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ŽUVO 450 VAIKŲ
MOKYKLOJE

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

CHRYSLER STREI
KAS BAIGĖSI

Detroit, Mich. — Kovo 
24 d. gubernatoriaus Mur- 
phy pastangomis pasisekė 
suvesti akis i aki Chrysler 
automobilių dirbtuvės va
dą ir John L. Lewis, dar
bininkų organizatorių, ir 
jie sutarė padalyti streiko 
paliaubas. Lewis įsakė vi
siems “sėdėtojams” dirbtu
ves apleisti. Pradėta tai
kymosi tarybos ir tokiu 
budu baigiasi 17 dienu už
sitęsęs gana trukšmingas 
streikas, šiuo streiku bu
vo netekę darbo 60,000 dar
bininkų.

DU MILIJONAI SU
STREIKAVO

Paryžiuje pereitą savai
tę buvo sustreikavę du mi
lijonai darbininkų, protes
tuodami prie ‘fašistus’ už 
kruvinas riaušes Clichy 
priemiestyje. Riaušes bet
gi surengė patys kairieji.

Amerikoje praplito strei- 
tokie. - vipt l- 

kitados nei nesapnuota a- 
pie streiką. “Sėdėjimus” 
paskelbė įvairiuose mies
tuose esančių “5 ir 10 cen
tų” krautuvių tarnautojos.

Providence, R. I., įvai
rios krautuvės griebėsi ko
voti su “sėdėjimo streiku” 
uždarydamos savo krautu
ves. Šios savaitės pradžio
je užsidarė apie 35 krau
tuvės, paleisdamos iš dar
bų apie 12,000 tarnautojų.

Sumažėjo gamyba. Det
roit. — Dėl streikų, praei
ta savaitę automobilių ga
myba sumažėjo: padaryta 
99,013 automobilių ir tro- 
kų. Savaitė pirmiau buvo 
padaryta 101,684.

Užmušta 40. Johannes- 
burge, Pietų Afrikoj, auk
so kasykloj ištikus dujų 
sprogimui užmušta 40 dar
bininkų ir 33 kitų nesuran- 
damaį

Pragyvenimo kainos per 
pastarus du metu Suvieny
tose Valstijose, bendrai pa
ėmus, pabrango 6 nuoš.

Plieno darbai Suvienyto
se Valstijose šiuo laiku ei
na taip gerai kaip kada 
nors pirmiau istorijoje, iš
skyrus geruosius 1929 me
tus. Dirbtuvės turi užsa
kymų tiek kad nepajiegia 
apdirbti.

Taipgi žymiai pakilo an
glies iškasimas, ypač min
kštos anglies kasyklose pa
sirodė pagerėjimo.

Prekinių vagonų judėji
mas pasiekė 748,993 skaičių 
pereitą savaitę.

Automobilių Darbininkų 
unija, United Automobile 
Wrtrkers of America, ta
riasi apie savo unijos toli
mesnį veikimą, kaip teikti 
prašomą pagalbą sustrei
kavus kitiems neturintiems 
su jais bendro darbinin
kams. Tas klausimas iškilo 
pradėjus gauti atsišauki
mus gelbėti iš paskirose 
darbų šakose besiorgani
zuojančių darbininkų.
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New Lcndon, Texas. — 
Po nakčiai, čia išaugo di
delis kapinynas, kuris im
lu daug metų išaugti. Ko- 
vo 25 dieną, tik 10 minutų 
prieš mokyklos paleidimą, 
turtingoje mokykloje išti
ko gazo sprogimas, nuo ku
rio suardyta ta didelė mo
kykla ir užmušta apie 450 
mokinių, Įvairaus amžiaus 
vaikų.

Po apačia mokyklos ėjo 
gazo rynos, iš kurių mo
kyklos viršininkas naudo
jo gazą ir mokyklai apšil
dyti. Rvnų suvedimas bu
vo netvarkus, gazas sunkė
si, ir gavęs progą užsideg
ti atliko savo baisų darbą.

Nepritarimas Prez. Roo
sevelto aukščiausiojo teis
mo keitimui pasirodė iš 27 
valstijų. Nors Rooseveltą 
rėmė laike rinkimų, dabar 
jo darbams nevisiškai pri
taria.

RINIJOJE, Honan pro
vincijoje, kur per 7 mėne
sius siautė sausra, 250,000 
gyventojų gręsia badas.

Grudų kaina Chicagoje 
pakilo atėjus žiniai kad 
Argentina gali uždrausti 
savo kviečių eksportą. KŪ

Londonas. — Kovo 24 d. dytų Ispanijos izoliavimui 
Anglija pravedė pasekmin- ir dar siųstų daūgiau savo 
gus diplomatiškus manev- vyrų sukilę lams gelbėti, 

ropa labai perka grūdus. ^.venSdama kas isro- yra baimės. :ad gali kilti
• • ■ ---at .......i.-.

Amerika Didins Savo 
Karo Laivyną 

VVashington. — Suvieny
tu Valstijų Senatas Kovo 
22 d. perleido biliu kuris 
skiria $522,847,000 ' 
liam karo laivynui”, 
statydinama daugiau 
riškų laivų ir lėktuvų, 
programas taikoma 
metams.

‘dide- 
Bus 
ka- 
šis 

1938

NUTARĖ LAIKYTIS 
NEUTRALIAI

Washington. — Atstovų 
Butas 374 balsais prieš 12 
priėmė neutralumo bilių— 
sulyg jo Amerika turės ne
įsivelti į Europos nesusi
pratimus ir niekam neduo
di jokių kreditu, lai visos 
šalys perkasi čia viską už 
pinigus, jeigu jų turi.

Iššoko iš lėktuvo. Kali
fornijoj Kovo 21 d. iš pa
ša žierini o lėktuvo aukštai 
ore vakaro laiku iššoko 
vienas keleivis ir nusižu
dė. Lavonas dingo kalnų 
plote.

Sher-Streiką laimėjo.
brooke^ Kanada. — Tūks
tantis audėjų Dominion 
audinyčioje po 8 dienų pa- 
streikavimo laimėjo dau
giau mokesties ir gryžo į 
darbą.

NORI VARŽYTI “sėdė
jimo streikus”. Praplitus 
Amerikoje “sėdėjimo strei
kams” teisių žinovai pra
dėjo knistis po įstatymų 
knygas norėdami rasti ko
kią pagalbą prieš darbi
ninkų taip sakant užėmimą 
dirbtuvių ir sėdėjimą iki 
nebūna reikalavimai išpil
dyta.,

Lenkijoje, Katowice sri
tyje. 3,000 angliakasių pa
skelbė bado streiką. Dalis 
jų randasi po žeme.

Su kareiviais kartu stovi ir jų vadas.rk- (Skaitykit p. 3.)

Anglija Bando Laikyti Eu AUTOBUSE ŽUVO
18 ŽMONIŲ

ropą nuo Karo

timo su Sovietų Rusija ir 
Prancūzija dėl rėmimo Is
panų naminio karo.

Pati Anglija pasiryžo ne
paisyti savo įtemptų santi- 
kių su Italija ir darbuotis 
tik išvengimui Europos ša
lių kišimosi į Ispanijos rei
kalus.

Žinios kad Mussolini ža
da siųsti daugiau Italų ka
reivių į Ispaniją sukėlė ne
rimo, kuomet 27 valstybių 
atstovai susirinko į aud
ringą konferenciją tartis 
apie neutralumą Ispanijoj.

Nerimas kilo dėl Musso- 
linio atsisakymo ištraukti 
Italijos savanorius iš Ispa
nijos. Jeigu Italija kliu-

ISPANIJOJE
II I. ___
ISPANIJOJ IŠMUŠTA 

220,000 KAREI
VIŲ

Hendave, Prancūzija. — 
Iki šiol per visą Ispanų ka
ro eigą išmušta nemažiau 
220,000 kareivių ir 550,000 
kitų sužeista.

Sukilėliai turi užėmę 26 
iš 39 Ispanijos provincijų.

Kairieji vienu frontu šių 
kelių paskutinių dienų bė
giu buvo besi veržia pir
myn ir jau manė apsupsią 
Siguenza, apie 60 mylių į 
šiaurės rytus nuo Madrido, 
bet ten jie susidūrė su ne- 
perlaužiama sukilėlių sie
na ir turėjo sustoti.

Pirmą kartą kairiesiems 
taip smarkiai pažingėjus 
pirmyn, jų pusėje kilo ne
apsakomas džiaugsmas.

Sukilėliai smarkiai stip
rinasi tose vietose kur jų 
pozicijos pasirodė silpnos.

Kovo 23 d. sukilėliai di
džiomis kanuolėmis iš Gua- 
darrama kalnų bombarda
vo Madridą, padarydami 
didelius nuostolius.

Tautininkų karo laivas

už- 
ne- 
ka-

Tame 27 valstybių atsto
vų posėdyje Italijos atsto
vas vos nesusikumščiavo su 
Rusijos atstovu, kuris 
sirėkė jog Rusija ilgiau 
pakęs Italijos siuntimo 
reviu į Ispaniją.

Ispanijos izoliavimo 
tartin prie 27 valstybių 
prašoma ir Suv. Valstijos.

su- 
už-

MASS. valstijos legisla- 
tura taipgi atmetė vaikų 
darbo įstatymą.

Belgijos karalius Leopol
das lankėsi Londone pasi
tarimui su Anglijos kara
lium ir gavimui Anglijos 
garantavimo Belgijos ne
utralumo laike karo.

d. atsibuvo di-

bombardavo kairiųjų uos
tą Castellon de la Plana, 
40 mylių šiaurėj nuo Va- 
lencijos. Užmušta kelioli
ka žmonių ir daug sužeis
ta.

Kovo 24 
delis kart) lėktuvų puoli
mas priešų iš abiejų pusių.

Almadrones fronte kai
riųjų veržimąsi pirmyn su
laikė Vokiečiai, kurie pa
vadavo Italus.

Loyalistų pozicijas už
puolę ties Guadalajara, 70 
sukilėlių lėktuvų smarkiai 
subombardavo, uždegdami 
mišką, kuriame radosi so
cialistai kareiviai.❖ * ❖

Salamanca. — Generolas 
Franco įsakė visiems Ispa
nijos bankams surinkti au
ksą į savo žinią.

MEKSIKOS katalikai iš
kilmingai ir džiaugsmingai 
švenčia savo laimėjimą re- 
ligijinių laisvių. Iki šiol 
visi bažnyčių turtai buvo 
paimti federalės valdžios 
iždo žinion, kartu su viso
mis bažnyčiomis.

7

RUSŲ kariuomenė bu
sianti paliuosuota iš tarny
bos kaip greit pasirodys 
kad Sovietams negresia pa
vojus, ’ pareiškė krašto ap
saugos komisaras Voroši- 
lov. Sovietai dabar skelbia 
Jlu i... didžiausią Jįąriuorneųę 
pasaulyje.

GAVO $500, BET LIKO 
AMŽINAS UBAGAS 

San Francisco, Cal. — 
Rav Woods, 30 m., iš St. 
Louis, kuris užsiima šoki
nėjimu nuo aukštų tiltų, ir 
ikšiol jau yra nušokęs nuo 
184 tiltų, Kovo 22 d. šoko 
nuo naujojo St. Francisco 
tilto, kuris yra aukščiau
sias dabar esantis tiltas. 
Už tai uždirbo $500, bet 
atsimušdamas j vandenį 
susilaužė strėnas ir jau ne
galės vaikščioti.

150 ŽUVO SU LAIVU
Kinijoje, Kunhu ežere, 

perpildytas laivas nusken
do ir žuvo 150 žmonių.

Penki sudegė.. Baldvvin,
namui 
vienos

N. Y. — Sudegus 
gaisre žuvo penki 
šeimos nariai.

Mon- 
Ker- 
eida- 
mirė.

IŠTIKIMAS šuo. 
son, Mass. — John 
shaw, 69 m. amžiaus, 
mas gatve sukrito ir 
Jo šuo prie jo stovėdamas 
visu įšėlimu neprileido nie
ko prie savo šeimininko la
vono. Policija turėjo šunį 
nušauti.

Nuteistas mirti. Ukrai
noje, vienas išmestas iš ko
munistų partijos komunis
tas nuteistas sušaudymui 
už apgirdymą nuodingu 
alkoholiu keliolikos žmo
nių. iš kurių penki mirė.

3 sušaudė. Novosibirs
ke, Sibire, sušaudyta trys 
“Trockistai”, kurie kaltina
mi padegime mokyklos ku
rioj žuvo daug vaikų.

New Yorke, Kovo 21 d. 
iš aukštų namų per langus 
iššoko ar iškrito ir užsi
mušė keturi asmenys.

Dešimts prigėrė. Lima, 
Peru. Pietų Amerika. — 
Autobusui įkritus į upę 10 
keleivių prigėrė, 4 ištruko.

Salėm, III. — Kovo 24 d. 
autobusas su virš 20 asme
nų važiavo iš St. Louis į 
Cincinnaiti. Truko1 vieno 
rato gumas ir autobusas 
nukrypo ir susimušė j til
to atramstį, sudužo ir už
sidegė. Sudegė 18 asme
nų, pora mirtinai įsužeisth, 
tik pora išliko mažiau 
žeistų.

Su

NEPAVYKO
Lakūnė Earhart išsiren

gė kelionei aplink žemės 
skritulį, bet pasiekus Ho- 
nolulu, Pacifike, ten besi
keldama antram savo ke
lionės plotui lėktuvą su
daužė. Gryžta į Kaliforni
ją, taisys lėktuvą ir vėliau 
žada vėl bandyti.

LIETUVOS OBUO
LĮ EKSPORTAS

lfitų

pra- 
dar

Kaunas. — Pienocentras, ku
ris užsiima eksportu pieninių 
produktų, kiaušinių ir 
savo veikimą plečia.

Be sviesto ir kiaušinių, 
eitais metais išeksportavo 
20 tonų sūrio. Suris eina dau
giausia Į Prancūziją.

Pastarais metais pasaulinė
je rinkoje labai padaugėjo ka- 
zeino (džiovinto lieso pieno) 
pareikalavimas, šių metų Pie
nocentro programan ineina ka- 
zeino gamybos ir eksporto plė
timas. Lietuvos kazeinas už
sienio firmoms sudaro gerą Įs
pūdi.

Praėjusiais metais Pienocen
tras pirmą kartą ėmėsi obuolių 
eksporto — eksportavo apie 
426 tonus, maždaug už 153,000 
litu. Daugiausia jų eksportuo
ja j Vokietiją, Šveicariją, Aus
triją ir Angliją. Tik Lietuvo
je gerų renetinių obuolių at
mainų yra maža, o pigių obuo
lių įpakavimas neapsimoka. Iš
viso Lietuvos sodai daugiausia 
tėra paprastai mėgėjų sodai.

Be eksporto, ir vidaus rin
kai Pienocentras supirko ir su
krovė į savo vaisių šaldytuvus 
apie 300 tūkstančių kilogramų 
geriausių Lietuvoje atmainų 
obuolių vietos rinkai.

Nemažiau kaip eksportas, 
Pienocentrui rupi ir savo mie
stų aprūpinimas gerais pieno 
ir kitais produktais. “L.A.”

22nd YEAR (22-ri Metai)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

SMARKI ŽIEMA Lietuvą 
užklupo Vasario paskutinę sa
vaitę. šiaurinės Lietuvos ke
liai buvo užpustyti net tris 
kartus. Vasario 28 d. auto
busų susisiekimas iš Kauno 
nutraukta net su 23 miestais 
ir miesteliais. Vietomis sniego 
pusnys siekė per du metrus 
aukščio.

ŠVEDAI su Lietuviais gra
žiai susidraugavo. Kovo 3 d. 
Kaune, Lietuvių-Švedų draugi
ja karininkų ramovės restora
no salėje surengė Lietuvių ir 
Švedų originalių liaudies šokių 
vakarą.

Švedijos karalius apdovano
jo Lietuvos švietimo vice mi- 
nisterį K. Masiliūną Švedijos 
Vazos ordinu II laipsniu ir kul
tūros reikalų departmento di
rektorių Dr. A. .Jušką Švedijos 
Vazos ordinu III laipsnio.

ŽIAURI MOTINA. Pušalo
to policija sužinojo kad Stačiū
nų kaimo gyventoja Ona Za
karauskienė gyvulių tvarte lai
ko^'' ■■ nepilnaprotę dukterį 
Mort Pdfičija” nuvykus rado 
tvarte prie durų, mėšlo guoly
je klūpančią mergaitę. Mer
gaitė beveik visiškai nuoga, 
be jokių viršutinių ir apatinių 
drabužių, tik apsisiautus vi
siškai suplyšusiu vatiniu. Ji 
kurčia ir nebylė, tvarte buvo 
laikoma jau keli metai. Moti
nai dėl to iškelta byla.

A. KALVAITIS, buvęs Lie
tuvos konsulas Chicagoje, Ko
vo 4 d. Vytauto Didžiojo uni
versitete davė paskaitė apie 
Šiaurės Amerikos ' Lietuvių In
teligentiją.

LIETUVOJE įvedus impor
tui leidimų sistemą, visi re
porteriai, kurie nori įvežti iš 
užsienių prekes, turi gauti už
sienių prekybos komisijos lei
dimą. Tokius leidimus išsiėmė 
jau per 1,000 pirklių.

ŽAGARĖJE naktį į Vasario 
20 d. nežinomi niekšai įlindę 
per langą į senosios Žagarės 
bažnyčios rūsį išniekino palai
mintos Barboros palaikus, ku
rie jau keli šimtmečiai gulėjo 
bažnyčios rūsyje ir buvo lai
komi stebuklingais. Niekšai, 
ar niekšas, atidaręs karstą, iš
ėmęs palaimintos Barboros pa
laikus, išmėtė po miestą. Be 
to dar nuplėšta šaulių būrio 
iškaba, sudaužyta šaulių ir 
miesto savivaldybės senesnėj) 
skelbimų vitrinos, ši Barbora 
Umestauskaitė gyveno Žaga
rės apielinkėje 1600—1630 m.

AMATNINKAI. Sulyg su
rinktų žinių, Lietuvoje yra a- 
pie 30,000 amatninkų besiver
čiančių savarankišku darbu ir 
turinčių savo dirbtuvėles. Tų 
amatninkų tarpe yra į 7,000 
batsiuvių, 3000 stalių, 2500 
siuvėjų, 1000 šaltkalvių, 2000 
kirpėjų, 2500 kalvių.

LIETUVOS amatninl ai Va
rės mokėti Lietuvių kalbą žo
džiu ir raštu. Tą patvarkymą 
padarė švietimo ministerija. 
Jau -šiais metais manoma pra
dėti nekuriu specialybių amat- 
ninkus tam tikslui egzaminuo-
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PITTSBURGH
Pasirašė su Unija Ne- 
streikavimo ir Taiky

mosi Sutartį
Pittsburgho distriktui duota 

dar vienas užtikrinimas kad 
šis didis plieno centras netu
rės suiručių dėl “sėdėjimo 
streikų” kuomet United Statės 
Plieno Korporacijos penki di
dieji skyriai pasirašė su John 
L. Lewis plieno darbininkų or
ganizavimo komitetu sutarti 
nestreikuoti iš darbininkų pu
sės, o iš kompanijų pusės ne
skelbti lokautų.

Sutartis nusako, “Jeigu ko
kioje nors tos kompanijos dir
btuvėje kiltų nesusipratimas, 
nebus sutrukdoma darbas dėl 
tų nesusipratimų, bet bus de
dama rimtos pastangos nesu
sipratimą išlyginti. (Jei rei
kalinga, bus parūpinta beša
liškas tarpininkas.)” '

Daugybei Darbininkų 
Padidinta Mokestys

1 VVestir.ghouse Air Brace Co. 
ir Union Switch & Signal Co. 
dirbtuvės Swissvale ir Wilmer- 

■ dinge pakėlė savo 7500 darbi
ninkų mokestis po 10 nuoš.

šios kompanijos jau Gruo
džio 1 d. buvo pakėlę mokes
tis savo darbininkams dirban
tiems nuo skaičių.

Dabartiniu nauju mokesčių 
padidinimu liejyklų darbininkai 
gaus minimum po 60c i valan
dą, o kiti visi paprastai darbi
ninkai po 58c.

Kompanijų raštinių tarnau
tojams, kurie gauna $250 mė
nesiui ir mažiau, pakelta mo- 
kestys 8 nuoš.

Prie to, dar api0'7fooo kitų 
Pittsburgho apielinkt dirbtu
vių darbininkų gavo rnokesties 
pakėlimą: Mesta Machine Co., 
West Homestead; Hazel-Atlas 
Glass Co. ir Tygart Valley 
Glass Co.

Kartu su Pittsburgho dar
bininkais Hazel-Atlas Co. stiklo 
darbininkai gauna daugiau ir 
Zanesville, Ohio, tVheeling ir 
Clarksburg, W. Va.

Westinghouse Electric and 
Manufacturing Co. padidino 
mokestis savo 9000 darbinin
kų.

PASIKORĖ KALĖJIME

JOHNSTOVVN, Pa. — Paul 
Emerick, 27 m., angliakasis, 
kuris Kovo 10 d. nušovė savo 
seserį ir brolį ir sužeidė tėvą, 
dėl susigraužimo pasimetus su 
savo žmona, Kovo 19 d. pasi
korė Ebensburg kalėjime.

STATYS NAUJAS DIRBTU
VES

Carnegie-Illinois Plieno kor
poracija praneša jog statys di
delę naują savo dirbtuvę greta 
Pittsburgho, Clairton, Pa, prie 
Monongahela upės. Joje bus 
darbo dėl 4,000 darbininkų.

ROCHESTER, N. Y.

VVATERBURY, CT.
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Velykų sekmadieni, 4 vai. 

po pietų, šv. Juozapo parapi
joj, Vyčių choras, vadovau
jant kompozitoriui A. J. Alek
siui išpildys Lietuvišką Vely
kų šventei prita:kvtą radio 
programą iš WBRY stoties. 
Programas bus iš Lietuviškų 
giesmių, tautiškų dainų, mu
zikos, kalbų ir kitų paįvairini
mų.

Tik atsisukit savo radio U3 I 
kilociklių ir pasiklausykit W.į- 
terburiečių oro bangomis iš
pildomo programo,

Albina Stankevičius, ( 
Choro Raštininkę

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

IVaterbury, Conn.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS

Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų 
(3:15 rytinių valst. laiku)

Šiokiais vakarais 7:00 vai. 
(rytinių valstijų laiku 8 v.) 

Stotis WIND, Gary, Ind.

MUSŲ VEIKIMAS
“Musų Vilniaus” redakcija 

iš Kauno siuntinėja mums Po- 
chesteriečiains, Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyriaus komite
tui, tą žurnalą informacijos 
reikalams. Tai didejiai nau
dingas dalykas skyriams no
rintiems šiuo bei tuo prisidė
ti prie bendro Vilniaus vada
vimo darbo.

Iš šio centrinio šaltinio gali
ma pasisemti žinių apie pas- 
kutiniausius Įvykius ir tuomi 
vaduojantis dirbti. Mums to
li nuo Lietuvos stovintiems ne-/ 
lengva patiems vadovautis iš
imtinai savomis mintimis. Kas 
pakėlė sumanymą siuntinėti 
skyriams “Musų Vilnių” jam 
priklauso didėlis ačiū.

Musų Vilniaus Centras ne
žinia dėl ko duoda musų sky
riui numerį 193, gal sulyg pas
tarų laikų skyriaus perlėto vei
kimo. Pagal tiesą mums pri
klausytų gauti V. V. S. sky
riaus nr. 1. Kiek atmename 
tai rodos nei viena Amerikos 
Lietuvių kolonija nebuvo pir
mesnė už Rochesterį Vilniaus 
vadavimo darbe.

Mudu su J. Brakniu pasita
rę jau pradžioje Gruodžio mė
nesio 1925 metais sušaukėme 
vietos veiklesnius Lietuvius ir 
sudarėme Lietuvos sargų sky
rių. Vilniaus vadavimo darbuo
tei plėsti.

Visi dalyvavusieji pritarė 
Liet, sargų idėjai ir įsteigus 
skyrių huvo išrinkta ir valdy
ba: pirm. J. Braknys, rast. J.) 
Bartmonas, ižd. V. Ujdila; ko
respondentu A. žiemys; nariai 
A. širmis, S. Butrimas, V. Da
nielius, K. Bazys. Visi sumo- j 
kėjom po $1 mokesčių. Trum
pu laiku musų iždas suaugo ir 
Balandžio 17 d. 1926 m. paren
gus pasilinksminimą uždirbom 
dar $59 pelno. Sudėję kartu 
su $25 nario mokesčių pasiųn- 
tėm į Lietuvą vardu Kun. J. 
Tumo $75, ir ta musų auka bu
vo plačiai paminėta Lietuvos 
laikraščiuose.

Bet pats J. Braknys. neturė
damas gana lako darbuotis, 
sumanė į savo vietą pirminin
ku pastatyti dabartinį V. V. S 
pirmininką, P. S—ką, nesenai i 
atėjusį iš “bendro frerto”. 
"nrs mes ir manėm kad girios į 

P’kš.tis į giria ir žiuręįš, bet ' 
icnorėiom prė sintis, kad kas 

nen:>mt'nvl:-> ięg mes jam u.':- 
vydim. Po '"s įįrrr.ininkas sa- ■ 
vo gabiu d nlomatiškumu įsi- j 
tais" ir kitą petingą Praną 
raštininkų, ilgi toje pačioje 
“bendio fronto” tvirtovėje iš
auklėtą per 21 metų. Susida
vė dvvnirė jiegą. Prie t) sky
rus turėio repanrrstai veiklų i 
vieną Lietuvoje buvusį knyg
nešį, Juozą Saunorą, kuris ir 
čia knygų pardavinėjimu po! 
namus vaikščiodamas kalbino 
Lietuvius prie V. V. S. sky- j 
riaųs. Narių priaugo art i šim- i 

| to, ir visas skyriaus ve’kirtas■ 
i ėjo sklandžiai. Et J. S"uno- 
lai dėl nesveikatos ir senatvės 
patekus į miesto prieglaudą, 
skyriaus reikalai pablogėjo.

šymet Vasario 14 d. apvaik-1 
Ščiojąnt Lietuvos nepriklauso-,

Iš Pietines Padanges
WASHINGTON, D. C.

Jau arti pusės metų kaip per
sikėliau iš Clevelando į Wash- 
ingtoną. Išpradžių buvo kaip 
ir nejauku. Nors miestas šva
rus ir gražus, ir oras tankiai 
saulėtas, bet kai aš buvau 
pratęs su Lietuviais draugau
ti tai tarp svetimų buvo ilgu.

■ Vienok kiek ilgiau Susiradau 
Į ir Lietuvių.

Kaip žinoma, čia yra Lietu
vos Pasiuntinybė ir jos perso
nalas. "Apart jų, čia. yra skai
toma išviso apie šimtą Lietu
vių. Seniau čia nebuvo jokios 
Lietuviškos organizacijos. Bet 
trejetas metų atgal, p. L. J. 
Esunas pradėjo Lietuvius gru
puoti, ir galiau susikūrė Lie
tuvių Draugija, kuri papras
tai dabar susirenka Knights 
of Columbus salėje.

Iki įsikūrimo šios Lietuvių 
Draugijos, Vasario 16-ta bū
davo minima tik Lietuvos Pa
siuntinybės; bet kai ši draugi
ja įsikūrė, tai pernai ir šymet 
Vasario 16-tą minėjo ši drau
gija.

Šymet Vasario 16-ta Wash- 
ingtone tos draugijos pastan
gomis buvo paminėta su kalbo
mis, damomis ir bendrais pie
tumis Scholl’s Valgykloje. Čia 
dalyvavo per 40 asmenų. Nuo
taika buvo jauki ir pavyzdin
ga.

Nuo Washingtono į Balti- 
morę 40 mylių atstu. Tai kar
tais mes iš čia pasiekiame ir 
Baltimorę. Vasario 16-tą gra
žus buris Baltimoriečių buvo 
Washingtone ir padėjo progra
mą pildyti. Taigi Vasario 21, 
kuomet Baltimorėje Lietuvių 
parapijos salėje buvo minimo 
Lietuvos nepriklalusomybė, bu
ris IVashingtoniečių dalyvavo
me Baltimorėje. čia irgi bu
vo gražiai ir iškilmingai pami
nėta Lietuvos laisvės diena.

Baltimorės Lietuviai man 
patinka. Nors ir čia turi sro
vinius skirtumus, bet rodos 
tie skirtumai nėra jau taip aš
trus. Todėl ir Lietuviškos įs
taigos čia geriau tarpsta kaip 
kitur. Turi čia Lietuviai gra
žią šv. Alfonso bažnyčią, kur 
Kun. J. Lietuvninkas klebo-

nauja, o vargoninkauja gerai 
žinomas muzikas, Jonas čižau- 
skas. Jo bažnytinis choras y- 
ra gerai išlavintas ir neblogai 
gieda bei dainuoja.

Taipgi čia Lieuviai turi sa
vo Tautišką Salę. Jų salė tai 
bene gražiausia ir parankiau
sia iš Lietuvių salių kurias aš 
Amerikoje mačiau. Kiek teko 
girdėti tai ši Salės Bendrovė 
daro apie $30,000 dolarių į 
metus apivartos. Iš tos su
mos, žinoma, ir pelno lieka.

Lietuvių Atletų Klubas irgi 
turi savo namą. Čia spiečiasi 
nemažai suaugusių ir gana 
daug jaunimo. Atletų Klubo 
namas sportui ir susirinki
mams. čia yra keli nemaži 
kambariai ir gimnastikos sa
lė. Vieta gana populiari ir ją 
Lietuviai gausiai lanko.

Yra ir Demokratų ir Repu
blikonų Klubai. Demokratai 
turi irgi nuosavą namą.

Viena iš gražiausių Balti
morės Lietuvių organizacijų 
tai “Dainos” Draugija, kurią 
vadovauja Lelija Geležiutė-Be- 
kerekienė. Kaip visame Lietu
vių judėjime taip ir Dainoje 
Adv. Nadas Rastenis ir jo žmo
na Julė (buvus Baltrukonytė, 
Clevelandietė) daug veikia.

“Daina” dabar rengia sce
noje statyti Adv. Rastenio mu- 
zikalę komediją, “Karštos Lu
pos”. šis veikalas buvo ren
giamasi statyti tuoj po Vely
kų, bet iš priežasties laiko sto
kos nukeltas ir bus statomas 
sekmadienį, Balandžio 18 d., 
Lietuvių salėje.

Mes Washingtoniečiai irgi 
dalyvausime tą dieną pas Bal- 
timoriečius.

Baltimoriečiai turi gerą cho
rą ir nemažai gerų vaidintojų-H 
dainininkų. Praeitą rudenį bu
vau persatvme “Dirvos” re
daktoriaus K. S. Karpiaus vei
kalo “Gegužinė Lietuvoje” — 
“Daina” tą ieikalą gražiai ir 
tvarkiai suvaMįno.

Balandžio 1—3 dd. Washin- 
gtone laukiama atsilankant 
“Dirvos” redaktoriaus p. Kar- ■ 
piaus iš Clevelando, ir ta pa
čia proga atvykstant brolių 
K. ir M. Motuzų parodyti Lie
tuvos filmas. J. Wylksas.

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS

mvbės 19 metų sukaktį sky
riaus vadovybė ar tai dėl ap
sileidimo ar nesumanumo ne- 
parergė vietos Lietuviams jo
kiu prakalbų, nei parinko Vil
nijos krašto vadavimui aukų. 
Teisybė, bažnyčioje klebonas 
Kun. J. Bakšys pasakė tam 
pritaikytą jautrų pamokslą ir 
pamaldas baigė choras su Lie
tuvos Himnu, padarydamas 
gerą įspūdį.

Bet tas viskas tik ceremo
nija palyginus su šių dienų 
Lietuvių reikalais ir vargais 
kokius jie kenčia nuo barbarų 
Lenku. Smagu yra girdėti 
bažnyčioje giedant Lietuvos 
Himną, bet daug naudingiau 
butų buvę jei tą dieną bažny
čioje butų buvę surinkta šim
tas, ar nors 50 dolarių, Lenkų 
pavergtiems Lietuviams gel
bėti.

Broliai, mes tuščiais šuka
vimais nei Lenkų terorizuoja
miems Lietuviams ir Lietuvąi 
naudos nepadarysime. Reika
linga ne tušti gražus žodžiai 
bet apčiuopiami darbai. Jeigu 
Vytautas Didysis 1410 metais 
po Žalgiriu butų kartu su Jo
gaila palapinėje tik meldęsis, 
o ne kariavęs, argi kryžiuo
čius butų nugalėję?

Tas yra geras pavyzdis kad 
eikia šalia trumpos nuošir

džios maldos ir ilgo energingo 
darbo mylimai Tėvynei Lietu
vai. Ant. žiemys.

KLAIPĖDA auga: 1936 m. 
ten pastatyta 393 nauji namai 
už 4.118,700 litų; 1935 metais 
pastatyta 441 namai už 2,900,- 
090 litu. Tarp kitų, pernai pa
statyta Lietūkio sandėliai, Pie
nocentro šaldytuvai, audimo 
fabrikas, mokyklos.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinelės

“Dirvos” skaitytojas Stasys 
Prospaliauskas įsigijo puikią 
ūkę ir joje apsigyveno. Lin
kėtina geros kloties naujoje 
vietoje.

Artimi draugai ir draugės 
surengė pokilį tuo pačiu laiku, 
paminėjimui Juozo Zdanio var
do dienos, Juozapo, Kovo' 19, 
ir Prano Stalioraičio gimtadie
nio. Abu minėti Lietuviai yra 
nevedę vyrai, bet mylimi žmo
nių. Laike pokilio abiem bu
vo įteikta atminčiai dovanos. 
Zdanys ir Stalioraitis ačiuoja 
visiems kurie prie to prisidė
jo ir prisiminė juos.

Kovo 15 d. darbininkai dir
banti prie viešų valdiškų dar
bų, suvirš 8,000 skaičiuje, su
streikavo. Reikalavo pakėli
mo rnokesties ir kitokių sąly
gų pagerinimo.

Firestone gumų išdirbystės 
darbininkai tebestreikuoja ir 
visi vieningai laikosi. Mano
ma kad streiką darbininkai 
laimės.

Sustreikavo Woolworth “5c 
ir 10c” krautuvių tarnautojos. 
Reikalauja 49 valandų daibo 
savaitės ir $16 Į savaitę mini
mum rnokesties.

Dabar Akrone ir jo apielin- 
kėje streikuoja apie 20 tūks
tančių darbininkų. Tame skai
čiuje yra daug ir Lietuvių, ku
rių dirba ir Firestone ir kito
se dirbtuvėse ir prie viešų P. 
W. A. darbų.

Pas pp. Bartkus svečiuose 
lankėsi p. Grincevičienė iš Cle
velando. Ji Akronan atvyko 
pirmą kartą, šis miestas jai 
patiko. Kalnas.

Į Lietuvos ' Konsulatus daž
nai kreipiasi žmonės įvairiais 
turto reikalais Lietuvoje: vie
nas tenai turi žemę, kitas no
ri pirkti, parduoti, išnuomoti 
ir tt.

Daugelis turi Lietuvoje ir 
giminių ar gerų pažystamų, 

I tačiau po kurio laiko pradeda 
I abejoti ar tikrai jų interesai 
i ganėtinai apsaugojami, ir jie 
neturi į ką kreiptis kad su
tvarkyti tuos klausimus pagal 
savo noro. Yra ir kitokiu rei
kalų. Kad juos vaizdžiau nu
šviesti, nurodysiu pavyzdžius:

1. Vienas žmogus sako: Ma-i 
no sesuo gyvena Lietuvoj. Jos į 
vyras mirė ir liko trys vaiku
čiai. Juos “priglaudė” tolimi į 
giminės. Atrašė man laišką, 
pažadėjau mokėti už vaikų 
mokslą ir šiaip padėti. Kas 
porą mėnesių siunčiu pinigų, 
bet daugiau laiškų nebagaunu, 
nežinau ar jie eina mokslan 
ar ne. Duočiau ir daugiau, 
bet neturėdamas jokių žinių, 
susilaikau.

2. žmogus būdamas Lietu
voje nusipirko ūkį. Išnuoma
vo kaimynui, o pats gryžo į 
Ameriką. Dabai' ne tik nei 
cento negauna, bet nežino ar 
nuomininkas bent mokesčius 
sumoka, kad ūkis nebūtų ap
rašytas.

Tokiuose atsitikimuose ad
ministracija mažai ką gali pa
dėti, čia geriau atliktų koks 
sąžiningas asmuo, ar dar ge
riau, visuomeninė organiz'ąci- 
ja, kuri butų kaip ir išeivių 
interesų globėja, sužinotų vis
ką, ištirtų, sutvarkytų taikin
gu budu, o tik užtikus blogą 
valią perduotų advokatui.

Generalinis Konsulatas krei
pėsi į Draugiją Užsienio Lie
tuviams Remti (Kaunas, Ne
priklausomybės Aikštė 3) su
trumpintai vadinama DULR— 
ar ji neapsiimtų būti tokia A- 
merįkos Lietuvių interęsų glo
bėja.

Į tą organizaciją ineina vi
suomenės veikėjai, advokatai, 
gydytojai, ir ji turi po visą 
Lietuvą savo skyrius, per ku
riuos ir galėtų veikti. Ta 
Draugija už savo darbus jokio 
atlyginimo neims, tik, žinoma, 
jei su tuo nebus surišta kokių 
kaštų.

DULR sutiko, ir štai ką at
sako:

“Tamstos laiške iškeltiems 
klausimams mes visiškai pri
tariame ir jau kaip ką iš jų ■ 
nuo seniau vykdome. Į mus iš 
visų kraštų svetur gyveną Lie
tuviai kreipiasi su įvairiais Į 
klausimais ir patarimais. Mes 
kaip galime ir mokame jiems 
pasitarnaujame. Visais tais at- j 
sitikimais kur susiduriama su 
teisės klausimais, kur reika
lingas juridinis patarnavimas, 
aišku kad toks patarnavimas 
galimas tik už pinigus. To
kiais atvejais užinteresuotiems 
mes rekomenduojame mums j 
patikimus advokatus. Jie čia 
tariasi betarpiai.

“Draugija Užsienio Lietu
viams Remti turi visuose Lie-| 
tuvos didesniuose miestuose 
savo skyrius, taigi ką negali
me atlikti čia Kaune kreipia
mės į musų skyrius.

“Visokiais budais ir kaip ga
lime ir mokame mes mezgame 
ryšius su musų išeiviais. Tuos 
ryšius jieškome ne tik per Lie
tuvių organizacijas, bet juos 
nelaikome ir su paskirais as
menimis. štai su Jūsų nuro
dytais Kuboje gyvenančiais 
Lietuviais jau vedame plačią 
korespondenciją ir jau kelis 
kartus esame jiems pasiuntę j 
Lietuviškų knygų ir laikraš
čių.

DULR Pirmininkas
R. Skipitis, 

Reikalų Vedėjas 
Vilkaitis.”

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugxs, 
platinki! ją tarp savo draugų.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Argentinoje, Pietų Amerikoje, Meiliškoj Trage
dijoj Žuvo Du Lietuviai

JULIUS GORSKIS, 25 metų, 
Sao Paulo, Brazilijoj, Sau
sio 30 d. nušovė Petronėlę 
Rimskaitę, 18 metų, nusi
šaudamas ir pats. Priežas
tis — nevykus meilė.

UNDZENAS J., mirė Sausio, 
27, Buenos Aires, Argenti
noje, nuo musės įkandimo.

JASINSKAS Petras, mirė 9 
d. Sausio, nusižudydamas, 
Buenos Aires, Argentinoje.

ŠIMKŪNAS Jonas, 35 metų, 
mirė Vasario 3 d., Berisso, 
Argentinoje. Kilęs iš Ro
kiškio ap., Pandėlio v., Abe
lių kaimo.

JUŠKA Juozas, 49 m., mirė 
Kovo 18 d., Cleveland, Ohio. 
Paėjo iš Prancų k., Plokščių 
par., šakių apsk. Ameriko
je išgyveno 37 metus.

VALYS Kazys, mirė Vasario 
21 d., Chicagoje. Sulaukęs 
pusės amžiaus. Gimęs Lau
kuvos par., Tauragės apsk.

RAFERTIENĖ Ona. mirė Va
sario 21, Detroit, Mich., nuo 
sužeidimo automobiliu.

STELMOKAS Tadas, mirė 27 
Vasario, Chicagoje, sulaukęs 
pusės amžiaus. Gimė Šiau
lių ap., Betygalos par., Pik- 
činių kaime. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

STRUMILAS Kazys, mirė Va
sario 26 d., Chicagoje, su
laukęs pusės amžiaus. Gi
męs Raseinių ap., Vidžgirįo 
par. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

PALEKAS Aldona, 16 metų, 
mirė Vasario 28, Chicagoje. 
Gimus Amerikoje.

ROŠUS Pranas, 43 metų am
žiaus, mirė Vasario 26 d., 
Chicagoje. Gimęs Raseinių 
ap., Švėkšnos miest. Ameri
koje išgyveno 24 metus.

MAŽEIKIS Antanas, mirė Va
sario 27 d., Chicagoje, su
laukęs pusės amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 24 metus.

STANIŠAUSKAS Juozas, pa
laidotas Vasario 23, Spring- 
field, III. Amerikos kariuo
menėje ištarnavo 30 metų. 
Mirė Filipinuose. Amerikon 
atvežtas 7 metų.

BAJORIUNAS Antanas, mirė 
Vasario 12 d., Binghamton, 
N. Y. Buvo pavienis, paliko 
apie $7,000 turto.

MARTINAITIENĖ Elena, mi
rė 26 d. Vasario, Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Gi
mus Šiaulių aips., Joniškio 
par., Šimkūnų k.

AKSTINAS Pranas, mirė Va
sario 21, Philadelphia, Pa.

LUKOŠEVIČIUTĖ Pranė, mirė 
Vasario 24 d., Philadelphia, 
Pa.

Pastaba: Prie dauge
lio mirusių asmenų nėra 
pažymėta amžiaus ir pa
ėjimo vietos. Tas čia ne
siranda pažymėta todėl 
kad laikraščių korespon
dentai nemoka patiekti in
formacijų apie savo kolo
nijų mirusius Lietuvius. 
Amžius ir gimimo vieta 
svarbu todėl kad tik tokiu 
budu skaitytojas gali su
žinoti apie savo mirusius 
giminės ir draugai Ame
rikoje ir Lietuvoje.

“Dirvos” koresponden
tai prašomi suteikti visas 
reikalaujamas žinias apie 
jūsų kolonijoje mirštan
čius Lietuvius.

GINKUS Adomas, mirė Kovo 
1 d., Brooklyn, N. Y., 51 m. 
amžiaus. Paėjo iš Šiaulių 
ap., Joniškio m. Amerikoje

- išgyveno 30 metų.
DUMBRAUSKAS Juozas, mi

rė Kovo 1 d., Chicagoje, pu
sės amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 26 metus.

KASPARIUTĖ Elena, 26 me
tų, mirė Vasario 24, Spring- 
field, III.

DIDVALIENĖ Marijona, mirė 
Vasario 11 d., NevV Haven, 
Conn.

MIKALONIS Alekas, mirė Va
sario 23, Wilkes-Barre, Pa.

ANALEVIČIUS Vincas, mirė 
Vasario 27 d., Wilį<es-Bar- 

re, Pa., 60 metų amžiaus.
KARPINSKIENĖ Rožė, 63 m. 

amžiaus, mirė Vasario 26 d., 
Wilkes-Barre, Pa.

VAIČIULIENĖ Ona, mirė Va
sario 24, Duryea, Pa.

DANIELIENĖ Antanina, mi
rė Vasario 26, Mahanoy Ci
ty, Pa., 53 metų amžiaus. 
Gimus Telšių ap., Navare- 
vo miestelyje.

ANGLIS
LABAI GEROS RŪŠIES 
ANGLIS už visai žemas 
kainas parduodama artė
jant žiemos pabaigai. Pir
kit savo Pocahontas, West 
Virginia Lump, Ohio ir k. 
anglis ir koksus.

MOORE ICE CD. 
7011 Lawnview Avė.

TeL ENd. 1495 (15)

? EVA’S j 
i Dry Cleaning i f t
I Senas Drapanas padarom X 
;; kaip naujas, išvalom ir * 
•; sutaisom. J
| EVA PETRAITIS į 

* 6702 Superior Avė. į
J Telef. HEnderson 5699x t

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA 

Į LIETUVĄ
Milžinišku ekspresiniu lavų

BERENGARIA Birželio-June 19
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourgą, 

o iš ten geležinkeliu į Klaipėdą.

Ekskursiją lydės žinomas ir nuodugniai kelionės reika- 
kalus patyręs vadas p. P. BUKŠNAITIS.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų.
Gražus kambariai, skanus maistas ii' puikus 

Cunard patarnavimas 3-s klasės keleiviams. 
Tik šešios dienos vandeniu!

Platesnių paaiškinimų suteiks arčiausias 
agentas, arba

Cunard-White Star

CLEVELAND, O.
1121 EUCLID AVĖ.
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SPRAGILAS

NE-DRAUGAS
TIKI GENEROLAS 
JEGOROV BUVO 

KAUNE
Aną dieną, suradęs sau 

oroplaną kelionei su gerb. 
“Dirvos” Redaktorium į 
Vašingtoną ir Čikagą, ėjau 
linksmas namon. Eidamas 
sutinku draugą Stepą, ku- 
.ris ko tai susirūpinęs, nosį 
nuleidęs.

— Sveikas, gyvas, Ste
pai, ko toks nusiminęs, lyg 
streiką pralaimėjęs, — sa
kau aš.

— A, ką tau čia pasako
si. Aš einu ant mitingo,— 
sako jis.

— Stepai, aš tau sakiau 
kad nesakytum eini “ant 
mitingd”, arba “ant salės”, 
o tu vis taip kalbi. Moky
kis Lietuviškai, — sakau 
aš.

STEPAS

— Man ant tavo Lietu
viškumo tik nuspjaut, — 
sako jis.

— O kas tu esi, ne Lie
tuvis? Tavo motina, tė
vas, visi giminės buvo ne 
Lietuviai? Ar gali, būda
mas doras žmogus, pasi- 
verst į tokį išgamą kad sa- 
tautystę paniekint"? — sa
kau aš.

— Man ta tavo tautystė 
ir Lietuvystė, nieko neda
vė ir aš už ją nieko neduo
du. Man butų buvę geriau 
kad mane motina butų pa
gimdžius kokiu kitokiu, ne 
Lietuviu, — sako jis.

— Ar žinai, Stepai, jei 
tavo motina žinotų kad tu 
dabar taip šneki, ji apsi
verktų iš gailesčio kad ta
ve pagimdžius nenusmau
gė. Išgama kuris panieki
na savo tautystę nevertas 
žeme vaikščiot, nes kiek- 
nas žemės plotas priklau
so kokiai nors tautai. Iš 
Lietuvių tautos ir kalbos 
tu daug gavai: jei tu nebū
tum Lietuvis, šiandien gal 
butum kur šaudomas, žu
domas, ar senai kur nors 
tavo ir kaulai butų supuvę. 
Dabar gi, esi gyvas tik to
dėl kad esi Lietuvis, — sa
kau aš.

— Tas tavo argumentas, 
drauge, neturi jokio fakto, 
— sako jis.

— Neturi? Nagi klau
syk: tik dėl to kad gimei 
Lietuviu, susidėjus tokioms 
sąlygoms kokios susidėjo, 
turėjai laimę į Ameriką iš
važiuoti. Jeigu butum gi
męs Rusu, butų gal tave 
Stalinas sušaudęs; 
butum gimęs Žydu, 
kiojami kiti Žydai, 
klojami visi Žydai, 
viu būdamas, sau 
gyveni, pinigais apsil 
vęs, kapitalizmą niekini

jeigu 
butum
— sa- 
Lietu- 
ramiai 
■"tikro- 

rxLCAiizjiuc). įnvivini, ir 
turi laisvę durnavot kaip 
tau patinka, — sakau aš,

— Ale kas man iš tos 
Lietuvystės kad pačią Lie
tuvą fašistai valdo? — sa
ko jis.

— Matai, būdamas Lie
tuviu gali ir Lietuvą nie
kint, jei butum gimęs Vo
kiečiu ir niekintum Vokie
čius, Hitleris tau gyvam 
kailį nuluptų, — sakau aš.

— Dabar vėl, žiūrėk ta
vo fašistiška “Dirva” rašo

maršalas draugas Jegoro- 
vas, ir kad jį vaišino Sme- 

Į tona ir kiti fašistai. Ar 
' tai ne darbininkų akių du- i 
mimui tokios melagystės 
rašoma? — sako jis.

— Stepai, kodėl gi tu ne
tiki faktams nei paveiks
lams? Juk paveikslai aiš
kiai parodo Sovietų Mar
šalą Jegorovą Kaune, prie 
Vytauto Didžiojo Muze- 

įjaus stovint tarpe aukštų 
j Lietuvos ir kitų šalių' val
dininkų. Kaunas nuo Mas
kvos nėra toli, per Kauną 

j eina traukiniai iš Maskvos, 
, ir Jegorovas, atsilyginda
mas Lietuvos karo virši
ninkui už atsilankymą per
nai Maskvoje, atvažiavo į 
Kauną. Tas padalyta pa- 

' rodymui abiejų šalių drau
gingumo. Maskvos laikraš
čiai apie tai rašė dideliu pa
sitenkinimu, .— sakau aš.

— Meluoji, drauge: so
vietai nėra jokie draugai 
tavo fašistams. Jei drau
gas Jegorovas kada į Kau
ną eis tai tik paimti jį ir 
padaryti Lietuvą darbinin
kiška sovietų respublika, — 
sako jis.

— Stepai, gaila kad tu 
neturi asilo galvos ir jo il
gų ausų, tikrai butum asi
las dėl tavo tokios šnekos. 
Jums apakusiems raudo
nukams pavydu kad sovie
tų aukšti valdininkai su 

\ Lietuva draugauja, ir ją 
pagiria, tuo tarp kai jus 
patys, tikri Lietuviai, norit 
Lietuvai pražūties, ir apie 
ją nesąmones kalbėdami iš- 
naudojat tikrus Lietuvius 
darbininkus, — sakau aš.

— Ale aš vistiek neken
čiu tų Kauno fasištų ir jei 
bučiau žinojęs, bučiau pa
siuntęs draugui Jegorovui 
tiligramą kad į Kauną vi
sai nevažiuotų, — sako jis.

— Stepai, tau pasakysiu 
atvirai į akis: Maršalas Je
gorovas neprisileistų tave, 
tokio paikšio, nei jam ba
tus pucuoti, ką kalbėt kad 

i jis tavo “tiligramo” klau- 
' sytų. Bet ta tavo kalba 
parodo tavo visišką žiop
lumą kokis tik iš tamsaus 
komunizmu a p s i k rėtusio 
žmogelio galima tikėtis, — 
sakau aš.

— Aš ant fašistų pykstu 
ir gana. Žiūrėk dabar, ta
vo fašistas redaktorius va
žinėja ir po Lietuvą, ir da
bar važiuos į Vašingtoną. 
O už keno pinigus jis ten 
važiuos, ar ne už fašistų? 
Smetona jam algą moka 
kad Amerikoj darbininkus 
buntavotų, — sako jis.

— Stepai, pirmiausia, nei 
Lietuvoje nei Amerikoje 
jokių Lietuvių fašistų nė
ra. Lietuviai yra tik tau
tininkai, susirūpinę savo 
garsios istorijoje tautos iš
laikymu ir Lietuvių žemės 
gynimu ir saugojimu. Ir 
“Dirvos” redaktorius ga
na uždirba pinigų iš savo 
skaitytojų, 'kurie “Dirvą” 
prenumeruoja, nereikalau
ja aukų , kaip daro padau
žos komunistų redaktoriai, 
kurie bastosi po kolonijas, 
viliodami iš tamsių darbi
ninkų pinigus, — sakau aš.

— Ale, drauge, visi sa
ko kad “Dirvos” redakto
riui moka algą Kauno fa
šistai, — sako jis.

— Klausyk, Stepai, kai 
tu gyvenai Lietuvoje, gir
dėdavai sakant buk tam ir 
tam ūkininkui “velnias pri
neša” skarbų. Girdėjai ar 
ne? — sakau aš.

— Žinoma kad girdėjau, 
ale tai tamsių žmonių pa
sakos, —- sako jis.

— Taip ir buvo: tamsus 
žmonės nuplepėdavo ir net 
tikėdavo kad geriau gyve
nantiems velnias prinešda
vo turtų ir laimės. O tas 
kuris geriau gyveno, visa
da sunkiau dirbdavo, ne
pralakdavo savo naudos,

Kaip Lietuvos Kareiviai švenčia Velykas
Rašo MJR. S. NARUŠIS.

Kristaus prisikėlimo šventė
— Velykos Lietuvoje yra lau
kiamos ir iškilmingai švenčia-

i mos. Tos šventės dienomis 
1 visų lupose girdimas šauksmas
— Aleliuja, Aleliuja.

Tiek pat iškilmingai šven
čia Velykų šventes ir kariuo
menės dalys. Kiekvienoje ka
riuomenės dalies įguloje jau 
nuo didžiojo penktadienio nu- 

I traukiami dalyse rikiuotės pra- 
I timai, kareiviai vedami į įgu
los bažnyčias velykinės išpa- 

' žinties, į pirtis išsimaudyti, 
apsivalo, pasigražina savo ka- 

! reivines ir kareivinių rajonus. 
Pirmąją Velykų dieną, Kris- 

i taus prisikėlimo iškilmėse, ka
reiviai dalyvauja įgulų* bažny
čiose su savo chorais ir dalių 

į orkestrais. Tokios miestų įgu
lų bažnyčios ir provincijos pa
rapijų bažnyčios būna publi
kos sausakimšai prikimštos.

Kareiviams Velykų švenčių 
metu pagerinamas maistas, iš 
tradicijos skiriama kiekvienam 
kareiviui po kelis kiaušinius. 
Miestų ir provincijos įgulose 
karininkų moterų šeimos bei 

‘ kitos moterų organizacijos ren- 
I ka aukas kareivių Velykų šven
čių pramogoms. Jos kareiviams 
surengia bendrų vaišių ir kitų 
pramogų bei pasilinksminimų. 
Taip pat jos aplanko karius 
sergančius ligoninėse, išdalina 
jiems įvairių dovanų, parengia 
bendrus su vaišėmis stalus, su
rengia įvairius koncertus ir tt.

Tas švenčių dienas kareiviams 
netenka nuobodžiauti. Be įvai
rių jiems surengiamų pramogų, 
kinų, teatrų, jie dar leidžiami 
į miestą pasivaikščioti. Ka
reivinėse veikia radio aparatai, 
galima klausytis koncertų, žai
sti įvairių žaidimų, šachmatais, 
kiaušiniais ir kitomis priemo
nėmis.

Tokių tikybinių švenčių metu 
kareiviai būna sustiprinami ne 
tik materialiniu, bet ir dvasiniu 
penu. Juos sveikina dalių va
dai, aukštesnieji ir žemesnieji 
karininkai. Juos raštu sveiki
na taip pat Krašto Apsaugos 
Ministeris ir Kariuomenės Va
das.

Per pereitas Velykas Krašto 
Apsaugos Ministeris Generolas 
St. Dirmantas karius pasveiki
no šitokiais žodžiais:

“Musų šalyje Kristaus prisi
kėlimo simbolinės šventės lai
kais nuostabiai derinasi su pa
vasario gamtos atbudimu.

“Kiekvienas sutvarkęs savo 
sielos reikalus, pasinaudokime 
švenčių laisvesniu laiku ir su- 
sirupinlame bendra musų visos 
tautos siela: pasistengkime ją 
geriau pažinti, išplėskime jos 
teigiamas savybes, ką rasime 
gero — patobulinkime ir kitiems 
suteikime, o ką blogo pastebė
ję, pataisykime ar, dar geriau, 
be gailesčio išraukime lauk.

“Daug pikto liko mumyse dar 
nuo tų laikų kai musų tautą 
per šimtmečius žiauriai ir ne
kultūringai didieji kaimynai 
slopino, engė ir išnaudojo. Tau
tos būdą tvirkino; dvasią ža
lojo, sveikatą tyčia, sistema- 
tingai nuodijo, kad greičiau

pasireikšti, medžiaginius 
turtus čiulpė, eikvojo, 

ir barstė kitur, kraštą 
įgimtą žmogaus dvasios 
— gimtąją kalbą pik-

re-
pa-
ne-

ir

išsigimtume ir išmirtume; pro
tą tamsybėse laikė; valiai ne
davė 
šalies 
vežė 
alino, 
turtą
čiausiais budais plėšte plėšė.

“Užtat ir dabar dar toli iki 
pilnos laimės: Tėvynės kūnas 
dar sukapotas; nuodingos 
džiagos slaptai Įgabenamos; 
pirkti apjakėliai skleidžia 
rimą viduje.

“Daug kartų skaudžiai
klastingai apvilti, mes, net švel
nesnį balsą iš bent kur išgir
dę, negreit pasitikim, o elgia
mės atsargiai, akyliai apsidai
rome. Ir dabar matome kaip 
lengvai sutartys laužomos ir čia 
pat siūlomos kitos.

“Lietuvos kariai! Su meile 
širdyse, su malda lupose ir su 
ginklu rankoje, žaizdomis, krau
ju ir gyvybe atpirkome protė
vių klaidas ir, patrankoms ir 
granatoms gaudžiant, purvinuo
se apkasuose, pro erškėčių ir 
dyglių tvoras, pro tamsius ru
kus daug naktį) nesumerktom 
akim prieš kelioliką metų išvy
dome šviesos karalystę, — pa
matėm Tėvynės prisikėlimo ste
buklą.

“Todėl mes tikime ir, kol gy
vi, tikėsime — ateitis musų!

“Esame jauni, tik aštuonio
liktus metus gyvuojame. Mu
sų galvos šviesios i ^sielos skai
drios. Mes nieko iš kaimynų 
nepagrobėme. Pavergtųjų ai
manos neslegia musų. Mes nuo 
savo sutarčių neatsimetam ir

nedvejodami stosime talkon ge
rą darbą dirbti.

“Bet mes žinom kad malo
niam, daug žadančiam pavasa
riui praslinkus, gali ateiti au
dringa vasaros diena, — švyste
lės žaibas ir trenks perkūnas! 
Todėl jūsų jaunos, prie kieto 
darbo pripratusios rankos sti
priai ir taikliai tevaldo ginklą! 
Ir, kam reikia, težino kad Lie
tuvos gynėjas ir taikos ir ka
ro metu tinkamai atliks savo 
garbingą, nors kietą pareigą.

r.™™ linkiu viso 
musų ka- 
kurie gal

‘Ta pačia proga 
gero ir kitų tikybų 
riams ir net tiems 
netiki.

“Visus mus šildo 
šviečia ta pati saulė, 
tina ta pati Lietuvos žemė.

“Visiems Lietuviams, ar jie 
Tėvynėje ar už tolimųjų jurų 
ar už artimų nepriklausomos 
Lietuvos sienų ar linijų yra, ka
rių vardu sakau a 1 e 1 i u j a, 
pax vobis (Taika jums!)”.

Velykų švenčių metu 10-15% 
visų kareivių leidžiama, parva
žiuoti namo. Tat tokiomis tiek 
Velykų, tiek ir Kalėdų šventė
mis įvyksta tikros visuomenės 
ir kariuomenės suartėjimo die
nos. Kiekviename kaime bei 
miestelyje būna tirštai matyti 
uniformuotų karių. Tėvai, bro
liai, seserys bei gimines džiau
giasi parvažiavusiais kariais. 
Per tai Velykų šventės tokiuose 
namuose būna gyvesnės, gra
žesnės ir malonesnės. Tokio 
namai kurie turi kariu, jaučia
si laimingi ir kreipią kaimynų

ir visiems 
visus mai-

dėmesį. Pas juos renkasi kai
mynai, norėdami pasižiūrėti kaip 
gražiai atrodo jų kaimynų vai
kinas kariniais drabužiais apsi
rengęs, o tiek pat nori su to
kiais savo kaimynais kariais pa
sikalbėti. Tokie kariai kiek pa
tarnavę kariuomenėje, kur kiek
vieną dieną gauna pasiskaityti 
įvairių laikraščių, žurnalų ir 
pasisemti daug įvairių, įdomių 
žinių tiek iš Lietuvos vidaus 
gyvenimo, tiek ir iš užsienio, 
daugiau ką žino, supranta ir tu
ri ką papasakoti. '

Tokių švenčių metu kariuo
menės Vadovybė taip pat ne
pamiršta karių ne tik savo val
džioje bet ir šaulių tarnyboje 
bei atsargoje.

Kariuomenės Vadas gen. št. 
Pulkininkas St. Raštikis Vely
kų švenčių proga yra pasveiki
nęs kariuomenę, šaulius ir at
sargos karius šiais žodžiais:

“Kariai! Atėjo Velykų šven
tės. Ne visi vienodai jas švę
sime: vieni tą dieną vykdysime 
garbingas ir svarbias pąreigas 
sargybose,, kiti kareivinių vi
daus tarnyboje, dar kiti busime' 
laisvi nuo tarnybos savo'drau
gų tarpe kareivinėse arba trum
pose atostogose pąs. savo arti
miausius gimines bei pažysta
muosius. Bet visi visur vieno
dai jausimės esą vienos karo 
tarnybos šeimos nariais; ku
riuos bendrina ne tik musų uni
forma, ne tik kariškos draus
mės ir tvarkos reikalavimai, bet 
ir visų musų vienodi kariškai 
patriotiniai tikslai ir idealai.

“šiais metais Velykas šven
čiame nors ir ne visai ramiu, 
bet vis dėl to taikos laiku. O 
juk jei ir ne visi, tai bent vy
resnieji prieš kelioliką metu 
esame šventę ir kitoniškas Ve-

lykas Lietuvoje, kada net ra
mų ir iškilmingą Velykų rytą 
esame sėdėję apkasuose, ir mu
sų karių šventės nuotaiką truk
dė į musų žemę įsibrovusių 
svetimų atėjūnų šūviai. Tad 
ir per šias Velykas visą laiką 
teneapleidžia mus mintis kad 
esame musų Tėvynės gynėjai, 
dieną ir naktį pasirengę ginti 
savo valstybę nuo bent kurių, 
galinčių kilti, pavojų . . .

“Sveikindamas tikrosios tar
nybos ir ątsakgoę karius ir ar
timiausius karių talkininkus 
šaulius, aš puoširdžiai linkiu 
visiems linksmų Velykų”.

Taigi Velykos ne tik pyra
guose, o tiek vidujiniame, tiek 
ir išvidiniame visų atsinaujini
me — sieloje, dvasioje, tiek at
gijime, energijoje. Po tokių 
tikybinių švenčių vęl visi stoja 
į darbą su nauja energija, gera 
nuotaika. Vieni kitus vaišina 
iš kaimų — namiškių atsiųsto
mis lauktuvėmis; .^Iriomis ži
niomis apie sąvo '^kaimynus* 
draugus, draugės pažysta
mus. Dar ilgai ‘kariai gyvena 
sava ir Visppnyąąiffe šventės 
nuotaika. .j,

Gražiai Įj{ėtuviį#'(įąriai šven
čia Velykų šventę.

r .
i

Tūkstančiai rado paleng
vinimu ir

skaudamiems'Tnnsjiulams 
— su keliais (siiitrynimals.
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Mario Chamlee atranda
Luckies savo gerklei švelniais
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ĮŽYMUS METROPOLITAN
OPERAS TENORAS PAREIŠKIA:

buvo padaryta savarankiškas

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

“Keturiolika savaičių Metropolitam 
Operoj ir tibelnai, trisdešimt sesių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei O 

balsui teikti visokiariopų piiezir-’ < 
Tad, suprantama, kada rakau 
pasirenku lengva užsirūkymą, ko > 
ištikro mano gerklei yra švelnia 
Pirmutinį Lucky Strike cigaretų užs.- 
rūkiau dešimt metų atgal ir 
laiko aš jais malonė jausi. •

N • ■1 1 eseniai tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurje 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Chamlee, ir 
taipogi kiti vadovaujami radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Šiai kodėl tiek daug iš * 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies - 
lengvo užsirūkyino, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

“Dirvos” redaktorius iš sa
vo sunkaus darbo sutaupo 
nuvažiuot Į Lietuvą ir į ki
tą kokį miestą, bet neuba
gauja aukų, tai jus pa
vydėdami lojat buk jam 
kas pinigų maišus prineša. 
Iš Klyvlando į Vašingtoną 
visai netoli, ir aš jį nuga
bensiu savo oroplanu, jis 
tik už gasoliną užmokės,— 
sakau aš.

— Gudbai, tu fašiste, aš 
su tavim negaliu susikal
bėt, — sako jis.

— Iki pasimatymo, Ste
pai. Kitą kartą naudok 
savo blaivų protą, o ne ki
tų zaunų klausyk, — sa
kau aš.

kad Kaune lankėsi aukš- kaip darydavo tamsunai ir 
čiausias sovietų armijų | tinginiai. Tas pats ir čia:

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted” -Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS— PRIEŠ KOSULĮ
Copyrltflii 193/. l'he Arnerican luUaeco Cotnpanj
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

SLA. REIKALAIS
“'TĖVYNĖS” Nr. 12-me

* tilpo įdomus Redakci
jos straipsnis, “Musų Su
sivienijimai”.

Prie to straipsnio nega
lima nieko pridėti — vis
kas pasakyta atvirai ir tei
singai, nors tie kuriems ta 
teisybė akis svilina gali ir 
riksmo sukelti. Tačiau, ži
noma yra kad dėl teisybės 
netyros sąžinės gaivalai 
labiausia rėkia.

Reikia atsiliepti tik į po
rą to straipsnio sakinių.
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Vienoje vietoje tame 
straipsnyje sakoma:

“Nemaža ir, dažniausia, 
labai pigios vertės tryni
moji eina ir visų susivieni
jimų kuopose bei tarpe 
s k i r t i n gų susivienijimų 
darbuotojų kolonijose: vi
sur tik savas ‘tavoras’ gi
riama, o svetimas niekina
ma. neigiama, peikiama.”

“rupi” SLA. reikalai, tam 
pasipriešino ir atmetė.

Mat, vienos srovės Pil
domosios Tarybos nariams 
pavydu kad kitos srovės 
pašalinės spaudos skelbi
mai tilps “Tėvynėje”....

Jie neturi gana nuovo
kos kad SLA. organe už 
SLA. agituoti yra jau ber
gždžios pastangos.
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SLA. Pildomoji Taryba 
leidžia pinigus palaikymui 
vienos srovės radio pro
gramo Chicagoje, kur ne
va agituojama už SLA... 
Ta srovė kaįp tik ten pat, 
Chicagoje, kuria sau kitą, 
Susivienijimui priešingą, 
organizaciją....

Išeina lyg SLA. narius 
svarbu gaudyti tik Chica
goje, lyg prie ko rengian
tis.

Iki Susivienijimas rasis 
socialistų kontrolėje, sun
ku bus kam nors su jais 
susikalbėti.

AR PAVOJINGA?

Prez. Rooseveltui pradė
jus judinti Suv. Valstijų 
aukščiausiojo teismo per
organizavimų, nekurie ėmė 
rėkti buk tas “sunaikins” 
šalies konstituciją. Tačiau 
aukščiausiojo teismo narių 
skaičius jau buvo pakeista 
septynis kartus kaip Suv. 
Valstijos gyvuoja ir kon
stitucija vis laikosi ta pati.

1807 metais teismas bu
vo padidintas nuo šešių iki 
septynių teisėjų. 1837 me
tais padidintas iki devynių. 
1863 m. buvo padaryta tei
sėjų skaičius 10. 1866 me
tais sumažinta iki 7 ir 1869 
m. vėl padidinta iki 9.

Tais laikais, tačiau, šios 
šalies gyventojų skaičius 
buvo sulyginamai mažas— 
paveizdan 1837 m. — 14 
milijonų. 1869 — 37 mili
jonai.

Trukšmas prieš Roose- 
veltą yra tik užsiėmimas 
tokių kurie iš mažo nori 
padaryti didelį burbulą.

Šis pareiškimas yra ap
gailėtina teisybė, kuri la
bai žymi pas mus, nors tai 
yra ypatybė nekulturiško, 
žemo protiško išsivystymo 
gaivalo. Dar blogiau kad 
ta ypatybė randasi ir pas 
musų srovinius vadus ir 
profesionalus. Jeigu jie 
nori ką sau laimėti, imasi 
peikti, niekinti svetimą.

Tik žemo proto žmogus, 
kuris nesuranda savo pusei 
rekomenduoti gerų savy- 
vių — kurio protas neišne
ša sutverti ką gero apie 
savo “tavorą” (b ažniau- 
sia ir todėl kad jo “tavo
ras” nieko nevertas) — 
toks žmogus visą savo pa
sisekimą rizikuoja siekti 
niekinimais kitų “tavoro”.

Pasiseks — laimės; ne
pasiseks — nieko nenustos, 
pasiliks sau niekšo rolę at- 
v^^ines. ir dairysis, kaip 
vilkas, kur ką vėl kąsti.

Kuituringi žmonės, kul
tūringi organizatoriai ir 
vadai savo pasisekimą re
mia ant to ką jie pajiegia 
padaryti ar pasiūlyti ge
resnio negu jo oponentas 
turi, ir laimi jeigu žmonės 
mato tame vertybę, geru
mą.
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Dar kitas “Tėvynės” pa
liestas klausimas:

. .S. L. A. triumfuoja, 
ekonominę krizę pergyve
nęs, be kiek į tai pašalinė 
spauda domės kreipia, kiek 
tuo pasidžiaugia?”

Atsakymas tokis: Paša
linė spauda žinodama kad 
SLA. turi organą, nenori 
perdaug rūpintis Susivie
nijimo reikalais. Neturi ir 
užtektinai laiko studijuoti 
SLA. Pild. Tarybos posė
džių protokolus, raportus.

Bet tas butų galima ap
eiti šitokiu budu: S.L.A. 
Centro Sekretorius galėtų 
pagaminti pašalinei spau
dai pritaikytus trumpus 
informacinius ir agitati- 
vius straipsnius, tais klau
simais kuriais pati Centro 
Valdyba, kaipo SLA. biz
nio vadai, norėtų patrauk
ti visuomenės dėmesį Į sa
vo organizaciją.

Tuos straipsnius galėtų 
gauti mainais už mažus 
pašalinės spaudos skelbi
mukus “Tėvynėje” (dviejų 
miliionų dolarių vertės or
ganizacija neprivalo visko 
norėti dykai).

Tas Pild. Tarybai buvo 
pasiūlyta, tačiau nekurie 
“galvočiai”, kuriems labai

Didžiajame kare kiekvie
nas nužudytas kareivis at
siėjo po $25,000, tikrina tie 
kurie išskaičiavo kiek ka
reivių užmušta ir kiek pi
nigų karui išleista.

Priims vėl 100,000 jaunų 
vyrų. Washington. — Ci
vilinės Konservacijos kor- 
pusan šį pavasarį prade
dant Balandžio mėn. bus 
paimta 100,000 jaunų vai
kinų ir pavienių karo ve
teranų.

PASISKUNDIMAS MOTINAI
Liūdi beržas vienmarškinis, 
Liūdi motina prie jo. 
Mums gyvent išėjus, 
Tau graudu, ilgu kaž ko...

Tamsios buvo musų gryčios, 
Tamsios, be alyvų žiedo, 
Aš ir tu mamyte,
Nešėm lopytą aprėdą.

Liūdnos buvo musų dienos, 
Lygiai tremtinio dalužė, 
Kai ilgai dejavom 
Šieno ratams lūžūs.

Kai ramunės merkės nakčiai, 
žvaigždės krito į palaukę, 
Tu ir aš, išbridę pievas, 
Sapno džiaugėmės sulaukę. 

Kas mums buvo šitas vardas 
Ir delnai kieti, pūslėti, 
Kai liūliavo aukso varpos. 
Noko sodai palei klėtį.

Bet šiandien likimas sviedė
Miesto pragaran, siutiman,
Ir palaukės uosius minint
Vėl širdis skaudėti ima.

Ak^įr vėl matau mamytę, 
Ir lankas šilkinio šieno, 
Kur nuo dalgio verkė žiedas, 
Kur jaunystė mano šėlo.

Kur mamytė, kur ramunės,
Kur takai laukais nubėga, 
Tarp • pudruotos miesto minios 
Širdį mano skausmas ėda.

“Ž.P.” ‘ ' P. Jurkus.

Lietuvos Seimo pirmininkas Inž. K. Šakenis uždeda vai
niką ant Nežinomo Kareivio Kapo, Karo Muzejaus sod
nelyje, per Nepriklausomybės šventės minėjimą Kau
ne. (Tsb.)

•^SMARKUS Anglijos gin- 
klavimasis jau savo vaisių ne
ša. Anglijos diplomatija tvir
čiau kalba, ir Vokietija, galiau
siai atsiliepė į Anglų raštą, 
kuriame pereitą Lapkričio mė
nesį buvo klausta apie naują 
Lokarno sutartį, šios sutar
ties tikslas, kaip žinoma, yra 
patikrinti Prancūzijos ir Bel
gijos neliečiamybę ir išvengti 
Karo Vakarų Europoje. Su 
Vokietija atsiliepė ir Italija.

Tačiau, tuo tarpu, abiejų jų 
atsakymai migloti. Svarbu at
sakymo faktas. Europoje An
glų diplomatinės politikos su
stiprėjimas pastebėtas. Be abe
jojimo, pastebėtas ir Vokieti
joje. Anglai suprato, be stip
rios Anglijos, taikos Europoje 
nebus. Anglija negali leisti 
kitai kuriai valstybei būti Eu
ropos galva. Dėl šito ji ka
riavo seniau su Ispanija, Pran
cūzija, ir Vokietija. Anglija, 
sakoma, ir dabar neleis Vokie
tijos įtakai ir galiai augti.

Tas, suprantama, palies Lie
tuvos, Čekoslovakijos ir kitų 
Rytų Europos valstybių politi
ką, nes šitos valstybės turi 
priežasties Hitlerio politinius 
tikslus nužvelgti. Anglijos mi- 
litarė galia, gali būti, reikš 
Europai taikos patikrinimą ir 
mažų valstybių laisvės išsau
gojimą.

▼ ▼
-^-“RUSO gyvenimas buvo 

ir visada bus neramus ir įtem
ptas”, Nikalojus Dubsky pa
sakoja savo knygoje “Piktosios 
Dulkės”, kuri šiomis dienomis 
išėjo Londone. “Nei raudona, 
nei balta ar pilka valdžia, nei 
revoliucija, Ruso sieloje nesu
kurs tvirto sugebėjimo priim
ti ar sutikti su esamo gyveni
mo formomis; kurį pastebime 
pas Vokiečius, švedus ir Ang
lus. Noromis nenoromis Ru
sas vis trokšta to ko nėra ir 
būti negali. Todėl tuoj spar
dosi jei gyvenimas šiek-tiek 
nusistovi, čia jo silpnybė ir 
spėka; čia jo keistas susipra
timo- ir tamsos mišinys”.

Rusas savo tautą geriausia 
žino. Lietuviams, kaip musų 
geriausi tautos vadai sakė, 
Rusų pavyzdžiais niekados ne
reikia sekti, ar iš jų savo tau
tos gyvenimui šviesos tikėtis.

▼ ▼ ▼
-^■LENKIJOJ sukurta nau

jas politinis judėjimas, kurio 
tikslas “Lenkų tautinį princi
pą” padaryti vyraujančiu kra
što gyvenime, kultūroje ir 
ūkyje. To tikslo siekiant, vi
sos tautinės mažumos busią 
neprileidžiamos tautos ir val
stybės gyvenimą įtakuoti. Šis 
judėjimas turįs vyriausio va
do, Maršalo Rydz-Smigly pri
tarimą, ir norima prie jo pri
traukti ypatingai jaunimą.

Ką Lenkai savo valstybėje 
daro ne musų reikalas, tačiau, 
Vilniaus kraštas, kuris nėra 
legaliai ar moraliai patvirtin
ta Lenkų valstybės dalis, šio 
naujo judėjimo nagus jau pa
juto. Lietuvių mokyklos it 
draugijos uždarinėjamos, spau
da varžoma, veikėjai ujami ir 
persekiojami. Todėl šis Len
kų judėjimas nėra malonus 
prievarta po Lenkais gyvenan
tiems Lietuviams. Nebus jis 
malonus, matyti, ir žydams, 
Vokiečiams, Baltgudžiams ir 
Ukrainams. Todėl, gali būti, 
jis suklups, kaip suklupo Pil
sudskio “sanacinis” judėjimas. 
Lenkai privalo savo valstybę 
kurti tautų federacijos ir pa
sitikėjimo pagrindu, ne varžy
mais ir viduramžių taktika.

JAPONIJA siūlosi Ame
rikos valdžiai sudaryti ati
tinkamą šiom abiem vals
tybėm prekybos sutartį. Iki 
šiol prekyba buvo nelygi, 
Japonija pernai sako pirko 
iš Amerikos už $71,250,000 
daugiau negu Amerika iš 
Japonijos.

VELYKOS APKASUOSE
Rašo PAULIUS GAUBYS

UAIDŽIOJO šeštadienio vakaras. 
U' Aukštai, mėlyname dangaus aksome, ži
ba žvaigždės. Jos juda ir blykčioja, kaip did
miesčio žiburiai kai pučia vėjas.

Pušų kelmais atklydęs šiltas pietų vėjas 
glamonėja musų veidus. Iš apkasų iškištus.

Užpakalyje, didingai ošia miškas. Tary
tum šnabžda apie atėjusį į musų mylimą kraš
tą pavasarį. Pavasarį klajūną.

Ateina jis kasmet pas mus linksmas, žie
mos šaltus ledus upeliais paleisdamas, pulkus 
giesmininkų vedinas, kvepiąs jaunyste.

Po visą kraštą pasklysta žiedų kvepėjimu, 
žaliu apdaru apdengia visą žemę.

Atrodo, naujai užgimsta visas pasaulis, j
— Jau ir Velykos ryt, — šautuvu pasirė- tis. 

męs kalba Jonas.
Velykos! — 

višų veidai.
Rodos ir tos 

vienos tiek daug 
nėmis tampa.

Priešais mus
tai kitur krūmokšliais apaugus, 
lyg žaltys, vingiuoja siauras upelis.

Už tos pievos ir to upelio — kalva, paskui 
miškas, ir pačiame pamiškyje apkasai. Priešo.

Mes čia — jie ten. Atstu gal kilometras.
Dar vakar dabartinių musų apkasų šei

mininkai buvo jie — Lenkai. Rankinėmis gra
natomis ir durtuvais, vyras prieš vyrą kovoda
mi, išstumėme juos. Granatų išverstos duo
bės, medžių nulaužytos šakos ir stuobriai ge- 

’riausi liudininkai buvusių 
tamsu ir viso to nematyt.

Ateina būrio vadas.
— šis vakaras, vyrai, 

duotas, — kalba jis. — Ir 
sės ii- nešąlą.... Tyliai prislinkime priešui prie 
nosies ir tada: staigumas, pasitikėjimas savim 
ir šaltumas....

Jo veide nematyt to pavasario džiaugsmo. 
Jį nustelbia rūpesčio ir pareigos šešėlis.

— Iš musų būrio reikia penkių žmonių 
žvalgybon. Bet.... tai ypatinga žvalgyba, — 
pabrėžia vadas. — Kas savanoriais?

— Aš, — pirmas pasisiūlo Ventys. Senas 
ir prityręs žvalgas. Nei karto dar neteko jam 
pakliūti priešui į rankas ar suteiktomis apie 
priešą žiniomis suklaidinti savuosius.

Pasisiūlo ir kiti. Daugiau net negu reikia.
— Jūsų uždavinys, vyrai, begalo svarbus 

ir pavojingas, — šnibždom kalba vadas į sava
norius: — Jei kas iš jūsų jaučiatės negalėsią 
atlikti jo geriau nei neikit, štai jis: Abi priešo 
lauko sargybas, kurių viena prie upelio, antra 
prie miško, reikia nuimti be šūvio ir be jokio 
kad ir mažiausio garso, žodžiu, kad nepajustų 
priešas. Kaip tai'padaryt, Ventys žino. Jam 
ne pirmas kartas. P^o to jūsų vienas gryšit į 
mus ir pranešit.

Vadas tiriamai žiurėjo į penkis savanorius, 
tarytum norėdamas iš jų veidų išskaityti kokį 
įspūdį į juos padarė uždedama pareiga.

Jie stovėjo tvirti ir nei nemanė atsisakyti.
Siųsk į pačią ugnį, į pragarą.... Ir ten jie 

nueis.
Baimė gal? Mirtis?.... Niekai!
Mirties mes nebijojom. Tiesa, daug kar

tų akis į akį, veidas į veidą ją sutikome, bet ne
baisi buvo.... Neėmė ji mus ties Radviliškiu, 
kai lamdėm Bermonto gaujas, ties Panevėžiu 
kai bolševikus surietėm į ožio ragą, neims ir 
dabar.

— Pasiruošt visiems, — įsako vadas.
Dar kažin ką žvalgams paaiškinęs prapuola 

juodose apkasų sienose.
Suprantame. Vadinasi, šios nakties, di

džios Velykų nakties, bėgyje dar vieną laimėji
mą įpinsime į musų bendrą laimėjimų vainiką. 
Mes tai įsitikinę.

Ruošiamės. Ant šautuvų uždedame durtu
vus — paskui nebegalėsim, gali nugirsti; kur tik 
telpa prisikemšam “Velykų margučių”, šovinių, 
paruošiame granatas. Kas persiauna kojas, su
sitvarko kuprinę. Ir gatavi.

— Tai suduosim Lenkams į kailį! — džiau
giasi Ventys.

—■ Tik, vyrai, nepasnauskim. Kai tik pri- 
sėlinsim, — sako jis kitiems žvalgams, — tai 
•va šitaip, — užsimoja durtuvu, — ir baigta. ■— 
Tamsoje, sunkiai įmatomame jo veide blykčio- 

dvi liepsnelės. '<
Gryžta būrio vadas.
— PasirUošėt? — klausia žvalgų.
— Taip.
— Laikas vykti, — pažiūrėjęs laikrodelin, 

Sako vadas: — tik, vyrai, atsiminkit: nuo jūsų 
priklauso musų laimėjimas.

— Pasistengsim, — pasiryžimu < 
veidais atsako jie, ir penki tamsus šešėliai iš
nyksta nakties tamsumoje.

Tada vadas kalba į mus:

ja

— Dešinėn ir kairėn nuo musų veiks kiti 
būriai ir kuopos. Prislinkę iki buvusių jų lau
ko sargybų palauksime ženklo — raudonos ra- 
kietos.

Jis visada mums smulkiai nupasakoja puo
limo planą, neslepia, nes išdavikams musų tar
pe nevieta.

Laukiame.
Mes laukiame vieno iš tų penkių sugryž- 

tant. žiūrim į priekį ar nepamatysim sublyk
sint ugnelių, ir po to.... šūvių, trakšimo....

Vienas neatsargus žingsnis ir viskas nie
kais gali nueiti. Vienas medelio trakštelėjimas, 
vienas šlamesys ir.... musų planas žuvęs.

O taip noris išvyti priešas iš musų gimto
sios žemės!

Būrio vado žvilgsnis įsmigęs priešo pusėn, 
kur didelis juodumas tematyt ir kur sutirpo 
penki drąsuoliai.

— Negi nepasiseks?!.... — briaunasi min-

| Viena laukimo minuta virsta metais, va- 
■■v. - ., • landa — amžiumi.
džiaugsmo seselių apsidengia. Priekyje, pasigirsta šlamėjimas. Iš juodu 

tamsumo išsineria dar juodesnis žmogaus pavi
dalas. Jis, kaip pašautas žvėris, sunkiai alsuo
damas įsmunka į apkasus.

— "Įvykdyta", tamsta vade, — vos kvapą 
atgaudamas, ištaria jis.

— Kas tau, ar sužeistas? — klausia va
das. Kišenine lempute apšviečia jį.

Vado žvilgsnis nuslysta ant durtuvo, ant 
kurio dar žymu purvas ir kraujas.

— Nesužeistas... 
kerta. Skubėkit.... 
vis dar negalėdamas 
žvalgas.

— Paskui mane! 
balse jaučiasi kaž kas. 
kyti, bet ką jaučia širdis.

Iššokame iš apkasų ir sekame paskui jį.
Nustebusios pušys kuždėdamos savo kud- 

rėtomis viršūnėmis, palydi mus.
Mes slenkame skubiai, bet tyliai, stengda

miesi neužkliudyti ką, nesuklupti. Neišduoti 
save. Toli lpja šunės. Sutraška kas. Sustoji, 
klausais, širdis krutinėję dun-dun. Kaip kū
ju.

— Gal jau jis?.... Nežinomasis tas.... 
kurs tyko tavęs ir tu jį?... . — manai.

Paeini. Klausais vėl. Tylu.
— Ne, turbut, taip sau kas nors. Juk ten 

priekyje savi žvalgai, — raminiesi.
Ir vėl slenki į priekį. Tyliai, kaip vagis. 

O rankose suspaustas šautuvas rodos šnibžda: 
“....ir tada tik staigumas, pasitikėjimas sa
vimi ir šaltumas”....

* * *.

niūrios apkasų sienos, kurios 
musų vargo mato, linksmes-

tęsiasi plati lanka, tai vienur 
Jos pašaliu,

grumtynių. Dabar

paties Dievo mums 
vėjas iš priešo pu-

.. Bėgau kiek kojos iš- 
kol dar nepajuto. ... — 

; atgauti kvapo šnabžda

— sušnabžda vadas. Jo 
Ko žmogus negali pasa-

Rytuose raudora dėmė. Greit auš.
Artimuose kaimuoja baisiai loja šunes. Ir 

kaukia. Nesenai čia mirtiną nakties tylą per- 
skriodė staigus ir galingas “valio”. Jis griau
dė, kaip griaustinis, kuris ateina su pavasariu 
iš po žiemos miego pajudinti žemę.

Vos girdimai, iš kažkur, jam atsakė “ura”. 
Buvo jis toks neaiškus ir tarytum duso, ar kas 
jį spaudė į purviną žemę.

Buvo šūviai, sproginėjo granatos, šukavo, 
dejavo, ir paskui.... nutilo. Tie dejavimai ir 
tas trukšmas.

Nuo musų veidų čiurkšliais bėga prakaitas. 
Suras, kaip druska, ir ėdantis. Rūbai prilipę 
prie kūno.

Įkibę į juodą, kaip juodas žmogaus vargas, 
žemę mes ardome ją kastuvėliais, kabiname 
pirštais žemes ir rausiamės vis gilyn; Kol dar 
tamsu turime išsikasti apkasus. Naujai išva- 
duotoj žemėj. Kad išaušus diena neišduotų 
musų — musų įsitvirtinimo vietos.

Nebėra musų tarpe Vencio. Kaip jis kas
davo apkasus! ' •

Gabalas to prakeikto švino užmerkė jam 
akis. Akis taip tikėjusias pergale ir Velykų 
džiaugsmu žibėjusias.

Mes radom jį toli už priešo apkasų. Jis 
gulėjo kniūpsčias, tvirtai rankom suspaudęs sa
vo kovos draugą šautuvą, o iš nugaros dar bė
go kraujas. Raudonas kraujas. Raudonesnis 
ir už raudonuosius jurginus, sesių darželiuose 
žydinčius, ir už saulę leistis besiruošiančią.... 
Sanitarai nunešė jį į užpakalį ir mes jo daugiau 
nematysime....

Apkasai baigti ir mes tupime juose. Tylus 
ir paniurę. Tik ką .siautusios kovos garsai te
beaidi ausyse. Pragarišku griausmu žviegda
mos sprogsta granatos, terškina kulkosvaidžiai.

— Teka saulė, — kaž kas sako iš musų.
Pažvelgėme į rytus. Iš už miško išniręs 

rausvas tekančios saulės kampelis Velykų džiau
gsmu pasveikina mes.

— Velykos! Valio Velykos! — nesulaiky
damas džiaugsmo sušunka burininkas, nusiim
damas purviną- kepurę.

— Valio! — pusbalsiai sveikiname vieni 
kitus.

Kratinėje jaučiasi taip pat kaž__koks ūžte* 
kėjimas. F 
tonom, žaliom 
nudažo musu veidus.
purvinus, 
me apkasuose, 
tienai merkia akis.

Kas žino, gal šiąnakt ir vėl?....
Pro miegus girdžiu užpakalyje kažin kas 

šlama. Pakeliu galva ir.... ką aš pamatau!

Panašus į saulės, kuri mėlynom, gel- 
i;—i — visokiom, visokiom varsom 

Geltonus kaip vaškas ir 
Nežymiai vienas po kito susirango- 

Ima nuovargis. Sunkus blaks- 
Norisi tik miegot," miegot.

.. I Susikuprinus mergaitė iš miško slenka į mus, ■ 
degarteiais Į<repšiu nešina.

~l .............. .......— Tai jums, musų išvaduotojai, — šypso-
(Pabaiga ant 5-to pusi.) 1 1
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D VI SESERYS
(Tęsinys iš pereito num.)

KARAS!

kfARO, ko Lietuviai laukė — sulaukė.
Švedų įtemptas stiprinimasis Livoni- 

jojė gal būt turėjo priežastį, kurią jie ži
nojo, bet Lietuviai nežinojo.

Kazokai nugalėti, Lenkų Karalius ir 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis su Rusijos 
Caru Aleksiejum turi taiką — rodos vis
kas ramu, neskaitant to neaiškaus švedų 
daugėjimo šiaurėje, nors jie Lietuvos pul
ti ir nesikėsino.

Norėdamas išsvarstyti tokią keistą 
padėtį ir pavojų, jeigu jis yra, Didis Lie
tuvos Etmonas Jonušas Radvila, Biržų 
kunigaikščio patariamas, sušaukė Vilniu
je Lietuvos kunigaikščių ir didžiūnų su
sirinkimą, į kurį sujojo Giedraitis, Kau
no, Gardino ir kitų Lietuvos dalių valdy
tojai ir pilių viršininkai, Biržų kunigaikš
tis su Andrium, pribuvo Sapiegai, Pacai, 
Zabielai ir kiti.

— Vyrai! — prakalbėjo Boguslavas 
Radvila, kuris buvo arčiausia prie pavo
jaus iš Švedų pusės, — visti Lietuva pri
valo būti prisirengus karui, nes nežinom 
kurią dieną priešas musų žemėn gali įsi
veržti !

— Jei Švedai ilgai atidėlinės puolimą, 
musų, mes privalom gerai pasiruošti ir 
pulti juos! Tuomi prašalinsim jų pavo
jų ir įsiveržimą į musų žemę! — pridėjo 
Andrius.

— Reikalui kilus, Livonijos Švedus 
mes lengvai sumušim. Juk ir Karalius 
suteiks mums pagalbą už musų pagalbą 
Lenkijai prieš kazokus, — drąsino Kėdai
nių kunigaikštis. — Bet geriau būti at
sargiais. Aš siulau padauginti Biržų gy
nimo spėkas!

— Mes su Švedais karo nejieškom, — 
įsimaišė Sapiega, kuris užvydėjo Radvi
lams Lietuvoje galybės ir įtakos. — Jeigu 
imsim didint prie Biržų kariuomenę, Šve
dai gali tikrai mus pulti, matydami kad 
mes prieš juos rengiamės!

Ir taip, po keleto dienų kalbų, prie 
nieko rimto nepriėjus, susirinkimo daly
viai pradėjo apleisti Vilnių ir gryžti sau 
į namus. Biržų gynimui palikta ta pat. 
kariuomenė kokia ten buvo, tik Bogusla
vas Radvila prisiprašė savo artimų didžiū
nų turėti gatavai vyrus vykti į pagalbą 
reikalui išlikus.

Nėnumatydami pavojų, tame susirin
kime dalyvavusieji ir nenujautė kas Lie
tuvą laukia — ir tai visai trumpu laiku.

Švedai savo valdomoje Livonijoje ne 
tiek ruošėsi karui su Lietuva, kiek stipri
nosi prieš Rusus, kurie nekantravo ir no
rėjo mestis vienu kartu atsiimti praras
tas Lietuviams - Lenkams žemes ir pasi
grobti Baltijos pakraščio plotų.

Rusai sau progą gavo.
Būdamas nepatenkintas paskiausia su 

Lietuva-Lenkija taika, po kazokų sumuši
mo, Maskvos Caras Aleksiejus jieškojo 
progų pulti savo kaimynus tuo laiku kai 
jie visai karo nesitikėjo.

Kazokų vadui su visa savo kariuome
ne perėjus į Maskvos pusę, tokia proga 
atsirado. Didelės Rusų kariuomenės vie
nu kartu metėsi ant Lenkijos ir Lietuvos. 
Pats caras priešakyje savo kariuomenės 
įsiveržė į Lietuvą. Lietuva užklupta vi
sai karui nepasirengus, beveik visa teko 
Rusams.

Pajutęs užgulančius priešus, Didysis 
Lietuvos Etmonas sktibomis šaukė visą 
savo valdomą šllį po ginklu, bet priešo ne
spėjo sulaikyti. Rusai užėmė Smolenską, 
Vilnių, Gardiną, Kauną. Vilnius žiauriai 
apiplėštas ir sudegintas, daug žmonių iš
žudyta. Visa, pietų Lietuvos dalis pasken
do ugnyje.

Caras Aleksiejus pasijuto laimėtoju 
ir pradėjo vadintis save Didžiuoju Lietu
vos Kunigaikščiu....

Bet visą Lietuvą užimti Rusai nepa- 
jiegė: jie buvo sulaikyti po Raudondvariu 
—, ir visa Lietuvos dalis nuo Nevėžio į va
karus ir į šiaurę liko Lietuvių valdžioje. 
Rusams užimant Vilnių. Gardiną ii' Kau
ną, Raudondvariu ir Nevėžio ir Nemuno 
krašte sutraukta tiek Lietuvių kariuome

nės kad tuose krantuose mūšiuose Rusai 
buvo nugalėti ir turėjo trauktis į Kauną.

Giedraitis, su Smilgių ir kitais Nemu
no ir Nevėžio krašto dvarų ir pilių pul
kais, Raudondvarį gynė milžino pastango
mis. Tam turėjo dvi priežastis: viena, 
ta pilis skirta jo dukteriai gyvenimo vie
ta, o antra, jei Rusai praeis pro šią pilį, 
toliau jau seka jo paties namai, kurie 
priešams pasiekus nueitų liepsnomis.

Iš aukšto kranto, iš medžiuose pasi
slėpusios pilies, skersai Nevėžį nešdamos 
Rusams užpuolikams mirtį, baubė didžios 
kanuolės, neprileisdamos priešus artyn 
upės. Kuomet nakties laiku užpuolikai 
bandė persikelti per upę ir apgulti pilį, 
ten pat prie upės juos pasitiko Lietuviai
— ir Rusų lavonais užkimšta Nevėžis ir 
užpildytas Nemunas, bet Lietuviai nei per 
lavonus neleido priešams į savo pusę per
eiti.

Šiame karštame mūšyje tačiau krito 
Kunigaikštis Giedraitis....

S «

Viena bėda — ne bėda, ir štai, pasi
naudodami proga Lietuvius iš šiaurės puo
lė Švedai, kurie nesulaukė Rusų puolimo 
Livonijos ir neturėjo ką kito veikti.

Švedai dar iš Prūsijos puolė ir Lenki
ją, ir Švedų kariuomenės apgulė Krokuvą 
ir Varšavą.

Lietuvių-Lenkų valstybė atsidarė tarp 
dviejų galingų priešų.

Švedai šią dvilypę valstybę pulti prie
žastį rado tą kad Švedijoje tuo laiku išsi- 
bąigė karališka giminė, o Lenkijos Kara
tus ir Didis Lietuvos Kunigaikštis Jonas 
Kazimieras, Vazų karališkos kilmės ainis, 
savinosi sau teisę prie Švedijos valdymo. 
Naujas Švedų karalius, Karolis Gustavas, 
norėdamas sau užtikrinti Švedijos sostą, 
paskelbė Jonui Kazimierui karą ir staiga 
puldamas iš vakarų Lenkiją, užėmė Kro
kuvą ir Varšavą.

Nei Lenkai Lietuviams, nei Vilniaus 
Vaivada Biržų kunigaikščiui negalėjo jo
jos pagalbos teikti. Visomis pusėmis ėjo 
lūšiai ir visas spragas reikėjo bandyti 
ižkišti tiems kurie arčiau jų radosi.

Livonijos Švedams veržiantis šiaurės 
Lietuvon, juos pasitikti išėjo Biržų gynė- 
ai. Kunigaikštis ir Andrius, vietoje lauk- 
i priešų apgulant jų pilį, išėjo prieš juos. 
Nors kova buvo nelygi, atkaklių Švedų su 
įpą nustojusiai dėl visos šalies nelaimės 
Lietuviais, tačiau Švedai iki Biržų pilies 
iasimušti nepajiegė, kaip staiga abi pusės 
gavo įsakymą nutraukti karą.

Kas tokio atsitiko?
Didysis Lietuvos Etmonas Jonušas 

Radvila, matydamas Lenkiją priešų smar
kai sugriebtą ir beveik draskomą, pama- 
ė sau progą atplėšti Lietuvą nuo Lenki- 
os, ir dabar tą padarė.

Lenkijoje suirutė — karalius, iš visų 
pusių priešams supant, pabėgo į Vengriją.

Jonušas Radvila, nutraukdamas sa
vo šalies saitą su Lenkija, pasiūlė Švedų 
Karaliui Karoliui Gustavui sudaryti są
jungą su Lietuva, ir jis mielai tokį pasiū
lymą priėmė. Karas tarp Lietuvių ir Šve
dų baigėsi.

Lietuvos-Švedijos sutartis pasirašyta 
Kėdainiuose Rugpjūčio 17 M., 1655 metais
— ir tuomi paskelbta Lietuvos ryšiai su 
Lenkais nutraukti.

Už šitą sąjungą, Karolis Gustavas pa
žadėjo padėti Lietuviams išvyti iš Lietu
vos Rusus, ir Lietuvai turėjo prasidėti 
naujas gyvenimas.

Tiktai reikia pridėti kad šito viso liu
dininku neteko būti musų narsiam And
riui: jis žuvo pirmuose susikirtimuose pu 
Švedais, kuriems pastojo kelią pasiekti 
Biržų pilį. Jo narsumas ir atkaklumas 
su tais šiaurės priešais užtęsė mušius ap
link Radviliškį, Nemunėlio paupiu, ir Šve
dai Biržų pilies nepajiegė daeiti iki ap
šaukta karo paliaubos.

Mirė jis nepatyręs apie Verutės ne
laimingą likimą....

Biržų kunigaikštis, pribuvęs Į Kėdai
nius su Švedais sutarčiai pasirašyti, par- 
nešė savo pusbroliui žinią apie Andriaus 
mirtį, o pats patyrė apie mirtį Giedraičio 
ir apie ankstesnį žuvimą jo dukters.

Neužilgo, ta liūdna žinia iš Kėdainių 
buvo perduota ir Gedraičių dvarui, kur

.TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

PREZ. ROOSEVELT buvo 
išvažiavęs dviem savaitėm pa
silsėti į Warm Springs, Ga. 
Nors sakė darbo nedirbsiąs, 
bet su savim turėjo du sekre
torių, 4 stenografes, telegrafi
stą ir telefonistę.

SUSTREIKAVO! Joliet, 111., 
tūlas Peterlin važiuodamas au
tomobiliu miesto gatvės pur
vyne nuklimpo ir kelias dienas 
nelipo iš automobilio — pa
skelbdamas “sėdėjimo streiką” 
kad miestas pataisytų gatvę.

NEW YORKO valstijos sei
mas Albany atmetė vaikų dar
bo kontrolės įstatymą. Toks 
įstatymas pradėtas 12 metų 
atgal Arizonoj ir jau praves
tas 28 valstijose. New Yorko 
valstija turėjo būti 29-ta. Iš
viso reikia 32 valstijų tą įsta
tymą priimti ir jis taps visuo
tinas. Dabar rengiamasi pa
siūlyti dar griežtesnis bilius 
— neįsileisti iš kitur vaikų ga
mintų prekių. Po to bus pro
ga pravesti ir pirmutinį bilių.

DĖL ORO susisiekimo tarp 
Europos ir Amerikos, kilo gin
čai tarp Britų ir Suvienytų 
Valstijų. Anglai nori kad 
Amerikos kontinente oro cen
tras butų Montreale, o New 
Yorkas tik skyrius. Ameriko
nai nori kad New Yorkas bu
tų pirmoji stotis Amerikos 
kontinente. Skraidymas žada 
tuoj prasidėti.

VOKIETIJOS disciplinuotos 
spaudos 2,000 dienraščių nieko 
neparašė apie Amerikos amba
sadoriaus Dodd protestą Vo
kietijai dėl Vokiečių koliojimo 
Amerikonų, bet privačiu pra
nešimu pareiškė kad ginčą dėl 
LaGuardia pasakytos kalbos 
prieš nazius laikyti užbaigtu. 
Tuo pat kartu įsakė žydų Te
legrafo agentiii'os vedėjui Smo- 
lar, Amefikės'1 piliečiui, apleis
ti Vokietiją.

MUSSOLINI, Italijos dikta
torius, atsilankęs Lybijoj, Af
rikoj, rodė pasauliui savo karo 
jiegas ir kad jis gali valdyt Vi
duržemio jurą ir kad rytus ga
li atkirsti nuo vakarų per Vi
duržemio jurą. Per Lybi ją 
jis atidarė modernišką l,10( 
mylių ilgio kelią, kuris jungi? 
ne ką kitą bet orlaivių stotis 
kuriose dabar yra virš 10( 
bombanešių, kurie skraidė virs 
Mussolinio surengtų kariuome 
nės manevrų ir virš Tripolū 
parodos, šis demonstravimą? 
reiškia daug, nes Palestinoje 
Irake ne viskas tvarkoje, tei 
yra zurzėjimų prieš Anglus, < 
Prancūzijos globojama Tauti 
Sąjungos pavedimu Syrija vo 
tik laikosi, tuo labiau kad Mus 
soliniui pavyko- su Musulma 
nais padaryti taiką. Eksper
tai sako kad tai esąs greičiau
sia Mussolinio atsakymas Ang
lijai dėl jos plano skirti mil
žiniškas sumas pinigų apsigin
kluoti.

KANADA išdirbo aštrų pla
ną gintis komunizmo. Tarp 
kitko, daugiau pagerbs savo 
veteranus karius, kuriems per 
metus išmokės po 15 milijonų 
dolarių pensijų.

NORVEGIJĄ, Švedijos kai
myną, prieš kelioliką dienų už
klupo toki baisus šalčiai kokių 
Norvegai neatmena — užšalo 
visi uostai ir fjordai ir juose 
laivai.

FILIPINŲ salų prezidentas 
reikalauja iš Suvienytų Valsti
jų tuojau duoti toms saloms 
nepriklausomybę. Kongreso nu
tarimu dar prisieina laukti 
kelis metus.

PASAULYJE daugiausia že
mės kaip paskjras asmuo tu
rėjo buvęs Rusijos kunigaikš
tis šeremetjev f jis turėjo 5,- 
400,000 hektarų žemės ir 400 
tūkstančių baudžiauninkų.

VELYKINIŲ margučių vai
kai ir suaugusieji sudaužys mi
lijonus. Bet po Velykų visa
da nuo netinkamų dažų pa
daugėja užsinuodinimų. Val
džios Sveikatos Departamentai 
peržiūrėję kiaušiniams dažus, 
rado jų trečdalį su švino arba 
aršeniko priemaišų, kas yra 
nuodai. Margučiams dažyti 
Agrikultūros D e p artamentas 
pripažino geriausią būdą tai 
Tena Lietuvišką būdą — virti 
kiaušinius svogūnų lukštuose, 
įuo kurių jie gražiai ir neken
ksmingai nusidažo. Dažus pir
kti pataria tik Agr. Dept. re
komenduojamais parašais.

SVEIKIAUSIAS mėsas pa
puošia Argentina. Daugelyje 
.rautuvių ten parduoti mėsas 
'giau kaip 48 vai. papjautų 
ryvulių sveikatos departamen- 
as draudžia. Tiesa, Argen- 
iniečiai mėsos daugiausia ir 
uvalgo.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
pajieško sekančius asmenis:
Kuzmickas, Jonas. Kilęs iš 
Nemunaičio km., Miroslavo vai., 
Alytaus apskr. Gyvenąs Ed- 
vvardsville, lllinois.
Lasmanavičius, Vladas. (Wal- 
ter Lasman). Kilęs iš Abelių 
vai., Rokiškio apskr. Gyvenąs 
Chicagoje.
Petreikis, Pranas. Kilęs iš Stir- 
baičių km., Plungės vai. Gy
venąs Chicagoje.
Petkų, Banio, Adolfo ir Juozo. 
Gyveno sulig adreso 615 W. 
18th St. Chicagoje.
Pilkis, Izidorius. (Izadore Pil
ka) Gyvenąs sulig adreso 724 
West 14th Place, Chicagoje. 
Pinkauskas, Antanas Kun. Gy
venąs Chicagoje.
Šalkauskas, Adomas. 1915 m. 
gyvenęs Chicagoje.
Sereikai, Petras ir Benediktas. 
Gyveno Chicagoje.
Vaičekauskas, Konstantas. Ki
lęs iš šakių vai. ir apsk., gy
venęs Chicagoje ir Sheboygan, 
Wisc.
Vasiliauskas, Vladas (Wlady- 
slaw Wasilewski). Gyvenąs 
Chicagoje.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje,, 

100 E. Bellevue Place, 
Chicago, 111.

PER TVORA

Susisuko žemė
Balta drobule
Ir pražydo medžiai 
Sniego gausume.

Kur žvelgi, vis balta, 
žėri sidabru.
Šalta, šalta, šalta,
Bet gražu, gražu.

Snaigės krinta, krinta 
Gražios kaip žiedai. 
Tuoj akyse švinta — 
Baltuoja laukai.

Nuo šakelių medžių, 
Nuo namų stogų 
žiba aibės žvakių, 
Malonu, jauku....

O keliais tik žvanga 
Svotai ir piršliai,
Gražios dainos skamba, 
Skamba ir juokai.

A.K.” Pr. Lemberis.

PROTESTAS
Jonas Morka iš Picburko ra

šo:
Gerb. Pertvorąpasidairęs:

Man labai nepatinka įvedi
mas “Dirvoje” MIRIMAI sky
riaus.

Kitas laikraštis butų para
šęs “NEKROLOGMA” ir mes 
butume nežinoję ką tas reiš
kia ir butume spakaini.

Dabar, žinodami, kožnas tu
rėsim skaityt ir žiūrėt kada 
musų pačių vardai atsidurs 
tame skyriuje!

SPAUDOS ir žodžio laisvė 
Sovietų Rusijoje apsireiškia 
|tam£’ />d sovietų valdžia turi 
-teisę Mkirst redaktoriui gal
vą.

dabar buvo iš tos gražios šeimos likę tik 
dvi moterys — Marcė ir jos motina.

Apie Andriaus mirtį patyrus, Marcė 
pametė savo sąmonę, pamišo.... Nors bu
vo tvirto budo mergina, bet tiek į gyveni
mą su Andrium įsisvajojus, jau kaip ir 
gyveno, taip buvo tikra viskuo, ir tas ją 
palaužė.

Giedraitienė, kuri graužėsi dėl Veru
tės tragingos mirties ir savo vyro žuvimo, 
ir jau buvo nustojus jiegų, dabar visai li
ko stabo paimta.

— Po visko.... jau viskas mums bai
gėsi!.... — ištarė ji Marcei, ir nuo to 
jodvi viena kitos daugiau nesuprato.

(Bus daugiau)

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.............................. 25c

Dėl informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBllSH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

VSLYKOS APKASUOSE
(Tęsinys nuo 4-to pusi.) 

si ji įšokus į apkasus ir atkiša į mane pilną 
krepšį margučių.

— Dėkui, sėskit.... — negalėdamas su
laikyt džiaugsmo sakau jai.

Pažadinu draugus. Jie žiuri krapštydami 
akis ir netiki.

— Imkite, tai jums, — kartoja ji, ir jos 
akis — dvi mėlynos vosilkos — juokiasi pava
sariu. Ir musų džiaugsmui nėra galo.

Mes vienas su kitu mušame margučius ir 
valgome. Kaip kitados prieš daug daug didžion 
nežinėn nubėgusių žydinčių pavasarių, nužydė
jusių vasarų, daug daug Velykų, kada vaikais 
pakluonėmis lakstėme ir buvome tokie jauni, 
jauni, kaip šis pavasaris, kaip šios Velykos....

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS 85c
Lietuvos atgimimo novelė. Parašė B. Ruseckas. 
Šioje novelėje iškeltos mintys yra gražios ir kiek
vienam Lietuviui limpančios prie širdies.

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

DIDELE 
EKSKURSIJA 

| LIETUVA 
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE 

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu 

EUROPA 
Hplauiu įš New Yorko 

GEGUŽĖS 16d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavėne užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

@HAMBURG-AMERICAN LENE
NORTH GERMAN LLOYD ®

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

Šioje vaistinėje užkikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užslsenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
'ntieka stdara 7 diedas savaitei*

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

SEREDŽIUS
Teisme teisėjas klausia:
— Tu išvadinai kaimyną 

niekšu, kvailiu ir panašiai. 
Kam dar jam kumštim veidą 
sudaužei?

— Pone teisėjau, tas kai
mynas pusiau kurčias. Taigi, 
paabejojęs jis mano žodžių 
gali neišgirsti, iš rankom pra
kalbėjau.

KĖDAINIAI
Gydytojas tyrinėdamas li

gonį aiškina rūkymo kenks
mingumą.

— Kiek tamsta per dieną 
surukai papirosų? — paklau
sė gydytojas.

— Dešimts, ponas gydyto
jau.

— O, tai perdaug. Tamsta 
per dieną gali surūkyti tik po 
penkifc. Kitaip bus boga.

Ligonis eina pas kitą gydy
toją. šis vėl jį tyrinėja, aiš
kina alkoholio ir rūkymo ken
ksmingumą. Pagaliau klausia.

— Kiek per dieną surukai 
papirosų ?

— Dvidešimts, — sumeluo
ja ligonis.

— Tai perdaug. Tamstai 
pavelysiu surūkyti tik dešimts 
papirosų.

VILKAVIŠKYJE
Mokykloj laukia inspekto

riaus. Mokytojas moko vai
kus:

— Jei inspektorius ko nors 
paklaustų tai atsakant visada 
reikia pridėti “pone inspekto
riau”.

Atvykęs inspektorius klau
sia vieną vaiką: V

— Senąjį įstatymą žinai? 
Tai knip Dievas prakeikė žal
tį, sugundžiusį Jievą?

— Dievas pasakė: “Ir tu
rėsi visą gyvenimą šliaužioti 
pilvu savo, pone inspekto
riau,” — atsakė išmuštruotas 
mokinys.
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PILIEČIŲ KLUBO ŽINIOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas visu smarkumu auga 
nariais ir turtu. Klubo nariai 
susirenka kas vakaras Klubo 
patalpose ir praleidžia links
mai vakarus. Kiekvieną penk
tadienį būna ypatingai didelės 
sueigos ir būna užimta abi apa-

NEW YORK-KLAIPĖDA 
per. Gothenbu »gą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to naties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

tinės salės.
Praeito penktadienio vakarą 

Klubo nario Adv. Prano Obe- 
lienio iniciativa buvo parodyta 
nariams nemokamai judami ir 
kalbami paveikslai iš kepimo 
industrijos. Antra filmą buvo 
iš buvusių keliuose Amerikos 
miestuose potvinių. Mes Cle- 
velandiečiai turime džiaugeis 
nepatyrę kas potvinis yra.

Pereitame klubo mėnesinia
me susirinkime buvo nutarta 
daug naujo pagerinimui klubo. 
Prie kitko nutarta kad kiek
vienas klubo narys ineidamas į 
klubą parodytų narystės kor
telę, kuris jos neatsineš nebus 
į klubą tą vakarą įleistas. To
kia tvarka yra daroma kiekvie
name klube sulyg valdžios rei
kalavimų. Suspenduotas na
rys bus priimtas atgal tik vi
suotiname narių susirinkime.

Prieš Velykas penktadienį 
klube jokios pramogos nebus.

Po Velykų prasidės kiekvieną 
penktadienį šokiai prie geros 
muzikos. Klubo nariai prašo
mi į klubo parengimus atsi
lankyti atsivesdami naujų na
rių. Klubo Koresp.

GAUKIT DYKAI TIKIETUS
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas rengia puikų balių Lie
tuvių salėje, • • —
landžio 11 d. Kas ypatingo tai 
kad tikietai į tą balių bus duo
dama nemokamai, bet juos tu
rėsit gauti iš Lietuvių Vaib- 
bos Buto narių biznierių.

Baliuje bus daugiausia Lie
tuviški šokiai, iš Lietuvos at- 
vežt” kumpių užsikąsti, Lie
tuviškų saldainių ir tt. 
to, bus duodama naudingos 
rų dovanos.

visiems užtikrinta geras 
kao. Gros Jono Apanaičio 
kestras.

sekmadienį, Ba-

Prie 
. du-

lai-
or-

1937 m. gegužės 29 d.
Iš Nevv Yorko Į Klaipėdą

Laivo nemainant
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PARDAVIMAS JAU PRASIDĖJO
Tikietų Paskiriems Perstatymams

METROPOLITAN OPERA
COMPANY Iš NEW YORKO

Edward Johnson, Gen. Mgr. Edvvard Ziegler, Ass’t. Gen. Mgr.
Balandžio-A pril 12-17—Public Auditorium ’

PIRMADIENI. Tbbndžio 12—Du Veikabi 
CAVALLERIA RUSTICANA ir COO d’OR 

su Ponselle, Petina, .Ta- su Pons. P nza Cordon Psltritneri,
gel. Morelli. Kaukas- Pani Enee’mnn. Doe. M«s<n’e Vot’nks. P-m

Elektra Namuose Turi 
Būti Pritaikyta 

Patogumui

Patogus naudojimąsi elektra 
šviesai ir padargams priklau
so nuo atsakančio vielų suve
džiojimo namuose, sako S. E. 
Strunk, vielų suvedimo eks
pertas iš Electrical League of 
Cleveland1.

Minimum vielų suvedimo 
standardas kokį Lyga reko
menduoja nurodo kad butų 
įtaisyta elektros sujungimas 
kiekvienoje sienos vietoje kur 
gali būti pastatyta stalas ar 
kas kitas, ir taipgi kas dvyli
ka pėdų lentoje apie pagrindį 
aplink visą kambarį. Papras
tai lempų ir kitų padargų vie
los yra apie šešių pėdų ilgio, 
taip kad turint tokius paskirs
tymus elektros sujungimų ga
lima jais geriausia pasinau
doti.

Taipgi yra specialus reikala
vimai vielų suvedimui maudy
nei, virtuvei ir miegamiems 
kambariams, kad butų galima 
pasinaudoti elektra ten kur ji 
labiausia prireikia.

Dabar elektra naudojama ir 
prosijimui. ir skalbimui ir vi
rimui ir šildymuisi.

Mr. Strunk nurodo kad sta
tant naują namą išsyk reikia 
suvesti pakankamai elektros 
u jungimų kad paskui nereikė- 

vedžioti, badinėti, durstinė-

Ona Katkauskaitė-Kas- 
kas Dalyvaus su Met
ropolitan Opera Co.

Šve- 
Kal- 
Ma-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
DROTTNINGHOLM ...... Bal. 17
GRIPSHOLM ................ Gegužės 1
DROTTNINGHOLD ........ Geg. 15
GRIPSHOLM .............. Gegužės 29

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center,
Chicago, III.
Boston, Mass.
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.

ANTRADIENĮ, Balandžio 13—TRTSTAN UND ISOT DE
Flagstad, Melchior, List, Huehn, Cehanovsky, Branzell, Laufkoetter, 
D’Angelo, Bodanzky.

TREČIADIENĮ, Balandžio 14—FAUST
Jepson, Crooks, Pinza, Morelli, Engelman, Olheim, Votinka, Pelletier

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 14—AIDA
Rethberg, Jagel, Cordon, Castagna, Baromeo, Morelli, Paltrinieri, 
Votipka, Panizza.__________ ________________________

PENKTADIENĮ Po Pietų, Balandžio 16—LOHENGRIN 
Flagstad, Melchior, List, De; Abravanel, Cechanovsky, Branzell, 
Huehn

PENKTADIENĮ Vakare, Balandžio 16—MIGNON
Swarthout, Crooks, Antoine, Pinza, Bada, Cordon, Olheim, Pelletier, 
Cehanovsky.

ŠEŠTADIENĮ Po Pietų. Balandžio 17—CARMEN 
Ponselle, Maison, Burke, Votipka, Olheim, Huehn, Cehanovsky, Papi, 
Paltrinieri, D’Angelo, Engelman.___________________________________

ŠEŠTADIENĮ, Vakare, Balandžio 17—IL TROVATORE 
Rethberg, Carron, Castagna, Votipka, Morelli, Baromeo, Bada, Papi. .

Tikietai $1, $2, $3, .$4, $5, $6 (Taksų nėra)

UNION TRUST BANK
Didžiojoj Bankinėj Salėj—E. 9th ir Euclid

Pardavimo vieta atdara 9 ryto—5:30 po piety.
Kasdien Išskyrus Sekmadienius
Knabę Piano Naudojama Išimtinai.
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ĮJ[IPPODROM£ ROSA PONSELLE

vai. ryto iki 5:30 po pietų.
Operų savaitė tęsis Public 

Hali, Balandžio 12 iki 17.
į štai kokios operos bus sta- 
I tomą tą savaitę:

BALANDŽIO 12, pirmadienio vaka
re — LE COQ d’OR ir CAVAL
LERIA RUSTICANA

BAL. 13, antradienio vakare — 
TRISTAN und ISOLDE

BAL. 14, trečiadienio vakare ■— 
FAUST

BAL. 15, ketvirtadienio vakare — 
AIDA

BAL. 15, penktadienį po pietų —■ 
LOHENGRIN
Penktadienio vakare — MIGNON 

BAL. 17, šeštadienį po pietų —• 
CARMEN
šeštadienio vakare — IL TRO

VATORE.

TIRRAS PATOGUMAS
6 Punktp Elektriškame Name

M JiTuri ko aš Neturiu T

NAUJA ŽVAIGŽDĖ KYLA 
KINO DANGUJE!

Nauja filmų žvaigždė, pui
kus, talentingas ir labai mė
giamas vyras pasirodys filmo
je Hippodrome Theatre, šešta
dienį, Kovo 27, kuomet Fer- 
nand Gravet, Prancūzijos ir 
kontinento artistas vaidins il
gai lauktame Warner Bros. pa
veiksle, “The King and The 
Chorus Giri” (Karalius ir Cho
ro šokikė), kame prie jo vai
dint Joan Bloadell ir daugybė 
kitų scenos iriradio artistų.

“The King And the Chorus 
Giri” yra linksma, gyva ir įdo
mi komedija. Gravet vaidina 
rolę turtingo buvusio monar- 
ko, kuris pavirsta į Paryžiaus 
žaislą. Jis susitinka Amerikie
te choro merginą, ką vaidina 
Joan Blondell, kuri palinkus į 
karališką garbę, labai prisika
bina prie to karaliuko.

Tai yra mišinys puošnaus 
palinksminimo, romanso, ko
medijos, muzikos, šokių ir tt.

Kiekvienam, rekomenduojam 
šį veikalą pamatyti._________
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

Metropolitan Opera Compa
ny turės įdomumo ir Lietu
viams tuomi kad pirmą vaka
rą, pirmadienį, Balandžio 12, 
dainuos ir Lietuvaitė tos ope
ros kompanijos narė, Ona Kas- 
kas-Katkauskaitė, iš Hartford, 
Conn., kuri jau virš metas lai
ko priimta į Metropolitan. Ji 
dainuos operoje “Cavalleria 
Rusticana”.

Pavienėms operoms matyti 
tikietai jau prasidėjo pardavi
nėti nuo pirmadienio, ir gali
ma juos įsigyti didžiojoj salėj 
Union Trust Banke, mieste.

Kurie dalyvaus pirmą vaka
rą matys tuo pat dvi paskiras 
trumpas operas ir kartu gaus 
progos pamatyti musų Lietu
vaitę dainuojant.

Tikietai visoms operoms_ pa
skirai bus galima viršminėtoje 
vietoje nusipirkti kasdien iš
skiriant sekmadienius, nuo 9

▼Miegamas kambarys kur nurengiama vaikai, 
maudynė, ir kiekvienas kambarys 6-Punktų 
Elektriškame name visada yra šiltas ir patogus 
—net kada siaučia šiurpus Kovo vėjas.
Taip yra todėl kad žieminis Oro Tvarkytojas— 
kuris cirkuliuoja, valo ir drėgnina orą visur— 
yra vienas iš būtinų įrengimų moderniškame 
elektriškame name.
šiandien jeigu jus statydinsites naują namą ir 
nepasirupinsit padaryti jį 6-Punktų Elektrišku 
Namu, jus statysites namą kuris bus pasilikęs! 
Jus statydinsites namą kuris dikčiai nustos sa
vo vertės, nes visur aplinkui statoma moderniš
ki elektriški namai.
Kuomet statysit ar perdirhsit, pasirūpinkit sa
vo planuose ir specifikacijose 6-Punktų Elek
triško Namo tvarką. Jums tik paprašius, Elec
trical League noriai pasitarnaus savo patari
mais jums ir peržiūrėjime ar jūsų namas su
planuotas moderniškai elektriškai. Tas patar
navimas nemokamai, šaukit CHerry 2535.

MODERNINIS GAZO PEČIUS

K
ETURI desėtkai tūkstančių Clevelando moterų šiais metais pirks 
naujus modeminius gazinius pečius—ir smagiai praleis valandas 
kas savaitę naujos savo laisvės.

Turėdama savo virtuvėje tokį nuostabų naują gazinį pečių jus galit, 
jei norit, sudėti Į jį visą paruoštą savo valgį, nustatyti kontrolių, ir iš
eiti iš namų kad ir keletui valandų laiko—ir kai sugryši rasi valgį pil
nai išvirtą, gatavą duoti į stalą.

Modeminiai gaziniai pečiai sutatipo ir vaikščiojimą. Jie yra pečius, 
darbo stalas ir virtuvės kabinetas viskas viename—viskas randasi krū
voje kur jums reikalinga, kuomet ruoši valgį.

Mažiau gaišavimo apvalymui, taipgi, dėl slidaus visam amžiui padą- 
ryto enamelip viršaus. Nenusiaikvoja maistas, nes pasekmės yra užtik
rintos su modemiškais kontroliais. Ir patogesnė virtuvė su mažiau ku
ro kaštų delei to kad pečiaus vidus modemiškai insuliuotas.

Pamatykit gražius, spalvingus naujus gazinius pečius pas savo par
davėjus. Jie yra nebrangus ir juos operuoti atsieina tik vienas ketvirt- 
dalis tiek kiek kitų rūšių automatiškus pečius. Naujas gazinis pečius 
mokėsis pats už save — ir prie to visko duos jums daug valandų liuos- 
laikio.

“Modernizuokis Su Gazu”

EAST OHIO GAS COMPANY
MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

6-Punkty Elektriškas Namas Turi:

Linkiu visiems savo rėmėjams, draugams ir

LINKSMŲ VELYKŲ!
pažystamiems

A. URBŠAITIS
KIRPYKLA IR SKUTYKLA 

7013 Superior Avenue

f I£ fi

LINKSMŲ VELYKŲ!
• Linkiu savo lankytojams ir draugams ir prašau 

neužmiršti mane kada esat musų kaimynystėje

BEN LESKY
LIETUVIŠKA UŽEIGA

6901 Superior Ave. šalę Lietuvių Salės

■

■
■
■
■
a 
a 
a

SAMAS JE WELRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės i musų krautuvę 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
►aisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

«T

t
i 
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VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

■

1. Pakankamai vielų
2. Akis sauganti šviesa
3. Patogi virtuvė
4. Darbą taupanti skalbykla
5. žieminis , oro tvarkymas
6. Atsarginė šviesa lauke

Įdėkit šiuos 6 Punktus į 
savo planus—paskui duo
kit savo elektriškas speci
fikacijas peržiūrėti Elec
trical Home Biurui prie 
The Electrical League. šis 
patari mo patarnavimas 
yra dykai architektams, 
kontraktoriams ir namų 
savininkams D i d ži ajame 
Clevelande.

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY J535

I WILKELIS FUNERAL HOME!■
Licensed Funeral Director

: 6522 Superior Avenue :
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI I

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok I 
; musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, ■ 
; be atsižvelgimo į kaštus.
1 Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais I 
I moderniškas. !
• HEnderson 9292

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kamons St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namu KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar na 

faliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit 11Ž pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ....................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ..................8.75
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. ............ 7.95
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95 
West Virginia Lump
Sun King Lump ...
Hot Fire Lump 6.25

KOMER WOOD & GOAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

.................................... 6.50 
............................... 6.95 

Champion Lump 7.00

i

i

DĖL LA C. JAKUBS Į
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) s 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
■ Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. =

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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t REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 
? Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa» 
? tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale ri- 
? sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pili'- 
S miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
5 ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
į 6606 Svperior Ave. Cleveland HEn. 6729
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LIETUVOS MIESTELIAI j
B MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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ŠIAULĖNAI

Šušvės pelkynai nusausin
ti; Amerikiečiai gryžę 

nepažintų šių vietų
Miestelis randasi Šiaulių 

apskrityje. Pro ji teka 
Šušvės upė. Darant laukų 
nusausinimo darbus, šios 
upės pradžia buvo perdėm 
iškasta plačiu kanalu ir 
jos krantai gražiai iškloti- 
sutvirtinti velėnomis. Da
bar daro gana gražios upės 
vaizdą. Prieš kelis metus 
čia rangėsi upės vaga, bet 
ji buvo negili ir sunku bu
vo tikėti kad čia pradžia 
plačios Šušvės, kuri teka 
pro Pašušvį ir Grinkiškį ir 
prie Labūnavos suteka į 
Nevėžį. Šušvė savo van
deningumu ir platumu ly
ginasi Dubysai ir kitoms 
didesnėms Lietuvos upėms. 
Kadangi Šušvė prasideda 
iš pelkių tai per kelis de- 
sėtkus kilometrų Šušvės 
pradžia ir iškasta plačiu 
ir giliu kanalu, kuris suima 
tų pelkių vandenį. Dabar 
nusausintos ne tik tos pel
kės bet ir visa plati apie- 
linkė, per kurios laukus te- 
ka-bėga Šušvė.

Dabar Amerikoje gyve
nantieji, iš šios apięlinkės 
paeinantieji Lietuviai, gry
žę i savo gimtąjį kraštą 
nebepažintų tų nusausintų 
pievų ir pelkių.

Pats miestelis būdamas 
toli nuo geležinkelių nero
do palinkimo augti kaip 
kiti Lietuvos miesteliai ku
rie yra gerose vietose prie 
geležinkelių ar šiaip prie 
plentų.

Iš Šiaulėnų į Šiaulius yra 
apie 50 kilometrų, į Radvi
liškį anie 18 klm,/ į kitus 
miestelius, kaip į Šaukotą, 
į Tytuvėnus 14—19 klm.

Miestelyje yra šios įstai
gos: pradžios mokykla, po
licijos nuovada, valsčiaus 
valdyba, pašto įstaiga, ko
operatyvas, vaistinė ir ke
lios Lietuviškos krautuvės. 
Prekyba veik randasi Žydų 
rankose, nes čia gyvena 
daugiau Žydų kaip kituo
se provincijos miesteliuo
se.

Visuomeniškas veikimas 
gyvas ir girtinas. Veikia 
šios organizacijos: Tauti
ninkai, Jaunalietuviai ir 
Šauliai. Jei nebūtų šių or
ganizacijų, miestelis tikrai

VAIKO PRIŽIŪRĖJIMUI 
reikalinga mergina ar mote

ris, darbo mažai, tik prižiūrė
ti dienomis veną vaiką, skal
bimo nėra. Kreipkitės: (14

1437 E. 61 Street

REIKALINGAS UKIUI 
senyvas vyras dirbti ukėje, 
geras užlaikymas, gei’a mo- 

Susižiroti (14)
“DIRVOS” ADMIN.

PARSIDUODA GERA ALINĖ 
Geroje Lietuviais apgyventoje 
vietoje, netoli Lietuvių salės: 
5 kambariai gyvenimui, nuoma 
nebrangi. Išdirbta per 4 me
tus, laisnės dar geros 5 mėne
siams. Greitam pirkikui par
duosiu pigiai. Klauskite infor
macijų “Dirvoje”. (12)

butų vertas kaimo vardo, 
ypatingai dabar, kada ir 
kaimuose yra bent po dvi 
tautiškas organizacijas. Ir 
kaimai šiais laikais rodo 
nemažiau veiklumo kaip ir 
miesteliai, o ypatingai ten 
kur yra mokytojai.

Organizacijų vadovai ir 
veikėjai, kaip kaimuose 
taip ir miesteliuose, yra 
vietos inteligentai, valdi
ninkai ir mokytojai.

Dabar visoje Lietuvoje 
jaučiama nauja Lietuviš- 
kos-tautiškos sąmonės at
gimimo aušra. Kur jau 
senai nebuvo matyti tau
tiškais rūbais pasipuošusių 
moterų ir merginų, dabar 
jau ne naujiena ir nenuos
tabu kad pamatai tautiš
kais rūbais dėvinčias Lie
tuves ne tik šventadieniais 
bet ir šiokiomis dienomis. 
Pamačius tokias susipratu
sias Lietuves tikrai malo
nu darosi kad gryžta gra
žioji Lietuvos senovė.

Šaukoto apielinkėje yra 
pasižymėjus ūkininkė K. 
Mickienė, kuri labai gra
žiai audžia tautiškus rubus 
ir yra susipratus ir pažan
gi Lietuvė. Jos dėka šian
dieną jau ir Šaukoto apie
linkėje labai daug moterų 
ir merginų dėvi tautiškus 
rubus.

Prieš kelis metus mote
rys dėvinčios tautiškais rū
bais buvo pajuokiamos ir 
n e d r ą s i ai pasirodydavo 
šventomis dienomis ar per 
iškilmes, o šiandieną jos 
yra gerbiamos.

Gryžtant garbingajai se
novei su ja drauge eina ir 
Jaunoji Lietuva. Tautiš
kas susipratimas sparčiai 
auga ir pakrikusios jau
nuomenės masės buriasi 
po viena “Jaunosios Lietu
vos” Sąjungos vėliava.

Šios sąjungos skyrių vi
soje Lietuvoje yra apie 
1020, o narių apie 60,000. 
Jaunalietuvijų u n i f o rma 
yra viena iš ' gražiausių 
uniformų: pilotė kepurai
tė, žalios palaidinės ir juo
dos kelinės. Visi Jauna
lietuviai yra mandagus, 
drausmingi ir vieningi.

Reikia tikėti kad po me
tų, po kitų visa Lietuves 
jaunuomenė susiburs po 
Jaunosios Lietuvos Sąjun
gos vėliava ir eis į saulėtą 
rytojų tikru ir tiesiu Lie
tuvos keliu.

Mokytoja
R. Maikelytė-Morkunienė. 

Šaukotas.

PARSIDUODA 
avalų taisymo įstaiga, pla
čiai išdirbta, Kreiptis po 
7 vai. vakare. (15)

66C5 WADE PARK AVĖ.

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėjimui vaikų, būti na
muose visą laiką, paprastas 
lengvas vidaus darbas, skalbti 
nereikia. Kreiptis:

1152 E. 79th Street.

PAJIEŠKOJIMAI
Adomaitienė, Adelė, gyvenanti 
New Yorke.
Ambrozevičius, Bernardas, apie 
1916 met. gyvenęs Gilberton, 
Pennsylvania.
Augaitienė, Veronika, per ilgą 
laiką gyvenus, ir tebegyvenan
ti New Yorke, jieškoma Kon
sulato. Skubus atsiliepimas ar
ba apie ją žinių suteikimas bus 
nuoširdžiai įvertinta. (10-2474) 
Bružą uskas, Aleksandras, gi
męs Raudondvario valse. Kau
no apskr. apie 1895 met., gy
vena Connecticut.
Bendikas, Juozas, 1931 metais 
dar gyvenęs Brooklyn, N. Y.
Bunevičius, Mikas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.
Grigas, Juozas ir Petras, sunus 
Mykolo, apie 42 ir 43 metų am
žiaus, gyvenę Worcester, ir 
Lawrence, Mass.
Milevičienė (Miller) Jalušaus- 
kaitė, Anelė, gyvenus Pennsyl
vania valstijoje.
Kučinskieuč-Jalušausknitė, Ver- 
onica, gyvenusi apie Minersville, 
Pa.
Jančiunas, Vladas, k. Kazio, 
gyvenęs Shenandoah, Pa.
Juodis, Juozas, kilęs iš Paseinio 
k., Seinų valse., Amerikon at
vykęs prieš karą (10-2556).
Kopūstas, Juozas, s. Petro, 1922 
met. gvvenes East Pittsburgh, 
Pa.
Iiontvainis, Mykolas, Lietuvoje 
gyvenęs Trumplaukės k., Ylakių 
vaisė., Mažeikių apskr., 1906 m. 

j atvažiavęs Amerikon ir gyvenęs 
Brighton, Mass.

Jieškomieji arba apie juos ką 
ką žinantieji prašomi atsiliep
ti adresu:
Consulate General of Lithuania 

46 Fifth Avenue
New York City
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Linkime Lietuviams Linksmų Velykų!

IŠGANYTOJAS ANT 
KRYŽIAUS

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui; geri namai ir 
geras užmokestis. Kreipki
tės telefonu HEnd. 5216.

PARSIDUODA SIUVYKLA 
pilnai įrengta rubsiuvykla ir 
5 kambariai gyvenimui, su ga- 
radžium automobiliui, nuoma 
pigi, $15 mėnesiui. Parduosiu 
už $350.

Taipgi parduosiu 1930 mo
delio Packard automobilį, ma
žai vartotas, už $175. Kreip
kitės tuojau: (13)

8)05 CRUMB AVĖ.

Visiems musų draugams Linksmų Velykų!

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th Si.

Linkime visiems savo draugams ir rėmėjams

LINKSMŲ VELYKŲ!
DABAR LAIKAS UŽSISAKYT PAVASARINI 

ARBA VASARINĮ SIUTĄ
Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai populiarės.

B R A Z I S rp A I L O R S 
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus) 
Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.
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yelykų Šventės Proga —
SVEIKINAME visus šėrininkus, Depozito- 
rius, draugus ir musų rėmėjus —

Linkime geros sveikatos ir smagiai, gražiai pra
leisti Velykų šventę!.

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 
DRAUGIJOS VALDYBA. 

6212 Superior Avenue.

LITHUANIAN
Savings and Loan Association

Jus Dolariai Dabar
NUPIRKS ŠIANDIEN DAUG DAUGIAU 

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00
SPECIALIAI Už

NAUJOS PAVASARINĖS
Skrybėlės

$1.95 ir $2.95

$2000
ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI

65c 2 už $1.25
Gražus Marškiniai 97c ir auk.

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
už 10c arba daugiau. Iąkeičiam pilnas štampu knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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Linkime savo draugams Lietuviams

LINKSMŲ VELYKŲ!
Dėkojame už jūsų paramą iki šiolei ir prašome 
kreiptis į mus ateityje. Musų patarnavimas ir 

prekės jums visada patiks.

I**i**i«

HELP’S FURNITURE INC-
6900 Superior Avė.

I
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GERA ANGLIS

ARLINGTONICE & FtIEL CO.
GLen. 5787
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J. J. STANKUS
16201 SARANAC RD.

Arco Lunip (visai mažai pelenų) . .$8.95 
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sevvell .............  7.65

(kaip Pocahontas)
Kentucky (labai geras pečiams^) ... 7.40 

Ohio Lump arba Egg (geriausi) .. 6.50

Ir mokytiniai kaip Jėzaus į- 
sakyta paruošė Velykų avinėlį 
ir vakare 6 valandą sėdosi už 
stalo su 12 mokytinių ir jiems 
bevalgant Jėzus tarė: “Vienas 
iš jūsų išduos mane”. Judo
šius, kurs Jėzų vėliau išdavė, 
tarė: “Argi aš esmi?” Jėzus | 
atsąkė: “Tu sakai”.

Jiems bevalgant ėmė Jėzus ' 
duoną, laužė ir davė apašta- | 
Iams sakydamas: “Valgykite, j 
tai yra mano kūnas”, ir ėmęs | 
taurę, tardamas “Gerkite, tai 
yra mano kraujas”. Taurė vai
zduoja Jėzaus kančias; krau
jas vaizuoja gyvastį, duona 
vaizduoja Dievo žodį, Judas 
vaizduoja kunigus. Kraujas 
kuris praliejamas už pasaulio 
nuodėmes. Mieli broliai ir se
serys, mes turime matyti dėl 
ko Jėzus mirė. Skaitykit šven- ; 
tą Raštą, šv. Jono ĖVangeliją, 
6:pr. 50 ir 51 c. ir 62 ir 63 e. 
Darbai Apaštalų 16:pr. 31 e. i 
Duonos valgymas vaizduoja ti
kėjimą į Viešpatį Jėzų Kristų. 
Rom. 4:pr. 24 e. Rom, 10:pr. 
10 e. Jėzus pats vaizdavo avi
nėlį. Velykos vaizduoja baisią
ją naktį.

Jėzus ir apaštalai po vaka
rienės pagiedojo liaupsės gies-1 
mę ir išėjo-jie pas Alyvų Kal
ną. Ten Jėzus tarė jiems: Ma
no siela yra mirtinai nubudus. 
Jėzus parpuolė ant savo veido 
melsdamosi, sakydamas: Ma
no Tėve, jei gali teaplenkia 
mane ta taurė kartybių, tačiau 
lai stojasi taip kaip Tu nori.

Po to atėjęs pas savo moky
tinius tarė jiems: Štai šalia 
manęs mano išdavėjas; Dievo 
sunus bus paduotas į nuodė
mingųjų rankas nukankinimui. 
Kunigai ir vyresnieji nuspren- ■ 
dė Jėzų nukankinti ir nupynė 
erškėčių vainiką, uždėjo ant 
Jo galvos; spjaudė Jam į vei- 
dą ir mušė, žemės valdovas 
klausė jo, Ar tu esi žydų Ka- J 
ralius? Bet Jėzus tarė: Tu sa
kai.... Ir jį nukryžiavojo 6 
valandą ryto, ir Jėzus mirė 9 
valandą Velykų avinėlis.

Matot, mieli broliai ir sesu
tės, Jėzus mirė už mane ir už j 
tave. Taip Dievas žmoniją my- I 
Įėjo kad savo sūnų davė už pa-į 
šaulio nuodėmes. Mes turim 
Tam prigulinčią garbę atiduo
ti.

Skelbia W. F. Shimkus, j 
1050 E. 76 St. Cleveland, O.

(Skelbimas)

THE TAYLER FRANCHISE
6. Kaip Veikia Vieša Kontrole

PASTABA: .šis yra šeštas, ir paskutinis, straipsnis iš se
rijos apsakantis kas yra Tayler Franchiseįir kaip ji veikia.

Funkcijos visos reikalų vedimo tvarkos ką 
apsakėme pirmesniuose straipsniuose yra 
Smulkmeniškai nurodytos miesto tarybos 
nutarime almančiame Tayler Planą. Pa
ties. Miesto funkcijos yra to nutarimo ap
ribotos kontroliuoti viską kas liečiasi pa
tarnavimo, apimant ir kiek kapitalo gali 
būti įvesta į davimą patarnavimo, šita 
kontrolė perduota Miesto Tarybai, kuriai 
gelbsti “techniškas patarėjas” asmenyje 
Street Railroad Commissior.er.

Judge Tayler išreiškė nekurtas visai de- 
finitiškas mintis apie tai kaip pusės api
mamos Tayler Plano privalo vadovautis sa
vo veiksmuose.

Jis persergėjo paskirus miesto tarybos 
narius prieš jų pasikėsinimus gauti specia
lius palankumus jo miesto dalies žmonėms 
pavidale nustatymo linijų ir patarnavimo, 
už viso miesto gyventojų kaštus.

“Miesto taryba priklauso nuo visuome
nės”, sako jis, “taigi jos nariai privalo at
sargiai ir .atidžiai žiūrėti ir teisingai svar
styti kiekvieną reikalavimą kuris iškyla 
sąryšyje su budais ir vedimu transporta- 
cijos, su nustatymu linijų, su gerumu ir 
daugumu patarnavimo, ir žiūrėti kad vi
siems butų teisingai patarnauta.”

VISOKIOS 
kPDR AUDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (life Ine.) i 

patek Ampokit dėl paaiikiniiru | 
Apdraudžia namus nuo atmieš, 
tornados, taipgi namų baldu> ir 
automobilius: prie to aplraudziu 
nuo sužeidimų ir parūpina kitoKuj 
apdraudą Jeifi-u baigiasi jūsų 
apdrauda ant namu ar kitko, dar. ' 
kii man ja at.rauj’nti

C. F. Petraitis
H702 SUPERIOR (viršujei ll 

'|p|ef HEnd i{
Į j , ............... ; -

Apie Street Railroad Commisioner, jis 
pasakė: “Jis yra tas kuris užima ypatin
gą vietą sąryšyje su reikalingais patari
mais tarybai; ir jis turi stovėti labai ar
ti prie fiziškų in intelektualių santikių su 
gatvekarių linijų. valdybą.

“Jo pareiga bus”, toliau pasakė Judge 
Tayler, “tarp susivaidijusių pusių įvairio
se įstaigose ir tarp įvairių tarybos narių, 
pasakyti jiems teisybę, ir pasakyti ją taip 
aiškiai ir reikšmingai kad, jeigu taryba 
atmes 'jo sprendimą, visuomenė žinotų dcl 
ko taryba jo sprendimą atmetė, ir gale- 
tų pasakyti ar jo pusėje ar tarybos pusė
je buvo teisybė.”

žinodamas kokią įtaką laikraščiai ban
dys naudoti į miesto viršininkus miesto 
geležinkelių linijų kontroliavimo klausime, 
teisėjas pabarė juos: “Laikraščiai privalo, 
virš visko, imtis mažinti, net naikinti, vi
sokias sensacines žinias, visokias bereikš
mes priekabes sąryšyje su gatvekarių biz
niu, ir stengtis sudaryti rimtą ir neerzi
nantį sentimentą.”

▼ ▼ ▼

Judge Tayler tikėjo, kaip ir mes tikime, 
kad jo planas, “paremtas” teisingumu, bu
vo tobuliausias kokis tik gali žmonių san
tykiuose būti. Jis numatė; tačiau, kad pa
sisekimas priklausys nuo tų kurie jį vyk
dys ir valdys, ir jis tas savo mintis išdės
to sekančiais

Taigi aš sakau, gatvių geižkelių komi- 
sijonierius turi turėti drąsą, darbštumą, 
pakantą ir taktą; visuomenė ir spauda 
privalo turėti kantrybę ir simpatiją ir 
norą pagelbėti; vadovybė turi žiūrėti at
likti savo visuomenišką pareigą, ir jei
gu tie kurie turi santikių su ta padėtimi, 
kuri savo metodais revoliucionizuoja me
todus kokie iki tolei buvo—jeigu jie at
liks savo pareigas—mes galėsim ant vi
sados įsteigti visuomenės mintyje teisin
gumo principą, ant kurio remiasi susi
taikymas.

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY
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Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicortt 4486 6820 Superior Avė. Cleveland, O.

SMULKIOS
ŽINIOS

Rengia Pagerbimą Jo
nui T. DeRighter

Parūpino Pasus Į Svar
bias Valdiškas Vietas

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Clevelande advokatai su- 
siagitavo dėl Prez. Roose- 
velto sumanymo pertvar
kyti aukščiausi šaiies teis
mą iki to kad dalis libera
lų advokatų nori išeiti iš 
Advokatų Draugijos pro
testui prieš draugijos val
dybos priešinimąsi Roose- 
velto pianui.

KAINCŠ Ckvdmde ky
la beveik smarkiau negu 
darbininkų algos. . Pakelta 
kainos maisto, rūbų, namų 
nuoma, plaukų kirpimas ir 
kitų būtinų reikmenų. Tai
gi, kažin ar laimėjimai di
desnių uždarbių pasiveja 
kainų kilimą.

Siūlo syarby “sėdėjimo 
streiką”. Rabinas Brick- 
ner vienoje savo kalboje 
pasiūlė “sėdėjimo streiką” 
daktarams, Slaugėms, inži
nieriams ir kitiems profe- 
sijonalams atsitikime kito 
karo: tai butų tikras būdas 
sulaikymui karo.

Kitas rabinas, Silver, da
bartini visų šalių ginkla
vimąsi vadina “pasiutusia 
ginklavimosi lenktyne”.

Šie abu rabinai yra gar
sus Amerikoje kalbėtojai.

ŽUVO 58. Iš antradie
nio Clevelande šymet nuo 
pradžios metų automobilių 
nelaimėse žuvo 58 asme
nys. Automobilistai gau
domi.

SEKIOJA pašalpų ėmė
jus. Clevelande pradėta su
žiūrėti šeimos kurios ima 
valstijos pašalpą kaip be
darbiai, patyrimui ar tik
rai jiems pašalpa reikalin
ga. Nužiūrėta apie 600 to
kių kurie naudojasi imda
mi pašalpos pinigus. Ma- 
yoras Burton irgi stojo Į 
talką rūpindamasis kad tie 
kurie gali dirbti butų pa
imami Į darbus, vietoj im
ti pašalpą ir dykauti.

Rado prigėrusią. Dr. J. 
F. Stephan, Shaker Hghts, 
sugryžęs namon rado savo 
žmoną prigėrusią maudy
nėje. Sakoma ji nualpo ir 
negalėjo išsigelbėt.

Sugavo tris. Kovo 22 d. 
policijantąs Philip Grill, 64 
m. amžiaus, užtikęs gink- 
duotus vagis plėšiant Gir
ele teatro piniginę spintą, 
tuos plėšikus suėmė. Pa
našiai plėšikus užėję Cle
velande jau keli policijan
tai yra nušauti.

Plaukų kirpimo kaina 
šią savaitę pakelta nuo 50c 
iki 65c. Skutimas iki 35c. 
Cuyahoga apskrityje yra 
virš 1,000 kirpyklų ir sku- 
tyklų.

Nesėdėję laimėjo. Cle
velando bankų tarnautojai 
ir vedėjai nei turėjo “sėdė
jimo streiko” nei nieko, ir 
jiems darbo valandos su
trumpinta: dirbs nuo 9:30 
ryto iki 2:30 po pietų, visa 
valanda mažiau.

Inl
AUKOS DARŽELIUI

Ant. Mickevičius, iš Brook
lyn, N. Y., lankėsi “Dirvos” 
redakcijoje, nusipirko Lietuvių 
Darželio fotografiją, už $1 ir 
dar paaukavo Darželiui 50c.

Kun. J. Andziulaitis ?1.00

Bendromis spėkomis Lietu
vių Universiteto Klubas kartu 
su Lietuvių Moterų Klubu ren
gia pagerbimo vakarienę Jo
nui T. DeRighter, Ohio Vals
tijos I.egislaturos nariui. Va
kariene įvyks sekmadienį, Ba- 
.andžio 18 d., Lietuviu salėje.

Jonas DeRighter (Deraitis) 
yra vienas iš veikliausių da
bartinėj Ohio valstijos legis- 
laturoj narių ir yra labai po
puliarus žmogus. Parodykime 
kad mes mokam savus pager
bti ir įvertinti.

Jlengėjr.i prašo jūsų visų šį 
umanymą parimti ir į pokilj 

atsilankyti. Pradžia vakarie
nės bus 6 valandą, po vakarie
nės šokiai. Tikietus galima 
gauti pas p. Wilkelj, 0522 Su
perior avė.

Bendras Komitetas.

MIRIMAI
JUOZAS JUŠKA, 49 metų 

amžiaus, nuo 7600 Melrose av. 
Mirė Kovo 18 d., palaidotas 22 
dieną, su pamaldomis šv. Jur
gio bažnyčioje. Laidotuvių di
rektorius buvo N. A. Wilkelis.

Clevelande liko brolis Ale- 
kas Juška, Lietuvoje dvi se
serys, Agota Neverauskienė ir 
Ona Juškaitė.

Velionis buvo geras ‘Dirvos’ 
rėmėjas ir skaitytojas, ir ne
atsiliko nuo parėmimo tautiš
kų ir katalikiškų reikalų.

Paėjo iš Prancų k., Plokš
čių parapijos, šakių apsk.

P. GLUGODIENĖ PAGERBTA
Kovo 20 d., Lietuvių salėje 

buvo surengtas banketas pa
minėjimui Polos Glugodienės 
25 metų darbuotės vietos Lie
tuvių katalikiškose draugijose

PAVYKO
Sekmadienį, šv. Jurgio pa- 

j rapijos salėje, SLRKA. 142 kp. 
i statė scenoje du religiškus vei- 
I kalus, “šv. Barbora” ir “šv. 
Akvilina”, vadovaujant Polai 
Glugodienei. Publikos atsilan
kė pusėtinai, ir vaidinimai pa
vyko. RPp.

LANKĖSI V. VIRBICKAS
Pereitą savaitę Clevelande 

lankėsi Vytautas Virbickas iš 
Pittsburgho, žinomo J. Virbic
ko sūnūs, čia biivo atsiųstas 
savo kompanijos. Vytautas 
atsilankė ir “Dirvos” redakci
joje.

K J.&ULKL.EY
United Statės Senator Rob 

ert J. Bulkley iš Clevelande 
aprūpino “Dirvos” redaktorii 
p. Karpių laiškais ir pasais 
svarbesnes valdiškas įstaigas 
Washington, D. C.,1 taip kac 
p. Karpiaus kelionė Suvienyti 
Valstijų sostinėje tikslu ją ap 
rašyti “Dirvos” skaitytojam 
bus labai įdomi. Tais aprašy
mais “Dirvos” skaitytojai su
sipažins su Washingtonu “iš 
vidaus”.

štai j kokias svarbias įstai-* 
gas p. Bulkley parūpino inėji- 
mus:

Laišką j White House — 
Prezidento narna,

Bureau of Engraving and 
Printing, kur spausdinama po
pieriniai pinigai,

Federal Bureau of Investi- 
gation,

Kortas inėjimui į Senatą ir 
Atstovų Butą.

Tai yra valdiškos įstaigos į 
kurias ineiti reikalinga laiškų 
ir pasų.

Be to, “Dirvos” redaktorius 
aplankys daug kitų žymesnių 
viešų įstaigų, paminklų ir vie
tų Washingtone ir jo apielin- 
kėje, kiek trijų dienų laiku 
pajiegs aplankyti.

Karpius Washingtone būti 
žada tris dienas, Balandžio 1 
iki 3, o 4 ir 5 bus Baltimoreje.

Broliai Motuzai, kurie rodė 
Lietuvos paveikslus Clevelan
de Advente, pasižadėjo tuo pat 
laiku būti Washingtone ir pa
rodyti savo paveikslus tenai- 
tiniams Lietuviams.

Lietuvių Draugija Washing- 
tone tam tikslui surengia va
karą Balandžio 2 d., rodymui 
Lietuvos paveikslų ir paskaitai 
apie Clevelando Lietuvių Kul-

“EASTER DEBUT”
The time is drawing nigh 

che “Debut” of Ftankie Lucas and 
his Orchestra — “The Ten Swing 
lessoners.” Easter Sunday, Mar.
Stb at 8:C0 P.M. at 'the Glenville 
■fasonic Temple Billroom, loeated 
i the Uptown Theatre Building 
gitai the entrance at East 1061h St. 
cid St. Clair Avenue.

George Lucas will act as Master 
of Ceremonies, for a truly excit- 
ing fjoor-show lasting one half 
hour — “DeLores and ber Revuc”. 
It will feature epecialities silch ris: 
The Adagio Dance - Rhumba >■ Toe 
Roller Skate - Rope Stair Dance, 
and lašt būt not least, the chorus 
of seven bathing beauties.

P. S. A warning‘! — to keep 
cool bring your bathibg suits along 
also — The Floor Show will fea
ture a special arrangement of — 
“White Heat”, the orchestra’s 
arrangement.

unto Į

own

BIRTHDAYS
Along with the early

being Joe Pron-
March 7th. The 

who knew noth-

j ty young mi^s who was lain low 
| witb heart trouble, soon found out 
that she wasn’t forgotten when the 
gang presented her with a radio 
as a birthday, gift on the eve of 
March 17th.
least, was the 
in honor of a 
toria Sitavich.
the 18th of March.

Here’s hoping the remainder of 
March 
brings 
ete., to

BULLETS OF 
LIGHTNING

And lašt būt, not 
surprise party given 
very swe.ll gal, Vie-

Her date was on

and tbo following montha 
mo.'e birthdays, surprises, 
mere grand folks.

By L. P. URBAN - Dayton, O.

March 
winds came a goodly number of 
surprise birthday parties. One 
young gent among four Lithuanian 
giris, all experiencing the thrill of 
being surprised.

The gentleman 
ko, his day was 
first young lady
ing about something, on March 9th 
was Ann Brizes. Jean Lutkus fol- 
lowed, she eould have been knock- 
ed over with a feather on the 16th 
Of- March when everybody yelled— 
“Surprise”. Adele Shots, the pret-

Woolwcrth Brevities
Our loeal Woolworth 

Ten Store o'n Superior 
near Addison road makos 
ter Display a snecialty in 
of a “ 
counter. 
forms in 
tradition 
with clear white furled frosting 
speiling the name of endeared ones. 
Especially signifieant is the Cross 
of Chocolnte artistically finished 
and a present woll in keeping of 
the Easter Spirit.

Ten pretty blonds do this writ- 
ing with a defteness finesse. In 
and amongst them are threp Lith
uanian girls — Misses Tenny I.ut- 
kufi, Alice Patriskis, aided by the 
cver-smiling Jane Soderhurgh.

The young 
AIexander, is 
specialty and 
attraction in 
years, the length 
the branch has been in our vicinity. 
It has commanded wide-spread at- 
tention from many other managers 
and is commended by us.

Five-and
Avenue, 

the Ea°- 
t.he form 

‘Name' Eggs and Novelties” 
Here the various candy 

the Customary Easter 
are personally embossed 

clear white furled

IT 
unatainable; as Ponce de Leon 
the seeker after the fountain of 
youth, ae numerous and sundry ex- 
peditlons of our day seek the Pi
rate’s treasure so the Lithuanians 
of old used to search for greatest 
of all talismans — bullets of light- 
ning (Perkūno Kulkos).

Dwellers of gigantic forests of 
Lithuanian part called “Žemaitija” 
preserved some of the customs, 
songs, legends and beliefs of primi- 
tive Lithuania even up to the lašt 
part of the 19th century.

If we bear in mind the 
known būt indisputable fact 
in ever-green forests lightning 
seldom indeed strikes any
save pine; (Oak, for instanee is 
almost never struck by lightning 
and that is why it was considered 
sacred) and in so doing it does 
not destroy the pine tree būt mere
ly shaves cff a streak of bark 
some 3 inches irt width, beginning 
at the top branches down to the 
roots leaving an open 
it enters the ground. 
to see why the belief 
lightning had bullets.

Btfore accepting Christianity the of her friends. 
Lithuanians used to call “Perkū
nas” (lightning) their chief god,

is human nature to seek the 
was

little 
that 
very 
tree,

manager, Mr. W. R. 
the 
has 
the

creator of this 
been a feature 
store for five 
of time which

consequently posession of one of 
its bullets meant posession of god- 
ly strength.

Many adventurous youths spent 
numerous days 
to dig bullets 
Būt, alas, never 
ter how deeply

It was said one resident of the 
village of Vainagiai 
digging one out; it 
the size of a child’s 
colored and so heavy 
ab’e to carry it būt
at a time. Its hardness was such 
that when it was laid on a stone 
and hit with an 
broken būt nary 
in the bąli.

The said man,
dueted his cxperiments on Sunday 
forenoon while a mass was being 
said and the bąli lošt all of its 
talismanic qua!ities as a conse- 
quence.

with spades trying 
from the ground. 
found one, no mat- 
they dug.

succecded in 
was a bąli 
fist, rainbotv 
that one was 
a few steps

hole where 
lt is easy 

existed that

axe, the axe was 
a dent war, niade

unfortunately, con-

I

IT S A GIRI.
Mr. and Mrs. August of Toledo, 

Ohio are happy to announce the 
birth of a bouncing bnby giri. Be
ing born on the 7th of March, 
weighing the lump sum of seven 
pounds. Mrs. G. Lucas, of Cleve
land, the mother of the young 
mother, was present at the time, 
relayiug the happy tidings to all 

The youngster is
and shall be knotvn as Dolores - 
Marie.
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LINKSMŲ VELYKŲ!
Sveikiname savo draugus vietinius ir iš kitų 
aplinkinių miestų kurie mus aplanko į Cleve
landą atvažiuodami. Prisimindami jus visus, 

šiuomi linkime jums

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

Sekantis susirinkimas atsi
bus Balandžio 1 d., ketvirta
dienį, Lietuvių salėje. Narių 
pareiga dalyvauti ir atsilygin
ti užvilktas duokles, nes turi
me numirusių narių.

Šiame susirinkime jau bus 
gatavi tikietai businčiam drau
gijos piknikui, reikia pradėti 
juos platinti. Pikniko vieta 
paimta Mačiutos ukėje, Birže
lio 27 d. Visas pelnas yra ski
riamas pastatymui Dr. Vinco 
Kudirkos biusto Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje.

Prašom Lietuvių nerengti 
kitų bizniškų piknikų tą die
ną. Valdyba.

TMD. KUOPA ATGYJA
Tėvynės Mylėtojų Draugi

jos 20 kuopos susirinkimas at
sibus Balandžio 4 d., nuo 2 v. 
po pietų, po nr. 8308 Korman 
avė. (viršuje).

Gerbiami TMD. nariai, ma
lonėkit ateiti j ši susirinkimą, 
nes yra svarbu. TMD. prade
da išnaujo veikti ir duos nau
dingų ir būtinai reikalingų 
knygų. Nariai užsimokėję šį 
metą $1.00 gaus gana didelę 
knygą, 700 pusi., “Lietuvos 
Istoriją”, arba jeigu bus gali
ma gauti, “Baudžiavą”. Bu
vusieji T.M.D. nariai būtinai 
ateikit j susirinkimą ir atsi- 
veskit nauiu įsirašyti į TMD.

Kviečia komisija: 
Mrs. U. M. Chesnes, 
Jonas Petrauskas, 
V. P. Banionis.

DEMOKRATŲ SUSIRINKI
MAS BALANDŽIO 22

Lietuvių Demokratų Klubo 
susirinkimas, kuris išpuolė šią 
savaitę, atidėtas kitam mėne
siui. Bus laikomas Balandžio 
22 d., Lietuvių salėje.

NAUJENYBĖ LIETUVIŲ 
SALĖJE

Kitą kartą atsilankę į Lie
tuvių viršutinę salę pamatysi
te ką naujo — ten padaryta 
nauja uždanga, su nauju pui
kiu paveikslu ir su skelbimais 
abiem pusėm to paveikslo.

Atminkit ką tas paveikslas 
perstato: tai yra Vytauto Di
džiojo Muzejus su Lietuvos 
Laisvės Stovvla. šiuo laiku 
kaip tik gauta iš Lietuvos to 
Muzejaus atvaizdai, kurie tel
pa nekuriuose musų laikraš
čiuose. Iš to galit Įsižiūrėti 
ir atminti ką tas naujas Lie
tuvių salėje paveikslas reiškia.

Pirmoji, _priešakinė uždan
ga vaizduoja Gedimino pilies 
bokštą Vilniuje.

DARŽELIO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungos metinis susirinki
mas bus laikomas antradienio 
vakare, Kovo-March 30, Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. Bus iš
duota metinės atskaitos, baza- 
ro raportas, ir rinkimas val
dybos 1937 metams.

Kviečia Valdyba,

PIKNIKAMS VIETA
NEIJROS FARMA

Taipgi galit gauti pirkti mies
te tos farmos bulvių, .sviesto, 
sūrių ir tt. Kreipkitės j pa
prastą, gerai žinomą Neuros 
krautuvę (14)

2047 HAMILTON AVĖ.

VELYKŲ PIETUMS ar VAKARIENEI 
Specialiai Skanus Lietuviškas Skilandisi

»*♦ »*• »*♦ c • ♦*•»*

7110 St. Clair Avė.

randasi 1197 EAST 79th ST.,

Linki Jums Linksnių Velykų 
švenčių.
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M, Goodman ___ .. . ____  _

STONIS RESTAURANT
6824 Superior Avė. — šalia “Dirvos”
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ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!

1168 East 77th St. Kampas Donald Avė.
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LINKSMŲ VELYKŲ!
Dirvos” Redakcija ir Administracija sveikina 
visus savo draugus biznierius ir profesijo

nalus ir linki jiems Linksmų švenčių!

SVEIKINAME SU ŠVENTĖMIS
Visiems savo kaimynams ir draugams linkime

LINKSMŲ VELYKŲ!

GAUKIT VELYKINES DOVANAS!
Kurie atsilankys į musų užeigą dabar, kiekvie
nas gaus dykai tikietus —* o šeštadienio vaka
re prieš Velykas tais tikietais gaus sau puikias 
r.audingas dovanas! Gausite —

Vyno — Margučių, — Saldainių, 
Gėlių — Gyvų Kralikų, ir tt.

PAT S PLACE
1386 EAST 65TH STREET

Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė

SVEIKI SULAUKĘ

LINKSMŲ VELYKŲ!
Visiems savo seniems ir naujiems draugams 
linkiu gražiai praleisti šventes ir atsilankyti 

pas mus.

pRANK yULAUSKAS 
Lunch Room — Beer Garden 

1322 East llth Street
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Už jūsų draugingumą praeityje dėkojame ir 
linkime visiems 

LINKSMŲ VELYKŲ! 
ATEIKIT pamatyti musų naujai perdirbtą vie
tą — ir Velykų dieną ypač kviečiame senus ir 

jaunus atsilankyti smagiai pasišokti.

BLACK C A T 
G H T C L U B 

6810 SUPERIOR AVĖ.
A. ir J. čiapai, savininkai.
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LINKSMŲ VELYKŲ!
Linkim savo kaimynams, rėmėjams ir draugams 

ir pranešame kad

Vėl Gavome Lietuvos Produktų— 
Kumpių — Liežuvių — Saldainių — Agurkų 
Viskas importuota iš Lietuvos.

Pasiskubinkit Įsigyti sau Velykoms 
skaniu Lietuvos produktu!

J. BLAŠKEVIČIUS

Pirm negu pradėsit pavasarinį namų 
valymą, atsilankykit musų Langinių 
Užtiesalu parduotuvėje

7110 ST. CLAIR AVĖ.
Mes turim didžiausį pasirinkimą 
soje Rytinėje miesto dalyje, šimtai 
patinkamiausių stilių.

Taipgi kitoki namams reikmenys: 
Radio, Pečiai, Patiesalai ir tt.

PAI?KWOOD
HCME FURNISHING CO
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šiuomi perduodame nuoširdžius savo sveikini

mus ir linkėjimus visiems musų rėmėjams, 
draugams ir giminėms sulaukę

LINKSMŲ VELYKŲ!
BENADAS ir BERTHA VELIČKAI

LIETUVIŠKA VALGOMŲ DAIKTŲ 
PARDUOTUVĖ

8101 Pulaski Avė.
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E. 79™ STREET
PHOTO STUDIO

TĖMYKIT: Velykoms spe
cialiai kainos žemos: Nusifo- 
tografuokit savo gražiose nau
jose drapanose. Pasidarykit 
atmintį sau ir padovanokit sa
vo draugams.

A. S. BORT, Savininkas.
HEnderson 3535
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