vardų suradime už visai
minimalę kainą. Krepikitės į
Dirvos Agentūrą sau patogiu
laiku, išskyrus trečiadienius ir
ketvirtadienius.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai,
Administracijai ar Agentūrai
kokius paklausimus, visada. įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

K. STONIS

PICNIC A SUCCESS

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

-

CLEVELAND, OHIO

CRIBBLER ‘S
CRAPS

TO BE MARRIED

The ‘Dirva’ Picnic taking the inRūpinasi Amatininkais
clement raining weather into consideration was truly a pleasant and
Karo Darbams
entertaining affair. The crowd was
By Jay Dee
of good size, with a five car exi»ai
■
eursion coming from Pittsburgh, Pa.
Clevelando Industrijų Sąjun
Even though the weather did sucga skubiai dirba planus lavini LITHUANIAN STAIl OF RADIO STUDENT’S BOOK ON LITHUANIA ceed in scaring off some of the
mui reikalingų darbininkų dir
SKIT
A Lithuanian student of Colum- would-be fun-makers, those that did
bimui karo reikmenų.
bia
University has written a work come were a jolly and gay lot.
One of the few Lithuanian femientitled “Economic Reconstruction
Unijinėse dirbtuvėse priėmi nine
Added to the fun and low-cost
stars on the air is Helen Menmą naujų darbininkų ir davi ken. Miss Menken is “Brenda” of of Lithuania after the World War” of the refreshments the following
for
his
M.A.
degree.
The
book
conmą progų dirbti ant mašinų re the eurrent radio skit, “Second Hus- tains six chapters, viz. Introduction were the happy prize winners:
guliuoja ir varžo unijos, todėl band” which is heard every Tues- (history, population, land and its (1). Largest family present — A
be kita ko rūpinamasi kad to day evening over CBS.
resources, elimate), Agriculture, In- $2.00 prize. — Mr. and Mrs. Stankį varžymą unijų vadai paliuo- Of course her story of fame and dustry, Foreign Trade, Finance, and ley Gurklis, 8909 Columbia Avė.
a tidy fortune is not one of fairy-, Conclusion. The work is generoas- C2) Youngest child present — A
suotų.
style, būt one in which ly suplied with statistical material $1.00 prize — Carol Ann Ananaites,
Nacionalė Jaunimo Adminis godmother
she hąs labored since childhood. It and gives an ample bibliography 1 year old daughter of Mr. and
tracija nori sunaudoti apie 120 was at the age of five that she of publications on Lithuania in Eng- Mrs. John Apanaitis, 16004 Hunttūkstančių Ohio valstijoj esan appeared as a fairy in “A Mid- lish and other languages. Consul- mere Avė.
General Budrys in a press appeal
čių jaunuolių, kurie baigė mo summer Night’s Dream”. That was to
Lithuanian professional persons (3) Oldest person present — A
beginning, from there on up it
kyklas ir neranda darbų. Nori the
and
associations, proposes to publish $1.00 prize — Juozas Zermgulis,
a long struggle of portraying
67 years old, 1583 E. 43rd St.
tuos jaunuolius pradėti lavin was
many Shakespearean roles in which the book with the help of their or
That there is (4) Family coming from the farti metalo industrijos amatų.
she displayed exceptional ability in ganized resources.
Clevelande bus įsteigta jau portraying leading female charact- a demand for such a book in Ameri- thest point — A $2.00 prize — Mr.
ca is proved by not only hundreds Joseph Virbickas, coming from the
nimo apmokymo centras, 1963 ers.
būt thousands of letters received farthest point in Pittsburgh, Pa.
East 57th st.
Perhaps her greatest artistic achi- by Lithuanian consulates asking for
evemen+ was her portrayal of Miss literature about Lithuania. The in- (5) The beautiful electric fan prize
Fairchild in “Three Wise Fools”. tent of this appeal is that such work was awarded to Miss Elsie Urban,
APSIVEDA
On the heels of this smash hit, she could be sent to the libraries of 917 E. 70th St.
in another as Diane in more important universities, law and (6) The big prize consisting of a
Senas Clevelando veikėjas ir appeared
Seventh Heaven”.
After a long commercial schools, and public read lovely steel porch chair vas won
ilgametis Dirvo skaitytojas, į “run
in New York it was staged in ing rooms, and it would also be by Vincas Matusevičius, 8518 MeriFeliksas Baranauskas apsives Europe where she made he debut useful for Lithuanians studying in dian Avė.
su Antanina žiniene Liepos 1 on the London stage.
American schools and often anxious (8) The 5 prizes of paid-up subd. naujoje parapijoje. Po ves Miss Menken is known as a to write something about the land scriptions to the Dirva were won
by the following:
tuvių su savo meiluže ir nauju graceful and charming personality of their fathers.
automobiliu žada atlankyti sa on and off the stage. She was
Margaret Klaucuskas, 1439 E. 92
vo gimines Pennsylvanijoje ir married to the movie actor, HumSt.
phrey Bogart and divorced him
Atlantic City. Iš ten vyks į while
Joseph Bendler, 10115 Nanford Rd.
he was štili on the stage. To
‘TWEEN YOU AND ME
New Yorką ir pro Canadą gryš her list
of achievements also goes
Stanley Gurklis, 8909 Columbia Avė.
namo į savo naują gyvenimo the coveted title of the best dress IF age and experience bring any- Miss Frances Polter, 405 E. 123 St.
vietą — 450 E. 148 St., Cleve ed female radio star. She has held thing, they should bring wisdom. Jos. Guzauskas, 6922 Superior Avė.
this title for three years, holding
• • •
land.
Kitty Carlisle, famous singer of
Many thanks are expressed to all
*
*
y
“White Horse Inn” fame to second WE see plenty of room for im- who helped in making this a sucprovement in our friends and our cessful and pleasant affair.
Norbertas Skirbantas, gerai place.
Kazy
Vilknis.
neighbors.
žinomas Clevelandietis, Birž.

30 d. apsives su Panele Bernice
Alexander, taipgi gerai žinoma
Amsterdamo mieste, N. Y. Ap
sives Amsterdamo Lietuvių bažnyčioej. Po vestuvių jauna
vedžiai vyks į Alexander Bay,
N. Y. Paskui žada apsigyven
ti Clevelande.

MIRIMAI
Birž. 20 d. mirė Juozas Kratavičius, 47 metų, nuo 1125 E.
79 St. Mirė dirbdamas ant
ūkės Berlin Heights, O. Palai
dotas Birž. 24 d., su misiom
Sv. Jurgio parapijoje, Kalvari
jos Kapinėse.
Paliko žmoną Antaniną, tris
sūnūs, Juozą, Alfredą ir Ed
vardą, ir vieną dukterį, Oną.
Laidotuvių Direktorė buvo
Della Jakubs.

•
Al Blozis of New Jersey continues
his “blitzkreig” of shattering records vvherever he goes. His latest
vietories were accomplished in Cambridge, Massachusetts.
Al cracked records even though
all the odds were against him. That
is the odds of. raining vveather. Al
took his pet first, and put the iron
spheroid through the air aeross the

IT’S a pity that no way has been
found to harness the energy that is
dissipated on golf courses, swimming pools, race traeks, bąli games,
and dance floors.
• • •

1307 Addison Road

ENd. 9276

Duosiu 10% nuolaidą kas atsi
neš šį skelbimą ir pirks sau vi
sokių reikmenų čionai.
(31)

TĖMYKIT MUSŲ SPECIALS

Draugija Clevelande gyvuo
janti jau 30 metų. Kiekvie
na taupymo knygutė yra ap
drausta per Federal Insurance
Corporation iki $5000. Sau
gesnio apdraudimo jokiame
banke negalima rasti. Gali
ma atidaryti taupymo knygu
tę ant mažos ar didelės su
mos — nėra jokio aprubežiavimo ir nuošimtį moka visi
ems vienokį pagal sumos.
Yra paskirta 3% ant depozitų
ir £1.00 ant kiekvieno šėro
stocko už pirmą pusmetį 1940.

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

Specialis
IŠPARDAVIMAS
PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTAD.
6% ALUS — 1.65 CASE
Mes turim kelių rūšių geriausio
stipraus alaus—6 buteliai 45c.
Taipgi laikom visokį vietinį alų.
Sustokit pasiimt kokio tik norit.
Pasirinkimas iš 55 įvairių rūšių.
Užlaikome 25 rūšis tyro Kali
fornijos vyno, 85c gal. ir aukš.
Taip pat mes dar turim kelis šim
tus dėžių Bock Beep, pasiimkit
patys.

“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metų—įdėkit
į laišką $1 dabar ir “Dirva”
lankys jus ištisą pusmetį.

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

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

I

EVA’S

| DRY CLEANINGf

| EVA PETRAITIS |
6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

j*
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S P O P T S
Eastern Division Soft
Bali Tournament — July
20—21 at DuBois, Pa.

Cleveland Lithuanian A. C. vvill
be rehresented in this tournament
defending the crown won lašt year.
This year the team is managed by
Elmer Mažeika and Joe Dubix, two
well known stars in this sport. Not
only is the Cleveland A. C. preparing for this Softball Tournament
būt is laying the ground work for
the coming bowling season. More
about this in the near future. If
you desire any advance information
THE COST OF WAR about the bowling please contact
Messers: Visnauskas, E. Mažeika,
If any of us wonder what the J. Dubi-x, A. Pesky, P. Vitonis, or
present war is and will cost, let J. Ivinksas.
him take a look at what the World
The present plans call for a
War Cost.
vveekdav nite for bowling, in the
The nearest figure was $331,600,- Lithuanian neighborhood.
000,000, as estimated by William
Martin, Jr., president of the New Už $3 metuose pralinksminsi#
^ork Stock Exchange it would buy visą kaimą — išrašykit
a great deal. This great deal is —
saviškiams į Lietuvą.
the amount spent would be sufficient “to have supplied every fam
ily in the United Statės, Čanada, DIDELĖ LIETUVIŠKA
England, France, Germany, Russia,
Belgium, and Australia with a $2,500
house on a $500 lot with $1,000
vvorth of furniture; a $5,000,000 library for every community of 200,000 inhabitants in those countries; C. Pakeltis Pharmacy
a $10,000,000 university for every
1001 East 79th Street
such community; a fund that at
five percent interest would yield
(Kampas Crumb Avė.)
enough to pay indefinitely $1000
Užlaiko
visokias namines ir im
a year to an army of 125*000 different teachers and 125,000 nurses, portuotas gyduoles nuo visokių li
and štili leave enough to buy every gų, kaip tai nuo aštraus užsisenčpiece of property and all the wealth jusio Reumatizmo, nuo įvairių
m France and Belgium at a fair
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
market price.”
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
REIKALINGA MOTERIS
migęs ir kitokių.

Dirvą

VAISTINE

namų darbui, paprastam val
gių gaminimui, apvalymui, tik
C. Pakeltis Vaistinė
du šeimoje; turi būti patikima. 1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonuoti po 8 vakare.
Telefonas ENd. 8533
WEstlake 514-W.
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Į Lietuviška Didele Išdirbystė

J Senas Drapanas padarom J
? kaip naujas, išvalom ir « =
sutaisom.
į
j Paimam iš namų ir pristatom.j.
gatavus atgal.

Following the wedding and reception for friends and relatives,
Mr. and Mrs. Skirbant plan to take
an extended honeymoon, stopping
at Alexander Bay (name of the
wife) in New York first.
After
the honeymoon residence may be
taken up in Cleveland. Lots of luck
to both you and your wife, Norb.

=
=

!

Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS

SHADSES

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds

=

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

:

STATĖ WINDOW SHADES

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih*

Dabar Laikas
r

ĮSIGYTI VASAROS REIKMENIS
Jau gatavi jums

Jau pats laikas

Maudymosi Kelnaitės

Šiaudinėms Skrybėlėms

maudymosi kelnai
tės su diržu ir kt.
69c

Vaikams

Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Į

It seems the longer a person rė
mams single the greater the shock
upon learning of their intention to
marry.
I suppose its because
have kr.own people to be in a sinj**
statė so long that a greater shock
is suffered when they decide to
enter another statė.
This other statė, the wedded one
is to be entered into by a wellknown Cleveland man and an equally popular Amsterdam, New Yorker. The man is Norbert Skirbant,
the young lady is Bernice Alexander. The marriage ceremonies will
take place in the Lithuanian Catholic Parish of Amsterdam, N. Y.,
home of the bride. The date of
+he all-important event is Sunday,
June 30th.

Ę HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. į

$į oo ir $į-45

Formai Cleaners Ine.

Telef. HE. 3365

4

Vilnonės ir Lastex, Rayon
Satin Lastex, gražių pavida
lu, su diržais ir viskuo

INSURED

•

WE’RE hoping that rules for domestic vvarfare will sometime be
established, and that one of the
rules will provide for a signal or
field for a' nešt distance of 52 feet, gesture by vvhich a husband can
six-eighth inches breaking the 6 indicate that he’s had all he can
year old record of Johnny Lyman of take, thereby stopping the fight.
California.
• • •
The second record fell when the
6 ft. 3 in. giant hurled the disc
167 feet 4 and five-eighth. inches. BY planning to take care of yourThis was a “mere” gain of 4 feet self, you can relieve the Big Planover the mark sėt by Eric Krenz ners of part of their burden.
some ten year ago. Incidentally in
this event Blozis heaved the discus
JOSEPH KODRIC
25 feet farther than his hearest
competitor. That’s somethin’.,
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR
VISOKIŲ GROSERIŲ
P E R R Y' S
PARDUOTUVĖ

7205 Wade Park Avė.

Lietuvių Taupymo ir
Paskolos Draugija

•

AL BLOZIS SETS NEW RECORDS

W1NE HOUSE

R E S T A Ų R A N T

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

AVĖ.

:♦

►^♦♦^♦♦^♦^♦♦^♦♦^•♦^♦^♦♦5*^*^*>§**^**J**J**^*<^**^**^*4^4J#*^**^**^**^**^**^**^**t** ‘***^*^**^**^**^*^**^**^**^**^**^**^*^**^**^**^*

DIRVOS PIKNIKAS , VIS! LAUKIA DAUG
DARBŲ
PASISEKĖ

■

-

___ Youth’s Forum___

*♦* *♦* *♦**♦* * ♦* *♦* *♦**♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦**♦* *** *♦* *♦* *♦* *•* *♦* *♦* *♦* *•* *♦* *♦* *♦'**•*

❖
I

ll—riI 11 llll—milHI

------------------------------------------------------------------ :

—------------------------------------------- ————

-—;

Vėrams Vėsus Vasariniai
SPORT MARŠKINIUS 1.00

. <
b<

Telefonas:

ir S

j -95

Vyram lengvos vasarai

kepuraitės

809 Society for Savings Bldg.
« Namų KEnmore 4740-W

Ofiso MAin 1773

24c

£gigiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiigiiiniiHii!iiHniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiimiiiiniiifi£

Vyrams 2 šm. Sanforizuoti
SLACK SIUTAI

ko jums labiausia reikia vė
siam dėvėjimui, tiktai po

Vyrams ribbed sportiniai
marškiniai, trumpos
50«

Vasariniai kaklaraiščiai

| Nikodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

$2-95 ir $3-95

65c

Šilk, Crepe,
~
•
Shanting
2 už $1.25
Vyrams Vasarinės
kojinės, visokių spalvų

FXV7 ĮZ Ą J Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
LJ I
1
už
centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

i

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

pilniausias pasirinkimas
Vyrams ir Vaikinams

$£•45

P. J. KERSIS

• !•

vėsus karštame ore
Visokių pavidalų, su ir be
apikaklių, balti ir spalvuoti
rankovės, apvali kaklai
VYRAMS puikus bryžiuoti
UNION SIUTAI
97c

••>f<

=

6522 Superior Avė.

|

|

HEnderson

9292

♦

=

• •

25c

Į The Wilkelis Furniture Co. |
=

Rakandų Krautuvė

E-

6307-11 Superior Avė.

|

N. A. W1LKELIS

=

Savininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

E
|
=
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