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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBAI Clevelande Ba
landžio mėnesį ėjo geriau 
negu Kovo mėn., kaip sako 
darbininkų samdos biuro 

paimta 
Šymet 

darbus 
daugiau 
1939 mi

vedėjas: į darbus 
15 nuoš. daugiau. 
Balandžio mėn. į 
paimta 41 nuoš. 
negu Balandžio m.

PLIENO ir geležies dar
bai palengva slinkę mažyn, 
pradėjo vėl atsigauti ir ky
la aukštyn, šią savaitę 
jau dirba su arti 64 nuoš. 
normali o. Išdirbystės tiki
si padidėjimo reikalavimų 
pabaigoje Gugužės ar pra
džioje Birželio.

Geležies gamyba pakilo 
iki 66 nuoš.

STREIKUOJA. Danbu- 
ry, Conn. — Mallory skry
bėlių kompanija paskelbė 
mažinsianti savo darbinin
kams algas. Apie 300 dar
bininkų sustreikavo. Šio
mis dienomis ta kompanija' 
paleido iš darbų 400 kitų 
darbininkų, dėl’ sezoninio 
darbų sumažėjimo.

PREZ. Roosevelt paskel
bė Gegužės 1 iki 8 kaipo 
Nacionalę Darbų Suradimo 
Savaitę. Darbų Projektų 
komisijonierius ir prezi
dentas ragina industrijas 
atkreipti dėmesį į žmones 
virš 40 metų ir duoti jiems 
dirbti.

Iš viešų valdiškų darbų 
paleidžiami darbininkai de- 
sėtkaiš tūkstančių, kadan
gi tiems darbams skirti pi
nigai baigiasi.

NUŽUDĖ KETURIS
South Pasadena, Calif.— 

Mokyklos viršininkas, mo
kyklos tarybos paliuosuo- 
tas iš vietos, nušovė keturis 
mokyklos tarybos narius, 
du sužeidė ir pats persišo
vė.

MANAGING EDI-TOR—K. S. KARPIUS
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Jugoslavija Tariasi su Sov. Rusija
SPĖJAMA KAD UŽ TO STOVI ALi J AN

TAI. JR BULGARIJA LINKSTA

PRIE MASKVOS

Budapešt, Vengrija, Ge
gužės 9. — Patikėtini šal
tiniai skelbia kad Jugosla
vijos militarinė misija tuoj 
vyks į Maskvą tartis dėl 
galimybių gauti pagalbą iš 
Sovietų atsitikime užpuoli
mo. Balkanų akyvus dip
lomatai nužvelgia kad ta
me gali būti aliantų pas
tangos kooperuoti su So- i 
vietų Rusija prieš Vokieti
ją ir Italiją.

šiuo tarpu tarp Jugosla
vijos ir Rusijos eina preky
bines ir politiškos tarybos.

Pastaru laiku Bulgarija 
ir Jugoslavija, abi Slaviš
kos valstybės, pradėjo ro
dyti palinkimo Sovietų Ru
sijai.

LLOYD GEORGE PA-i
NEIGĖ CHAMBER- 
LAINO POLITIKĄ

REIKALAUJA ITALU
PASISAKYT KUR 

STOVI
Roma. — Britanija pa

prašė Italijos vyriausybę 
pasisakyti kur ji ištikro 
stovi šio Europinio karo ei
goje. Atsakymą turi pa
tiekti iki Gegužės 16 d.

Žinovai sako kad alian- 
tams geriau butų turėt Ita
liją tiesiog įtrauktą į ka
rą, kad ji butų užimta sa
ve ginti, vietoje taip kaip 
dabar, visomis išgalėmis 
Hitleriui gelbstinti.

Londonas, Geg. 8. — Da- 
vid Lloyd George, kuris bu
vo Britanijos premjeras ir 
pravedė Angliją iki laimė
jimo Pasaulinio Karo, da- 

i bar griežtai reikalavo kad 
kad premjeras Chamber- 
lain pasitrauktų iš tų par
eigų, jeigu jis nori pasitar
nauti Britų laimėjimui šio 
karo.

Lloyd George, taip pat 
senas kaip ir Chambęrlain, 
parėmė Anglų Darbo par- 

■ tijos atstovų reikalavimą 
kad Chambęrlain butų pa
šalintas iš vyriausybės va
dovybės.

Šis subruzdimas prieš 
Chamberlainą Anglijos At
stovų Rūmuose pakilo dėl 

: jo sumanymo ištraukti An- 
; glų kariuomenę iš Nbrve- 
I gijos, ir kitus Chamberlai- 
{no vadovaujamos vyriausy- 
I bės nepasisekimus bendro- 
| je Europos politikoje, 
j Lloyd George pareįškė
! kad Hitleris visapusiai ap
movė Chamberlainą kada ir 
kaip tik jis norėjo, o įsi-

HOLANDIJA TINKISI
UŽPUOLIMO

VISOS šalies ineigos per 
pirmą 1940 metų bertainį 
pasiekė naują aukštą laip
snį pirmą kartą nuo 1930 
metų, $17,920,000,000. Per
nai tą pati bertaini ineigos 
buvo $16,315,000,000, skel
bia Hamilton Institutas.

Amsterdain, Holand i j a. 
— Šiomis dienomis vėl pa
plito gandai kad Hitleris 
gali užpulti Holandiją ir 
per ją prisiartinti prie An
glijos. Buvo pranešta apie 
dvi Vokiečių divizijas ei
nant link Holandijos.

Berlino paskesni prane
šimai kad jie nesiruošia 
Holandiją pulti padėtį pa
lengvino, tačiau Holandai 
ruošiasi. Holandija turi į 
750,000 vyrų gatavai po 
ginklu.

Belgija ir Holandija su
sitarusios viena kitai gel
bėti jeigu butų užpultos.

Iš LENKIJOS žemių at
eina pranešimai kad tenai 
siaučia badas ir ligos, dėl 
stokos maisto ir vaistų — 
pietinėje Lenkijos dalyje, 
ir Lwowe, miršta kasdien 
po apie 250 žmonių. Prie 
to dar, Rusų užimtose da
lyse Sovietai kasdien areš
tuoja šimtais Lenkų ir gal
vijų vagonais deportuoja į 
Rusijos gilumą.

Žuvo 21. Prancūzijoj, su
griuvus vandens paplautam 
geležinkelio tiltui ir trau
kiniui nukritus 21 asmuo 
užmuštas, 25 kiti sužeista.

PRANCŪZIJA nuo ka
ro pradžios jau areštavo 
4,000 komunistus ir daugel 
Vokiškų šnipų.

MUSU ISTORINES SOSTINES VILNIAUS VAIZDAI

(Elta).Vilniaus geležinkelio stotis iš lauko, žiemą, Lietuvai atgavus Vilnių

SVIESTO 1939 m. Pienocen
tras eksportavo i užsieni 16,- 
332,282 kg., o 1938 m. 17,239,- 
900 kg. Mažiau sviesto buvo 
eksportuota todėl kad nuo 1939 
m. Kovo 22 d. nustota Klaipė
dos krašto su trimis koopera-
tyvėmis pieninėmis, o nuo per
eito rudens reikėjo dideliais 
sviesto kiekiais aprūpinti Vil
nijos gyventojus ir pabėgėlius.

LIETUVOJE pereitais me
tais sviestą gamino 176 koope
ratinės pieninės, kartu su Pie
nocentro nuosavomis bei nuo
mojamomis pieninėmis, išsky
rus Kauno centralinę pieninę, 
kuri surinko bei perdirbo apie 
20 milijonų kilogramų pieno. 
Vilniaus krašto pieninės (14) 
kartu surinkdavo pieno tiktai 
apie 10 milijonų klg. Lietuva 
rūpinasi sustiprinti Vilniaus 
krašto pieno ūkį.

IS LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

ROMA SI U U) PA
LIAUBAS

_______________

HomayGeg. i. — rasis
tų partijos organas pasiūlo 
Vokiečiams ir aliantams 
baigti karą ir užvesti pa
liaubas. Aliantai, sako tas 
laikraštis, gavo smūgį Nor
vegijoje, nuo kurio jų pres
tižas nepataisomai nuken
tėjo. Aliantams esą nėrai. tJ 7 C v • ------------------------- —--------------

verždamas į Norvegiją pa-1 prasmės karas tęsti, 
statė Vokietiją strategiš
koje pozicijoje, o Britaniją 
labai keblioje padėtyje.

Lloyd George prirodinė
jo kad Britanijos nepajie- 
gimas duoti Norvegijai pa
galbą padėjo sunaikinti ki
tų šalių pasitikėjimą Bri
tais.

Chambęrlain aiškino kad 
jokia vyriausybė negali pa
sekmingai karą vesti jeigu, 
jos neramia visuomenė ir 
parliameptas. Jis reikalau
ja kad visa šalis vieningai 
kariautų su tokiu priešu 
kokiu yra Hitleris ir Vo
kiečiai.

CHAMBERLAIN GAL
PASITRAUKS

Iš VENGRIJOS praneša i 
buk Vokiečiai pareikalavę 
Vengrų duoti teisę siųsti 
kariuomenę per Vengriją. 
Tas rodytų kad Hitleris tu
ri mintyje pulti kurią nors 
Balkanų valstybę.

Vorošilov Paleistas iš 
Vyriausio Karo Vado 

Pareigu
Maskva. — Sovietų mar

šalas Vorošilov paliuosuo- 
tas iš vyriausio Sovietų ap
sigynimo varo. Jo vieton 
paskirtas maršalas Timo- 
šenko. Vorošilov paskirtas 
liaudies komisarų tarybos 
pirmininko padėjėju ir pir
mininku tos tarybos šalies 
gynimo komiteto.

BRITUS TUOJ SU-i NAUJOS ŽINIOS 
MUŠ, SAKO IŠ LIETUVOS

Berlinas. — Vokiečių ka
ro vadai kalba kad, Italiją 
spiriant arčiau į karą Vo- 

pusėn, Britanija 
” per 

ir Vo-

Kartu pareiškia Britani
jai jog Italija esanti pasi
ryžus ginti Viduržemio ju
roje savo teises, ir Anglų 
valdymas jurų esąs “toli
mos praeities atminimas”.

HITLERIS, kalbėdamas 
Berline karininkų susirin
kime, pareiškė kad Vokie
čiai kariauja “už savo gy
vastį”. Nesigyrė kad jie 
baigia aliantus “nugalėti”.

BRITŲ ir Prancūzų mi
sija atvykus į Ameriką pa
skelbė jog užperka $200,- 
000,000 vertės Amerikoniš
kų karo lėktuvų ir motorų. 
Britų misijos vadas yra A. 
B. Purvis.

kietijos 
busianti “parklupdyta: 
aštuonis mėnesius, 
kiečiai išeis laimėtojais.

Vokiečiai skubina užimti 
visą Norvegiją, skubiai žy
giuoja į šiaurės uostą Nor- 
vik, kur visai aliantus iš
muš, jeigu jie nepasitrauk
tų.

V

Londonas. — Atvyko du 
svarbus Norvegijos minis
trai pasitarti su Britanija 
dėl gavimo Norvegijai pa
galbos apsiginti nuo Vokie
čių okupacijos.

Norvegai nori palaikyti 
aliantų pusę ir tęsti karą 
prieš Vokiečius.

*

j

I

ALIANTAI sako, patik
rinę savo padėtį Vidurže
mio juroje prieš Italiją, tęs 
savo karą prieš Vokiečius 
Norvegijoje.

- KAUNAS, Gegužės .3; že
mės Ūkio Rūmų suvažiavime 
Ministras Pirmininkas A. Mer
kys pasakė kalbą, kurioje, tarp 
kita ko, pareiškė kad šiądien 
žemės ūkio gamybos didinimas 
yra griežtas musų tautos ūkio 
postulatas. Vyriausybė tvirtai 
pasiryžus greitu laiku išleisti 
įstatymą pakrikusiems ūkinin
kams bei apleistiems ūkiams 
tvarkyti.

Šio Įstatymo tikslas butų kel
ti žemės ūkiuose gamybą, ūki
ninkų ir darbininkų gerovę bei 
bendrą krašto kulturingumą.

Valstybė sudarydama sąly
gas pažangiai ūkininkauti ir 
didinti gamybą, reikalaus iš
naudoti visas galimybes ben
dram viso krašto labui.

Baigdamas, Ministras Pirmi
ninkas Merkys ragino žemės 
Ūkio Rumus atkreipti visą dė
mesį padėti atsitikusiems ūki
ninkams progresuoti.

—Gegužės pirma diena viso
je Lietuvoje praėjo labai ra
miai ir darbingai.

LIETUVOS Valstybės biud
žetas (sąmata) šiems 
suprojektuota pajamų 
du pusėse 432,138,299 
mai.

metams 
ir išlai- 
litų su-

RYŠIUM su kai kurių gyve
nimo reikmenų pabrangimu, 
Vidaus Reikalų ministras lei- - 
do pakelti Lietuvoje darbinin
kams uždarbio normas.

Londonas, Geg. 9. — Po 
dviejų dienų karštų debatų 
Atstovų Rūmuose, kur mi
nistras pirmininkas Cham- 
berlain buvo Darbo parti
jos atstovų atakuotas, iš
bartas ir reikalautas atsi
statyti, balsavimuose gavo 
281 balsų prieš 200 pasiti
kėjimą ir todėl neatsistaty
dino iš premjero pareigų.

Tačiau prieš jį nusistaty
mas plinta, spauda jį ata
kuoja, ir gali būti kad ne
trukus Chambęrlain atsi
statydins. Jo vieton gali 
būti paskirtas Churchill ar 
Lord Halifax.

SUOMIŲ “Sovietų” res
publikos galva, Otto Kuusi- 
nen, kuris buvo paskirtas 
sudaryti “liaudies valdžią” 
Suomijoje, kai Rusai už
puolė tą 
paskirtas 
sąru nuo 
dalyje.

šalį, dabar tapo 
vyriausiu komi- 
Suomių atimtoje

ROOSEVELT LAIMI
Kalifornijoj atsibuvo no

minacijos, kuriose balsuota 
už delegatus į Demokratų 
konvenciją. Roosevelto ša
lininkai laimėjo 6 prieš 1 
Garner’o šalininkus.

KALTINA 63 ŽUDYS-' 
TĖSE. Brooklyn, N. Y. —! 
Suimtas žudikų gaujos va
das, kuris pripažysta kad; 
ta, gauja atliko 63 žudystes! 
ir pelnė $500,000 i metus. I

ANTRA ŽUDYSTĖ. Bei-, 
lefonte, Pa. — Netoli čia; 
po nakčiai rasta prie paša
linio kelio nužudyta antra 
moteriška, 24 m. amžiaus, 
Faye Gatės. ’ Prieš kelias 
savaites buvo rasta nužu
dyta gryžtanti į mokyklą 
studentė. Ir ši antroji sa
ko buvo išgėdinta. Spėja 
kad tai to paties niekšo 
darbas.

VOKIEČIAI nuo Balan- i 
džio 1 d. prarado 300,000 
tonų prekinių laivų, tarp jų 
gal būt ir didyjį laivą Ro- 
bert Lev, sako Britų admi- 
ralterija. Iš tų 300,000 to
nų beveik visi buvę paskan
dinti bėgyje operacijų Nor
vegijoje. Išviso Vokiškų 
laivų nuskandinta, suimta 
arba patys nusiskandino 
454,000 tonų, prie to dar 
150,000 tonų laivų aliantai 
nuskandino neaiškių laivų, 
kurių tautybė buvo nežino- 

i ma. \
Į Vokiečiai skelbia nuskan
dinę didelį Britų karo lai- 

' vą, 30,000 tonų, bet Britai 
tą užginčina.

VILNIAUS Krašte yra. gana 
išbujojus pintų baldų dirbimo 
pramonė, šiai privačiai vers
lo sričiai skatinti ir palaikyti 

i žemes Ūkio Rūmai rengiasi pa- 
j remti karklynų ūkį. Anksčiau 
I Vilniaus srityje buvo augina- 
j mų karklynų apie 800 ha plote. 
' Iš tų karklų ir buvo pinami 
; baldai 
j tuota, 
! riką.

kurių, nemaža ekspor- 
daugiausia net į Ame-

RUSŲ prekybos derybo
se su Anglija, Sovietai sa
ko sutinka neparduoti Vo
kiečiams iš Anglų gauna
mų prekių, tačiau atmeta 
Britų pageidavimą mažin
ti savo dabar išplėstą reik
menų tiekimą Vokietijai.

MASKVOJE Balandžio 10 d. 
buvo pasirašytas tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos papildo
mas susitarimas tranzito rei
kalais iš Lietuvos į Odesą ir 
Rumaniją, o taip pat patobu
linti keleivinio susisiekimo su
sitarimai iš Lietuvos Į Maskvą 
ir iš Vokietijos per Lietuva į 
Maskvą. Susisiekimas su Ru
sija per Kenos pasienio stotį 
jau veikia nuo Vasario mėne
sio, o per Stasylus pradės veik
ti nuo Birželio 1 d. Tiesiogi
nis susisiekimas tarp Lietuvos 
ir Rusijos per Marcinkonis ati
darytas Gegužės 1 d.

•

ŪKINIS gyvenimas Vilniuje 
ir srityje diena iš dienos gy- 
vėją, steigiama vis naujos ben
drovės. Ūkiškam gyvenimui 
kredituoti Vilniuje įsteigė sa
vo skyrius Lietuvos Bankas, 
Ūkio Bankas, Komercijos Ban
kas, Centralinis žydų Bankas, 
kurie turi pakankamai darbo 
ir kurių veikimu gyventojai 
yra patenkinti. Vietos gyven
tojai sako nematę Lenkų lai
kais tokio greito ir lankstaus, 
mandagaus patarnavimo. Pa
galiau, ir kreditas dabar yra 
žymiai pigesnis.

SUOMIAI, patys baisiai 
karo nuvarginti, apsisukę 
šelpia savo kaimynus Nor
vegus, dar žiauresnio prie
šo užpultus. Suomiai pa
siuntė $500,000 šelpti nuo 
karo nukentė juslėms Nor
vegijos žmonėms.

ANGLIJA sako .nesirūpi
na daug dėl bruzdėjimo In
dijoje ir reikalavimo nepri
klausomybės. Anglija ne
nusileistų greitai Indams, 
kurie reikalauja politiškos 
nepriklausomybės.

VOKIEČIAI Klaipėdos kraš
te smarkiai kovos prieš susidė
jimą vietinių gyventojų su iš 
Lenkijos atvežtais ūkiams ir 
miestams darbininkais. Len
kai kaltinami išžudyme 58,000 
Vokiečių kada jie viešpatavo, 
dėl to turi būti laikomi didžiau
sioje paniekoje. Jei Vokietė 
mergina bus susekta susidėjus 
su Lenku, jai bus nuskutama 
galva, bus vedžiojama po gat
ves paniekai, ir bus nubausta 
kalėjimu.
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ATLYGINIMAI DARBININKAMS IR JŲ ŠEIMOMS PO 

SOCIALĖS APDRAUDOS AKTU

s

SLA. APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMAS

Balandžio 28 d. Carnegie įvy
ko SLA. 3-čio Apskričio suva
žiavimas ; dalyvavo 14 kuopų 
su 40 atstovų ir 10 valdybos 
narių, arba viso 52 asmenys.

Nutarta kad Apskritis savo 
kaštais nuveš visų savo kuopų 
delegatus į seimą Chicagoje, ir 
kad nebus daugiau mokama 
kaip $10 už delegatą. Nutar
ta paaukoti $10 Lietuvių Kam
bariui Pittsburgho Universite
te.

Taip pat išnešta rezoliucija 
pasmerkiant SLA. Centro Val
dybos rinkimų propagandą, ku
ri buvo nešvari nežiūrint iš ku
rios grupės lapeliai siuntinėta, 
nes tokia propaganda kenkia 
organizacijai. Rezoliucijos ko
misija buvo: P. Dargis, J. Vir
bickas ir A. Vainorius.

SANDARIEČIŲ VEIKLA
Balandžio 30 d. L. P. salėje 

buvo A. L. T. Sandaros meti
nis mitingas ir valdybos rinki
mas. Pirmininku išrinktas Vik- 
tosas Rose (Rūkas), pagelbi- 
ninku P. Marmokas; sekr. J. 
Virbickas; ižd. Alb. Brazaus
kienė; globėjai V. Slančiauskas 
ir J. Petraitis. Parengimų ko
misija: P. Pivaronas, H. A. 
Kapturauskas, A. Griška, O. 
Zambliauskienė ir J. Virbickas.

■ Nutarta pasiųsti pasveikini
mas Sandaros seimui ir $15 au
ką. Taip pat išrinkta keturi 
delegatai į Sandaros seimą Chi
cagoje: A. Brazauskienė, O. Gi- 
lienė, F. Savickas ir F. Ru
džius.

Skaityta laiškas nuo Pitts
burgho Jaunų Lietuvių, kurie 
duoda Lietuviškus radio pro
gramų s per KQV stotį kas sek
madienį nuo 10:45 vai. ryte. 
Tuos programus vienbalsiai už- 
girta ir nutarta prisidėti nors 
su maža auka, $5. Taip pat 
įgaliota sekretorius ir pirmi
ninkas pasirūpint kad visi san- 
dariečiai užsimokėtų į Sanda
rą prieš seimą.

J. Virbickas.

LIETUVIŲ VERSLININKŲ, 
AMATININKŲ IR PROFE

SIONALŲ SĄRYŠIS
Ši organizacija yra idėjinė, 

patriotinė vietos Lietuvių orga
nizacija, susitvėrus prieš pus
trečių metų. Per tokį trumpą 
laiką yra daug Lietuvybei nu
veikus. Nors Sąryšis turi spe
cifikai! užvardijimą, vienok ja
me gali priklausyti visi Lietu
viai ir Lietuvaitės be skirtumo 
pažiūrų ar įsitikinimų. Tai vie
nintelė musų mieste organiza-1 
ei ja’ kurioje “įvairaus plauko” 
Lietuviai elgiasi gražiausiame 
sutikime.

Gal kuris ar kuri sakytų kad 
negali būti nariu, nes nėra: 
amatininku, profesionalu. Tai 
pavyzdžiui pažvelgiame į Phi- 
ladelphijos Lietuvių erdvius, 
nuosavus namus, kaip jie pui
kiai ištaisyti, išgražinti; tan
kiausia savom darbščiom ran
kom ir savo gražiausiais suma
nymais. Tai ne tik amatinin
ko bet ir pusėtinai gero inži
nieriaus darbas atliktas. Čia 
veik visi Lietuviai gyveną nuo- 
savuose ir išmokėtuose namuo
se. Panašiai ir su kitais už- 
vardijimais. Taigi visi esame 
tinkami į viršminėtą Sąryšį 
prisirašyti. Ir kuo daugiau ja
me priklausysime tuo daugiau 
ir didesnių gerų darbų nuveik
sime visų Lietuvių ir Lietuvos 
labui. Mokestis į sąryšį tik $1 
į metus.

“KRIKŠTYNOS”, šis Sąry
šis Gegužės 30 d. (Memorial 
Dienoje) Mikelaičio ukėje ren
gia didelį nepaprastą pikniką, 
taip vadinama s organizacijos 
“krikštynas”. Susirašė daug 
kūmų ir kūmučių, ir sudovano- 
jo apie 50 įvairių gražių ir ver
tingų dovanų, kurios teks atsi
lankiusiems į pikniką. Todėl 
būtinai dalyvaukime, šokiams 
gros geras orkestras. Bus įvai
rių gėrimų ir skanių 
džių. Įžanga 
nemokamai.
10 vai. ryto, 
visus Pikniko 
mai.

Kas Gali Gauti 
ves Apdraudos 

kejimus

Senat-
Išmo-

ĮVEDA SVEIKATOS 
LIUDYMŲ REIKA

LAVIMĄ

Su Gegužės 17 diena Penn- 
sylvanijoje ineina galion įsta
tymas reikalaujantis kad poros 
manančios apsivesti turės pir
miau pristatyti sveikatos liu- 
clvmą.

Tas įstatymas sukelia viso
kių protestų iš kelių atžvilgių. 
Vieni sako jog tai varžymas 
žmogaus asmens laisvės; jau
nos porelės nusiskundžia kad 
tas sudaro tam tikrų kaštų, 
apsivedimas pasidaro perbran- 
gus, pergriežtas. Daugelis va
žiuos į kaimynines valstijas 
apsivesti, kur tokių reikalavi
mų nėra.

Tuo budu Pennsylvanijoje 
apsivedimai bent šį pavasari 
žymiai sumažės.

Protestai ir bandymas išven
gti sveikatos patikrinimo prieš 
vestuves butų retas dalykas jei 
kiekvienas pilnai suprastų pa
vojų kokį žmonijai neša sifi
lis: kiek nuo jo žūsta, kiek lie
ka be sveikatos ir kiek nekaltų 
žmonių nuo ja kenčia.

Apskaičiuojama kad Ameri-' 
koje vienas iš kiekvieno de- 
sėtko žmonių yra užsikrėtęs ar 
užkrėstas sifiliu. *Kas met nuo 
sifilio miršta apie 100,000 su
augusių žmonių, ir apie 100,000 
kūdikių gema negyvų. Dešim
tas nuošimtis bepročių Ameri
koje yra sifilistikai, 18 nuoš. 
širdies ligų paeina nuo tos pik
tos plegos, ir 15 nuoš. žmonių 
tarp neregių yra sifilio auka.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

i < •

sulyg So-

MIRĖ JAU 5100 LIE-I KAČINSKIENĖ Amilė (Kvie-
i

TUVIŲ IŠEIVIŲ

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius pasiekia 5100 j 
nuo Vasario mėn. 1937 metų, 
kuomet čia pradėta mirusiųjų 
sąrašas skelbti.

Visų Amerikos Lietuvių pra
šome patiekti informacijas apie 

i jūsų kolonijose mirštančius 
i Lietuvius. Reikalinga pažymė
ti vardas, pavardė, amžius, iš 
Lietuvos paėjimo vieta, kiek 
metų Amerikoje išgyveno, ir 
moterų mergiškas pavardes.

i
i ■
• BAŠKYTS Jurgis, 13 m., mirė 
! Bal. 3, Cambridge, Mass.
j POVILAITIENĖ Petronėlė, 50 

m,, mirė Kovo 22, Red Lod- 
ge, Mont. Amerikoj išgyve
no 36 metus.

PAGIRSKIS Stasys, 51 m., 
rė Bal. mėn., Hartford.
— Panevėžio ap.

BALTUŠIS Povilas, 41 m.,
rė Kovo 6, Berisso, Argen
tinoj, kur išgyveno 14 metų. 
Paėjo Pandėlio par.

HELGERMANAS Albertas. 56 
m., mirė Bal. 9, So. Boston, 
Mass. — Girkalnio p. Ame
rikoj išgyveno 35 m.

VALAITIS Vincas, 91 m., mirė 
Bal. mėn., Lowell, Mass. — 
Jurbarko par.

MORKŪNAS Mykolas, 65 m., 
mirė Kovo 30, Lowell,

BUJIENĖ Jadvyga, mirė
31, Lowell, Mass.

LAZAUSKAS Juozas, 7
mirė' Bal. m., Mahanoy City, 
Pa.

JANKEVIČIUS Juozas, 67 m., 
mirė Bal. 7, Brooklyn, N. Y.

LABINSKAS Pranas, 52 m., 
mirė Kovo 24, Brooklyn.

STRIKAS Izidorius, 93 m., mi
rė Kovo 24, Brooklyn,

VAIDELIS Pranas, 62 m., mi
rė Bal. m., Tamaąua, Pa.

JONAITIS Blanche, 34 metų, 
mirė Bal. 11, Brooklyn.

AMBROZAITIENĖ Juzė, 70 m. 
mirė Bal. 9, Chicagoje. Ame
rikoj išgyveno 55 metus.

EMAŠAUSKIENĖ Anelė, 36 
m., mirė Bal. 9, Edwards- 

” ville, Pa.
JANČIENĖ Eleonora

te), pusamžė, mirė 
Chicagoje. — Telšių
dunavos par., šarakių km. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

PALIUKONIS Kazys, 78 metų, 
mirė Bal. 9, Chicagoje .— 
Ukmergės ap., Kunigiškių k. 
Amerikoj išgyveno 30 m.

KUISIS Antanas, pusam ž i s , 
mirė Bal. 10, Chicagoje. — 
Tauragės ap. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

DAUGIRDAS Jurgis, 38 metų, 
mirė Bal. 11, Chicagoje. — 
Gimęs Braceville, III.

VITKUS Antanas, mirė Balan
džio m., Beloit, V(is.

Gauti išmokėjimus 
cialės Apdraudos senatvės ir 
našlaičių apdraudos programo, 
žmogui reikalinga dirbti prie 
tokių užsiėmimų kuriuos tas 
įstatymas inima, ir uždirbti 
reikalingą sumą prie tų užsi
ėmimų, per. reikalaujamą ber- 
tainių skaičių.

Darbai kurie ineina į socia- 
I lės apdraudos sritį yra užsi- 
i ėmimai fabrikuose, dirbtuvėse, 
i kasyklose, prie Amerikos laivų, 
raštinėse, bankuose ir kitose 
biznio ir industrijos vietose. 
(Darbai kuriuos neapima socia- 
lė apdrauda yra: žemdirbystės, 

' naminės . tarnybos, Federalės, 
! valstijų ir vietinės valdžios įs
taigos, tikėjimiškos, labdary- 

i bes ir kitos ne-pelningos orga- 
| nizacijos).

Gavimui apdraudos, darbi- 
' ninkas turėjo uždirbti $50 ar 
daugiau kiekviename iš reika
laujamo meto bertainių.

ĮKAS YRA
1. Būti 

j lai turėti
bertainius: 
sę išdirbtų 

1 so yra kalendorinių bertainių 
po pirmos dienos Sausio, 1937 

j m., kuomet įstatymas inėjo ga- 
lion ir prieš tą bertainį kuria
me sulauksi 65 metus amžiaus.

Pavyzdin: Sakysim kad tam
stai sueis 65 metai Vasario m. 
1941 metais, ir uždirbai apie 
$69 į mėnesį per 1937 ir 1938 
metus. Bet 1939 m. visai ne
dirbai, neuždirbai $50 per nors 

j vieną to meto bertainį ir ne- 
i dirbai per 1940 metų pirmus 
du bertainių. Su 1940 m. Lie
pos mėnesiu tamsta sugryžai 
prie savo pastovaus darbo, vėl 
uždirbdamas $60 per mėnesį. 
Tat, Vasario mėnesį, kai sulau
ksi 65 metų amžiaus, gali skai
tyti kaipo “išdirbtus bertai
nius” keturis bertainius 1937 
m., keturis bertainius 1938 m. 
ir du bertainius 1940 m., kas 
išviso sudaro 10 bertainių. Iš
viso yra 16 bertainių keturiuo
se metuose nuo Sausio 1 die
nos 1937 metų, kada įstatymas 
i nėjo galėn. Tat tamsta esi 

'kvalifikuotas gauti apdrauda, 
nes 10 bertainių yra daugiau 
negu pusė įstatymo reikalauja
mų bertainių nuo laiko kada 
įstatymas inėjo galėn.

2. Reikalinga turėti mažiau
sia šešis ‘išdirbtus bertainius” 
t. yra pusę skaičiaus bertainių 
nuo Sausio 1 d. 1937 m., kada 
įstatymas inėjo galėn, iki Sau
sio 1 d. 1940 m., kada apdrau
dos išmokėjimai prasidėjo kva
lifikuotiems darbininkams 65 
me’.ų amžiau ir daugiau.

3. Darbininkui sulaukusiam 
65 m. amžiaus prieš Liepos 1 
d. 1940 m. užtenka turėti šešis 
“išdirbtus bertainius”.

4. Kada darbininkas turi 40 
išdirbtų bertainių, jis kvalifi
kuotas prie gavimo apdraudos 
iki bus gyvas, 
gu darbininkas, dabar 
m.
sekančius 10 metų dirba, 
bus kvalifikuotas gauti apdrau
dę, nors jam sulaukus 32 m. 
jis dirbtų prie kito užsiėmimo, 
kurį įstatymas neapima.

Gavimui apdraudos, darbi
ninkas privalo sulaukti 65 
amžiaus ar daugiau, ir sustoti 
dirbęs. Neskaitoma darbinin
kas “prie darbo” jeigu jis už
dirba mažiau $15 į mėnesį prie 
užsiėmimo kurį įstatymas in
ima prie darbo.

Gavimui apdraudos nereika
linga būti Amerikos piliečiu.

PASTABA: Seno amžiaus ir 
likusių našlaičių apdraudos pla
nas inima tik darbininkus ir jų 
šeimas kurie kvalifikuoti sulyg 
šia sistema. Vieša Pagalba

i

užkan-
tik 25c., vaikams 
Pikniko
Maloniai
Komisija

pradžia 
kviečia 
ir Ku- 

Kumas.

JVAIRIANYBĖS

St.KANTRUS DZŪKELIS.
Masonis, 31 metų amžiaus, iš 
Wyoming Klonio, Pa., sugau
tas Miami, Fla., tikietų klasta- 
vime. Mat, jis pasidirbo ark
lių lenktynių tikietus, kurie 
jau buvo žinomi laimėjo. Tei
sėjas jo paklausė apie jo drau
gus tame darbe, bet jis pasa
kė, “Aš savo draugų neišduo- 
siu”.

SARMATLYVAS NUSIŽEN
GĖLIS. Ed. Rupas, 27 metų 
amžiaus, Plymouth, Pa., išmu
šė krautuvės langą, gavo nak
vynės policijos nuovadoje. Ry
te visi nusistebėjo radę jį pa
sikorusį, prie jo gi buvo toks 
raštelis: “Negalėjau panešti
gėdos, pasikoriau. Manęs nie
kas nepajuoks.”

NUSKENDO MOTERIS. Ona 
Regalienė, 65 m., išėjo į krau
tuvę ryto metą, West Pittston, 
Pa. Nesulaukę namie sugryž- 
tant, j ieškodami surado Sus- 
ouehanna upėje jos skrybėlę ir 
užvalkalą. Policija 
upę su prietaisais, bet

BAISI REGYKLA, 
doah miestelyje, tame
Lietuvių išeivijos centre, atsiti
ko baisi regykla: nakties metu 
pradėjo ketvirtdalis miestelio 

slūgti, traškėti, poš- 
po kojų slūgti.

2000 trobesių su- 
milijono dolari-ų

greipste 
nerado.

Shenan-
sename

svyruoti, 
keti, grindys 
Kilo suirutė, 
žalota, virš 
nuostolių.

J. J. Nienius.
J. A., Urbonas

“Dirvos” Agentas Daytone 
534 Michigan Av. Dayton, O

mirė Bal. 
Tauragės 
Lingių k.
22 m.

KVALIFIKUOTAS 
kvalifikuotu priva- 

sekanČius išdirbtus 
Nemažiau kaip pu- 
bertainių kiek išvi-

y

Pavyzdin, 
turi 

amžiaus ir visu laiku

jei-
22

per 
.jis

m.

TABOR FARM, Sodus, Mich., žinomo Lietuvio veikėjo Juo
zo Bačiuno garsi vasarvietė, kur Lietuviai inteligentai ato
stogauja. Šie yra nauji įtaisymai toje ukėje, kurių prieš 
kelis metus nebuvo. Informacijų apie atostogavimą Tabor 
Farmoj galit gauti rašydami: Tabor Farm, Sodus, Micho

(Public Assistance) federalis- 
valstijinis planas, kuris teikia 
pašalpą neturtingiems seniems, 
akliems ir vaikams, yra kitas. 
Informacijų apie viešą pašalpą 
kreipkitės i artimiausią labda
rybės įstaigą savo mieste.

PRAŠYMAS KOLO
NIJŲ KORESPON

DENTAMS

Ekonominio Centro Valdyba 
prašo kolonijų veikėjų ir ko
respondentų skubiai prisiųsti 
keturis ar penkis vardus ir ad
resus savo Lietuvių biznierių 
ir profesionalų: daktarų, advo
katą ir kitų, kokie jūsų kolo
nijoje randasi.

Visą tą informaciją galit su
talpinti ant atvirutės už lc.

Atlikit 
mi kitai 
svarbus.

Surašę 
adresų,
kančių antrašu:

tą šiądien, neatidėda- 
dienai, nes reikalas

tuoš" keletą vardų ir 
tuojau pasiuskit se-

Ekonominio Centro Valdyba 
629 — 54th Street, 

Pittsburgh, Pa.

T
® CHICAGO, UI. — Dienraštis 
Daily T i mes plačiai aprašė apie 
naujai išleistus Lietuvos pašto 
ženklus pąminėjimui Vilniaus 
atgavimo.

—Prie Margučio tapo suor
ganizuotas klubas Jaunoji Lie
tuva, kurio tikslas organizuo
ti Lietuvišką jaunimą.

77ORCESTER, Mass. — šv. 
Kazimiero Lietuvių parapijos 

bazaras per kelias dienas pa
darė parapijai $2,000 pelno.
® BUENOS AIRES, Argenti

na. — Lietuvių Tumo-Vaiž
ganto mokykla gyvuoja gerai, 

pa lanko apie šimtas Lietuvių 
vaikučių.
® CHICAGO, III. — Prie SLA.

Seimo bus surengta dailes- 
rneno( paroda,
ir apielinkėje yra keliolika ge
rokai pasižymėjusių piešėjų ir 
skulptorių iš jaunosios Lietu
vių gentkartės.

Taipgi manoma surengti 
tuvių moterų rankdarbių 
rodą tuo pačiu kartu.
® WORCESTER, Mass.

landžio 14 d. Sandaros 16-ta 
kuopa turėjo savo banketą, ku
riame garbės svečiu buvo bu
vęs Baltimorės trafiko vyriau
sias teisėjas W. F. Laukaitis. 
Dalyvavo svečių iš Conn. ir 
kitų Mass. miestų.
@ PROCKTON, Mass. —- San

daros apskritis rengia Lietu
vių Aviacijos Dieną Gegužės 
26 d., pagerbimui žuvusių did
vyrių lakūnų Dariau sir Girė
no.

nes Chicagoje

® FOSTON, Mass. — Lietuvos
Lloydo laivas “Denhy” stovi 

Bostono vandenyse, negali iš
plaukti į Lietuvą dėl praplitu- 
sio karo Skandinavijoje.

AUKOS
Vilnijos Lietuviams

Remti

L ietuvos Generalinis Konsu
late 3 New Yorke skelbia aukų 
pakvitavimą Nr. 33, kuris ap
ima aukas iš sekančių 
ją: 
Winnipeg, Kanada 
Binghamton, N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Washington, Pa.
New Yorko Liet. Dienos

Pas. Par. komitetas $116.84 
Toronto, Kanada 36.93
Great Neck, N. Y. 10.75
Brooklyn, N. Y., Lietuvių

Kontraktorių Sąr. 
Baltimore, Aid. 
L. J. Esunas, Wash.

Viso 
Anksčiau skelbta 
Bendrai Vilnijos

Lietuviams

koloni-

550.00
25.00

D.C. 5.00 
$788.54 

11.544.97

$12,333.51
Vyr. Ko-Ši suma pervesta 

mitetui Vilniaus Kraštui Rem
ti.

VILNIAUS GELEŽINIAM
FONDUI

New York, Lietuvių Dienos 
'Pas. Par. komitetas

Nuo 1940 m. pradžios 
gauta ir paskelbta 
Viso V. G.

ši suma
, Geležiniam

Lietuvos
latas visiems aukojusiems, 
kūjams bei šiaip prisidėjusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Consulate General of
Lithuania

16 W. 75 St. New York, N.Y.

116.83

19.59 
$136.42 

Vilniaus
Fondui
pervesta 

Fondui.
Generalinis Konsu- 

rin-

X

ELEKTROS SROVĖ PLAU
KUOSE. Thomas Jackson* New 
Yorke uždėjo ranką ant elek
tros srovės mekanizmo 3,000 
watts srovės. Srovė perbėgo 
per jo kūną, plaukai jam atsi
stojo ir srovė žybčiojo plau
kuose, bet jam nekenkė. Elek- 
tres inžinieriai tyrinėja tą ap
sireiškimą.
ę*1

12, Chicagoje. 
Kuntaučių p., 
Amerikoje iš-

Morta (Vez-

užmu-
15 d..,

(St

-.4

mi-
Ct.

mi-

Mass.
Kovo

metų,

čaitė), pusamžė, mirė Bal. 
12, Chicagoje. — Nevarenų 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

LĖšINSKIĖNė Barbora (Toi- 
vaišaitė), pusamžė, 
11, Chicagoje. — 
ap., Girdiškės par., 
Amerikoj išgyveno

MINEIKA Benediktas, pusam
žis, mirė Bal.
— Telšių ap., 
Purvaičių k. 
gyveno 35 m.

KRAUJALIENĖ
dzunaitė), pusamžė, mirė 14 
Bal., Chicagoje. — Biržų ap. 
Pilučių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

ŽIEDAS Adolfas, 25 m., 
štas automobilio Bal. 
Chicagoje.

SRUOGINIENĖ Marcelė
niulytė), pusamžė, mirė Bal. 
14, Chicagoje. — šakių ap., 
Gelgaudiškio p., Jankūnų k. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

NAINIS Vincas, seno amžiaus, 
mirė Bal. 16, Chicagoje. — 
Joniškio par., Burniškių km. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

NEVĘDONSKAS Matas, 71 m. 
mirė Bal 9, Toronto, Kana
doj. Gimęs Alvite, Suv. ap.

VIŠNIAUSKAS Pranas, 60 m., 
mirė Bal. 15, Bristol, Conn.

NUOBARIENĖ Vincenta, mirė 
Bal. 15, Brooklyn, N. Y.

PETRAITIS J., 76 metų, mirė 
Kovo 16. Valentin Alsino j e, 
Argentinoj.

KARPAVIČIUS Juozas, 47 m., 
mirė Bal. 14, Maspeth, N.Y.

KNARUŠINSKIENĖ Matilda,
83 m., mirė Bal. 15, Brook
lyn, N. Y.

KAšIŲpiĘNĖ Estera, mirė 4 
Balandžio, Plains, Pa.

BIELONIS J., mirė Bal. 13 d., 
Duryea, Pa.

DAPKIENĖ Ona, 48 m., mirė 
Kovo 29, W. Nanticoke, Pa.

MEMESKIS Juozas, mirė Bal. 
6, Duryea, Pa.

KANADOS LIETU
VIŲ ŽINIAI

X

i

(Šarkiu-
Bal. 9, 
ap., Go-

Lietuvos Generalinis . Konsu
las G. L. P. Grant-Suttię pra
neša Kanados Lietuviams kad 
dėl karo Anglijos su Vokiečiais 
Skandinavijoje, paštas į Lietu
vą iš Kanados nutrauktas. Kas 
turi kokių, reikalų su Lietuva 
prašomi kreiptis į Konsulatą: 

Lithuanian Consulate 
General

110 E. George Street 
Toronto, Ont. .

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Ar žinot kad ateina Vasara?
Lie- ® Ir vasaros metu pasaulyje dedasi visokį 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.
e 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- 
Jeigu norit kad pasiųstume

® Jei
siųskit Administracijai jo pilną antrašą.
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit 
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.

Visus laiškus adresuoki! sekančiai:

I R V A.

•u

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

6
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VOKIEČIAI SKUNDŽIASI PASAULIUI 
ANT LENKU ...

Platina Knygą “Lenkų Žiaurumai prieš Vokiečių 
Mažumą Lenkijoje“

New Yorke pradėjo veikti : 
visu smarkumu “Vokiečių In
formacijos Knygynas”, kuris 
didelėmis daugybėmis platina 
visokią literatūrą prieš visus 
savo pavojingus kaimynus ir 
pateisina Vokiečius.

Mums Lietuviams gana svar
bu yra to knygyno išleista di
delė knyga, net 260 puslapių, 
su daugybe iliustracijų, foto
grafijų ir dokumentų nuotrau
kų, kuri pavadinta “Polish Acts 
of Atrocity Against the Ger- 
man Minority in Poland”.

Knygos pradžioje paduoda
ma įvairių kitų šalių rašytojų 
ir korespondentų atsiliepimai 
apie Lenkų žiaurumus mažumų 
persekiojime. Viena pastaba, 
tūlo Prancūzo Pierre Valgi- 
gere, prisimena ir apie Lenkų 
žiaurumus Vilniuje:

“... .Jie (Lenkų valdinin
kai) kankina tuos kurie atsisa
ko prisipažinti, tokiais žiauriais 
kankinimais kad Viduramžių 
Inkvizicijos darbai pasidaro 
palyginamai niekas prieš kan
čias kokias paneša kaliniai nuo 
Lenkų Vilniuje ir apielinkese.”

Paminima ištraukos ir apie 
kankinimus Ukrainiečių ir ki
tų, ir po to ištisai kalbama apie 
kankinimus Vokiečių mažumos, 
gyvenant po Lenkais. Knyga 
nusako kad Lenkai išžudė arba 
kitaip pradangino 58,000 Vo
kiečių ....

nuota propaganda, dideliais pi
nigais pasaulį pasiekia.

šia knyga/ir kitais savo raš
tais Vokiečiai pasitarnauja iš
kėlimui Lenkų žiaurumų, 
ir po laiko, kada Lenkai 
suminti, kada jų valstybė 
plėšyta, Lenkijos vardas 
žemėlapio nubrauktas.

A. žmogus.

kad 
jau 
sū

ri u o

SOCIALĖ GLOBA
LIETUVOJE

PAVASARIUI ŠVINTANT
(LAIŠKAS Iš LIETUVOS)

Rašo C. Petrikas (specialiai Dirvai).

KĄ KALBA DAR
BININKAS

lingi ir jos laukia. Jiems į pa
ramą turėtų ateiti visi dirban
tieji Lietuviai. Juk Lietuvio 
yra pareiga remti Lietuvį. Tat 
remkim Vilniaus Lietuvius — 
siųskime savo dolarines, pen
kines ir dešimtines į Lietuvos 
Konsulatus ir atitinkamus vie
tos komitetus. Bukime gyvi ir 
jautrus. Įsivaizduokime nelai
mingųjų padėtį ir skubiai eiki
me jiems į pagalbą. - Kas duo
da skubiai ir nuoširdžiai — tas 
duoda šimteriopai. Vilnietis.

Kitas Lenkų laikraštis, Zgo- 
da, Bal. 11. d., štai kaip rašo:

“Vokietija ir Rusija peržen
gė visas tarptautines teises ir 
jos turės atsakyti labai sunkiai 
tarptautiniame teisme.

“Reikia pasakyti kad Rusija 
neturėjo mažiausios teisės už
grobti Lenkijos žemių ir da
linti jas kam tik nori kaipo do
vaną. Lietuviai tegul žino kad 
jie jau faktiškai ramus apsigy
nimo žvilgsniu, jie stovi po ba
tu Rusiško raudono imperializ
mo. Lietuviška valdžia turi 
taip elgtis kaip Stalinas pirštu 
pamoja. Lietuvos viduje ran
dasi Sovietų garnizonai. Lie
tuvos nepriklausomybė ir su
verenumas yra parašytas ant 
popierio tik iki laiko, tas reiš
kia iki Rusija užimta svarbes
niais reikalais. Anaiptol Lie
tuva sutiko laisvai duoti Rusi
jai operuoti savo bazes viduje 
Lietuvos.
laisvę Lietuvą už 
ir su Vilnium.”

v *
šie straipsniukai

nų Lenkų didelį nepasitenkini
mą kad Lietuva ima tvarkyti 
Vilniaus kraštą Lietuviškai.

Savo grobišiškus darbus Vil
niaus krašte, Lietuvių perse
kiojimą Lenkai neprisimena., 
bet aimanuoja kad jiems skau
da kai Lietuviai juos pastato į 
jiems pritinkamas vietas.

Tūlas K. V. Vosilius siųsda
mas Vilniečiams ir šventosios 
uostui auką štai kaip rašo: 

‘Šiuomi vėl prisiunčiu 820. 
$10 skiriu Vilniaus reikalams 
ir $10 šventosios uostui.

“Man net sarmata kad Ame
rikos Lietuviai šventosios sta
tybai suaukojo iki šiol tik $36 
su mano $20, kuriuos paauko
jau praeitais metais. Iš šio , 
matosi kaip mes nerangus ir 
apsileidę tautos reikaluose.

“Aš manau kad tautos rei
kalams kiekvienas darbininkas 
turėtų paaukoti bent po $1, o 
profesionalai ir biznieriai bent 
po 5—10 dolarių.”

Tai praktiška ir sveika gal
vosena. Dolaris ar penkinė-de- 
šimtinė mažai ką reiškia at
skirai, bet sudėjus kelis ar ke
liasdešimtis tūkstančių vienon 
vieton reiškia labai daug. Dėl 
dolario ar dešimtinės nei vie
nas nenubiednės, bet tie dola- 
riai ir dešimtinės sudėti krū
von ir pavartoti geram tikslui 
daug ką padarys: ne vienam 
ašaras nušluostys, ne vieną al
kaną papenės ir ne vieną nu
plyšusį pridengs bei sergantį 
gydymo patarnavimu aprūpins.

Beturčių ir darbo dirbti ne
galinčių Vilniaus krašte yra 
daug. Jie paramos yra reika-

Štai Lietuvoje pradėjo busti 
pavasaris. Saulutė kiekvieną 
dieną kopia vis aukštyn ir auk
štyn, tirpindama sniegą, kurio 
šiais metais vietomis prisnigo 
po keletą metrų, žmonės lau
kia pavasario, nes žiema pabo
do. Ji šiais metais buvo ir il
ga ir žiauri: laikais šalo dau
giau kaip 40 laipsnių šalčio pa
gal C. Praėjusių metų ruduo 
buvo labai sausas, vasara kri
tuliais taip pat nepasižymėjo, 
tai ūkininkų daugelis turi var
go su pašaru.

Pavasaris jaučiamas ir atva
duotoje Vilnijoje. Čia eina di
džiausi pasiruošimai vasaros 
darbams. Daugiausia darbo 
turi žemės Ūkio Ministerija, 
kuri sniegui nutirpus pradės 
dalinti nusavintus dvarus.

Taip pat ruošiamasi 
sausinimai pelkių, kurios 
neduoda jokios naudos, 
niečiai žemės reformos 
taip sakant išsižioję, 
kai. 
žmonės į dvarus žiūrėdavo var
vindami 
žmonės 
dvarai 
laukus, 
vo šlapias tai kaimo žemė bu
vo klonyje, o dvaro ant kalniu
ko; jeigu žemė smėlinga-sausa 
tai dvaras klonyje, o kaimai 
ant kalniuko. Vienu žodžiu 
ūkininkas buvo nugrūstas į 

i blogiausius plotus. Dabar kai- 
j miečiai ilgisi pavasario ir lau
kia žemės reformos pradžios. 
Jau prieš Velykas gauti žemės 
buvo paduota 5000 prašymų.

Išviršinė Vilniaus išvaizda 
taip pat keičiasi. Įstaigos taip 
pat keičiasi. Įstaigos tvarko
si, keliasi iš Kauno į Vilnių ir 
Vilnius lietuvėja 
bet valandomis, 
gyje Vilnius buvo 
tautintas. Dabar 
jis vejasi praleistą laiką, šią
dien dažnai gali pamatyti Vil
nietį sėdintį kirpykloje, valgy
kloje ar net geležinkelio stoty
je besimokinantį Lietuvių kal
bos iš naujai išleistų vadovė
lių.

Tik dar kol kas vis nesusi
dorota su Lenkiškąją kunigija. 
Vilnijos bažnyčiose dar dažnai 
gali išgirsti Lenkiškos propa
gandos. Vilniaus arkivyskupas 
iki šiai dienai neskiria į Lietu
viškas parapijas Lietuvių ku
nigų, o gimnazijose netvirtina 
valdžios pristatytų kapelionų. 
Bet ateis ir jų laikas.

Šiomis dienomis Vilniaus Ka
ro Komendantas ištrėmė iš 
Vilniaus vieną kunigą agitato
rių. Manoma kad tai bus pra
džia griežtesnės politikos prieš 
dvasiški ją, kurios taip pasi
genda Lietuviai.

Švietimo srityje padaryta ir
gi labai daug. Jau visur įstei
gta Lietuvių mokyklos. Nors 
dalyje jų šalia Lietuvių moky
tojų palikta buvusieji mokyto
jai, bet jiems paskirtas termi
nas išmokti Lietuvių kalbą.

Administracija baigia visiš
kai susitvarkyti. Lenkai, buvę 
valdininkai, stebisi kaip gerai 
Lietuviai moka organizuotis. 
Ten kur buvo trys-penki Len
kų valdininkai ir negalėjo ap
sidirbti, dabar užtenka vieno 
valdininko, o ir pats darbas ei
na daug sklandžiau.

Taip pat pradedama apsi
tvarkyti ir su pabėgėliais iš 
Lenkijos, kurių pas 
apstus skaičius. Jie 
teikiamų pašalpų ir 
keldavo šiokių-tokių 
mų. Dabar dalis jų 
į SSSR., dalis į Vokietijos už
imtas sritis, o tie kurie iki ka
ro galo nenori iš Lietuvos iš
vykti, jie iškeliami iš Vilniaus 
ir apgyvendinami Lietuvos pro
vincijos mažuose miesteliuose. 
Čia negalintieji dirbti bus šel
piami Liet. Raud. Kryžiaus, bet 
sveikiems reikės jieškoti dar-

I

KAUNAS. — Socialės globos 
tvarkymui šymet iš valstybės 
iždo teks išleisti daugiau negu 
pernai, nes daug varguomenės 
prisidėjo atgautoje Rytų Lie
tuvoje.

Vidaus reikalų ministerija 
šymet numato labdaros įstai
goms ir draugijoms išdalinti 
850,000 litų, valstybinėms prie
glaudoms laikyti 1,100,000 lt.; 
atskiriems asmenims šelpti — 
1,742,000 litų; dvarų seniems 
darbininkams šelpti 115,000 
litų.

Valstybės įnašai iš iždo: Li
gonių kasai 500,000 lt., Viešų 
darbų fondui 1,353,000 lt. (be 
to dar 3,000,000 lt. į šį fondą 
skiria iš nepaprastų išlaidų) ; 
Darbo Rūmams 320,000 litų; 

' nukentėjusiems nuo nelaimin- 
Keista kad Vokiečiai tai ži- į gų atsitikimų dirbantiems že-! 

nodami per kelis metus visai I mės ūkio darbuose aprūpinti I 
dėl to nesisielojo, net sutartis 
su Lenkais darė, draugiškumą 
rodė. O gal tas viskas buvo 
tik Lenkų apgavinėjimui ir pa
laikymui jų gerais kaimynais 
iki ateis laikas....

Apie Lenkų žiaurumus liudi
ja ir patys Ukrainiečiai ir ge
rai tą patyrė savo kailiu Vil
niaus krašto Lietuviai.

Tačiau, tokia tauta kaip Vo
kiečiai, kurie patys atsižymėję 
žiaurumais, kurie patys žudė 
ir įvairiai kankino ir persekio
jo savo mažumas, kurie, kaip 
žinome, net Lietuvių valdoma
me krašte priėjo tokių aktų 
kaip nužudymas teismo tar
nautojo, savo užgaidų prave- 
dimui, drysta skelbtis pasau
liui kaip juos kiti kankino!

Bet išdalies yra gerai kad 
tas padaryta, nes tą ką gali 
padaryti propagandos atžvilgiu 
Vokiečiai mes Lietuviai nega- 
ėjom: pasaulis nenorėjo klau
syti Lietuvių ir Ukrainų nusi
skundimų, iškėlimų Lenkų bar
bariškų darbų; pasaulio spau
da daugiausia atsisakė priimti 
žinias apie tuos žiaurius Len
kų darbus. Lenkai buvo žino
mi kaipo laisvę atgavus, iš po 
Rusijos ir Austrijos pasiliuo- 
savus tauta, gyvenanti savo 
interesams, sunkiai dirbanti ir 
saugojanti savo laisvę.

Vokiečiai savo gabiai supla-

socialinėmis ligomis; 
kovai su limpamomis 

1 mil. litų beturčiams 
120,000 lt. sveikatos

450,000 lt.
Sveikatos reikalams numa

tyta: 57,000 lt., medicinos per
sonalo kursams; 560,000 lt. ko
vai su 
3350,000 
ligomis; 
gydyti;
propagandai.

Kaimo gyventojų sveikatos 
reikalams rūpinti 1,032,000 lt. 
ir protiniai sergantiems globo
ti 250,000 lt.

Viso grynai socialiniams rei
kalams skiriama 6,400,000 lt.; 
sveikatos reikalams 
000 litų.

3,360,- 
Elta.

KEISTENYBĖS

Antai Latvija, Estija ir 
Suomija, ypatingai pasta- 
dabar po karo, j ieško dali

jau laikas

dideli 
dabar 

Vil- 
laukia

Ne juo- 
Lenkų valdymo laikais

seilę, nes apielinkėje 
mažažemiai, o be to 
turėjo derlingiausius 
Jeigu žemėvaizdis bu-

bo. 
net 
roji 
gybės darbininkų,
duoti Lenkams atbėgėliams su
prasti kad gana prisisvečiavo: 
kas nedirba tas ir nevalgo.

Lietuvoje vidaus gyvenimas 
pastaru laiku pasunkėjo. Vi
sos prekės stipriai pabrango. 
Mat, vykstąntis karas sunkiai 
atsiliepia į prekių išvežimą ir 
atvežimą. Jau buvo daug at
sitikimų kad laivai su Lietuvai 
vežamomis prekėmis nusken
do. šitokia pavojinga kelionė 
labai pabrangina transportą, 
kas atsiliepia į prekių kainas. 
Teisybė, buvo atsitikimų kad 
ir vietiniai pirkliai, daugiausia 
kitataučiai, naudodamiesi sun
kumais bandė pasipinigauti, 
bet čia juos sudraudė kainų 
tvarkytojas didelėmis baudo
mis.

Tai tiek šiuo laiku. Kitą 
kartą parašysiu iš kitų sričių. 
Linkiu broliams Amerikiečiams 
laimingai sulaukti vasaros. 
Lietuva, 
Bal. m., 1940.

LENKAI AIMANUO
JA PO LIETUVIAIS

Sutiko atiduoti į
Vilnių,

¥

parodo

ne- 
net

po-

Lenkų laikraštis Narod Pol- 
ski (Amerikoje) Balandžio 11 
d. įdėjo ištrauką laiško rašyto 
iš Vilniaus. Laiško turinys se
kantis :

'DARBININKAI IŠ LIETU
VOS VALDININKAIS

((

I

CHICAGO, ILL.

ne dienomis 
Istorijos bė- 
smarkiai nu- 
karštligiškai

KLAIPĖDOS krašte likusie
ji Lietuviai darbininkai, Lietu
vos piliečiai, iš ūkių paleidžia
mi ir gryžta atgal į Lietuvą, o 
į jų vietas pastatomi iš buvu
sios Lenkijos atgabenti darbi
ninkai. Lietuvoje sugryžusieji 
paskirstomi sulyg jų amatų 'ir 
užsiėmimų ir jie palengva ap
rūpinami darbais.--------------------------------------,

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 orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu že
mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M. Zukaitis
334 Dean Bldg. 

Spencerport, N. Y.

JIE

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas ’

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago. III

saulė.... mei- 
meilė yra gy- 
yra gyvenimo

atvaizduojama
Jeigu pa-

SKAITYKIT
VIENYBĘ

ir• VIENYBĖ — seniausias 
geriausias Lietuvių laikraš

tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brcoklyn, N. Y.

Anuo metu vienas Airis pa
sididžiuodamas Airių industri- 
jiniais ir kultūriniais nuopel
nais pateikė ir kai kuriuos pa
vyzdžius : Esą: “žiūrėkite, Ai
riai žemę apdirba kuogeriau- 
sia; Airiai kuopuikiausia nu
tiesia geležinkelius; Airiai įkū
rė kuopuikiausius parkus; Ai
riai įsteigė didžiausius mies
tus; Airiai pastatė gražiausias 
bažnyčias; ir Airiai pabudavo- 
jo milžiniškus kalėjimus”.

Čia vienas iš klausytojų at
siliepė: “Ir visa tai dėl Airių!”

Dabar tūla rašė ja aukštinda- 
dama meilę, užbaigia sekan
čiai: “Meilė yra 
lė yra ramybė; 
venimas; meilė 
paslaptis.”

Bet čia meilė
tik iš vienos pusės, 
žvelgsime į meilę iš kitos pu
sės pamatysim kad me’ilė yra 
akla, kuri atsisako saulę (švie
sybę) matyti; meilė pilna go
dumo ; meilė savmyle; meilė 
yra karštligė; meilė šeimynų 
ardytoja; meilė nesiskaito su 
padorumo etika, tiesomis ir sa
kramentais; ir meilė yra žmog
žudė.

Berods, juk ir pasakiškos 
“meškos pasitarnavimas” įvy
ko dėl savo meisterio meilės.

Išvada bus ta kad meilė kaip 
ir kitas viskas pasaulyje, turi 
dvi puses, kurios atspindi nuo 
meilužio ir meilužės logiškumo, 
sąžiningumo ir pastovumo bu
do : vienus kilniais padaro, o 
kitus kalėjime uždaro — vis 
dėl meilės! . J. S. Sudavas.

mus buvo 
nežiūrint 
išlaikymo 

neramu- 
išvažiavo

valdinin- 
Mus visus bando išstum- 
Vilniaus. Daug sykių Į 
radio aiškina kad Lietu- 
truksta darbininkų, nes 

kaimiečiai tapo

AMERIKOS POEZIJOS AN
TOLOGIJA vardu “The Poetic 
Voice of America, 1940”, su 
įrašu: “A collection of poems 
by present-day writers whose 
work deserves a wide. audience. 
These poets give voice to the 
thoughts of America — Ame
rica the lašt hope for world 
peace”. Tas veikalas išeisiąs 
Birželio mėnesį, turės ir Arėjo 
Vitkausko poezijos, parašytos 
Angliškai. Knygoje bus ir au
torių biografinių žinių. (Lei
dėjų žodžiais: “This book is a 
mani-festation of the vigorous 
blossoming of cultural Ameri
ca. It represents one of the 
finest things of which this 
country is capable. What it 
stands for is a beacon for all 
the world.”

“Visas užlaikymas musų bro
lių jageloniečių yra melagingai 
apgirdyta baisiausia neapikan- 
ta. Vilniuje ramu, mes visi 
atleisti iš darbo. Darbus turi 
tiktai Lietuviai ir maža sauje
lė mūsiškių kurie darbavosi ir 
dirba žinoma dėl ko. Į darbą 
nei vieno Lenko niekur nepri
ima, net ir mums kariškiams 
visur darbas atsakyta. Mes 
esame nuteisti badauti. Valdi
ninkais pastatyta Lietuviški 
‘chlopai’, kurie neturi mažiau
sio supratimo būti 
kais, 
ti iš 
dieną 
voje
visi Lietuvos 
valdininkais.

“Musų mokyklas uždarė, pa
siliko tik Lietuviškos. Moky
tojais Lietuviški ‘chlopai’, ir ką 
jie ten mokina tai musų protas 
negali mums išaiškinti. Musų 
visas mokyklų bibliotekas su
degino, o musų studentai su
kėlė pasipriešinimo pogromą.

“Laikraštis ‘Nowe Slowo’, 
Lietuvių leidžiamas, yra tiek 
nusistatęs prieš mus Lenkus 
kad viršija net Lietuvišką laik
raštį ‘Vilniaus Balsas’, stačiai 
šaukia Lietuvius kad išpjautų 
Lenkus.

“Valgio po krautuves yra la
bai daug, bet labai brangu. 
Vilnius dėl Lietuvių yra per- 
didelis ir jiems jis nereikalin
gas. Jie tik daug pinigų aik- 
voja, o naudos iš jo mažai. Vi
si parašai ant iškabų vien tik 
Lietuviškai parašyti. Iš svar
besnių gatvių visos Lenkiškos 
krautuvės panaikintos, likę tik 
Lietuviškos.

“Musų miškuose apielinkės 
Lietuviai daro visokius koku- 
sus. Dabar Lietuvos valdžia 
kalbina musų jaunuomenę sto
ti į kariuomenę, bet savo valia 
niekas nenori eiti. Girdėti kal
bant kad bus imami prievarta, 
ir už mažiausį musų pasiprie
šinimą jie su mumis pasielgs 
brutališkai.”

t

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

REIKALAUJA

TO !
Ohio motoristai nubalsavo 
kad aliejaus patikrinimas 
automobilyje yra antras po- 
puliariškumu iš visų SOHIO 
patarnavimų. Jie žino kad 
tas gelbsti apsaugoti bran
gius motorus nuo aliejaus 
išsekimo pavojaus. Apsisau- 
gokit! . . . duokit SOHIO 
patikrinti jūsų aliejų regu
liariai! Tai patarnavimas 
kuri SOHIOANS noriai at
lieka. The Standard Oil 
Company (Ohio)

HOODS UP!
a Saf ety Service for You 1

Clevelando Balsuotojai
SULAIKYKIT Politišką Raketieriavimą!

MUSŲ

Clevelando Miesto Mokyklose
Kaip ilgai jus Tėvai, Namų Savininkai ir Nuomininkai leisit Clevelando Viešųjų 
Mokyklų Systemai išnaudoti save išlaidžiais ir nuostolingais Didumos Bloko Mo
kyklų Tarybos Narių sauvaliavimais, kurių tūli naudoja Mokyklų Systemą pasi
stūmėjimui save pirmyn politiškame lauke ateityje?

Grąžinkit Mokyklas Vaikams Jų
Mokinimosi Tikslams

Kada POLITIKA, AIKVOJIMAS ir SAVI REIKALAI bus išmesta ir Mokyklos 
sugrąžinta jų tikrajam tikslui — mokymui musą VAIKŲ?

EIKIT BALSUOTI
Antradienį, Gegužės 14

ir

BALSUOKIT

"AGAINST
TAX LEVY

99

Balsuokit prieš uždėjimą 
daugiau taksų sumoje 

$2,416.200

OFFICIAL QUESTION 
OR ISSUE BALLOT

\
Cleveland City School District

PROPOSED TAX LEVY FOR 
CURRENT EXPENSES

ŪSE X ONLY IN MARKING BALLOT
: An additional tax for the benefit of 
: the Cleveland City School District for 
:the purpose of Current Expenses at a 
■rate not exceeding One (1) Mill for 
: each one dollar of valuation, which 
jamounts to no dollars and Ten (10) 
iCents for each one hundred dollars of 
: valuation, for Two (2) years.

| FOR THE TAX LEVY

X | AGAINST THE TAX LEVY
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T IETUVOJE dar vis kyla į viršų ta primityvė, nekal- 
ta, toli nuo’moderninio gyvenimo užsilikus dvasia, 

kuri įsigavo į musų žmonių mintis baudžiavos ir prie- 
spaudų laikais. Šiame Dirvos puslapyje patiekiame dve
jetą eilėraščių, kurių vienas, “Kas Man Aukso Burtai?” 
labai ryškiai kelia į viršų tą Lietuvio vergiškumą, neno
rėjimą sekti civilizuoto gyvenimo, prie jo taikytis. Lie
tuvis lyg nori nusisukti nuo to ką £gų dienų gyvenimas 
teikia ir reikalauja, ir susimąstęs vaikščioti nuo “smut- 
kelio prie smutkelio”, be jokio pasiryžimo vytis pasaulį 
ir žengti pirmyn kartu su visais.

Dirva pakartotinai reiškė kad iš praeities tik stip
rybę semkime, kuogreičiausia atsikratydami to mums 
svetimųjų inauklėto nusižeminimo ir išsižadėjimo “že
miškų marnasčių”.

Jei patys iš savęs nepajiegiame susirasti dvasią ke
liančių akstinų, jieškokime to praeityje — didžiuose mu
sų tautos galiūnų darbuose, bet naikinkime, raukime iš 
šaknų visus nusižeminimus inauklėtus mumyse Lenkų 
dvasiškuos ir ponų ir Rusų valdovų.

Netoli nueis tauta kuri, lyg tikslo gyvenime netu
rėdama, šventadieniškai nusiteikus, nusižeminus, žings
niuos nuo vieno “smutkelio” prie kito, ir priklaupus siųs 
savo pamaldų poterėlį į aukštybes.

Yra kitas mums žinomas, geresnis, ir pačių tikybos 
skelbėm teikiamas posakis, DIRBK. IR DIEVAS TAU 
PADeS! Mažai ral būt, ir Aukščiausis įvertina tingi
nio ?a' ir nuoširdžiausią malcą. tokio tinginio kuris net 
anksčiausia keltų ir vėliausia gultų, kad tik daugiau 
prišimeldus, jeigu jis nesistengs savo prakaitu sau duo
ną pelnyti, bet norės visko gauti be darbo.

Prasta bus ta tauta kurios žmonės tik šiek-tiek že
mę prasikrapštė, sau ši o-to užsiauginę, pramis. Kurie 
nesirūpins traktoriais, kurie negerins savo sėklų, galvi
jų veislių, kurie nesirūpins rasti pasaulyje rinkas ir sa
vo produktus greitais traukiniais, laivais ar net lėktu
vais išsiųsti.

Aukščiausias davė mums protą, rankas, davė mede- 
gą darytis sau reikmenis, padargus ir viską kas reika
linga padarymui musų gyvenimo pažangesniu. Naudo
kimės tuo iki pilniausių išgalių.

Kartu prie tų eilių pridedame ir kitas, “Lietuvos La
kūnai”. Šis eilėraštis jau visoje pilnumoje reiškia nau
ją dvasią — ir tas muš džiugina: parodo kad Lietuvoje 
greta tų “nuolankiųjų” randasi ir kitų, kurie į gyveni
mą žiuri moderniškomis akimis, kurie moka įvertinti ir 
didžiuotis orlaiviais, kuriuos tenkina “propelerių dai
na”, o ne erzina, kaip tą pirmesnį poetą, kuris nenori 
savo šalyje matyti asfaltinių kelių, kuris nori basas po 
rasas braidyti....

TAUTOS HIMNĄ
SIŪLO PERREDA

GUOTI

Tūlas Mokytojas Lietuvos 
Aide štai kaip rašo sąryšyje su 
spaudoje pasklidusiomis prie
kabėmis į Tautos Himną:

Poteriai, kuriuos jau šeštas 
amžius kalbame, buvo prisisun
kę barbarizmo (svetimų kalbų 
žodžių). Tačiau šiame amžiu
je musų pateriai liko išgrynin
ti, betgi niekas neniekino ir ne
niekina senoviškai kalbėtų po
terių.

Ir “Pulkim ant Kelių” jau 
prarado barbarizmus, ir supli
kacijos. Tų giesmių nei seno- 

' sios, nei naujosios redakcijos 
niekas neniekino. O jei apie 
jas būdavo kalbų tai tos kalbos 
siekė pagerinimo tikslo.

Kas kitiems šventa, kilnu, 
nevalia to niekinti.

Dabar susilaukėm nepapras
tų niekintojų, kurie užkliuvo 
musų tautos himno. Net į sa
kyklas toks niekinimas įsikrau
stė. Tatai ir skaudu ir ne
gražu.

Kalbant apie tautos himną, 
galima butų kalbėti apie jo pa
gerinimą. Pakeitimo nereikė- 

i tų, nes musų himno melodija 
mus žavi. Tačiau musų himne 
yra šis-tas ir keisto. Būtent, 
jame klaidingai sukirčiuojami 
žodžiai: didvyris, praeities, te
gu, vardan, vienybė. .Vis tai 
klaidos.

Galima butų musų himnas 
atredaguoti taip kad nedingtų 
jo idėjos, tačiau pražūtų klai
dos.

Kadangi daugumas Lietuvių 
yra religingi, galima butų atre- 
daguojant ir Dievo vardas 
įterpti, kad kai kas neprunkš
tautų, ar nesiultų himno pakei- 
tuoliu Maironio giesmės iš
traukų, “Apsaugok, Aukščiau

sias”, kur yra net dvi kalbos 
klaidos: bočių, gadynė. Vadi
nas, nuo vilko užbėgtume ant 
meškos.

Siūlyčiau kad ir taip atreda
guoti Tautos Himną:

Lietuvę, tėvynę musų, 
Didžiavyrių žemę, 
Viešpaties tegu palaima 
Kad tvirtėtų, regia!
Lietuvos vaikai teeina 
Vien takais dorybės, 
Dirbdami tėvynės naudai 
Ir žmonių gerybei.
Vaiski saulė Lietuvos 
Tamsumus tešalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.
Aiški meilė tegyvuos
Mus širdžių vienybėje.
Labui tos Lietuvos 

Pareiga težydi.

KLAIPĖDOS Krašto Lietu
vis, Otto W. Tolischus, dabar
tinis Nevv York Times dienraš
čio Berlino korespondentas, už 
pasižymėjimą kaipo karo ko
respondentas šiomis dienomis 
buvo apdovanotas Pulitzer Do
vana žurnalizmo srityje už 
1939 metus.

Tolischus (Tolišius) pradėjo 
savo laikraštinę karjerą Cleve
lande prie Cleveland Press apie 
20 metų atgal. Vėliau perėjo 
prie Nevv York Times, ir dėl 
mokėjimo Vokiečių, kalbos tapo 
perkeltas į Berliną.

Jis yra rašęs prielankiai Lie
tuviams laike Vokiečių pas
tangų atplėšti Klaipėdos kraš
tą. $

Jo brolis buvo Klaipėdos 
burmistras prie Lietuvių val
džios.

© K O P ERNIKAS, astrono
mas, 1543 metais nustebino pa
saulį paskelbdamas kad saulė 
yra musų planetų sistemos 
centras, o kad mums išrodo- 
mas žvaigždžių keliavimas tik
rumoje yra tik musų žemės 
sukimasis aplink savo ąšį.

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

ELTOS DVIDEŠIMTMETIS
20 Metų Sukaktuves Eltos, kuri Aprūpina Pasaulį ir Amerikos Lietuvių 

Spaudą Žiniomis ir Vaizdais iš Lietuvos Gyvenimo ir Darbų

Lietuvos Ministras Pirmininkas A. Merkys kalbasi su 
Sovietų Sąjungos įgaliotu ministru Lietuvos N. Pozdnia- 
kovu ‘Eltos’ 20 metų sukakties minėjime Kovo 31,

ĮKALBANT apie tai kas gauna ar negauna Amerikos
Lietuvių siunčiamas Lietuvai aukas prisieina tarti 

žodis apie musų katalikų sudedamas Vilniečių gelbėji
mui ar kitiems būtiniems reikalams aukas. Katalikai 
aukauja kartu su visais patriotiniais Lietuviais. Bet 
diduma katalikų sudedamų pingų patenka į rankas A. 
L. R.-K. Federacijos vadų. Kolonijose kur veikia Fede
racijos skyriai, jų vadai surinkę aukas, gal būt nieko ir 
nesakydami pasiunčia į Federacijos iždą, ir tuo baigia
si jų susirūpinimas kur tie pinigai atiteks.

Federacijos vadai savo rankose, sulyg savo geriau
sios nuožiūros, varto tūkstančius Amerikos Lietuvių su
dedamų aukų. Jie turi ryšius su Katalikų Veikimo Cen
tru Lietuvoje, kuriam siunčia dideles sumas pinigų, ir 
tas centras tenai vartoja pinigus sulyg savo nuožiūros.

Ar Federacija ir Veikimo Centras turi nusistatytą 
patiekti visuomenei kiek jie aukų surenka tai jų dalykas. 
Bet mus tankiai nustebina laikas nuo laiko pasirodan
čios didelės sumos pinigų, kurios, aukotojų supratimu, 
turėjo būti Lietuvoje, ir net įteiktos Vyriausiam Komi
tetui Vilniečiams Šelpti.

Štai Draugas skelbia gavimą pranešimų iš Kauno 
Katalikų Veikimo Centro apie ten gautus tūkstančius 
dolarių. Štai Chicagoje laike Konsulo Dr. P. Daužvar- 
džio pagerbimo banketo Federacijos sekretorius patie
sia nuo Federacijos $2,000, Vilniečių naudai.

Tas ir kiti panašių sumų išmetimai parodo kad nie
kas nežino kiek Federacija pinigų surinkus ir kiek į Lie
tuvą pasiuntus. . Taipgi tik pačios Federacijos vadai te
žino kokiems reikalams jie dideles sumas Lietuvių pini
gų savo rankose laiko.

Lietuvoje taipgi, kaip niekas nežino kiek ten Veiki
mo Centras iš Federacijos gauna taip negali susekti ko
kiems tikslams ir savo siauriems, kartais net slaptiems, 
reikalams tie pinigai gali būti panaudojami.

Panašiu budu dideles sumas pinigų suvartoja ir mu
sų komunistai, kurie amžinai renka į visokius savo fon
dus, bet aukas paskirsto tikslams kurie sulyg vyriausių 
vadų matosi reikalingi.

KAS MAN AUKSO BURTAI?
Už mano žemės pilką dulkę
Kaž kas man aukso burtus žada,
Kaž kas už grubų gimtą kelią 
Asfaltą siūlo tartum ledą.

Bet aš einu per džiaugsmo pievas, 
Prie susimąsčiusio smutkelio. ■ 
Matau kaip saulėj raibsta uosiai, 
Kaip svyra šakos jų ant kelio.

O ten prie kryžiaus vyšnios baltos
Ir akis žavi rožių pulkas....
Ir viskas, viskas — ne asfaltuos,
Bet iš pilkosios žemės dulkės....

Ir kas man žemėj aukso burtai,
Kai ant gėlių man spindi rasos, 
Kai ryto perlų milijonuos
Paskęsta mano kojos basos?!

“Tr.” Petras Gaulia.

LIETUVOS LAKŪNAI
Tarp arimų dainą supina lėktuvai, 
Jiems padangių erčios, tolimi keliai.... 
Nuo Žemaičių žemės iki Vilniaus bokštų 
Neria marių paukščiais plieno sakalai.
Supasi kaip lapai eskadrilių eilės, 
Žvilga vyties kryžiai, juokiasi dangus. 
Lietuvos lakūnai, vieškelius praskynę, 
Skrenda per pasaulį, per marias, laukus.

WOKIEČIAMS paėmus viršenybę Norvegijoje, jeigu iš 
aliantų puses negres naziams pralaimėjimas Skan

dinavijoje, Švedija gali jaustis saugi. Patys Vokiečiai 
šiuo bent tarpu sutinka leisti Švedijai naudotis savo ka
nalu prekiauti su Vakarų Europa, iki ji dar Vokiečių 
neužpulta (Holandija, Belgija).

Iki šiol, kaip matosi, Vokiečiai laimi prieš aliantus 
Norvegijoje. Norvegija gi, dėl išplitusio tų svetimų įsi
veržėlių karo, naikinama, ardoma, ir jeigu kariavimas 
užsitęs ilgiau, gali būti visa sugriauta. Ir nekaltai.

Propelerių dainą girdime arimuos,
Lai ji visad gaudžia — bus gyvent ramu, 
Bus Lietuviui miela, ir džiugu, ir gera... 
Saugos plieno broliai pakelėj namus.
Nuo Žemaičių žemės iki Vilniaus bokštų 
Siauskite lakūnai žydinčiam lauke!.... 
Žinom kad su plienu ir dvasia ryžtinga 
Tėviškė artojų visad bus saugi!

Karys. L. Vainikonis.

T IETUVAI bundant nepri- 
klausomam gyvenimui, gre

ta kitų besiorganizuojančios 
valstybiniam gyvenimui tautos 
pirmaeilės reikšmės reikalų bu
vo pajusta neatidėliotinas rei
kalas informuoti užsienius apie 
Lietuvių tautos pastangas su
sigrąžinti prarastą laisvę ir or
ganizuoti nepriklausomą vals
tybę. Reikėjo taip pat infor
muoti musų spaudą apie musų 
pačių reikalus ir apie pasaulio 
įvykius, kurie ir mums galėjo 
vienaip ar kitaip atsiliepti. Bu
vo įsteigti spaudos biurai, iš 
kurių 1920 metų Balandžio 1 d. 
susiformavo telegramų agentū
ra. Agentūrai pradžioje teko 
dirbti labai primityvėmis prie
monėmis, kurios net nepateisi
no “telegramų” agentūros pa
vadinimo, nes pačioje pradžio
je “Elta” išviso jokių telegramųxnegaudavo. Jie 
atsirado kiek vėliau, pradedant naujai įsteigtai 
agentūrai ineiti į normales darbo vėžes.

Teko nuolat tobulinti informacijos priemo
nes, skubiai vytis senąsias pasaulio agentūras, 
derintis prie jų darbo tempo ir techninių prie
monių pažangos. Ir darbininkų atžvilgiu pra
džioje buvo gana liūdna padėtis. Pasirengusių 
svetimų kalbų atžvilgiu ir pakankamai išsilavi
nusių tokiam darbui žmonių buvo nedaug. Te
ko pergyventi įvairių staigmenų, susilaukti to
kių vertimų kaip “klausimas statomas šonkau
liu”, “faktas ant veido”, ir pan.

Minėdami šiądien “Eltos” dvidešimtmetį, 
galime pasidžiaugti kad anas beveik anekdotiš
kas “Eltos” gyvenimo laikotarpis jau senai per
ėjo Į istoriją. Jis dvelkia savotiška romantika, 
primena pirmus kūdikio žingsnius: nors svy
ruojančius ir netikrus, bet kurie vis tik reiškia 
pirmą laimėtą savarankiško gyvenimo žygį. Tų 
svyruojančių žingsnių “Eltai" gėdytis netenka 
— jie yra natūrali pradžia. Užtat dabar “Elta” 
eina jau nebe svyruojančiais kūdikio žingsniais, 
o žengia visais atžvilgiais, gal, išskiriant savo 
labai kuklų darbininkų skaičių, tvirtu žingsniu 
greta savo vyresniųjų kolegų — didelių ir ma
žesnių Europos telegramų agentūrų.

“Elta” palyginamai neilgą savo amžių ga
lėjo pasivyti techninėmis informacijos priemo
nėmis ir darbu senai veikiančias agentūras tik 
todėl kad visuomet susilaukdavo iš vyriausybės 
tinkamo informacijos reikalo supratimo ir dėka 
jai vadovavusių asmenų energingų pastangų 
nuolat tobulinti informaciją, eiti su gyvenimo 
pažanga, pasireiškusią žinių agentūrų darbo sri
tyje. Ypatingai daug teko nuveikti pirmiesiems 
“Eltos” vadovams, bet ir antrame dešimtmetyje 
teko nuolat budėti ir dirbti palaikant glaudžius 
ryšius su pasaulio, žinių agentūromis, ypatingai 
su Baltijos valstybių agentūromis “Eta” ir “Le
ta”. Buvo įsigyta naujų aparatų žinioms iš di
džiųjų agentūrų kuogreičiausia ir kuogeriausia 
priimti, pertvarkytas “Eltos” redakcijos dar
bas, priderinant jį prie musų spaudos pageida
vimų, ir tt.

Antrame dešimtmetyje daug darbo “Eltai” 
tobulinti įdėjo buvę jos direktoriai: E. Turaus
kas, dabar Užsienio Reikalų Ministerijos Politi
kos Departamento direktorius, vadovavęs “El
tai” iki 1934 metų Rugsėjo mėnesio, ir P. Dai
lidė, dabar Lietuvos ministras Rygoje, vadova
vęs jai iki 1939 metų Gegužės mėnesio, taip pat 
laikinai direktoriaus pareigas ėję V. Balickas 
ir V. Kamantauskas.

Nuo 1939 metų Rugsėjo mėnesio “Eltai” va
dovauja V. Gustainis. Jam teko perimti agen
tūros vairą prasidėjus karui, kuris iš “Eltos” 
pareikalavo ypatingai įtempto darbo.

Eltos pradžia. “Eltos” pirmtakunų buvo 
daug įvairiose šalyse ir įvairuose miestuose. 
Pirmas spaudos biuras įsikūrė Lozanoje, Švei
carijoje, Didžiojo karo metu, kai Lietuva buvo 
okupuota svetimųjų. Paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę, pradėjo steigtis spaudos biurai 
Berne, Berline, Paryžiuje, Kopenhagoje, Stock-

hilme ir kitur. Visų tų spaudos biurų tikslas 
buvo informuoti užsienius apie Lietuvos gyve
nimą.

Kopenhagoje spaudos biurą suorganizavo 
tuometinis Lietuvos pasiuntinys Danijoje J. Sa
vickis, dabartinis Lietuvos atstovas prie Tautų 
Sąjungos. Pažymėtina kad J. Savickio ir tuo
metinio spaudos biuro reikalų vedėjo prie Lietu
vos pasiuntinybės Skandinavijoje Igno šeiniaus 
pastangomis atsirado “LTA” (pavadinimas su
kombinuotas iš pirmųjų “Lietuvos Telegramų 
Agentūra” raidžių).

Šveicarijoje įsikurusiems informacijų biu
rams vadovavo panelė Chodokauskaitė (ponia 
Tubelienė), Gabrys, Daumantas, J. Ašmus ir k.

Vyriausias iš minėtų spaudos biurų įsistei
gė 1918 metų gale Vilniuje. Savo veikimą jis 
išplėtė 1919 metais Kaune, kur jis vadinosi Lie
tuvos Spaudos biuru. Jis turėjo tris skyrius. 
Propagandos skyrius turėjo kelias dešimtis in
struktorių, kurie, važinėdami po provinciją,. kė
lė krašte nuotaiką, informavo gyventojus apie 
kariuomenę ir ragino juos stoti savanoriais į ka
riuomenę.

Eltos informacija užsieniams. Be aprūpi
nimo Lietuvos spaudos įvairia informacija, už
sieniams skirta “Eltos” informacija tarnauja vi
sai eilei interesų ir gali būti suskirstyta šito
kiu budu: /

1. Per speciales žinių agentūras pirmaeilės 
skubos keliais (telegramais) informuoja pasaulį 
apie kiekvieną svarbesnį įvykį Lietuvoje;

2. Atitaiso neteisingas, klaidingas ir iš
kraipytas žinias apie Lietuvą ir ta proga išaiš
kina pasauliui per netikslią žinią paskleidusią 
agentūrą tikrą tiesą;

3. Periodiškai, antraeiliais skubos keliais 
(paštu), informuoja kitas valstybes išsamiais 
buletinais apie Lietuvos politinį, ūkinį ir kultū
rinį gyvenimą.

4. Periodiškai, visų skubų keliais, infor
muoja užsieniuose gyvenančius Lietuvius, ir

5. Siunčia informaciją vaizdais — foto 
nuotraukomis ir matricomis užsienių telegramų 
agentūroms ir Lietuvių spaudai.

Mes Mažiau Galim Išgerti
Ankstyvieji Amerikos kolonistai galėdavo 

išgerti 29 uncijas (netoli kvortą) 90 laipsnių 
stiprupo degtinės — ir jiems tas reiškė tiktai 
tiek kiek reiškia mums dabar kuomet išgeriam 
tik retkarčiais po stiklelį-kitą.

Išgeriant po 29 uncijas degtinės per dieną 
reiškia sunaudojimą beveik septynių kvortų deg
tinės savaitės bėgiu, nes kvortoje telpa 32 un
cijos to “deginančio skysčio”.

Šių dienų gėrikams yra pavojinga išgerti 
daugiau negu penkias uncijas degtinės per die
ną, nes gręsia pavojus įgauti alkoholizmo li
gas, nuo kurių žmogus retai jau išgydomas.

Seniau žmonės sunkiau dirbo, sunkiau val
gė, ir todėl į kūną paimta daugiau vitaminų, ku
rie atlaikė lygsvarą kūne ir žmogui# nekenkė.
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iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

Vokiečių Agentų Viliugystes Klaipėdoje
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IV
HERKAUS MANTO PILYJE

Kitą dieną, kai didesnė žmonių dalis išsi
miegojo ir išsiblaivė, šeimynų nariai ir vieno 
kaimo žmonės pradėjo rengtis drauge keliauti 
namon.

Taip pat ir Nomeda su savo palydovais ir 
visais kurie jos piliai priklausė, ruošėsi kelio
nėn. Pats Herkus Mantas norėjo palikti su ka
riuomene ir pasilsėjęs suduoti smūgį artimiau
siai priešo piliai. Todėl jis davė savo dukteriai 
tik keletą patikimų kareivių, kurie taip pat tu
rėjo į pilį nugabenti imtinius ir grobį.

Saulė dar buvo neaukštai. Pats Mantas su 
tarnu viską prirengė kelionei, išbandė kiekvie
ną rato stipiną, žiūrėdamas ar atlaikys vežime 
sukrautą grobį ir dar tokiu blogu keliu! Da
bar jis vėl apžiurėjo imtinius ir perdavė juos 
vienam vadui. Jų buvo daug ir jų rankos bu
vo surištos užpakalyje, o jie patys po du pan
čiais sukabinti. Mantas pabandė virves ir ra
do visa tvarkoje.

— žiūrėkit kad jie nepabėgtų ir sau ko ne
padarytų, — mokė savo kareivius, — be reika
lo nemuškit ir nebauskit.

Pagaliau visa buvo paruošta ir Nomeda su 
savo mergaitėmis priėjo prie tėvo atsisveikinti. 
Jis meiliai padėjo ranką ant jos galvos ir pa
šnabždėjo maldą, prašydamas dievus lydėti jo 
dukterį. Paskum nusilenkė jai ir tarė paguos
damas :

— Nenusimink, mano vaikeli; tave saugos 
kelionėje narsus vyrai. Nesirūpink manimi; ma
ne saugo didieji dievai.

Nomeda išdidžiai išsitiesė ir tarė:
— Nesirūpink, tėveli. Kaip gali Herkaus 

Manto duktė ko bijoti!
Jis linkterėjo patenkintas.
Tuomet priėjo kiti kelionės dalyviai ir ku

nigaikštis kiekvienam nepašykštėjo tarti drau
giško atsisveikinimo žodelio. Rudaplaukę Gucę 
jis net sulaikė už drabužių ir tarė juokdamasis:

— Vakar girdėjau paukštelį čiulbant kad 
jis lizdelį nori sukti ir šiam darbui jieško pate
lės. Ar jis neskrido pro tave ir ar tu jo dai
nos negirdėjai?

— Paukšteliai tiek pričiulba tokią gražią 
vasaros dieną, dėde; aš nemanau kad musų ry
kis turi laiko tauškalų klausytis, — drąsiai at
sakė Gucė.

— Drąsuole, — grąsino kunigaikštis. — Tu 
susilauksi dar savo bausmės,

čia visa gurguolė sujudo keliauti. Prieky
je žengė Nomeda su mergaitėmis ir moterimis, 
paskui važiavo vežimai, kurie, tarp kitko, bu
vo paskirti nakčiai arba lietui lyjant moterims 
priglausti. Dabar šie vežimai buvo prikrauti 
grobio ir maisto dalykų. Prie vežimų glaudėsi 
arkliai ir galvijai, kuriuos varė vaikų ir senių 
šaukimai ir botagai, o gurguolės užpakalyje ėjo 
imtiniai ir ginkluoti palydovai.

Lėtai slinko gurguolė pirmyn. Keliai buvo 
purvini ir dažnai reikėjo traukti vežimus iš duo
bių. Klauzas turėjo pakankamai laiko stebėti 
apielinkėmis ir palydovams. Tie dalykai kad ir 
nelaisvėje esant, domino jį.

Gurguolė traukė iš stovyklos aikštės į ry
tus. Tai buvo plotai derlingos žemės, kuri kad 
ir teriojama ilgo karo, atpildydavo savo arto
jams gražiu derlium, žinoma, riteriui tai ne
buvo naujas dalykas, kad jo nekenčiami Prusai 
yra darbšti tauta; vis dėl to jis dabar stebėjo
si, matydamas jų darbštumo įrodymą.

Netrukus iš plyno lauko pasuko į girią, kur 
visi saugiau jautėsi nuo puolimų, žinoma, čia 
keliai buvo žymiai prastesni ir gurguolė varėsi 
daug lėčiau.

Mergaitės užtraukė sutartinę. Skambiai ir 
plačiai aidėjo švelnus ir liūdnas Nomedos bal
sas. Kokia maloni permaina buvo Klauzui visi 
šie jaukus vaizdai po paskutinių dienų įvykių. 
Pergalės ir mūšio ištroškęs, jis traukė su gink
lo broliais prieš Herkaus Manto pulkus. Pašė
lusios grumtynės siautė ilgai ir pergalė buvo 
taip arti, o mūšio pabaiga taip skaudi.

Ir kokius baisius sunaikinimo vaizdus jis 
matė, naikindamas su kryžiuočiais priešą ir pas
kui nugalėtojų paglemžtas nelaisvėn. Skerdy
nės, gaisrų ugnys ir laužai žymėjo kelią kuriuo 
ėjo Herkaus Manto kariuomenė per Kulmiją ir 
Lebavos žemes; tiktai Ermlandija liko nepalies
ta, nes ten nebuvo pasipriešinimo.

Bet Klauzas buvo įgudęs karys. Jis greit 
pamiršo klaikius vaizdus ir klausėsi sklindančių 
dainos garsų. Jis turėjo atsiminti tą dieną kai 
pirmą kartą išgirdo šį švelnų balsą. Dainos 
aidai lyg žavėtojai jį sužavėjo ir vertė pamirš
ti koks netikras likimas jo laukia.

Sužinojęs kad jis liko Herkas Manto belai
sviu, maža tegalvojo apie savo likimą. Ar jį 
kas išpirks? Ar jį išvaduos savieji nauju lai
mėjimu? Jis apie tai negalvojo. Jis buvo šven
čiausios Mergelės globoje; jo rankose gyveni
mas ir mirtis.

Todėl jis nesirūpino savo ateitimi, bet klau
sėsi dainos, kurios žodžiai vis dar jam buvo ne
suprantami. Paniurę nelaisvės draugai žengė 
gretimais, priešingi žvilgiai žibėjo lydinčių jų 
karių akyse, kartkartėmis vienas-kitas palydo
vas kumšterėdavo jiems į pašonę; jis maža tuo 
rūpinosi ir nekreipė dėmesio. Aplink jį šlamė
jo senmiškis, dainavo linksmi, jauni balsai, jis 
pats buvo dar jaunas, jo kraujas karštai tvink
sėjo gyslose, tarsi keliavo jis į laimingos atei
ties uostą.

Sutemus gurguolė sustojo poilsio. Ir žmo
nės ir gyvuliai buvo nuvargę, nes kelias ėjo kal
nais, pakalnėmis. Be to, kai kurie po švenčių 
nakties buvo mažai miegoję. Suprantama kad 
vos vežimai buvo iškinkyti ir sukurta ugnis, vis
kas aprimo. Moterys prisiglaudė vežimuose, 
vyrai sumigo aplink ugnį. Pakaitomis kariai 
ėjo nakties sargybą.

Taip pat ir Klauzą paguldė nuovargis. Jis 
dar ilgai mąstė apie likimo permainą nuo ano 
jojimo per Prūsų žemę ir nežinomus miškus, 
kai jį Nomeda apsaugojo nuo nelaisvės ir pavo
jaus gyvybei, ir šios dienos, kai jis keliauja į 
neaiškią ateitį. Bet mintys netrukus virto sap
nais, kuriuose įvairiais pavidalais jis regėjo No
medą.

Staiga suuokė apuokas, kuris šviesos privi
liotas tupėjo eglės viršūnėje, ir pažadino Klau
zą iš neramaus miego. Persigandęs pašoko iš 
guolio ir atsiminęs sapną, ėmė prikaišioti sau 
kad jo mintys galėjo taip nuodėmingai nuklys
ti. Sapnas jam parodė kaip jam buvo brangi 
Nomeda, pagonų mergelė, kryžiuočių ordino ri
teriui, kuris buvo prisiekęs gyventi skaistybėje 
ir kurio mintys turėjo būti atkreiptos į Šven
čiausiąją Mergelę. Jei jis dabar butų vienuoly
no celėje, tai ašutine numalšintų savo kraują, 
bet čia ir to neturėjo. Jam teliko malda, kaip 
ginklas prieš pagundas bei nuodėmes ir niekuo
met šventi žodžiai taip karštai nėjo į dangų iš 
jo lupų kaip šią naktį.

Anksti rytą stovykla pakirdo. Ta pat tvar
ka kaip vakar ištraukė gurguolė. Daugiausia 
važiavo klampynėmis, paskui smėliais, kur buvo 
lengviau važiuoti, bet užtat dažnai kalnai. Bai
gėsi miškas; gurguolė įvažiavo į gražiai įdirb
tą lauką. Kai kur Klauzas matė vienkiemių, 
kartkartėmis gurguolė privažiuodavo kaimą; na
mai daugiausia buvo mediniai su šiaudiniais sto
gais, kartais tekdavo tarp jų pamatyti ir iš ne
tašytų akmenų sukrautų namukų. Klauzui šie 
namukai darė skurdų įspūdį, bet jų gyventojai 
atrodė sveiki ir patenkinti. Visur kur tik jie 
važiavo Nomeda buvo džiaugsmingai ir pagar
biai sveikinama; į Klauzo baltą apsiaustą žiu
rėjo piktos akys.

Šiądien Klauzui kelionė buvo daug vargin
gesnė negu vakar; šiądien taip pat mergaitės 
dainavo, bet jų balsai nebedžiugino jo. Jis sten
gėsi valdyti savo mintis. Mergaitės ir palydo
vai dažnai sustodavo kaimuose ir pasakodavo 
šventėje nebuvusiems ūkininkams apie liaudies 
pasilinksminimą ir apie didį Herkaus Manto lai
mėjimą. Taip atėjo vakaras ir vėl reikėjo eiti | 
poilsio.

Tiktai trečią dieną gurguolė pasiekė kelio
nės galą, Oštolytės pilį, Herkaus Manto namus. 
Pilies dar nebuvo matyti, nes ją užstojo kelei
viams tankus miškas. Bet išvažiavę iš miško, 
jie atsidūrė taip arti pilies rūmų jog Klauzas 
net šuktelėjo nustebęs.

Tai buvo didelis, gana dailiai iš rąstų su
kirstas pastatas. Visas rūmas stovėjo ant kal
nelio, kurį plovė iš dviejų šonų vanduo; vėliau 
Klauzas patyrė kad tai buvo Ulės upelis, kuris 
staigiu pasisukimu rietė pilį. Trečias šonas ėjo 
į pamiškę ir tik iš vieno šono buvo plynas lau
kas, nes kitapus upelio taip pat ošė aukštalie- 
menių eglių miškas.

Klauzas jau buvo matęs Prūsų pilių, bet 
daugiausia tik tokių kurias riteriai buvo nuka
riavę ir perstatę, kaip antai Baigos pilį Kuršių

tas 
ta- 
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Šiais metais Kovo 23 dieną 
suėjo vieni metai kai Vokie
tijos vyriausybė ultimativiai 
pareikalavo iš Lietuvos vyriau
sybės perduoti Klaipėdos Kraš
tą Vokietijai, grąsindama, jei 
Lietuva nesutiks perduoti ge
ra valia, pasiųsti savo ginkluo
tas pajiegas ir okupuoti visą 
Lietuvą. 'Vokietijos užsienių 
reikalų ministras savo reikala
vimą rėmė neva faktu kad 
dauguma Klaipėdos krašto gy
ventojų esą Vokiečiai ir parei
škę griežtą norą gryžti prie 
Vokietijos.

Dėl to verta aptarti kaip 
Klaipėdos krašto gyventojų 
riamasis noras atrodė, kaip
buvo sudarytas. Iki Vokietija 
nepradėjo grobti vieną žemę po 
kitos, Klaipėdos krašto Vokie
čiai, kiek jų ten yra, buvo vi
siškai patenkinti savo padėti
mi ir net nereagavo į Vokiečių 
agitatorius, kurie visą laiką 
kurstė reikalauti atskirti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos ir 
grąžinti prie Vokietijos.

Vokietijai užėmus Austriją 
ir Sudetų kraštą, Klaipėdos 
Vokiečių nuotaika labai pasi
keitė. Jie pasidarė prieinames
nį visokiams agitatoriams, ku
rie visais budais buvo remiami 
Vokietijos nazių partijos.

Vokietijai paklupdžius Čeko
slovakiją, tie patys Vokiečiai 
pradėjo tikėti kad Vokietija, 
kaip skelbė jos vadai, tikrai 
užviešpataus visą Europą. Tuo
met, nors nei krašto Vokiečiai, 
nei Lietuviai, nemanė apie gry- 
žimą prie Vokietijos, pradėjo 
baimintis kad vieną 
kieti j a galėtų jiega 
kraštą, kaip nuolat 
džiami gandai. Ne
rai buvo prie Lietuvos sienos 
sustiprinta Vokiečių kariuome
nė, ypač prieš rinkimus Klai
pėdos krašte. Tą abejojimą ir 
žmonių baimę tinkamai išnau
dojo Vokiečių agentai, ir, ma
tydami gyventojų netikrumą, 
pradėjo grąsinti.

Lietuvai panaikinus
stovį Klaipėdos krašte, jau bu
vo slaptai suorganizuota Vo
kiečių nazių organizacija, kuri 
visu smarkumu buvo plečiama. 
Visi gyventojai buvo verčiami 
įsirašyti nariais į nazių orga
nizaciją, grąsinant įvairiausiais 
budais. Jei kam teko skaityti 
knygą “čia Kalba Saaro Kraš
tas”, tam nebereikia daugiau 
ko aiškinti.

Padėtis Klaipėdos krašte pa
sidarė visiškai ta pati ir grą- 
sinimo bei prievartos budai bu-, 
vo panaudoti tie patys.

Paimkime darbininkiją. Di
džiosios Klaipėdos krašto pra
monės įmonės buvo Vokiečių 
rankose. Tų fabrikų vadovy
bės vieną gerą dieną paskelbė 
kad sudaroma tos įmonės dar
bininkų organizacija (pagal 
Vokietijos darbo fronto pavyz
dį), į kurią visi turi įsirašyti. 
Kas tai organizacijai nepri
klausys tam nebus darbo toje

dieną 
užimti 
buvo 

kartą
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bendros nazių 
Taip pat buvo 
organizaciją į- 
draugijos, cho-
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įmonėje, aiškino nazių agen
tas. Suprantama kad darbinin
kas norėdamas likti darbo vie
toje, buvo priverstas įsirašyti 
į nazių organizaciją. Tuo tar
pu kraštui jokio pavojaus ne
buvo, nes buvo. tik kalbama a- 
pie tampresnį visuomenės or
ganizavimą pačių darbininkų 
naudai.

Savo tikruosius tikslus, kad 
siekiama Klaipėdos kraštą at
plėšti nuo Lietuvos, tie agita
toriai dar slėpė ir visuomet 
kalbėjo dviprasmiškai. Tie dar
bininkai ir tarnautojai kurie 
įsirašė į nazių organizaciją tu
rėjo iš kitų organizacijų išsto
ti. Prekybos įstaigose pasiel
gta taip pat. Visi tarnautojai 
“jų pačių labui” buvo verčiami 
įstoti į nazių organizaciją.

Kas nesutiko įsirašyti į na
zių organizaciją, liko be darbo.

Susidarę tokį pamatą naziai 
pradėjo apimti vis platesnes 
minias. Taip pav. karių orga- 
nizacijon įsibriovė keli nazių 
agentai ir vieną dieną paskel
bė kad visa karių organizacija 
prisideda prie 
organizacijos, 
į bendrą nazių 
rašomos sporto
rai, net bažnytiniai chorai, in
validai, žemės ūkio draugijos, 
kuriose dalyvavo ir Vokiečiai; 
mokyklos, valdininkų ir moky
tojų sąjungos, policija ir visos 
organizacijos kuriose Vokiečiai 
turėjo galimybės pasireiškti. 
Net bedarbiai, kurie visą laiką 
kariavo prieš nazius, buvo su
agituoti, geriau sakant papirk
ti, atsisakė savo vadovybės ir 
prisidėjo prie nazių, kurie ža
dėjo visiems aukso kalnus, ir 
bedarbių pašalpas mokėjo tik 
nazių partijos nariams.

Nazių agentai, kurių eilėse, 
deja, buvo ir nemaža Lietuvių, 
vaikštinėjo iš namų į namus 
ir grąsindami vertė gyventojus 
pasirašyti įstojimo lapus.

Kiekvienas galėjo pasirinkti 
į kurią organizaciją jis nori 
stoti. Bendroji nazių organi
zacija buvo pavadinta “Kultū
ros Sąjunga”, kurios nariu ga
lėjo būti kiekvienas. Be to 
buvo jaunimo sąjunga, darbi
ninkų sąjunga ir smogininkai 
(SA). Visos tos organizacijos 
buvo, tik dėl akių, nes per jas 
norėta surinkti didelį skaičių 
narių pavardžių, kuriomis no
rėta operuoti politiškoje 
no j e.

Nežiurit tų milžiniškų 
tangų, per kelis mėnesius,
pačių nazių oficialus organas 
pranešė, 
sinimų 
surinkti 
rių (iš 
“kurie i 
organizacijas pareiškė kad jie 
pasisako už Vokiečių siekimus 
ir prisipažysta prie Vokiečių 
kultūros”. Lygiu laiku jie vi
same krašte surinko 2,000 smo- 
gininkų (Smogininkais turėjo 
būti visi valdininkai ir tarnau
tojai) .

are-
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, jiems, nežiūrint grą- 
ir prievartos, pavyko, 
tik “apie” 50,000 na- 
160,000 gyventojų!), 

įsirašydami į Vokiečių

marių krante. Vaikiškai galvodamas jis manė 
kad tik kryžiuočiai temoka statytis pilis gyve-, 
nimo ir karo reikalams.
bo matydamas tvirtovę 
įrengta priešo puolimams

Bet neilgai jis galėjo 
guolei peržengus tiltą ii’ 
nius nuvedė į mažą, tankiai aptvertą kiemą, ii’ 
ten laikinai uždarė. Nuovargio parblokšti kiti 
jo nelaimės draugai krito žemėn ir j ieškojo pa
guodos miege, o kai kurie, aimanuodami arba 
keikdamiesi, blaškėsi patvoriais. Klauzas atsi
sėdo ant akmens ir jo susimąstęs žvilgsnis su
stingo nuobodžiame kiemo žvyre. Nors jis ir 
ilgai keliavo tarp savo priešų, o jo rankas bei 
kojas veržė geležiniai pančiai, bet jo jaunuoliš
kos nuotaikos niekas negalėjo palaužti. Dabar, 
pirmą kartą uždarytas aukštame kampelyje, jis 
pirmą kartą pajuto ką reiškia netekti laisvės. 
Iš oro pusės jo ausis siekė įvairus garsai: pie
menys ginė galvijus namon, bernai kinkė ark
lius, tik čia, mažame kieme, buvo tylu. Net gi 
patys neramieji belaisviai, matydami' kad*” jų 
trankymasis nieko nepadega, pasekė ramesniųjų

Dabar jis labai nuste- 
kuri buvo geriausia 
atremti.
stebėti aplinką, 
užšovus vartus,

Gur- 
imti-

Galima suprasti kaip toks 
mažas skaičius narių sukėlė 
nazių tarpe dideliausį nerimą. 
Dėlto greit griebtasi kito me
todo. 1938 m. Gruodžio pabai
goje vyko rinkimai į Klaipėdos 
krašto seimelį, čia paduosiu 
tik kelis stambesnius bruožus 
apie rinkimus. Vokiečiai su
darė vieną savo sąrašą. Rinki
mų organizacija ir priežiūra 
buvo visiškai nazių rankose, 
nes krašto policija buvo įrašy
ta į nazių organizaciją ir įpa
reigota nazių siekimams tar
nauti. Nazių agentai gyven
tojams tedavė nazių atstovų 
balsavimo lapelius, o 
paprašė kitų lapelių, 
tokių nėra ir nedavė, 
statė po rinkimų.

Vokiečių agentai,
mais ir dideliausia propaganda 
nežymiai padidinę savo balsų 
skaičių, pareiškė kad 80 nuoš. 
Klaipėdos krašto gyventojų pa
sisakę už Vokietiją. Vokiečių 
agentai visą laiką kalbėjo apie 
artimesnį Klaipėdos krašto u- 
kišką bendradarbiavimą su Vo
kietija, apie krašto atskyrimą 
nuo Lietuvos nekalbėjo. Gy
ventojai manė kad viskas tvar
koje, lengvai pasidavė nazių 
spaudimui. Pagaliau nereikia 
pamiršti kad pasalomis buvo 
grąsinama visiems kurie nėjo 
su nazių gauja išvien.

Todėl jei Vokiečių oficialus 
sluogsniai atsargiai tvirtina 
kad į nazių organizaciją įsira
šiusieji pasisakę už Vokiečių 
kultūrą ir Vokiečių siekimus, 
galima pastatyti aiškų klausi
mą : Kam buvo naudota prie
varta? Kam gyventojai buvo 
grąsinami pakarti jei neprisi
dės prie nazių partijos?

Kad Klaipėdos krašto gyven
tojų nusistatymas yra kitoks 
rodo daug faktų, čia tik pri
minsiu kad pirm kelių dienų 
vienas žymus asmuo — Lietu
vis Klaipėdietis — Klaipėdoje 
susitiko vieną buvusios Vokie
čių partijos atstovą, su kuriuo 
besikalbant tas pareiškė: “Mes 
nekantriai laukiam tos dienos 
kada jus Lietuviai vėl gryšit 
į Klaipėdos kraštą”. Jis'be to 
pareiškė kad jie patys buvo 
apgauti, nes tuokart jiems bu
vo sakoma kad kova eina už 
platesnę autonomiją, o paskui 
pasirodė kad nazių agentai vis
ką buvo parengę kraštui at
plėšti nuo Lietuvos, nors gy
ventojų dauguma to nenorėjo.

Klaipėdos krašto likimą iš
sprendė nazių apmokami agen
tai ir vaikai. Dangietis.

P. BUKŠNAITIS Vienybėje 
šitaip:

“Vienas komunistų dienraš
tis rašo kad jų Lietuviškas at- 
sparupas nesusmulkėjo. Girdi, 
tikrieji Lietuviai (atseit komu
nistai) laikomėsi labai gerai ir 
labai tvirtai.

‘Hm. .. . hm. .. . Vartydami 
jų spaudą, matome tą ‘Lietu
višką’ atsparumą. Jie nepri- 
pažysta Lietuvos vyriausybės, 
niekina Lietuvos valstybės san
tvarką, reikalauja garbinti So
vietus ir patys apie tuos Sovie
tus čiulbėte čiulba. Tai kur čia 
tas Lietuviškumas, ar tas Lie
tuviškas atsparumas ?

“Nepavydime jiems komu
nistiško atsaprumo. Bet kam 
čia dangstytis Lietuviškumu ?

“Tas pats dienraštis, deba- 
tuodamas su kitu laikraščiu, 
rašo: Ar Rusija užpuolė Suo
miją dėl to kad Mannerheimas 
yra dvarininkas? Jeigu taip 
tai kodėl ji neina griauti dva
rų kitose valstybėse? Juk dva
rininkų pilna Vokietija ir tt.’

“Nagi, tegu tik pabando. 
Hitleris jiems parodytų kur 
gerves vaikus veda!”

&
VIENYBĖ rašo kad Bago- 

čius, SLA. prezidentas, siunti
nėja SLA. kuopoms atvirutes 
su paklausimais kur už jį per
daug narių nebalsavo, norėda
mas suspenduoti tų kuopų bal
sus, ir gal jų delegatus seime 
prašalinti.

O jis tik nesenai kai kam ir 
laiškais rašė kad tokių šposų 
nedarys.

Tai tau ir jo didelė demokra
tiška burna: jei SLA. nariai 
nori išsirinkti kitą prezidentą, 
Bagočius skubiai jieško prieka
bių juos diktatoriškai nubaus
ti.

MIŠRI Lietuvos ir Sovietų 
komisija sienai nustatyti pra
neša kad Kovo mėnesį baigė 
nužymėti Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos sieną bendro 370 ki
lometrų ilgumo. Buvo nusta
tyti 609 punktai ir įkalta 1,218 
sienos stulpai. Topografinis 
naujos sienos nustatymas jau 
galutinai baigtas. Lietuva iš 
Sovietų nieko daugiau negavo, 
nors kai kas tikėjosi kad gaus.

draugų elgesiu.
Tik po keleto valandų atėjo du vyrai, lydi

mi moteriškės, kuri nešė belaisviams dubenį vi- • 
ralo; tai buvo ta pati kuri miško pirkelėje tuo
met Klauzui padavė vakarienę. Jam dabar taip 
pat parodė nakvynei vietą — žemą, ankštą kam
barėlį, kuris ėjo į kiemą, bet tai vis dėlto buvo 
jo išskyrimas, kad jis vienas gavo atskirą guolį, 
kai visi kiti turėjo išsitekti bendrame buste.

(Bus daugiau)

Ekstra! Nauji Gauti iš Lietuvos
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Dirvos knygynas gavo naujų Lietuvos že
mėlapių, kurie parodo tikrosios Lietuvos ru- 
bežius, dabartinę Lietuvą, dalį kuri atgauta 
nuo Lenkų ir kurią pasilaikė Sovietai, šių 
žemėlapių turim nedaug. Skubėkit užsisa
kyti. Kaina su prisiuntimu tik 35c. Ga
lit

6820

Kaina su prisiuntimu tik 35c. 
atsiųsti pašto ženklais.

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland, Ohio

kitas taip 
SLA. rei- 
savo Nau-

Susivieniji-

“INŽINIERIUS” P.J Grigai
tis kada nors plis besirūpinda
mas svetimais reikalais. >

Nors SLA. turi savo organą, 
Tėvynę, bet niekas 
karštai nesprendžia 
kalų kaip Grigaitis 
jienose.

Jis ir organą, ir
mą ir visą Amerikos ant savo 
piršto raityti, bet kaip matyt 
tai ir pliš nieko neatsiekęs.

Kaip gaidys ant mėšlyno šo
kinėja, nori būti diktatorium, 
bet tie jo diktuojami klapčiu
kai kentę neiškentę ima ir at
sisuka nuo jo. Štai jį nei de
legatu į SLA/ seimą neišrinko, 
nors jis jau turi gatavai para
šęs rezoliuciją prieš Lietuvos 
vyriausybę, kurias jis per ke
lis seimus (kad ir be naudos) 
rašinėjo. .. . Supa Garba.

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. P skeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Avė.)

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

C. Fakel.tis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.
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į vietines amos Į
GONGWER PRIEŠ

DAVEY

ŽODIS ‘L. ž: ‘APSI
DAIRIUS’ ELZEI

MOKYKLŲ TARYBA 
PRAŠO DAUGIAU 

PINIGŲ
HIPODROME

Buvęs Cuyahoga apskrities 
Demokratų partijos vadas, W. 
B. Gongwer, skelbia kad jeigu 
Martin L. Davey, kuris pir
miau buvo gubernatorium, lai
mės nominacijas į Ohio guber
natorius Demokratų partijoje, 
“mes visi imsim atostogas” ir 
Demokratų sąrašas bus sumuš
tas rudens, rinkimuose.

Gongwer kalbėjo į didelę 
minią, ir ragino nominuot kan
didatu William J. Kennedy.

Kandidatas į Ohio 
Senatą

James Metzenbaum, plačiai 
žinomas ir visų rekomenduoja
mas kandidatas i Ohio Senatą, 
kandidatuoja Demokratų sąra
šu. Geras Lietuvių draugas. 
Patariama už jį balsuoti Gegu
žės 14 d.

James Metzenbaum ištarna
vo Ohio Senate jau pirmiau, ir 
užėmė įvairias viestas mieste: 
mokyklų taryboje ir įvairiose 
komisijose.

NUO LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 
SALĖS BENDROVĖS

DIREKTORIŲ
Lietuvių Draugijų Salės Ben

drovės direktorių laikytame su
sirinkime Balandžio 30 d., bu
vo pranešta kad L. žiniose El
zė “Apsidairius” kolumnoje da
ro pastabą kad Salės Bendro
vės “strimlainuota” komisija, 
“gal ir su gerais norais”, ren
gia vakarą Lietuvių salėje Ge
gužės 12 d. “su tikslu pakenk
ti” Aušros Vartų Moterų Dr- 
jai, kuri tą dieną taipgi turi 
parengimą pagerbimui Motinų.

Tas yra netiesa: ne komisi
ja, bet patys direktoriai vei
kiant kartu su komisija nutarė 
Vasario mėnesio susirinkime 
rengti vakarą tą dieną, kadan
gi kitos dienos buvo užimtos, 
pagerinimui Lietuvių salės sto
vio.

Girdėjome kad tą pačią die
ną Panelės Šv. N. Pagalbos pa
rapija taipgi turės parengimą. 
Toliau, pati Elzė rašo nugirdus 
kad “Gegužės 12 d. apart pro
gramo dalyvių iš Clevelando 
trauks dar apie pusantro tuzi
no mašinų į Yonugstowną pa
gerbimui geros Clevelando vei
kėjos”. Tai yra gerai. Ta vei
kėja yra verta pagerbimo. Tai 
kodėl nekenkia Aušros Vartų 
Moterų Draugijai išvažiavimas 
apie pusantro šimto gerų Lie
tuvių į Youngstowną? Neken
kia nei naujos parapijos paren
gimas. Vien tik kenkia Lietu
vių Draugijų Salės parengi
mas ?

Lietuvių Draugijų Salės di
rektoriai ir komisija nedaro ką 
nors tokio tikslu pakenkti Au
šros Vartų Moterų Draugijai. 
Ta draugija yra gerbiama kai
po darbšti Clevelando Lietuvių 
veikime. Direktoriai ir komi
sija linki tai draugijai geriau
sių pasekmių tą dieną ir visa
da.
Lietuvių Draugijų Salės B-vė, 

Chester G. Zuris. Pirm.

Vienas iš stipriausių argumentų 
kokį patiekia mokyklų taryba pra
šydama balsuoti už one-mill school 
levy Gegužes 14 d. yra tai faktas 
kad geros mokyklos turi daug su 
palaikymu geresnių gyvenamų na
mų kainų. Namas arti geros mo
kyklos vertasnis negu tolimesni nuo 
mokyklų namai.

Clevelando mokyklų sistema pri
pažinta visur kaipo viena iš geriau
sių šalyje. Ir jos operuojamos eko
nomiškiau negu dauguma kitų.

Skaitlines parodo kad kaštai mo
kyklų oneravimui Clevelande išeina 
mažiau nuo mokinio negu daugely
je kitų miestų. Bet imant visų ša
lį bendrai retai kuris miestas mok
slo sutvarkymo gali pasirodyt ge
riau negu Clevelandas.

Cleveland School Committee. ku
ris veda vajų už tų naujų one-mill 
levy, stengiasi įrodyti kad kiekvie
nas suprastų kų tas reiškia. Ta 
one-mill levy yra dvejeto metų lai
kui ir taksai prasidės mokėti už jų 
pradžioje 1941 metų. Ta one-mill 
taksų suma reiškia vienų dolarį nuo 
tūkstančio dolarių vertės, arba ma
žiau negu vienas centas į dienų.

Vadovavimas tokios mokyklų sis
temos kaip Clevelande kaštuoja pi
nigai, bet kai kaštai pasidalina ant

“My Favorite Wife”
Naujas linksmas veikalas iš šių 

dienų gyvenimo, smagi komedija, 
“My Favorite Wife”, pradedama ro
dyti Hinpodrome Theatre šeštadie
nį, Gegužės 11.

Vadovaujamas roles vaidina Cary 
Grant ir Irene Dunne.

Miss Dunne/ kuri vaidina Grant’s 
žmonos rolę, pradingsta kuomet ju
rose Pietų Vandenuose laivo suduži
me suįra mokslinė ekspedicija, ku
rioje ji dalyvauja kaipo fotografas.

Betgi ji išlieka gyva ir gyvena 
ant apvienėjusios salos su moksli
ninku iš tos ekspedicijos. Ji sugry- 
žta namon tų pat naktį kai jos vy
ras pasiruošęs važiuot “medaus mė
nuliui” su savo antra žmona.

Ta filmą jums tikrai patiks kaipo 
linksma ir įdomi.

daugybės žmonių tai išeina tik po 
visai mažai kiekvienam.

Tie nauji pinigai bus naudojami 
išimtinai operavimo tikslams. Tas 
reiškia kad dauguma jų eis apmo
kėjimui mokytojų ir darbininkų al
gų. Padidins apivartų ir pagyvins 
biznius.

Ta levy turėtų būti visų remia
ma. sako Clevelando Mokyklų Ko
mitetas.

Balsuokit už
SEKANČIUS KANDIDATUS

Užgirtus per the Cosmopolitan Democratic 
League of Cuyahoga County:

Demokratu Sąraše — Antradienį, Gegužės-May 14 

COUNTY TICKET 
už Visus dabar esančius viršininkus.

STATĖ CENTRAL COMMITTEE
20th District — John L. Mihelich) ____  X

OHIO SENATE

Ateivis Laikraštininkas 
Kandidatas į Statė 

Representative

Vatro J. GRILL
Dirvos skaitytojai kurie balsuoja 

už Demokratus prašomi balsuoti už 
Vatro J. Grill, kandidatu į Ohio 
Statė Representative, rinkimuose 14 
d. Gegužės. Vatro J. Grill per ke- 
liolikų metų yra redaktorius ir lei
dėjas Slovėnų dienraščio “Enako- 
pravnost” (Lygybė) Clevelande.

Vatro J. Grill yra veiklus Cleve
lando gyvenime tautinėse grupėse? 
politiškai gi visada buvo griežtai 
progresivis. Jis yra gimęs Jugosla
vijoje, kur baigė trijų klesų gimna
zijų, atvyko į Clevelandų 14 metų 
amžiaus, čia dirbo ir mokinosi, ir 
1925 metais baigė advokato mokslų. 
Jis yra 41 metų amžiaus.

Kandidatas į 20to Dis 
trikto Kongresmaną

Paimam 
darbų iš 
viso miesto 
dalių ir 
priemiesčių 
ir pristatom 
gatavų 
atgal į 
jūsų namus.

SPEEDY
SAKO:

Call
GLen.
1136

Jūsų
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbų, 

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

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

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
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HARRY’S
Electrical Service Co.

Washing Maciūne — Vacuum 
Cleaner ir Radio 

Taisymas
Tūbai ir Reikmenys 

Dykai apskaičiavimas su 
šiuo skelbimu.

Visas darbas garantuojamas. 
6919 Wade Park Avė. 

HEnd. 6283 (24)

PYTHIAS 
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

IŠRINKIT

JAMES S.

KENNEDY
COUNTY CLERK

Demokratų Sąraše
Balsavimai Gegužės 14

Tinkamas — Sugabus ir 
sąžiningas.

Otto Bartunek
William M. Boyd Bart T. Mclntyre
Lavvrence C. Dooley William B. Pecsok
George Kalkas W. J. Zoul

OHIO HOUSE OF 
REPRESENTATIVES

John T. Bilinski Norman L. McGhee
Harry A. Blachman Michael P. O’Brien
John J. Carney Joseph J. Ogrin
Edward A. Cipra Joseph Petro
John- T. DeRighter E. F. Sawicki
Charles G. Deckman Nicholas E. Sisler (Scheisler) 
Stephen Harvasty Charles F. Sweeney
William Hudlett AnthoHy J. Winters
Lody Huml Stephen A. Zona

Mes manome kad viršuje indorsuoti kandidatai yra 
užsitarnavę jūsų balso ir bus atsakanti visuomenės at
stovai.

JOSEPH F. KRISEK, President, 
Cosmopolitan Democratic League 

of Cuyahoga County.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Formai Cleaners Ine.
Vyrišky 

Moteriškų
R U B Ų

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri
statom gatavų atgal. 

Telef onuokit
HEnderson 3050

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

EDWARD L. GREEN
ATTORNEL AT LAW

Knadidatas į

CLERK OF THE COURT
OF COMMON PLEAS

ASHTABULA COUNTY

Republikonų Sąraše — Gegužes 14

CREDIT! Kvalifikuotas savo 10 metų Legale Praktika.

Dental Platės.
10

X-Ray
Bridges
Fillings 
Extractions

Platės Repaired 
While You Wait

15-20
Weeks to Pay

Pay a Little Down
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DR. SILVER,
7042 Superior Avė.

DENTIST
HEnderson 3157

I

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

Į The Wilkelis Furniture Co. Į
| Rakandų Krautuvė
= 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343 |
= N. A. WILKELIS JŪRGIS ARBUCKAS |
E Sarininkas Vedėjas
?diiiiiniininiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH?

MICHAEL A. FEIGHAN
Dabartinis Ohio Valstijos Senato 

narys kandidatuoja į Clevelando "2O7 
to Kongresinio Distrikto atstovus į 
Suv. Valstijų Kongresų. Kaipo val
stijos įstatymdavystės narys jis žy
miai pasidarbavo darbininkų reika
lais ir visais galimais budais rėmė 
Prez. Roosevelto administracijos vi
sus naudingus darbus.

Pasižada ir toliau stovėti už Roo
sevelto darbų ir jo politikos kaip vi
duje taip ir santikiuose su užsie
niais.

Nominacijose už jį gali balsuoti 
Gegužės 14 d., 20-to Kongresinio 
Distrikto piliečiai, Demokratų sura
šė.

Sherwood O. Hirstius, 
Kandidatas į Statė 

Representative
Jus kaipo piliečiai norit kad val

stijos įstatymdavystės įstaigoje bu
tų žmonės kurie turi pakankamai 
mokslo ir patyrimo atlikti tiems da
lykams kurie reikalauja sužiūrėti 
namų savininkų interesus ir gerovę 
be didinimo taksų naštos. Toks 
žmogus yra Sherwood O. Hirstius, 
Republikonų kandidatas į Statė Le- 
gislature.

_ Antradienį, Gegužės 14, jus turė
sit proga balsuoti už vienų, kandi
datų kuris pasišventęs jūsų reika
lams ir jų išsprendimui.

Shervvood O. Hirstius yra Cleve- 
landietis ir savo mokslų ir patyri
mų atsiekė Clevelande. Baigęs tei
sių mokslus, užsiėmė advokatūra ir 
buvo keletoje valdiškų vietų.

!■■
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į HaitMk. ’FOlt County |
Į Highway Bonds | 
I Ir DARBUS TŪKSTANČIAM I

$4,500,000 County Highway Bondsais bus 
nupirkta žemes juostos kuriose valstija iš- 
statys šešis didžiuosius vieškelius, kurių ver
te sieks $10,000,000.

OFFICIAL
Tai $2 už $1 Bargę- 0R 1SSUE BALLOT

nas kad taksai ne
bus padidinti.

Šis County 
Highway 

Bond Ballot 
yra paskiras nuo 
DIDELIŲ balotų,

Balsuokit už juos 
“FOR” 

Gegužės 14 d.

CUYAHOGA COUNTY 

PROPOSED BOND ISSUE FOR MAJOR ROAD 
IMPROVEMENTS TO BE CONSTRUCTED IN 
COOPERATION WITH' THE STATĖ HIGH- 
WAY DEPARTMENT, AND THE UNITED 

STATĖS AND VVITH FEDERAL AID.
ŪSE X ONLY IN MARKING BALLOT

== Shall bonds b. i«ued by the County of Cuyahoga, = 
= Ohio. for the ptirpose of contribut- š 
S ing the County’s share of a Fed* =Ė 
= erai Project for the establishing, = 
= widening, opening, extendingand = 
= changing the line of Roads and = 
= High ways in said Cuyahoga Coun- == 
== ty, to be done in cooperation with 3 
= the Statė of Ohio (Statė Highway = 
= Department) and withFederal aid, =
— *n aum of $4,500.000 and a levy of taxes be ~

made outside of the ten mill limitation estimated
by the County Auditor to average .1907 Mills 1= 

= for each one dollar of valuation, which amounts to = 
= u°l!a,IS “d 1,907 Cents for each one hun- 3 
S r .C ■ lar» oi valuation. for a maximum period —
— of 25 years to pay the principai, and interest of =
= such bond®. 5=

—— X FOR THE BOND 1ŠSUE

SS

SS AGAINSTTHEBOND ISSUE s
fe. —

E County Highway Bonds yra užgirti visų po- = 
E litiškų, moterų, biznio, darbo, miesto ir ki- | 
| tokių organizacijų kaipo butini ir remtini.

County Highway Council, Chas. J. Stilwell, Chairman

Balsuokit FOR už

MAŽIAU NEGU CENTAS I DIENĄ PAGELBĖJIMUI 
IŠLAIKYTI JŪSŲ MOKYKLAS

CLEVELAND

MOKYKLOMS OPERUOTI LEVY
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Kandidatas į Clerk of
CourtPALAIKYKIT

>
i

Gerą Apskrities Valdybą

REPUBLIKON AI

Būtinai Balsuokit per

Primanęs antradieni

X I SHERWOOD O. HIRSTIUS
STATĖ REPRESENTATIVE, REPUBLICAN TICKET

rankas iš- 
pilietybės 

žmonėms.

daugelis tautinių 
per jo
pirmų
tautų

Išrinkit vėl 
Jūsų

COUNTY 
COMMISSIONERS

JAMES A. 
REYNOLDS

/

. K

r

Demokratų 
Primary 

Gegužės 14

JOHN F 
CURRY

Gegužės-May 14
vuz

Leonard F. Fuerst
Leonard F. Fuerst, dabartintis 

Clerk of Courts, kandidatuoja nomi
nacijoms Demokratų sąrašu Gegu
žės 14 d. Jisai per praeitus septy
nis metus pasekmingai ėjo pareigas 
Clerk of Courts Įstaigoje, ir pereitą 
rudeni tapo paskirtas vyriausiu tos 
Įstaigos vedėju, Į kurią vietą vėl 
kandidatuoja šių metų rinkimams.

Jo štabe dirba 
grupių žmonių, ir 
duota tūkstančiai 
popierų daugeliui

CITIZENS LEAGUE
PATARIA ATMEST
MOKYKLŲ LEVY

EDWARD L. GREEN

Kandidatas į Clerk
Common Pleas

of

Patyręs biznyje, nejudamo turto pardavime, ir pilnai apsipaži
nęs su reikalais namų savininkų ir investorių, ir šie ypatingi jo 
patyrimai užtikrina kad Shcrvvood O. Hirstius kovos su taksų naš
tomis. Jo patyrimas apima keturis metus kaipo Assistant City 

‘Prosecutor. Turi universiteto mokslą, ir 37 metų amžiaus turė
damas, Mr. Hirstius plačiau apsipažinšs su daugeliu reikalų ne
gu kiti susenę, jis gi yra jaunas ir energinga. Jūsų balsas už jį 
išeis jūsų pačių naudai.

John Fe Curry ir
James A. Reynolds

Sherwood O. Hirstius' Committee
Donald C. Dunlap, Chairman.

Nurodo Mokyklų Tary
bos Pinigų Aikvojimą
Tūlas laikas atgal Cleveland Plain 

Dealer viename savo straipsnyje pa
reiškė, dalimai, “Clevelando Mokyk
lų Taryba stovi pozicijoje žmogaus 
kuris, išaikvo.Įęs savo pinigus pa
laidam gyvenimui, nori išbėgti per 
užpakalines duris kuomet skolinin
kas paskambina durų varpelį jieš- 
kodamas savo pipigų. Nežiūrint ką 
Benesch-Wulff mažuma taryboje 
darė, tarybos diduma pereitą metą 
laisvai švaistė ninigus, prižadėda
ma padidinti mokytojoms algas ku
rioms pinigų neturėjo, darydama iš
laidas neatsižvelgiant iš kur galės 
gauti pinigus.”

Šią savaitę the Citizens League, 
po nuodugnaus ištyrinėjimo 
’omų Specialių Mokykloms 
balsuotojams rekomenduoja 
ti “NO”, nes ši levy reiškia 
nimą taksų $2,412,200 sumoje, 
metimui šių siūlomų naujų taksi) 
taksų yra keturios svarbios prie
žastys: (a) abejotinas teisotumas; 
(b) neatsakantis finansavimo meto
das; (c) nepasitikėtinumas tiems 
kurie tuos pinigus leidžia; ir (d) 
išstatymas, pavojun keturių mill-levy 
kuri bus patiekta rudenį.”

Vidutinė Clevelando viešų mokyk
lų mokytojų alga už 1929 metus bu
vo $2,347. Vidutinė Clevelando vie
ši) mokyklų mokytojų alga 1939 m. 
buvo $2,630. Dolario pirkimo gale 
1939 m. buvo žymiai didesnė 1939 

i m. negu 1929. Mokytojos dirba 9lf 
mėnesių per metus,“ dar išimant šeš
tadienius, ir legales šventes, taipgi 
tris savaites Kalėdų švenčių ir pa
vasarinių atostogų; taigi išviso dir
ba 190 dienų metuose. Mokyklų 
viršininkai gauna nuo $2,535 iki 
$6,500 metuose. Tai yra pusėtinai 
geros algos žmonėms ir moterims 
kurių didelė dauguma yra nevedę.

Klausimas kiekvienam kyla kodėl

ASHTABULA COUNTY

per ilgus metus grudų ii’ pašarų ' 
parduotuvę Ashtabula uoste.

Edward L. Green baigė AVestem I 
Reserve Universiteto teisių moks
lus 1929 m. ir praktikuoja teises 
savo mieste. Kaipo teisininkui jam 
gerai žinomos pareigos tos įstaigos 
į kurią kandidatuoja. Nominuokit 
jį basavimuose Gegužės 14 d.

Kandidatas Lorain
County

Ash-
, su-

Edward L. Green yra gimęs . 
tabula mieste, 35 metai atgal, 
nūs George Green, kuris operavo

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

f

į

Palaikykit atsakantį, Prielankų Patarnavimą —

IŠRINKIT VĖL

LEONARD F. FUERST
CLERK OF COURTS

■ (COUNTY CLERK)
tų siu- 
Taksų, 
balsuo- 
padidi-

At-

Demokratų Sąraše — Antradienį, Gegužės-May 14 
Eikit į savo balsavimo vietas ir pašymėkit ant 

Baloto kryžiuku šitaip:

X LEONARD F. FUERST

MICHAEL A. FEIGHAN PAŽADAS
KANDIDATAS DEMOKRATŲ NOMINACIJOSE

REAL ESTATE PASKOLOS
pirkti, statyti ar modernizuoti jūsų na- 
bizniškai nuosavybei.

BIZNIO .PASKOLOS
komerciniams reikalams.

ASMENINĖS PASKOLOS
nebrangios paskolos netikėtame reikale.

FINANSAVIMO PLANAI
žemais kaštais finansavimui automobi
lių ir svarbesnių naminių padargų.

E. W. DeChant

1

Lorain County taksų mokėtojai 
ne tik nori žinoti kiek apskritis pi
nigų turi, bet ir kaip ekonomiškai 
jo reikalai vedami.

Apskritis leidžia dideles sumas pi
nigų operavimui savo įstaigų ir de
partamentų.

Prie apskrities ekonomiško reika
lų tvarkymo žymią rolę lošia dabar
tinis County Commissioner De
Chant, kuris vėl kandidatuoja tai 
pačiai vietai. Jis ir toliau tarnaus 
ištikimai, teisingai ir atsakančiai.

Nominuokit jį balsavimuose Ge
gužės 14 d.

2Oth OHIO D1STRICTĮ CONGRESĄ

OHIO HOUSE OF REPRESENTITIVES 
.Columbus

1939-1940 Kandidatas į Lake 
Caunty Sheriff

LAKE COUNTY

KANDIDATAI Į BOARD OF 
CGUNTY COMMISSIONERS

Couyahoga Apskrities valdžia per 
praeitus aštuonis metus buvo tvar-. —-- -
koma labai atsakančiu, ekonomišku L?-ksai Vi1 ■ didinami ir kodei
ir bizm&'ku 
svarbiausia 
dabartinei 
Tarybai, John F. Curry, Joseph F. 
Gorman, ir James A. Reynolds, to
dėl tai ir svarbu kad šiuose balsa
vimuose John F. Curry ir James A. 
Reynolds butų vėl išrinkti į County 
Commissioners Tarybą. Joseph F. 
Gorman buvo išrinktas keturių me
tų periodui 1938 metais.

Ištikro niekad Cuyahoga Apskri
ties istorijoje nebuvo taip kad Ap
skrities Taryba turėtų susidurti su 
tokiais rimtais ir komplikuotais fi
nansiniais ir operavimo klausimais 
kaip ši Taryba, kuri turėjo dirbti ir 
pasekmingai dirbo per visą laiką 
nuo 1933 iki 1940 metų.

Todėl šiedu komisijonieriai verti .
visų paramos ir privalo būti nomi- Balandžio 2i d. apsivedė Pr. 
nuoti toliau, balsavimuose Gegužės i švelnys su Barbora Aidokiene, 
14 dieną. | vestuvės buvo naminio pobu-

_____________ i džio.
į Jurgiai Rokus ir Stukas, su j 
sunum, apvaikščiojo savo var
duves, Jurgines, Balandžio 23. 
Jie abu yra Dirvos skaitytojai. 

A. Kruvalskis apvaikščiojo 
metines sukaktuves savo vedy- 

du me- 
žmona. 
šeimą, 
Prieš 

Bružie- į 
nę. Paminėjimui metinių su
kaktuvių, jiedu suprašė savo 
abiejų vaikus ir nekuriuos ar
timus gimines bei draugus. Vi
si gražiai pasilinksmino, pasi
dainavo Lietuviškų dainų, ap
kalbėjo Akrono Lietuvių dar
buotę, ir gerame upe išsiskir- i 
stė.

Kruvalskis yra žymiai prisi
dėjęs darbu statant Lietuviams 
Akrone bažnyčią, aukavęs Lie
tuvos reikalams. Jo žmona la
bai mėgsta skaityti Lietuviš
kus laikraščius, ir savo sukak
ties proga užsirašė Dirvą. Lin
kėtina 
nimo.

Pas 
lankė 
trumpai paviešėjus gryžo. 

Kalnas.

pagrindu Už visa "tai tankiai balsuotojai reikalauja-
atsakomybė priklauso jmi duoti daugiau pinigų. Atsaky- 

County Commissioners I ™as paprastas. Dabartinė MoKyklų 
— - - . — į Taryba kiekvieną metą praleidžia pi

nigų daugiau negu jos biudžetas pa
velija, savo politiškoms ambicijoms, 
kas sulyg Citizens League yra nele
gali ška.

Taigi visų bendrai gerovei balsuo- 
prieš ta levy antradienį, Gegu- 
14 d.

kit 
žės

i

Lee C. Howley, Kandi 
datas į Representative

Pilnas bankinis ir trust patarnavimas 
Per 48 potogius bankinius ofisus

Cleveland
Company

binio gyvenimo. Prieš 
tu tam atgal mirė jo 
Jisai išaugino gražią 
nekurie yra apsivedę, 

j metus jisai vedė Oną

MICHAEL A. FEIGHAN

Aš pasižadu kaipo jūsų atstovas 
Kongrese iš 20to Ohio Distrikto, 
jog nedarysiu jokių skirtumų ir ša
liškumų kurie kuomi nors atsiliep
tų j keno nors rasę, tautybę arba 
religiją, kas yra žmogaus asmeniš
ku dalyku.

20to Ohio Congressional Distrikto 
Piliečiams:

(Pasirašo)
MICHAEL A. FEIGHAN.

BALSUOKIT Už

BALSUOKIT Už

LEE C. HOWLEY
FOR

STATĖ REPRESENTATIVE

Demokratu Sąraše — Antradieni, Gegužės-May 14

FOR CONGRESS 20th OHIO DISTRICT
Demokratų Primaries Antradienį, Gegužės 14, 1949 

IŠRINKIT ROOSEVELTO DEMOKRATĄ

GEORGE E. SPRINGER
ASHTABULA, OHIO

THOMAS C. MURPHY
Captain Thomas C. Murphy yra 

ilgametis Paynesville gyventojas ir 
veikėjas. Per 26 metus dirbo Sig
nalų Depąrtmento prie Nevv York 
Centrai Railroad; tarnavo kariuo
menėje prie Meksikos rubežiaus lai
ke Panelio Vilią sukilimų, pirmo 
Leitenanto laipsniu. Taipgi kapito
no laipsnyje tarnavo Amerikos ka
riuomenėje laike pasaulinio karo.

Yra kandidatas į Lake County 
Sheriff vietą Republikonu sąraše.

Balsavimai Gegužės 14 d. Prašo 
jus balsuoti už jį.

| APDRAUDOS REIKALE
E Mes es?ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
si sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 

į P. P. M U Ll OLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

Kandidatas į

COUNTY COMMISSIONER

Republikonu Sąraše, Balsavimas Gegužes 14

t£

Kandidatas į County 
Clerk

’ 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 Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

4
4

Z-

i
I
4
4

LEE C. HOWLEY
“Taksai yra perdideli ir turi bū

ti sumažinti”, pareiškia Lee C. How- 
ley, kandidatas į House of Repre- 
sentatives Demokratų sąraše. “Aš : 
sakau kad taksai yra perdideli ne 
dėl to kad aš esu kandidatas bet 
dėl to kad aš tikrai tikiu jog 
džios paima perdaug iš ineigų tų 
kurie sunkiai dirba savo pragyveni
mui”. Dabartiniu laiku, sulyg jo, į 
taksai tiesioginiai ir netiesioginiai 
paima 22.4 nuoš. iš kiekvieno dola- Į 
rio. Tai daugiau negu darbo žmo- 
gus gali panešti.

Jis tiki kad demokratija reikia 
vykdyt teisingai ir drąsiai atstovau
jant žmonių reikalus.

Dėt zi
vai-/

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savu- 
aiiiitiimiimiiiHiililllintlIimillllinifL

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

č** ♦

jiems gražaus sugyve-

T. Martusevičius atsi- 
viešnia iš Clevelando.

Jieškom Mekaniko
Reikalingas geras mekanikas prie 

' truck body, damp body darbo. Gali 
tapti musų partneriu ir išdirbti ge
rą biznį. Dirbtuvė 50x50 pėdų di
dumo, gerai įrengta. Tinkamas vy
ras galėtų būti jos ir viso darbo 

Į užvaizdą.
atsakančio 

. į šį biznį. 
■ ri būti ramus žmogus.

B. L.

Nereikia “helperio“, bet 
mekaniko ar partnerio 
Kreipkitės tuojau. Tu- 

((19) 
596 Locust Street, 

AKRON, OHIO.

IŠRINKIT VĖL

i, W. DEĮCHANT
COUNTY COMMISSIONER

LORAIN COUNTY

Teisingai dirbęs savo pareigose iki
BALSAVIMAI GEGUŽĖS 14

TOM HUMPHREY
REPUBLIKONU KANDIDATAS

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

® ©

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

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

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

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ja jiems: $3 metams

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 prieinamesnes.

Kreipkitės:

1.4602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

SHERIFF of LAKE COUNTY

JAMES S. KENNEDY

Balsavimai Gegužės-May 14

Lietuviai prašomi paremti savo balsais.

James S. Kennedy yra Demokratų 
sąrašo kandidatas į Cuyahoga Coun
ty Clerk ofisą. Jis tarnavo kaipo 
vyriausias administratorius Apskri
ties iždininko įstaigoje nuo 1933 iki 
1940. Buvo valstijos senatorium 
per keturis metus, ir yra sekreto
rium kasininku plumberių unijos.

Jisai darbavosi už darbininkų rei
kalus būdamas Valstijos Senate.

De'ei jo gerų kvalifikacijų ir at
sakančio rekordo viešoje tarnyboje 
jis privalo būti išrinktas.

DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
:»[muwim!iiUKJi!iuiiniiuiuiiiituuniU!iiujiiiwainuiiniiiiniiiiiii}i!tiiin:iiiiiiiuiJiiii ’tjii;;iiiii;iižiiiii;ii;ijįiiiiiiii;ni!ii;iĮiii;uniMiiniJitiiiiiiiijĮiiir!iimDitiiii(niiit'ji:;iiiii!iiiiiiiiii:ii!!BiiĮ iiĮi!;n;HiiiHi!i:iiiiiiiii.

Kaina $5. Atiduodamas tik už $3.00
PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus 
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3 
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!

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

LIETUVIU SALĖ' UKAKTIS
Paminėjimas 20 metų inejimo į Salę

Rengia Lietuvių Draugijų Sales Bendrove

Sekm. Gegužes 12
LIETUVIŲ SALĖJE Pradžia 5:30 vakare

Gražus dainų ir muzikos programas, trumpos kalbos, šokiai 
vaišės visą vakarą! Užkviečiami visi Salės šėrininkai, Salės 
draugai ir rėmėjai su savo šeimomis ir kaimynais. Įžanga vi
sam vakarui 25c. Vaikams dykai, šokikams 25c.

Kviečia Komisija.

V<

PILIEČIAI, EIKIT
BALSUOTI

Antradienj, Gegužes 14

DIRVA

PHONE: ENdicott 4486

>.U

Hf

Youth’s Forum
VINCENT GREIČIUS, JR., NOW A CLEVE

LAND ORCHESTRA MEMBER

L

Vaizbos Buto Piknikas 
bus Birželio 2 d.

Lietuvių Vaizbos Buto pik
nikas šymet bus vienas iš pa
čių anksčiausių, ir dabar jau 
raginama visuomenė rengtis į 
tą pikniką.

Piknikas
Birželio 2 
prie Grant

DR. S. R. GERBER I 
CORONER

įvyks sekma d ieni, 
d., Cąmp by-Heck, 
blvd.

®Iš VIEŠBUČIO ant Euclid 
pve. sekmadieni oer langą iš
šoko iš 5-to aukšto ir užsimu
šė Jeannette Herbst 
savo vyru, motina 
buvo atvažiavus iš 
O., su reikalais.

©TARP daugelio 
į Ohio valstijos legislatura yra 
ir Adv. E. F. Satvicki, plačiai 
Clevelando Lietuviams pažvs- 
tamo seniau buvusio teisėjo 
Sawicki sūnūs. Jis kandid 
tuoja Demokratų sąraše.

©STATYBA. Clevelande šy
met eina visu smarkumu, su
mušė praeitų 11 metų rekordą 
naujų namų statyboje. Balan
džio mėn. buvo išduota 125 lei
dimai pavieniams namams sta
tyti.

kuri su 
ir vaikais 
Columbus,

kandidatų

.<X“

i

Dr. S. R. Gerber yra kandi
datas kitam terminui į County 
Coroner vietą Demokratų są
raše. Balsavimai bus antra
dienį, Gegužės 14 d.

Dr. Gerber padėjėju yra ži
nomas Clevelando Lietuvis Dr. 
A. J. Kazlauekas, kas parodo 
kad -Dr. Gerber, tapęs išrinktu 
apskrities daktaru suteikė Lie
tuviams pripažinimą 
damas sau pirmuoju 
musų tautietį.

Dr. Gerber’o tėvas 
Kauno, taigi buvo senesnių lai
kų Lietuvos pilietis.

Dr. Gerber yra labai at
sakantis tai vietai, jis pravedė 
plačias studijas traiiko mirčių 
bėgyje savo tarnybos, pageri
no apskrities morgus, įtaisė 
vieną iš geriausių laboratorijų 
miesto.

Jonas T. DeRighter

pasiskir- 
padėjėju

paėjo iš

WIENAS iš kiekvienų dvyli
kos automobilių bus įvelti 

į kokią nors nelaimę 1940 me
tų bėgiu. Tas apskaičiavimas 
Clevelandui remiamas iš 1939 
metais pergyvento patyrimo. 
Taigi .važiuokit atsargiai.

Nuo 5to Distrikto Policijos.

GRAŽUS ORAS
PAVOJINGAS

Geras oras ir sausi tušti ke
liai sukelia stiprią pagundą 
motoristui padidinti greitį. Ne
laimingų įvykių statistikos pa
rodo pavojų iš tokio palinkimo. 
Lietus, sniegas ar slidus gren
dimai sumažina nelaimių skai
čių, kuomet geras oras prie
šingai, padidina. Pergreitas va
žinėjimas yra to priežastis.

Public Relations Bureau
Cleveland Police Dept.

Politiškų Skelbimų 
Reikale

Šiose nominacijose daugelis 
kandidatuoja į įvairias valsti
jos ir apskrities vietas ir sten
giasi paduoti apie save Lietu
viams šiokių-tokių informacijų, 
skelbdamiesi save, tikslu lai
mėti nominacijas. Dirvos re
dakcija už tų skelbimų turinį 
ir kandidatų pačių savęs reko
mendacijas bei skelbimus ne- 
atsako( nors duoda norintiems 
pasireklamuoti vietos.

MOTERŲ RATELIO
BANKETAS

Lietuvių Moterų Ratelis su
gyveno jau 15 metų: pereitą 
šeštadienį Ratelietės atlaikė 15 
metų sukakties paminėjimą su 
gražiu nors mažu banketu Ff- 
scher-Rohr valgykloje. Daly
vavo apie 50 rateliečių ir jų 
šeimų narių bei draugų. Po 
banketo ir trumpų kalbų buvo 
pasilinksminimas iki vėlumai.

Programą vedė Ratelio pir- 
, mininkė Marė Mičšikiene,i kuri 

paminėjus trumpai apie Rate
lio veiklą, perstatė kalbėti se
kančius: K. S. Karpių, N. A. 
Wilkelį, A. M. Praškevičių, O. 
A. Miehlichienę, Moterų Klubo 
pirmininkę, ir Adv. John L. Mi- 
helich.

Moterų Ratelio didumas ap
ribotas: tik 20 narių tegali pri
klausyti, bet Ratelis yra nudir
bęs žymių kultūrinių darbų ir 
gausiai pinigiškai parėmęs Lie
tuvių Darželį, Lietuvių t’ 
bari Pittsburghe ir kitus 
turiškus reikalus.

Moterų Sąjungos 36 kp
Sukaktuvių Vakaras

Nominacijų balsavimai 
ir čia pat — visi piliečiai ragi
nami eiti balsuoti antradienį, 
Gegužes 14 d.

Iš pirmesnių pranešimų jau 
žinot kad pirmiausioje vietoje 
kiekvienas Lietuvis kuris bal
suos už Demokratų sąrašą su
sirastų tarpe daugybės kandi
datų į Statė Repręsentatives 
vardą savo tautiečio, JOHN T. 
DeRIGHTER ir pabalsuotų už 
Jb

Taipgi šiame numeryje tel
pa Cosmopolitan Democratic 
Lygos rekomenduojami eilė ki
tų kandidatų, balsuokit už juos 
ir taip toliau, iki 
balsavimą.

Prie kandidatų 
ilgo sąrašo .gausit 
mažus 
nas jų 
tas už 
sus.

Balsuokit už County High- 
way Bonds, nes tas nepadidins 
taksų, o sudarys daug darbų 

Į visoje Cuyahoga apskrityje ir 
ilgiems laikams duos gerus ke- 

’ liūs Clevelandui ir apielinkei.
Mokyklų reikalams daugiau 

pinigų skyrimą patartina ne
remti, Apie tai plačiau paaiš
kina Citizens League savo pra
nešime ir skelbime, kas telpa 

. šiame numeryje.
—

i APSIVEDĖ

Andrius Urbšaitis, ilgameti 
į Clevelando singelis, apsivedė su 
' p. Kašte Milteniene, Balandžio 
29. šliubą ėmė naujoje para
pijoje. Linkėtina jiems gra
žaus, laimingo gyvenimo.

Andrius Urbšaitis turi savo 
barzdaskutyklą 7013 Superior 
avė., ir yra geras Dirvos prie- 
telius.

I

atliksi t visą

i valdiškas 
du paskirus 

lakštus, vie-balsavimo
už Highway Bonds, ki- 
Mokyklų reikalams tak-

Kam-
> kui

KELIŲ BONDSAI SU
DARYS DARBUS
TŪKSTANČIAMS

Kiekvienas balsu ojotas privalo 
remti $4.500,000 County Highway 
Bond Issue. Kiekvienas nuėjęs bal
suoti Gegužės 14 d. privalo padėti 
kryžiuką FOR. Tas reikš darbus 
tūkstančiams, ir tas nepakels taksų 
ant nuosavybių.

Šie nauji pinigai bus panaudoti 
nupirkimui žemių naujiems vieške
liams kuria miesto išlaukčse ir per 
nekurias dalis miesto bus pravesta 
net šeši. Musų apskritis privalo pa
rūpinti tiems keliams žemes, pirm 
negu gali tikėtis gauti pinigų iš val
stijos tiems vieškeliams įrengti.

Valstija išstatys tuos kelius pini
gais gautais iš taksij už gasoliną, 
kurį automobilistai sumoka. Bus 
suteikta' dar $10,000,000. Turim pa
sistengti gauti, tuos pinigus čionai.

Balsuokit FOR už tuos bondsus, 
ta rasit ant paskiro mažiuko bal
sai imu lakšto Gegužės 14 d.

pa-

Gegužės 5 d., naujos para
pijos salėje, A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos 36-ta kuopa turėjo 
savo 10 metų gyvavimo sukak
ties vakarą su įvairiu progra
mų. Vakaro vedėju buvo Kun. 
Dr. širvaitis. Programas su
sidėjo iš dainų, juokų ir kalbų. 
Kalbą apie Moterų Sąjungos 
tikslus ir veikimą per 10 metų 
sakė p. Julė Salasevičienė, pa
ragindama šiai organizacijai 
prijaučiančias moteris ir pane
les rašytis.

Dainavo moterų choras, Kun. 
Širvaičio vadovaujamas, kuris 
sudainavo keletą malonių dai
nų. Po to kalbėjo klebonas 
Kun. Angelaitis.

Toliau programą išpildė Li- 
lian Magilaitė, Joana Samiutė, 
Robertas Katkauskas, žinomas 
juokdarys Petras Luiza su sa
vo žmonele, Alvina; Adelė Lin- 
cevičiutė, Florence Aleknaitė, 
su tėvu Jonu Alekna; akompa
navo Adelaide Miliauskaitė.

Pirmą kartą pasirodė scenoj 
mažutis Jonukas Janušaitis su 
akordionu. Po to moterų cho
ras vedant Kun. širvaičiui bai
gė programą Lietuvos Himnu.

Šokiams visą vakarą grojo 
A. Nemanio orkestras .

Visiems dalyvausiėms ir kas 
kuo prisidėjo prie programo ir 
dovanojo reikmenis komisija 
taria ačiū. Buvęs.

©HAROLD H. BURTON, da
bartinis Clevelando mavoras, 
kandidatuoja Republikonų ti- 
kietu į U. S. Senatorius iš Ohio 
valstijos.

©UOSTŲ laivų darbininkai 
baigė savo streiką ir traukia
mieji laivai-tugs 17-koje uos
tų vėl pradėjo operuoti. Strei
kavo apie 400 darbininkų.

JOHN J. BOYLE VĖL
• KANDIDATAS

John J. Boyle, County Treas- 
urer (apskrities iždiniitkas), 
šiose nominacijose vėl kandi
datuoja tai pačiai vietai Demo
kratų sąrašu.

Jis taipgi savo ofise užlaiko 
Lietuvį, Deputy Treasurer, ži
nomą Lietuvių salės darbuoto
ją Chester G. Zurį.

Prisiminkit taipgi balsuoti 
už dabartinį County Engineer, 
John O. McMilliams, prie ku
rio tarnauja pora Lietuvių.

Visi šie kandidatai rasis De
mokratų partijos sąraše.

Balsuokit už Wm. J. Kennick 
į 20-to distrikto Kongresma- 
nus. Jis yra Jugoslavų tauti
nės grupės* žmogus, buvęs Cle
velando miesto tarybos narys.

When the Cleveland Orchestra re- 
sumes itę concerts in the fall of 
1940, there vvill be listed amongst 
the Orchestra Personell the name 
of Vincent Greičius Jr., violinist. 
Without a doubt, he vvill be one of 
the youngest members of the Cleve
land Orchestra for he has just re- 
cently reached his tvventy-second 
birthdate. Bo be so accomplished a 
musician is in itself an achievement 
vvorth” of note, būt the fact that 
the young Mr. Greičius is of Lith
uanian narents is šomethin^ all 
Lithuanians vvill be interested in 
knovving. The musical vvorld knovvs 
the position vvhich the Cleveland 
Symphonv Orchestra holds, and to 
be admitted to its personnel is in- 
deed an honor and

Vincent Jr., as 
knovvn amongst the 
uanians, began his 
verv early under the guidance of 
both his musical parents. H'e fįrst 
studied the piano vvith his father. 
JVhen he vvas nearing seven, he 
w?s enrolled as a violin pupil in 
the Cleveland Music School Settls- 
ment, vvhere he made rapid progress 
and vvas revvarded vvith several very 
pleasing scholarships.

His best teacher has been Felix 
vvho 
the

accomplishment! 
he is is best 
Cleveland Lith- 
musical studies

by 
be-

Eyle, a vvell knovvn musician, 
is the second concertmaster of 
Cleveland Svmphony Orchestra.

In 1985, Vincent vvas honored 
the Lithuanian Government, by
ing invited to play before the First 
Lithuanian World Congress held in 
Kaunas. His invitation vvas spon- 
sored by the Society for Advance- 
ment of Lithuanians abroad. The 
outstanding Lithuanian youths vvho 
had made worth vvhile achievcments 
in their respėctive fields were so 
honored. He vyas considered the 
outstanding youthful musician.

Upon rėturning to Cleveland from 
Lithuania, he continued vvith his 
scholastic and musical studies and 
vvas avvarded a scholarship to West- 
ern Reservc. University, vvhere he 
is novv in the third year, being cn- 
rolled in the School of Education 
and majoring in music.

His name often appears on the 
musical programs of this city. He 
has appeared as a soloist in var- 
ious concerts as vvell as on the 
radio, and he has been the first 
concert master of the Philharmonic 
Orchestra of Cleveland. In April 
of 1939, vvhen Ahna Kaskas, con-

tralto of the Metropolitan Opera 
Asąociatiori sang for a bęnefit con- 
cert for the Lithuanian Cultural 
Garden, sponsored by the Lithuan
ian 
ian 
In 
Jr., 
with our Anna Kaskas, 
vvhich the Clevelanders wįll 
remember.

“Kaip medis 
šakutes auga” 
cently written 
and I find it 
this time to ūse it in speaking of 
Stasė and Vincas Greičius, the par
ents of 
man. I 
for this 
long to 
and cultural interests are outstand
ing amongst Lithuanians 
community. 
siderable sacrifices 
four children some 
cultural advantages. 
as a vvhole, is very musical. 
father came to America 
and lived in Chicago for a while. 
He studied at the University of 
Valpariso for six years, and sinee 
then has made music his profession. 
He is a teacher of piano and at 
oresent is organist in one of 
Cleveland Lithuanian Churches. 
years Mr. Greičius has directed 
ious singing groups, and has 
staged many worth vvhile cantatas 
and operettas amongst our people.

Statsė Greičius, the guiding spiri t 
of this accomnlished family, very 
often participated in these musical 
programs and added much to their 
enjoyment vvith her vvell trained 
soprano voice and her ability to 
take the leading soprano roles vvhich 
her husband directs. The other 
children of the family, Regina, Frank 
and Stella, all engaged in musical 
and educational pursuits.

In behalf of the Lithuanian Youth 
who might gaili insniratįon from the 
achievements of Vincent Jr., I ex- 
tend hearty congratulations to him 
and as for his parents, I have the 
utmost resuect. Respect for their 
having had such šplendid foresight 
to guide him along the paths of in- 
dustry and perseverance. May they 
enjoy to the utmost the glorv in 
knovving that their sacrifices have 
not been in vain and may Vincent 
Greičius Jr. have continued success.

.Toseph Bendler.

Women’s Club and the Lithuan- 
University Club of Cleveland. 

this concert, Vincent Greičius 
violinist, shared the program 

a concert 
long

palinkės, taip ir jo 
is a puotation re

to me by a friend, 
most appropriate at

this accomplished young 
feel that very much credit 
achievement rightfully be- 
his parents vvhose musical

of this 
They are making con- 

to give their 
of the more 

The family 
' ' The

in 1904

the 
For 
var- 
also

CLEVELAND, OHIO6820 SUPERIOR AVĖ.

By Jay Dee

iTUOSE who attaeh a high im- 
portance to their opinions should 
stay at home. When one is travel
ing convictions are easily mislaid. 
I sėt out on m y travels thinking 
I knew how men should be govern- 
ed and what they should believe. 
On my return, 1 find myself with- 
out' any of these pleasing certain- 
ties, būt with the completest human 
tolerance. Morai 
endlessly varied, 
right to its separate existence. 
a oneness underlies this diversity. 
All men, whatever their way of 
life, have a sense of values, and 
the values are in all kinds of so
ciety broadly the šame. Goodness. 
beauty and vvisdom have always and 
evervwhere been honored.
— Aldous IIuxley, “Jesting Pilate”

i

codes are almost 
and each has a

Būt

I

Listen- 
views gossip from a “different 

he has this to say: 
all the interesting things 
happen around us, the be- 
of our neighbors is the most 

Y et gossip, the re- 
is štili listed

W. H. AUDEN in “The 
er” 
slant”;

“Of 
which 
havior 
fascinating. 
sult of this curiosity, 
as a vice.

Is it really a vice ? I think not. 
Under the right i ules, it’s an act 
of friendliness and a release of 
feel ings.

A friendly person is one who 
tries to talk about the things which 
interest his hearers. What inter
ests them most is the behavior of 
other people. Cut out gossip and 
there’ll be no conversation left ex- 
cept shoptalk, smoking-room stor- 
ies and Ine most vapid kind of tea- 
talk.

Seeondly, gossip is a safety valve 
for the emotions. Pšychologists tell 
us that we all nourish secret grud- 
ges, jealousies, resentments against 
even our nearest and dearest, and 
that the eure lies in getting them 
off our chest. Whcn we gossip, 
we do for nothing in the street or 
the parlor vvhat vve should have 
to pay for doing’# in the psycho- 
analyst’s consulting room. How of
ten 1 have vvorked off iii feclings 
against friends by telling 
rather malicious stories about 
and as a result met them 
vvith the feeling auite gone. 
sip is cheaner than going 
doctor, and much nicer than 
ing a row vvith our friends.

some 
them, 
again
Gos- 

to a 
hav-

THERE was a toučhing scene > 
on a Fifth Avenue bus the other 
evening. A pretty lady found a 
seat beside a portlv, middle-ao’ed 
man, and while fumbling through 
her purse for her dime fare, drop- 
ped a T'ennv. which rolled under 
about in search of it, būt it was 
the portly one’s feet. 
obvio.us that his 
eramped quarters, 
his retrieving it. 
ed his overcoat, 
pocket, and handed 
ny. She aceepted 
ventional murmer 
put it in her pocket. 
thoughtful man and, 
say

He neered 
balk, and the 
. vvould prevent 

Šo he unbutton- 
reached in 
her another 
it, vvith a 
of thanks, 

A 
if we may 

so, a very thoughtful lady.
— The New Yorker. .

TRAVEL1NG

his 
pen- 
con- 
and 

very

Word from Indianapolis, Indiana 
has it that local Georgie Lucas is 
modeling men’s clothing for one of 
Cleveland’s larger raanufacturers. 
George alvvays vvas an adventurous 
type of person and now he is en- 
joying just that. Traveling any- 
vvhere from 700 to 1200 miles in a 
single vveek is vvhat any one vvould 
term “moving”.

It is George’s beliėf that Chicago 
is štili the tovvn of racketeers — 
as this incident relates. He 
that his car vvas parked rij_ 
the hcart of Chicago, vvhen some- 
one threvv a brick through the side 
vvindovv and stole five suits of men’s 
cloth.es.

? statės 
’ighp in

Singing in So. America
Our local Lithuanian tenor, John 

Urban having arrived- in South 
America a month or so ago, has 
sung his way into the great country . 
of 
to 
in 
at 
nos Aires i n Argentina.
ly sounds likę the life c-f an adven- 
turer.

Brazil. While here he intends 
contact the Lithuanian minister 
Brazil, where he intends to sing 
the Lithuanian Embassy in Bue- 

His certain-

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

\

John T

DeRighter
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EVA’ S

SUITS 

TOPCOATS

Ready \
to \

W e a r \
TOPCOATS

15.95

Made to
Measure22-50

BROS.

į Mill
S End 
r PANTS

To Order

3.95

❖
t❖
❖
❖

❖

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

Parsiduoda Namai

PALIKIT TINKAMĄ ŽMOGŲ JO 
VIETOJE

l ■

Išrinkit vėl

IN these troublesome, peace-hat- 
ed days it is hardly amiss, to quote 
“The Southern Lumberman” in its 
humorous excerpt on our own Civil 
War: “Near the end of the Civil 
War vvhen the Confederate forces 
vvere falling back on Richmond, an 
old darky, asked by his mistress 
for encouraging nevvs. replied: “Well 
missv, due to de lie of de land 
vvhere dev’s fightin’ dem Yankees 
is retreatin’ forvvard, vvhile vve is 
advancin’ backvvards.’ ”

CATHERINE’S HOME 
BAKERY 

7309 Wade Park Avė.

GERBER
C O R O N E R

Demokratų Sąraše — Antradieni, Gegužes-May 14

2 šeimų, 8 kam., kaina $2,000. 
2 šeimų, 10 kam., ant Neff rd.

kaina $5,000. Kreiptis:
JACOB TISOVIC 

1366 Marąuette Rd.
ENd. 4936

GRĄŽINKIT JĮ VĖL Į OHIO LEGISLATURA

BALSUOKIT UŽ LIETUVI

STATĖ 
REPRESENTATIVE

Preferred by Plain Dealer, News, and Citizens League

Demokratų Sąraše — Antradieni, Gegužės-May 14

Dabar Laikas Pirkti ir Taupyti
VYRAMS Vilnoniai be ran
kovių sveteriai ... Q^C 

i Visokių skirtingų ®
spalvų ir didumų.

VYRAMS KELINĖS
Darbinės tamsių ... $"| .69 
spalvų, tinka darbui, 

stiprios dėvėjimui.

VYRAMS SKRYBĖLĖS 
| Naujų Pavasarinių .95

spalvų ir pavidalų. -*
Didelis pasirinkimas.

VAIKAMS KAYNEE 
geri marškiniai 

stiprus, balti, margi ® 
2 už $1.50.

VYRAMS OVERALL 
Kelnės, Sanforized, 
stiprios, darbinės, *

pilno didumo iškirptos

VAIKAMS KELNAITĖS 
stiprios, su pamušalu $~|
vaikams labai patiks.

Keleto amžiaus mierų.

VYRAMS APATINIAI 
Kelinės, marškiniai *^)^CC 
trumpos, gerai iš- •
kirptos, geros stiprių spalvų.

VYRAMS ŠILKINIAI 
KAKLARAIŠČIAI 9^C 
naujų pavasarinių 
spalvų, didelis pa?,iri ūkimas.

VYRAMS KOJINĖS 
trumpos, vasarinės eJ>?^C 
šviesių ir tamsių 
spalvų, stiprios nešiojimui.

7010 Superior Avenue
Krautuvė atdara vakarais. 

Duodam ir iškeičiam Green Stamps

JOHN G. POLIO
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
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 
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio, 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

BRAZIS
CLOTHES
6905 Superior Avė. 
6122 St. Clair Avė.

15602 Waterloo Rd.

t
i
X£

DRY CLEANINGį
Senas Drapanas padarom f 
kaip naujas, išvalom ir 4* 
sutaisomi.

X Paimam iš namų ir pristatomT ---------
ifA tX

DKLLA C JA.KUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)

Vežimai ligoniams pervežimui j Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 (EDNA AVENUE ENdicott 1763

itumiimiiimmmimmmmmnimimimummmiimmmmmmmimmmmmii’:

HAtDfS

PUOŠTI

E Langams užtraukti Blindų (Shades)
i VE N ET! A N BLINDS
g DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
E SAVO LANGUS SU

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

I STATĖ WINbOW SHADES ' I
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. Į

r

cloth.es
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