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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KARAS MAŽAI GELBS
TI DARBAMS

Amerikos biznio žinovai 
tikrina kad dabartinis Eu
ropos karas labai mažai kuo 
atsiliepė į Amerikos biznį ir 
į darbų pagerėjimą. Viena
tinis pakilimas ką matomas 
tai orlaivių, mašinerijų, ne
baigtų plieno produktų, va
rio ir vatos pardavime. Iš 
kitos pusės, ūkio produktų 
eksportas, išskyrus medvil
nę (vatą) nukrito. Dabar
tiniu laiku Europos šalys 
daugiau visko pasigamina 
pačios negu buvo 25 metai 
atgal, didžiojo karo metu.

SUV. VALSTIJŲ iždas 
per šį fiskalį metą viršijo 
jau $7,090,000,000, o inei
gos iki šiol nepasiekė nei 
$5,000,000,000.

ŽINOVAI tikrina kad iki 
šiol ėjęs palengva žemyn 
Amerikos prekybos lygis 

, pradeda apsistoti žemiau 
slinkęs. Iki Balandžio pa
baigai visai apstos, ir Ge
gužės mėnesį, sako pradės 
kilti aukštyn.

BELGIJOS valdžia ati
darė svarbias anglies ka
syklas, kurios pernai buvo 
uždarytos kada, kompanija 
likvidavosi. Ten darbo tu
rės 4,000 darbininkų dau
giau, kurie per metus pa
gamins apie 800,000 tonų 
anglies daugiau.

VIETOS rinkos 1939 m. 
sunaudojo 94 nuoš. visos 
šalies geležies ir plieno, sa
ko plieno žurnalas. 1938 
metais šioje šalyje buvo su
naudota 92 nuoš., kitkas 
buvo eksportuota.

Plieno produkcija šią sa
vaitę nupuolė iki 62.5 nuoš.

INDIKŲ arba kalakutų 
Suv. Valstijų ūkininkai šią 
vasarą augina tiek kad pa
sieks rekordinį daugį.

1939 m. kalakutų buvo 
priauginta 31,957,000. Šy
met jų bus dar daugiau.

Kalakutienos gatavos šį 
pavasarį šaldytuvuose vi
soje šalyje turi apie 60 mi
lijonų svarų.

BRITAMS karas su Vo
kietija atsieina po 26 mili
jonus dolarių kasdien: tas 
apima užlaikymą milžiniš
kos armijos, oro laivyno ir 
laivyno juroje.

DANIJOJE darbai in
dustrinėse įmonėse nuo ka
ro pradžios ėmė lėtėti. La
biausia sumažėjo audimo 
darbai. Kiek pakilo me
džio ir rūbų siuvimo dar
bai.
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ANGLAI IR PRANCŪZAI RENGIASI ILGAM, ĮTEMPTAM KARUI
SUSTIPRINO BRI

TU KABINĖTA 
C.

Londonas, Bal. 3. — Win- 
ston Churchill, karingas ir 
atkaklus nazių priešas, ta
po paskirtas karo reikalų 
vadu, kurio žinioje bus vis
kas kas liečiasi kariavimo 
su priešais.

Prie to premjeras Cham- 
berlain padarė kitus pakei
timus savo svarbiuose de
partamentų arba ministe- 
rių vaduose, ir pasiruošęs 
atkakliam karui prieš Vo
kiečius.

T- ¥

Paryžius, Bal. 3. — Mi
nistras pirmininkas Rey- 
naud, po svarbių pasitari
mų su savo karo kabinetu 
ir militariais vadais parei
škė per radio Amerikai jog 
“Prancūzija ir Anglija yra 
galingos ir gana galingos 
laimėti karą ir nedarys jo
kios “bergdžios” taikos su 
Hitleriu. Prancūzija, sako 
Reynaud, “nusikalė ginklą 
ir naujos jį prieš totalitari
ne Vokietiją”.

BRITAI PERSERGS- 
TI NEUTRALES 

ŠALIS

Londonas, Bal. 2. — Bri
tanija pasiryžo dar labiau 
įtempti savo ekonominį ka
rą prieš Vokietiją, ir tuo 
tikslu praneša neutralioms 
valstybėms kad vengtų tei
kti kokią nors pagalbą Vo
kietijai, nes jos gali susi
laukti tokio pat baisaus li
kimo kokin pateko kitos 
šalys kurios pirmiau su Vo
kietija pradėjo draugauti.

Britai skelbia kad vyk
dys pilną karą prieš Vokie
čių prekinius laivus juro
se ir sulaikys Tolimų Rytų 
vandenuose Sovietų laivus.

Darys prekybos sutartis 
su Vokietijos kaimynėmis 
neutralėmis šalimis, lenk- 
tyniuojant su Vokietija už 
tų šalių produktus.

Jeigu tos šalys nemažins 
savo pardavimų Vokietijai. 
Britanija grasina nukirti
mu savo importo iš jų.

VOKIEČIAI VĖL UŽ
PUOLĖ ANGLUS

PITTSBUGRH, Pa.—Di
delė išdirbystė, Westing- 
house Electric Co. tikrina 
kad bėgyje sekančių mėne
sių biznis eis gerai nežiū
rint ar Europoje karas, bus 
ar nebus. Ta išdirbystė tu
ri biznio pakankamai.

Berlinas, Bal. 3. — Vo
kiečių bombanešiai lėktuvai 
vėl užpuolė Scapa Flow, 
Britų karo laivų stotį, ir 
sako padarę nuostolių.

Londonas nuostolius už
ginčija.

Britai praneša kad Vo
kiečių lėktuvas buvo nu
muštas Šiaurės juroje.

* .y

Paryžius, Bal. 3. — Va
karų fronte Prancūzai nu
mušė penkis Vokiečių lėk- 
tuvos, kurie buvo atskridę 
į Prancūzų teritoriją.

Saar upės ruože vakarų 
fronte atsibuvo dideli ka- 
nuolių šaudymai.

Prancūzijos premj eras 
veda pasitarimus su savo 
ambasadoriais iš Londono, 
Romos ir Brusselio.

Lietuvos naujas prekinis laivas DENNY, pirktas Amerikoje ir šiomis dienomis plaukiąs į Lietuvą.

LEWIS GRASINA 
ROOSEVELTUI

Monongah, W. Va. Bal. 
1. — John L. Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas ir 
CIO. vadas, savo kalboje 
čia labai grąsinančiai pa
reiškė Demokratų partijai, 
jeigu ji nepriims darbinin
kams pritaikytą platformą 
ir neparinks kandidato ku
ris “atitiktų darbininkams 
ir liaudžiai”, jis sutrauks 
į vieną grupę darbininkus, 
jaunimą, senelius, negrus 
ir ūkininkus ir sudaręs tre
čią partiją pastatys savo 
parinktą kandidatą į pre
zidentus !

Iš Republikonų, sako Le- 
wis_. jis nieko nesitiki, bet 
Demokratų partijai pasta
to tokią sąlygą, reiškia, ji 
jau negali statyti Roose
velto kandidatu. Perėtuo
se rinkiniuose Lewis pats 
naudojo angliakasių unijos 
pinigus vajui už Roosevel- 
tą, po to tarp jo ir Roose
velto sąntikiai nutruko.

Tuo tarpu jau prasideda 
nekuriose valstijose prezi
dento kandidatų nominaci
jos. Winconsin valstijoje 
Roosevelt laimėjo prieš vi
ce prez. Garden, o iš Repu
blikonų laimėjo Dewey.

PAKLIUVO ir Lietuvis. 
Detroit. — Pereitą savaitę 
ant čia esančio kariško mo
komojo laivo jūreiviai už
sivedė panelių. Viena jų, 
po visos nakties uliavoji- 
mo, rasta negyva. Tardo
mas sąryšyje su tuo ir vie
nas Lietuvis jurininkas, Jo
nas Klanauskas, 20 m. am
žiaus.

POTVINIAI
Per kelias pastaras die

nas plačioje Amerikoj, nuo 
New Yorko iki Kaliforni
jos siaučia potviniai.

New Yorko, Conn., New 
Jersey ir Pennsylvania val
stijose rytuose padaryta 
nuostolių, viso žuvo jau 14 
žmonių.

Pora žmonių žuvo Kali
fornijos potviniuose..

NAZIAI RENGIA
SI ATAKŲ I

ŽINIOS IŠ LIETU
VOS

MILIJONAI NE PI
NIGAI

Washington. — Atstovų 
Rūmuose tapo palaidotas 
Kongreso susirinkimo pra
džioje iškeltas taupumo 
klausimas: nekuriems rei
kalams atstovai paskyrė 
desėtkųs milijonų dolarių 
daugiau negu prezidentas 
savo biudžete prašė. Mat, 
ateina Kongreso rinkimai, 
atstovai nori būti duosnųs 
kad laimėtų daugiau balsų.

RUMANIJOJE, laike ka
ro manevrų sprogus ka- 
nuolei užmušta desėtkai vy
rų.

ŽUVO 174. Kinijoje, ka
syklos sprogime užmušta 
174 darbininkai, apie 100 
sužeista.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Berlinas, Bal. 3. — Mar
šalas Goering skelbia kad 
Hitleris turi suorganizavęs 
visas galimybes sprendžia
mam smūgiui vakaruose 
Britams ir Prancūzams.

Kada bus duota ženklas 
tą smūgį pradėti nepasakė.

Vokiečių aukštieji vadai 
bendrai šaukiasi į visą ša
lį, į jaunimą ir visus, būti 
pasiruošus, nes, sako, “at
ėjo laikas baigti karą”.

“Pergalė beveik jau pa- 
čiuopiama”, tikrina kitas 
nazių vadas, Ley.

NAZIŲ spauda Vokieti
joje pradėjo kaltinti Ame
riką už jos neva laužymą 
savo neutralumo ir pastu- 
m ėjimą Europinio karo.

Vokiečiai net paskelbė 
kokius tai dokumentus ku
rie buk įrodą Amerikos pa
stangas plėsti karą.

Propagandą prieš Suv. 
Valstijas pradėjo bendro
mis jiegomis Sovietai ir na- 
ziai.

GRASINA NUO TRE
ČIO TERMINO

JAUNAS MILŽINAS. Iš 
North Jay, Me., pranešama 
kad ten auga 13 metų vai
kas, kuris jau yra 6 pėdų 
5 colių aukščio, sveria 345 
svarus, ir dar nesustojo 
augęs.

WELLES sugryžo iš Eu
ropos, savo raportą apie 
patyrimus Europoje prane
šė visai privatiškai tik pa
čiam Prezidentui ir Vals
tybės Sekretoriui. Spauda 
apie tai negavo jokių žinių.

PRANCŪZIJOJE nutei
sta kalėjiman 36 komunis
tai buvę seimo nariai už 
slaptą varymą komunisti
nio darbo šalyje.

NUTEISTAS DVASIŠ
KIS. — Trenton, N. J. — 
Kun. W. Dworecki, Lenkas 
Baptistų pastorius, 43 m. 
amžiaus, nuteistas mirti 
elektriškoje kedėje už nu
žudymą savo dukters tiks
lu gauti jos gyvasties ap
draudos pinigus. Jam pa
dėjęs žudystę atlikti vyras 
gavo tokią pat bausmę.

VISAS MĖTAS BE NE
LAIMĖS

Amerikos komercinė or- 
laivininkystė pasiekė gra
žaus rekordo. Visoje šaly
je operuoja 19 komercinio 
transporto linijų, kurios 
pabaigė visą metą laiko be 
vienos mirtinos nelaimės 
pasažieriams ar darbinin
kams. Tuo laikotarpiu pra
vežė 2,100,000 pasažierių 
86,000,000 mylių kelio.

Amerikos politikieriai — 
Demokratai ir Republiko- 
nai, paties Roosevelto par
tijos ir opozicijos vadai — 
lyg susitarę grasina Roo- 
seveltą nuo kandidatavimo 
trečiam terminui. “Jeigu 
Roosevelt kandidatuos jis 
gali užtraukti pražūtį sa
vo partijai ir pats sau”, pa
sakė Demokratas senato
rius Overton.

Jau artėja nominacijos, 
bet Roosevelt dar nepasi
sakė ar jis statys savo kan
didatūrą ar ne.

TURKIJA kaip ir kitos 
šalys nori būti neutrali šia
me kare. Apie tai Turkų 
vyriausybė pranešė Brita
nijai.

KAUNAS, Balandžio 2 d. — 
Lietuvos Telegramų Agentūros 
“Elta” 20 m. sukakties minė- 
jiman atsilankė Ministras Pir- 
mininaks A. Merkys, užsienių 
reikalų min. Urbšys, diploma
tinis korpusas, užsienių ir vi
daus spaudos atstovai, daug 
žymių “Eltos” draugų, bendra
darbių ir kt. Daugufnas Eu
ropos telegramų agentūrų pri
siuntė sveikinimus telegramų.

—Nemunas jau pradėjo eiti. 
Potvinio pavojus Kaunui pra
ėjo.

KAUNAS, Kovo 30. — Apie 
2,000 karių, šaulių ir partizanų 
papildomai pripažinti kurėjais- 
savanoriais.

—Šauliai prie Vilniaus stei
gia aviacijos mokyklą.

—Dalis Lenkų internuotų ir 
civilių atbėgėlių į Lietuvą savo 
noru gryžta į Įgimtąsias vietas, 
Vokietijos valdomas.

—Suvalkų trikampyje Vo
kiečiai Lietuvius traktuoja ge
riau.

VILNIEČIAI NORI ŽEMĖS. 
Vilniaus srities valsčių savi
valdybės šiuo metu turi labai 
daug darbo su bežemiais ir 
mažažemiais, kurių kasdien at
eina šimtai ir paduoda prašy
mus gauti žemės iš numatomų 
parceliuoti dvarų.

NEUTRALĖS E u r opos 
valstybės panaujintu pasi
ryžimu stengiasi apsaugoti 
save nuo įsivėlimo į karą. 
Holandai numušė Britų ka
ro lėktuvą pasirodžiusį virš 
jų teritorijos, Norvegai su
laikė savo vandenuose Vo
kiečių submariną, kad ne
būtų primetama jog patai
kauja tai ar tai pusei.

SUV. VALSTIJŲ gyven
tojų surašymas prasidėjo. 
Visoje šalyje dirba 120,000 
surašinėtojų.

SUV. VALSTIJŲ vyriau
sybė praneša jog ji nepri
pažins ir nesiskaitys su Ja
ponų įsteigta užkariautoje 
Kinijoje valdžia.

NĖW YORKE suimta 
keli asmenys kurie operavę 
slaptą žudeikų gaują, pasi
pelnymo tikslu: juos galė
jo samdyti kas norėjo ką 
nors nužudyti. Penki na
riai padėti po $450,000 už
statu iki teismo.

ALIANTAI tiki kad So
vietų Rusija turi būti lai
koma kartu su Vokietija 
bendras jų priešas, taigi 
nutraukimas ryšių su So
vietais yra tik trumpo lai
ko klausimas, sako prane
šimas iš Londono.

SOVIETŲ valdžia 1940 
metų karo biudžetui pa
skyrė 57 bilijonus rublių 
(apie $11,500,000,000). So
vietai užvedė platų savo 
karo jiegų plėtimo progra
mą.

30 ŽUVO. Louisiana v. 
pietuose, laike tornados žu
vo 30 asmenų.

TABAKO Lietuvoje ikšiolei 
augindavo tik pavieniai ūki
ninkai savo reikalams. šiais 
metais numatoma pradėti au
ginti tabaką platesniu mastu. 
Tuo sumažės užsienio tabako 
importas. Numatyta tabako 
daugiau auginti Suvalkijoje, 
kur yra geresnės klimatinės 
sąlygos.

•
VISUOSE Lietuvos vidaus 

vandenyse paskutiniais metais 
sugaunama po apie 890,000 ki
logramų Įvairių rūšių žuvies 
per metus. Tvenkiniuose kas
met pardavimui išauginama a- 
pie 15,000 klg. karpų, be to, 
apie 460,000 klg. žuvies kas
met sugaunama juroje. Tuo 
budu metinė Lietuvos žuvų 
produkcija siekia iki 1,500,000 
klg., jos vertė apie 1,000,000 1.

•
LIETUVOJE, Draugija Ko

vai su Džiova veikia jau še
šioliktus metus, pastatė tris 
sanatorijas, kur gali vienu kar
tu gydytis apie 300 džiovinin
kų ; laiko 15 dispenserių, turi 
17 skyrių; septynias vasaros 
kolonijas vaikams. Bet visa 
to permaža, ir draugijai nuolat 
trūksta pinigų.

Už KELMŲ rovimą ir ak
menų iš laukų prašalinimą že
mės Ūkio Rūmai ūkininkams 
moka pašalpas. Pernai tuo bu
du buvo išrauti kelmai iš 141 
ha žemės ploto ir pašalinti ak
menys iš 103 ha žemės ploto, 
šymet šie darbai taip pat bus 
intensyviai vykdomi.

•
JAUNIEJI Lietuvos ūkinin

kai, gyvai dalyvaudami kraš
to ūkinėje gamyboje, domisi ir 
pašarinių žolių sėklų augini
mu. Lietūkis, susitaręs su 
Jaunųjų Ūkininkų Sąjunga, šy
met teikia nemokamai tam tik
slui reikalingas sėklas ir trą
šas pirmiems jų auginimo ban
dymams padaryti. Išaugintas 
žolių sėklas Lietūkis nupirks iš 
augintojų.

•
“MAISTAS” pradeda supir

kinėti kiaules ir Vilniaus sri
tyje. Varėnos, Valkininkų ir 
Jašiūnų geležinkelio stotyse 
jau įrengta gyvuliams sverti 
svarstyklės ir kiti gyvulių su
pirkimui reikalingi Įrengimai. 
Tie supirkimo punktai plečia
mi ir kitose Vilniaus krašto 
dalyse.

ŠIAULIAI. Buvęs Nurokų 
odos fabrikas, kuri paėmė sa
vo vadovybėn “Maistas”, žy
miai pertvarkomas ir praple
čiamas. Daug fabriko patal
pų padidinta net dvigubai. Ja
me gauna darbo daugiau mies
to darbininkų.

•
MAIŠIOGALOS valsčiaus ri

bose (Vilniaus kr.) jau prie 
visų pradžios mokyklų veikia 
Lietuvių kalbos kursai suau
gusiems. Kursus lanko ne tik 
jaunomenė bet ir senesnio am
žiaus žmonės. Kadangi kursų 
klausytojų yra labai daug tai 
jie suskirstyti dvi dalis.



DIRVA

PENNSYLVAN1JŪJE
PITTSBURGH PHILADELPHIA

Dirba Lietuvių Kamba
rio Baigimui

L. T. P. Klubo 25 Metų
Sukaktis

Kadangi prie Pittsburghie- 
či ų Lietuvių sukeltos $5,000 
sumos Lietuvių Kambario Įren
gimui Pittsburgho Universite
te prireikė sukelti dar arti tris 
tūkstančius dolarių, kad Lietu
vių Kambaris butų galima pra
dėti Įrengti, tai ilgai nelaukiant 
Pittsburghiečiai vėl ėmėsi dar
bo. Pirmiausia atsišaukė i vi
suomenę ir draugijas prašyda- 

Jau ne- 
aplinkinės 
savo nau-

Tautiškas Pašalpi- 
rengia savo 25 metų 
minėjimą sekmad.,

LIETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIAI RYŠIAI
Lietuvos Vėliava Amerikos Vandenyse — Amerikoj Pirktas Laivas

*

Šia proga pirmu kartu gali
ma išsamiau Amerikos Lietu
vių visuomenę painformuoti 
kaip dabartinio karo metu Lie
tuva, nugalėdama daug kliūčių, 
sėkmingai ugdo prekybinius 
ryšius su Amerikos Jungtinė
mis Valstybėmis.

Kaip jau Amerikos Lietu
viams žinoma, pradžioje 1938 
m. New Yorke atidaryta pasto
vi prekybos įmonė, kurią čia 
įsteigė trys didžiosios Lietuvos 
ekonominės organizacijos: Mai
stas, Lietūkis ir Pienocentras, 

j šį įmonė pavadinta Lithuanian- 
Import & Export 

(Litamcorp, 
Street, New

MIRIMAI

mi daugiau pinigų, 
kurios vietinės ir 
draugijos atsiliepė ir 
jas aukas pridavė.

Be to kelios draugijos išrin
ko po tris atstovus Į komitetą 
suplanuoti ką nors bendrai pa
rengti. Tas specialis komite
tas pasiskirstė vietomis ir ima
si darbo sukelti Lietuvių Kam
bariui trūkstamą sumą.

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAILaivas Denny yra 233 pėdų | 

ilgio, 1750 D. W. tonų, turys 
900 arklių jiegą, alyva kūre
namą, Scotch tipo garo varyk- 
lį (motorą), jnaitinamą 2 šil
dytuvų. Jo greitis yra 11—13 
jūrmylių per valandą.

Laivas Denny 1938 m. buvo 
Į jo senųjų savininkų išnaujo 
i pertaisytas, įdėta naujos ma- 
j’šinos, kas 
1 Jis buvo 
gabenimui 
karaguos 
pirkus Lietuvos Baltijos Lloy.- 

j dui. jis perregistruotas šven- 
j tosios uoste ir plaukios po Lie- 
i tuvos vėliava. Taigi laivas 
1 Denny yra išviso pirmas laivas 
Amerikos vandenyse,, garsinąs 

į Lietuvos vardą, pasipuošęs tri- 
Bend-. spa|ve Lietuvos vėliava. Lai-

ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

JARINKEVIČIUS Povilas, mi
rė Vas. 2, Buenos Aires, Ar
gentinoje.

DOVYDAITIENĖ Agnė, 59 m. 
mirė Kovo 3, Wilkes-Barre, 
Penna.

TAMULEVIČIENĖ Anelė, mi
rė Vasario 25, Racine, Wis.

TAUTKUS Jonas, mirė Kovo
l, Baltimore, Md.

KLIŠIENĖ J., mirė Vasario 29, 
Baltimore, Md.

VILEIKIS Pranas, 43 m., mirė 
Sausio 25, Vilią Castellino, 
Buenos Aires, Argentinoje.

i Ten išgyveno 12 metų.
i KILAS Kazys, pusamžis, mirė 

Kovo 7, Chicagoje. — Rokiš
kio ap., Salų par., Vaitkunų 
k. Amerikoj išgyveno 21 m. 

MAČIULIS Vladas, pusamžis, 
mirė Kovo 5, Chicagoj. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

MESKEVIČIU S Vincas, mirė 
Kovo 3, Wm. Penn, Pa.

KAROSAS Vincas, mirė Kovo
m. , Shenandoah, Pa.

KAZLAUSKAS Geraldas, 
rė Kovo m., Shenandoah,

RAKUNAS Jonas, 60 m., 
rė Kovo 2, Chicagoj. — Pan
dėlio par.

JURGAITIS Stasys, pusamžis, 
mirė Kovo
Biržų ap., 
šykštuolių 
gyveno 27

JANUŠAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Kovo 3, Chica
goje. — Raseinių ap., Viduk
lės p., Griaužių k. Ameriko
je išgyveno 32 metus.

JONUŠKA Julius, pusamžis, 
mirė Kovo 4, Chicagoje. — 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

BOSTON, Mass. — Metropo
litan Opera, iš New Yorko, Ba

landžio pirmomis dienomis da
vė kelias operas Bostono gy
ventojams. Čia dainavo ir Lie
tuvaitė tos operos dainininkė 
Ona Kaskas. Tik vienas An
gliškas laikraštis pasiskubino 
pažymėti buk Kaskas esanti 
Lenkiškos kilmės. Lietuviai dėl 
to protestavo.

Įsavininkų 
įdėta naujos 

apsiėjo per $40,000. 
naudojamas vaisių 
ir plaukiojo po Ni- 

vėliava. Laivą nu-

vieną sūnų, Lietu- 
sesuo. Paėjo Kau- 

M. Subonis.
Juozas, 53 metų,

Lietuvių 
nis Klubas 
sukakties 
Balandžio 7 d., savo patalpose,
928 E. Moyamensing avenue. 
Paminėjimas bus atžymėtas iš
kilmingu banketu. Banketas 
prasidės 5 vai. vakare. Visi 
klubo nariai ir svečiai ragina
mi įsigyti bilietus išanksto.

Bankete dalyvaus ir žymių 
svečių, Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys iš New 
Yorko ir kitų tolimų kolonijų 
atstovai kurie atvyksta į Eko
nominio Centro suvažiavimą 
Philadelphijoje tą pačią

KONFERENCIJA. Amerikos 
Lietuvių Ekonominio Centro 
ir Lietuvių Vaizbos Butų suva
žiavimas įvyksta Philadelphi
joje sekmadienį, Balandžio I konkurentai buvo ir yra nepa-
Hotel Lorraine, kur atsibus ■ tenkinti Litamcorp atsiradimu.

, _____ i ramus, taktiškas veiki
mas , kliūtis sėkmingai nugalė
jo. Dabar Litamcorp yra įga
vęs pasitikėjimą prekybininkų 
šeimoje ir kasdieniniame gyve- 

i nime naudojasi jų palankiu 
traktavimu.

American
Corporation
Ch am bers
City).

Pradžioje 
rovės darbas buvo sunkus, rei- j vardas DENNY paliktas kai 

diena.' kalavęs daug takto, atsargumo i

m., mirė
N. J. —
60 metų. į 
pusamžis, i

Tuoj
Motu-

MOTUZŲ FILMOS. 
susižinota su broliais 
žais, ir jie sutiko atvažiuoti čia 
rodyti savo filmas apie Vilnių 
ir tt. Rodymai

Balandžio 12, 
je, South Side,

Balandžio 13,
Dr-jos salėje, N. S.;

Bal. 14 d., — L. M. I). salė
je, Soho.

Bal. 15 -
Homestead;

Bal. — Lietuvių salėje, 
Kees Rocks.

Visi rodymas prasidės 
vai. vak.

Dalis to viso pelno eis 
nieciams, dalis Lietuvių Kam 
bariui.

bus :
L. P. D.

Liet.

salė-

Sunų

Litamcorp

157
York i

ir pramatymo. Sunkumų bu-, 
vo ne tik organizuojant prekių ! 
platinimo tinklą, bet ir dėl ne-į 
palankių veikimo sąlygų, kurios

i susidarė dėl to kad kai kurie i . ' I___ _____ _____ ir yra nepa-.

konferencijos posėdžiai ir apsi- Ta^jau 
stos iš kitų miestų atvykę de
legatai, 
ne Room.

: prie

Posėdžiai bus Keysto- 
Viešbutis randasi 

Broad St. ir Ridge Avė.
Koresp.

POTVINIAI

parapijos salėje,

Mc-

7 :30

JAUNIMO VAKARAS. Ge
gužės 5 d., L. P. salėje, Jauni 
Lietuviai rengia Lietuvių Kam
bario naudai vaidinimą ir dai
nų vakarą.

Rugp. 11 d. rengiama pikni
kas Lietuvių Ukėje, kurio visas 
pelnas eis Lietuvių Kambariui.

Taip tai Pittsburghiečiai pa
siryžo sukelti trūkstamą sumą 
Lietuvių Kambario fondui. O 
to pasisekimas priklausys nuo 
visų Pittsburgho ir apielinkės 
Lietuvių prijautimo. Juk ne
galim norėti kad kitų kolonijų 
Lietuviai sudėtų mums reika
lingus pinigus. AČiu jiems už 
tiek kiek jie jau yra prisidėję.

Lietuvių Kambario Fondo 
Komiteto posėdyje Kovo 26 d. 
iš iždininko raporto paaiškėjo ! 
kad jau turima $5632.27. Kai ' 
bus sukelta dar $150 tada Uni
versiteto vadovybė pradės dir
bti Lietuvių Kambario įrengi
mo darbus.

Susirinkime buvo duota su- ! 
manymas pradėti greitomis tą 
$150 sukelti. Poni R. C. Mit- 
chell, P. Pivaronas, A. Marču- 
laitis ir V.,./ambliauskas čia 
pat aukavo po $10. Poni Vash- 
ner ir J. Virbickas po $5. Tai į 

Kas pri- 
sukėli- 

vėliau. Kitą su
vėlinu parengi-

■
audimas sienoms

tuoj $50 ir pasidarė, 
sidės prie likusio $100 
mo pranešiu 
mą su kels i m 
mai s.

Iš Lietuvos
nutiesti ir juodas ąžuolas ap- 
vedžiojimams jau gautas.

Dailininko Rimšos “Mokyk
la” jau nuliedinta. Jos Įgiji
mui p. Pivaronas yra sukėlęs 
paskirai $1,000, rasdamas de- 
sėtką aukotojų po $100.

J. Virbickas.

GAUDO BOLŠEVIKUS
Pittsburgho bolševikai pra

dėta persekioti. Jų vietinis se
kretorius, Rusijoje gimęs ma
tomai žydas, pasivadinęs Geor
ge Powers, pašauktas į Wa- 
sbingtoną klausinėjimams Dies 
Komiteto tardymuose, sakosi 
neatsimenąs savo nei savo tė
vų Rusiškos pavardės. Tuomi 
jis tik labiau įvelia save ir ki
tus darbininkus, kimia ii sekė

gy- 
gy-

WILKES-BARRE, Pa. — šį 
pavasarį Susąuehanna upė vėl 
pagrasino savo pakraščių 
ventojams. žemesnių vietų
ventoj ai apleido savo namus, 
vanduo pakilo po keletą pėdų 
virš potvinių linijos.

Potvinio priežastis 
ir staiga 
šiaurės. .

lis lietus 
sniegas iš

— dide-
varomas

N UžUDĖ STUDENT Ė
STATĖ COLLEGE, Pa. — 

Po Velykų gryždama atgal į 
kolegiją 17 metų amžiaus stu
dentė, Rachael Taylor, buvo au
tobusų stovyje vakaro metu 
pasitikta matomai jai pažysta
mo vyro, kuris pasisiūlė pavė
žėti ją iki kolegijos, ir ji kole
gijos nepasiekė: ji buvo rasta 
nužudyta kiek nuošaliau. Nu
žudyta matomai kai pasiprie
šino savo užpuoliko užgaidoms. 
Eina platus tyrinėjimas.

UŽDARĖ KASYKLAS, 
tondale, Pa. — Vinton anglies 
kompanija prieš keletą dienų 
uždarė 
įlinkai 

į dirbtą
užmokėta. Valstijos viršinin 
kai ėmėsi tyrinėti kame daly 
kas.

Vin-

savo kasyklą. Darbi- 
liko be darbo. Už iš
laiką darbininkams ne-

PENNSYV ANUOS devynio- 
sg dalyse bus pradėta statydin
ti daugiau valdiškų pigių šei- 

Tam tiks- 
Na- 
arti

moms gyventi butų, 
lui iš Federalės Valdžios 
rnų Statybos iždo paskirta 
63 milijonai dolarių.

Iš tos sumos 21 milijonas 
tenka Allegheny apskričiui: iš 
tų 21 milijonų pačiam Pitts- 
burghui skiriama $16,623,000.

REIK A GAUJA DA UGI A U 
MOKESTIES

Aluminum Co. of America 
kurios centras yra Pittsbur- 
ghe, apie 14,000 darbininkų 
reikalauja daugiau mokesties. 
CTO unijos vadai kelia reikala
vimą kad algos butų padidinta 

j 10 nuoš. keturiose tos kompa- 
I nijos dirbtuvėse. Dirbtuvės 
randasi: New Kensington, Pa.. 
Alcoa, Tenn.; Edgewater, N. 
J., ir Detroite.

DEGEGATAL Pittsburgho 
Lietuvių Vaizbos Butas siunčia 
i Am. Liet. Ekonominio Centro 
suvažiavimą Philadelphia, Pa., 
du delegatu: Vaizbos Buto pir
mininką P. Pivaroną ir Eko
nominio Centro pirmininką 
Ch K Pikieli

IMPORTAS
Nuo susiorganizavimo iki 

pereito vidurvasario Litamcor- 
i pu i teko daugiausia importuo
ti Lietuviški Maisto produktai. 
Taip per 10 mėnesių 1938 me
tų Litamcorp pardavė Maisto 
produktų už apie $349,280.00. 
Pereitais 1939 metais parduo
ta už $328,059.00, ir jei ne ka
ras, ta suma butų prašokus pu
sę milijono. Karui prasidėjus 

j importas labai pasunkėjo ir 
prekės beateina nereguliariai.

EKSPORTAS
Bet karui prasidėjus 

va neteko galimybės sau 
lingiausių prekių pirktis 

ir diduma jos

kurių formalumų sumetimais, 
pridedant prie jo žodį LIETU
VA. Taip kad dabar ant abie
jų laivo šonų, tarp trispalvių 
vėliavų, yra didelės raidės — 
“DENNY LIETUVA”.

Nedidelis tai laivas, kaip ne
didelė ir musų tėvynė Lietuva. 
Tačiau jis yra musų pasididžia
vimu, musų džiaugsmu, rodan
čiu nuolatinę Lietuvos žingse- 
ną pirmyn, nebojant pavojų ir 
sunkių gyvenimo aplinkybių.

Su laivu Denny Lietuvos te
plaukia ir musų geriausi linkė
jimai musų tėvynei augti 
stiprėti.

CHICAGO, ILL

ir

• BALTIMORE, Md. — Lietu- į 
vių Salės Bendrovei gerai se

kasi. Iš praeitų metų atskai- į 
tos matosi kad Bendrovė ture- • 
jo $36,788.11 ineigų.

• BROOKLYN, N. Y. — Kovo
18 d. Brooklyno Muzejuje 

buvo suruoštas tautinių šokių 
programas. Lietuvių Lyriečių 
grupė vadovaujama Stilsonai- 
tės-Antanavičienės išpildė Lie
tuviškus šokius.

I 
į 
i
i

—Balandžio 6 d., Baltijos-' 
Amerikos Draugija rengia va-! 
karienę, Dixie viešbutyje, New 
Yorke. Dalyvaus Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos žmonės, drau
gijos nariai, ir tų tautų artis
tai patieks kiekvieni savo dai-! 
nu ir šiaip paįvairinimų pro
gramą.

I

(Le- 
Vas.

mi-
Pa. 
mi-

JUZĖNAS Jonas, 71 m. amž., 
mirė Kovo 16, Youngstown, 
O. Palaidotas Kovo 19, pa
maldos atsibuvo Lietuvių Šv. 
Pranciškaus parap. Ameri
koje pragyveno 35 m., iš jų 
14 m. Youngstowne. Paliko 
žmoną ir 
voje liko 
no rėd.

NEMIšKIS
mirė Kovo 26 d., Cieveland.

JANUŠAITIS A., 82 
Vas. 24, Linden, 
Amerikoj išgyveno

POVELONIS Juozas,
mirė Vas. 28, Chicagoje. — 
Rokiškio ap., Kvietkų p., An- 
drišonių k. Amerikoje išgy
veno 31 m.

ŠUKEVIČIUS Vladas, 56 metų,
mirė Vas. 26, Tamaųua, Pa.' 
Amerikoje išgyveno 38 m.

MATULEVIČIUS Vincas, mirė j 
Vas. mėn., Minersville, Pa. i 

SAMULĖNAS Petras, 42 metų, j 
mirė Vas. 14, Lewisburg, Pa. i 

BUTRIMAS Petras, 41 m., mirė | 
Vas. 27, Brooklyn, N. Y.

SUKAREVIČIENĖ Elzb. 
perskaitė), 63 m., mirė 
14, Lawrence, Mass.

KATKAUSKAS Vaclovas, 80 m. 
mirė Vasario 24, Tewksbury, 
Mass. — Varėnos par. Ame
rikoje išgyveno 40 metų.

SALASEVIČIUS Augustinas, 
mirė Vas. 9, Montreal, Kana
doj, nuo sužeidimo plieno dir
btuvėje. Kanadoje išgyveno 
30 metų.

VALENIENĖ Eleonora, 50 m., 
mirė Vas. 22, Brooklyn, N.Y.

I STRAVINSKAS Jonas, mirė 
Vasario m., Shenandoah, Pa.

KARVELIS Antanas, 55 m., mi
rė Vas. 16, Philadelphia, Pa.

VAŠKIS Stasys, 46 m., mirė 17 
Vas., Philadelphia, Pa.

ATKOČIUS Edvardas, 24 metų, 
mirė Vasario 24, Worcester, 
Mass., kur buvo ir gimęs.

GALEVIČIUTĖ Marė, 35 metų, 
mirė Vasario 24, tVorcester, 
Mass.

JONIENĖ Marijona, 45 m., mi
rė Vas. 27, tVorcester, Mass.

KAULINIS Elena., 38 m., mirė 
Vas. 29, Brooklyn, N. Y.

JANULEVIČIUS Vincas, seno 
amžiaus, mirė Vas. 29, Maha- 
noy City, Pa. Amerikoje iš
gyveno virš.50 metų.

JAKIMAVIČIUS Juozas, mirė 1 
Kovo, Minersville, Pa.

VERONIKA P., mirė Vasariu 
mėn., Gary, Ind.

VASILIAUSKAS Stasys, mirė 
Vas. mėn., Port Washington, 
Wis.

BARANAUSKAS Kastas, 52 
m., mirė Vasario 28, LIewel- 
lyn, Pa.

ŠULCAS Albertas, 51 m., mirė 
Vas. 29, Brooklyn, N. Y.

GRIGUTYTĖ Klara, 26 metų, 
mirė Vas. 28, Wyoming, Pa.

ZAVADSKIS Vincas, mirė Va
sario mėn., Elizabeth, N. J.

4, Chicagoje. — 
Joniškėlio parap., 
k. Amerikoj iš
m.

• CHICAGO, III. — žymus I 
Lietuvis muzikas, Bronius I 

Kalkius, mirė Kovo 25 d. Bu- 
baigęs American Conserva- 

of M u sic. Jis per daug
mokino orkestrus ir duo- i 
privatiškai muzikos pamo-: 

Amerikon atvyko prieš'

• ? v. ' ' ■ ■'
Adv. A. Olis Kandida

tas į Teisėjus
Chicagoje Balandžio 9 d. at

sibus nominacijos įvairių val
dininkų ir teisėjų. Tarp kan
didatų į Miesto Teisėjus yra 
ir plačiai žinomas Lietuvis Ad
vokatas, Antanas Olis. Jisai 
kandidatuoja Republikonų są
raše. Lietuviai deda visas pa
stangas kad Adv. Olis butų no
minuotas.

Adv. A. Olis yra 41 m. am
žiaus, gimęs Chicagoje, Chica- 
gos Universitete įgijo Teisių 
Daktaro laipsnį ir jau 19 metų 
advokatauja. Jis yra 
seniau Chicagoje leisto 
nio laikraščio Lietuvos 
ir todėl kandidatas augo
bavosi tarpe Lietuvių ir su Lie
tuviais.

Didelė Chicagos kolonija tu
rėtų nominuoti savo darbuoto
ją kandidatu į teisėjus. Rp.

i
I

Lietu- 
reika- 
Euro- 

i poje ir diduma jos importo, . . ■; kaip alyva, gasohnas, chemika
lai, geležis, plienas, dabar per
kama Amerikoje per Litamcor- 
pą. Reguliarus susisiekimas su 
Lietuva karui prasidėjus buvo 
labai apsunkintas, ir vėliau vi- 

' sai nutrauktas. Nuperkamos 
prekės tenka gabenti specialiai 

: tam tikslui samdomais laivais.

LIETUVOS VĖLIAVA AME
RIKOS VANDENYSE

Besirūpinant laivo persamdy- 
mu nupirktų Lietūkiui prekių 
pervežimui, buvo užtikras ge
ras pirkinys, kuris ir buvo pa- 

I siūlytas Lietuvai. Iš Lietuvos 
Baltijos Lloydo gauta atsaky
mas kad jie domisi laivo pirki
mu. Reikalą ištyrus ir su lai- 

' vo savininkais suėjus į kon
taktą, susitarta dėl kainos, ku
rią Lietuvos Baltijos Lloydas 
pri'mė ir tuoj buvo padaryta 
laivo DENNY užpirkimas (žr. 
pusi. I). Litamcorpo vedėjui 
p. Grigoniui teko skubiai išvy
kti i New Orleans, kame buvo 
laivas i 
jis galutinai atliko pirkimo for
malumus, susitarė ir Įvykdė! 
naujus pataisymus, laivą pasta
tant Į aukščiausią transatlan
tinę apdraudos klasę iki 1943 
metų. Ten pat vietoje jam 
teko nusamdyti didumą laivo 
įgulos, kuri papildyta pora Li-! 
tameorpo vietoje nusamdytų ir 
iš New Yorko pasiųstų jūrei
vių. Pakrovus Lietūkiui nu
pirktomis prekėmis, 1 a i v a s j 

i Denny iš New Orleans pasilei
do ilgon kelionėn į Lietuvą Ko
vo 23 d. Jis pakeliui sustojo 

; Bostone (Balandžio 1 d.) kur 
pasiėmė daugiau kuro.

Laivas plaukia po Lietuvos 
vėliava.

Lai vas Denny y ra 
1916 metais 
turi specialų 
rinimą, taip 
jei pasitaiko 
užšalimas.

sūnūs 
tauti- 

leidėjo 
ir dar

DETROIT, MICH.

•I

MOTUZŲ FILMOS APIE 
VILNIŲ

šeštadienį, Balandžio 6, Lie
tuvių salėje, broliai Motuzai 
rodys istoriškas filmas, pra
džia 7:30 vai.
35c., vaikams 15c.
L. A.
rytas 
tetas.

Tos

vakare, įžanga 
Rengia S. 

200 ir 352 kuopų suda- 
Vilniečių Šelpimo komi-

ir jo savininkai. Ten i

j riuomenės paėmimas Vilniaus. 
iKaip Vilnius atrodo? Kaip su
tikta Lietuviai į Vilnių atėję? 
Dabar visa tai pamatysite fil- 
mose, taip kaip gyvus. Prie 
to, bus rodoma ir plačios Lie
tuvos įdomių vaizdų, Lietuvos 
architektūra bei 
dabar Lietuvoje 
mai, kokie tiltai 
tai dirbama.

Pagaliau, bus 
Yorko Pasaulinė 
toriška Lietuvių Diena joje.

Filmos bus rodoma tik vieną 
vakarą, taigi nepamirškit atsi
lankyti ; ypatingai paraginkite 
Amerikoje gimusius jaunuolius 
nueiti ir pamatyti savo tėvų 
tėvynę ir garsią Gedimino sos
tinę Vilnių. Pelnas skiriamas 
Vilniečių šelpimui. Rep.

Kas platina Dirvą 
pintim! apšviel

statytas 
Norvegijoje. Jis 
priešakio sustip- 
kad gali plaukti 
uoste nestiprus

filmos tai Lietuvos ka^

statyba, kaip 
statoma nu

tiesiama, plen-

parodyta New 
Paroda ir is-

tas

vo 
tory 
metų 
davo 
kas.
didyji karą, tūlą laiką zeceria- 
vo Vienybės spaustuvėj ĮJrook- 
lyne ir studijavo muziką. Iš 
ten išvažiavo į Chicagą, kur 
tęsė savo studijavimą ir baigė 
konservatoriją.

DAYTON, OHIO

METRIKŲ IR PILIE
TYBĖS REIKALŲ

Dirvos Agentūra pagel
bės jums išgauti jūsų gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.

Taipgi pagelbės surasti 
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir 
antrų pilietybės popierų 
aplikacijas. Kreipkitės sau 
patogiu laiku, išskyrus 
trečiadienius.

RENGIA BALIŲ. SLA. 105 
kuopa rengia smagų balių šeš
tadienio vakare, Balandžio 6, 
Shell’s Cafe salėje, Troy ir 
Chapel gat. Visi vietos ir ap
linkinių kolonijų Lietuviai ti
kima šiame baliuje matyti.

MOTUZŲ FILMOS. Kilmi
ninkai broliai Motuzai Čia ro
dys įdomias istorines Lietuvos 
filmas, kaip tai Lietuvos ka
riuomenės įžengimas Į Vilnių, 
ir daug kitokių puikių Lietuvos 
vaizdų. Bus rodoma antradie
nio vakare, Balandžio 9, Lietu
vių bažnytinėje salėje. Tat vi
si Daytono ir apielinkės Lietu
viai raginami pasinaudoti šia 
prega ir pamatyti tas filmas.

D. Kep.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cieveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

• Jei

S

• Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visoki įvykiai — ir 
jums bus svarbu žinoti KAS — KUR — KAIP.
• DIRVA išeina ir per didžiausius šalčius ir per smar
kius karščius — ir visada yra pilna žinių, pranešimų 
apie pasaulinius įvykius.
• Taigi pasirūpinkit užsimokėti savo prenumeratą už 
Dirvą dabar (jeigu baigiasi šį pavasarį) ir užmirškit 
apie tai, o Dirva lankys Jus neperstodama.
• Taipgi jus turit kaimynų, draugų ir giminių kurie 
dar Dirvos neskaito. Patarkit jiems: už $1 gaus Dir
vą visai pusei metų. Dolaris lengva atsiųsti.

norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, pri- 
siųskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume 
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit 
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.

Visus laiškus adresuokit sekančiai:

D I R V A
6820 Superior Avenue

- ■ - ---v: . v - 2

Cieveland, Ohio
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S. L. A. Pildomoje Taryboje Būtinai
> . , . ; ‘ i ’ f f » ’■ ' ' . . ' t ■

Reikalinga Permaina
DĖL CENZŪROS IR ERGELIU ŠLA 

PILDOMOJE TARYBOJE
Susivienijimas Lietuvių A- 

merikoje prieš dešimtį metų at
sidūrė varge. Tą vargą atjau
tė tik saujelė narių kuriems 
tikrai rupi SLA. likimas. Bet 
tie nariai savo rūpesčiams iš
reikšti neturėjo balso. Orga
no skiltys jiems buvo uždary
tos ir net apskričių protoko
lams vietos jose nebuvo. Vir
šininkai savo pareigas ėjo kaip 
išmanė ir į tuos SLA. vargus 
dėmesio nekreipė, nes nariams 
balso organe neduodant, virši
ninkai neturėjo iš kur pasisemt 
minčių.

Pagaliau prasidėjo politika
vimai centre. Redakcija politi
kavo kad centrą iškraustyti į 
Pittsburghą. Tai buvo viena
tinis rūpestis redakcijos ir vir
šininkų per virš metus laiko. 
Redakcija organe rašė fanta
zijas kaip jai bus gerai Pitts
burghe. Ir tik staiga organe 
pasipylė advokatiškos sensaci
jos, pradedamos pasaulio su
tvėrimu ir baigiamos Juozapa
to pakalne. Tose sensacijose 
redakcija ėmė skaityti Pildo
mos Tarybos ”griekus”. Ką 
tos sensacijos reiškia, mažai 
kas įdomavo. Tik saujelė nuo
širdžių narių suprato 
viskas reiškia.

Kodėl SLA. organo 
ja paleido sensacijas 
L. A. viršininkus tik 
ne pirmiau kada? 
pirmiau redakcija su viršinin
kais visą laiką buvo harmoni
joje ir sutartinėje, kada reng
tasi SLA. centrą kraustyti į 
Pittsburghą. Bet tą sutartinę 
sugadino trys valstijos (Penn.,

ką tas

redakci- 
prieš S. 
dabar, o 

Todėl kad

Mass. ir N. Y.), kurios uždrau
dė centro kėlimui į Pittsburghą 
naudoti Jaunuolių Fondo pini
gus. Tada parsiėjo ir centro 
kraustymą atidėti neribotam 
laikui.

Dėl šito nepasisekimo ir at
sirado nesutikimai tarp redak
toriaus ir Pild. Tarybos, o kad 
tame redaktorius pasirodė kal
čiausiu tai jis gelbėdamas savo 
kudašių ir pradėjo naudoti or
ganą Pild. Tarybai pagąsdinti. 
Bet tuo viskas nepasibaigė.

Redaktorius išpūtęs savo 
sensacijas vienoje ir kitoje Tė
vynės laidoje, Pild. Tarybos su
važiavime gavo pabarimų ir 
šiaip-taip sudraustas jis palik
ta savo vietoje iki seimui.

Redaktorius tuo pabarimu 
nepasitenkinęs, Tėvynės nr. 12 
parašė kitą savo užpuolimą P. 
Tarybos, nesigailėdamas gana 
aštrių žodžių. Pild. 
redaktoriaus raštą 
nesveika, telegrafu 
nais pasitarus tarp 
Apšvietos Komisijos 
tarimą gavus, pareikalavo re
daktorių kad jis savo tą raštą 
iš Tėvynės išimtų. Bet redak
torius spardėsi ir Pild. Tarybos 
reikalavimo klausyt nenorėjo. 
Tada prezidentas Bagočius pa- 

■ skyręs K. Paulauską Tėvynės 
. redaktorium, Jurgelioniui įda- 
> ve raštišką ultimatumą: arba 
I savo raštą iš Tėvynės išimk, 
• arba išsikraustyk iš redakcijos 

ir daugiau jon negryžk. Re
daktorius p. Jurgelionis ulti
matumą priėmė, o Tėvynės nr. 
12-tas, viena puse atspausdin
tas, tapo konfiskuotas.

Taryba tą 
radus jai 
ir telefo- 
savęs, ir 

narių pa

« V

Tai matot ko SLA.'savo cen
tre susilaukė. Susilaukė virši
ninkų cenzūros organui, dėl 
vieno žmogaus netvarkingumo. 
Tokia cenzūra ir pusiau at
spausdinto organo konfiskavi
mas yra SLA. istorijoje pirmu
tinis įvykis. O jei nariai nepa
sistengs dabartinius politikavi
mus iš centro prašalinti, atei
tyje galės įvykti ir dar nema
lonesnių dalykų.

Šitas nesusiratimas tarp re
daktoriaus ir Pildomos Tary
bos pačiam Susivienijimui pa
darė nemažai medegiškų nuo
stolių. Konfiskuota Tėvynė, 
kaip sprendžia tie kurie nusi
mano popieros kainoj, sakoma, 
kainuojanti apie $2,500. An
tru kartu tą pačią Tėvynę vėl 
spausdinant, darbininko alga, 
dažai, jiega ir mašinos dau
žymas apkainuota $300. Re
daktoriaus “teisimui” pašaukta 
Apšvietos Komisija New Yor
ke išsėdėjo visą savaitę imda
ma po $8 dienai, paėmė iš S. 
L. A. iždo dienpinigiais apie 
$150, o jų kelionės ir “sugaiš
tys” siekė iki $300.

Pild. Tarybos ir Apšvietos 
Komisijos visoki “SOS” tele- 
gramais ir telefonais kainavo 
gal būt $150. Jeigu tam rei-

¥
kalui buvo kviesta ir Kontro
lės Komisija, tai ta irgi kaina
vo bent $200. Tokiu budu Tė
vynės redaktoriaus ir Pild. Ta
rybos savitarpiniai kivirčiai pa
darė Susivienijimui bereikalin
gų nuostolių apie $3,600.

Tegul, sakysim,' žmoniškai 
kalbant, visa tai apsiėjo tik pu
sė tos sumos, tai visgi gausi
me rezultatus kad SLA. tas 
politikierių jomarkas atsiėjo 
$1,800. Įsidėmėkite gerai: Pil
domoji Taryba ir redaktorius 
be jokios reikalo per kelias die
nas vėjais paleido SLA. iždo 
pinigų net $1,800!

Tai kaip SLA. gali tarpti ir 
bujoti, turėdamas tokius vadus, 
tokius šeimininkus? Kaip S. 
L. A. gali augti ir bujoti kuo
met jo viršininkai be reikalo 
barsto jo turtą, savo uzurpaci- 
joms aikvodami narių sudeda
mus pinigus?

Taip ilgiau 
Susivienijime 
mainos. SLA. 
ji viršininkai, 
nas narys geidžiantis Susivie
nijimui gerovės, privalo rinkti 
naujus viršininkus, savo kuo- 

i pose balsuojant už šiuos kan
didatus:

va, kurią rytais girdime iš ra
diofono. Tai bent jau tikra? ‘ 

- i malda yra už - Lietuvą-, be tn; -1 
. ; : ri'tai nėra ištrauka. . -

Himnas Giedota Vilniuje, Ukmergėje, bet Aukš-l Teikiątnoji ištrauka gali bū
toji Bažnyčios Vyresnybe Draudžia. . . . ; i/1 vac-mama malda, giesme, bet

, jai visai netinka himno vardas, 
nors jis butų tik ir prikergtas 
prie giesmės pavadinimo. Jei 
ta giesmė šiomis aplinkybėmis 
ir butų priimta tai ji tiktai vie
ną dalyką kiekvienam primin
tų: kad musų tautos himnui du-J 
rys į kataliku bažnyčias uždary
tos, kad jis ten Vilniaus atva
davimo momentu geriausiomis 
intencijomis buvo įvestas, bet 
liko išmestas. ...

Kaip gi suprasime tai kacl 
Lietuvos himnui nėra vietos 
Lietuvos bažnyčiose, kuriose ar-, 
kivyskupo leidimu statomos pa
minklinės lentos žuvušiems už 
tą pačią Lietuvą?

DĖL TAUTOS HIMNO GIEDOJIMO 

LIETUVOS BAŽNYČIOSE

toji Bažnyčios Vyresnybe Draudžia

būti neprivalo, 
reikalinga per- 
reikalinga nau- 
Todel kiekvie-

ra
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610 puslapių didumo populiare knyga
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V. Rastenis Lietuvos Aide 1 
paliečia sekantį naują klausi- i 
mą musų tautoje (paduodama ] 
svarbesnės straipsnio ištrau
kos) :

Tautos himno giedojimo baž
nyčioje klausimas ryškiau iški
lo tik atgavus Vilnių. Lig šiol 
nieks nedryso rimtai to klausi
mo ir kelti. Bet Vilniuje him
nas bažnyčioje kaž kaip sponta
niškai suskambėjo. Bene pirmą 
kartą tą naujovę visa Lietuva 
turėjo progos girdėti per radiją, 
kai buvo transliuojamos pirmos 
Pedagoginio Instituto studentų 
pamaldos iš Šv. Jono bažnyčios.

Visai natūralu kad Vilniuje 
himnas bažnyčioje buvo sugie
dotas. Juk ten buvo įprasta 
pamaldas baigti valstybės him
nu. Lig šiol tai buvo Lenkijos 
himnas. Tat prie to pripratu- 
sieji ir negalėjo kitaip pagalvoti j 
kaip tik taip kad turi būti Lie
tuvos himnas giedamas.

Bet štai atsirado kliūtis. Pra
dėta kalbėti kad Lietuvos him
nas bažnyčioje giedoti netinka... 
Kodėl? Esą, todėl kad jame 
nėra jokio kreipimosi į Dievą, 
ir, apskritai, jame Dievo var
das neminimas.

Tikrai jame nėra jokio tiesio
ginio kreipimosi į Dievą. Bet 
argi jo turinys nesutampa su 
bažnyčios idėjomis? “Tegul ta
vo vaikai eina vien takais dory
bės, tegul dirba tavo naudai ir 
žmonių gerubei”. .. “Ir šviesa, 
ir tiesa mus žingsnius telydi”, 
ir tt. Argi tai nėra mintys ku
rias propaguoja ir bažnyčia? Ir 
argi yra himne minčių su baž
nyčios idėjomis nesuderinamų?

O teigiamų pusių himno į baž
nyčią įsįiįleįidiįmo yra daug. 
Jau ne kartą spaudoje yra nu
rodyta kad musų bažnyčiose 
šiek-tiek galvojąs Lietuvis pa
sigenda tautinio kolorito. Ypač 
tai krinta į akis tiems kurie 
yra buvę kitų kraštų bažnyčio
se (ypač Lenkijos), kur bažny
čiose šalia šventųjų paveikslų 
sutinki ir visokių pasaulietiš
kos tautinės reikšmės dalykų— 
paveikslų, statulų, paminklinių 
lentų ir tt. 
bažnyčios beveik nieko 
neteikia, 
šeimininkai atsisakė 
priemonės 
bažnyčios 
teligentų,

Tautos ..... ..... , ___
kartų nuskambėjęs Vilniaus, o 
jo pavyzdžiu ir kitose (pav. 
Ukmergėje per Vasario 16 pa
maldas) bažnyčiose daugumui 
sukėlė šilto jausmo. Atrodė 
kad štai tie didieji įvykiai mu
sų tautos gyvenime atsiliepė 
ir bažnyčių sienose taip kad 
tautos himnas sugebėjo pra
laužti tradicinio injternaciona- 
lumo užtvaras. Bažnyčia čia 
turėjo progos laimėt daug sim
patijų.

Bet, deja. .. . Pasklido ži
nia kad bažnytinė vyresnybė 
yra nusistačius himno bažny
čioje neleisti giedoti. Ne iš 
Vilniaus o iš Kauno toji žinia 
pasigirdo. Nustebino ji dau
gelį. Net spauda iš pradžių 

į kaž kaip nedryso atvirai apie 
; tai prabilti. Viename laikraš- 
I tyje pasirodė tik trumpa žine- 
I lė, kad vietoje himno yra. siu-

loma bažnyčiose giedoti 
ronio “Kur Bėga Šešupe” 
kutinį punktą. . . .

turiTiesa kad tas posmas 
savyje maldos elementą, jame 
yra kreipiamasi į Dievą — 
“Apsaugok, Aukšciausis. ...” 
Bet tame posme nėra kito le
miamos reikšmės turinčio žo
džio — nėra minima Lietuva. 
Tai yra malda už tėvynę, už 
kokią nors tėvynę. Jeigu jau 
reikėtų rinktis tai pasirinkčiau 
šiam tikslui ne šį posmą, o iš
tisą giesmę — maldą už Lietu-

Prezidentu — Vincas F. Laukaitis i
Vice prezidentu — V. A. Kerševičius.
Sekretorium — Dr M J. Vinikas
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas.
Daktaras-Kvotėjas — Dr. S. Biežis.

Nauji viršininkai apvalys tą “sąšlavyną” ir iššluos iš 
tro dabartinius politikavimus ir tada SLA. nereiks kas 
nesis turėti milžiniškas sumas bereikalingų nuostolių.

SLA. Narys iš Brooklyno.
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Istorija
— Dirvos skaitytojams tiktai už $1-0°

(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

Ar buvo kada karų mažiau negu da
bar jų turime? z

Ar tik dabar atsibuna patys didieji 
karai — ar nebuvo didesnių?

Kaip seniau buvo užkariaujamos ir 
naikinamos valstybes?

KARAS KARAS

Senovės karai — Mohameto karas — 
Kryžiaus karas — Religiški karai — 
Anglijos karai — Rožių Karas — 30 
Metų Karas — 100 Metų Karas — 
Rusijos iškilimas — Amerikos Revo-

- Prancūzijos Revoliucija — 
Napoleono Karas — Prūsijos Karas 
ir tt. Viskas tas aprašyta šioje 610 

pusi, didumo knygoje.

cen-
me-

Lietuviui Lietuvos 
sava 

Kodėl tų bažnyčių 
nuo tos 

palaikyti ryšiui tarp 
ir žmonių, ypač in- 
nelengva suprasti, 
himnas, jau keletą

Namas Vilniuje (kryželiu pažymėta), kur 1918 
metų Vasario 16 dieną Lietuvių Taryba susirinkus pa
skelbė ir pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

DŽIAUGIASI VIL
NIUM

J. Juodkazis, buvęs Klaipėdos 
krašto valdininkas ir skaudžiai 
nuo Vokietininkų nukentėjęs 
pernai pavasarį kuomet Vokie
čiai užėmė Klaipėdos kraštą, 
dabar rašo iš Vilniaus:

Kaip skaudu buvo palikti 
priešų naguose Klaipėdos kraš
tą, mielą Rambyną ir mielus 
musų tautiečius, taip džiugu ir 
malonu matyti šiądien laisvą 
musų tėvų sostinę, jos gražias 
apielinkės ir tiek daug kentu
sius brolius ir seseris.

Pirmą kartą šaulių Sąjun
gos suvažiavimo proga atvykęs 
į tą brangų mums miestą, siun
čiu Jums, mieli tautiečiai, šir
dingus sveikinimus. Juk ko
vojome ir laisvės Vilniui ir Vil
niaus kraštui troškome visi, 
tat ir džiaugamas tesklinda po 
visų musų tautiečių širdis.

Juodkazis.
3, 1940 m.
iš Lietuvos iš- 
apgyvendinimas 
tarpu atidėtas 
gal nebus vyk- 
o gal ir iki ka-

Vilnius, Kovo
VOKIEČIŲ 

gabenimas ir 
Vokietijoje tuo
ir kaip sakoma 
domas šį metą, 
ro pradžios.

g®

S
DELLA C JAKUBS |

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. a

B LITHUANIAN FUNERAL HOME 3
Į 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 3

Šių knygų mažai likę, 
ir po $1.00 duodant jos 
tuoj išsibaigs. Skubėkit 
gauti sau vieną!

Įdekit į voką popierinį $1 ir už 15c pašto ženklų po 2 ir 
3 centus ir pasiuskit čia telpamu antrašu:

‘DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

5

SVEIKATA
LIGONIAMS

Knygelė kuri aprašo apie 305 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknų su nurodymais 

kam juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir oriai vynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu 
melapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M. Zukaitis
334 Dean Bldg. 

Spencerport, N. Y.

že-
$1.
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j APDRAUDOS REIKALE Į
. Mes esr-^i pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

s tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokioš Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MULIOLIS |

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra =

- 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiniih';

❖

t4.

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

I



DIRVA

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor \ 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

biavimas su Lietuvos šauliais. 
Knygą galima gauti iš Pasiun
tinybės už 60 centų.

Liūdnos Sukaktuvės
Kovo 22 dieną suėjo metai 

kaip netekome Klaipėdos. Mu
sų spauda nurodė ko mes su

I JŽMIRŠKIME — ne rūpinkimės įamžinimu arba at- 
žymėjimu tokių įvykių!
A. Merkelis, Lietuvos Aide, rašo: “Įamžinkime Vil

niaus Lietuvių Golgotos Vaizdus!”
“Jeigu mes neįamžinsim Vilniaus Lietuvių Golgotos 

vaizdų tai tuo Vilniečių Lietuvių kančias padarytume 
lyg beprasmėmis. Tai kas musų tautos iškentėta, negali 
be prasmės dingti: tautos kančios mus turi grūdinti ir 
stiprinti tolimesnei kovai dėl savo egzistencijos ir stip
rybes.”

Tai klaidinga ir kenksminga: tas kas primintų mu- 
sų tautos kančias ir persekiojimus turi būti NAIKINA
MA, turi būti UŽMIRŠTA!

Iš jokios savo praeities ™ tolimos ar artimos — ne
kelkime savo kankynių prisiminimų, nes tas mus silpni
na, ne grūdina kovoti už ateitį!

Senoji Lietuvių gentkartė, ir dabar prisimindama 
buvusias Rusų*ir Lenkų priespaudas, tik ir aimanuoja 
kad mes Lietuviai esam menkučiai, silpni, “ką, prieš vė
ją papusi’’.... Jiems prisimena žiaurumai kuriais mu
sų tautos slėgėjai privertė mus nulenkti jiems galvas.

Jaunoji musų gentkartė privalo būti auklėjama tik 
stiprybės įkvėpimu, jeigu jos reikia semti iš praeities.

Mums tinka atžymėti musų istoriškus laimėjimus, 
atsiekimus, didžius darbus savųjų, tolimoje ir artimoje 
praeityje, bet niekados nestatyti paminklų Golgotoms, 
neatžymėti vietų kur koks Lietuvis buvo nukankintas 
nieko neatsiekęs. Jeigu reikalinga atžymėti tokios vie
tos tai tik tos kur Lietuvis žuvo ką nors nugalėdamas 
ar padarydamas gero musų tautai.

Lenkų smurtas ir kankinimas musų brolių Vilniaus 
krašte neturi būti sutverta musų istorijos epocha: tas 
buvo tik prisimetęs trumpas nuotikis, kuris tačiau, mu
sų pačių padidintas, gali kenksmingai paveikti į musų 
jaunąją gentkartę Lietuvoje!

Kode! norėti kad mums prieš akis kabotų tos prie
monės kuriomis musų priešai musų žmonių kraują lie
jo, gyvastis atėmė? Tai turėtų būti neleistina!

Iki tas at žymė j imas nepradėta, iki nepradėta rink
ti “visos tos priemonės su kuriomis Lenkai griovė Lie
tuvių kultūrą,” arba šaudė, plakė, kankino Lietuvius, 
Vilniaus kraštą laikinai užgrobę, reikalinga sulaikyti 
jų rinkimą ir talpinimą į muzejų!

IŠ PRAEITIES SAVO TIK STIPRYBĘ SEMKI- 
ME, o ne išsistatykime sau amžiams prieš akis pabūklus 
kokius KITI kada nors mums Lietuviams slopinti nau
dojo, kad tie pabūklai butų lyg grąsinimas jog ir vėl, 
kada nors (kaip ir patys Lenkai dabar tikrina) musų 
tauta bus jų pablokšta!

Tauta kuri nesirūpina statyti paminklus kurie kel
tų jos sunams galvą į viršų, bet vis primintų kaip jų tė
vai ii* tėvų tėvai kentėjo po svetimaisiais, nedaug gali 
kurti to kas jai reikalinga ateities gyvenimui.

Tie kurie neturit sumanymų kurie rodytų musų 
tautos vaikams skaisčią ateitį, šekit tuos kurie tokių 
sumanymų turi, padėkit jiems tuos sumanymus vykdy
ti, bet ne sukit jų galvas, ir mintis į skurdžią, pažemi
nančią praeitį!

i
| IETIJVOJE rūpinamasi išnaikinti tinginius. Tingi- 

niams suvaldyti yra paruoštas “Šeimos Globos Įsta
tymas”, kuris be abejo netrukus bus priimtas, ar gal jau 
ir priimtas, nes to įstatymo projektas buvo patiektas 
Lietuvos Aide Sausio 25 d.

Tas projektas pavadinamas “Priemonė Tinginiąu- 
tojams”. Pats įstatymas taikytas sutvarkyti kad šei
mos galva turėtų darbą, kad rūpintųsi darbo gavimu, 
kad jam butų teikiama pašalpa atsitikime bedarbės, bet 
jis turi visada rūpintis dirbti, o ne tinginiauti, ir priva
lo imti tokį darbą kokį jam pašalpų tiekimo punktas pa
rūpins, iki gaus sau kokį pastovų darbą.

“Jei asmuo kuriam darbas nurodytas, nepradeda 
skirtu laiku dirbti, arba be pateisinamos priežasties, dar
bą pertraukia ar jį visai meta, arba dirba nepastangiai, 
arba nesilaiko nustatytos darbo tvarkos ar kitaip netin
kamai elgiasi ir dėl to jo darbas yra nevertingas ar ne
pakenčiamas, tai jis gali būti paskirtas dirbti darbo 
drausmės stovykloje”, šis įstatymo punktas pasako kad 
tinginiautoj as už nėjimą savo pareigų prie laisvo darbo 
prideramai, gali būti pasiųstas į priverstino darbo pun
ktus dirbti po griežta priežiūra, lyg kalinys.

“Paskirtasis dirbti darbo drausmės stovykloje joje 
laikomas tol kol yra reikalo šeimą išlaikyti, arba iki jį 
išauklėjant ir sudrausminant laisvam darbui”. Taigi, 
Lietuvoje tinginiautojams pradės nebūti vietos, ir ku
rie norės gyventi nieko nedirbdami, negalės rasti malo
nes gauti pašalpas, ar ubagauti.

A R reikia stebėtis kad Europos valstybių aukštieji va- 
1 ' dai nieko geresnio nesugalvoja kaip iškelti karą. 
Kiekvienas žmogus kuris tik įgauna kiek galybės tuoj 
užsimano kitiems diktuoti, vietoje dirbti naudingą, visą 
žmoniją kelianti darbą.

Štai John L. Lewis, galingas angliakasių ir CIO va
das, pagrasino Demokratų partijai, jeigu ji nepastatys 
šiam darbininkų diktatoriui tinkamo kandidato į šalies 
prezidentus, jis suims po savo sparnu organizuotus dar
bininkus, jaunimą, senelius, negrus ir ūkininkų grupes 
ir išstatys savo kadidatą į prezidentus, sutverdamas tre
čią politišką partiją. . ..

John L. Lewis keturi metai atgal buvo uoliausias 
Roosevelto rėmėjas.

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Susilauksime Svečių
Naujienų korespondentas iš 

Lietuvos rašo kad į Ameriką 
norima atsiųsti atsargos Gene
rolas Daukantas, o vėliau ir 
delegacija susidedanti iš visų 
partijų žmonių.

Daukantą nori siųst Vilniaus 
Kraštui Remti Draugija. Jis 
yra geografijos ir juros daly
kų profesorius Vytauto Did. 
Universitete. Jo atsilankymo 
tikslas butų organizuoti Vilniui 
pagalbą Amerikiečių tarpe ir 
paruošti dirvą delegacijai ku
rios vyriausiu tikslu butų ra
dimas Amerikoje rinkų Lietu
vos gaminiams. Be to, delega
cija painformuoti] Amerikie
čius apie Lieuvos padėtį ir su
ragintų įkurti bendrą atstovy
bę valstybės ir tautos reika
lais.

šaulių Draugams
Lietuvos* Pasiuntinybė Wa- 

shingtone praneša kad Lietu
vos šaulių Sąjunga paminėjo 
savo 20 metų sukaktuves išlei
sdama knygą, “Šiaulių Sąjun
gos Istorija”. Amerikos Lie
tuviuose Lietuvos šauliai turi 
daug nuoširdžių draugų, nes vi
siems patinka šios organizaci
jos patriotiniai tikslai.

Amerikos Lietuviams ši kny
ga dar ir tuo įdomi kad joje 
tinkamai paminėta nuoširdus 
Amerikos Lietuvių bendradar-

Klaipėda netekome, ir ragino 
neprarasti vilties kad Klaipė
da kada nors vėl sugryš, nes 
Lietuva, kaip magnatas, ją 
ekonomiškai ir tautiškai prie 
savęs trauks. Klaipėda gryš, 
kaip Vilnius gryžo, tik bukime 
pasiruošę ją priimti!

Naujas Vajus prieš 
“Lietuva, Tėvyne Musų”

Dienraštis Draugas praneša 
Lietuvos Arkivyskupo Skvirec
ko aprobatą giedoti bažnyčiose 
vietoje tautos himno, Mairo- 
nies žodžius, kuriems muziką 
parašė kompozitorius Sasnau
skas. Kaip žinoma, Kudirkos 
himnui dažnai prikišama ne 
vien melodijos “netautišku- 
mas”, bet ir nepaminėjimas 
Dievo.

Maironies žodžiai yra šie:
Apsaugok, Aukščiausis, 
Mus mylimą šalį, 
Kur musų sodybos, 
Kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo 
Malonė daug gali, 
Mes Tavo per amžius 
šios žemės vaikai! 
Neapleisk, Aukščiausias, 
Musų ir brangios Tėvynės, 
Maloningas ir Galingas 
Per visas gadynes!

Dienraštis Draugas, tačiau, 
pastebi: “nesusiklaidinkime, ši 
giesmė, nors raginama giedoti 
bažnyčiose tautinių ir kitokių 
švenčių progomis, neužims tik
rojo musų tautos himno vie
tos”.

ANKSTYVOS, VĖLYVOS 
VELYKOS

LEIDINYS APIE PASAULIO 
LIETUVIUS

(Nuo Redakcijos: Skaitykit 
straipsnį apie Himną Lietuvos 
Bažnyčiose, ant 3-čio pusi.)

¥» ¥> ¥

Plaukė daugel musų metų 
Vilniaus rūpesčio keliais, 
Bet šiądien likimo ratai 
Puošias džiausgmo spinduliais: 
Miestas skausmo ir pagundų 
Nuo kariuomenės mus dunda!
Mielas mieste, mielas mieste, 
Musų jau visiems laikams, 
Tau per amžius volei šviesti — 
Tavo žemei ir vaikams.
Iš griuvėsių į rytojų
Kilk galybe užsimojęs!
Nuo iškeltų aukso kryžių
Žėri Laisvės platuma.
Ak, Tauta ne veltui, ryžos 
Žengt į Vilnių gausdama!
Už aušros žadėtą rytą 
Juk ne veltui vyrai krito.
Lankant žemę išvaduotą 
Tik sustokit ant kalvos,
Pamatysit josios plotą 
Tviskant perlais Lietuvos.
Jus suprasit ko subėga
Ten mus alfa ir omega.

“Tr.” Kazys Sabalis.

TZODEL Velykų šventė kiekvieną metą keiti- 
*nėjasi? Kalėdos, kuri šventė krikščionių 
priimta kaipo Kristaus gimimo diena, nustatyta 
kas metai tą pačią dieną — Gruodžio 25 — ar 
tai pasitaikytų sekmadienis ar šiokia diena.

Bet Velykos, taip pat tradicinė Kristaus 
iš numirusių prisikėlimo diena, mėtoma tarpe 
Kovo 22 ir Balandžio 23, ir tas painioja net ge
rų tikinčiųjų žmonių supratimą apie tai.

Velykos taikoma sekmadieniais, bet norint 
kad jos išpultų sekmadieniais, lengva rodos bu
tų nustatyti joms pirmą ar antrą sekmadienį 
Balandžio mėnesį, ir ant visados- užbaigti tą pa
prastiems žmonėms nesuprantamą kilnojimą.

Tų kilnojamų Velykų istorija yra sekanti. 
Aukštieji Romos katalikų bažnyčios galvos, sa
vo suvažiavime Nicaea mieste, 325 metais, — 
tai yra labai senas laikas, — nustatė kad Vely
kos butų pirmą sekmadienį po pilnačio kuris 
išpuls Kovo 21 arba po tos dienos.

Toks nustatymas tada buvo lengvas pada
ryti, kuomet gal visai mažai kreipta dėmesio į 
kalendorines dienas, o tik į mėnulio ir saulės 
tekėjimus ir nusileidimus. Bet kadangi metas 
turi 12 mėnesių, o mėnulis aplink žemę apke
liauja 13 kartų per metus (tada tas faktas bu
vo nesvarbu), tai jeigu pilnas mėnulis būna 
prieš Kovo 21 dieną, tą metą Velykos negali bū
ti Kovo mėnesį, bet turi praeiti 28 dienos iki 
kitas pilnatis sueina, ir tą metą Velykos jau nu
sistumia į Balandžio mėnesį, nes tas pilnatis 
paskaitomas pirmutiniu po Kovo 21 dienos.

Vėliau negu Balandžio 23 Velykos nebūna, 
bet tada Velykos būna jau visai ankstyvos, pa- 
veizdan kaip šymet: šymet pilnas mėnuo išpuolė 
už dviejų dienų po Kovo 21-mos, todėl pirmas 
sekmadienis po Kovo 21-mos buvo Kovo 24-ta, 
ir tą dieną turėjom Velykas.

Praeityje nekurie popiežiai yra padarę žy
mių pakeitimų ir šventėse ir kalendorius per
tvarkę. šiais laikais, bent kuriam popiežiui 
užtektų nustatyti Velykoms pastovią dieną, ir 
jo vardu butų atlikta krikščionių pasauliui nau
dingas precedentas, butų atmesta sena, net kenk
sminga tradicija.

Visi linkę Velykas skaityti pavasario šven
te, jos turėtų ir būti padaryta tokiomis. Dabar 
gi, kaip pav. šymet, ankstyvos Velykos pasitai
kė šaltesnės negu buvo Kalėdos.

Visi butų patenkinti jeigu Velykos butų nu
statytos kada apie vidurį Balandžio mėnesio.

Jeigu Velykos gali būti bent kurią dieną 
tarpe Balandžio 1 ir 23, tai jos gali būti nu
statytos pastoviai ir viduryje to mėnesio, be jo
kio kam nors pakenkimo. Sk.

STEBUKLAS AR KAS?

PERVĖLAI
Supa pritykoję vėjai
Miegančią smilgą lankoj.... 
Kam tu mane panorėjai
Laime nugirdyt čia tuoj?
Debesys plaukia kaip gulbės, 
Krūmuos lakštingalos suokia, 
O tu apie laimę čiulbi,
Prikeldamas mirusį juoką.
Juk meilė, žinai, nesugryžta, 
Lyg paukštis pašautais sparnais, 
Tik vieną sutinkam jaunystę, 
Tik kartą mylim tikrai.

D. Gražina Tulauskaitė.

T TALIJOJE, Cosenza mieste, našlaičių prie- 
- glaudoje, randasi vienuolė, vardu Elena Alel

io, kuri sukėlė kunigų ir gydytojų susidomėjimą 
nepaprastu apsireiškimu, kad jai per pastarus 
šešiolika metų paeiliui, Didžiojo Penktadienio 
dienoje, kaktoje atsiveria skylutės ir teka krau
jas. Tos skylutės esančios lyg erškėčių dyglių 
perdurtos, panašiai kaip yra padavimas apie 
Kristaus erškėčių vainiką, kuriam taip pat iš 
kaktos nuo dyglių tekėjo kraujas.

Ta vienuolė gulėjo ekstaze ant mažos ge
ležinės lovelės toje našlaičių prieglaudoje, kur 
ji matomai yra mokytoja, kada ją aplankė dak
tarai, kunigų atlydėti.

Tą dieną, laike to apsireiškimo, kuris laiko
mas stebuklu, ten susirinko minios pamaldžių 
žmonių, kurie lauke klūpodami meldėsi.

Kunigai ir daktarai buvę prie vienuolės 
lovos nedarė jokių pastangų sulaikyti kraujo 
tekėjimą, kuris nudažė vieną pagalvę po kitos. 
Per 16 metų, tas stebuklas apsireiškė Didyjį 
Penktadienį, nors kaip žinoma tie penktadieniai, 
kaip ir Velykos, kas metą būna kitokią kalen
dorinę dieną.

Paprastai, sako, jai kraujas sustoja tekėjęs 
vidurnaktį kai penktadienis baigiasi, ir ji pa
lieka išblyškus, išbalusiu veidu. Gydytojai tik
rina kad vienuolė nuo to nepaneša jokių kenk
smingų pasekmių.

T IETUVOS Generalinis Konsulatas New Yor- 
ke gavo šiomis dienomis iš Draugijos Už

sienio Lietuviams Remti, Kaune, pranešimą kad 
ji ruošia leidinį apie pasaulio Lietuvius, kuria
me bus smulkios žinios iš įvairiuose kraštuose 
gyvenančių Lietuvių kultūrinio, ekonominio bei 
politinio gyvenimo.

Neabejotina kad šio leidinio didžiausią da
lį sudarys Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje gyvenančių Lietuvių draugijų, profe
sionalų bei biznierių adresai, šių žinių rinki
mui Draugija Užsienio Lietuviams Remti yra 
prašius Generalinio Konsulato kooperacijos.

Konsulatas teturi žinių tik apie svarbiau
sias organizacijas, bet apie smulkesnes vietinio 
pobūdžio organizacijas, profesionalus bei biz
nierius turimos žinios yra nepilnos ir tai didžia 
dalimi pasenusios. Norėdamas duoti apie Ame
rikos Lietuvius galimai pilnesnes žinias, Gene
ralinis Konsulatas prašo pačių draugijų ir vie
tos visuomenės veikėjų kooperacijos.

Reikalinga sekančios žinios:
1. Draugijos pavadinimas ir adresas, pir

mininko ir sekretoriaus vardai, pavardės ir ad
resai; trumpa draugijos charakteristika (poli
tinė, kultūrinė, ekonominė ir religinė, ir tt.), ka
da įkurta ir kiek turi narių.

2. Lietuvių bažnyčios, jų adresai, pasta
tymo datos ir statytojų pavardės, dabartinių jų 
kunigų pavardės, adresai, ir apytikris parapijie
čių skaičius.

3. Lietuviai profesionalai (advokatai, dak
tarai ir kt.), jų vardai, pavardės ir adresai. Jei 
kurie savo pavardes yra suamerikoninę, tai 
skliautuose prašoma nurodyti ir Lietuviškąją.

4. Ekonominės Lietuvių įstaigos (fabrikai, 
bankai, didesnės biznio įstaigos), jų savininkų 
vardai, pavardės ir adresai.

5. Lietuvių mokyklos su mokytojų var
dais, pavarde ir adresais; apytikris mokinių 
skaičius.

6. Lietuvių radijo valandos vedėjo vardas, 
pavardė ir adresas; kiek kartų, kokiomis dieno
mis ir iš kokios stoties būna transliacijos.

Gautos žinios bus susistematizuotos ir įdė
tos į leidinį. Draugijų vadovybių ir veikėjų in
teresas yra kad jų kolonija tame leidinyje bu
tų pilniausia atstovaujama. Generalinis Kon
sulatas dės pastangas gauti galimai pilnesnes 
žiniaš\apie kiekvieną Lietuvių koloniją, bet jei 
į leidinį kuri nors draugija nepateks tai tik to
dėl kad Konsulatui apie ją nebus suteikta žinių.

Vienam-kitam veikėjui tuo reikalu išsiųs
ta laiškai ir atitinkamos anketos, bet jei kas su
tiktų padėti Konsulatui rinkti žinias, pranešus 
anketos bus tuojau pasiųstos. Už kooperaciją 
išanksto dėkojame.

žinias reikia siųsti;
Consulate General of Lithuania

16 W. 75th St. New York, N. Y.
P. S. Taip pat labai pageidaujamos Lietu

vių bažnyčių, įstaigų ir įmonių fotografijos, tin
kančios spaudai (ant glancuoto-blizgančio po- 
pierio). C

Lietuvos Generalinis Konsulatas.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00. 
Reikalaukit “Dirvoje”

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubin'kit įsigyti šia mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge- 

) lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų • —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.
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M. Springborn

ŽIŪRĖKIT! - JAU PRASIDEDA ŠI

ĮDOMI ISTORINĖ APYSAKA IŠ NARSIŲ 
PRŪSŲ KOVŲ SU KRYŽIUOČIAIS

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

L

Paklydęs Riteris ir Mergaite
AIRIAJAME Pregelio, Senprusių Pergulos, 
upės krante ošė miškas. Prasidėjęs pietuo

se, kur Alė savo vandenis į Pergulą neša, miš
kas traukėsi išlėto tekančios upės krantais be
veik iki pat jos žiočių. Puikus tai buvo miškas. 
Niekur nevargino akies vienodumas. Jaunos at
žalos veržėsi į dienos švesą ten kur buvo išvir
tęs senas medis. Glaudžiai spietėsi jaunos eg
laitės, platieji paparčiai — sulyg žmogaus aukš
tumo, dengė raistus, o sausumoje žydėjo lauki
nės gėlės.

Puikiai jautė žmogaus rankos nepaliestą 
gamtos karalystę raitelis, kuris vienas be kelio 
klaidžiojo po šias žaliuojančias apielinkės. Bet 
čia daug jam buvo pavojų, jis negalėjo atsidėjęs 
gėrėtis šia tvaskančia grožybe. Tai buvo karys, 
klajojąs priešų žemėje, nežinodamas iš kurios 
pusės sutiks draugą, iš kurios priešą. Jo žo
džiai, kuriuos jis protarpiais murmėjo, buvo la
biau panašus į keiksmą negu į pasigerėjimą. 
Apsiaustas ir skydas, abu balti su juodu kry
žium, rodė jį kryžiuotį esant. Daugiau jauni, 
tvirti ir sveiki negu gražus veido bruožai buvo 
matyti iš po nuleisto šalmo. Nuoširdžiai žibėjo 
jo žydrios akys ir geltonos plaukų garbanos ver
žėsi iš po šalmo. Jaunuolio jiega dvelkė iš viso 
jo pastato, bet vis dėlto buvo matyti kad žirgas 
ir raitelis buvo pavargę ir ištroškę kuogreičiau- 
sia išsiveržti iš šios nepereinamos tankynės.

Visai suprantamas noras. Jau trečia diena 
kaip raitelis klajoja, neturėdamas kito maisto 
kaip tik sausos duonos žiauberėlę ir miško uogų. 
O čia dar nuolatinėj baimėj patekti į priešų na
gus arba nugarmėti klampiame liūne! Jau daug 
kartų jis tarėsi atradęs teisingą linkmę, bet tu
rėjo vėl gryžti, nes liūliuojančios pelkės perkirs- 
davo kelią. Jis nežinojo ar artėja prie kelionės 
tikslo, ar dar labiau tolsta, ar gal vis toj pat vie
toje sukaliojasi. . Prieš tris dienas kryžiuočių 
kautynėse su stabmeldžiais Prūsais jis buvo at
skirtas nuo savųjų ir, nežinodamas Prūsų miško 
ypatybių, jis tarėsi greičiau ir tikriau pasiek
siąs savo kelionės tikslą — Karaliaučiaus pilį — 
jodamas stačiai per mišką.

—■ Kad sutikčiau šiame raganų miške nors 
vieną gyvą žmogų, — murmėjo jis nekantriai 
sau panosėje, — kad ir jis Dievo nusmerktas 
stabmeldys butų. Geriau žūti garbingai kovoje 
su priešu negu tapti grobiu laukinių žvėrių, 
kurie kas miela naktelė savo įkirias daineles 
skardena.

Ilgas, piktas staugimas kur toli atsiliepė į 
jo mintis. Dar jis nebuvo turėjęs progos susi
pažinti su keturkojais šio miško gyventojais, 
bet kasnakt arti jo poilsio vietomis girdimi gar
sai ne malonino vienišo raitelio kelionės ir varė 
miegą nuo jaunojo kario akių. Jis žinojo kad 
Prūsų miškuose blaškosi būriai vilkų, lokių ir 
lūšių, be to, elniai ir stumbrai, kurių sutikimas 
vienam žmogui nieko gera nelemia, Kautynė
se su priešais, jis stovėdavo narsiausių gretose 
ir dabar negarbingai tapti senmiškio žvėrių au
ka? Juk jis nesenai atvyko iš Vokiečių žemės 
su pulku kitų riterių, karštai pasiryžęs kovoje 
su stabmeldžiais atlikti didvyriškus žygius Šven
čiausios Mergelės garbei.

Prieš valandą jis rado upokšnį, kurio srovė 
buvo jaunam raiteliui kelrodžiu; tuo budu jis 
išvengė pavojaus sukinėtis ratu vienoj vietoj ir 
tikėjosi taip pasiekti Pergulą, kuri tekėjo pro 
Karaliaučiaus pilį. Bet vis dėlto buvo sunku 
slinkti pagal upokšnį, nes žemė dažnai virsdavo 
klampyne ir nuolat kilo raitelio galvoje abejo
nė ar jis šio upokšnio žiotyse ras Pergulą, ar 
klastingos pelkės nepastos jam kelio?

Staiga jis sustabdė savo žirgą ir, pridėjęs 
ranką prie ausies, ėmė klausytis. Vienas gar
sas pasiekė jo ausį; toks savotiškas, visai nepa
našus į neskambius miško balsus, net jo kūną 
sukrėtė linksmi šiurpuliai. Tai buvo žmogaus 
balsas. Lyg moters dainos aidas. Riteris klau
sėsi džiaugdamasis ir stebėdamasis kas Čia dy
kumoje taip galėtų dainuoti. Kaskart aiškėjo 
garsas ir netrukus jis sugaudė liūdną dainelę, 
bet žodžiai jam buvo svetimi ir nesuprantami.

Jis turėjo būti jau visai arti dainininkės, tik 
tankus krūmai dar slėpė ją nuo jo akių. Jis
valandėlę svyravo kas daryti. Ar joti tiesiai ir 
stačiai susidurti su svetimos šalies moteriške. 
Ordino taisyklės griežčiausia draudė kryžiuočiui 
susidėti, dargi šnekėtis su jaunomis moteriško
mis. Dargi motiną bučiuoti buvo draudžiama

ordino broliams. Ar sulaužyti šį įsakymą, ar, 
pagal savo įžadą, bėgti nuo pagundos ir vienam 
keliauti toliau? Butų paika nepasinaudoti pa
sitaikiusia pagalba. Kiekvienas kitas jo vieto
je taip pat pasielgtų, ir jo išpažinties klausyto
jas, davęs lengvą atgailą, suteiks išrišimą.

Todėl jis nutarė joti tiesiai, tiktai aplenkė 
prieš jį buvusią tankynę. Staiga atsidūrė ango
je skardžiaus, kurį buvo išgraužęs upokšnio van
duo. Milžiniški ąžuolai dunksojo abiejose skar
džiaus pusėse. Audros ir laiko parblokštas ąžuo
las gulėjo skersai upelį, o ant jo sėdėjo ta dai
nininkė. Tai buvo jauna Prusai te. Ji, matyti, 
nepastebėjo svetimšalio, o jis pakankamai turė
jo laiko ją apžiūrėti. Drobinis apdaras dengė 
jos kūną, tik palikdamas kaklą ir skaisčiai bal
tas rankas, kuriom ji rėmėsi ąžuolo kamieno ir 
dainuodama lingavo į šalis. Geltoni jos plaukai 
buvo ant pečių parišti kaspinėliu ir palaidai ban
gavo ant nugaros. Basos kojos siekė vandenį, 
kuris čiurleno po ąžuolu.

Staiga ji pastebėjo svetimšalį ir, kaip žai
bas nušokus nuo ąžuolo, sustojo kitapus upelio.

— Nebijok manęs, — riktelėjo jis, —- aš 
esu vienas, paklydęs keleivis, nuvargęs ir išal
kęs, jieškąs kelio iš šių begalinių miškų.

Jis prijojo arčiau. Ji tylomis stebėjo jį. 
Jis manė ji nesuprato jo kalbos ir negalėjo jam 
suteikti jokių žinių.

— Esi kryžiuočių ordino riteris, — suskam
bėjo tuomet gražia Vokiečių kalba jos balsas.

— Tiesa, — atsakė jis. — Ir aš noriu gry
žti vėl pas savuosius, kuriuos prieš trejetą die
nų esu pametęs. Pasakyk man kuriuo keliu tu
riu joti kad prijočiau Karaliaučiaus pilį?

— Saulės kryptimi į vakarus, — tarė mer
gaitė, — bet negalėsi surasti tikrojo kelio prie
blandoje. Aš suteiksiu tau nakčiai pastogę ir 
maisto. Dievai liepia teikti prieglaudą svetim
šaliui, nors jis net musų priešas butų.

Jos balsas skambėjo taip paprastai ir nuo
širdžiai, o mintis apie valgį ir poilsį buvo tokia 
magi nuvargusiam riteriui jog jis ilgai negal
vojo ar sutiks su ordino taisyklėmis jeigu jis 
priims mergaitės pagalbą. \

Ji tvirtu žingsniu perėjo per kamienį ir at
sidūrė greta raitelio.

— Nulipk nuo žirgo. Aš jį nuvesiu į sau
gią vietą, o paskui ir tave parsivesiu.

Jis nesipriešino, ji įvedė gyvulį siauru ta
keliu į tankynę. Ilgai jis stovėjo vienas ir jam 
ėmė abejoti ar ne paikai bus pasielgęs. Visko 
gali būti. Bet jis turėjo kardą ir buvo šven
čiausios Mergelės globoje.

Pagaliau ji vėl atsirado šalia jo ir tarė, 
rodydama į upelį:

— Sek paskui mane anon pusėn. Mano pir
kelė netoli.

Jis ėjo išpaskos siauru lieptu ir tiriamai 
žiurėjo į mergaitę. Buvo aišku kad ji nepri
klausė žemajam luomui. Jos kalba ir judesiai 
aiškiai rodė kad ji buvo pratus įsakinėti. Ji 
bus kilni iš šios šalies bajorų giminės, gal ji 
duktė kunigaikščio, kurie čia vadinasi tykiais.

— Kuo esi vardu? — paklausė jis mergai
tės.

— Nomeda, — atsakė ji.
— O tavo giminė? Tu busi ne žemo kili

mo?
— Mano tėvas yra vienas iš pikčiausių tavo 

priešų. O tu kuo vardu?
—> Klauzas Ekšteinietis, mano tėviškė pa

čioje Vokietijos širdyje, netoli Magdeburgo mie
sto.

— Magdeburgas? Ar žinai riterį Hirchal- 
cą? —- nustebus paklausė mergaitė.

— Aš pažinojau jį. Ir jis neteko savo gy
vybės šioje šalyje, kaip ir daugelis kitų riterių.

— Gaila, bet jo negalima buvo išgelbėti. 
Tai buvo dievų valia kad jis mirė.

Tai ji pasakė kaž kaip neaiškiai, nusisukus 
į šalį, ir palydovas jos negalėjo suprasti. Pas
kui ji tarė paprastu, ramiu balsu:

— Duok savo ranką, kad aš galėčiau tave 
vesti. Musų keliai ne svetimšaliams.

Ji palenkė į šalį nukarusią šakelę ir abudu 
žengė siauru takeliu tarp beržų. Taip tankiai 
augo medžiai jog buvo beveik tamsu, nors sau
lė dar tik rengėsi leistis. Dažnai rodėsi kad ta
kas eina kita linkme. Klauzas vienas visai ne
būtų numanęs kaip toli nuo upelio jis eina. Po 
gerokos valandėlės tankmė prašvito ir Nomeda 
sustojo.

— Palauk valandėlę, —- tarė ji, — aš noriu 
pasižvalgyti.

Po trumpos valandėlės ji vėl sugryžo.
— Eik; viskas saugu. Nieko nėra pirkelėj, 

tik senoji auklė Laumė, — tarė ji, toliau ves
dama riterį./

Iš miško tankmės jie išėjo į skynimą, kur 
stovėjo atskiros pirkelės. Jaunas riteris netu
rėjo daug laiko smalsiai žvalgytis, nes arti dunk
sojo Nomedos pirkelė, kurios užpakalinė siena 
buvo prie pat miško. Tai buvo paprastas, ne
puošnus, šiaipvtaip sukrautas iš akmenų ir rąs
tų. Nomeda įvedė ateivį pro žemas duris Į vi
dų. Asloje ant akmenų priežedo vaišingai ruse
no ugnelė. Sena moteris sukinėjosi aplinkui, 
bet nemetė darbo kai jiedu inėjo, tik tiriamai 
sužiūrėjo į svetį.

Nomeda priėjo, prie jos ir pasikeitė - keliais 
svetimos kalbos žodžiais; į tai kaž ką atsakė se
nelė. Klauzas nesuprato, bet senelė rodėsi nusi
leidžianti mergaitei. Nomeda pristūmė kėdę 
prie židinio ir pakvietė riterį būti kaip namie.

šis pakvietimą priėmė; jis nusiėmė savo 
šalmą, kuris spaudė jam galvą, ir čia pat pasi
dėjo skydą. Tuomet jis tiriamai apsidairė. Vi
sokie padargai kurie buvo ne moterims skirti, 
rodė jam kad Nomeda ne viena gyvena toje pir
kelėje. Ant sienų kabojo ginklai, žvejybos tin
klai, be to, nuostabus daiktai, kurių paskirties 
Klauzas nežinojo, bet kurie, jo nuomone, turė
jo būti skirti pagoniškoms apeigoms.

Storos medegos uždangos iš dviejų pusių 
dengė pirkios vidų, iš trečios pusės maži lange
liai skurdžiai leido dienos šviesą.

Šian-ten. pasisukaliojus, Nomeda priėjo prie 
jo ir tarė, rodydama namudę.

— Jūsų pilys Vokietijoje daug gražesnės. 
Mes taip pat ne visuomet gyvename tokiose že
mose pirkiose.

— Iš kur tu žinai kad mes pilyse gyvena
me ?

— Ar tu manai kad pirmas esi svetimšalis 
su kuriuo Nomeda kalbasi? — paklausė ji iš
didžiai. — Mes čia, savo žemėje, turime taip pat 
ir jūsiškių pilių ir iš jų galime matyti kaip jus 
esate pratę gyventi.

Jos žodžiais prabilo priešas ir priminė rite
riui kad jis Prusaitės svečias. Gražus buvo jos 
paveikslas kai piktumu žaibuojančiom akim, ži
dinio žarijų atspindžiuose ji stovėjo prieš jį. 
Keistas jausmas pakilo jaunuolio'krutinėję: nu
stebimas ir pasigerėjimas, kas kryžiuočiui buvo 
draudžiama.

Ji nusisuko ir vėl nuėjo padėti senajai Lau
mei. Jame staiga pabudo pavojaus nujautimas. 
Persižegnojęs, sukalbėjo maldelę nuo apžadų.

Nomeda vėl priėjo, atnešė ant stalo vaka
rienę, kurią ji su Laume buvo patiekusi. Kep
ta vebriena, keletas kiaušinių, duona,, ąsotis mi
daus — viskas pigu, bet riteriui tai buvo pui
kesni patiekalai, negu iškilnioje puotose. No
meda atsisėdo ant suolo, kitapus stalo. Jo klau
siama ar kartu nenorės vakarieniauti, atsakė ra
miai, kad tėviškės papročiai draudžia moterims 
ir mergaitėms valgyti su vyrais. Ji tyrė jį rim
tai, vėl pripildė ąsotį ir trumpai atsakinėjo į jo 
klausimus.

Staiga miške suaidėjo, žingsniai ir gin
klų žlegėjimas. Pašokęs Klauzas, griebė šalmą 
ir skydą.

—- Švenčiausi Mergele Marija! Aš išdavi
ko auka! —- suriko jis. — Bet aš jiems dykai 
nepasiduosiu!

Taip pat ir Nomeda prišoko prie lango.

(Bus daugiau)
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t LIETUVOJE mirė socialde
mokratas adv. Venclauskas, ku
ris prieš pat ■ mirtį, sakoma, 
“susitaikęs su Dievu”. Dėlto 
bolševikų Vilnis sako: “šitoks 
prieš paskutinę valandą atsi
vertimas ne užtikrinimas kad 
dūšia pateks kur tikisi patekti 
Šimutis (katalikų Draugo re
daktorius)”.

Bet jis nėra užtikrintas kad 
dusia pateks ten kur pateks dū
šios Bimbų, Andriulių, Prusei- 
kų.

&
NEWARKE įvyko Vasario 

16-tai paminėti prakalbos, kur 
kalbėjo Prof. Pakštas ir Bim
ba, Vilnis piktinasi kam Pak
štui užmokėta $15, o Bimbai 
tik 60 centų.

Pagal darbininko ir užmo
kestis: Bimbos kalba gal tik 60 
centų verta buvo?

AUKOS
Vilnijos Lietuviams 

Remti
Lietuvos Generalinis Konsu

latas New Yorke- -skelbia savo 
gautų aukų sąrašą nr. 30, ku-
rin ineina aukos iš sekančių
kolonijų:
New Kensington, Pa. $26.58
Danbury, Conn. $11.00
Pittsburgh, Pa. $66.00
New Britain, Conn. $100.00
Bontello, Mass. $25.00
New Haven, Conii. $175.00
Worcester, Mass. $122.00
Bridgewater, Mass. $85.00
Hartford, Conn. $150.00
Waterbury, Conn. $13.55
Brooklyn, N. Y. $30.00

Viso $ 804.13
Anksčiau skelbta $10,415.95

Bendrai Vilnijos
Lietuviams $11,220.08
Ši suma pervesta Vyriau-

šiam Komitetui Vilniaus Kraš
tui Remti.
Iš New Haven, Conn., Lietuvių 

Moterų Legiono skyrius, per 
M. Jokubaitę, Ginklų 
Fondui $10.00
Lietuvos Generalinis Konsu

latas visiems aukavusiems, rin
kėjams bei šiaip prisidė ju
slėms nuoširdžiai dėkoja.
General Consulate of Lithuania 
16 W. 75th St. New York, N.Y.

Proviso Apsk. (Melrose 
Park, Maywood 
wood, III.)

Rockford, III.
Viso

ir -Bell-
$183.76 
$136.00 

$1,325.96 
Anksčiau 1940 m. gautos 
ir Lietuvon pasiųstos 
aukos $2,389.12

Viso šiais metais 
gauta ir Lietuvon 
pasiųsta $3,715.08

Už visas aukas Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir pasidarbavusiems. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 E. Bellevue PI. 

Chicago, III.

KAUNE sustojo ėję du sve
timomis kalbomis laikraščiai: 
vienas Lenkų, antras žydų.

Cleveland
Urust Company

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO KOVO 26, 1940

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose ......................    $
United Statės Government obligacijos, tiesiogi- 

nos ir garantuotos, be Amortizacijos Rezervo
Statė, Munieipal ir kiti Bondsai ir Investmen- 

tai, kartu Akcijos Federal Reserve Banke, be ■ 
Rezervų ............ ........ ..................................................

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be Rezervo.... 
Bankiniai Namai (įskaitant investmentą ir kitų 

turtų tiesioginai atstovaujantį bankinius na
mus), be Rezervų ............. ...... ...................................

Kitas Nejudamas Turtas (įskaitant investmentus 
' ir kitokį turtų netiesioginai atstovaujantį ki

tokį nejudamų turtų) be Rezervų.........................
Kitoki Šaltiniai ...................... ........................................
Kustomerių Atsiskaitymai už šio Banko atliktus 

Pavedimus .................................................. ........... .

146,411.858.62

97,789,056.21

9,979,425.69
140,210,172.58

6,421,088.11

257,142.84

Viso ... $ 410,154,995.55

CHICAGOS KONSULATO 
AUKŲ SĄRAŠAS

Chicago, III.— Lietuvos Kon
sulatas gavo ir Lietuvon pa
siuntė sekamas aukas suvar
gusių Vilniečių sušelpimui:
Roseland, 111. (Šv. Vincento 

a Paulo likviduojamos 
dr-jos

Chicago: 
Chicago:

grupė
Chicago:

Klubas
Chicago:

likęs iždas) $20.00 
“Lt. Uk” d-ja $25.00 
Beliajaus šokėjų

$5.00
Šaltmerio Radio

$201.00
Bendras Liet. N.

Minėjimo Kom. $185.80 
(Šis komitetas anksčiau 
pristatė $478.35)

Chicago: Zarasiškių kl. $25.00 
Chicagos Liet. Vyrų ch. $25.00 
Chicago: J. Ramoška $50.00 
Chicago: Brighton Park $5.00 
Omaha, Nebr. $11.00
Los Angeles, Cal. $10.00
Los Angeles, Cal. $17.10
Miami, Fla. $12.’0
Milwaukeė, Wis. $10.00
Detroit, Mich. $285.00
Detroit, Mich. $50.00
Detroit, Mich. $28.80
Gary, Ind. $30.00
Chicago Hghts, III. $10.00

Capital Notės ...... ............. ...$ 13,300,000.00
(Atsako už Depozitus ir kt. Turtų)

Capital
Perviršis ir Nedalinti Pelnai
Rezervą s Ne tikėtinumams
Rezervas Suėjusiems Nuošimčiams

ant Capital Notės ....................

Stock

DEPOZITAI 
Pareikalavimui .................. .
Ilglaikiniai ................................
Estates Trust Departnien I, 
(Preferred) ....................... .......
Corporate Trust Department 
(Prefferrėd) ...............................

$

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc. ....
Kitokia Atsakomybė ................ .
Pavedimai Atlikti Kpstumeriams

Viso

13,800,000.00
6,211,498.63

296,157.68

94,184.51

170,698,795.14
178,836,293.56

4,813,224.21

2,224,647.36
2,449,604.67

257,142.84

$ 410,154,995.55

Uuibed Statės Government Obligations ir kitokia turtas api
mantis $14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija Įstatymai.

NARYS FEDERAL RESĘRVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

JURGIS DURNELIS mano 
kad mes Vilnių atgavome tik 
per Generolo Raštikio “kiauliš
ką” politiką. Sako, ponas ge
nerolas gudrus diplomatas, jis 
Stalino gimtadienio proga pa
siuntęs jam gražią, riebią rie
sta uodegute Lietuvišką kiau
lę. Stalinas, kiaulę valgyda
mas, ir usus šluostydamas, gy
rė brolius LiLovelis. Atsilygin
ti, jis atidavė Vilnių ir dar pri
siuntė 20,000 savo molodecų 
kiaulėmis atsiganyti.

PIETŲ Amerikos respubli
kos Urugvajaus Lietuvių socia
listų laikraštis “Naujoji Ban
ga” atsišaukė į Amerikos drau
gus paramos. Musų “galingi” 
socialistai smarkiai. padirbėjo 
ir nusiuntė. . . . tris dolarius!

Idėja idėjai, o dalaris dola- 
riui.

> i

LIETUVIŲ kalbos kultūra, 
matyti, labai galinga, nes ga
na žymus Rusų skaičius Ame
rikoje sulietuvejo. Netikite? 
Nagi, paskaitykit Lietuvių kal
ba einančių laikraščių: Laisvę, 
Vilnį, Naujienas, Keleivį ir 
Naująją Gadynę. Tik ten apie 
Rusiją rašoma ir rašoma. Jei 
butų tie laikraščiai Lietuviams 
leidžiami, tai rašytų ne apie 
Rusiją bet apie Lietuvą, ar ne? 
Reiškia, jie leidžiami sulietuvė- 
jusiems Rusams!

BOLŠEVIKŲ laikraščiai barė 
kitus kurie rašė apie šimtus 
tūkstančių nužudytų Rusų. Bet 
Vilnis ir Laisvė, pusi rodą, taip 
pat moka iš adatų vežimus 
skaldyti. Jos tvirtina kad rau
donarmiečiai matę Alytuje ir 
ir Gaižiūnuose “šimtus tūks
tančių” Lietuvių, vaikščiojan
čių “basi ir apiplyšę” (žiemos 
metu, ar girdite?!). -Jei .Alytus 
turėtų šimtą tūkstančių žmo
nių tai su Vilnies redaktoriais 
nei nekalbėtų.

NENUORAMA Januškis N. 
Gadynėje bara Lietuvos spau
dą, kuri rašo lyg Lenkija jau 

1 butų amžinai palaidota.
Ką Januškis nori, kad ta 

spauda rašytų jog dar Lenki
ja gyvuoja “or morza do mor- 
za”? V.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savy.
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METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĖS CLEVELANDE
Dalyvaus Clevelande Operos Sezono Savai tę, Balandžio 8 iki 13

r .^.3,^— — __ ____________________________________________________________________ ____

BEREIKALINGAS 
MULKINIMAS

Įhelen jepsonĮ

JJL

Įgladys swarthout1

šymet Clevelando ir tolimų apie- 
linkių operos mylėtojai parodė žy
miai didesnį susidomėjimų pavasari
niu operų festivaliu, kurias statys 
Clevelando Public Auditorijoje Met
ropolitan Opera Association iš New 
Yorko, per savaitę laiko pradedant 
Balandžio 8 iki 13.

Šymet bus panaudojama gausiai 
pačios žymiausios Metropolitan Ope
ros žvaigždės, pradedant su “Aida” 
pirmdaienio vakare, kurioje dainuos 
Rose Bampton vadovaujamoje rolė
je, po ko vėl žavėjanti Grace Moore 
dainuos “La Boheme” trečiadienio 
vakare; o Hilda Burke penktadieni 
po pietų senai visų laukiamoje ope
roje “Madame Butterfly”.

Prie to dalyvaus eilė kitų žymių 
pasaulinių operos artistų, vyrų ir 
moterų, astuonių operų eilėje per 
šešias dienas.

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

STIPRUS ALUS
Reg. $1.98 už case --------  $1.65

Turim 50 skirtingų rūšių. Pristatom 
šaltą iš musų naujo didelio (200 

cąse capacity) šaldytuvo.

ŠEŠTADIENI VYNAS SPECCIAL 
Pasirinkimui 25 rūšių 100% Calif. 
Dry—85c. gal. Saldus—$1 plūs tax.

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

Bilietai šioms operoms reikia įsi
gyti išanksto, gaunami Union Bank 
of Commerce, vidurmiestyje, nes 
išanksto perkant galėsit gauti ge
resnes vietas. Kaip kitais metais 
taip ir šymet gali būti kad tą patį 
vakarą nuvykus jau nebus galima 
vietų visai gauti. Jau dabar yra iš1- 
parduotos visi dolariniai bilietai.

Štai 8 operos kurios bus pastaty
tos šešių dienų bėgyje:

Pirmad. -Bal. 8 — Aida;
Antrad., Bal. 9 — Tannhaeuser, 
Trečiad., Bal. 10 — La Boheme; 
Ketvirtad. Bal. 11 — Carmen;
Penktad. Bal. 12, po pietų — Ma

dame Butterfly;
Penktad. vakare — Tristan und 

Isolde;
šeštad. Bal. 13, po pietų — La 

Traviata;
šeštad. vakare — La Gioconda.

Geresnio Matymo Gru
pe Pagerbė Clevelan- 

dietį

DAUGIAU APIE a. a.
AD. DUBAUSKĄ

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PYTHIAS 
C A FE 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg 
savininkai.

Dr. Wickenden J- E. North

J. E. North, prezidentas Electrical 
League of Cleveland, tapo pagerb
tas išrinkimu kitam terminui pir
mininku Nacionalės Better Light- 
Better Sight Bureau metiniame, jo 
suvažiavime Chicagoje.

Principaliu kalbėtoju tame meti
niame geresnės šviesos ir geresnio 
matymo suvažiavime, kuris atsibu
vo Edgevvater Beach Hotelyje Chi
cagoje, buvo Dr. William Elgin 
Wickenden, prezidentas Case School 
of Applied Science, taipgi Clevelan- 
dietis.

Dr. Wickenden’s kalbos tema bu
vo, “Išvadavimas iš Tamsos”. Jis 
įrodinėjo svarbumą geresnio apšvie
timo ir geresnio matymo kovai /u 
žmonių tamsumu, kuri, sako jis, “vis 
dar tebėra brangiausia kaštuojantis 
dalykas pasaulyje”.

Jis įrodė kaip per visus amžius 
dėl akių įtempimo žmonės nukentė
jo įvahįiais budais.

“Gal būt regėjimo netekimas di
deliems mokslo darbams praeityje 
ir buvo vertas, kuomet nebuvo ki
tokios pagalbos”, sako Dr. Wicken- 
den, “bet dabar gera šviesa yra to
kia pigi ir gausi, butų tiesiog kri- 
minališkas nusižengimas paaukoti 
mokslui ir kultūrai musų akis ir 
regėjimą tamsesnėse valandose, ne
sinaudojant elektra.”

Kovo 18 d. mirė veiklus Cle- 
velandietis, Adomas Dubaus
kas. Velionis buvo tik 54 me
tų amžiasu, turėjo darbą prie 
New York Centras geležinkelio 
pasažierinių vagonų. Dirbant 
tapo sužeistas, galvoje augo 
skaudulys. Liepos 24 d. Glen- 
ville ligoninėje jam padaryta 
galvos operacija. Po operaci
jos skausmas sumažėjo, bet 
vilties pagyti nebuvo.

Adomas prigulėjo prie trijų 
vietos pašalpinių draugijų ir 
sveikas būdamas jose darbavo
si.

Iš Lietuvos paėjo Pocunėlių 
par., Pagarduvių vienk. Atva
žiavo į Montreal, Kanadą, 1907 
m., apsivedė 1912 m. su Mari
jona Petraityte, kurią dabar 
paliko nubudime. Kanadą jie 
apleido ir atvažiavo į Clevelan- 
dą 1915 m.

Adomas iš amato buvo sta
lius, buvo darbštus, užgyveno 
dvejus namus. Užaugino dvi 
dukteris: Salomę, ir Marę Ja
kubauskienę.

Ligoninėje Adomas išbuvo 
tris savaites, namie buvo Ilgi
namas ir prižiūrimas, draugų 
ir giminių lankomas. Atlanky
davo ir brolis Pranas iš Mon- 
trealo.

Nuo Naujų Metų velioniui 
skausmai pradėjo didėti, nusto
jo kalbėjęs, ir Kovo 18 d. atsi
skyrė su šiuo pasauliu, palik
damas dideliame nubudime sa
vo šeimą ir artimuosius. Prie 
mirštančio buvo, be jo šeimos, 
ir brolis atvykęs iš Montrealo.

Velionis buvo pašarvotas sa
vo namuose, 1227 E. 176 st., 
palaidotas Kalvarijos kapinė
se; pamaldos atsibuvo naujos 
parapijos bažnyčioje.

Šiuomi tariu užuojautos žo
dį likusioms nubudime jo žmo
nai ir dukrelėms ir kitiems gi
minėms. Dėkoju klebonui Kun. 
Angelaičiui už bažnytinį patar
navimą, ir visiems kas dalyva
vo ir kokiu nors patarnavimu 
prisidėjo laidotuvėse: grabne- 
šiams ir laidotuvių direktorei 
Dellai Jakubauskienei, ir arti
miems už gėles ir už mišias.

Brolis F. Dubauskas.

LRKSA. NARIAMS
Kad ir geriausiais norais, ne

galima nutylėti matant tokį 
atvirą žmonių mulkinimą.

štai Youngstowne LRKSA. 
rengia vienai Clevelando “vei
kėjai” pagerbimo _ puotą ir dėl 
tos veikėjos pagerbimo sukelia 
viso Susivienijimo kuopas pini
gų kolektayimu! Tikra mul- 
kystė. Kam reikia mokėti to
kia aukšta kaina už visai be
vertę “švilpynę” ir kam reikia 
klaidinti to paties Susivieniji
mo narius, kurių daugelis yra 
žymiau pasidarbavę toje srity
je už šią veikėją.

Pačiame Clevelande yra ke
turios SLKRA. kuopos, kurio
se yra narių daugiau už ją pa
sidarbavusių, bet jie niekados 
nereikalavo tokios aukštos kai
nos už savo pasidarbavimą, 
nors jie tikrai yra verti tokio 
atlyginimo. Bet jie dirbo ne 
dėl garbės, tik sulyg reikalo, 
kaipo susipratę organizacijos 
nariai.

Argi šios keturios Clevelan
de gyvuojančios kuopos tylės ir 
pačios prisileis prie tokios gė
dos? Kuo jos apdovanos tuos 
tikruosius Susivienijimo veikė
jus jeigu dabar turės nusiimti 
kepurę prieš šią “veikėją”?

Jeigu Youngstowno kuopa 
randa reikalą pagerbti tą Cle- 
velandietę patys savo namuo
se tai jų privatiškas reikalas. 
Bet varyti pinigišką šmugelį 
per visas Susivienijimo kuopas 
tai jau perdaug.

Clevelandiečiams puls didelė 
dalis atsakomybės, nes jie ge
rai žino vertę tokios garbės 
j ieškančios moterėlės.

Kitų miestų LRKSA. kuo
poms toks išpustas burbulas 
yra nežinomas ir jos paneš 
menką atsakomybę. Jų veikė
jai tik gali spėti kodėl tokia 
“garsi Veikėja” Clevelandiečių 
tarpe nepragarsėjo ten kur yra 
didelė dirva darbuotis, ir ko
dėl vietiniai LRKSA. nariai vi
sai nesiima jai pagerbimą ren
gti.

Jeigu LRKSA. kuopos Cle
velande dabar nutylės tai jos 
parodys jog sutinka tokią “di
delę veikėją” garbinti. Tada 
jos pačios liks žemiau kritikos. 

Vinco Sūnūs.

SERGA. Adelė Kuncaitienė 
susirgo, išvežta į Lakeside Li- 
goninę. Linkėtina pasveikti.

AKRON, OHIO

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop.

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

ENdicott 8908

BEAUTY SHOPPE
Parsiduoda

Gerai išdirbta per 17 me
tų, daro didelį biznį, dirba 
5 /operatorės; nuoma pigi. 
Parduosim prieinama kaina, 
nes norim pasilsėti. Infor
macijas gausite

DIRVOS ADMIN.
6820 Superior Avenue.

Formai CIeaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

C R E D I T!

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

Dental Platės. .
10-15-20

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

Weeks to Pay

• X-Ray
• Bridges
• Fillings
• Extractions
Platės Repaired 
While You Wait

DR.SILVER, -
7042 Superior Avė.

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or 
Carrying Charge

DENTIST
HEnderson 3157

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

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

Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALAI

RUOŠIANTIS PRIE SALĖS 
SUKAKTUVIŲ

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Salės Bendrovė ruošiasi minėti 
savo 20 metų gyvavimo sukak
tuves. Tikietai tam tikslui jau 
dabar platinami, kuriuos gali
ma gauti pas visus salės direk
torius ir pas veikiančios komi
sijos narius.

Taipgi tikietai galima Įsigy
ti pas salės manadžerį Andrių 
Skarnulį laike visokių parengi
mų salėje, ir kas vakarą Lie
tuvių Klube pas Vladą Mali
nauską.

Kaina tikietų tokiam specia- 
liaim parengimui visai pigi, tik 
25c., na o atsilankiusieji į tas 
sukaktuves svečiai turės progą 
laimėti vertingų dovanų (door 
prizes).

Kiekvienas salės šėrininkas 
privalo nusipirkti tų tikietų du 
ar tris daugiau ir padovanoti 
savo draugui ar draugei, tegul 
ir jie ateina į salę, tegul links
minasi, tegul susipažysta su 
visais kitais Lietuviais, ir lai 
daro biznį Lietuvių įstaigoje.
'Tėvai bandykit padovanoti 

šių tikietų savo augantiems 
vaikams, lai jie dalyvauja su 
savaisiais, visų musų įstaigoje.

Tam vakarui — Gegužės 12 
— rengiama smagus progra
mas su šokiais.

Kurie toliau gyvena, Lietu
viai, salės draugai ir šėrinin- 
kai yra prašomi tų Įžangos ti
kietų įsigyti daugiau ir juos 
išplatinti tarpe savo draugų ir 
pažystamų. Tuomi padarysite 
didelę naudą salei ir sykiu pa- 
rodysit savo Lietuvišką susi
pratimą. Salės mums visiems 
reikia, taigi reikia ją palaikyti 

' ir remti.
KVIEČIAMI Į PROGRAMĄ
Jaunimas ar augesni talen

tingi asmenys kviečiami prisi
dėti su savo muzika, dainomis 
ir kitokiais paįvairinimais šio 
salės sukaktuvių programo su
darymui.

Kas nori prisidėti praneškit 
laišku arba atsilankę į salę:

Salės Jubilejaus Komisija 
6835 Superior avė.

City.

HIPPODROME
“Pinocchio”

Walter Disney’s padaras, įdomi 
salvuota filmą “Pinocchio”, yra tik
rai didelis dalykas šį metv. Ta fil
mą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Balandžio 6 d.

Pats artistas Walter Disney šiuo
mi savo tvariniu viršija savo kitą 
didelę filmą, “Snow White and the 
Seven Dwarfs”.

kosi, ir ant salos, kur kalnai pada
ryti iš aiskrymo, upės iš lemonado, 
ir kur ant medžiu auga įvairus ska
numynai.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
j laišką $2 ir “Dirva” lankys

Ši filmą yra pilnai spalvuota, tai
gi bus graži pamatyti, o veikalo tu
rinys yra muzikalis pavidale leng
vos/ operos. Veikale vaizduojama 
Pinocchio prietikiai, dalykas dedasi 
lėliu išdirbėjo dirbtuvėje, prie pa
jūrio, kur vagys ir padaužos blaš-

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

i

DIDELIS BALIUS. Rengia 
SLA. 198, 354, ir LDS. 73 kuo
pos, šeštadienio vakare, Balan
džio 6, nuo 6:30 vai., Bava- 
rian salėje, 546 Grant st. Nuo
širdžiai užkviečia visus

Rengimo Komisija.

DĖL KALNO PRIMETIMO. 
Kovo 17 d. atsibuvo A. L. P. 
Klubo susirinkimas, kuriame 
tarp kitų raportų buvo patiek
ta raportas ir iš paminėjimo 
Lietuvos Nepriklausomybės 22 
metų sukakties Vasario 18 d. 
Rengimo komisija pranešė kad 
nuo parengimo liko $13.95 pel
no; aukų surinkta $28.13. Ka
dangi visas pelnas buvo skiria
mas Vilniečiams šelpti tai per 
Lietuvos Gen. Konsulatą New 
Yorke pasiųsta $'42. Komisijos 
raportas priimtas vienbalsiai. 
Reiškia komisija atliko savo 
pareigą gerai. Korespondento 
raportas taip pat vienbalsiai 
priimtas, reiškia paminėjimas 
buvo teisingai apraštya.

šiame susirinkime buvo pa
kelta klausimas kaslink Kalno 
korespondencijos tilpusios D. 
nr. 11, kur korespondentas pa
sako jog pelno butų galėję lik
ti daugiau, bet Clevelandiečiai 
kalbėtojai, vienas socialistas, 
kitas katalikas, tą dieną anks
tį atvažiavę buvo klubo kaštais 
girdomi ir valgydinami ir jų 
girdymą reikėjo iš pelno išskai
tyti. Prieš tai klubas pareiš
kia protestą, nes bereikalingai 
užkabinami du kalbėtojai, nors 
kalbėtojų buvo trys, ir tauti
ninkų kalbėtojas buvo lygiai 
pagerbtas ir pavaišintas.

O kad pelno turėjo likti dau
giau, tai iš ko? Juk įžanga į 
salę buvo nemokamai, ir tik iš 
baro ineigų reikėjo apmokėti 
surengimo lėšas, ir dar liko 
pelno $13.95. Tai visgi geras 
pelnas.

Tiesa kad tautininkų kalbė
tojas paaukavo $1, bet netin
ka primesti kad kiti du kalbė
tojai atvažiavo iš kitų prisiry
ti. Dėl tokio pasakymo klubie- 
čiai reiškia koresp. Kalnui pa
peikimą.

Spaudos komisija: 
V. T. Neverauskas,

B. Versackas,
A. Gutauskas,

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

SPEEDY
SAKO:

C
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Call
GLen.
1136

Jūsų
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbą, 

o busit 
patenkinti.

DRY CLEANERS, INC.
LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR 

VALYMO [STAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų 
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.

Sutaisom, perdirbami sulyg vėliausios mados. Išvalom, 
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas 
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.

Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už ..................  Q
Matot, kiti už tiek nepadarys.

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

CHECKER DRY CLEANERS, lNC
J. M. Kazlauskas, Savininkas 

13726 Eaglesmere Avenue

Šeštadienį, Balandžio 6 yra
M A Y DAY”

The M A Y Company
Tai VIENA . . Tai VIENATINE 

Tai Originale!
TAI IŠPARDAVIMAS KURIS ĮVEDĖ “PIRKIMO ŠVENTĘ” 

CLEVELANDE

SPECIALĖ PARKING VIETAMay Day jau vėl čia.... visų laukiamas 
Įvykis! Tie kurie dalyvavo MAY DAY 
išpardavimuose praeityje žino ko tikėtis. 
Naujai atvykusieji į Clevelandą patirs di
delį Įdomumą kuomet pamatys išpardavimą 
kuris įsteigė tokią milžinišką “Pirkimo 
Šventę” šiaurinėje Ohio. Ir taipgi mes 
esam pasiruošę aptarnauti ir tuos tūkstan
čius kurie atvyks čia penktadienį—Courte- 
sy Day; pagaliau, mes esam pilnai pasi
rengę minioms kurios pribus čia šeštadienį, 
per MAY DAY.

NIEKAS NEVIRŠYS 
MUS PIGUMU

Žinomų priežasčių delei kitos krautu-
' ‘ vės bandys parduoti pigau negu MAY 11 

DAY kainos pas mus.

ATMINKIT—Jei kas musų skelbiamų " 
MAY DAY prekių kitur butų pigiau, 
viską tą galima pirkti pas mus dar 
PIGIAU, nežiūrint MUSŲ skelbiamų 
kainų.

Musų Patron’s Garage—Lakeside ir 
Ontario—bus atdara nuo 8 ryto. Dau
giau vietos automobiliams palikti pa
rūpinta prie Šiaurrytinio kampo Lake
side ir E. 9th St. Dykai Bušų patar
navimas į krautuvę ir atgal per Cour- 
tesy Day ir May Day.

• DAUGIAU KARŲ I MIESTĄ
Specialiu sutarimu su Cleveland Rail- 
way Company, bus duota daugiau gat
vekarių šeštadienį — užtektinai karų 
visiems nuvežti ir parvežti namon.

• EKSTRA PATARNAUTOJŲ
Suvirš 800 patarnautojų bus gatavi 
jus aprūpinti. Dideli departamentai, 
platus perėjimai, užtektinai keltuvų ir 
eskalatorių — viskas prisidės prie jū

sų apsipirkimo patogumų.

Nepriimam Pašto, Telefono, 
arba C. O. D. per Day Day

Eagle Stamp Lakšteliai bus iškeičiami 
May Day ir Bent kurią Dieną Vėliau.

Dalyvauja šiame Išpardavime Visi Viršutiniai ir Skiepo Skyriai

THE MAY COMPANY
Krautuve bus atdara Penktad ienį ir Šeštadienį nuo 9 iki 6 v.
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

rr

UŽVENTIS

330 METŲ SENUMO MEDI
NĖ BAŽNYČIA

ŠATRIJOS RAGANOS “SE
NASIS DVARAS”

Praėjusiais metais kilęs gais
ras nemažą Užvenčio miestelio 
dalį sunaikino. Laimei, gais
ras nepalietė senos ir įdomios 
Užvenčio medinės bažnyčios. 
Ši bažnyčia yra statyta 17-to 
amžiaus pradžioj, 1009 metais. 
331 metų senumo medinis pa
statas iki šių dienų gana gerai 
išlikęs. Pažymėtina kad ir re
montų Užvenčio bažnyčiai bu
vo tik vienas darytas, 1825— 
1839 metais.

Užvenčio bažnyčia architek
tūriniu atžvilgiu yra gana įdo
mi. Jos stogo didesnė svorio 
dalis nekrenta ant sienų, kaip 
daugelio medinių pastatų, bet 
remiasi ant tam tikrų kolonų.

Šalia minėtos bažnyčios yra 
medinė varpinė. Taip pat ša
lia šios senos bažnyčios jau ei
lė metų stovi pradėti pamatai 

Vietos žino
jau prieš 
klebonas 
bažnyčią

dvare gyveno musų žino- 
rašytoja, Šatrijos Ragana, 
apysagoje “Sename Dva- 
kaip tik yra atvaizduotas 
dvaras. Pažymėtina kad 
dvaras ištiesų yra senas, 

grindys yra 
dar medine-

VuW/AWAWAW.YAW,WiWAWVW.WAWW«WA\\^

Naujos įdomios Lietuvos filmosa BROLIAI MOTUZAI RODYS

DU vakaru Clevelande
Kas bus rodoma:

k e- i
nu- 
nu- 
Ta-

Be to, Užvenčio senoji medi
nė bažnyčia saugotina ateičiai 
ne tik kaip įdomus musų seno
sios medinės architektūros pa
statas. Plečiant krašto turiz- 
mą, tokių praeities paminklų | 
griovimas yra neleistinas. Už-1 
venčio apielinkėje yra ir dau-; 
giau įdomių turistinių vietų. 
Netoli Užvenčio yra dvaras su 
gana ypatingais pastalais. šia
me 
m a 
Jos 
re” 
šis 
tas
Gyvenamojo namo 
prie sijų prikaltos 
mis vinimis. Be to, vienoje to 
dvaro liepoje, iki šių dienų dar 
yra išlikę tos rašytojos, Šatri
jos raganos, inicialai, išpjauti 
vieno pažystamo atsilankymo 
proga.

Užventis yra žemaičių kal
nelių pradžia. Čia kaip tik tin
kama vieta turizmui plėsti, nes 
turistai, vykstą į Žemaitijos 
gilumą, visada aplankys ir Už
ventį su jo sena bažnyčia ir

■ Šatrijos Raganos gyventą dva- 
i rą. S. R.

Lietuvos delegacijos skridi
mas į Maskvą deryboms 
dėl Vilniaus ir tt.

Lietuvos kariuomenės žygis į 
Vilnių, nupjovimas Lenkų 
demarklinijos “sienos”;

Sovietų kariuomenė Vilniuje, 
susitikimas su Lietuvos ka
riuomene; Vilniaus perėmi
mas į Lietuvių rankas.

Vilniaus miesto įdomybės ir 
vaizdai.

Nauja Lietuvos Architektūra 
ir statyab: mokyklų, tiltų, 
ligoninių, kelių, ir tt.

New Yorko Paroda ir Lietuvių 
Diena; Lietuvos Paviljonas.

Bal.-April 10 ir 11
Pradžia abu vakaru 8 vai. Įžanga

X

35c. Vaikams 15c

Sovietų rankose ■

Lietuviai griauja Lenkų
gaires, paima sostinę, ir daug kt. įdomybių

kitai bažnyčiai, 
nes pasakoja kad 
lėtą metų buvo 
sprendęs senąją
griauti ir pastatyti naują, 
čiau daugumas ypač senesniųjų 
gyventojų prisirišę prie seno
sios medinės bažnyčios ir ne
nori kad ji butų nugriauta. 
Dėl to ir stovi pradėtieji grys- 
ti pamatai, nes naujos bažny
čios statymo klausimas, kol yra 
senoji, sutinkąs kliuvinių.

Dėl naujos bažnyčios staty
mo, atrodo, nėra reikalo prieš
tarauti. 'Tačiau tuo pačiu jo
kiu budu negalima senosios 
bažnyčias griauti naujosios są
skaitom Jeigu yra visa eile 
saugojamų praeities pastatų, 
turinčių mažesnę vertę, tai Už
venčio bažnyčia yra būtina ap
saugoti kaip įdomus medinės 
a r c h i tek t u r o s pastatas.

(L. A.)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

N annj Malia volo,jas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy
to ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

VII N1UJE vėl pajudėjo grą
žinimo į kilimo vietas tų asme- 

: nu kurie yra Vilniuje atsiradę 
i ir kurių kilimo vietos atiteko 
i Sovietų Rusijai. Pirmiausia 
’ bus išvežta išvykusių į Sovię- 
j tų Sąjungą buvusio Vilniaus 
Į radio fabriko darbininkų šei- 
! mos, kurios yra užsilikusios 
i Vilniuje. Be to bus grąžinti 
■ į kilimo vietas visi tie kurie 
i pareiškė norą ir užsiregistra- 
j vo vykti į Sovietų Sąjungą, 
i Tam reikalui Vilniuje lankėsi 
' Sovietų komisija.

MARIJAMPOLĖJE, mie s t o 
i savivaldybė, be visos eilės ma- 
; žųjų, smulkių darbų, yra nu- 
Į mačius šią žiemą pasigaminti 
I apie 3,000 kv. metrų tašytų ak- 
1 menų ir ištraukti iš Šešupės 
! atitinkamą kiekį žvyriaus, o 
I pavasari grysti kai kurias mie- 
i sto gatves. Prie šių darbų 
dirba apie 200 bedarbių. Sau
sio mėnesį pradėta miesto ka
nalizacijos darbai.

Taipgi bus tašytais akmenais 
išgrysta apie 10 kilometrų M.a- 
rijampoles-Prienų plento. Ne
mažai darbininkų dirba ir miš
kuose. Bendrai miesto ir ap- 

įskrities savivaldybės šių žiemą 
aprūpina darbu apie 800 žm.

IŠ TEISMO SALĖS
KARTAIS IR JOUKAI BRAN

GIAI ATSIEINA

(TIKRAS ATSITIKIMAS 
(LIETUVOJE)

i

• PAVASARIUI REIKMENYS
Moterims ir mergaitėms suknios ir kitos 
dėvėjimui reikmenys žemomis kainomis

Vyrams marškiniai, taipgi visokių kitokių prekių 
Dry Goods srityje. Kreipkitės i mus.

ANTON ANZLOVAR

6202 St. Clair Avenue

Vienturtis Juozas J., tėvų 
mylimas ir lepinamas sūnelis, 
nemėgo dirbti sunkių žemės 
ūkio darbų ir pasiryžo j ieškoti 
kokio nors kito pelningesnio ir 
lengvesnio darbo. Vargais-ne- 
galais baigęs kelias gimnazijos 
klases, jisai pasiryžo mokytis 
buhalterijos kursuose.

Tėvai siunčia šuneliui 
gų, skilandžių, riebiausio 
relio, kad tik jam butų 
mieste gyventi,

pini- 
sure- 
gera

nieko netruk-

tų ir galėtų mokytis. Bet vai
kinas iš tėvų gautais pinigais 
laisvai leido mieste laiką ir nei 
negalvojo mokytis buhalteri
jos. Taip praėjo metai, kiti. 
Tėvai atsisako sūnų leisti to
liau mokytis ir kviečia jį va
žiuoti į namus. Kam jam mo
kytis ir vargti? Ūkis didelis, 
gerai tvarkomas, o be to, juk 
jis vienturtis.

Juozas gryžęs pas tėvus taip 
pat nesistengia padėti jiems 
šeimininkauti; nuolat lankosi 
miestelyje ir ten su draugais 
karčiamoje leidžia dienas.

Po kurio laiko tarp tėvo ir 
sūnaus prasideda nuolatiniai 
kivirčai. Motina dar mėgina 
savo sūnelį užstoti, bet užsi
spyrę! tėvas griežtai įsako sū
nui arba stoti prie darbo, arba

apleisti tėvų namus. Garbin
gam ūkininkui buvo gėda klau
sytis žmonių kalbų apie jo pa- 
tvirkusį vienturtį.

Kartą Juozas gryžo iš mies
telio girtas su dviem draugais 
ir pradėjo prašyti iš tėvo jam 
priklausančios dalies. Mat, jie, 
visi trys nutarę pradėti verstis 
kažkokiu bizniu, ir dabar jiems 
reikalingi pinigai. Tarp tėvo 
ir sūnaus tos derybos vyko ga
na ilgą laiką, bet senis buvo 
neperkalbamas ir atsisakė duo
ti prašomos sumos pinigų.

Jaunuoliai nieko nepešę iš
ėjo ir nutarė grąsinimais pa
veikti užsispyrusį tėvą. Kitą 
naktį jie vėl girti įsilaužė į tė
vo namus ir ėmė seniui grasin
ti kad nužudysiu jį ir tada su 
jo turtu pasielgsią taip kaip

jiems reikią. Ilgainiui 
tėvas pareiškė kad jis 
reikalavimais sutinka ir 
į kitą kambarį atnešti

kaip 
Juozo 
su jų 
nuėjo
prašomos sumos pinigų.

Jaunuoliai patenkinti kad pa
vyko palenkti užsispyrusį se
ni, šypsodamiesi laukia kada 
ant stalo pasirodys tūkstanti
nės.... Bet įvyko kitaip. Tė
vas gryžta pas jaunuolius su 
prižadintais iš miego bernais,

I
I

Skani Lietuviška Duona
NEVV DEAL
BAKERY

PR, KUNCAITIS
S a v i n i n k a s ir K e p e j a s

• •

L. t

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

e •

♦
023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

SPECIAL — 24 colių apvalus obliuotais

kraštais VEIDRODŽIAI 4.45
Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

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

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. VVILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

suima jaunuolius ir pristato 
juos policijai.

Teisme Juozas aiškinosi kad 
norėjęs tik pajuokauti, o apie 
apiplėšimą nei negalvojęs. Bet 
kartais ir už juokus tenka 
skaudžiai nukentėti ir pasėdė
ti kalėjime. ... LA.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daylonc 

534 Michigan A v. Day ton, O.

PASKIRI BIETAI PARSIDUODA DABAR!
NORTHEIlN OHIO OPERA ASSOCIAT1ON PĖRStATO

METROPOLITAN OPERA
Association of New York. 
Edward Ziegler, Ass’t Gen. iVIgr,

Edward Johnson, General Manager 
Earle R. Lewis, Ass’t. Gen. Mgr.

BALANDŽIO 8 IKI 13 DUBLIU AUDITORIUM
A I D A Pumadiėuį,

Balandžio 8 
Bąnipton, Castagna , Martinelli, 
Votinka, VVarren, Pinza, Panizza. 
T ANNHAEUŠER Antradieni"

Balandžio 9 
lUagstad, Melchior Kipnis, Carter 
Thorborg Tibbett Balet Leinsdorf

MADAME BUTTERFLY
Benktad. po pietų, Balandžio 12 
Burke, Petina, Stcllman, Kullman, 
Brownlee, DePaoliš, Cordon, Papi

LA BOHEME Trečiadienį
Balandžio 10

Moore, Dickey, Kullman, DeLuca 
Gordon, Cehano.vsky, D’Angelo, 
Papi._______ _ ________
CARMEN Ketvirtadienį

Balandžio 11
Svvarthout, Albanėse, Tokatyan, 
Votipka, Olhęim, Tibbett, Bailei, 
Pelle+.ier.

TRISTAN UND ISOLDE 
Penktadienį vakare, Bal. 12 

t’lagstad, Huenis, Kiprus, Gabor, 
Melchior. Tborborg, Lei nsdorJ’.
LA TRAVIATA šeštad. po p. 

Balandžio 13
Jepson, Votipka. Crooks, Tibbett, 
l)e Paolis, Bailei, Panizža.

LA GIOCONDA šeštad. va k. 
Balandžio 13 

Milanov, Castagna, Švvarthout, 
Martinelli. Warrcn, Pinza, Bailei, 
Panizza.

$4, $5, $6. Taksų nėra.

pašto ženklu gatavai užadresuotą) 

OF COMMĖRCE - - -- 
9th a t Euclid—MAin 8300

Bilietai po . $2, $3,

(Užsakant paštu, įdėkit vokų su

UNION BANK
Main Banking Lobby—E.

Pardavimo vieta atdara 9 vai. ryto iki 5:30 p.p. kasdien.
H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!’!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!’!?!!!!!!!!!!?!!!!’!!’!!!
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Jau tik kelios dienos iki to! — Broliai Motuzai rodys 
Labai įdomias istorines filmas

‘KAI GĖLĖS ŽYDĖJO’
PUIKIAI PAVYKO

A

PHONE: ENdicott 4486

—TOŪRNAMENT NEWS
16 TEAMS ENTERED IN TOURNAMENT

LIETUVOS KARIUOMENĖ UŽIMA 

VILNIŲ!

Lietuvos ir Sovietų Kariuomenių vadų susitikimas 
RODYMAS BUS DU VAKARU 

Balandžio-April 10 ir 11 Lietuvių Salėje
(Plačiau apie tai' rasite ant pusk 7-to)

TURNAMENTO PRO
GRAMAS

MIRIMAI
Jau suširegistravo 16 krep

šinio jauktu net iš labai tolimų 
kolonijų, kurie atvyks i Trečią 
Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Turnamentą Clevelande Balan
džio 13-14 d. Iki paskutinių 
dienų atsilieps dar ir daugiau 
jauktų.

štai visas Turnamento pro
gramas :

1. Sportininkai ir svečiai iš 
kitų miestų rinksis į Lietuvių 
salę, šeštadieni, Bal. 13 ryte.

2. žaidimai Įvyks Cathedral 
Latin mokyklos auditorijoje — 
2056 E. 107th St. (netoli Euc- 
lid avė.)

3. žaidimai prasidės šešta
dienį po pietų nuo 1:00 vai. 
Po žaidimų visi gryš Į Lietuvių 
salę, kur bus vakare balius.

4. Sekmadienį, Bal. 14 d., 
8:35 vai. ryto, pasitikimas Lie
tuvos Ministro P. žadeikio, B. 
and O. geležinkelio stotyje. Po
nas Ministras apsistos Fenway 
Hali viešbutyje. 10:30 v. ry
to dalyvaus su . sportininkais 
pamaldose Šv. Jurgio bažny
čioje.

5. Sekmadienį žaidimai pra
sidės nuo 1 vai.

6. Tą pat dieną, 5:30 vai., 
gerb. Ministro pagerbimui va
karienė Fenway Hali.

7. Paskutiniai žaidimai pra
sidės 7 vai. vakare.

8. Po žaidimų visi vyks į 
Lietuvių salę, kur bus laimė
tojams trofėjų dalinimas.

Svarbiausiąją trofeją, kaip 
žinoma, atveža pats Ministras 
žadeikis.

(Įžanga į visas pramogas po 
25c. Bet kas pirks bilietų kny
gelę vienu kartu, gaus 5 bilie
tus už $1. Gaunami Dirvos 
administracijoje.)

Lietuvos Ministro pagerbimo 
vakarienei surengti darbuojasi 
Lietuvių Vaizbos Butas su vie
tos Sporto Klubu ir Lietuvių 
Moterų Rateliu bei Moterų Klu
bu.

(Vakarienei bilietai gauna
mi Dirvos admin. ir pas komi
teto narius.)

JONAS PŪKAS (PUGHER)
Bal. 2 d. mirė Jonas Pūkas, 

67 m. amžiaus, nuo 13713 Ot- 
hello avė. (adv. Pugherio bro
lis). Pašarvotas svetimtaučių 
įstaigoje, Lakeshore Blvd. ir 
E. 148 St. Bus laidojamas pen
ktadienį, su bažnytinėmis pa
maldomis, kurios atsibus kai
myniškoje bažnyčioje (ne Lie
tuviškoje) .

Liko žmona, Marė, trys s Li
nai ir viena duktė.

Draugijoms Svarbu

Lietuvoje leidžiama knyga 
apie Pasaulio Lietuvius, (žiū
rėkit plačiau ant p. 4-to.)

Toje knygoje norima įtalpin
ti aprašymus apie musų drau
gijas, įstaigas, ir tt.

Visos vietinės draugijos, įs
taigos, rateliai, klubai lai pa
skiria vieną savo narį paruoš
ti trumpą aprašymą apie save 
ir lai pasiunčia Lietuvos Gene
ralinio Konsulo antrašu : 16 W. 
75th St.. Nevv York, N. Y.

Clevelando Lietuviai privalo 
būti toje knygoje atžymėti, 
bet jei apie ką žinios netilps 
bus jų pačių kaltė kad nepri
darė kaip buvo prašomi.

MOTUZŲ FILMOS
Kas praleis progą tas nema

tys daugiau tų vaizdų: Broliai 
Motuzai rodys Vilniaus atgavi
mo ir kitas filmas Lietuviu sa
lėje ateinantį trečiadienį ir ket
virtadienį, Balandžio 10 ir 11.

UŽMUŠTA 30
Pirmadienį Clevelande gat

vėse automobiliais užmušta du 
asmenys. Tokiu budu nuo me
tų pradžios užmuštų skaičius 
pasiekė 30. Tai jau penkiais 
daugiau negu buvo per tiek pat 
laiko pereitą metą.

Už pereitą metą pasižymėji
mą trafiko nelaimėse gyvasčių 
sutaupyme Clevelandas šiomis 
dienomis gavo iš visų didmies
čių toje kompeticijoje dalyva
vusių pirmą vietą ir garbingą 
pažymėjimą. Bet šymet žuvu
sių skaičius trafike kyla auk-; 
štyn.

Kvietimas Moterims
Kurios moterys ir panelės 

nori mano patarnavimo plaukų 
aptaisyme, prašau kreiptis į: 
SUZAN’S BEAUTY SALON 

11012 Superior av. RA 0810 
Albina Paulis.

IŠVAŽIAVO l RYTUS
Dirvos redaktorius, K. S. 

Karpius, Amerikos Liet. Eko
nominio Centro sekretorius, iš
važiavo į Ekonominio Centro 
ir Vaizbos Butų konferenciją, 
kuri įvyksta PhilatTelphijoje šį 
sekmadienį, Balandžio 7 d., kai
po Clevelando Lietuvių Vaiz
bos Buto delegatas.

Pakeliui p. Karpius sustoja 
Pittsburghe, pas Ekonominio 
Centro pirmininką p. Pikielį ir 
sykiu su Pittsburgho delegaci
ja važiuos toliau. Jie Ekono
minio Centro reikalais lanky
sis Washingtone Lietuvos At
stovybėje, po to pasuks į Bal- 
timorę, pasimatyti su Baltimo
rės Lietuvių Vaizbininkais, o 
iš ten keliaus į Philadelphiją.

Redaktorius kelionėj užtruks 
penkias dienas, sugryš į Cle
velandą Balandžio 9 d.

Jurgis Salasevičius su žmo
na, ir jų duktė Alvina Luizie- 
nė ketvirtadienį išvažiavo į 
Wilkes-Barre, Pa., • kur mirė p. 
Salasevičiaus brolis Mikas. Va
žiuoja į laidotuves.

Adv. P. J. Keršis išvyko rei
kalais į Detroitą, iš ten važiuos 
į Chicagą, sekmadienį dalyvaus 
Lietuvos Konsulo P. Daužvar- 
džio ordino įteikimo iškilmėje.

Pirmyn, choro, K. Steponavi
čiaus vadovaujamo, atsilanky
mas Clevelande ir suvaidinimas 
populiariškos operetės “Kai Gė
les žydėjo” paliko keriariopą 
naudą šiai Lietuvių kolonijai: 
finansiškai, laimėta gera suma 
pinigų Lietuvių Darželio sko
loms mokėti; meniškai gi, pa
tiekta musų žmonėms tai ko 
iki šiol tokia skale nebuvo pa
daryta.

Miesto auditorijos Mažasis 
Teatras'buvo pilnutėliai užpil
dytas. yaidinimas prasidėjo 
7 vai. vakare, baigėsi apie 11 
vai. Veikalu publika buvo su
žavėta, nes ir pats jo turinys, 
pamargintas gražiomis daino
mis, puikiais juokais ir giliu 
romansu iš garsaus kompozito
riaus Franz Schuberto gyveni
mo, labai įdomus.

Veikalas vaizduoja Schuber
to paskutinį gyvenimo metą, 
Viennoje, 1826 m. Pirmas ak
tas įvyksta darže, kavinėje, an
tras — tūlo Viennos auksaka
lio Kranzo namuose, trečias pa
ties Schuberto kambaryje, kur 
jis baigia savo gyvenimą tą 
rudenį. Veikalas prasideda Ge
gužės mėnesį, gėlėms žydint, 
kada pats Schubert giliai bet 
bevilčiai įsimyli.

Vadovaujamas roles veikale 
turėjo Adolfas Kasper (Franz 
Schubert) ; Ona Skeveriutė (jo 
mylimoji, Mitzi) ; Anelė Stepo
navičienė (artistės Bellabru- 
nos) ; Jonas Dambrauskas (Ci- 
prijono Kranzo, Mitzi tėvo) ; 
Algirdas Brazis (barono Scho- 
berio) ; Juozas Tarnas (Grafo 
Šartnovo), Jonas Avelis, Jonas 
Rukštala ir Juozas Žukas — 
Schuberto draugų rolėse.

Po to sekė kita eilė vaidintų
jų, kurie užima antraeilę už
duotį toje operetėje, yra dau
giau pamarginto jai viso veika
lo.

Geriausia vaidinta Schuber
to, Bellabrunos, Mitzės, Kran- 
zos ir Schobeno rolės, nors vi
siškai gerai atliko savo roles 
ir visas kitas suvirs desetko 
dalyvių.

Choras pirmutinę dainą už
traukė ųe taip drąsiai, bet to
liau įsisįmagino. Solistai dai
navo visiškai gerai.

Adolfas Kasper nors gal bu
vo perauk'štas Schuberto tipui, 
tačiau kitais visais atžvilgiais 
buvo labai atsakantis, geresnio 
nebūtų gal ir rasta tarp Lietu
vių Chicagoje.

Pažymėjimas tenka šokėjai 
panelei, ir smuikininkei Lulu 
Raben. Visi septyni orkestro 
nariai buvo Chicagiečiai.

Choras atvažiavo šeštadienio 
vakare, sekmadienį Allerton, 
viešbutyje buvo bendri pietus 
su buriu ClevelandieČių. Trum
pas kalbas sakė vietos komite
to pirm. N. A. Wįlkelis, choro 
vadas K. Steponavičius ir Dar
želio Sąjungos pirm. J. Brazau
skas.

Po vaidinimo, tą pat naktį 
visas choras, vietinių palydėtas 
į stotį, išvažiavo atgal į Chica- 
gą.

Choro priėmimui ir šio per
statymo surengimui darbavosi 
bendras vietos draugijų komi
tetas. Rep.

En-
More nothing

By G co. C. Venslovas

Lašt Year’s Totai Number of 
tries Reached and a Few

Expected Before Deadline.
Before going into general details 

of the tournament, we vvish to i 
make this announcement . . .

The general tournament commit- 
tee, vvill hold it’s finai meeting 
TUESDAY NITE, APRIL 9th, in 
the LITHUANIAN HALL at 8.

Every member of this committee 
should make his (her) best effort 
to be at this meeting. We also 
invite all local Lithuanians vvho 
vvould likę to see this tournament 
go over to this meeting. So, come 
on fo’ks, get first hand information 
on vvhat’s going on. There vvill be 
much more nevvs then, than vvhat 
vve are reporting today.

We are happy to report, that vve 
have reached lašt year’s totai regis- 
tration (16 teams) today, and vve 
štili are vvaiting for vvord from 
Gary, Ind., Akron, O., Youngstovvn, 
O., and St. Anthony’s from Cicero. 
III. Of lašt year’s teams vve have 
Amsterdam, N.Y. (Consolation vvin- 
ner) Niagara Falls, N.Y., DuBois 
Pa., Litts, Duquesne, Pa., Detroit 
Litts, Dayton Holy Cross (Runners- 
up) Racine, Wis., and the local 
club team defending champions. — 
Nevv teams entered are: Pittsburgh 
Soho Five; Detroit St. George’s; 
DuBois Parish Five; Chicago Pir
myn; Chicago M. J. Flynn Boosters; 
Cicero Tumavicks; Waukegan Crovvn 
Liquors.

Space vvill not permit us to give 
you team and player records this 
vveek, būt vve ask you to watch this 
page next vveek for our complete 
tournament program. Some very 
interesting letters vvere received dur
ing the vveek and in the one from 
Al Lizdas, Racine, Wis., we ex- 
tract this: “The ' basketball games 
come secondary, for us in making 
this trip to Cleveland. We’re com- 
ing mostly to see all our old ac- 
ąuaintances and friends, renevv old 
frienships and make nevv’ ones vvith 
and amongst the nevv teams and 
play some basketball”.

We feel that Al expresses the sen- 
timents of all the athletes that are 
coming for this tournament.

From one of our out-of-tovvn in- 
formants vve got this message: 
“George vvatch that DuBois Parish 
Five; The kinds are all under 21 
and can they play.” If this is true. 
the DuBois Parish Five vvill be the 
youngest team entered. The vvriter 
vvrites that they are all under 21 
būt vve also hear that they are all 
over 6 feet. They sure vvill find a 
good many of the fair sex pulling 
for them, eh girls?

Next Friday and Saturday Lith
uanians from here, there and just 
everyvvhere vvill be on their vvay to 
the tournament, some vvill come in 
their ovvn limousine, by bus, train,

i and believe it or not the Tumavicks 
from Cicero, III., are flying in. ' Boy 
oh boy, that’s coming in class eh, 

too good for the Liths
you knovv: vve hear that about 15 
are coming by air, amongst vvhom 
vvill be Dr. Bell Osmanski, and 
Chas. Opalskis of football fame. 
(These tvvo stars played on the 
Chicago Bears Pro team).

Our honored guest of the tourna
ment Colonel Povilas Žadeikis, Lith- 
uania’s Minister to the U.S. vvill 
arrive on the B.&O. train Sunday, 
April 14, at 8:35 a. m. While here 
he vvill stay at Fenvvay Hali. He 
vvi'll attend the 10:30 Mass at St. 
George’s Church as vvill the other 
athletes.

At 5:30 p. m. a banquet in his 
honor vvill be held at Fenvvay Hali. 
All those desiring to attend, mušt 
get their ' tickets before April' 10. 
These tickets as vvell as basketball 
tournament tickets may be secured 
from any member of the Lithuan
ian Chamber of Commerce, Cleve
land Lith. A.C. any Tournament 
Committee member and at the of- 
fice of this paper.

The first game of the tournament 
will get under vvay Saturday at 
1:30; second session, Sunday at 1. 
and the finai session, Sunday at 
7 P.M.

Have you left vvord at the office 
of this paper that you have a 
spare bedroom ? If not vvon’t you 
do so a:t once. We need your help 
in this matter. Come to our res- 
cue, vvon’t you ? Besides the three 
basketball sessions and the banquet 
vve have tvvo big nites for fun and 
dancing in the Lithuanian Hali. 
Tvvo big days of celebration, and 
vve invite you all to be there. — 
Watch next vveek’s paper for finai 
details.

ANNUONCING
The Young Ladies Sodality of 

Our Lady of Perpetual Help Church 
is pleased to announce the presen- 
tation of a series of dances to be 
held every third Sunday of every 
month until further notice.

The first of these series starts 
on April 21 vvith a April Frolic 
Dance, vvith Johnny Apanaitis’ Or
chestra. Every month a different 
orchestra. Every month a differ
ent feature.

The proceeds from these dances 
vvill go tovvard a fund vvhich mem- 
bers of the Sodality are raising for 
a nevv organ.

FLOOR SANDERS 
FOR RENT

Kurie norit atnaujinti savo na
mų grindis, galit išsinuomoti 
tam darbui tinkamą mašiną 

EUCLID 57th HDWE CO.
6412 Superior Avė.

HE. 0833 (15) HE. 1948

IŠPARDAVIMAS VYRAMS

CLEVELAND, OHIO6820 SUPERIOR AVĖ.

“THE IVorld’s Greatest Music!” 
That’s hovv the advertisement for 
the combination of Electric Record 
Player and 10 Symphonic Master- 
pieces read. Well ... I bought 
the outfit, including the player and 
one recording of Schubert’s “Un- 
finished Symphony.” And, the sym- 
phony is finished novv: in fact, I’ve 
finished it no less than 11 times, 
and impressive it is, too.

One thing of interest that I 
learned vvas the origin of the song, 
“You Are My Song of Love,” from 
Schubert’s, “Blossom Time.” Yes, 
it is the centrai theme of the, 
“Symphony No. 8 in B Minor”. 
Confidentially, though, most of the 
noise that is emitted from the Ra- 
dio-Phonograph is the soul-stirring, 
toe-tapping rhythm of the, “Wood- 
pecker Polka.” Folks, I bow my 
head, ears, and face in mortifica- 
tion.

•

W0RLD Digest inquires, “A Good 
Law, What?”: “On December 5, 
1780, the city of Frankfort-am-Main 
issued this decree: ‘Whoever en- 
tices into marriage any malė sub- 
ject of our city of Frankfort-am- 
Main, by deceptive means, such as 
the ūse of vvhite or red paints, 
perfumes, artificial teeth, falše hair, 
clothes fillers of French and Span- 
ish vvool or šilk, iron corsets, arti
ficial hips, or similar devices vvill 

‘be arrested for sorcery, and the 
marriage vvill be declared nuli and 
void.’ ” Wait-a-minute, gals, I am 
not the originator of this; it is 
the truth, etc.

•

AIN’T IT TIIE TRUTH?

One person in each eight vvill 
have an accident this year. The 
other seven have accident insur- 
ance. St. Louis Star Times.

Passion is the license of youth; 
in old age it is called vice.

— Cynic’s Diary.
•

IN the Spring’s late-afternoon, 
sunny vvarmth, little Chardon prov- 
ed incentive enough lašt Sunday 
for approximately 100,000 vvho had 
sampled Maple vvares from the con- 
cession stands at the Annual Geau- 
ga County Maple Festival. Humor- 
ously enough, the milling crovvds 
were responsible for the delay in 
the presentation of “The Octoroon,” 
being featured at the Opera House 
-— the villain vvas temporarily lošt 
in the svvarm of human insects.

Comrade Anthony Dumchus ap- 
parently imbibed a quantity of 
Apple Juice sufficient to cause him 
to substitute salt for sugar in his 
coffee; chum Algard Vaiksnoras 
amused himself betvveen courses of 
double Salisbury Steak and Bum 
Java by attempting to toss his hat 
atop the antlers of an over-hang- 
ing deer trophy. You really should 
hear those tvvo lads in chorus — 
or elose to it, at least — on a 
svving version of, “Playmate.” — 
W ovv!

WHERE
Where can a man buy a cap for. 

his knee,
Or a key to the lock of his hair?

Can his eyes be called an academy
Because there are pupils there? 

‘In the crovvn of his head vvhat gems 
are found ?

Who travels the bridge of his nose?
Can he ūse, vvhen shingling the 

roof of his house,
The nails at the end of his toes?

Can the crook of his elbovv be sent 
to jail?

If so, vvhat did he do ?
Hovv does he sharpen his shoulder 

blades ?
1’11 be hanged if I knovv, do you? 

Can he šit in the shade of 'the 
palm of his hand?

Or beu't on the drum of his ear?
Does the calf of his leg eat the 

corn of his toes?
If so, vvhy not grow corn on the 

ear? —World Digest.

“BLOSSOM TIME” 
A HIT!

As was expected the “Pirmyn” 
Chorus of Chicago registered an
other big hit vvith Cleveland Lith
uanians. Performing to a capacity 
crovvd at the Little Theatre, lašt 
Sunday, the Chicago chorus per- 
formed vvell enough to have the 
house in tears of pathos and hovvls 
of laughter for their humor. The 
produetion wasn’t flavvless, būt for 
an amateur group in a new sur- 
rounding it vvas absolutely tops.

Much credit is also merited for 
the hard-vvorking local group vvho 
vvere responsible for this musical 
treat. It ’ vvas a grand financial 
success for the Cultural Garden 
purpose. It was a musical rarity, 
and a sočiai success.

15.95

Made to 
Measure

.50
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TOPCOATS

Ready 
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To Order

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

❖ 
♦F 
❖ 
❖

PARSIDUODA NAMAS
5 kambarių bungalow, pilnas 
skiepas, lotas 50x216, $5.200.
3 garažiai, 6 vaisių medžiai; 
trys minutos nuo naujos Lie
tuvių bažnyčios, ant Neff rd. 
Kreipkitės: John Clark, 17903 
Brazil road. (15)

NAUJA KEPYKLA
Mes atidarėm pirmos rūšies 
kepyklą, gera duona, pyra
gai ir pyragaičiai. (20)

-CATHERINE’S HOME 
BAKERY

7309 Wade Park Avė.

“DARBININKAI” PAKLIUVO
Nepersenai buvo suorgani

zuotas “Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Klubas”, prie E. 
79 gatvės netoli St. Člair avė. 
Ta vieta tikrenybėje tai Lietu
viškų bolševikų klubas.

Viskas ten ėjo gana sklan
džiai kol neužklupo “angelai 
sargai” ir neuždarė “apšvietos” 
užeigą už “slot mašinų” opera- 
vima dešimčiai dienų.

Minėtas klubas man prime
na paprastą “booze joint” arba 
aiškiau Lietuviškai tariant gir
tavimo skylę. Ha.

• GYVENTOJŲ s u r ašvmas 
(U. S. Census) jau prasidėjo 
su Balandžio 2 diena. Sura
šymas turės baigtis šį mėnesį. 
Kai pas jus atsilankys suraši
nėtojas, jis ar ji aiškiai pasa
kys ko atėjo. Neuždarykit du
rų, neatsisakykit suteikti rei
kalingas informacijas, bet at
sakykit aiškiai į viską. Jeigu 
nesuprasit, arba jeigu moteriai 
vienai namie esant negalima 
bus atsakyti į viską, surašinė
tojas ateis kitu laiku.

Clevelando srityje dirba, ar
ti 700 surašinėtojų.

Marškiniai $
SANFORIZUOTAI SUTRAUKTI 

BROADCLOTH MARŠKINIAI
Reguliariai parsiduoda po 

$1.35 iki $1.50 
Gražių naujų spalvų, taipgi ir vienodų spalvų 

ir visai baltos spalvos. Mieros 14 iki 17.
Tiktai VIENAS DOLARIS.

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

--------- ATDARA VAKARAIS ------------

j ©DARBAI Clevelande Kovo 
mėnesį pagerėjo, kaip rodo ra
portai iš' 100 žymesnių firmų. 
Tdšė~ Kovo" "mėn.' "dirbo'* 72Į679' 
darbininkai. Vasario m. dir- 
vo 72,120. 1939 m. Kovo mė
nesį jose dirbo 62,798 darbi
ninkai.

©TAKSŲ šymet reikės mo-' 
keti po $3.191/2 už $100. Tai 
yra nauja taksų rata, po per- I Gera Anglis

| Bishop Pocahontas ^^eabušells

1 Standard Pocahontas - ‘ anslis del furnaso 
| Great Heart Lump la“eSn“Elis del pečiaus

Perinant Lump V1"sa’ mažai pelenų, ir mažai durnų, E ** daug šilumos
= Champion Lump kaitri
I 1
| Komer Wood & Coal

anglis

pelenų iš tono $9.50 f
$8.40 I
$8.90 I
$8.25 Į
$7.25 1

ALLIANCE, OHIO
Pirmos rūšies visokių gėrimų 
ir valgių įstaiga. Turiu klu
bo laisnus, atdara iki 2 vai. 
nakties. Vieta vidurmiestyje, 
palei geležinkelio stotį. Atva
žiuojančius iš kitur Lietuvius 
prašau mane atlankyti, busit 
patenkinti. (14)

IGNAS SINKEVIČIUS
792 E. Main St. Alliance, O.

į EVA’S .
t DRY CLEANING?
fr Senas Drapanas padarom 

kaip naujas, išvalom ir į į. sutaisom.
j*Paimam
❖
❖

❖
❖
<♦
❖

❖
i
❖ 

iš namų ir pristatomu 
gatavus atgal. *

❖

❖
->
->
❖
❖

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

JIEŠKAU 2 AR 3 KAMB.
Vienas vyras, noriu gyvenimui 
2 ar 3 kambarių, antrame auk
šte. Kas turi tuoj praneškit 
Dirvos Admin., 6820 Superior 
avė.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiii^

NAMŲ TAISYMAS
• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.

• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

/ • GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

HOME OWNERS SERVICE
6804 Whitnev Avė. Phone HE.

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
3842

3
i
3
3
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E ... /Lietuvis)
; 1409 East 92nd Street
: Telef. GArf. 2921
"iiIIIIIIIIBIIIHilIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimill?

šziiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŲiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniip^

| Lietuviška Didelė Išdirbystė
= Langams užtraukti Blindų (Shades)
1 VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU

E Naujais Shades ir Venetian Blinds =
■X — a Mes.. pasirengę—Lietuviams--patarnauti--prieinamar kaina-........ . E

I STATĖ WINDOW SHADES !
I HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. f
T7llllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIflllllllllHlllfllinilUlllllt?
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