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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIAKASIŲ unijos
konvencijoje Columbus, O.,
Sausio 25 d. kalbant unijos
prezidentui Lewis į delega
tus, už jo pečių aukštai virš
estrados tapo išplėsta rau
dona vėliava su Sovietų
ženklais. Kas tą šposą pa
darė neaišku. Salėje kilo
sumišimas. Lewis atsisu
kęs užpakalin ir pamatęs
tą vėliavą, suriko “nupieš
kit ją šalin!”.
Toliau jis
energingai pareiškė: “Uni
ted Mine Workers unija
yra Amerikos institucija ir
turi tik vieną vėliavą, ku
ri yra Amerikos vėliava.”
Šioje konvencijoje dele
gatai pasireiškė prieš tei
kimą Amerikos iždo pasko
los Suomijai.

v

*

*

DIDELĖ ADMINISTRACI
JOS REFORMA, SAKO MERKYS

SMAKUS ŠALČIAI
VISOSE PASAU
LIO DALYSE

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

| Šios žiemos keistas šalKAUNAS, Sausio 23. d. —
KAUNAS, Sausio 30. — Ministras Pirmininkas An-(: tas oras apėmė visas Suv. i
Kariuomenės
vadas Brig. Gen.
tanas Merkys dideliame interview spaudos atstovams i Valstijas,, kas yra didelė
Stasys Raštikis išvyko 3 mė
pareiškė:
retenybė. Apie pora šim-i
nesiams
atostogų sveikatai pa
Vyriausybės dėmesys — visiems Lietuvos gyvento-; tų žmonių žuvo nuo šalčiui
taisyti.
Jį pavaduoja Gen.
jams darbo ir duonos. Vilnius turi pasiruošti būti ir priežasties, ir šalčiai palie- Į
Vitkauskas.
faktina Lietuvos sostine, kurion vyriausybė kelsis.
tė Kaliforniją ir Floridą,.
Lietuvos skautai nutarė su
Kova visiems priešvalstybiniams gaivalams.
bendrai pietines valstijas, I
aukoti
Vilniaus biednuomenei
Sulyg išgalių pagalba ūkininkams, kurių padėtis del I kur padarė baisius nuosto
už 100,000 litų reikmenimis.
karo ir kainų žirklių yra sunki.
lius, nes išnaikino tų kraš
•
Tauta ir vyriausybė vieningi; rengiama didelė ad- ■ tų augmenis.
LIETUVOS sviesto ekspor
ministracijos reforma.
*
tas 1939 metais padidėjo dar
Seime svarstys apleistų ūkių, administracijos teis- i EUROPOJE šalčiai tę
2.2 nuoš., o kiaušinių ekspor
mo įvedimo, žemės reformos pakeitimo, ūkių skaldymo,! siasi. Ypač smarkus šal
tas padidėjo 14.8 nuoš., nežiū
šeimos aprūpinimo, socialės pagalbos praplėtimo ir kul-1 tis su sniego pūgomis užrint Europoje kilusio karo. Vi
turos fondams įstatymus.
so 1939 m. išvežta 17,649,653
! klupo Britų salas, kur sukilogramų sviesto (kilogramas
paraližiavo visą transporapie 2 1-4 sv.). 1938 m. eks
taciją. Sniego vietomis pri
portuota 17,257,338 klg.
KARO FRONTUOSE RAUDONIEJI VIS krito iki stogų.
Kiaušinių 1939 m. ekspor
Šiame šaltyje mirę šim
i»
SUOMIAMS
NEATSILAIKO
tuota
99,270,360, o 1938 m. —
tai
Britų
salų
gyventojų.
1,350,000 GAVO DIRB
86,459,328.
'
i
•£
TI. Amerikos Darbo Fede
Vaizdelis iš Lietuvos kariuomenes gyvenimo: šitaip musų
•
racija praneša kad 1939 m. Numušta per 300 Rusų VAKARŲ FRONTE
Japonijoje siautusioj au
kareivėliai praleidžia savo liuoslaikį kareivinėse.
VILNIUJE jau pilnu smar
droj šias savaitės pradžio
Gruodžio m. dirbo 1,350,RAMU; JUROSE
Lėktuvų, kuriais Jie
kumu dirba pirmutinis valsty
je žuvo apie 50 žmonių ir SAKO VOKIEČIAI IŠ
000 darbininkų daugiau ne
binis tabako fabrikas su 230
LIETUVA
DIDINS
KARAS VERDA
Tepajięgia Suomius
šimtai sužeista. Tai buvo
gu tą patį mėnesį 1938 m.
darbininkų,
šis fabrikas savo
ŽUDĘ 18,000 LEN
PREKYBĄ SU
šalta žieminė audra.
Žudyti
gaminiais
galės
patenkinti 60
Paryžius, Sausio 30. —
•.y.
.y • .y
JAPONIJOJE rnili jonai
KŲ po užėmimo
VOKIETIJA
nuošimčių
Lietuvos
tabako rin
darbininkų liko be darbo, Helsinki, Vasario 1 d. — Del didelio šalčio ir gilaus RUSIJOJE, kaip vėliau
kos
pareikalavimų.
Netrukus
iš priežasties pritrukimo Suomių karo vadai, pradė sniego vakarų fronte paly si pranešimai skelbia, ap Paryžius, Sausio 31. — LIETUVOS delegacija išvy fabrikas išleis naujas tabako
šalyje anglies. Del to su- dami trečią mėnesį kariavi ginamai ramu. Atsibuna sireiškė trukumas maisto Lenkų laikinos valdžios iš ko į Berliną tartis su Vokie ir popierosų bei cigarečių rū
paraližiuota daugybė viso mo su Rusais, reiškia “pasi tik menki susišaudymai ir ir kuro, ir visko kainos la leistame pranešime įrodo čiais apie prekybos padidinimą. šis.
kių industrijų. Darbus ga tikėjimą laimėti pergalę”. kartais vienos ir kitos pu bai pakilo. Rusiją užklu ma kad Vokiečiai užėmę Lietuva pereitais metais darė
•
lės varyti tik tokios dirbtu Žiaurus 27 Sovietų lėktu sės lėktuvai perlekia prie po tokie šalčiai kokių ne Lenkiją, išžudę jau 18,000 su Vokietija prekybos už 120 Iš KAUNO į Vilnių išgaben
Lenkų, ir kad Vokiečiai iš milijonų litų, šiais metais ma ta kelios dešimtys didžiųjų au
vės kurių išdirbiniai būti vų užpuolimas šiaurvakari šo pusėn.
buvo beveik 100 metų.
n*
naikinę daug Lenkiškų pa noma padidinti iki 180 milijo tobusų, kuriais bus palaikoma
nai reikalingi.
nio Suomijos miestelio RoLondonas, Sausio 30. —
vaniemi paliko 15 užmuštų
susisiekimas Vilniaus mieste
SUOMIJAI iš Amerikos minklų ir bažnyčių. Dau nų litų.
Pennsylvania geležinke ir 60 sužeistų — vaikų, mo Vokiečių lėktuvai darė pa šio karo laiku jau surinkta gybės Lenkų išvaromi gy
ir didesnėmis susisiekimo lini
užpuolimus An
venti gilyn, iš Vokiškų že AUKŠTAIČIŲ plentas, pra jomis su visa Vilniaus sritimi.
lio linija paliuosavo pensi terų, ir šiaip nekaltų gyven kartotinus
suvirs
$300,000
paramos.
glijos pakraščių, pasinau
joms 20 savo tarnautojų, tojų.
Suomių nuo karo nukentė mių kurias valdė Lenkai. sidedąs iš žemaičių plento 31 Visi šoferiai ir konduktoriai
dodami
Angliją
užklupusiu
kurie išdirbo ilgus metus.
Tuo - pat laiku žinios iš šalčiu ir sniegu. Nuskan jusių šelpimui aukų rinki Sako, 14 Lenkų kunigų kilometras už Kauno palei Ba autobusuose turės mokėti Lie
btus, eina pert Kėdainius, Ra tuvių kalbą. Kadangi tokių
karo frontų skelbia jog dinta keli pakraščių laivai mą varo daugelis Ameri buvo sušaudyta.
mygalą,
Panevėžį, Pasvalį, Bir Vilniuje yra trūkstamai tai da
ŽUVO 30.
Japonijoje, Suomiai vėl apsupa kitas ir žuvo 65 jurininkai.
kos dienraščių.
SUDEGe IR ŽUVO 200. žus ir dar toliau, iki Gerina- lis šoferių ir konduktorių per
Fukui kaime nuo kalnų nu raudonųjų armijos alkanų
Pereitą savaitę jurų ka
Japonijoje,
Sausio 29 d., iš niškių netoli Latvijos sienos.
slinkus sniegui užmušta 30 kareivių divizijas Ladoga re nuskandinta 32 laivai,
JAPONIJA kelia reika tikus traukinio susimuši Jis visu ruožu jau baigtas ir keliama į Vilnių iš Kauno, o
angliakasių.
Vilniečiams nustatomas laikas
ežero srityje, kur Suomiai priklausę vienuolikai šalių, lavimą kad Britai grąžintų
mui, gasolino tankus su naudojamas.
išskerdė 600 iš Sibiro at žuvo virš 300 žmonių.
Lietuvių kalbai išmokti.
21 Vokietį, suimtą į nelai mušus, užsidegė gasolinu
gabentų
kareivių
mokančių
PLIENO darbai šiuo lai
VILNIUJE Gruodžio 17 d.
Iki šiol laike karo nu svę iš Japonų pasažierinio
ku nuslūgo iki 82 nuoš. veikti pašliūžomis sniegu. skandinta jau 350 laivų ir laivo Sausio 20 d. Tai bu apšlakstyti vagonai ir su įsteigta Vilniaus Lietuvių pre LIETUVOS pajūryje žvejų
degė bei užmušta apie 200
normalio. Plieno industri Ir tie nieko Sovietų naudai žuvo apie 3,100 žmonių.
vo Vokiečiai jūreiviai, ku žmonių.
kybininkų, amatininkų ir pra yra apie 2500 žmonių, jie tu
ja tikisi reikalavimų padi nepadarė.
monininkų, bendrai
tariant ri 50 motorinių laivų, kelioliką
rie per Japoniją gryžo na
dėjimo iš automobilių iš- Suomiai padarė raudo Iš VATIKANO sakyta mon. Chamberlain įrodo
Verslininkų Sąjungos, skyrius. didelių motorinių, 35 burlai
MEKSIKOS
komunistai
vius, 46 irklinius laivelius ir
dirbysčių. Tas gali prasi nosios armijos 54-tai divi Angliška kalba per radio, kad tų Vokiečių suėmimas
•
jau
prisiuntė
Prez.
Roose

VILNIUJE pastaru laiku pa apie 600 tinklų.
dėt Vasario arba Kovo mė zijai apie 3,000 nuostolių kurioje buvo nupiešiama atlikta prisilaikant visų ka
veltui
reikalavimą
kad
ko

•
daugėjo vagystės ir plėšimai.
užmuštais, sužeistais ir su kokias baisenybes pergy- ro laiko taisyklių.
nesį.
munistų
vadas
Browder
LIETUVOJE
per pirmus 10
Plėšimai atliekama dieną ir
šalusiais.
na Lenkai po Vokiečiais.
mėnesių
1939
m.
buvo 15,209
butų
paliuosuotas.
...
Jis
BRITANIJOJE, 600,000 Suomiai atmušė Rusus ir Tie Lenkų kentėjimai, sa ROOSEVELT 58 METŲ nuteistas 4 metams kalėti naktį. Panašus dalykai pagau jungtuvės, gimė 46,317 kūdi
sėjo ir Kaune ir provincijoje.
geležinkelių darbininkų ir atsiėmė anksti karo pra ko, ir popiežiui širdį skau Washington. — Sausio už pasportų klastavimą.
Lietuvoje rūpinamasi kas bus kiai, mirė 27,937 asmenys, ir
tarnautojų gavo įsakymus džioje Rusų užimtą mies dina. (Lenkai gal prisi 31 d. Prez. Rooseveltui su
priaugo 18,380 asmenų.
tėmyti ir sekti visokius ne telį Pitkaranta.
mins kaip jie elgėsi su sa ėjo 58 metai amžiaus. Jis POPIEŽIUS vėl paskel del vagysčių ir plėšimų padau
•
reikalingus gaivalus apie Suomiai laimėjo ir Salia, vo pavergtų tautų žmonė jaučiasi labai gerai sulyg bė savo naują atsišaukimą gėjimo. Gal tai yra darbas
DU
PLĖŠIKAI
ir žmogžu
atsiradusių Lietuvoje neprašy
geležinkelius, nes gauta ži fronte, kur Sovietai vėl ga mis
savo amžiaus.
džiai,
Jeroslavas
Baranauskas
Europai
gryžti
prie
taikos,
tų svečių Lenkų....
nių buk Vokietijos šnipą1’ bena naujų kareivių.
ir Pranas Šablevičius, už per
kalbėdamas Sausio 31 d. į
ruošia sabotažą, suardymui Du mėnesiu iškariavus,
BRITŲ karo nuostoliai,
PRANCŪZIJA ir Britą- 5,000 minią žmonių susirin LIETUVOJE šias Kalėdas eitą vasarą nužudymą vieno
šalies susisiekimo. Taipgi pasirodo kad Rusai dabar įsakitant užmuštus ir mi nija turės likti sąjungi kusių iš visų šalių.
buvo įstatymu uždrausta kirsti Kauno forto prižiūrėtojo, Kari
sargybos įsteigta prie kitų turi , užėmę mažiau Suomių rusius nuo ligų šio karo bė ninkėmis ant visados, tik
augančias eglaites, taupymui tavičiaus, priteisti sekančiai:
susisiekimo priemonių, til- teritorijos negu turėjo pat giu kareivius, viso pasiekė rina Britų ir Prancūzų va VOKIEČIAI skelbia kad medžių prieauglių. Tačiau vis Baranauskui priteista mirties
tų ir viešų reikmenų.
pradžioje, kai smarkiu puo 720. Šiame skaičiuje ne- dai. Jie sako, kai Hitleriz- jie dabar jau pastatydina ii dar daug buvo mėginta prikir bausmė, o Šabliauskui kalėji
limu buvo įsiveržę į Suomi ineina vardai žuvusių ju- mas Europoje bus sutriuš po vieną naują submariną tus tokių eglaičių pilnus veži mas iki gyvos galvos.
i mus vežti į miestus parduoti.
METALŲ DARBAI El- ją, šiems nesitikint karo. rų kare. •
•
kintas, Europoje bus įstei kasdien.
NA. Spokane, Wash.
Sausio 30 d. Italai sava
gta tautų federacija, drau■ Pradėjus vežėjus tirti pasiroLIETUVOS Geležinkelių val
Kasimas švino, zinko ir va noriai lakūnai tarnaujanti KREMLINE, Stalino so- giškesniam sugyvenimui.
HITLERIS užėmė valdy- i dė kad visi tokie pagauti yra dyba šį pavasarą kelsis iš Kau
rio šiaurvakarinėje Wash- Suomių oro laivyne, gerais stinėje, dedasi kas tokio
dyti Vokietiją Sausio 30 d. Į eglaites vogę iš valdžios ir pri- no į Vilnių. Vilniuje Geležin
ington valstijoje ir Idahoj Itališkais lėktuvais ataka- nesmagaus. Maskvos val SOVIETŲ spauda nesu septyni metai atgal. Per Į vačių miškų.
kelių valdyba įsikurs netoli ge
šiuo tarpu eina pilnu gau vo Rusų tvirtovę Kron- dovų sumanytas staigus galvodama kaip kitaip pa tą laiką jis niekuo kitu ne
ležinkelio stoties penkių aukš
sumu, tačiau sako kad ka štadtą.
puolimas ir parbloškimas smerkt Suomius už jų nar pasižymėjo kaip tik skelbi LIETUVOJE 1939 metų pa tų namuose, kuriuose yra apie
ras tiems darbams tiesiogi- ____
Suomių
_________
lėktuvai numetė mažytės Suomijos nepavy sumą prieš raudonąją ar mu keršto ir naikinimo ki baigoje veikė 789 draugijos, iš 400 kambarių.
nai mažai ką gelbsti;
34 bombas Estijoje netoli ko. Pakeitimas Suomijos miją, nurašo buk Suomiai tų, taikos ardymu, ir paga kurių 109 draugijos yra ugnia
Pagrindinių metalų rei Sovietų įsteigtos stovyklos kariavimui vadų nieko ne pasigeria, jiems tada vaiz liau tą viską patvirtino sa gesių įvairiuose miestuose ir VILNIAUS miesto karo ko
miesteliuose.
kalavimai labiausia paeina Estijoje.
duoda. Naujas vadas ne duojasi angelai, ir mano vo darbais.
mendanto įsakymu visi esanti
iš Amerikos industrijų, to Suomiai skelbia kad lai padarys vyro su šautuvu kad Dievas jiems gelbsti
Vilniaus mieste ir apskrityje
Minėdamas savo 7 metų
kių kaip plieno ir automo ke Rusų užpuolikiško karo geresniu kovotoju; jam gal kariauti.... Tai kode! ko valdymo sukaktį, ' Hitleris PRANCŪZIJOJE komu buvę Lenkijos kariuomenės ka
bilių, ne iš vietinių ar už jie jau numušė apie 300 pavyks, bet tik paguldant munistų raudoni dievai ne nukalbėjo kad karą Vokie nistams atimta pilietinės riai, karinių organizacijų na
sieninių amunicijos išdir- Sovietų lėktuvų, su kuriais daugybę gyvybių, išgelbėji gelbsti jiems, nors jie gy čiai tikrai laimės.. Jis yra teisės del jų kenksmingos riai ir policijos tarnautojai tu
bysčių.
žuvo 800 Rusų* lakūnų.
vi vaikšto?
ri užsiregistruoti.
mui savo gero vardo.
51 metų amžiaus.
! taktikos valstybei.
ivcjvo

*
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

PITTSBURGHO LIE

Kur Amerikos Lietuviai Laiko
Savo Milijonus $$?
- -- - -

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

TUNAITIS Juozas, seno am
žiaus, mirė Sausio 3 d., Wil,
LIETUVIŲ
DARBUOTĖ
kes-Barre, Pa. Amerikoj iš
Vieningai Minės Nepri
ŽINIOS
gyveno 50 metų.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
klausomybes 22 Metų
Su
šiame
numeryje
telpanApie
vidurį
Sausio
mėnesio
i
sim
kiek
Amerikos
Lietuviai
EGLAVIČIUS
Antanas, 29 me
Noriu šiek-tiek parašyti apie
Čiais
mirusių
Amerikos
Lietu

Chicagos
Lietuvių
laikraščiuo

'
turtingi
1
tų, mirė Gruodžio 20, WilSukaktį
Pittsburgho Lietuvių moterų
kes-Barre, Pa.
veikimą. Tankiai skaitom mu se pasirodė Standard Federal į Kuris Lietuvių bankas arba • YOUNGSTOMN, O. — Va yių vardais, mirusiųjų skaičius
sario 4 d., nuo 6 vai. vaka nuo šio skyriaus Įvedimo pa- ANTANAITIS Vincas, 64 me
i sų įvairiuose laikraščiuose apie Saving and Loan Association ! taupymo-paskolos draugija imre,
atsibus programas paminė t siekia jau 4600. Šis skyrius
tų, mirė Sausio 6 d., PrinSLA. 3-čiam Apskričiui atsi- į kitų miestų Lietuvių moterų of Chicago, Lietuvių vadovau ' sis iniciatyvos sušaukti tų įsįvestas
Vasario
mėn.,
1937
mejimui
Lietuvos
Nepriklausomy

jamos
taupymų
ir
paskolos
i
taigų
vedėjų
suvažiavimą
apgle,
Pa.
nuveikimus,
bet
iki
šiol
apie
šaukus į vietines ir apielinkės j
į tais.
bės
22
metų
sukakties.
Ren

draugijos,
finansinė
apyskaita.
!
tarimui
kaip
gauti
į
savo
įstai

Pittsburgho
moteris
mažai
kas
ŽUKAUSKAITĖ Gertrūda, 17
Lietuvių draugijas prisiųsti sa-!
Kadangi žinios ne apie visus
Iš apyskaitos matome kad gas milijonus Lietuvių dolarių? gi-; SLA. 157 kuopa, Lietuvių
metų, mirė Sausio 5 d., Havo atstovus į susirinkimą Sau buvo rašyta. Taip buvo ne dėl
' išeivijoje mirusius Lietuvius
parapijos salėje.
nover, Pa.
sio 21 d., LMD. salėje, aptari to kad Pittsburghe Lietuvės tos įstaigos turtas perviršijęs
Informacijas apie finansinį
i
galimos
gauti,
todėl
tikro
skainet
4
milijonus
dolarių
—
tur

■
visai
nieko
neveikia,
bet
gal
mui rengimo Lietuvos Nepri
s įstaigų stovį prašome siųsti • BROOKLYN, N. Y. — Nuo : čiaus mirštančių Lietuvių ir TAMULIS Vincas, 67 m., mirė
klausomybės 22 metų paminė viena priežastis yra kad mums tas stovi šitaip: $4,259,121.70. l šiais adresais:
Sausio 6 d., Wilkes-Barre,
Sausio 27 d. vienas seniau- i negalime žinoti, Tačiau iš čia
jimo, dalyvavo 35 atstovai nuo ■ trūksta korespondenčių; iš ki- Ta Lietuvių vadovaujama fi Amerikos Liet. Ekonominio i siu Brooklyno Lietuvių radijo
Pa.
i pažymėjimų išeina mirimų po
tos pusės, jei kurie ir galėtų nansinė įstaiga bus bene di
18 draugijų.
programų vedėjų, Vincas Ma- i arti 100 Lietuviu kas mėnuo. PAJAUSKIENĖ Marė, 46 m.,
Centro Valdyba.
Nutarta šymet rengti U tau-tai kaž kodėl neturi džiausia tos rūšies įstaiga už
i mirė Sausio 3 d., Larksviltusevičius,
savo programus suChas. K. Pikiel, Pirm.
.’f.
.Y
v
tinę šventę sekmadienį. Vasa-:™1'0- TaČiau musų moterims kitas Amerikos Lietuvių finan- j 629—54th St., Pittšburgh, Pa. jungia su Jono Valaičio vado- KUPCIK1ENĖ Ona, 58 metų,'i le, Pa.
rio 18, nuo 7:30 vai. vakare,; nėra ko nusiminti, bet tęsti sa- ginęs įstaigas. Jos pirminiu-1
KANTAKEVIČIUS Karolis, 55
! vau j amais programais didžiuK. S. Karpius, Sekr.
kas yra žinomas Chicagiecių
■ vo gerus darbus.
mirė Sausio 18, Pittšburgh,
L. M. D. salėje.
■
Įėję
WH0M
stotyje.
metų, mirė Gruodžio 30 d.,
Jau trys metai kaip susitvė į veikėjas Justinas Mackevičius. 6823 Superior av. Cleveland,
Pa. Amerikoje išgyveno 37
Scranton, Pa. — Trakų ap.,
Amerikoje veikia keli desėtNutarta pakviesti ir jau pa rė Lietuvių Moterų Piliečių
• GARY, Ind. — O. Meškienės
metus. Paliko nubudime vy Dusmenų m. Amerikoje iš
sižadėjo dalyvauti Liet. Meno Auxiliary. Per tuos tris me i kai taupymo, statybos ir paūkyje, 23 mylių nuo Gary
rą ir tris dukteris, visos iš gyveno 40 metų.
Draugijos choras, vadovauja tus ši moterų grupė yra nu ; skolos draugijų, Lietuvių vaaliemiesto,
inžinieriai
surado
tekėjusios. Detroite gyvena DiRSIENĖ Marė, mirė Sausio
L. A. CENTRO
mas Mildos Broski (Virbickai- veikus nemaža labdaringų dar- i dovaujamų. Dvejetoje koloni
jaus. Prieš metus laiko mirė jos brolis. — Bartininkų k.,
7 d., Cambridge, Mass.
BALSAVIMAI
tės), ir šv. Jurgio parapijos kų. Per užpereitas 1938 metų; jų veikia ir Lietuvių vadovau
Meškienės vyras. Dabar atraPilviškių p., Vilkaviškio ap.
choras, vadovaujamas vargo- i Kalėdas jos aplankė, apdovano jami bankai.
dus aliejaus šaltinius moterėlė
Palaidota Sausio 22 cl. Šv.
nininko Albert L. Steck. Taip- jo virš šimtą nuvargusių Lie i Pageidautina kad visose ko- Pravesti Šmugelio Ke džiaugiasi.
Kazimiero Lietuvių kapinėgi užkviečiama visa eilė vieti- tuvių senelių ir ligonių May- : lonijose esančių Lietuviškų fi- liu, sako 7-to Apskri
so, su bažnytinėmis apeigo• CHICAGO, III. — Išvykda
nių solistų.
i view Prieglaudoje. Reikia pa- j nansinių įstaigų vedėjai skuboJ.S.
mis.
mas į savo aukso kasyklas WITUS Jieva, 25 metų, mirė
čio Valdyba
Nutarta atsišaukti į Pitts ■ reikšti dar kartą širdingą ačiū mis prisiųstų Ekonominio Cen
i
Colorado valstijoje, buvęs Chiburgho ir apielinkės draugijas I musų Pittsburgho draugijoms tro Valdybai savo apyskaitas,
Sausio 22 d., Cleveland, O.,
gietis A. Molis įteikė per San kur buvo ir gimus-.
PO METINIO SUSIRINKIMO
ir visus Lietuvius kad minint kurios aukavo tam tikslui ir kurias visos pradžioje metų iš
ĮVILKĖS
BARBE,
Pa.
—
darą
Lietuvos
Universitetui
du
leidžia.
Tas
padėtų
Ek.
Cen

Lietuvos Nepriklausomybės 22 i pagelbėjo moterims sukelti piBARTULIS Aleksandras, nuSausio 21 d., Lietuvių Tauti
trui gauti žinias kur tokios įs Pe’.msylvanijos kuopų balsavi gabalu uolos, kuriose randasi
metų sukaktuves su savo sos ; nigų tam tikslui.
25,
sižudė
Chicagoje
Gruod.
nėje
salėje įvyko skaitlingas
i
mas SIjA. centro kėlimo klau- šmotukai aukso, Iš vieno totine Vilnium, visi prisidėtų su ' Pereitą Gruodžio mėnesį ir-: taigos yra ir koks jų bendras
po
mirties
savo
žmonos.
Philadelphijos Lietuvių Versli
simu pasibaigė. Dabar pasi- no tokios uolos gaunama $1,100
auka Vilniaus reikalams — au- . gi turėjom tam pačiam tikslui i finansinis stovis,
SALDUKAS Juozas, 84 metų, ninkų, Amatininkų ir Profesio
rodė kas buvo daroma Bago- vertės aukso, Jo kasyklos yra
koti raginami draugijos ir pa- jkortavimo vakarą su pasiseki-’ KUR LIETUVIŲ PINIGAI?
mirė Sausio 7 d., Worcester, nalų metinis susirinkimas. Ap
čiai s klikos kad balsavimai iš netoli Denver, Colo.
mu, tas davė užtektinai pelno1
vieniai asmenys.
Mass. Amerikoje išgyveno svarsčius pereitų metų veiklą,
• • įj Bendrai tų Lietuviškų įstai- eitų Pittsburgho naudai.
i vėl aplankyti ir apdovanoti■ toj
® PATERSON, N. J. — Pater38
metus.
nutarta šiais metais dar dau
SLA. 7-to Apskričio valdy
Paminėjimo surengimui ir i pačioj įstaigoj Lietuvius sene- ! gų turimus depozitus sudėjus
BRONUŠAITĖ
Paulina,
77
me

šono
Lietuvių
draugijos
sugiau
pasidarbuoti Lietuvybės
ba turėjo susirinkimą Sausio
aukų reikalo sutvarkymui iš- ! liūs ir paliegėlius. PalinksmiL
,i Pa«idaro keliolika milijonų dorengė
išvien
balių
Vilniečių
tų,
mirę
Sausio
10
d.,
Bossulabui. Po visų aptarimų tapo
' 21 d., kuriame buvo svarstyta
rinkta komisija iš 9 asmenų. : nimui tų senelių visuomet pa-!■ larių.
ton,
Mass.
—
Pakapės
par.
šelpimo
naudai,
šeštadienį,
27
išrinkta
nauja valdyba: A. KaKomisijos pirmininkas P. Dar- ■ rūpinama gražus programas.
Bet ar jos suimtą į save vi skundai iš daugelio Pennsylva- Sausio.
Amerikoje
išgyveno
40
m.
niušis
—
pirm., J. Grinius —
gis, sekretorius J. Virbickas, Šį kartą turėjom p-lės Hoefl- sų Amerikos Lietuvių turimus nijos SLxA. kuopų.
KAZLAUSKAITĖ Estera, 22 vice pirm., p. M. Grigaliūnie
iždininkas P. Pivaronas; na man šokių mokyklą, kuri pui pinigus? Toli gražu ne. Vie 'Iš tų skundų paaiškėjo kam ©CHICAGO, 111. — Siuvėjų
metų, mirė Sausio 10 d., So. nė — užrašų rast., C. Dalburiais: H. A. Kapturauskas, D. kiai atliko savo užduotį ir vi na. ne visose Lietuvių koloni yra skiriami SLA. generaliniai
Amalgameitų unija, kurios
Boston, Mass.
Lekavičius, K. Mileris, J. Kui sus senelius patenkino savo šo- jose randasi Lietuvių vadovau ! organizatoriai. Mat, iki šiol prezidentu yra S. Hillman, nu SINKIENĖ B. A., 61 m. am kas — ižd., S. žvigaitis — fizinas, A. Sandaitė, K. Kairys. i kiais. Kuomet yra toks pro- jami bankai arba taupymų ir į SLA. nariams ‘ nebuvo žinoma, tarė statyti Kaune “Hillmano 1 žiaus, mirė Gruodžio 26 d.. nansų rašt.; direktoriai: C. Kirilauskas, F. Pūkas, Eti; TribuKomisija darbuojasi viską pa ! gramas tai būna suvedami į paskolos draugijos. O tose ko nes jie jokios naudos Susivie- Kultūros Rumus”. Tam tiks
Portland,
Ore.
Amerikoj
iš
las, J. ^Vaivada ir W. Wallace.
sekmingai pravesti. Vietos ra ; auditoriją visi prieglaudos Įna- lonijose kur tos musų tautie j nijimui nedavė, nieko neveikė, lui yra paskirta $25,000. Hill gyveno 28 metus.
Pasireiškė ypač pasitenkini
dio programų vedėjai P. Dar- į miai, ne vien Lietuviai, pasi- čių finansinės įstaigos randa- nei kuopų organizatoriams gel man gimęs Kaune ir užaugęs SAULIS Juozas, mirė Gruodžio
mas
naujuoju pirmininku.
gis ir H. A. Kapturauskas su • gerėti programų. Už tai pati į si, ne visi Lietuviai savo pini- bėjo, nei dabar gelbsti.
Raseiniuose. Amerikon atvy 30 d., Shirley, Mass.
Po
susirinkimo, dalyviai bu
Kadangi centro kėlimo klau kęs, prie siuvėjų dirbdamas ta
tiko ši reikalą skelbti dykai. i įstaigos administracija labai | gus jose pasideda. Labai, IaKAPČIUNAS
Antanas,
mirė
vo
pavaišinti
šiltu užkandžiu,
Taipgi nutarta pasiųsti prane i dėkoja ir sako kad Lietuvės i bai daug Lietuvių milijonų do simui nubalsuoti reikėjo didu po rubsiiivių unijos vadas.
Sausio
mėn.,
Gilberton,
Pa.
kas
labai
pritiko
šaltoje dieno
šimus Į visus Lietuviškus laik i moterys jau antrą metą aplan- larių išdalinta po kitus bankus mos Pennsylvanijoje esančių • CHICAGO, III. — Laisvės JUŠKONIS Aleksandras,
mirė
je;
juos
pagamino
Petras Dau
SLA. kuopų, o ne narių balsų
raščius.
■ ko ir visus sužavėjo savo malo- j ir finansines įstaigas. Tiesa,
Sausio
m.,
Philadelphia,
Pa.
Mylėtojų
draugija,
kuri
turi
kas. Užkandžiavimo laiku pa
į tos visos įstaigos, kurios yra didumos, tai generaliniai orga- narių 630 ir $17,622.68 turto, SEREPINAITĖ Juze, 20 metų, sakė trumpas bet labai reikš
' Pittsburgho geriausi kalbė i numu ir duosnumu.
tojai tame paminėjime sakys i Kitą gerą darbą atlikome pa- j po valdžios priežiūra, yra ge- J nizatoriai gavo įsakymus apsi- nutarė savo pinigus iš kitų fi mirė Sausio 8 dieną, Scotch mingas ir artimas Lietuvio sie
kalbas.
I siųsdamos per Lietuvos Gene- i ros. Tačiau, kaip visokiuose j lankyti mažiukėse SLA. kuopo- nansinių įstaigų perkelti į Lie Plain, N. J.
lai kalbas šie veteranai veikė
Į se ir varyti agitaciją už Pitts; ralinį Konsulą New Yorke $100 ; kituose bizniuose taip ir finanSEDECKIENĖ Dora, 69 metų, jai : .J. Grinius, A. Užumeckis,
tuviškas
įstaigas.
SANDARIEČIŲ VEIKLA. Į Klaipėdos pabėgėlių šelpimui. !! siniame eina kompeticija, ir, ! burghą. Pinigų jų kaštams ir
mirė Sausio 8 d., Astoria, G. Lukasevičius, A. TvaranaviSausio 14 d. A. L. T. Sandaros Į Pereitais metais, kuomet P.i1 Lietuviams reikalinga varyti užfundijimui kuopų viršinin —Chicagos miesto teismas
L. I. N. Y.
xiv.s, A. Kaniušis, J. Sutkaitis
Moterų kuopa turėjo savo mė : Pivaronas padovanojo nušovęs i kompetici j ą: traukti T net u vių kams raginta nesigąilėt, nes iš nubaudė Petrą Vainauską už v;1TKEVIČIUS James," pusam- ir dalyvavęs svečias, redakto
tį nę vakarienę šv. Jurgio pa į stirną, surengėme vakarienę j milijonus dolarių į save. Nuo vajaus kaštų fondo jiems bus drabužių deginimą. Drabužius
buvo davus viena labdaringa zis, mirė Sausio 10, Chica rius Juozas Tysliava, kurs pa
rapijos salėje, kur dalyvavo • Lietuvių Kambario fondui, kas ■ to stiprės visa išeivių Lietuvi- atmokėta!
goje. — Šiaulių ap.. Raudėnų sakė gražią patriotinę kalbą,
Mažiukės kuopos susirinki- organizacija jo sesers vaikams
diktolcas buris svečių. Po ska ! davė pelno $60. Esame nusi- ! !ją.
p., Judriškės k. Amerikoje
Prisiminta ir vargšas Vilnios vakarienės buvo pasakyta stačiusios dirbti ir toliau nau ! Darbui Lietuviu milijonus ! mų nelaiko, sekretorius pasiun- Kalėdoms. Vainauskas turi už
išgyveno
38
metus.
nius,
kurio butiniems reikasąndarietėms daug gražių 'lin dingus Lietuviškus darbus.
j dolarių sutraukti į Lietuviškas į čia visų narių vardu balsavimo simokėti $100 pabaudos.
PAUKŠTIS Liudvikas, pusam- lams sudėta $17. Aukavo po
kėjimų už jų darbštumą. Va Vasario 25 d., sekmadienio ! finansines institucijas, reikėtų j lapelius. Su balsavimais už
žis, mirė Sausio 10 d., Chi- $1: A. Tvaranavičius, P. Bir• BROOKLYN, N. Y. — Lie
karo vedėja buvo p. Brazaus vakare, Lietuvių Piliečių salėje ! pačioms toms institucijoms su- ' Pildomos Tarybos kandidatus
cagoje.
žis, K. žemaitis, F. Jankaus
tuvių Spaudos Klubas Saukienė, vyriausia virėja poni bus Moterų vakarienė, kurios ! daryti savo kokią nors sąjun- i irgi taip daroma,
AUDENS
Ona
(Jučaitė),
39
kas, A. Užumeckis, P. Daukas,
j Tai tokia “demokratija”’ yra i šio 28 d. pagerbė Kun. AntaZambliauskiene.
proga bus apvaikščiojama tri • gą, ar tarybą. Kiekvienoje val
mėtų,
mirė
Sausio
11
d.,
ChiS. Lauraitis, J. Jusčius, S. ŽviPittsburghą užpuolė šalčiai. jų metų sukaktuvės. Kviečia stijoje tos įstaigos gyvuoja po Į praktikuojama musų mažesnė- ; ną Miluką 50 metų jo literaticagoje.
—
Raseinių
gaitis,
J. Lazdauskas, J. Gri
apskr.,
į
nes
veiklos
sukaktuvių
proga
Kaip tik pradėjo nuo Naujų me visus atsilankyti ir pralei skirtingais įstatymais, tačiau j sc kuopose.
Liolių
par.
nius,
J.
Rainys, A. Daukas, F.
j
Jubiliatą
nuoširdžiai
sveikino
SLA. lėšų fondas yra tušMetų taip ir laiko netoli zero sime visi linksmai vakarą, bus jų vadams tartis, dalintis min
JONELIUNAS
Simas,
57
m.,
Pūkas,
C.
Dalbukas. Po 50c:
Į
Ne'.v
Yorko
ir
Brooklyn
o
Lie

ir žemiau zero, ir pusėtinai pri muzika ir skanaus gėrimo.
timis, mokytis kaip savo įstai- čias' SL. pinigai ^vaistomi
mirė
Sausio
5
d.,
Worcester.
H.
žvigaitienė,
L. Bura, G. Lutu-ių
laikraščių
redaktoriai.
snigo. Dėl šalčio įvyksta vi Moterų Piliečių valdyba 1940 i gaą auginti niekas nedraudžia. Bagočiaus klikos palaikymui.
Mass.
Amerikoje
išgyveno
kasevičius,
J.
Sutkaitis.
Dabartiniu laiku, kaip paaiš
sokių nuostolių.
Savo politikose mes labai išmetams išrinkta ta pati:
30 metų.
Fr. Pūkas.
kėjo, yra perkeliama iš Vaikų
J. Virbickas.
Bronė Pivaronienė — pirm. i gudrėję, žinom ką reiškia būti skyriaus $40,000 į lėšų fondą!
Ekonominiame
<fr
Marė Burdulis — vice pirm.i1 organizuotais.
gyvenime apsileidę, veikiam j Ar rupi SLA. organizacijos ge
Ona Kildušis — sekr.
rovė dabartinei Pild. Tarybai?
Ona Gutauskienė, fili. sekr. kas sau.
809 Societv for Savings Bldg.
Visa tai apsvarsčius, SLA.
Sophia Janulevicienė — ižd.! KAS IMS INICIATYVOS?
Telefonas; Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
7-t> Apskričio valdyba nutarė
Ą
Lietuvių Radio
Bronė L. Pivaronas.
•i'
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Lietuviški bankai ii’ taupy pasiųsti protestą SLA. Pildo
ę
Programas
tės Į mane, gausit už pigią, kainą. Taipgi gausit patarnavimą
mo ir paskolos draugijos gale- mai Tarybai už šmugelio keliu
įvąiricš apdraudos-insurance reikaluose.
J.
^.JAUNIMO VEIKIMAS. Jau-!
Pradedant
Sausio
30
d.
Jotų laikyti savo metines konfe- pravestą balsavimą, ir jei bus
GRAŽI AUKA. Dirvoje til
*
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
J
po pranešimas J. Veyverio iš nieji Pittsburgho Lietuviai ne-1 rencijas, kaip laiko kitos fi- centras keliamas į Pittsburghą no Valaičio Lietuviu Radio Balmortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
A
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
■ apskričio valdyba imsis legelių sas yra duodamas iš didelės
Springfield, Ohio, kad ten Vil pasilieka veikime. Sausio 28; nansinės įstaigos.
niečių šelpimui suaukavo ir d. Liet. Piliečių salėje surengė' Susiartinus su Lietuviška i kelių sustabdyti tokius Susi- W1-IOM stoties, 1450 klc., anpasiuntė 40 dolarių. Tai yra savo vakarą, statė scenoje ko-'spauda tos įstaigos gautų mu- ' vienijimui kenksmingus dar tradieniais, kevirtadieniais ir
M
stambi auka iš tokios mažos mediją “žentai iš Amerikos” ; su laikraščių paramą ir koope- i bus, kokius atlieka Pildomoji šeštadieniais nuo 4:30 iki 5 v.
vakare. Taigi, valanda anks(K. S. Kurpiaus).
rrciją: laikraščiai mielai agi-j Taryba.
Lietuvių kolonijos.
Štai Daytono kolonija yra I To parengimo tikslas yra tuotų, mokintų Lietuvius dėti į (Bagocius buvo davęs žodį i čia u negu buvo iš kitos stoties
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
didesnė negu Springfieldo, čia ■ remti ir palaikyti Jaunų Lietu- savo sutaupąs Lietuviškose fi kad centro kėlimo klausime ue- ; iki šiam laikui perdavinėjami
gyvuoja keletas draugijų ir! viii įvestą Lietuvišką radio pro- nansinėse įstaigose, ir skolintų J bus* tarp narių jokios agitaci- i Lietuviški programai.
IR BALSAMUOTOJAS
kuopų, taipgi ir Lietuviška pa-: gramą.
savo reikalams pinigus, kada i jos vedama. Pasirodė kiek jo j WH0M stotis yra 29 West
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
■ 57th st., New York City, su
rapija, bet Vilniečių šelpimas Į šis radio programas duoda- tik galima, tik iš Lietuviškų įs ' žodis vertas.)
čla pastumtas į šalį. Tik vie- i mas sekmadieniais nuo 1.0:45 taigų.
Buvęs Bagočiaus Draugas. i studijomis taip pat 2866 Hudso:i Blvd., Jersey City. Stotis
na SLA. 405-ta kuopa aukavo! iki 11 vai. prieš pietus.
Dabar Lietuviškose finansi
j gerai girdima New Yorke, New
Pittsburgho ir apielinkės nėse įstaigose turimi Lietuvių
$30 tai ir viskas.
” S AKOM A kad didelis Pil-i Jersey, Long Island, ConnectiIšeina taip kad musų kaimy- i Lietuviai kviečiami klausytis pinigai, nors ir siekia milijo
nai
suaugęs kietmedis per SH- I cut ir Pennsylvanijoje.
šių
radio
programų,
nes
jie
nus, yra tik dalelė. Visos tos
nai Springfieldiečiai pastatė:
Rakandų Krautuvė
Daytoniečius prie gėdos stul i ruošiami jūsų palinksminimui. musų įstaigos privalo laikyti vo šaknis sutraukia iš žemės' Jono Valaičio adresas: 676
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
po už neatjautimą brolių Vil : Programų vedėjas yra Harry savo pareiga rasti budus pa apie 20 tonų vandens bėgyje Driggs avė., Brooklyn, N. Y.
N. A. ^VILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
' Kapturauskas.
traukti visus Lietuvius dėti sa pavasario, vasaros ir ankstyvo Telefonas EVergreen 8 - 7871.
niečių jų dideliame varge.
Savininkas
Vedėjas
WH0M telef. PLaza 3-4204.
George Žilinskas, vo sutaupąs jose. Tada maty- rudens mėnesių.
J. A. Urbonas, ji
9
______________
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KAUNO VAIZDAS, KURIS VISAI PANAŠUS Į PITTSBURGHĄ
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Stovint Faktų Šviesoje

• ITALIJOJE yra paprotis
atlankius keno nors kapą pa
likti ant jo savo vardo kortelę. .

1,413

Chicagoje Iškilo Lietuvių Valdoma Milijoninė Įstaiga

tneA dlasi eA.aw„
Tautos gyvenimas tai taip
kaip orkestro sąstatas: , juo'
daugiau instrumentų orkestras
turi juo jis darosi tobulesnis.
Tautos gyvenime irgi kas tokio
panašaus. Galime turėti savo
organizacijas, galim turėti ga
bumus savitarpiniams politika
vimams, galime turėti privatiško turto, bet reprezentacijo
je to visko neužtenka; ten rei
kalinga parodyti kiek mes tu
rim jiegų ir speciališkumų vie
šame gyvenime. Tą mes jau
ne sykį; esame patyrę čia išeivijoje, kada su savo reikalais
beldėme aukštesniųjų įstaigų
duris. Patyrėme kad ten nė
svarbu kaip daug musų yra ir
ką mes išmanome ir ko j ieš
kome, bet kokius šulus viešojo
gyvenimo struktūroje mes tu
rime ir ką viešumoje mes reiš
kiame.
Viešame kontakte mažai
svarbos turi žmonių privatiškas gyvenimas, nes valstybės
sveikatai ir stiprybei tas reik
šmės nesudaro. Valstybei rei
kalingi specialistai kurie ne tik
moka šį ar tą sutverti, bet ir
išlaikyti. Tam reikalingi ne
vien mekanikai ir inžinieriai,
bet ir pirkliai ir finansų tvar
kytojai, gabus finansinių įstai
gų vedėjai. Suprantama, Čia
neina kalba apie tokius finan
sų tvarkytojus kurie moka pi
nigus skaitliuoti ar juos kilnonori iš vienos vietos į kitą; čia
kalbama apie tokius specialis
tus kurie moka pinigus saugo
ti, teisingai juos dauginti, ir
tuomi kapitalą auklėti dides
niu, kad centas atvestų dolarį.

užtektinai. Su tuo išrokavimu
ir banko visi baldai knygose
įvertinami tik $4,912.37, nors
už tokius pinigus nebūtų gali
ma nupirkti vienas didėsės ka
sos duris. Tikrenybėje gi tie
baldai vertėje siekia $85,000.
Augimas ir stiprėjimas šios
Standard Federal Savings and
Loan Association įstaigos yra
nuostabus. Gruodžio, 31 1938
m. ji turėjo turto $2,756,495,
o už metų, tai yra Gruodžio 31,
1939 m., jos turtas pasiekė jau
$4,259,121.70. Reiškia, metų
bėgyje jos turtas padidėjo pus
antro milijono dolarių su treč
daliu įpilijono dolarių rezerve!
Tas viskas liudija kad banko
reikalai yra geniališkai veda
mi, ir visas jo turtas visomis
pusėmis auga, o tai vis dėka
prityrusiam finansų vedime įs
taigos įkūrėjui Justinui Macke
vičiui, kurį aš pažystu iš se
nesnių laikų, turėjęs su jo įs
taiga finansinius reikalus. Tai
yra labai teisingas ir patiki
mas žmogus. Tai yra tikras
specialistas įvertinime nejuda
mų nuosavybių. Ir tik toks
žmogus sugebėjo savo įkurtą
finansinę įstaigą išauklėti iki
virš keturių milijonų dolarių
turto, ir įsigyti pasitikėjimą
žmonių, net ir didžiųjų įstaigų
kurios dabar su juo veda sa
vo reikalus.
PASITIKĖJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

kurį jis nebūtų parėmęs savo
stambiomis aukomis, ypač Lie
tuvių tautos vardo pakėlimui
ir garbei, neišskiriant ir Lie
tuvos valstybinius reikalus,
kurių paramai p. Mackevičius
visuomet prisideda.
Kaipo įtekmingas žmogus,
jis nesibaido ir vietinės politi
kos, jei galima paveikti Lietu
vių naudai; vienu jo politišku
pasidarbavimu yra. tai kad Lie
tuviai turi vienu miesto teisė
ju savo tautietį p. Joną Zurį.
Smulkesnių jo politiškų darbų
čia neminėsiu. Tik prisimin
siu kad Chicagos Lietuviams
privalu remti p. Mackevičiaus
vedamą įstaigą, Standard Fe
deral Savings and Loan Ass’n,
o kuodaugiau paramos jai su
teiks tuo daugiau naudos bus
visiems Lietuviams.

Dirbant prie Standard Oil
darbininko amžius yra jo ver
tybė, ne apsunkinimas.
1,413
asmenų ”virš 40” metų dabar
sudaro netoli 30% musų Stand
ard Oil “šeimos”. Mes įverti
nam išmintingumą ir patyri
mą kokį šie vyrai įgijo per ei
lę metu. Jie turi patyrimą ku
ris pagelbsti jauniems asme
nims dirbti—patyrimą kurs pa
gelbsti palaikyti musų reputa
ciją produktų gerumo ir gero
patarnavimo.

BRITAI VENGS NEUSA. IR JAPONIJA
SUSIPRATIMŲ SU

Londonas, Sausio 31. —
Britų premjeras Chamberlain, kalbėdamas į Britani
jos gynimo komitetą, pa
reiškė jog Britanija dės vi
sas pastangas vengti nesu
sipratimų su Japonija ir S.
Valstijomis, kas galėtų pa
eiti iš šio karo su Vokieti
ja.

Ą0Jt!

'jauni h(M

Ne—“vyras virš 40” nėra pro
blema dėl Standard Oil. Jis sadarbu yra užtikrintas
. . geras prie darbo . . .
linksmas darbe! Nestejaunas būdamas 40!

★
THE

STANDARD OIL CO.
Pittsburghietis' būdamas
kštai Aleksoto kalne, Kaune,
arba Kaunietis ant Mt. Washington Pittsburghe, gauna
įspūdį tų miestų geografiško
supuolimo: Šiame Kauno vaiz
de matyti į Aleksoto kalną ei
nantis funikulierius. Apačioje
Nemunas, už Nemuno — Kau
no miesto senoji dalis, toliau

Justino Mackevičiaus įkurta
ITALIJA ir Japonija sa
me ir išauklėtame Standard
koma
svarsto apie sudary
Federal Savings and Loan As
mą
prieš-komunistinės
su
sociation banke dabar turi sa
tarties.
Japonija
iš
Sibiro
vo pinigų pasidėjus valdiška
pusės bus stiprus Rusijai
GRAŽUS MUMS PAVYZDIS įstaiga, Federal Home Loan priešas, Italija gi iš pietų,
Bank, $587,450.00, o tai paro
Skaitydamas Lietuviškus lai do kad Lietuvių įstaiga turi ir Sovietų Rusija negalės
kraščius, pastebėjau viename pasitikėjimą ir pas privačius Europoje kelti jokių suiru
Chicagos Lietuvių laikraštyje žmones, ir valdžioje, nes kiek čių.
pusę puslapio kuriame skelbia vienas indėlis joje yra apdrau
ma Chicagos Lietuviška finan stas iki penkių tūkstančių do
VOKIEČIAI sau reika
sinė įstaiga, “Standard Federal larių. Reikia dar ir tai paste lingų aliejų iš Rumanijos
Savings and Loan Association bėti kad kuomet visi bankai negauna kiek reikia, nežiū i
i
of Chicago’’. Iš vardo negali dabartiniais laikais visur už rint naujos sutarties. Su I
ma butų spręsti kad tai Lietu indėlius moka tik pusantro tartis per Sausio mėnesį
viška įstaiga, ir tik perskai nuošimčio, šiai minimai Lietu reikalavo 130,000 tonų gą I
čius jos valdybos ir direktorių vių įstaigai valdžia leidžia mo sdino, o gauta tiktai apie
sąstatą tenka įsitikinti jog tai kėti pusketvirto nuošimčio. To 3000 tonų. Gasolinas rei
tikrai Lietuvių finansinė įstai dėl šios įstaigos banke savo kalingas lėktuvams ir ki I*
ga. Jos tarybos garbės pirmi taupmenas deda Lietuviai ir tiems mekanizuotiems karo ll
ninku yra Kriminalinio Teismo kitų tautų žmonės he vien Chi padargams.
Teisėjas Jonas C. Lewe. Lietu cagoje bet ir už Chicagos gy
vių geras draugas; jis 1938 m. venanti net 500 ir 700 mylių,
KARUI jurose plečian I
lankėsi Lietuvoje, ir sugryžęs nes juos traukia didelis nuo tis, Britanija praneša kad
labai gražiai apie Lietuvą at šimtis, kokio jokis bankas ki registruoja dar 250,000 vy
siliepė.
tur nemoka. Tai yra faktai pa rų karo tarnybai.
Toliau randu vardą tos fir tikrinti valdžios inspektorių.
PREZ. ROOSEVELTAS
mos įsteigėjo Justino MackeIr paskolos už nejudamas
prašo
Kongresą skirti 10
wich (Mackevičius), kuris yra nuosavybes čia duodamos be
milijonų
dolarių ‘ statymui
tos firmos prezidentu; Myko didelio 'vargo, net , iki $75,000,
las Jasnauskas — vice prezi kas lengvai nesiduoda kitose 50 ligoninių įvairiose šalies
dentas ; Bruno Shukis — an panašiose finansinėse . įstaigo dalyse, kaipo bandymą pa
tras vice pirmininkas; Helena se. Tat ši Lietuvių įstaiga, iš gerinimui žmonių sveika
Kuchinskas — sekretorė-iždi- mintingai ir sumaniai vedama, tos. Tokias ligonines ga
ninkė; S. A. šimkevičia, iždi gali ir privalo būti visiems Lie lėtų įrengti su pagalba vie
ninkės asistentas; Leonas Gi- tuviams pasididžiavimu ir pasi šų darbų darbininkų.
niotis, Dionizas Jankevičius, gerėjimu, nes tai yra milijoni
JAPONIJA nutraukė sa
Zenonas Pocius ir Adomas Bar nė Lietuvių įstaiga, kuri nie
tus, direktorių tarybos nariai. kad nieką neapvylė, o gero pa vo tarybas su Sovietų Ru
Visi man gerai žinomi Lietu dare nemažai. Butų labai pa sija dėl rubežių tarp Sibi
viai.
geidaujama kad tokių ar pa ro, Mančukuo ir Mongoli
našių finansinių įstaigų turė jos, neprieinant prie jokio
NUOSTABUS ĮSTAIGOS
tume visose didesnėse Lietuvių susitarimo. Dėl tų rubežių
AUGIMAS
buvo kilę keli susikirtimai
kolonijose.
Tenka pastebėti kaip žymiai
Japonų su Rusais, ir tas
TEISINGAS ĮSTAIGOS
šita Lietuvių finansinė įstaiga
gali vėl prasidėti.
VEDĖJAS
auga ir stiprėja. Sulyg' jos at
skaitos už 1939 metus, skaitli Šios milijoninės Lietuvių įsHITLERIS naudoja
nės rodo štai ką: Pinigai ne taigos vedėju, kaip jau saky sokius budus suardyti Brijudamose nuosavybėse (real ta, yra man gerai pažystamas tų-Prancuzų sąjungą. Tą
estate) $3,710,247.06; atsar p. Justinas Mackevjčius, su suprasdami aliantai pašie iI
l
goje turi $333,775.01; banko manus ir atsargus musų tau pia jį, įrodinėdami jog su ilI
namas vertinamas $80,326.47. tietis. Jis su savo vadovauja ardžius jų vienybę Vokie l1l
Tai milžiniška pinigų suma ko ma įstaiga pergyveno 1929 m. čiams butų lengva vienus 1ll
kios, man rodosi, jokia kita finansinį krizį, nieką nenu ir kitus paskirai sumušti. Iil
Lietuvių finansinė įstaiga A- skriaudęs. Nors blogos valios Užkariautas tautas Hitle isi
i
merikoje neturi. Pats banko žmonės leido įvairius paskalus, ris stengiasi sunaikinti, ne 5*
1
namas tikrai vertas $250,000, tačiau jam tai nieko nepaken su jomis santikiauti.
I
I
I
I
ir nežinančiam darosi nuosta kė ir dėl to niekas nenukentė
I
bu kodėl jis įvertintas tiktai jo• SAULĖS visiški užtemi »II
$80,326.47. Tik su firmos ve Ponas Mackevičius Chicago mai kur nors ant žemės pavir iII
dėju išsikalbėjus darosi aišku je yra plačiai žinomas savo šiaus pasitaiko matyti apie ItII
kad tai yra išrokavimas to na duosnumu, kaipo rėmėjas visų kartą į tris metus. Vidutinis **I
mo kainą neišpusti perdaug, naudingų tikslų; Nebuvo to ilgumas užtemiko laiko būna tI
i
fi
nes ir be to rezerve pinigų yra kio reikalo Lietuvių gyvenime apie trys minutos.
U“
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matosi Neris-Vilija. Pavcikslo kairėje, ko čia nesimato, Vi
lija subėga į Nemuną, miestas
sueina į smailumą, kaip Pitts
burgh as Allegheny ir Monongahela tarpšakyje. Dešinėj vėl
tas pats: Kaune, kaip ir Pitts
burghe, prasideda kalnai. Tik
skirtumas toks kad šiame Kau
no vaizde nesimato aukštųjų

z

dangoraižių, kas padaro skirtumą tarp tų miestų. Ir Pitts
burghe, kaip ir Kaune, prie
senojo miesto pakraščio neto
li upių dvišakio, yra senoviš
kos pilies liekana.
Kairėje, nors vaizde nesima
to, per Nemuną eina tiltas,
kaip ir Pittsburghe, ir upės te
ka iš dešinės į kairę (vaizde).

610 Puslapių Didumo Populiarė Knyga

i
l
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(OHIO)
No. 1 serijos pašnekų apie The
Standard Oil Company (Ohio)
dabar baigiantį 70 metų patar
navimo Ohio gyventojams.

Copyrfahi 1940, Thę
Standard Oil Co. (Ohio)

Dirvos Skaitytojams tik už $1.00!
(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

l
l
l

Karas! Karas!
Ar buvo kada karų mažiau negu da
bar jų turime?

Ar tik dabar atsibuna patys didieji
karai — ar nebuvo didesnių?
Kaip seniau buvo užkariaujamos ir
naikinamos valstybės?

Senovės karai — Mohameto karas —
Kryžiaus karas — Religiški karai —
30
Anglijos karai — Rožių Karas
Metų Karas — 100 Metų Karas —

Rusijos iškilimas — Amerikos Revo
liucija — Prancūzijos Revoliucija —
Napoleono Karas — Prūsijos Karas
ir tt. Viskas tas aprašyta šioje 610

pusi, didumo knygoje.

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

KAIP SIŲSTI PINIGUS: Įdėkit Į voką popierinius $2 (arba $1)
ir pasiuskit apačioje telpančiu antrašu, įrašę pilną savo antrašą:
6
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Cleveland, Ohio
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

KAS KĄ RAŠO
ANGLIAKASIŲ — United Mine Workers — unijos
50 metų jubilejinėje konvencijoje pereitą savaitę,
Columbus, Ohio, daugelio unijos skyrių atstovai iškė
lė reikalavimą kad Prezidentas Roosevelt vėl butų kan
didatas į prezidentus trečiam terminui šių metų rinki
muose. Tai yra vienas iš daugelio sumanymų varu pri
prašyti Rooseveltą kandidatuoti, nes daugelis numato
kad šiais laikais ir dabartinėse sąlygose Roosevelt ge
riausia tiktų vadovauti šalį dar keturis metus. Roose
velt tam darbui dar nėra persenas.
Angliakasių tarpe iškelta reikalavimas Rooseveltą
“draftuoti”, tuo pat laiku kai tame suvažiavime anglia
kasių unijos prezidentas, John L. Lewis, kuris yra ir
kitos didelės darbininkų organizacijos — CIO. — va
das, pareiškė jei Roosevelt kandidatuotų dar kartą, ga
lįs būti “negarbingai sumuštas” (pralaimėti). Tam tik
ri politiški sluogsniai, ir kartu Republikonų opozicija
nori kad Roosevelt atsisakytų kandidatuoti, nes tas duo
tų jiems geresnę progą siekti laimėjimų savo naudai.
Tame pat angliakasių unijos suvažiavime pakelta
balsai reikalaujanti uždraudimo unijos vadams naudotis
sauvališkai organizacijos pinigais remti tulus politiš
kus kandidatus, kaip tai darė Lewis laike pereitų prezi
dento rinkimų, skirdamas pusę milijono dolarių unijos
pinigų rinkimų kampanijai. Tie kurie tokio suvaržymo
reikalauja, sako kad “musų pinigais neprivalo būti fi
nansuojama politiški rinkimai, nežiūrint kuriai politiš
kai pusei kandidatas priklausys”.
Pereitais rinkimais Lewis rėmė Rooseveltą naudo
damas unijos pinigus, dabar išeina prieš jį.
Jei tik Prezidentas Roosevelt sutiks kandidatuoti,
Dirvos nuomone, jis privalo būti išrinktas.

ĮKALBOS apie daromas pastangas baigti Europinį ka*rą vėl pasikartoja. Pereitos savaitės pabaigoje iš
Belgijos paskelbta jog tam tikrų diplomatų daroma pa
stangos ištirti ar jau neatėjo laikas sutvarkyti Europos
daugybė suirutes keliančių problemų.
Italija pereitą savaitę pasiskubino pasiųsti Japoni
jai užgyrimą jos ruošiamos įsteigti Kinijoje valdžios.
Tas reiškia Italijos gretinimąsi prie Japonijos vienu la
bai svarbiu atžvilgiu: gauti Japoniją palaikyti seniau
įvestą prieš-komunistinį bloką. Italija nori išsaugoti
pietinę Europą nuo Sovietų įtakos. Tam reikalinga Ja
ponija, kuri iš Azijos šono visada sudarytų Rusijai ne
aiškų kaimyną. Pati Rusija, kuri gelbsti Kinijai prieš
Japonus, yra nemalonus kaimynas Japonams.
Jeigu matysis reikalas Anglijai ir Prancūzijai bai
gti karą su Vokietija, tas įvyks tik tada kada šios dvi
valstybės numatys jog jos gali kuomi nors “atsilyginti”
Maskvos valdovams už jų veidmainystę. Aliantai žada
siųsti Suomijai militarišką pagalbą prieš Rusiją, ir gal
tą padarys kaip tik nujaus į kurią pusę krypsta aliantų
karas su Vokietija. Apie pavasarį jau, vienaip ar ki
taip, sako Prancūzų ir Britų savanoriai kovos Suomijo
je prieš Rusus.
T ENKAI pasaulinėje politikoje pradeda vėl muzikanto žavėjimais į viršų keltis. Eina gandai jog Len
kai gyvenanti Prancūzijoje nori išrinkti 79 metų senį
pianistą, Ignacą Paderewskį, Lenkų valstybės preziden
tu! Amerikos Lietuviai dar atsimins kai, po pasaulinio
karo, atsteigus Lenkiją, tas pats Paderewskis, dar jau
nesnis būdamas, buvo pakviestas Lenkijos premjeru, ir
jis, kaipo tada jau pasaulyje žinomas ir gerbiamas pia
nistas, savo įgytą įtaką išnaudojo ne tik Lenkiją kelti
bet ir Lietuvių tautą niekinti ir net naikinti. Daug kar
tų Amerikos spaudoje tilpo įvairių korespondentų pra
nešimai, kuriuose Paderewskis pareikšdavo kad tokios
tautos kaip Lietuviai visai nėra, kad tai tik atsimetė
liai, riaušininkai ir užsispyrėliai, tų pačių Lenkų dalis.
Kai kurie Amerikos laikraščiai priėmė Lietuvių pa
aiškinimus tų Paderewskio neteisingų skelbimų, bet ki
ti atsisakė talpinti.

e
IZOKfEČIŲ spaudos pareiškimams kad “Lietuva gali
* ramiai laukti didžiojo Europos konflikto pabaigos”
galima pasitikėti. Tame yra daug prasmės, bent tolei
kol dalykai Europoje stovės taip kaip dabar. Vokietijai
rupi kad Lietuva išliktų tokia kokia ji yra, kad nepatek
tų Rusijai. Iš Rusijos pusės — Sovietams įsivėlus į ka
rą su Suomija, Lietuvos padėtis taipgi pasidaro sauges
nė: Maskva patyrė kad negali kada tik užsimanius imti
ir ryti mažiukes savo kaimynes. Maskva laikosi savo
sutarčių su Lietuva.
Pikčiausias šašas Lietuvai po šonu yra tai Vokiečių
batais ir Rusų vyžomis sutrempta Lenkija, kurios likę
vadai vis sapalioja buk “Lenkija atsikelsianti dar dides
nė ir tada Lietuvai prieisiąs galas”. Dėl to tai mes vi
si turime dirbti, rūpintis, remti Vilnių ir atgautą Vil
niaus kraštą, kad jame neliktų tų amžinų dvasios nusu
sėlių, kurie tiki kad Lenkija turi gyvuoti Lietuvių są
skaita.
✓
Kaip tik Lenkai matys progą kad gali atsteigti sa
vo valstybę, jie visą savo žvėriškumą panaudos prieš tą
kas bus jų pašonėje silpniausias.
©ANT ANGLIJOS karališkų žemių statytoms bažnyčioms
uždrausta varpais skambinti nuo Reformacijos dienų — apie
keturi šimtai metu atgal
■ ■

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. Sirvydas.
Protestų Valdžia
Lenkai, kaip žinoma, Pranelizijoje sukurė savo naują val
džią, kuri apsigyveno 20 akrų
žemės plote, gautame iš Pran
cūzų. Tai, kol kas, ir “naujoji
Lenkija”. Ta valdžia turi pre
zidentą, ministrų kabinetą, ir
net šaukia parliamento posėdį,
į kurį pakviestas ir Paderewskis. Organizuojama ir kariuomenė.
Lietuvių atžvilgiu ši Lenkų
valdžia pasižymi tokiu pat da
lykų nesupratimu kaip visos
jų buvusios valdžios. Ji pro
testavo prieš Vilniaus sugrą
žinimą Lietuvai. Dabar ji pa
skelbė savo protestą prieš už
darymą Lenkų universiteto,
kurio 800 mokytojų ir tarnau
tojų tik 12 buvo Lietuvoje ar
Vilniaus krašte gimę. Vilniaus
Universitetas buvo Lenkinimo
lizdas net ir nepriimdavęs vie
tos gyventojų studentais!
Gaila kad likimas nepamoko
Lenkų teisingai su Lietuviais
elgtis.

visus javus ir viską pasiėmė,
žmonės sustoję verkė kad bol
ševikai nei duonos nepaliko. Už
Nemuno bolševikai nieko žmo
nėms nepaliko: išarė net bul
ves laukuose ir nukasę pasiėmė.”
Stalinas moka žmones badu
išmarinti, Keli metai atgal
jis 'panašiu apiplėšimo budu
numarino penkis milijonus Uk
rainiečių. šis Jaiškas tai dar
vienas įrodymas kad Vilniaus
kraštą bolševikai apiplėšė, bet
musų Stalininkai, turbut, ir
jam netikės. Jiems ir plėši
kas brolis, bi tik bolševikas.

Saulė skelbia vieno Vilniečio
laišką, kuriame sakoma: “Len
kijos pas mus nėra. Užėjo Ru
sai bolševikai, užėmė švendubrius, Pervalką, atėmė iš ūki
ninkų visus gyvulius, iškūlė

LEIDINYS APIE LIETUVĄ ANG .nėra uždarbio klausimas, nes bus spausdinta Tik
tiek egzempliorių kiek dabar, vėliausia iki Kovo
LŲ KALBA
1 d., bus užsakyta.

Lietuvių Profesionalų (Advokatų,
Gydytojų ir kt.) bei Draugijų
Musų katalikų laikraščiai,
Dėmesiui
pasiremdavi savo spauda Lie
Vajus prieš Lietuvos
Vyriausybę

tuvoje, pradėjo vajų prieš Mer
kio kabinetą ir Lietuvos tauti
ninkus. Sako, . Merkys nebepakvietęs kabinetan krikščio
nio Bistro, o tautininkai vėl,
sako, norį vieni Lietuvą valdyti, kitus kviesdami tik talkon, prisidėti.
Kiek tuose priekaištuose tiesos yra sunku pasakyti, nes
smulkių politinių žinių iš Lie
tuvos Amerikos Lietuvių spau
da jau senai nebegauna. Tau
tininkai ir liaudininkai senai
nieko nerašo, o vienų krikščio
nių priekaištais atsidėti nega
lima. Tačiau Amerikos Lie
tuviai norėtų kad tarp musų
vadų Lietuvoje šiuo metu vieš
patautų susitarimas ir bendras
tautos darbas.
©KUOMET Vokietija

Dar Vienas Liudininkas

SKAITYMAI

kavą maltą iš džiovintų gilių,
Brazilija turi tokį kavos per
viršį kad pradės dirbti iš ka
vos grudų knypkius ir kitokius
plastiškus daiktus. Vokiečiai
nepajiegia kavos pirkti, nes pi
nigų maža, o neturi į ką su
Brazilija į kavą iškeisti.

GRYŽTANČIAI LAIMEI
Nužydėjo gėlės, gražios ir mažytės,
Dingo jųjų grožis, jų dienų kelyj,.
Pamiršau, sesute, aš tau pasakyti,
Kad laimužė miesto jau toli, toli. .. .
Anksti gula saulė, didelė, auksinė,
Vėlai rytą kelias, taip rusti, šalta,
Ak, sesut, gailiuos aš, gailiuos begaliniai,
Kad ne ta jau saulė, laimė nebe ta. ...
Gelsta žalios pievos, plačios ir gėlėtos,
Rodosi, ir beržas liūdnas, neramus,
Ne, bet aš nenoriu dar vis patikėti
Kad galėtų laimė — vasara pražūt.
Avižos aruode, lyg žemčiūgai žėri,
O kviečiai auksiniai limpa prie širdies,
Jau tikiu, sesute, kad artojui laimė,
Kad skaisti jo saulė tik dabar tekės.
Nužydėjo gėlės gražios ir mažytes,
Slenka jųjų kvapas gelstančiais keliais.
Pamiršau, sesute, aš tau pasakyti,
Kad ir miesto laimė dar sugryš, ateis.
“J.U.”
Natalija Sasnauskaitė.

DĖDĖ ŠALTIS
Klumpu, klumpu šaltis ėjo
Per laukus, pakluones.
Šiaurės vėjas jį lydėjo,
Žienfa buvo žmona.

Kur tik dėjo savo pėdą
Tuoj visi sustiro,
Ir kur ėjo Šaltis dėdė,
Sniegas žemėn biro.
Verkė Marė, verkė Stasė
Kad jom stingsta ausys.
Piktas vėjas nosis kasė,
Vaikų nesiklausęs.

Bet pavargo šaltis musų,
Pailsėti sėdos.
Krito žemėn sniego ūsai
Nuo senelio dėdės.
“J.U.”
Patilte Drethte

Ą MERIKOJĘ trūksta rimto leidinio apie Lietuvą Anglų kalba. Didelis darbas jį para
šyti, o dar sunkiau išleisti. Niekas nesiima ri
zikos tokio leidinio spausdinimą finansuoti. Vie
nas Columbia Universiteto studentas Lietuvis
ekonomikos magistro laipsniui — Master of
Arts — įgyti parašė darbą: “ECONOMIC RECONSTRUCTION OF LITHUANIA AFTER
THE WORLD WAR”..
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TRUMPAI APIE STALINĄ

Juozas Stalin, dabartinis Rusijos komunistų partijos sekretorius ir Sovietų diktatorius,
yra gimęs Gruzijoje ir nėra tikras Rusas, Jo
tikra pavardė yra “Džugašvili”. Stalinas yra
tik jo pasirinkta slapi varde, reiškianti “plieni
nį”. Kuomet Leninas dar buvo gyvas, Stalinas
buvo vienas iš jo padėjėjų, bet toli neužėmė to
kios aukštos vietos kaip turėjo Leonas Trockis.
YTa pasakojama kad Leninas būdamas gy
vas tankiai rūpinosi kas galėtų atsitikti su Ru
sija po jo mirties, ir kad padarė savo paskutinį
palikimą-patvarkymą. Tame palikime, sakoma
Leninas persergėjo Rusus nepaduoti perdaug
galybės į Stalino rankas.
Ar toks Lenino patvarkymas buvo, negalė
jo žinoti daug kas ir pačių Rusų po Lenino mir
ties. Gal būt kad Stalinas su savo klika gavo
progą prie valdžios prisigriebti ir sunaikino tą
Lenino patvarkymą, kaip ir tuos žmones kurie
turėjo Lenino valią išpildyti.
Stalinas dirba paslaptomis ir iš pasalų. Jis
prie visko eina lėtai, bet tikrai. Per kelis me
tus jis sustiprino save išstumdamas iš vietų vi
sus savo priešus, šiądien jis neturi jokios val
diškos vietos, tik yra'komunistų partijos sek
retorium. Visi valdžios nariai dirba tik tą ir
taip kaip Stalinas jiems įsako.
Svarbiausias tarp Stalino priešų buvo Trockis, kuris Rusų liaudyje buvo didvyriu, Trockis tapo išvytas iš Rusijos. Kiti Stalino priešai
tapo nužudyti. Daug atvejų jie. buvo žudomi
tik už tai kad pritarė Trockiui arba jo idėjoms.
Vos apie pusmetis laiko atgal dauguma pa
čioje Rusijoje tikėjo kad Stalino tikslas yra pa
laikyti taiką. Bet štai jis įvykdo sutartį su Hit
leriu ir pradėjo savo užpuolimų žygius, kaip da
rė Hitleris. Sovietų .užpuolimas Suomijos da
vė progą Stalinui parodyti savo piktus dantis,
kuriuos per kelis metus rodė savo naminiams
priešams.

VALGIŲ
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo Įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Kaip matome iš turinio, apimta visos Lietuvos ekonominio gyvenimo sritys, Man teko
susipažinti su tuo darbu ir, turiu pasakyti, jis
vertėtų padėti išleisti, nes autorius savo lėšomis
to padaryti negalės. Negavęs pagalbos diplo Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą
mantas pasitenkins privalomą skaičių egzempl.
Universitetui įteikti ir plačios visuomenės vei
kalas nepasieks. Tuo tarpu vertėtų ne tik kad
kiekvienam profesionalui įsigyti tokią knygą,
Tiktai $1.00
bet ir išsiuntinėti bent svarbesnių universitetų
ir miestų bibliotekoms. Kad interesas' ir pa Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
klausa tokių knygų yra, liudija ne šimtai bet
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų
tūkstančiai laiškų kuriuos gauna konsulatai su
kokie žmogų paliečia, .nuo paprasto gerklės
prašymais duoti literatūros apie Lietuvą.
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų.
Gal Profesionalų Draugijos galėtų išanksto
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
' užsakyti savo nariams bei savo valstijos svar alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
besnių universitetų bibliotekoms, Biznio Kolegi
Iki dar jų turim, po §1.00 (persiunti
joms, Teisių Mokykloms ir viešoms (Public)
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)
bibliotekomsį Be to, ji bus naudinga ir Ameri
kos mokyklose besimokinantiems Lietuviams
jaunuoliams, kurie dažnai nori šį bei tą mokyk
loje parašyti apie savo tėvų šalį. Joje yra apsčiai statistinės medegos ir ilgas bibliografijos
Didelis, gausiai paveiksluotas Sanninykas,
sąrašas knygų apie Lietuvą Anglų ir kitomis gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
kalbomis.
sapną. Kiekvienas privald jį turėti savo
Kiekvienas tėvas turėtų šią knygą nupirk- namuose.
ti savo sunui ar dukrai kaip dovaną. Dabar i■
Kaina su prisiuntimu $1.00.
sunku nustatyti tokios knygos kainą, tas pri
Reikalaukit “Dirvoje "
klausys nuo skaičiaus kiek bus spausdinta. Da
bar ją galima užsakyti už $1.50 čia, žinoma,
eite A.s.
Cteelaiid. Dlilc
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Suomija Kitados ir Dabar
Suomija buvo po Švedais Kelis Šimtus Metų —
Vėliau Atiteko po Rusija. — Išsilaisvinimas

KRYŽIUOČIAI SUGRIOVĖ
KAUNO PILĮ
TAIDŽIAM Lietuvos Kunigaikščiui Kęstučiui
pabėgus iš kryžiuočių nelaisvės, didis mis
tras Kniprode gerai numanė kad Kęstutis jam
keršys, todėl nusprendė jam pirmiau atkeršy
ti, ir pasiryžo sugriauti prie Neries ir Nemuno
stovėjusią Kauno tvirtovę. Pirmiausia išsiun
tė žvalgus gerai apžiūrėti tvirtovės struktūrą,
apkasus ir patirti kaip stipri įgula pilyje yra,
o kada visa tai sužinota, imta kviesti talkininkus iš visos Vokietijos, Anglijos, Italijos ir iš
kitur, Kada talkininkai susirinko, mistras su
dalimi savo kariuomenės ir Sami jos vyskupu
per Karaliaučių iškeliavo į Lietuvą sausžemiu,
o kita jo kariuomenės dalis su talkininkais lei
dosi Nemunu laivuose pro Veliuoną, kurie 13
dieną Kovo pasiekę Kauną, išlipo ant kranto ir
leidosi terioti visas Kauno apygardas. Algir
das ir Kęstutis su savo kariuomenėmis puolėsi
juos kovoti, bet tuomsyk mistras su savo ka
riuomene atvykęs' prisiartino prie pilies ir ją
apgulė.
į « »
tl
Kauno pilis buvo labai stipri ir turėjo 5,000
kareivių įgulos, kurią komandavo Kęstučio sū
nūs kunigaikštis Vaidotas. Kryžiuočiai visa tai
žinodami, pilies griovimui atsigabeno naujausio
išradimo patrankas ir mašinas. Pirmiausia Vo
kiečiai aplink pilį iškasė pasieniu gilias grabes
ir supylė aukštus krantus, kad už tų pasislėpti
nuo Lietuvių šūvių, ir ant pylimų išstatę 30 pa
trankų, ėmė tomis daužyti pilies sienas. Lietu
viai iš pilies vidaus būriais išpildami daug Vo
kiečių išmušė, bet Vokiečiai paskui prie angų
sukurę ugnis, tiems Lietuvių puldinėjimams ke
lią užkirto. Nors Vokiečiai savųjų lavonais gra
bes jau buvo užgrudę, tačiau jie to nenusigando.
Per keturias savaites abiem pusėm žiauriai
kariavus, pilies sienose išdaužyta daug skylių,
bet Lietuviai iš vidaus tas skyles greitai užtai
sydavo, tai Vokiečiai iš rąstų pabudavoję renti
nius sulyg pilies sienų aukštumo, nuo tų renti
nių viršaus ėmė pilies vidun versti šiaudus ir
pilti dervą, o paskui degančiomis vilyčiomis už
degę, sukurė pilyje didelį gaisrą, per kurio liep
snas Lietuviams negalint prieiti užtaisyti sie
nose skyles, nuolat daužomos sienos ėmė griūti.
Griudamos sienos užmušė daugybę Lietu
vių, tačiau savo griuvėsiais prislėgė ir 500 už
puolikų, kurie saulės daugiau neregėjo. Sie
noms išgriuvus, Vokiečiai per savųjų lavonus
grūdosi pilies vidun, bet beveik visi žuvo nuo
Lietuvių ginklo. Tačiau gaisrui visos pilies vi
duje išsiplėtus, Lietuviams jau neliko vilties.
Įgulos dalis mėgino išbėgti Neries pusėn, bet
ten jiems kelią pastojo Ragainės komanduoto
jas, tat išsigelbėjimo nesant, Lietuviai gryžo at
gal, o paskui juos grūdosi ir Vokiečiai su savo
talkininkais. Tuomsyk griuvo dar stovėjusios
degančios pilies sienos, ir tarp jų žuvo kas tik
gyvas radosi.
Pilies degėsiams griūvant, Algirdas ir Kęs
tutis į tai žiūrėdami nuo kalno; abu apsiverkė,
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PASIŽVALGIUS

ėmė nerimauti del Vokiečių su
sitarimo su Sovietų Sąjunga.
Pagaliau, Sovietų Sąjungos pa
siūlymas Suomijos vyriausybei
ir Vokietijos laikysena Sovietų-Suomių derybų metu parodė
kur Suomija begali jieškoti sau
draugų. Suomijoj išnaujo pa
sireiškė švedų .įtaka, už kurių
pečių galima atspėti kitų di
džiųjų valstybių pastangas at
laikyti dabartinę pusiausvyrą
Balti j y je.
Nėra abejonių kad įtempimas, apibudinąs Sovietų-Suomių santikius, tesudaro tik vie
ną elementą spręsti tai proble
mai kuri nulems vyravimą Bal MASKVA praneša kad So
vietų carai apdovanojo 2,606
tijos erdvėje.
raudonosios
armijos vyrų gar
“L.A.”
K. Skirmuntas.
bės ženklais už atsižymėjinią
Suomių kare — tai gal už jų
narsų pabėgimą iš Suomijos!
Kiti . kurie ten patenka neKEISTENYBĖS pajiegia
pabėgti — nepareina
į
Maskvą
nei ordinus pasiimti.
Spauda pareiškia jog Nau

pačią sieną kuri ir anksčiau
administraciškai skyrė Rusiją
Rusijos caras, Aleksandras
nuo autonominės Suomijos.
II, matomai, Lenkų sureng Kaip ir pirma, Petrapilis vir
o Kęstučio sūnūs, jaunutis Vytautas iškėlęs sky to sukilimo paragintas, 1863
dą, prisiekė kad už tai Vokiečiams jis nedova metais specialiu manifestu su tęs Leningradu, liko vos keliasdešimts kilometrų nuo sienos.
teikė Suomių kalbai visas tei
nos ir kada nors atkeršys.
Atskirta nuo Onegos ežero
Pilies griuvėsiams rūkstant Velykų rytą ses, kurias iki tol Suomijoje ir Murmansko, nepriklausoma
saulei tekant, kryžiuočių mistras su Samijos teturėjo vien švedų kalba. Tuo Suomija savaime nusikreipė į
vyskupu ir savo vyčiais, sulipę ant dar karštų budu Rusų valdžia suskaldė vakarus. Suomijos ūkis paėmė
griuvėsių, dėkodami Dievui už savo žygio pa Suomių politinę opoziciją prieš ryškią orientaciją į užjūrių
sekmes, džiaugsmingai atgiedojo Te Deum Lau- valdžią. Ir tikrai, nuo šio mo rinkas, pirmiausia į Vokietiją,
mento Suomių tautinis sąjū kur bendrai krypo Suomių tau
damus, ir pradėjo trauktis. Tuomsyk Kęstutis
dis, gavęs naują akstiną, vys
mistrui pasiuntė savo pasiuntinį, kuris nuvykęs tėsi nepalaužiamai, siaurinda tos simpatijos. Ir juo labiau,
savo kunigaikščio vardu paprašė išduoti vardus mas švedų politinę ir kultūrinę kad krašto vidaus gyvenime
tų. Lietuvių kuriuos jis paėmė nelaisvėn. Mis įtaką Suomijos viešajame gy išsiryškino stiprus Suomiųtras savųjų apsiteiravęs, pasiuntiniui Įdavė raš venime. švedų dauguma Suo Švedų antagonizmas,' įgijęs yteli, pažymėdamas kad nelaisvėn jis paėmė vi mijos seime vis labiau tirpo. patingai aštraus pobūdžio auk
štosiose mokyklose, švedų kul
sus gyvais rastus Lietuvius, kurių buvo 36, o
Reakcijos “audrai”, ryšium tūrinė įtaka pradėjo matomai
tų tarpe ir pilies komanduotojas kunigaikštis su vieno studento pasikėsinimu nykti. Suomių kalba pasidarė
Vaidotas. Reiškia, iš 5,000 Lietuvių igylos gy prieš Rusų gubernatorių pra visuotinė. Tatai vienok nepa
jienos buk tai įvedusios naują
ėjus, Suomija atgavo savo se
vais liko tik 36 vyrai!
veikė Švedijos nusistatymo į metodą skelbti vardus tų as TOKS “gabus” vyras kaip
Kryžiuočiai Kauno pilį sunaikinę, Velykų nas laisves. Jos autonomija Suomiją. Ir tikrai, kilus kon menų kurie aukoja Vilniaus
Stalinas geriau lai paveda visą
šventės dienoje linksmai krykštaudami gryžo į Rusijos imperijos ribose buvo fliktui del Alandų salų, Švedi reikalams;.
Rusiją Hitleriui valdyti ir pats
Parusnį. Kęstutis su savo kariuomene juos vi pagrysta savu pinigu ir savo ja sutiko priimti Tautų Sąjun Reikia pripažinti kad tas yra eina jam batų pucuot.
muitų tvarka, jau nekalbant gos tarpininkavimą. Kaip ži
josi ir dar kelis šimtus jų išmušė, ir gal butų
prasminga ir praktiška, ir tuo | Kur jam Hitleris leido ką
apie savą administraciją, teis
išmušęs daugiau, bet Italai greitai nukėlė per mus ir įstatymdavystę. Kartu noma, 1921 metais sudaryta pačiu sykiu yra malonu girdė pasiimti ten jis ėmė, o kur pa
Nemuną nutiestus tiltus, ir tuomi Lietuviams Suomija pakeitė savo tautybi- Alandų konvencija pripažino ti kad tas daroma Naujienose. sipriešinta — ten to raudono
kelią užtvėrė, o mistras jau privargęs ir daug nį bei kulturinį vaizdą, nes pa 'šias salas Suomijai, šiai pasta Tačiau, abejoju, kad nors ir draugo narsumo ir nėra!
saviškių prie pilies pakrėtęs, daugiau kariauti sireiškus Suomių šviesuomenė rajai savo ruožtu pasiėmus praktiškiausią metodą varto Suomiai raudoniesiems kailį
nenorėdamas, skubinosi namon kad pasilsėti, ir smarkiai ėmė stumti Švedų įta prievolę suteikti tų salų Švedų jant skelbti vardus Vilniaus peria ir tiek.
kilmės gyventojams autonomi
pasilsėjus ruoštis naujiems žygiams.
ką iš viešojo gyvenimo. Suo ją. Ta pati konvencija įparei reikalams aukotojų, bene toje
Kauno pilies išgriovimą Vokiečiai ilgai mi miai sąmoningai siekė kiekvie gojo Suomiją nedaryti įsitvir vardų kolumnoje turėsi malo
numą matyti vardus tų Lietu KADA ŽYDAI gelbėjo konėjo kaipo vieną iš didžiausių savo laimėjimų na proga pabrėžti kad jų kraš tinimų šiose salose.
geri
munizmui, jie buvo
karuose su Lietuviais. Sugryžę Parusnin už tą tą te jungia su Rusija tik per Pastarais metais Suomių- vių kurie didesnius biznius tu- j ir komunistams.
ri
ir
kurie
profesijose
aukščiau
,
laimėjimą jie bažnyčiose karštai meldėsi dėko sonalinės unijos saitai ir kad Švedų prieštaravimai beveik vi
stovi. Ir bendrai visų tų ku-| Kai Hitleris ėmė engti žydami Dievui už suteikimą pagalbos, ir savo žy- jų krašte tikrais šeimininkais siškai aprimo. Suomijos “suo- rie Lincolnais ir yachtom spor- dus, ir komunistai stenėjo, o
gių istorijoje tą įvykį įrašė žymiomis raidėmis, tesą Suomiai, o Švedai tesuda mizacija” pažengė taip spar tauja! Rodosi kad šie Lietu Hitlerį vadino “fašistu” ir kirą tautinę mažumą.
kad vėlesnės Vokiečių kartos ilgiau atsimintų.
čiai pirmyn kad Švedų mažu viai turi kanonišką privilegiją tokiu.
ma nebekėlė jokių reikalavimų, — tik imt, bet neduot, nors
NEPRIKLAUSOMYBĘ
V. S. Jokubynas.
Kaip tik Stalinas su Hitleši aplinkybė išnaujo sustipri tai ir sušelpimui savo kraujo riu pasibučiavo, ir Hitleriui
ATGAVUS
Didysis karas išnaujo iškė no draugystės saitus tarp Suo žmonių, kurie varge ir alkani prisiėjo stot į karą prieš alianlė aikštėn Suomijos geopoliti mijos ir Švedijos. Suomijoje žūsta.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
tus, o Stalinui prieš Suomius,
nes būklės svarbą. Vokiečiai, atsirado sąjūdis pagrystas ošie Lietuviai turi perkūno Žydai pasidarė negeri ir ko
KRONOLOGIJOS
kovodami prieš Rusus Baltijo balsiu kad Suomija nesanti akmens širdis!
munistams — jiems rupi išgel
je, stengėsi įsivyrauti Suomi Pabaltijo bet Skandinavijos
bėt Hitlerio kailį, nes Hitleriui
joje. Tuo tikslu, jie 191.7 me valstybė, šio sąjūdžio pradžią
1491— Moskvitai iš Lietuvos atėmė Severą.
pralaimėjus butų karšta ir Sta
LAIKRAŠČIUOSE skaitome linui.
1492— Gardine numirė LDK. ir Lenkijos kara tais okupavę Suomiją, aktin galima įžiūrėti jau 1922 metų
kad
“sunkios dienos Lenkijos
gai
palaikė
Suomių
nepriklau

“
Varšavos
Akordo
”
nepasiselius Kazimieras I.
Dabar žydai liko tref ir ko
žydams
”, šitą perskaičius, ir munistams ....
somybės
reikalavimą
ir
padėjo
kime.
Kaip
žinoma,
Suomių
1492—Lietuvos Didžiu kunigaikščiu vainikavo
Suomiams sukurti jų ginkluo seimas tos sutarties, kuria bu kas gi gali neatjausti nelaimin Keičias razumas margo svie
si Kazimiero sūnūs Aleksandras II.
tų pajiegų branduolį. Suomių vo norėta sukurti didžiulę Pa giems žydams? Juk žydai yra telio. .. .
1498—Lietuvoje siautė badas ir maras.
“šauliai”, mokęsi Vokietijoje, baltijo Sąjungą, neratifikavo, tokie pat Dievo sutvėrimai
1498—Su šiais metais Lietuvos didžiūnai turėjo vėliau suvaidino žymų vaidme
ir tuometinis užsienių r eik alų kaip ir visi kiti žmonės!
prisiekti ištikimybę tik Lenkijos kara- nį per Suomių laisvės kovas. ministras Holstis net turėjo
Gaila žydų!
ANT SUPERI.JOS
liui.
Tačiau žydai turi “a groišen
Lapkričio revoliucija Rusijo atsistatydinti. Tačiau prakti1499— Vilniaus seime susirinkę didžiūnai užtvir- je dar labiau sustiprino drau nes politinės reikšmės tas są- purim” Lietuvoje, štai Vieny — Alo, Pyter, ar dar tu vis
tino Lietuvių-Lenkų vienybę.
gystės saitus tarp Vokiečių ir judis įgavo tik pastarais lai bės 290 nr., 1939 m., V. Dar. Kly vlande ? Sakė kad nešiesi
kur kojos neš....
1499—Lietuvos karas su Moskvos kunigaikščiu Suomių. Revoliucinė banga, kais, kada Skandinavijos pu rašo:
— Bėda, brolau, bėda: ko
atpludus iš artimo Petrapilio į siasalyje įsi vyramo gili neut “Punsko žydai net du sykius
Jonu.
jom
toli Amerikoj nenueisi, o
1501—Lietuvos karas su Moskvitais už Smolen Suomijos miestus,' sukėlė Suo ralumo mintis, įleidus gilias nutraukė Lietuvos vėliavą ir
kišeniuje
pučia vėjas. . . .
sumindžiojo. Hitleriui atėjus,
mijoje reakciją, kuri pakėlė šaknis ir pačioje Suomijoje.
ską.
1502— L. D. K. Aleksandras vainikavosi Lenki ant kojų ir Suomijos kaimy Didžiam Europos politiniam žydai ir vėl buvo geri Lietu — Girdėjau norėjai padaryt
nus, Švedų savanoriai, Vokie- sukrėtimui prasidėjus, Suomi viams ir stengėsi ineiti į Lie perversmą Lietuviškame ban
jos karalium.
ke? Kaip sekėsi?
1503— Lietuviai nugalėjo Totorius kovoje ties čių kariuomenės daliniai ir ja stengės išlikt neutrali Skan tuvą”.
— Bėda, brolau, bėda: para
Manu
kad
šitiems
spaudos
Suomių šauliai, generolo Man- dinavų neutralumo sąvokos ri
Grodek.
šiau
lapelius, ale neturėjau or
nerheimo vedami sustabdė Ru bose. Del Šios priežasties ji pranešimams komentarai ne
1503— L. D. K. Aleksandras tapo suparaližiuo- sų raudonosios kariuomenės net atsisakė sudaryti nepuoli reikalingi, nes patys faktai į laivio juos išmėtyt, kaip dabar
tas Brastos seime.
slinkimą į Suomiją. Beje, tuo mo sutartį su Vokietija, kai ši šviesą išeina ir įrodė tą kad visi daro norėdami išversti val
1504—Anastazijos' Olelkienės tvarkomi Lietu metinė Rusija neturėjo aiš šį pavasarį buvo tat pasiūlius žydai, nors ir varge ir perse džias, tai ir tuos lapelius ma
viai nugalėjo Totorius prie Lucko.
kaus palinkimo pažeisti Suomi visai eilei Baltijos erdvės vals kiojami, vis pilni savotiško žy žai kas matė....
Jonas Plonas.
1505— Totoriai nuterioję Vitebsko ir Polateskos jos nepsiklausomybės siekimų. tybių. Vokietijai pradėjus ka diškumo.
apygardas 100,000 Lietuvių ir Gudų iš
Gaila žydų kad jie patys sa
1919 metais tarp revoliuci ro veiksmus prieš Lenkiją,
nės Rusijos ir Suomijos suda simpatijos Vokiečiams Suomi ve nepažysta! Ištikro gaila!
sivarė nelaisvėn.
J« Žemantauskas
J. S. Sudavas.
ryta taikos sutartis paliko tą joje bematant atslūgo. Mat, ji
Vilniuje numirė L. D. K. Aleksandras.
“Dirvos” Agentas”
(Bus daugiau)
NOTARAS

Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)

PER TVORA

(Tęsinys iš pereito nr.)

130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI

VIENAS LIETUVIS

GREITAI PALENGVINAMI
•

'.į

mylintis ap@ Paeina iš Suvalkijos, Vilnijos ar Kaunijos
)
svietą. Jis gyvena jūsų kolonijoje — gal yra jūsų giminė,
geras draugas ar kaimynas . . .
Jis dar nėra Dirvos prenumeratorius. Pakalbinki t jį užsisaRyti sau Dirvą šiais Dirvos 25 Jubilejiniais metais. — Prisiųskit gavę iš jo 82.00 (arba $1.00 už pusę metų).
Dirva patinka Jums — patiks ir jam — lai tik paskaito ją!
(g. Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, prisiųskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.

Visus laiškus adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue

Kauno pilies griuvėsiai, bet iš vėlesnių laiku negu minima viršuję telpančiame aprašyme.

IĖ!

Cleveland, Ohio

•

Nekentekite jbereikalingai raumenų
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
pasiekė nepaprastą, palengvinimą
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas linimentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonkučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Pain-Expellerio. Reikalaukite PainExpellerio su inkaru ant dėžutės.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti ji, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”,
bet pažymėkit: “Negavau
nr. 5, 32, arba 44”. Tada
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris
kurio negavot.
DIRVA

Cleveland, Ohio

DIRVA

S'

ibi

BURTON KANDIDA
TUOJA Į SENATĄ

NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMO DIE
NOS PROGRAMAS

Harold H. Burton, dabartinis
Clevelando mayoras, išrinktas
pereitą rudenį trečiam termi

Vasario 11 d., sekmadienį,
rengiama Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimas. Tos die
nos programas bus sekantis:
10:30 vai., mišios naujojoje
parapijoje, kurias laikys sve
čias iš Lietuvos, Dr. Kun. K.
Širvaitis.

2 vai. po pietų, nuo Lietuvių
salės bus vežama vainikas prie
Dr. Basanavičiaus paminklo.
Po to, naujoj parapijoj pra
kalbos su paįvairinimais, Ne
priklausomybės paminėjimui.

7 vai. vakare — prakalbos
ir koncertas Lietuvių salėje:
dalyvaus skautai, p. Nekrašas,
p-lė Malonis ir kt. Kalbės Dr.
Kun. širvaitis, K. S. Karpius,
P. J. žuris. Programas bus
trumpas, bet įvairus.
A. Banys, VVS. sky. pirm.
• SAUSIO 30 d. New Yorke
mirė Clevelanditeis kapitalis
tas Edward S. Harkness, 66 m.
amžiaus. Jis per savo gyveni
mą išdalino mokslo ir svei
katos įstaigoms apie šimtą mi
lijonų dolarių.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

PYTHIAS

nui, pasiryžo kandidatuoti Republikonų sąrašu į U. S. Sena
torius. Savo populiariškumu
jis pasitiki laimėti.
Kandidatų nominacijos bus
Gegužės 14 dieną, ir jeigu no
minacijose laimės, Burton tiki
būti išrinktu į Senatą Lapkri
čio mėnesio galutinuose balsa
vimuose.
Burton yra gimęs Birželio 22
d., 1888 m., Jamaica Plains,
Mass. Jo tėvas, Alfred E. Bur
ton, buvo Massachusetts In
stitute of Technicology vedė
jas.

DRAUGIJŲ ŽINIAI
Kurios vietos draugijos ar
kuopos nori rengti per gavėnią
kortavimo vakarėlius, gali gau
ti Lietuvių salę šeštadienio va
karais dovanai. Kreipkitės su
sitarimui į salės direktorius.
• OHIO valstijos valdžia su
pagalba federalės valdžios vie
šų darbų fondo ruošia valsti
jos kelių darbų programą ku
riam bus praleista $10,560,000.

CAFE

KONO RADIO

LIETUVIŠKA UŽEIGA*

ELECTRIC & PHOTO
SERVICE

231 EAST 156 STREET
t (Netoli Euclid Beach Parko)

8 hour Photo Service

ALUS — DEGTINE
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

7313 Wade Park Avė.

J. Verbyla ir A. ČiutelS
savininkai.

P E R R Y’ S

h
■

Rūšis ir darbo gerumas
garantuojama.
(5)

K. STONIS WINE HOUSE
STIPRUS ALUS

RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

Šaltas — šaldomas musų
nauja 200 keisų šaldymo
sistema.
Gausit kiek norit po
$1.65 už keisą.

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

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Av.
ENd. 9276

ANSEL ROAD
CAFE

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

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

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

ENdicott 8908

K. Nekrošius, Savininkas.

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

CREDIT!
Dental Platės.
10-15-20
Weeks

to

MIRĖ MOTUTĖ . . .
(Skiriu eilutes mano mielai motinėlei ir brangiam
tėveliui, kurie persiskyrė su šiuo pasauliu. —Palai
doti Kupiškio kapinėse, Lietuvoje)

Mirė motutė mano brangioji,
Kur man’ augino, mane nešiojo;
Paliko vienus mus našlaitėlius,
Sau pasirinko šaltus kapelius . . .
Ilsėkit, miela mano motute,
Tegul tau gieda graudžiai lakštutė,
Aukštam kalnelyj prie ežerėlio, *
šaltoj žemelėj, šalę tėvelio . . .
Aukščiausias pašaukė į tą kalneli,
Kur palaidotas mano tėvelis.
Labai man gaila kad negalėjau,
Savo tėvelių nepalydėjau . . .
Už jūsų sielas melsiuos širdyje,
, Ir sukalbėsiu “Sveika Marija”
Užu motutę, tėveli brangų —
Tegul jiems Dievas suteikia dangų.

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
While You Wait

DR, SILVER
7042 Superior Avė.

PASIBAIGĖ
Kurių prenumerata už Dirvą pasibaigė tie gavot paraginimą su tokiu dideliu žodžiu:
“PASIBAIGĖ”. Tai yra priminimas Jums kad už 1940 metus vėl reikia užsimokėti ir
Dirva lankys Jus nesutrukdoma. Prisiųskit $2 (arba $1 už pusę metų.)

SKANDINAVIJA
IR LIETUVA
FILMOSE
X

sportininkų grupe
daugelyje miestų.

AKRON, OHIO

lošimuose

BALIUS.
SLA. 354 kuopa
šį šeštadienį, Vasario 3 d., ren
gia smagų balių 772 Raymond
RUOŠIAMA NEPRIKLAU
Cleveland, O., Sausio 10, 1940.
.Jonas K. Alekna.
Matykite Lietuvą, Suo
st. salėje. Prasidės 7 vai. va
SOMYBĖS MINĖJIMAS
kare. Pasitikima skaitlingos
miją, Latviją, Estiją
A. L. P. Klubas rengia Lie publikos, už geras laikas užtik
VIŠNIAUSKŲ 2 ME
DARŽELIO SĄJUN
tuvos Nepriklausomybės 22 m.
Kalnas.
Karo šmėkla apsiautus Pa sukakties minėjimą sekmadie rinama visiems.
GOS NAUJA VAL
TŲ VEDYBŲ PA
baltijį ir Skandinavus. Lietu nį, Sausio 18 d., Bavarian sa
DYBA
MINĖJIMAS
vos kaimynės ir pati Lietuva lėje, 546 Grand st. Tą pačią
Lietuvių Kultūrinio Darželio Alekas ir Amilė (Lučkaitė) šiądien yra pasaulio dėmesio dieną Klubas išstatys savo tik
metinis susirinkimas atsibuvo Višniauskai Sausio 27 d. minė centru. Bet ar mes savo kai ką įsigytą naują Lietuvos vė
pirmadienį, Sausio 29 d., Lie jo savo vedybinio gyvenimo 25 mynus pažystam, pagaliau, ar liavą. Programas susidės iš
tuvių salėje. Tarp kitų daly metų sukaktuves. Sidabrinės pažystam ir Lietuvą? Dėl to, kalbų, dainų, deklamacijų ir
Lietuvos Konsulatas Chica
kų išrinkta nauja valdyba: pir vestuvės buvo gražiai apvaikš kaip tos šalys atrodo matykite muzikos. Kalbėtojai yra kvie goje gavo ir skelbia Vilniečių
mininku — Jonas Brazauskas, čiotos. Prasidėjo su dvejom filmose: Švediją, Suomiją, Es čiami iš Clevelando ir kitų mie sušelpimui gautų aukų sąra
padėjėjais P. Štaupienė ir Ja mišiom, pirmos mišios atlaiky tiją, Latviją ir Lietuvą, šiam stų. Taipgi kalbės ir vietiniai. šą. šiame sąraše naujų aukų
rus; užrašų sekr. — Jurgis K. ta už mirusius jų tėvelius ir tikslui rengiamas filmoms ro~> Salė bus atdara 2 vai. po pie pažymima $153.18.
Venslovas; finansų sekr. Marė gimines, o antros tai buvo si dyti maršrutas. Lietuvių vi tų. Programas prasidės 7 vai.
Sausio mėn. Chicagos Kon
Mišeikienė; ižd. L. Šukienė; iž dabrinio vedybų jubilejaus mi suomenę su minėtais kraštais vakare ir tęsis iki 12 vai. nak sulato paskelbtos aukos suda
supažindinti.
ties. Įžanga nemokamai. Vi ro $949.50 sumą, šioje sumo
do globėjais Ona Mihelichienė, šios.
Per
kelias
malonias
valan

so šio parengimo pelnas skiria je buvo ir $99.00 aukų gautų
A. Miliauskaitė, Julė SalaseviTą pat vakarą Lietuvių salė
das
matysit
pačius
gražiausius
mas Vilniaus krašto nukentė ir Lietuvon pasiųstų 1939 m.
čienė. Korespondentais: J. Sa je, dalyvaujant arti 300 svečių,
dauskas, A. Miliauskaitė, Ja jubiliatų giminių ir draugų, “Travelogues”, kuriems paga jusioms Lietuviams.
Viso 1940 m. Sausio mėnesį
Šio rengimo komisija atsi Konsulate gauta ir Lietuvon
rus. Darželių Lygon atstovai įvyko linksma puota. Visi gra minti išleista daug pinigo ir
O. Mihelichienė, P. Česnulis. žiai linksminosi iki ankstyvo ekspertai daug dirbo, žiaurus šaukia į visas Akrono Lietuvių išsiųsta $1,003.68.
Veikianti komisija: Mogilienė, ryto. Laike vakarienės, Flori karas tuos vaizdus kasdien kei draugijas, kuopas ir pavienius
Visiems aukotojams ir aukų
kviesdama dalyvauti šiame pa rinkėjams Konsulatas taria
A. Zdanis, Karpius, J. Blaške- jonas Saukevičius, vienas iš čia.
šias filmas pasiryžau rodyti, minėjime, nes musų visų šven nuoširdų ačiū.
vičius, J. Sadauskas.
rengimo komisijos narių ir va
esu
plačiai susipažinęs su mi ta pareiga yra minėti savo
Šiame susirinkime jau atsi karo vedėjas, labai gražiai iš
Lietuvos Konsultas,
nėtomis
valstybėmis. šitam tautos nepriklausomybės su
kratyta per 10 metų buvusio aiškino šio parengimo tikslą ir
100 E. Bellevue Place
pirmininko Česnulio, kuris sa po to perstatė kelis kalbėtojus: programui įvykdyti prašoma kaktį ir sušelpti savo brolius ir
Chicago, III.
sesutes Lietuvoje, kuriems mu
vo politikavimais ir betvarke J. K. Venslovą, Joną T. De- Jūsų kooperacija.
Prašoma pranešti kurią die
visiems įgriso.
Righter, Clarence Young, Ray ną butų patogiausia filmas pas sų pagalba būtinai reikalinga.
•
Rengimo Komisija.
Išeidamas iš valdybos, jis Foster, Petrą P. Muliolį, ir pa
PAJIEŠKOJIMAI
B. Versiackas, Rep.
pasistengė įžeisti Lietuvos Ge galiau celebrantus Višniaus- jus rodyti. Filmos yra nutaralinėse spalvose, išskyrus Suo
neralinį Konsulą, pasakydamas kus’.
Lietuvos
Konsulatas
Chicagoje
dėl jo pasiūlytos Lietuvių Dar Abu Višniauskai yra gerai mijos, kuri dabar naikinama, Sausio 27 d. Petras ir Kaš jieško sekamus asmenis:
želiui Lietuvaitės statulos nuo žinomi Clevelandiečiams, ir ge filmą yra juodos ir baltos spal te Gaškai apvaikščiojo savo 25 BANYS Antanas. Gyveno Chica
Lietuvos Paviljono New Yor rai pažystami tarp sportininkų vų. Filmos aiškinamos žodžiu metų vedybines sukaktuves. goje, Town of Lake dalyje. Iš JurPrieš 25 metus jie atvažiavo kupių, Rokiškio ap.
ko parodoje, sekančiai: “Jeigu kitose Lietuvių kolonijose, y- bei parašais.
VI. Mučinskas,
iš Lietuvos į' Boston, Mass., GRICIUS Petras, gyvenąs Chica
jums kas siūlys ir asilą, jus pač DuBois, Dayton, Detroit,
Buvęs
Š.
A.
L.
Lietuvių
ten apsivedė!, vėliau atvažiavo goje, yra prašomas susižinoti su
norėsit pastatyt Lietuvių Dar Gary, ir Chicago.
Skyriaus Vedėjas. į Akroną, čia apsigyveno. Vi Lietuvos Konsulatu Chicagoje. Rei
želyje”. Jis, mat, piktinosi kam
Višniauskų šeimoje yra du
Darželio Sąjungos nariai pri sūnus, Alekas ir Albinas. Be 105 Etna st., Brooklyn, N. Y. są laiką dirba gumų dirbtuvė kalas svarbus.
je, turi nuosavą namą, užau MASKOLAITIS Jonas. Gyveno
tarė imti tą Lietuvaitės stovy- je, Alekas, vyresnysis sūnūs,
•
LENKAS
Generolas
Haller
gino vieną dukterį, kuri bai LaSalle,• III. Buvo angliakasis.
lą į Darželį, jeigu galės gauti. tik prieš porą savaičių apsive
kalbėdamas
Clevelande
sekma

gus
biznio kolegiją turi tarny PAPAS, Antanas. Gyveno Chi
Tuo pat laiku pats česnulis tu dė su p-le Aida Navarskaite,
dienį
aiškino
jog
Lenkų
valdžia
bą
vienos
biznio įstaigos raš cagoje.
rėjo susirinkime p. konsulo lai populiariška Lietuvaite.
esanti
Prancūzijoje,
planuoja
tinėje. Poni Gaškienė yra vei ŠAKALIS, Jonas ir Apolonija
šką, kuriame buvo pasakyta
Višniauskas per ilgus me
kad tą stovylą, kaipo menišką tus darbuojasi tarp vietos Lie pagelbėti atsteigti Lenkiją ir kli Lietuvių draugijose. Lin (Szakalis). Šakalytė atvykus Ame
kurinį, nori gauti daugelis įs tuvių, o ypač tarp sportinio Čekoslovakiją, ir su savo kai kime jiems sulaukti auksinio rikon apie 10 metų atgal. Šakalis
taigų. Taigi, p. konsulas siūlė jaunimo. Nors gimęs Lietuvo mynystėje esančiomis nepri- jubilejaus sveikais ir laimin turėjo arba turi mėsos krautuvę.
Jieškoji asmenys arba apie juos
Clevelando Lietuvių Darželiui je, tačiau gerai supranta Ame klausomimis šalimis sudaryti gais.
žinantieji
prašomi tuojau atsiliepti.
Pas
Andrių
Belecką
ir
jo
ekonomišką
federaciją.
ne kokį “asilą” (čia tikrai jo rikos sportą ir buvo vienas iš
LIETUVOS KONSULATAS
Dabar
Lenkai
jau
supranta
žmoną
atsilankė
garnys,
pali

‘razumą’ česnulis parodė), bet pirmutinių organizatorių Cle
100 E. Bellevue PI.
(Chicago, III.
artistišką kurinį.
Rep. velando Lietuvių Sporto Klu kaip svarbu yra turėti gerus ko jiems dovanų gražų sūnelį.
bo ir nuo pat pradžios yra to kaimynus sale savęs, o iki sa Motina ir sūnūs jaučiasi gerai. DIDELĖ LIETUVIŠKA
vo nelaimės jautėsi tokie dide Biznieriaus P. Ražuko sū
klubo iždininku.
li kad mažiukus -kandžiojo.
nūs Raymondas, kuris lanko
Prie šio pokilio surengimo
SKOK’S BEAUTY
Kent
Universitetą, šiomis die
darbavosi Petras ir Alekas
SHOPPE
nomis
išlaikė kvotimus su pa C. Pakeltis Pharmacy
Lučkai, Račkauskai ir SaukeviypPPODROMF
sižymėjimu.
Jis tęsia mokslą
Koresp.
Moderniškai įrengta Plaukų čiai su šeimom.
1117 East 79th Street
toliau ir pasiryžęs darbuotis
grožio įstaiga. Greitas
(Kampas Pulaski Avė.)
“The Fighting 69th” ateityje laimėti stipendiją.
“Dirvos” Redakcija priima ir
patarnavimas.
Jurgio ir Monikos Stukų sū Užlaiko visokias namines ir im
talpina pranešimus apie vietinį
James Cagney dalyvauja vado
Turim Lietuvaitę kuri patar
Lietuvių judėjimą, draugijų su vaujamoje rolėje naujoje filmoje, nūs, Vincas, kuris mokinasi portuotas gyduoles nuo visokių li
nauja
Lietuvėms
atsilankan
sirinkimus, nemokamai.
Pra “The Fighting 69th”, kuri prade Toledo Universitete, yra geras gų, kaip tai nuo aštraus užsisenečioms čionai.
(11)
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
nešimai reikia priduoti arba dama rodyti Hippodrome Theatre
sportininkas, jo atvaizdus tal žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
paštu prisiųsti nevėliau antra šį šeštadieni, Vasario 3. Tame vei
6420 St. Clair Avė.
pina Akrono Angliškų laikraš škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
dienio popiečio.
kale dalyvauja kiti žymus artistai,
Jis da taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
Pat O’Brien ir George Brent, prie čių sporto rašytojai.
universiteto kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
jų dar ineina Jeffrey Lynn, Alan lyvauja su savo

AUKOS

VAISTINĖ

Siųskit

Velykines Dovanas
ŽEMOS SIUNTIMO KAINOS
į Centralines Europos Šalis
Delei galimų pašto suvėlavimų
patartina pinigus išsiųsti kiek
galint anksčiau.

migęs ir kitokių.
Hale, Frank McHough ir daugybė
kitų.
C. Pakeltis Vaistine
J. A. Urbonas
Cagney vaizduoja smarkų ir at
1117
E. 79 St. Cleveland, O.
kaklų jauną kareivį tame garsiame
“Dirvos” Agentas Daytone
Telefonas ENd. 8533
Nevv Yorko pulke.
Jo viršininką
534 Michigan Av. Dayton, O.
vaidina didelis ir žiaurus Alan
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje
Hale.
Pat O’Brien vaizduoja ka
riuomenės kapelijono rolę.
George Brent turi to pulko vado
Pulkininko rolę.
Veikalas yra vienas .iš šio meto t
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
H
gerųjų.

lin.LA C J AKIJUS 8

I

B

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.

S

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

g

LITHUANIAN FUNERAL HOME

S

ENdicott 1763

jį

| APDRAUDOS REIKALE

|

f

6621 EDNA AVENUE

Pay

KREIPKITĖS Į JUMS ARTIMĄ

•
•
•
•

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

Pay a Little Down
a Little Each Week
No Interest or
Carrying Charge

Dentlst
HEnderson 3157

BANKINĮ SKYRIŲ

Che
Cleveland
Urust Company

=
|
E
|
E
=

Mes es<%n pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visekios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau/šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
P.

P.

MULIOLIS

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

E
=
=

|
=
=
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
ST

E

KUR GYVENA VILNIAUS MIRUSIEJI

APGAULINGAS
MOTERS GIM
DYMAS
Vy rui Pridarė Daug
Nuostolių

Deja, ta laimė staiga buvo

„..JĖGAS — Drama keturių veiksmų, .vaidina 3 vy
tai ir trys moterys. 62 pusi............... .. ....................... 50c

SCENOS VEIKALAI

sudrumsta.
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi Vaizdeliai:
Z. šeimoje kilo baisus trukš1—Bauba.
2—Išvadavo. 3—Eglaite; 4—Duonos
Mažoms
ir
Didesnėms
Grupėms
Vaidinti
mas kai mergaitė kuri buvo
Bejieškant..................................................................................
vaiko tikroji motina, patekus
SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus. 60 p.........
skurdan ir tikėdamasi iš tur
GAUNAMI
“
DIRVOS
”
KNYGYNE
SULYG
NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų
tingo ūkininko už suteiktą jam
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.
laimę gaut pinigų, pranešė jam 6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohic
šVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
\
visą tiesą. Na, o po to, žino
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5
ma, įsikišo ir atitinkamų įstai Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau
vyrai, 3 moterys, 33 pusi...........................................
gų pereigunai, nes čia pasida
galima siųsti pašto ženkleliais)
SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė............
rė netvarka su metrikacija.
Vaikas buvo neįsunytas, bet XMERI u. k PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
25< mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.............
pakrikštytas kaip tikras Z. sū na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi................. ..
VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
nūs. ši byla atsidūrė teisme. AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename
lėje: l—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši

25c
25c
10c

25c

Nesenai Pasvalio apielinkėje
Kas lankėsi Vilniuje ir ne tusių musų tautiečių širdyje apsigyveno gryžęs iš Amerikos
10c,
buvo Rasų kapuose, tas Vil įžiebė svetimą ugnelę, papuo- gana turtingas Z. Gyvenda
niaus dar nepažysta. Nesvar šė juos kitokiomis plunksno- mas Dėdės Šamo žemėje apie
25c
bu jei skersai ir išilgai išklai- mis. Ir taip Barkus virto Bar- 25 metus ir ten dirbdamas prie
džioti miestą, jei jo grožiu ža kowsky, Petras — Piotru.... labai nuobodaus, bet pelningo
'
L.A. akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p.
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
Šis Vilniaus istorijos lapas
vėjaisi iš Gedimino pilies,, ar
gavėnės.
Neilgi* veikalukai...........................................
ir lengvo darbo susitaupė ke
509
AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vainuo Trijų Kryžių kalno, Vis- ypač ryškiai atsispindi Rasų letą dešimčių tūkstančių litų.
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.................................
15c
VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag tdija 5
tiek neturėsi pilno Vilniaus kapinėse.
veiksmuose-, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. .182 p. 50c
DU BAILIU — Komedija viename veiksme. VeiGryžęs Pasvalio apielinkėj nu
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi.............................. 15<
vaizdo.
Y
-Y
siperka ūkį, susitvarkė naujo VANDENS SPOR
ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komed’ja. Vaidi
Rasai — mirusių Vilniečių
Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi............................... 50e
se gyvenimo sąlygose ir pra
Prieš
.
kapinių
koplyčią
—
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kel; vaikai)
kvartalas. Mums ši vieta itin
TAS
VILNIJOJE
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
dėjo galvoti apie šeimos suda
Basanavičiaus
kapas.
Kuklus,
brangintina. Tai Lietuvių tau
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
rymą.
tis). 64 nusl. _____________________________________ ,5C
tos mauzolejus. Rasų kapinės juodas paminklas. Aplink jį
VILNIUS ir jo sritis del sa DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama,
Po kelių piršlybų bandymų
priglaudė Dr. Joną Basanavi geležinė tvora.
SAVANORIU
vo upių ir gausingų ežerų yra vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.........................
Z.
susiranda
sau
patinkamą
Daug
lankytojų
praeina
šio
čių, M. K. Čiurlionį, P. Višins
puikus vandens sporto centras. GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas
moterį,
kuri
taip
pat
gyvena
Jie
jieškapo
nepastebėdami,
kį. Čia amžiną poilsį rado Vi
ŽYGIAI
Lenkai tą buvo supratę, tat veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.
leišių šeima. Rašuose ilsisi ko Basanavičiaus didinguose nebe pirmos jaunystės metus,
buvo įrengę nemaža vandens GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija;
Lietuvos kariai kritę ties Vil Rasų paminkluose, Ir neradę, bet dar gana graži, stamboka,
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi......................
Parašė PETRAS RUSECKAS
nium Spalių 9 d. 1920 metais. vadovo pagalba, vėl čia sugry- na ir turi dar pasogos. Taip sporto klubų, per kuriuos net GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
(Baudžiavos autorius)
gražiai sukūręs šeimos židinį smarkiai varė savo “nuo juros dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi................................. 45r
Daug čia randame Lietuvių. žta.
— Ak, čia! Dievuliau, nei Z. gana pavyzdingai sutvarko iki juros” lenkinimo politiką. GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
Didžiūnų ir pilkų žmonelių.
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po
nepastebėjau.
— Nulinksta gal savo ūkį ir laimingai gyvena Pačiame Vilniuje prie Neries medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p......... 25r 352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
Vienų kapus puošia gražus pa
(Vilijos) upės yra aštuonios JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika?
minklai, su auksinėmis raidė i vos prieš didžiojo Vyro kapą. su savo mylima prisiega.
Knygos didelio formato, Kaina kiekvienas knygeros
prieplaukos irklinio spor las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 10c
gos $1.50 su persiuntimu, Bet abu tomu permis, skambiais ir išmislingais Lupose maldos žodžiai. Daž Laimingai gyveno keletą me2 vaikai............................................................................ .. . •.
tų. Deja, nors vyras labai tro- to laiveliams ir baidarėms (ca- KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
kant gaunama už $2.50.
posakiais. Kitų atminimui stū no akyse gaili ašara....
noe). Be to ant Neries yra medijos: 1—Uošvė Į namus, tylos nebus; 2—Kur
kso mediniai kryželiai. Pasvi Kas kartą lankydamas ka ško susilaukti šeimos įpėdinio,
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuomeketuri plaukimo baseinai.
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
rę, apsamanoję. Gi trečiųjų pus randi čia berymantį Lietu bet kaip nėra taip nėra. Tie-j
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
nes kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. Arkapai jau senai su žeme susi vių būrelį. Basanavičiaus ka sa, jis del to niekados savo į Iš sporto priemonių yra likę vykus komedija. 183 pusi.............................................
tįlerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. Cipą
nuolat
puošia
vainikai.
Iš

apie
200
baidarių
ir
kitų
irkli

žmonai nepriekaištaudavo. Tik i
lygino. Neliko nei ženklo kad
KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
viliai ir kariuomenė, 6. žuvusiųjų karių, šautisus
metus
žydi
gėlės
....
tai retkarčiais teprisimindavo nių įrankių. • Kai kurie įran dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.........
čia ilsisi Lietuviška širdis.
lių ir partizanų sąrašai.
Sekmadienio, popietų. Kren ! Nuo koplyčios į kairę ■— M. kai butų^gera susilaukti sunaus kiai ir įrenginiai išvogti, bet KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSTMĘ —
trijų veiksmų dramatiškas epilogas.
Veikia 3
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,
ta snaigės. Baltutės kaip kri- i K. Čiuolionies kapas. Lanky arba dukters, kuriems ateity aptaisius plaukymo ir irklavi vyrai, 3 moterys. 111 pusi. ...................................... 35c
mo
sportas
Vilniuje
galės
pui

tojo
žvilgsnis
jį
greitai
suran

je
butų
galima
palikti
,visą
sa

2.
Raiteliai:
3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
zantemų žiedai. Kaž kurioje
KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
Vilniaus bažnyčioje skamba da. Paminklas su didžiuliu ve vo turtą ir butų kur senatvėje kiai plestėti.
Svarbiausias vandens sporto 2 vaikai. 27 pusi................................................................. 15c i (papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
galvą priglausti.
varpas.
Mirusiųjų kvartale lionies atvaizdu.
centras
yra Trakai. Trakai KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
tylu. Neatklysta .čia pragariš- Į P. Višinskio, Vileišių ir ki Jautė žmona kad jos myli
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c
bus
paversti
Lietuvos
vidaus
tų
įžymiųjų
Lietuvių
kapai
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto
mas
vyras
sielvartauja,
bet
ką
kas gatvių trukšmas. Tik ge-!
KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose,
nuolat
lankomi.
Prie
jų
susi

vandens
sporto,
buriavimo
cen

žmonių.
gi
padarysi!
Tokia
jau
Dievo
nys-nenuorama tuksena, aižo
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...................... 30c
pušies liemenį.
Retkarčiais kaupiame. Semiamės jiegų ne valia. Ji galvodavo pasiūlyti tru, kaip kad Šventosios uos- į KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
“Savanorių žygiai”, I-mas ir 11-ras tomas
vyrui paimti augintinį, bet vėl tas yra paverstas jūrinio bu tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.................................. 25c yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50
brakštelėja praeivio užminta lengvai gyvenimo kovai.
bukštaudavo kad jis neįsižeis riavimo židiniu.
Y
Y
sausa sakele.
KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
Trakuose Lietuvos buriuoto karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15 r su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
tų,
juo
labiau
kad
del
to
ji
Tylu. Ir lieknos pušys savo
lapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.
Susimąstymo įspūdį lankyjai turės savo tikrą tėvynę, KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
įkyria daina neliuliuoja miru tojui palieka Lietuvos; karių jautėsi kalta.
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45<
kaimyninio kur sąlygos yra tikrai puikios
sių Vilniečių.
Vieną rudenį
kapai. Dešinėje Lenkų kariai.
vandens sporto meilei auklėti, .IŽDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
Kairėje — mūsiškiai, Vidury- kaimo grintelninko duktė pa- j ne vien teorijoje, bet ir prak smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c
Y
-Y-Y
gimdė povainikį. 1Kadangi ir I
— Keturiii veiksmų scenos vaizdelis vai
IŠNIEKINTOS
Didžiulė, akim neaprėpiama,1 je, suaižėjęs, Lenkiškas pamin duktė ir tėvai tą “nelaimę” la tiškai. Prie Trakų ežero ties VIARCELĖ
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
įvairiastilių paminklų jura. ! klas Vilniaus miesto gynė bai slėpė nuo žmonių akių tai Pilies sala yra vandens sporto gelė 34 pusi, didumo............................................................. 25c
VĖLIAVOS
Taip atrodo Rasų kapai iš jams. Pilki cementiniai kry be bobutės kuri buvo prie gim pastatai su tribūnomis del 2000 MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
žiai
su
musų
karžygių
vardais
dina
5
vyrai,
4
moterys.
48
pusi
.............................
25c
žmonių.
Prie
to
paties
ežero
i
pirmo žvilgsnio. Ilgai čia' rei
dymo apie šį įvykį daugiau
Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų
kia klaidžioti siauručias, vin Rasų lankytojus ilgokai Čia su niekas ir nežinojo. Taip jiems ties žudiškių kaimu yra ketu MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
rių aukštų vandens sporto pa veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet Ne
giuotais takais, kol įspūdžių iš stabdo.
begalvojant kas daryti su kū statas su 50 kambarių, ir dar
Štai
prie
kovos
draugo
ka

priklausomybės. Parodyta begalinis susipratėtroškus akis pasisotina miru
MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
dikiu, kad duktė neužtrauktų
10c
lių pasišventimas del savo tėvynės, del brolių
rai,,
2
moterys.
20
pusi.
.
..........................................
po
palinkęs
žilagalvis
šaulys.
siųjų kvartalo vaizdais.
“didžios gėdos”, bobutei atei kelių buvusių Lenkiškų orga
labo, del šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
Toliau
vėl
senutė
meldžiasi
už
nizacijų sporto aikštes, turin MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
Apleisto kapo kaimynystėje
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.
na
į
galvą
mintis
pasiūlyti
Z-ei
ma,
veikia
6
vyrai,
3
moterys.
32
pusi
................
15c
stūkso Lietuviškais ornamen sunaus —- Vilniaus karžygio — naujagimį kūdikį įsisūnyti. Sa čios net po kelis ha žemės, su
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
ir be pastatų.
NIHILISTAI — Tragedija triiuose veiksmuose, vai
tais padabintas kryžius. Ap vėlę.
vo
kaimynams
ir
pažystamiems
dina
27
vyrai,
2
moterys.
61
pusi...
....................
..
25c
Lygiai prieš 29 metų motina
Iš sportinių įrankių Trakų
samanojęs. Kiek pasviręs j
galėtų sakytis įsisūniję
jam
padavė
Aušros
Vartų
Mo

ežere
rasta dar 35 jachtos ir NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
šoną. Pajuodavusioje lentelė
nors neturtingų tolimų
j apie 150 įvairių irklinių laivų. vyrai, 2 moterys. 30 pusi; ........................................... 15c
tinos
paveikslą.
—
Eik
ir
su-1
je, senąją Lietuvių rašyba, pa
naičių vaiką.
Visas šis turtas, supranta PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
žymėta šventraščio mintis. To gryžk nešinas laisvę!
Netrukus tarp bobutės U Z-i ma, pereina Lietuvos Kūno sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi........................................... 10c ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
Bėgo
dienos.
Laisvė
nušvito
;
liau prašoma sukalbėti vieną
ės prasideda derybos del įsūni- ; Kultūros Rūmų žiniai, kurių PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
poterėlį už velionies Barkaus didesnei tėvynės daliai. Ta
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi....................................... 10c
tuvos
istoriją Angliškoje kalboje — įgykit
jimo.
Kadangi
apie
šį
pasita

čiau sūnūs negryžo. Dar skau
i globoje galės plėtoti savo vei■ dūšelę.
ją
savo
augantiems ir mokslą einantiems
rimą jos vyras nieko nežinojo : klą Buriavimo Sąjunga, Aka- PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
Greta šio, išdidus marmuro džiau. Motina negalėjo lanky
vaikams
iš jos susipažins su Lietuvos
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterystai ji sugalvoja įscenizuoti ap Į dėmimo Jaunimo Sporto Są- 3 vaikai. 110 pusi............................................................. 50< praeitimi —
ir bus naudingesni musų tautai ir
paminklas. Aukso raidėmis iš ti jo kapo. Juodu skyrė šiau-;
gaulingą gimdymą ir paskui I junga, šaulių sporto klubai ir
geresni Amerikonai.
dinė siena....
rašyta “Josef Barkowsky”.
PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
savo
vyrui
pranešti
kad
susi

Vilniaus
karžygių
kaimynyssmo
komedija;
vaidina
3
vyrai,
2
mot.
40
pusll
20c
|
kt.,
ypač
mokyklinis
jaunimas.
Pirmojo Barkaus giminaitis,
Kaina su prisiuntimu 50c.
laukė sunaus. O tai ji galėjo
Gruodžio 18 d. Vilniuje įs PAVYDAS —• Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
o gal tik keistas sutapimas. . . tėję prieglobstį randa ir jų
Pora kartų perėjau ' Rasus. švenčiausio idealo įvykdytoj ai padaryti todėl kad buvo gana teigtas Vilniaus Lietuvių spor rai, 3 moterys. 109 pusi............................................... 50c
Daug užrašų paminkluose per — Vilniaus rinktinės kariai. dikta, o paskutiniu laiku skun to klubas. Sporte dalyvausią, NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
LIETUVOS
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių.
Vaidina 28
skaičiau. Naujuose, auksu ir Nesenai čia išaugo du nauji dėsi savo vyrui negalavimu ir j ir abiejų Lietuviškų gimnazi vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.................... 60c
' važinėjo pas gydytojus.
jų — Vytauto Didžiojo ir Ku
ZEMLAPIAI
marmuru tviskančiuose pamin kapai.
PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemiDel
šio
sumanymo
ūkininko
Rasus
gaubia
vakaro
sute

nigaikštienės
Birutės
—
mok

ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.................
kluose retai kur užtikau Lietu
10c
30c
višką užrašą. Seni, pakrypę mos. Siauručiais vingiuotais žmona sutaria su bobute ir sleiviai.
PIRMI ŽINGSNIAI -— 4 veiksmų drama, vaidinime
jau
rytojaus
doeną
apie
apytakeliais
skuba
lankytojai.
Jų
dalyvauja
7
vyrai,
4
moterys.
49
pusi
....................
20c
kryžiai, baigiančiomis išdilti
Šie .Lietuvos žemlapiai yra labai tiškus, nu
10c
RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
rodanti
visus miestus, miestelius ir bažnyt
raidėmis, byloja kad Rasų gy žvilgsnis dar godžiai klaidžio- vakarę pradeda skųstis savo
Skelbimai “Dirvoje” į RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
ventoj ų nemažą dalį sudaro jj ja mirusiųjų kvartalo toliuose. vyrui kad pasidarę labai blo
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p.............
50c už vieną kartą
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinLietuviai. Nepalankios politi-i; Ir tada nevieno* galvoje kyla ga ir ėmė skaudėti paširdžiai.
i RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno
tris kartus už $1.00
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. JOc
nes aplinkybės ir okupacijos I mintis — kelintoji dalis šio ' Ji prašo kad, del visa ko, jis
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, ,
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, j ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trageir viską kita reikalingo i am e rasite
našta daugelio mažiau susipra- ‘ kvartalo gyventojų sutilptų da- nueitų pakviesti bobutės, nes kaip
tai namii pardavimas, iš , dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p................ 35c;
gal prireiks ir jos pagalbos, ži
' bartiniame Vilniuje.
nuomavimas, krautuvių išnuo
Reikalaukit “Dirvoje”
> Rasai savo gyventojų skai- noma, vyras tai labai greitai mavimas
DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
ar pardavimas, pajieš- ; SVETIMAS
Superior
Avė.
ęievpland. OMo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi............
25c 6820
čium toli pralenkia judrųjį Vii-, įvykdo. Atėjus bobutė apžiu- kojimai, padėkos laiškai, gal)
ri ligonę ir rimtu veidu krei- ma patalpinti šia kaina.
Skaitykit “Margutį”, komp. nių.
A. Vanagaičio leidžiamą mu
..
_
Į.; piasi i jos prisiegą, kad žmo•Y
zikos žurnalą. Eina du kar
na netrukus gimdys ir reikia
Rasų gatve atslenka gedu-; tokių ir tokių vaistų.
tu į mėnesį. Kaina metams
$2.00. Prisiųskit 10c pašto i linga procesija. Kapinių kopNepaprastai nudžiugęs vy
ženkleliais, gausit vieną nu ■ tyčioje skamba varpas. Į Rameri pamatymui. Antrašas: i sus atkeliauja naujas gyven- ras tuoj pasikinko arklius ir
aida 8 kilometrus ų miestelio
“MARGUTIS” ! tojas.
• VIENYBĖ — seniausias
Vytautas K. Labunaitis. vaistinę.
6812 So. Western Avė.
S a v i n i n k a s ir Kepėjas
Lietuvių laikraš
Gryžęs iš miestelio su vais- tis.geriausias
Chicago. III
(L. A.)
Amerikoje, einantis 52 me
tais j au ištolo girdi kudikio tus ir antrus metus populiariu
verksmą, Džiaugiasi vyras kad dienraščiu. Leidžia Lietuvių
4023 E. 141 ST.
Spaudos Bendrovė.
j
NAMU TAISYMAS
| gerai pasibaigė žmonos gimdyTelefonas WAshington 3227
mas ir už tai nesigaili gerai
Prenumerata metams užsieKIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
atlyginti bobutei.
niuose $7.00, pusei metų $3.75,
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
3
i
Paskui sekė linksmos krikš 3 mėnesiams $2.
• FURNASAI-Peciai taisomi kuogeriaųsia.
| tynos ir tolimesnis laimingas
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
Su v. Valstijose ir Kanadoje
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
« gyvenimas su gražiu įpėdiniu. metams $5; pusei m. $2.75.
Adresuokite:
VISADA PRAŠYKIT fer '
HOME OWNERS SERVICE
| Vyras dar labiau stengėsi tvar
kyti
savo
ūkį,
nes
jis
dabar
ai

VIENYBĖ
E
6804 Whitnev Avė.
Phone IIE. >3842 E
Pristatom tiesiog Į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
s
Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
2 škiai žinojo del ko dirba — del
193 Grand Street
ĮĮMUlIĮlĮlHiUillUlIM
Brook!yn? N. Y»
rd9!9!B!59!!i991!!!!J?9S9!!9!«!!9!S!9!?9HĮĮ!!!B!!9!B!S«!!!!8!!!! ’9!9B9995!!SJ!l!9!!SI!»!!!99!!!!!8!ti sūnelio Vincuko.
!

LITHUANIA

MARGUTIS

I

SKAITYKIT
VIENYBĘ

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
•

•

NEW DEAL DUONOS

f.<3

3
.j.,^..j.
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

PITONE:

ENdicott

N E W S
MIRĖ KAZIO STONIO
TĖVAS LIETUVOJE

VAIZBOS BUTO SMAGUS BALIUS

Atsibus ši Šeštadienį, Vasario 3, Lietuvių Saleje.
Kazys Stonis, valgyklos sa
Gaukit Bilietus pas savo Biznierius — Dykai

vininkas, gavo nuo savo brolio
laišką, kad Lapkričio 8 d., 1939
m., mirė jo tėvas, Petras Sto
nius, apie 80 metų amžiaus,
Pociūnų kaimo, Girkalnio par.,
Raseinių apsk.
Laišką rašo brolis Benediktas, kuris su antru savo broliu,
Mykolu, tėvą palaidojo.
Prieš metus laiko, 1939 m.
Sausio 10 d., mirė jų sesuo,
taip pat gyvenus Lietuvoje.
Prieš Kalėdas p. Stonis bu
vo pasiuntęs savo tėvui gausią
dovaną pinigais, bet pinigai
nespėjo tėvą pasiekti. Dėl da
bartinio lėto pašto veikimo, p.
Stonis laišką apie tėvo mirtį
gavo tik Sausio 30 d., nors lai
škas buvo rašytas Gruodžio 10
dieną.
K. Stanio du broliai gyvena
Lietuvoje, abu jie gauna Dir
vą.
Gavęs laišką, K. Stonis už
pirko mišias už savo tėvo vėlę
abiejose vietos Lietuvių parapi jose.
Lai būna ramybė jo sielai
amžinai.
PINIGAI Į LIETUVĄ
VELYKOMS

Delei sulėtėjimo pašto vei
kimo tarp Amerikos ir Euro
pos, patartina šymet siųsti Ve
lykų dovanas pinigais į Lietu
vą anksti. Siųskit tiesiog da
bar, Dirvos Agentūra jums pa
tarnaus, ir pinigai nueis tikrai,
nors eis ilgiau negu seniau eidavo.
Taipgi primename visiems
kad laiškai į Lietuvą ir iš Lie
tuvos ■ eina, todėl nesiliaukit
rašyti saviškiams kad ir laiškus. Dabar Amerikos paštas
į rytų Europą eina ir per Italiją, no tik Švediją, Todel kurion šalin pirmiau laivas išeina
per ten paštas vežamas.

• 1939 METAIS pieno Cle
velande išgerta po 92,342 ga
lionus per dieną. 1938 metais
pino išgerta arba sunaudota po
98,950 galionus per dieną.

Katrė Miliauskienė, veikli Clevelandietė, pastaromis dienomis serga, Gydosi namuose. Linkėtina greito
pasitaisymo.
SERGA.

KAM TEKS JUSU SU
RINKTI PINIGAI?
Ta mizerna gazietėlė džiaug
smingai rašo kad Clevelande
busią, surengta net keli pami
nėjimai Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių.
Kaip žinoma, VVS. skyriaus
rengiamo paminėjimo visos ineigos skiriamos Lietuvos rei
kalams, Vilniečių parėmimui,
ir naujojoj parapijoj rengiamo
paminėjimo pelnas skiriamas
Lietuvos reikalams.
Bet bukit sąžiningi jus ir
viešai pasakykit kam teks pi
nigai kurie atliks toje vietoje
surengto paminėjimo prie ku
rio jus labiausia prisidedat?
Gaila kad tokie desperatai
pajiegia tik pasidžiaugti kad
Clevelande Lietuviai ardomi ir
kad negalima surengti nieko
bendrai, kaip tas daroma kito
se kolonijose.
A. Banys, VVS. sk. pirm.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street

Tel. MU. 3549

Didelis Lietuvių Vaizbos Bu rių vaišių, nes tai paskutinis
to balius įvyksta jau šį šešta balius prieš užgavėnes.
Šis. balius bus jums ir peldienį, Vasario 3 d., Lietuvių
7
vai.
ningas,
nes Vaizbos Butas pasalėje. Pradžia
Į šį balių įžanga bus dykai skyrė $25’ pinigais dovanų, kuvisiems tiems kurie nueis pas riuos bus galima gauti su tais
savo biznierius Lietuvius Vaiz pačiais tikietais, kitų pirkti ne
bos Buto narius ir paprašys į į reikės. Pirma dovana $5; pen
balių -tikietų. Tikietai kaštuo-' kios. po $2, ir 10 po $1.
ja po 25c., bet pas savo biznie-! Atsiveskit savo draugus Į
balių, prie durų bus galima
rių gausit DYKAI.
Balius bus ilgas ir linksmas, nusipirkti bilietų daugiau po
su daug Lietuviškų šokių, įvai- 25c.
Komisija.
DARŽELO NAUDAI
BUS STATOMA
“BLOSSOM TIME”

6820 SUPERIOR AVĖ,

4486

CLEVELAND, OHIO

*

AUTOMOBILIAI PA
VOJINGI KAIP
KANUOLĖS

and

DANCE . . . What promises to
be the high spot of the pre-lenten
šeason is the dance being planned
for this coming Sundav.■, Feb. 4 by
the Young Ladies Sodality and the
young men of Our Lady of Perpetual Help Church.
From 2 to 8 there will be cardplaying for all those caring to play
and a n orchestra featuring polkas
and old fashioned Lithuanian dances.
From 8 to 12 Don Tally’s huge ten
piece orchestra is being featured.
For modern and jitter-bug dancing. The bid is 30c.
AROUND T0WN . .
Lašt Sunday in the American Weekly, were
featured two Lithuanian recipes.
They vvon'-a prize, too. Try them,
girls.
SCOOP!!!
An
unconfirmed report is that FRANK BARTIS is

NOTĖS

contemplating vvedding bells in the
very near future vvith a beautiful
nurse from out-of-town. Congrats
are in order . . . Stella Ivinskas is
busy vveekcnds at Skyvvays at the
Cleveland Airport, flying and actin.g as secretary for the Civil Air
Roserve . . . She’s also Prefect for
the Nevv Parish Sodality. Also active in the Sodality are the three
Petkus girls . . . The eldest, Adela
Petkus vvearing a beautiful and unusual diamond on her engagement
finger.
No, the date is not yet
sėt . . . The .Sodality girls planning
a pajama party some time next
month . . . The, Cultural Club also
planning a party for next month
... A gala free party FOR THE
MEMBERS ONLY.
Their parties
worth joining the club, ‘cause their
• parties are swell!

By .Jay Dee

9

WH0 finally ‘got’ the thwee leetul feeshees? Yeah, dittum dottum!
Of course it’s very ąuestionable as
vvhcther this is a joke or pun, būt
that’s the soup they dish out to
me; and if oblivion hasn’t alreadv
claimed you via the highroad of
boredom, try a lineful of this:
Whut’s the diff ‘tween a mountain
lion and a panther? Wal, a moun
Patricia
Mickus
and
StanMISS
tain lion is an animal, and . . •
ley Bieranowski officially announce
panth . . . er whut y’wear. Haww!
the filir.g of their Marriąge License
either.
Application. May the greatest con- I don’t git it
jugal felicity be henceforth theirs.
RECENTLY the Paris edition of
o
CONSTRUCTIVE compositions em- the Nevv York Times printed a letbodying imagery for emphasis are ter from a correspondent in Calinot part of mv literary repertoire fornia: — Definitions —
“Socialism — If you ovvn tvvo
as indicated by the following scene
cows,
you give one to your neighenacted in a class of Creative Writing: Aftei* consummating an ex- bor.
Communism — You give both
haustive hour of pedagogic reviewing on Familiar Details, the Prof covvs to the government, and the
seleeted me to demonstrate his government gives you back some
of the milk.
theories by practical examples.
Fascism — .You keep both cows
“Well -er — the man b!ew his
būt
give all the milk to the govnose,” I ventured timidly.
“Ahh!” chortled the old boy in ernment, vvhich sėlis some of it
a manner which reminded you of back to you.
Nevv Dealism — You shoot one
an orge about to have his vitamins,
“that’s a pcrfect example of what covv, milk the other, and pour the
Personally,
not to write. You see, you’re too milk down the sink.”
abstract. Now then, let’s have the I prefer Bossy tendered up as a
nice, juicy steak floating in gravy,
conerete version.”
VZithout ado, I correctly supplied and sprinkled vvith French-Frys.

BALTIC-AMERICAN ; Lithuanian Women’s
i. Club Anmiąl Banąuet
SOCIETY NOTĖS
Only the Lithuanian Women’s
Club could sėli tickets at $2.00 per
person and have a crowd of well
over 150 in attendance at their
banųuet. Not only is it a matter
of dollars and cents or number of
people in attendance, būt the spirit
prevailing amongst these people.
It vvill be difficult for any sočiai
gatherihg of this sort to surpass
the one held lašt Saturday, Jan.
27.
Food and service as to be expccted vvas excellent. Speeches and
introduetions of officers husbands
as not to be expected vvas brief
and. entertaining.
Singing by Mrs.
(Lucas) Baltrušaitis and Miss Bernice Russell vvas at its best, The
community singing accompanied by
the orchestra vvas informai and delightful.
Beer. donated by the Club thru
receipts of small sočiais plūs a bit
of hip-tottin’ made for an enjoyable
evening, for those vvho did or did
not dance to the alvvays improving
Alekna orchestra. Iii a fevv short
\vords it vvas an elegant party.

Baltic Society Hears Carols of
Northern Lands — Christmas
Sopiai Follows Meeting; New
Committee
Members
Named.

versity where he’s working for his
pre-medical degree.

ACCORDING to Dr. Simon Kat
zoff, renovvn San Francisco physician, kissing, “helps prevent colds
and is self purifying; kissing generates enough heat to destroy the
germs and build up resistance. Besides, the modern giri uses enough
lipstick and other paint to kili any
germ.” Y’know, somehow that lašt
senter.ee of Ilerr Katzoff seems a
wee bit suspicious to me!

e

Patyrus kad Chicagos Pir
Rašo George J. Matotvitz,
myn Choras ten statys Lietu
Chief (of Police.
vių kalba operetę “Blossom
A Christmas Sočiai follcwed the
Tikrinimas kad automobiliai meeting of the Baltic American
Time”, ir kad tas choras gali
atvykti perstatyti tą veikalą gali būti taip pat pavojingi ir Society of Washington, D.C., SunClevelande, Lietuvių Darželio mirtini kaip šautuvai aiškiai day afternoon, Deccmber 17th g?
naudai, Lietuvių Universiteto paliudija paskiausios žinios iš the Nevv Colonial Hotel, Fifteenth
and M. Streets, N.W
Klubo narių pasiulymu pradė i Europos.- Karo lauke Britų .The Society had as its guest
ta organizuoti vietos draugijų; kareivių žuvo 2,100 vyrų bė Miss Louise Ostervvald, accordionatstovų ir veikėjų komitetas' gyje pirmų trijų mėnesių da ist, vvho played folk tunes of the
perstatymui tos operetės Cle bartinio karo. Tuo pat laiku East and West Baltic regions and
his reąuest: “Slowly, deliberately
sliding his oil-stained thumb to the Ą
velande. Pirmi bandymai da Anglijoje trafiko nelaimėse žu also accompanied the greup in caro!
EVA’S j
gide of his massive, cold-red nose, ’?
.
vė geras pasekmes, gauta en vo 2,975 asmenys per tuos pat singing.
he b!ew a fluid, vibratto snort.”
Follovving this there was a reX
tuziastiškas pritarimas, ir to tris mėnesius. Tiesa, svarbi citation of Christmas poems by Miss
“All right,” said the aged son
Dry Cleaning
į
dėl sutikta parkviesti Pirmyn tų mirčių priežastis buvo lai Ruth Henderson and talks 011 the
of erudition, in chorus with the fe- X
Senas Drapanas padarom
male population of the class, “būt
Chorą pastatyti tą veikalą Ko kymas miestų aptemdintų nak Christmas customs In Latvia *by
kaip naujas, išvalom ir X
why
do
you
have
to
select
such
vo 31 d. Statoma bus Maža- ties laiku, tačiau palyginimo Mr. Rudolf Smits, secretary of the
sutaisorn.
a depressively morbid example? —
re, kur atsibuvo Onos Kaskas delei matome kad automobiliai Latvian Legation, and those in NorPaimam
iš ‘namą ir pristatom
Ugh!”
tvay by Mrs. Dagmar Ostervvald.
galavus atgal.
.jame Miesto Auditorijos teat- yra mirtinesni negu kanuolės. Miss Ostervvald, the acordionist, apkoncertas ir keli kiti Lietuviš Musų šalyje mirtys automo peared in a native Norvzsgian cosPRANAS Greičius is proud —EVA PETRAITIS
and rightfully so — of his scholaski parengimai.
bilių nelaimėse taip pat yra di tume.
ž
X
6702 Superior Avė.
X
tic achievements.
Tie anticipates "t
Komiteto' organizatyvis susi-' desnės negu žuvusiųjų kare. The following members of the
Telefonas:
HEnderson
1919
i
foui* A’s and three B’š for his midLithuanian, Estonian and American
rinkimas įvyko N. A. ^Vilkelio . Amerikoje automobilių nelai-; .spclions vverę eleeted as membersyear gradęs at John Carroll UniVALENTINEnamuose, penktadienio vakare, i mėse per pastarus 15 metų už- ■ at-large of the executive eommittee:
Sausio 26 d. Pasiūlymą pri mušta žmonių daugiau negu! Miss Stephanie Mitchell, Mrs. GaCARD PARTY
ėmus, nutarta į perstatymą pa-' žuvo visuose šios šalies karuo- brielle E. Malikoff and Dr. J. de
S. Coutinho.
Fancy lace — little Red Hearts
daryti įžangą nuo 50c iki $1.50, se kokius iki šiol kariavo.
— and even those blankity x!?x
Žmonės sutinka kad karu Society Entertained by Latvian comic Valentines will prevail at the
taip kad kiekvienas ClevelanMinister
dietis sulvg savo išgalės galė nuostoliai yra baisus ir traginThe Latvian Minister and Madame Lithuanian Cultural Club Valentine
gi, kad žmonių žudymas yra Alfred Bilmanis entertained the var Card Party, Saturday, Feb. 10, 1940. i VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) Š
tų opere’tę pamatyti.
tiesiog
neprotingas. Bet ar ne iokus members of the Baltic Ameri It’s to be full of FU N! Never E Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo :
Bilietus patartina įsigyti ištiesa
pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisorn.
taip pat apie trafiko mir- can Society on Christmas eve amid a. dūli naoment! Never knowing anksto, gausit geresnius. Jie
what vvill be next.
s
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.
the
Baltic
Christmas
atmosphere.
•jau tuoj bus pradėti pardavinė tis ?
All kinds of games — card playMes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbyste.
The reception was in recognition
ti.
of the Society’s efforts to bring a ing and entertainment will be on i
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.
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Atstovai kurie dalyvavo pasitari
me, nuo šių organizacijų:
LRKSA. 142 kp. — Jonas Žaunis
LRKSA. 50 kp. — J. Gražulis.
LKRSA. 8 kp. — Rože Markelionis.
Lietuvių Moterų Klubas — Ona
Mihelichienė, Ona Karpiene, Tillie
Česnienė.
Lietuvių Universiteto Klubas —
Juozas P. Ditchman, N. A. silke
lis.
Aušros Vartų Dr-ja — Mare Pukelienė.
SLA. 136 kp. — S. Čerauka.
Liet. Vaizbos Butas — P. P. Muliolis.
Dr. Vinco Kudirkos Dr-ja — Jurgis Brazaitis.
Lietuvių Kultūrinis Darželis
K. S. Karpius.
Jaunimo Kultūros Dr-ja
V.
Navarskas.
Lietuvių Moterų Ratelis — Mare
Mišeikiene.
Lietuvių Kultūrinis Darželis ir
L. žinios — P. V. česnulis.

e

better understanding and good vili board.
This affair vvill begiu at 7:30
amongst the peoplc of the Baltic
PO LINKSMO MOTE rcgion.
P.M. (Come early) at Wilkelis’ FuIT. v. s. neral Homes, 6522 Superior Avė.
RŲ BALIAUS
There vvill be plenty of refreshment on hand.
Make it a date! Ask your sweetLietuvių Moterų Klubo meti
heart, wife or husband to come
nė vakarienė ir balius atsibu I Footnote to History
dovvn and join in the FUN! We
vo šeštadienį, Sausio 27 d.,
vvill have a mailman there to devienoj iš puošniųjų miesto vie During the siege of Paris in 1870 liver your Valentines (in case you’re
the food problem became acute; and bashful).
tų, Midday Klube, ant 20-to vvithin
a month of the investments
aukšto Union Commerce Bldg. of the city by the Prussians its in- The tariff for this occasion is
only 25c. Don’t say NO! — Just
Svečių dalyvavo apie pusantro (habitants vvere doing their best to bring
your friends.
šimto, keletas buvo iš Akrono, believe that horseflesh was beef, and
o Rože ir Edvardas Baltrušai that cat was rabbit. B y the midof November, a good fat cat
čiai atsilankė . net iš Saginaw, dle
cost 20 franes; the ordinary houseMich.
hold rat sold for 1 franc, and a
Lietuvis
Šis klubas savo banketus at fat sewer-rat fetehed 1 franc 50
lieka be tų visiems nemėgiamų centimes. Calling at one house, a
Narnų Maliavotojas,
bet visada naudojamų prakal Henry Labouchere, English politiPopieriuotojas
cian and vvriter, reported that the
bų. Baigiant valgyti, klubo sole dish vvas a cat, surrounded,
Dekoratorius
pirmininkė Ona Mihelichienė sausage-fashion, by mice.
Atlieka visą namų aptaisytrumpai pasakė ’ parengimo tik “All the animals in the Zoologimo ir apgražinimo darbą
slą ir perstatė valdybos narių cal Gardens have been killed except
iš lauko ir iš vidaus.
Deeemthe
monkeys,
”
he
vvrote
in
vyrus (mat, šymet yra taip
Dabar laikas užsakyti darbas,
ber. “These are kept alive from a
vadinamas “leap year”, mote Darvviriian notion that they are our
kol dar neprasidėjo pavasario
darbymetė; gausit darbą atlik
riškas metas). Atsiliepdamas relatives. Yesterday I had a< sliee
ti už pigesnę kainą negu vasa
už vyrus, trumpai pakrėtė juo of Pollux, one of the elephants, for
ros metu.
kų Adv. John L. Mihelich, ir dinner. It vvas toug'h, coarse and
495 East 123rd St.
tuo kalbos baigėsi. Pradėta oily, and I do not recommend it.
Telefonas
POtomac 6899
Būt cat is delicious—either- smothdainų programas, dainavo ke ered in onions or in a ragout.”
letą dainų prie stalų sėdėdami Hesketh Pearson, Labby (Harper)

• ITALŲ Kultūrinio Darže
lio Sąjunga savo Darželio rei
kalams ruošdama koncertą pa
sikvietė į Clevelandą garsų sa
vo tautietį, Metropolitan Ope
ros dainininką, Giovanni Martinelli. Koncertas bus Vasario banketo dalyviai, maišydami
25 d., miesto auditorijos Music po vieną Lietuvišką, kitą Ang
Hali.
lišką dainą.
Rožė Baltrušaitienė (Luko-1
Stirnienos Vakarienė ševičiutė) ir Bronė Rasiulyte;
Povilas Kubilius, Superior sudainavo “Spaudos Baliaus”
Tavern savininkas, 6528 Su Valcą dainą, kuri, parvežta į
perior avė., užkviečia savo Clevelande) iš Kauno, čia tapo:
draugus, kaimynus .ir pažys labai populiariška. Jos vėliau
tamus į smagią stirnienos padainavo po vieną solo.
vakarienę, šeštadienio vaka
Po to visa vakarą iki 2 vai.
re, Vasario 3. (pradžia 8 v.). tęsėsi šokiai ir vaišės. Visi tu
Visą vakarą muzika, tikie- rėjo tikrai puikų laiką. Daly
tas tik 50c.
vavo diduma vietos Lietuvių
inteligentijos- ir jų draugų ki
..... SUPERIOR TAVERNtataučių.
Rep.
6528 Superior Avė.
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Gera Anglis
Bishop Pocahontas
pelenų iš tono
Standard Pocahontas «era '' del furnaso
Great Heart Lump labaiar «ara
anRlis del Pečiaus
furneso
Perinant Lump visai 1mažai.pelenų, ir mažai durnų,
daug šilumos

= Komer Wccd & Coal Co.
:
(Lietuvis)
:
š

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

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921
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Dabar Laikas!
-

Musų didelis pusmetinis

PARDAVIMAS
VYRAMS VAIKINAMS VAIKAMS
RŪBŲ - SKRYBĖLIŲ ir visų kitų

DĖVĖJAMŲ REIKMENŲ
■

Kainomis kurios reiškia Sutaupymą

Priedui prie musų žemų kainų dar
GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavą atgal.
Telefcnuokit
HEnderson 3050

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

9114 St. Clair Avė.

.. i

Telef: MUlberry 0744

i

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

s

Apsirūpinimų! Žiemos Reikmenimis!

Formai Cleaners Ino.
Vyriškų
Moterišku
RŪBŲ
Ta isymas
Valymas

$9.50
$8.40
$8.90
$3.25

Champion Lump kaitri anslis ...................... $7.25

JOHN G. POLTER

K. ŠTAUPAS

Smaoses

E
ST
WINDOW SHADES

BVIY Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
Lz 1 IYZ k i
ug jo centu ir aukščiau

7010 Superior Avenue

fW

