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DARBAI

SUOMIJA LAIKYSIS IKI PASKUTI
NIO VYRO, SAKO KALLIO

IR DARBININKŲ ŽINIOS
'

Ž' ■

KAIP PREZ. A. SMETONA IŠRODO DABAR
22 metai atgal jis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraciją Vilniuje

IS LIETUVOS

DIDIEJI Amerikos dar g
LAIKRAŠČIŲ
bininkų organizacijų vadai
Helsinki, Vasario 15. — Raudonosios armijos užsi
John L. Lewis su savo CIO. mojimas parblokšti Suomiją, visomis pastangomis puo
PILSUDSKIO širdis,'kuri
ir William Green su ADF. limas Mannerheim linijos po dviejų savaičių pasibaigė
palaidota Vilniaus Rasų ka
laikas nuo laiko kalba apie tik su keletu užimtų pozicijų, kurių užėmimui paguldy
pinėse, kurios kapas dabar
baigimą savitarpinės ko ta visa divizija raudonosios kariuomenės.
kelia
Lietuviams pasipikti
vos ir susitaikymą. Pasta
Rusai iš savo pusės skelbia užėmę desėtkus Suomių
nimų,
busianti
iškelta iš Vil
romis dienomis Lewis pa- j smulkiųjų fortų tuose mūšiuose.
niaus
Į
Krokuvos
kapines.
siūlė sujungti CIO. su Dar-j
Vasario 23 d. sueina Raudonosios Armijos sukak
bo Federacija, visiems C. tuvės. Tų sukaktuvių obalsį naudodami Sovietai mano
VILNIUJE Lietuvos krimi
I. O. nariams pereinant į išjudinti savo kareivius ‘'užkariauti” Suomiją. Tą da
nalinė policija sugavo dar vie
Darbo Federaciją.
rė Lenino mirties sukaktuvių proga, bet nieko negelbėjo.
ną plėšikų gaują, kuri veikė
Green pasvarstęs apie tą
Šis Sovietų armijos puolimas Suomių prie Manner
i organizuotai ir turėjo savo są
planą, praneša kad toks C. heim linijos skaitomas didžiausiu mušiu nuo Pasaulinio
jungą, pavadintą “Aukso vė
I. O. imaršavimas i i o va Karo. Suomiai neturi kito pasirinkimo kaip tik laiky
liava”. Suimti tos gaujos 8
dovaujamą Darbo Federa tis, laimės ar žus.
nariai
ir pasodinti Vilniaus Lu
ciją nebūtų naudingas ir
Suomijos
prezidentas
Kailio
pareiškė:
“
Jeigu
pa

kiškių kalėjime. Gaujos vadui
neužbaigtų darbininkų va
pavyko pabėgti į užsieni.
dų kivirčių — nes vistiek saulis mus ignoruos musų sunkioje valandoje ir nesu
teiks pagalbos, mes vistiek turėsim kariauti kad ir iki
Darbo Federacijoje rastų paskutinio
■■ - ■■ . ■■
vyro.”
VOKIEČIŲ ypatingasis teisi po dvi unijas įvairių dar
A
Suomiai
iššaudė
virš
100
Rusų
lakūnų
kurie
para

smas
nuteisė 12 Lietuvių d ar
••
■
bininkų, kurias vienas su šiutais numetami Suomijoje. Sovietai tiki kad taip nu
■
'
;
■■■■bininkų
ir 1 darbininkę ti ž
?l|.:
organizavo ADF., kitas gi leisti svetimoje teritorijoje ginkluoti vyrai gali padaryti
klausymą
Kauno radio muziCIO. Federacijos vadai no nuostolių, tačiau tuomi mažai ką gali tikėt laimėti.
ko
s.
ri kad CIO. visai likviduoSuomiai pasitaisė ir naudoja apie 400 iš Sovietų Trijų Karalių švenčių metu ji timo Ministrą Dr. Jokantą Vii- niečiai moksleiviai įteikė Pre- Šilutėje nuteista 12 metu
tųsi, na o šie tokiam suma armijos
paimtų tankų prieš Rusus.
aplankė Lietuvos Respublikos. niaus Lietuvių pradžios moki- zidentui ir švietimo Ministrui j kalėti viena Vokietė mergina
nymui nepritaria .
Suomija pašaukė į kariuomenę senesnių klesų vy Prezidentą A. Smetoną ir švie-1 nių delegacija.
’ ’ i. Jaunieji Vii- dovanas.
Elta. ' už susidėjimą su Lenku belairus — iš 1897 metu.
: sviu, kurių čia daug- dirba ukėPLIENO darbai Vasario
BALKANAI „GATAVI
Į
se>
mėnesį jau eina žymiai ma PREZ. ROOSEVELT iš PASKYRĖ LAIVYNUI
KARUI
žiau. Šios savaitės pra siuntė į Europą savo spe
Iš LIETUVOS
KAUNO Valstybinio radioDIDINT PINIGU
džioje nupuolė dar 2.9 pun ciali atstovą, Valstybės se
Ištanhu.1,
Turkija,
Vasa

fono orkestras Sausio 22 d. išktais ir dabar dirba su 68.8 kretoriaus padėjėją SumVILNIUS. — Ne tik pabėgę- į KAUNAS, Vas. 9. — Vidaus sikėlė į Vilnių, kur pastoviai
rio
13.
—
Turkija
varo
pir

Washington.
—
Atstovų
nuoš. normalio. Mėnuo lai ner Welles aplankyti neku
myn militarišką prisirengi lių bet ir krašto gyventojų tar-; reikalų ministras Gen. Skučas duos koncertus per Vilniaus
ko atgal buvo 84.8. Metai rias neutrales šalis ir ap Rūmų karo laivyno komite mą
sąryšyje su Britanijos pe daug varguomenės, kuri, padarė viešą pareiškimą, ku radiofoną.
tas sutiko skirti dviejų me
laiko atgal — 54.8 nuoš.
tarti su jų vadais ateities tų laikui karo laivyno pro- ir Prancūzijos armijų pri valdžios, savivaldybių ir lab- Į riame tarp kitko pasakė kad
taiką ir pastovumą preky i gramo plėtimui $655,000,- siruošimais.
daringų organizacijų, ypatin- į iki šiol Vilniuje susektos ir li PEREITI METAI su savo
STATYBA šiais metais bos ir sutarčių.
gai gi Vilniaus Kraštui Remti ‘ kviduotos dvi Lenkiškos orga neramiais įvykiais nesukliudė
Aliantai
traukia
savo
ka

visoje šalyje bendrai imant Anglijos laikraščiai siū 000, tuoj po to kai vienas riuomenes arčiau Turkijos Komiteto šelpiama.
nizacijos, kurios siekė ginklo Lietuvos ūkininkams išauginti
numatyta pasieks $6,558,- lo kad Welles aplankytų ir komitetas nukirto $111,- kad kartais Vokiečiai ir 1940 metams Vilniaus mies pagalba smurto. Jų žymi dau dar didesnius gyvulių ir pauk000,000 sumą ir bus 4 nuoš. nazių užgrobtas šalis susi 699,699 nuo Prez. Roose Sovietai nepultų staiga ir to sąmata sudaryta 30,000,000 guma buvo ateiviai. Saugant ščių kiekius negu kuriais kididesnė negu 1939 metais. pažinimui su jų padėtimi velto prašytos didesnės su į neužkluptų jų nepasiruo- litų sumoje.
neutralitetą, jokia svetimo ele tais metais iki šiol. 1939 mePirmenybę statyboje užims po Vokiečių valdžia, kad mos.
mento
priešvalstybinė veikla tais “Maistas” supirko iš ukii susiu Artimuose Rytuose. ■ KAUNAS. — Pasirašyta su
privatiniai pastatai, ne val galėtų parvežti Roosevelnebus
toleruojama,
šio sąmok ninku gyvulių ir paukščių dik
AMERIKA trumpu lai Balkanų valstybės ėmė Sovietų Sąjunga sutartis tie
diški.
tui tikrus faktus apie tai. ku pradės teikti Suomijai rodyti susirūpinimo dėl sa sioginiam keleivių susisiekimui slo kaltininkai perduoti teis čiai daugiau negu 1938 metais.
Kiaulių supirkimas buvo re
Prancūzija pareiškė jog ir Kinijai finansinę para vo saugumo. Visos šalys Lietuvos su Sovietų Sąjunga, mui.
ŠIUO LAIKU Amerikos
Vilniaus
krašte
viešpatauja
tariasi
gintis
išvien.
kordinis: nupirkta 650,714 la
mą jų kovose su užpuoli
industrijos pagamina pro pirmiau turi būti sutriuš kais. Suomija gaus 20 mi Skaičiuojama kad pakil taipgi prekių transportui ir tvarka ir ramybė. Daugumas šininių ir bekoninių kiaulių, 31
duktų daugiau negu paga kinta Vokietijos nuolat ka lijonų dolarių kredito pir tų apie 500,000 armija ko tranzito siuntoms. Per karą gyventojų padėtimi patenkin- nuoš. daugiau negu 1938 m.
mino 1929 metais, tačiau bantis pavojus, tik tada bus i kimui šiaip ne kariškų rei vai prieš Vokiečius ar Ru sutrukdyti tiesioginiai trauki ti, įvertina Lietuvos vyriausy•
niai Berlinas- Kaunas - Vilniusdarbuose palaiko visu mi galima priduoti svarbos kmenų.
bes darbus Vilniaus krašte ir
sus,
jeigu
vieni
ar
kiti
no

EKSPORTAS,
nors dėl praMaskva-Vladivostokas vėl at
lijonu darbininkų mažiau. Welles atsilankymui Euro
yra visiškai lojalus, bei smer- siclėjusio karo pasidarė labai
rėtų
veržtis
į
Balkanus.
naujinti. Maskvon išvyko de
poje.
Iš PARYŽIAUS eina ži Tas pats butų jeigu Ru legacija tartis dėl galutino nu-j kia atėjūnų kenksmingus pasi sunkus ir pavojingas, vis dėl
BELGIJOJE, ištikus di HITLERIS telefonu kal nios buk Hitleris norįs už sai norėtų užpulti Artimus statymo sienų tarp Sovietų ir i rengimus.
to “Maistas” 1939 m. pardavė
Visiems miško darbininkams užsieniui savo prekių už 71,deliam sprogimui anglies bėjosi su Mussoliniu apie baigti Suomių-Rusų karą Rytus.
Lietuvos.
Vilniaus, Švenčionėlių ir Tra 700,000 litų, tai yra 23.9 nuoš.
kasykloje, Vasario 8 d. už Welles lankymąsi, norėda ir įsakęs užsienių reikalų
mušta 25 darbininkai, 5 ki mas žinoti Mussolinio nuo ministrui von Ribbentropui ITALIJA ir Turkija bai VILNIUS. — Vasario 4 d. kų apskrityse įvesta darbo 'daugiau kaip 1938 mątais.
ti sužeista.
monę.
paruošti paliaubų išlygas. gia savo prekybos sutartį. įvyko Lietuvos atsargos kari prievolė. Be to, priimami ir Svarbiausios “Maisto” eks
Vokietijos atstovai Helsin Tuomi butų išstumta Vo ninkų suvažiavimas, kuriame darbo savanoriai.
porto rinkos ir pernai buvo
PLIENO ir geležies dar TURKIJA atstatė iš par kyje ir Maskvoje esą atšau kietija iš Artimų Rytų rin Ministras Pirmininkas Pik. A. Vasario 8 d. iškilmingai ati Anglija, Vokietija, Rusija ir
Merkys pasakė ilgesnę kalbą, darytas Vilniaus Universite šiaurės Amerika.
bininkų algos 1939 metais eigų 100 Vokiečių technikų kti į Bėrimą aptarti Hitle kų.
pabrėždamas svarbą būti vi tas. Prof. Mykolas Biržiška
pakilo iki $812,775,000, ly kurie buvo laikomi karo ir rio norą baigti karą.
•
ginant su $613,199,000 1938 laivyno ministerijose ir da Iš Kopenhageno eina ki PRANCŪZIJOJE suim suomet pasiruošusiems ginti perėmė rektoriaus pareigas.
PASTARU laiku patirta kad
metais, ir $976,083,000 1937 vė jiems 48 valandas aplei ti gandai, buk Hitleris no ta ir įkalinta 31 komunis Lietuvos laisvę, kilus pavo
Amerikos valdžia leis kai ku
metais.
sti šalį. Jie nužiūrėti ruo ri pradėti j ieškoti taikos su tas, kurie susekta suokal- jams. Dabar Lietuva žymiai BRITANIJOJE d a romą riems Lietuvoje atsidurusiems
1937 metais plieno indus šimu visuotino sabotažo Prancūzija ir Britanija.
biavime atsteigti panaikin stipresnė negu buvo nepriklau visi galimi palengvinimai Lenkijos pabėgėliams vykti į
trijoje dirbo 572,000 darbi tikslu pakenkti Turkijai.
tą toje šalyje komunistų somybės pradžioje.
žmonėms savanoriai stoti Ameriką, ypač kurie dar prieš
ninku, 1938 — 443,000, gi Konfiskuota ir Kruppo iš- STALINAS ir Hitleris partiją.
KAUNAS, Vas. 5. — Ant. į pagalbą Suomijai. Galės karą buvo užsiregistravę Var1939 m. — 483,000.
dirbystės Turkijoje ir pa dar labiau praplėtė savo
Merkys atidarė Administraci vykti tik tie kurie yra lais- : savoje Amerikos konsulate.
•
leista visi Vokiečiai specia prekybinę sutartį, kuri bu BALTIJOS kraštuose vis jos kursus valdininkams. Sa vi nuo tarnybos savo valSAUSIO mėnesį jau ga listai.
sianti labai svarbi abiem siaučia dideli šalčiai. Šal vo žodyje Ministras Pirminin stybei.
LIETUVOS AIDO vyriausias
vo senatvės atlyginimą ar
pusėm.
redaktorius, Dr. Domas Cesečiai tokie kokių nebuvo per kas nurodė reikalą kelti teisinę
ti 4,000 darbininkų visoje VOKIETIJOJE, dėl sto
100 metų. Šaltis paliečia kultūrą, auklėjimą. Valdinin JAPONAI praneša jog vičius, nuo Sausio 1 d. Prezišalyje, kurie paeina po Sa- kos kuro laike šių dienų di ŠVEDIJOJE pradėta su- ir Suomiją, Lietuvą ir ki kams, duodant pakėlimą, bus paskutinėmis dienomis ko- dento aktu paskirtas Finansų
cialės Apdraudos įstaty delių šalčių pradėjo siausti limdinėti komunistus, kurie tas šalis. Užšalo Baltijos Įvesta egzaminai.
vose Kwangsi provincijoje: Ministerijos generaliniu sekremu. Per visą metą numa influenza.
■ rodo didesnio veiklumo iš juros siauras plotas tarp
jie išmušę 50,000 Kinų ir1 torium. Naujas L. A. vyriautyta tokių senatvės atlygi
| priežasties Švedijos pasiry Vokietijos ir Danijos su KAUNAS, Vas. 6. — Atsi 200,000 kitų sužeidę, ir pa sias redaktorius liko B. T. Dernimą gausiančių 912,000.
SKANDINS IR AMERI žimo kovoti prieš Sovietų laikė perkėlimą traukinių žvelgiant į sunkius karo lai siūlę Kinams taikytis, nes, meitis. Dr. Cesevičius, kuris
KOS LAIVUS. Vokiečiai pastangas veržtis į Skan Vokietijos ir Danijos, su- kus, šiais metais Vasario 16 d. busią visi išnaikinti. Ki yra Tautininkų Sąjungos pirtiek Vilniuje tiek Kaune bus
VOKIEČIŲ valdovas Bo pareiškia kad Amerikoniš dinaviją.
no.
nai skelbia nužudę 3,000I mininkas, pasilieka prie L. A.
švenčiama kukliai.
hemijoje ir Moravijoje (b. ki prekiniai laivai vykstan
esančios redakcines kolegijos
Japonų tuose mūšiuose.
Čekoslovakijoje) įvedė pa ti į Britų uostus kaip Gib AUDROJ ŽUVO 20. Di MIRe Kanados Lordas KAUNAS, Vas. 6. _ Visopirmininku.
tvarkymą suvaržyti Žydų raltaras, galės būti Vokie delė audra peršlavė Alba- Tweedsmuir.
Montreal. je Lietuvoje vis dar laikosi BRITANIJOJE per Sau
ekonominį gyvenimą tuose čių submarinų skandinami. ny, Georgia valstijoje, ku —Susižeidęs griūdamas sa smarkus šalčiai, Visame kraš- sio mėnesį -trafiko nelaimė VILNIUJE jau užsiregistraprotektoratuose. Žydai su Britų tvirtovių uostų lan rios pasekmėje užmušta į vo namuose, Vasario 12 d. te daug sniego, keliai užpusty se žuvo 619 asmenų, dau vo apie 150 Lietuvių politinių
imami, visaip baudžiami ir kymas reiškia gabenimą j 20 žmonių ir padaryta už mirė Kanados generalgu ti ir dėl to suvaržyta transpor giausia dėl to kad nakties kalinių, kurie buvo Lenkų val
jų biznio vietos užpuldinė juos kontrabandos, kariškų apie 9 milijonus dol. nuo bernatorius, Lord Tweeds- tas. Trūksta kuro ir padaryta laiku miestuose ir ant kelių džios nubausti už jų Lietuvišką
jamos.
reikmenų.
stolių.
daug nuostolių.
muir, 64 m. amžiaus.
negalima deginti lempas. veiklą.
Ą $
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MIRIMAI

Lietuviai
Pasiduotai
Lietuviais
;
Balandžio Mėnesį Atsibus Amerikos Gyventojų Surašymas

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

! Jau yra žinoma kad Balan- didelį Lenkų kunigų spaudimą ja vargti. Kad gąlėtų daugiau
DAUGIAU
PAŠAL

j džio mėnesį prasidės Amerikos vadinosi Lenkais. Kiti, Ame įvažiuoti į Ameriką, reikalinga
PITTSBURGH
PŲ “ČIZLERIAMS” , gyventojų surašinėjimas (cen- rikoje gimę, vadinosi Ameriko įrodyti kad Lietuvių Ameriko
j sus). Tuo reikalu kreipiamasi nais. Iš tada gautos Lietuvių je yra daugiau negu buvo už
NEPRIKLAUSOMY I Pennsylvanijoje yra žmonių . į Lietuvių visuomenę, jų vadus, statistikos užregistruoto skai registruota praeityje.
į kad atitinkamai painformuotų čiaus, Lietuviams buvo nusta Kad nepasikartotų senesnės
BĖS MINĖJIMAS
kurie uždirba po $6,000 iki į
;
tyta imigracijos kvota išva į klaidos, turint šiuos faktus
.$8,000
j
pusmetį
ir
dar
reika-l
„
.
__ .
VASARIO 18
Prie to reikalo ypač daug žiuoti iš Lietuvos į Ameriką. prieš save, Lietuvių visuome■ lauja bedarbės pašalpos.
gali prisidėti Lietuvių parapi ; Kurių tautų daugiau buvo at- nė, jos vadai, ypatingai gerJais yra profesionalai base- į
Bendras Pittsburgho Lietu - bąli žaidikai. Mat, žiemą jie i jų klebonai ir jų pagelbinin-j' eivių tos valstybės gavo dides- biami klebonai ir Lietuviška
vių rengiamas Lietuvos Nepri Į neturi ką veikti, tai eina į val- bai, apie tai primindami iš sa-! nes kvotas. Nuo anos regis- 'spauda prašomi atitinkamai
Įi tracijos priklausė Amerikos painformuoti musų visuomenę
klausomybės 22 metų sukaktu ! stijos biurą ir reikalauja pa- kyklų.
Praeitą kartą kada buvo su- Lietuvių gyventojų skaičius.
kad Lietuvis, kur jis nebūtų
vių minėjimas Įvyksta šį sek i šalpos, žinoma, jie jos negamadienį. Vasario 18 d., nuo 8 • vo, bet už tai per spaudą gavo I rašinėjama. Amerikos gyvento-' Iš Lietuvos imigruoja žmo- , gimęs, jis visada yra LIETU! jai, daug iš Lietuvių užsiregis-i, nes į Braziliją ir kitur, nes i ! vis ir privalo užsiregistruoti
vai. vakare, LMD. salėje, 142 : gana, pajuokos.
travo Lenkais, Rusais ir dari; musų Ameriką įvažiuoti tegali I LITHUANIAN. Tą darydami
Orr street.
mes pasitarnausime sau ir mu
Šio parengimo pelnas skiria : KAS GAUNA VALDIŠKAS kitokiais. Rusais registravosi! tik tiek kiek kvota leidžia.
manydami kad kaip jie atvyko ■• Lietuvos kvota į Ameriką sų tėvynei Lietuvai!
mas Vilniaus krašto vargstan
PAŠALPAS
J. Ambraziejus, Pirm.
i
čių Lietuvių šelpimui.
Rep.
Luzerne apskrityje iškilo į iš Lietuvos, buvusios po Rusi-1I yra tik 386 asmenys metuose.
Laivakorčių Agentų
jos
caro
letena
pavergtos,
tada
Liet.
!
Amerikoje
nors
ir
nekokie
daį aikštę ir spaudoje paskilbo kas
Sąjunga
Amerikoje.
ir
Lietuva
skaitėsi
Rusija
tai
į
bar
laikai,
tačiau
lengviau
gy
LANKOSI P. BALTRĖNAS. I gauna valdiškas pašalpas ir
/
V.
Mučinskas,
ir
jis,
Lietuvis,
turi
pasiduoti
Į
venimas
galima
susikurti
kaip
Pittsburghe laikas nuo laiko * kas jų ' negauna.
Buvęs Liet. Skyriaus ved.
atvažiuoja imtis žymus Lietu Gauna advokatų, daktarų, Rpsu. Lenkais vadinosi tie ku-1 bile kuriame krašte, i kuriuos
švedų Amerikos Linijos.
vių ristikas Petras Baltrėnas. : inžinierių ir kitų turtingųjų rie lankė Lenkų bažnyčias, per1 musų broliai ir seserys važiuo
Kurie Lietuviai norėtų jį pa ! šeimų vaikai. Mat, jie visi užmatyti ritantis gali pasekti ; ima raštinėse vietas. Bet ten
pranešimus Angliškoje spaudo galėtų dirbti šimtai tų kurie
je, sporto žiniose. Jis vadina i tikrai reikalingi pragyvenimui
si Pete Baltram Tikras Lie i ineigų.
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
LIETUVOS NEPRIKLAUSOtuvis iš Anykščių miestelio.
DAILĖS CHORO JUBILEJI-

mirė. Vyoming Klonio, Pa.
Sausio m., Shenandoah, Pa. Į
Mirę Lietuviai
Amerikoje išgyveno 50 m. |
82
BUTKUS Ona, 60 metų, mirė ANDRIUKAITIS Juozas,
metų, mirė Sausio 30, WilSausio 7 d., Brooklyn, N. Y.
kes-Barre, Pa. Amerikoj iš
NAGINSKIENĖ Viktorija, mi
gyveno 55 metus. Paliko
rė Sausio m., Chicagoje. —
žmoną,
keturis sūnūs, ketu
Šiaulių ap., Baisogalos par.,
rias
dukteris,
dvi seseris ir
Skėmių k. Amerikoje išgy
11 anūkų. —Sudargu parap.
veno 30 metų.
VENSLOVIENĖ Petronėlė, po MACHINAS Juozas, 38 m., mi
tėvais Dauginaitė, mirė Sau rė Sausio 27, Kingston, Pa.
Paliko žmoną ir šeimą čia.
sio 15, Chicagoje.
AKELAUSKIENĖ Marė,

LACHAVIČIUS Leonardas,

į ŽAKAS Jonas (Jackies), 41 m.

amž., mirė Sausio 30, Wilpusamžis, mirė Sausio 14 d,.
kes-Barre, Pa. Liko žmona,
Chicagoje. — Tauragės ap.,
Švėkšnos par. Amerikoj iš suims ir dvi dukterys.
LUKONAS Jonas, 57 m., mi
gyveno 38 metus.
rė Sausio 28, Inkerman, Pa.
MAČIUKEVIČIŪTĖ Elena, 21
Gimęs
Lietuvoje. Amerikoj
metų, mirė Sausio 14 Chicaišgyveno
35 metus. Paliko
goję, kur buvo ir gimus.
žmona, duktė, brolis ir sesuo
KAZLAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Sausio 17, Chi čia.
cagoje. — Raseinių ap., Pa- LATONAS Tarnas, 47 m., mirė
pašinių k. Amerikoje išgy Sausio 28, Kingston, Pa.
veno 33 metus.
MIL!?_USKAS Vincas S.j 52
MARAZAS Pranas, pusamžis,
m., mirė Sausio 31, Vvfikesmirė Sausio 17, Chicagoj.—
Barre, Pa. čia buvo apdrauįVYBĖS ŠVENTĖ MARYKauno ap. Amerikoje išgy dos agentu 20 metų, Mirė
PIENO SKANDALAS
NIS KONCERTAS
LANDĖ
veno 43 metus.
širdies liga. Liko žmona, mo
: Pennsylvanijoje iškilo pieno >
• ROUSES POINT, N. Y. —
Vasario
4
d.,
Suomių
auditoGIBAVIČIUS
Rapolas,
46
m.,
NUBAUDĖ IŠNAU- j skandalas: kurie gauna savai-,
Vasario
13
d.
Maryland
Vai;
tina, brolis Kun. J. K. Mi
Sirvydas,
SuvienyVytautas
I rijdje buvo surengta Detroito tų Valstijų Imigracijos Inspek- stijos Gubernatorius Herbert! mirė Sausio 18, Chicagoje.—
liauskas, keturios seserys, du
;
tinės
pašalpos
$5
iki
$15,
iš
jų!
DOTOJUS
;
Lietuvių
Daidės
Choro
koncerGrinkiškės
p.,
Sausmiškio
k.
R.
O
’
Conor
paskelbė
formaliai
j
broliai.
dalis pinigų atitraukiama ir;
torius prie Kanados rubežiaus,
Federalis teismas rado kal skiriama pieno daliai. Pienas,' tas paminėjimui šešių metų šio buvo pakviestas kalbėti šio kad Vasario 16-ta — Lietuvos įi Amerikoj išgyveno 42 m.
Visi palaidoti Rymo katali
tais 56 elektros kontraktorius pabrango lc kvortai pašalpos ' choro gyvavimo, šio choro vimiesto Knights o f Columbus Nepriklausomybės Diena — I RUBIKIENĖ (vardas nepažykų kapinėse, su savo para
ir unijų vadus Pittsburghe su ' gavėjams, o publikai ne. Tai ! si parengimai būna sėkmingi, organizacijos viešų visuomeniš yra tos Valstijos oficiale šven-1i mėta), mirė Sausio 9, Detpijų kunigų tikybiniu patar
sitarime išnaudoti valdžią įvai i vis sakoma yra dabartinio gu-į; bet šis turbut geriausia pavy- kų kalbų serijoje. Jis kalbėjo tė.
roit, Mich.
Jonas J. Nienius.
riuose viešuose, statybos dar bernatoriaus James politika. į ko, nes publikos prisirinko pil apie galimybes Europoje įstei Kaip žinoma, žymaus musų ĮĮ BATAVIČIUS Stasys, pusam- navimu.
buose nuo 1935 metų, sutarti
na auditorija, galėjo būti apie gti Europos Jungtines Valsty veikėjo Adv. W. F. Laukaičio < zis. mirė Sausio 17, Chicanai iškeliant kainas už įvai 1 BADAUJA. Philip Murray,i! tūkstantis.
bes, ir plačiau nušvietė Pabal ir kitų Baltimorės Lietuvių pa- i goję. — Tauragės aps., Pa CEGLIAUSKAS Leonas, 42 m.
rius jų atliekamus darbus.
į pirmas leitenantas John L. Le-i. Pradžioje programo suvai tijo:; valstybes, Lietuvą, Lat sidai-bavimu, 1935 metais Ma gramančio p., Sutkų k. Ame mirė Clevelande Vasario 2,
Visiems bendrai pabaudų už wis CIO divizijos, arba U. M. dinta operetė “Adomas ir Jie- viją, Estoniją ir Suomiją. "Jo ryland Valstijoje priimta Lie rikoj išgyveno 25 metus.
kur buvo ir gimęs.
dėta $50,000, iš jų vienas ku W. of A. unijos vice preziden ■ va”, kurioje vadovaujamas ro- kalbė plačiai pažymėjo vietos tuvos Nepriklausomybės Diena BIELIAVIčIUTĖ Elena, 14 m. SIMONAVIčIUS Tarnas, pus
riam aukščiausia pabauda už tas, angliakasių unijos suva : les turėjo muzikas A. Kvedaras spauda.
mirė Sausio 14, So. Boston,
amžis, mirė Sausio 17, Chi
tos valstijos legale švente.
dėta, $7.000, yra elektros su žiavime Columbus, Ohio, pasa ir poni Kvedarienė. Suvaidin
Mass.
cagoje. — Žagarės par., Ravedžiotojų unijos agentas. Jis kė 2500 atstovų kad Pennsyl- ta labai gražiai. Po veikalo • SO. BOSTON, Mass. - Vai STASIUKELIS Vladas, mirė
moniškių k. Amerikoj išgy
buvo skaitomas elektros vielų vanijos valstijoje badauja apie ■ sekė koncertinė dalis. Solo
sario 22 d. įvyksta Naujos
veno 38 metus.
Sausio mėn., Gardner, Mass.
CHICAGO, ILL .Į RUGIENIS
suvedžiojimo darbų “diktato-! 660,000 viednuomenės.
Tas ; dainavo šie: D. Kvedarienė, J. Anglijos Liet, Katalikų seimeAntanas, pusamžis, SKIRMANTAS Stasys, pusam
rius” ir “caras”.
nepatiko Penna valstijos Repu- į Valiukas, A. šatulaitienė, J. lis Šv. Petro parapijos salėje,
žis, mirė Sausio 21, Chica
mirė Sausio 19, Chicagoje.
Laimingi jie kad negavo už1 blikonams ir daugeliui kitų. i Vasiliauskas ir p. Grinienė. Po Bus skaitomi du referatai: agoje.
— Telšių ap., Varnių par.
MARGUČIO BANKETAS. į Amerikoj išgyveno 31 m.
tai kalėjimo.
Į Spauda sukėlė prieš tai riksmą, i to vaikučių choras sudainavo pie blaivybę, ii- Vilniaus reika
Amerikoj išgyveno 35 m.
Chicagoje bendras Lietuvos LENAUSKAS Vincas, 65 m.,
■ nes tai esą pažeminimas vals keturias dainas, o ant galo lais.
mirė Sausio 18, Chicagoje.— BEKEREVIČIUS Motiejus mi
Nepriklausomybės sukaktuvių
tijos garbės. Bet man gyverė Sausio mėn., New Yorke.
Kauno ap., Grinkiškės par.,
NEW BRITAIN, Conn I nančiam Pennsylvanijoje ir se Dailės Choras, vedamas muž. • CHICAGO, III. — Margutis paminėjimo programas atsibus
A. Kvedaro, parodė savo šešių
KUČINSKAS
Antanas, mirė
Sausmiškio
k.
Amerikoj
iš
vidurmiestyje,
32
W.
Randolph
rengia savo tradicinį banke
kančiam
visuomenės
padėtį
žimetų
pažangą.
Chorą
ir
muSausio
m.
Mahanoy
City, Pa.
gyveno
42
m.
tą paminėjimui Lietuvos Ne St. salėje, nuo 2 vai. po pietų.
N E PRIKL AUSOM Y BĖS MlI
i
noma
kad
tas
teisybe.
!
ziką
Kvedarą
tarpais
sveikino
GERVALIS
Martinas,
mirė
BALTRUSIS
Jonas,
50
m.,
mipriklausomybės sukakties, sek Apie tai jau plačiai buvo raN ĖJIMAS. Kaip visuomet taip
.Tonas .1. Nienius. ' F. Motuzas, Prof. J. Stanton,
Sausio
m..,
Shenandoah,
Pa.
ir šiais metais visos vietos Liemadienį, Vasario 18 d., Morri- syta, Ten bus kalbos, dainos ! re Sausio 20, Chicagoje.
I
M.
Kemešienė
ir
Dr.
J.
JoniPIKIELIS Kastantas, pusam GRIGIETIS Jonas, mirė Sau
tuvių draugijos bei kuopos, va
son viešbutyje. Pradžia 7 vai. ir tt.
j
kaitis.
Koncertas
vienu
žodžiu
sio m., Shenandoah, Pa.
Tą
žis, mirė Chicagoje Sausio
pat
vakarą,
nuo
7
vai.
dovaujant Lietuvos Rėmėjų
vakare. Tą pat dieną po pietų
buvo
gražus
ir
įspūdingas.
VAITKIUTĖ
Pranciška, 28 m.
i
19.
—
Telšių
ap.,
Luokės
p.,
vakare,
įvyks
.Margučio
tradi

skyriui, rengia minėjimą Lietu
NEWARK, N. J į Dailės Choras, ypač paėmus nuo 2 vai. rengiamos bendros
mirė
Sausio
19, Chicagoje.
Vertelių
k.
Amerikoj
išgycinis
banketas
su
įspūdingų
pa

prakalbos su pamarginimais
vos Nepriklausomybės 22 metų
kur
buvo
ir
gimus.
jį
vadovauti
A.
Kvedarui,
da

veno
40
m.
sukakties sekmadienį, Vasario
vidurmiestyje. Tarp kalbėto triotiniu programų, puošnioje
TAUTOS ŠVENTĖ. Vasario rosi visų šviesių Detroito Lie- jų bus‘Lietuvos Ministras P. Terrace Casino salėje, Morri- MANIOKAS Aleksandras, pus- SKULEVIČIENĖ Marė, mirė
18 d., nuo 1:30 vai. po pietų,
Sausio 14, Ručine, Wi.3.
Į amžis, mirė Sausio 21, Chison viešbutyje.
Lietuvių salėje. Bus geri kal 15 d. čia rengiama paminė j i- j tuvių idealu; visi ji remia ir Į žadeikis, iš Washingtono.
bėtojai,’ koncertinis programas mas Lietuvos Nepriklausomy- 1 didžiuojasi, todėl chorui ir se I • BROOKLYN, N. Y. — Vasa Margutis paprastai į tą puo Į cagoj. — Kėdainių ap., Kra- GEDMINAS Juozas, 42 m., mi
rė Sausio 22, Brooklyn, N.Y.
tą sutraukia didelę minią Chi kių p., Pilemonių k. Ameriir tt. Vietos ir apielinkės Lie bes 22 metu sukakties, Lietu- kasi. Savo koncertais nebesurio
4
d.
Įvyko
Vienybės
dien

KAPUČINSKIENĖ
Viktorija,
i
telpa
Lietuvių
salėje;
kiti
jau
cagos
ir
apielinkės
šviesuome■
ko
j
išgyveno
30
metų.
Šv.
Jurgio
Draugijos
salėtuviai kviečiami dalyvauti ir vių
raščio
metinis
parengimas.
Pa

!
SABALIAUSKIENĖ
Ona,
mi

;
nugąstauja
kad
ir
Suomių
aumirė
Sausio
mėn.,
Mahanoy
j
nes.
šį
kartą
bankete
dalyvaus
paminėti tą brangią Lietuvių .ie Programas prasidės 7:30
statyta
operetė
“
Kaminakrėtis
j
ditorija
greitai
bus
permaža.
City,
Pa.
Amerikoje
I
ir
Lietuvos
Ministras
Pulk.
P.
rė
Sausio
20,
Edwardsville,
išgyvevai. vakare.
tautai šventę.
;
ir
Malūnininkas
”
.
Publikos
atno
33
metus.
i žadeikis iš tVashingtono.
Pa.
Programas susidės iš dainų, i Muzikas Kvedaras DetroitiePetras P. Pilipauskas.
Komp. A. Vanagaitis ir jo iRAZUMAUSKAS Antanas, 62 MIKELIONIS V., mirė Sausio
išpildys Sietyno Choras, ir iš > čir.ms darosi tuo kuo yra Chi- ' silankė daug.
m., mirė Sausio 19, Kings mėn., Mahanoy City, Pa.
• BALTIMORE, Md. — Kun. kalbų. Kalbės klebonas Kun. i cagiečiams komp. A. Vanagai i —Vasario 10 d. suėjo 53 me- visas padėjėjų štabas gamina
įspūdingą
patriotinį
programą
GRAŽULIS Jonas, 83 m., miton, Pa.
tis:
mokina
didelių
ir
mažųjų.
Ig.
Kelmelis,
D.
M.
šolomskas,
j
tai
kaip
leidžiama
Vienybe.
Ji
J. Lietuvninkas Sausio 25 d.
rė Sausio 22, Baltimore, Md.
Vasario
16
d.
vakare,
nuo
7
VAŠKEVIČIUS
Juozas,
mirė
'
chorus,
veda
radio
valandą
ir
i pradėjo eiti Vasario 10 d. 1886
minėjo savo 75 metų amžiaus Jonas Valaitis, Adv. C. F. Pau
j
ir
9
:30
vai.,
Chicagos
laiku,
GERVĖ
Simas, 50 metų, mirė
Sausio
21,
Pittston,
Pa.
lauskas, V. Stašinskas ir Prof. 'parengimuose mokina ir publi- ■ metais, senoje Lietuvių “sossukaktuves.
Sausio
m., Baltimore, Md.
I
Margutis
duos
du
paskirus
raMELLENS Amelia, 50 m., mi
Kazys Pakštas.
Rep. ! ką dainuoti ir linksmintis. Jo ' tinėje”, Plymouth, Pa., ir buvo
i akciją pripažysta vertinga tau- pavadinta “Vienybė Lietuvnin-! d]'° programus skiriamus Lie rė Sausio 24, Chicagoje. — RAINYS Vincas, 22 m. užmuš
•PRADĖTA išdirbti plienas
tuvos Nepriklausomybės 22 m. j Šiaulių ap., Žagarės p. Ame tas anglies kasykloj Sausio
' tini ame Detroito Lietuvių gy- I ku”.
toks kietas kad juo galima
mėn., Wilkes-Barre, Pa.
! venime visi sąmoningi Lieturikoj išgyveno 30 metų.
pjauti stiklą.
BOSTON, MASS. i viai profesionalai, biznieriai ir —Vasario 17 d. Vienybės i sukakčiai paminėti.
i dč r Jo žmonės ir besąlyginiai jį dienračšio naudai rengiama di-[
r
delis bazaras, SLA. name, 1971
ANTRAS RADIO PROGRA i remia.
Grand
st.
■
Balandžio 14 d. Dailiečiai,
MAS Iš BOSTONO 1
vadovaujant p. Kvedarui, sta- • CHICAGO, Ui. — Vasario 14.
LIETUVĄ
:
tys operetę “Sylvia”. Lauksi d. Evergreen County Klube I
Vasario 18 d., sekmadienio
PAUDOS darbai yra
me.
Korespondentas. įvyko banketas pagerbimui K. j
Dirvos Spaustuvės
rytą, nuo 10 iki 10:30 v. Bos© Daugelis darbininkų Lietuvių neskaito laikraščiu, nes neSteponavičiaus, Pirmyn Choro1
specialybė. Atlieka:
tono laiku, 9 vai. Chicagos lai
randa juose nieko tokio kas juo s sfidorulntų. Bet todėl būna
25 METŲ PAMINĖJIMAS. vado. Už nuopelnus Chicagos
© PLAKATUS
ku, bus transliuojama Lietu : Petras
ir
Marijona
Mularonkai
be laikraščio kad vieną laikraštį pabandę, neradę jam •nieko
LAIŠKUS
viškas radio programas iš Bos Sausio 27 d. savo namuose su- Lietuvių jaunimo tarpe Stepo
♦ VOKUS
kas ji patrauktų, ir nebando susipažinti su kitu laikraščiu.
tono i Lietuvą, Lietuvos 22 m. 1 rengė po kili u ką paminėjimui navičiui Įteikta Gedimino ordi
© KONSTITUCIJAS
nas.
® Nuobodžiausia gyvena pasaulyje tokie žmonės kurie neskai
’ ©
nepriklausomybės sukaktį pa '.savo 25 metų vedybinio gyveBILIETUS
jnimo;
pokilyje
dalyvavo
keleir kitokius.
to laikraščių, ir tokie kurie perdaug vienpusiškai nusvirę, ne
minėti ir sveikinti su atgavimu
į —Vasario 17 d. Įteikiama
; tas šeimų jų draugų.
jos sostinės, Vilniaus.
'
Gedimino
ordinas
Liet.
Konsumato
plačiau kaiu tik tą ką jam kiti įkalba, bet niekad nesu
Visi laiką praleido smagiai,
Draugijos, biznieriai, or
Kitos
šalys,
kaip
Kanada
ir
Į
lui
Chicagoje,
P.
Daužvardžiui,
ir visi jų draugai ir duktė bei
laukia tų fantazijų įvykstant gyvenime.
ganizacijos, pavieniai —
kitur, galės šį programą girdė žentas pareiškė gerus linkėji už jo nuopelnus Amerikos Lie
paveskite savo spaudos
© Supažindinkit juos su DIRVA — savo kaimynus, draugus,
ti per “trumpų bangų” stotį, mus. kad dar sulauktų apvaik tuvių tarpe. Ceremonijose da-j
darbus mums.
ščioti
50
metu
sukaktuveA
WRUL, 15.13 mgc. arba 19.8Į
gimines — Dirva patinka JUMS — patiks JIEMS.
Klauskit musų kainų —
A. K. lyvaus Lietuvos Ministras iš į
metrų ilgumo bangą.
AVashingtono, Pulk. P. žadei-j
atsakymą gausit greitai.
O Jei norit kad mes pasiųstume jajm Dirvos numerį pamatymui, prii
šiame programe dalyvaus; bes konsulas, Adv. Antanas A. kis.
i
• Darba Atliekam e
siųskit
Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
Am. Lietuvių jaunimas, kuris; Šalna.
G E R A f
—Vasario 11 d. įteikta ordi
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
didumoje nėra mate savo tėvų i Šio iškilmingo progranlo ve nas žymiam Chicagos katalikų
G R A ž‘l A I
Administracijai
jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
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— Verta ir toms kurios 5 d., Lietuvių Tautininkų Są kitą. Bet gyventojų daugu
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Pereitą sekmadienį, atsi tų būti pabausti. Tokie di gali pablogėti. Musų ekspor piliečiai. Bet didelė bėda yra
lankęs su savo gerb. Šon deli valdonai kaip tas Rusi tas, musų galimumai gauti sve ta kad Vilniuje ir jo srityje
kauliu į Lietuvių salę pa jos Stalius, arba Vokiečių j timos valiutos taip pat gali randame daug musų kraštui
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salę ir užlipa ten pat ‘ant)i vaikeli: pas mane butų vi — Musų visas ūkio aparatas mento pasireiškimai užtemdo
vargonų’ šalia musų mano same pasaulyje tvarka, — yra daugiau pritaikytas taikos ir gerų žmonių pastangas, nes
gerb. Tetulė su Dėde.
meto normalioms gyvenimo są mes greičiau pastebime tai kąs
sako ji. ’
— Gerą vakarą! Tai pir
— Bet ir tetulė, kaip ir lygoms. Dabar gi tenka persi bloga, o ne tai kas gera. Bet
mą kartą matau judu abu visi kiti, nori tik kad tavęs tvarkyti beveik visose srityse negi vyriausybė kasdien skelb
sykiu atėjusiu į viešą susi ■ visi klausytų, tetulė tuoj kad galima butų prisitaikyti tų kiek kalbamo elemento yra
ėjimą, — sakau aš.
surandi kitiems pabausti nenormalioms aplinkybėms, — pasodinta į kalėjimą ar kitaip
izoliuota ?
— Matai, vaikeli, paskai budus, bet tau nepatiktų ■ pasakė A. Merkys.
čiau Dirvoj, pasakyta kad I jeigu atsirastų kita tokia ! Svarbiausias šiądien klausi- Ypač plačiai žinoma kad Vil
į salę leis už 10 centų, ir | galinga kaip tu, kuri vi Į mas dėl kurio visi nori pasisa niaus krašte ir pačiame mieste
dar gali laimėt 25 dolarius | siems per kelnes plotų, o ir kyti ir siūlo visokių receptų, katalikų bažnyčios vadovybė ir
tai pagriebiau seniu už tau nepagailėtų! Tada ir yra Vilniaus reikalų tinkamas jos žinioje esantieji dvasinin
skverno ir ištempiau, — tetutė prieš ją protestuo sutvarkymas, — toliau kalbėjo kai dar nėra susiderinę su vi
sako ji.
tum, o jeigu butum kiek Ministras pirmininkas. — Per sais Lietuvos Respublikos val
Lietuvoje išbandoma linams rauti mašina. Apačioje matome kaip ji veikia, traktoriaus traukiama.
— Labai gerai kad at galingesnė tai ir karą pa dvidešimts metų mes išugdėm stybingumo reikalavimais. Kai
ėjot paminėt musų’ tautos skelbtum. Taip ir eina su i visą kartą, įskiepinę jai »mums kas iš šalies siūlo pavartoti
Valstybes Kontroles Įstaigon
nepriklausomybės
šventę, visais ir visur: kožnas no ] brangaus Vilniaus atgavimo tam tikras jiegos priemones,
AUKŲ
REIKALE
patikrinti.
nors gaila kad toks mažas ri būti kito valdovas, vie ; idėją. Musų sostinės atgavi .kurios turėtų reikalus radika
tikslas kaip norėjimas už. toje draugas, ir dėl to pa mo idėjinė pusė mums pasise liai sutvarkyti. Tačiau kata
dešimtuką gaut 25 dolarius saulyje visi pešasi, — sa kė, galima sakyti šimtu nuo- likiškas kraštas turi labai skai Generalinio Konsulo Pareiš jautrumu, kuris nuolat tenka
AUKOS
kimas
patirti svarbiais Lietuva? gy
jus iš namų išviliojo, — sa kau aš.
šimčių. Deja, pirmiausia žiu- tytis su budais ir priemonėmis,
rėdami idejinės pusės, mes pa- sprendžiant bažnytinius reika Visos į Lietuvos Generalini venimo momentais, Vyriausio
kau aš.
Mudu
butume
dar
ilgiau
— Vaikeli, mes už dešim
likome nūošaliai realias aplin- lus. Todėl turėkime kantry Konsulatą patekusios aukos jo Komiteto ir šelpiamųjų y ar
diskusavę,
ale
sale
sėdin

tuką turim sunkiai dirbti,
kybes, realų gyvenimą. Kai bės, o reikalai susitvarkys kaip yra skelbiamos per visą J. A. du dėkojame už gautą per
Vilniaus reikalams aukų Lie
užtai jų dykai negalim mė tieji pradėjo štildint mus, nuėjome į Vilnių, tai šiek teko• to reikalauja musų valstybės Valstijų Lietuvių spaudą su Tamstą 1,000 dol. atikų ir pra tuvos Generalinio Konsulato
ba jau prasidėjo progra veikti apgraibomis. Todėl ne• interesai, ypač musų užsienių nurodymu per ką jos gautos. šome padėkoti visiems geros 25-rne sąraše, skelbiama gavi
tyt, — sako ji.
Elta.
— Tiesa, jeigu taip bu mas.
nuostabu kad pradžioje buvo ir‘ politika.
Visos sumos persiunčiamos valios Lietuviams,' nuoširdžiai mas naujų aukų
Sėdim ■ ir klausom. Ale išdalies dar tebėra kiek truku
tų. Bet tetulė per savaites
Vyriausiam Vilniaus Kraštui paaukotais ir dažnai nuo savo Anksčiau paskelbta
kai
daėjom
iki
apie
vidurį
išmėtai dešimtukų tiek kad
mų ir nesklandumų. Kai kas
Remti Komitetui, . kuris UZS1- reikalų nutrauktais skatikais, Viso gauta aukų
programo
ir
vienas
kalbė

prisidėj tįsiems prie sumažini- Vilniaus reikalams
sudaro desėtkus dolarių: ir
sako, ypatingai jaunimas, kad
KRATOSI LENKŲ
$6,056.06
ima Vilniečių šelpimu.
tojas
ėmė
perdaug
karštai
mo Vilniečių vargo, Komiteto
alaus stiklą išmaukdama,
vyriausybė Vilniuje esanti per
Lietuvos
Raudonasis
Kry

MOKYTOJŲ
pirmininkas — Navakas; iždi
(Pastaba: J. Radzevičius, iš
ir degtinės išsimesdamą, ir rėžt apie Vilnių, Lenkiškus daug tolerantinga, perminkštai
žius dabar turi kitą užduotį, ninkas — M. Kubiliutė.”
kunigus
ir
kitus
dalykus,
Ansonia, Conn., prašo paskelb
tavo senis, be abejo, tą da
valdanti, peršvelniai apsieinan
būtent, kooperuoja su tarptau
aš apsižiūrėjau kad tetulė ti su vietiniais nenuoramomis,
ro, — sakau aš.
Ir iš Gruodžio 18 d. kvitas ti kad pakvitavime Nr. 22 paVILNIUS.
—
Nors
Lenkų
organizacijomis ir rū
skelbton $100 sumon, kurią
— Ar dar abejoji! Jis gatava bėgt į sceną ir kibt kad turį, būti daroma griež mokyklos per 19 metų labai di-1 tinėmis
Nr.
798 — kitam. $1,000.
pinasi internuotais kariais ir
laka kaip veršis, — sako ji. tam kalbėtojui į kudlas.
čiau, radikaliau. Taip atrodo dėlės įtakos padarė į Vilniaus kitataučiais pabėgėliais. Jis
Kaip ir iki šiol, kituose rei surinko Ansonia, Conn., VVS.
Kai
jis
pabaigė
kalbą,
te

— Na tai ir matai: nie
stovint nuošaliai ir neimant gy krašto jaunuomenę, jos išauk turi ir specialų žydams šelpti kaluose (Apsigynimo Fondui, skyrius, ineina $10 O. Lesejutulė
sako:
kams pinigų vis turit, bet
venimo realiai. Bet kai realiai lėjimą, ir pačius gyventojus, subkomitetą.
Klaipėdos reikalams) gauti iš tės surinkti Jurgio Vaitkaus
—
Ale
šitas
kalbėtojas
kada ateina tautinės šven
paimi vieną ar kitą klausimą, tačiau daug kur mokinių tėvai,
atitinkamų organizacijų Lietu vestuvėse.)
tės paminėjimas arba rei perdaug iškrypo iš temos: tai jie tuojau kitaip atrodo ne pasirodo, nelaukdami kol nau Vyriausias Vilniaus Kraštui voje originalus kvitai yra iš
kalas paaukoti Lietuvoje visai ne vietoj nukalbėjo, gu nuvažiavus į Vilnių pasi joji valdžia įves naują tvarką, Šelpti Komitetas susideda iš Konsulato persiųsti toms orga KITOKIEMS įvairiems rei
vargstantiems, tuoj prade ba čia yra susirinkę viso dairyti. Radome apie ketvirtą išprašė Lenkus mokytojus iš I visų be išimties srovių žymių nizacijoms ar asmenims kurie kalams per Gen. Konsulatą au
$499.42.
dat verkti apie dešimtukus. kių žmonių, nereikia jų dalį milijono gyventojų viena mokyklų ir pasiuntė juos ten] visuomenės veikėjų. Turi sa tas aukas siuntė, taigi kas au- kų suma pasidaro
vo
kontrolės
komisiją,
kuri
se

Generalinis Konsulatas nuo
Kartą į metus ateiti atšvę jausmus užgaut, — sako ji. me Vilniaus mieste. Be nuo iš kur atvykę, o patys pasi
kavo tas ir žino.
ka
visas
įplaukusias
sumas
ir
širdžiai
dėkoja visiems aukoto
sti tautinę dieną turėtų bū
latinių gyventojų, radome de kvietė Lietuvius mokytojus.
Mes esame. dėkingi .AmeriAš
norėjau
jai
dar
ką
pa

kontroliuoja
išlaidas.
Be
abe

jams,
aukų
rinkėjams ir vi- #
ti didžiausia pareiga kiek
šimtis tūkstančių atbėgėlių.
Pavyzdžiui, Švenčionėlių ap jo, tas Komitetas duos visos kos Lietuvių spaudai kad ji
stebėt,
ale
tuoj
scenoje
pa

siems prisidėjusiems darbu ir
vieno Lietuvip. Kas tik
Sakoma: šalin Lenkų parei skrityje iš 90 Lenkų mokyto
talpina aukotojų sąrašus, bet
gyvas, kas tik pakruta tu sirodė kunigas, jis iš savo gūnus, visur statykim Lietu jų liko tik apie 30. Net labai savo darbuotės ir šelpimo apy apsunkinti ją dar daugiau, pra kt.
rėtų eiti ir atlikti savo par pusės gerai pakedeno tą vius pareigūnus. Bet kur dėti sulenkintose vietose tėvai iš skaitą visuomenei.
šant spausdinti atskirus gau
eigą, taip kaip geri katali pirmesnį kalbėtoją, ir iš dešimtis tūkstančių žmonių, prašė iš mokyklų Lenkus mo Dabar, kuomet eina didelis tus kvitus kiekvienai organiza DYKAI BANDYMAS
šelpimo darbas, iš jo reikalau
kai atlieka savo bažnytinę girdau kad tetulė ploja kad kurie yra vietiniai, čia gimę ir kytojus.
NUO REUMATIZMO
cijai, nedry štame.
net
kibirkštys
iš
delnų
tyš

pareigą, — sakau aš.
Į augę ir nori čia pasilikti, o šią Nustatyta kad prie Lenkų, ti smulkmenų butų nereikalin
Mes turim puikų Me
gas apsunkinimas. Užtenka
Aišku kad ir musų Konsula
— Gal ir tavo teisybė, ka.
dien dar ne visi moka Lietuvų valdinėse pradžios mokyklose
todų. nuo Reumatizmo,
kurį noriai pasiųsime
vaikeli, ale kaip tu čia tą — O t tai gerai jam atsa kalbą? ' Reikia jiems duoti lai dirbo 1027 ir privatinėse 300 susipažinti su ateinančia iš tas Chicagoje prisilaiko tos pa
kožnam šio laikraščio
Lietuvos
spauda
kad
pamatyti
čios
tvarkos
ir
lygiai
kaip
ir
kė!
—
sako
ji.
svietą sutvarkysi: žiūrėk
ko išmokti.
skaitytojui kuris tik
mokytojų,
pačiame
Vilniaus
to visuomenės komiteto dar mes yra. valstybės kontrolės įs
— Tikrai taip, tetule: Vilniaus krašte yra įvairaus
pareikalaus. Jei ken
kas pasaulyje dedasi: kas
mieste
dirbo
450
mokytojų
čiate skausmų sąna
buotę.
Kauno
spaudoje
buvo
taigos
kontroliuojamas,
būtent,
mes
laimingi
kad
gyvenam
galva tas razumas, kas ša
riuose, jeigu jie su
nustatymo žmonių. Yra ne- dirbo valdinėse ir apie 300 pri
paminėtos ir sumos kurios gau pajamų knygos gaunamos su
stingę, arba labai jau
lis tas valdovas, kas valdo tokioje šalyje kur vienas
vatinėse mokyklose. Apie 60- ta iš Amerikos.
slus, jeigu turit ken
kontrolės antspaudomis ir, me
vas tas diktatorius, kas gali pasakyt vienaip, kitas
tėti kožnoje oro per
tų
mokytojų
buvo
at70
nuoš.
Generaliniam Konsulate pri tams pasibaigus, siunčiamos
mainoj, štai jums pro
diktatorius tas užpuolikas, kitaip, ir visi pasireiškę taip. Niekad žmonės vie kelti iš buvusios Lenkijos
ga išbandyti paprastą,
imta tvarka bent kokios įplau
pigų Metodų, kuris pagelbėjo šimir taip viskas sviete eina be savo mintis jaučiamės pa nodai nemąstė ir nedarė, ir lumos.
tams.
tvarkos ir susiklausymo. tenkinti: kad neturim tei to negalima iš visų tikėtis, Mokyklų tvarka ir patalpos | kusios sumos, už ką jos bebū
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
tų,
taigi
ir
aukos,
patenka
į
Vietoj daryt ką gero, žmo sės griebti už. kuolų ir šok tik galim džiaugtis kad tu labai prastos net pačiame Vil
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
nės daro blogai, vietoj eit ti muštis dėl to kad vienas ri gana proto pasakę savo niuje. Lenkų valdžia mokyklų Į kasos žurnalą. Vėliau, drauge
daugiau, tų galėsit daryti už ma
su
sąrašu
tilpusiu
kokiame
mano
vienaip,
o
kitas
kimintis,
vėl
susitaikyt
ir
gy

išvien, jie ardosi ir skaido
žus kaštus;
Mes kviečiame iur
nesirūpino, taisymų |Į nors laikraštyje, siunčiamos
naudoti ta vaistų 7 dienas, DYK'A.1,
vent kaip broliai Lietuviai, statyba
si, vietoj pasigelbėt, jie vie
nedarė ir patiems mokytojams I Vyriausiam Komitetui. Dabar
musų kaštais. Pasiuskit savo var
— sakau aš.
ni kitiems nori kenkti, —
dų ir adresą tuojau į
algas mokėjo tik pradedant) tinėse sąlygose korespondenci
6/
4— Gerai, vaikeli, kad tu nuo 130 zlotų. Ilgą laiką iš
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3
sako ji.
ja
iš
Kauno
ateina
pavėluotai,
2708 W. F'arwell Avė. Chicago, III.
taip
išaiškinai.
Štai
kai
at

— Iš tetulės, kaip matau,
VIKINGŲ LAIVAIS
—,-----------------------------------------------tarnavęs mokytojas, išlaikęs taigi ir atskiri aukutojai dar
eis
aukas
rinkdami,
aš
duo

išeina tikras filosofas: turi
rer
Gothenburgą,
Švediją.
visus egzaminus, tegaudavo
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
siu Vilniečių reikalams vi algos tiek kiek gauna Lietuvo negalėjo gauti padėkos ir papatyrimą iš gyvenimo, ma
Laivų
išplaukimai
kvitavimo
iš
Komiteto.
Bet
są dolarį, — sako ji.
GREITAI PALENGVINAMI
tai kas daroma gerai, kas
je žemiausios kategorijos tar
Iš New Yorko:
e*
e
— Ar mes čia pešimes ar nautojas. Suprantama kad Gen. Konsulatas tuo tarpu ganedorai, — sakau aš.
Nekentčkite bereikalingai raumenų
SS. DROTTNINGHOLM
kovosim tarp savęs, Lietu prie tokios tvarkos mokykla vo du pakvitavimus po 1,000
— Ugi ar ne teisybė, vai
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
pasiekė nepaprastų palengvinimų,
Kovo 16,
Balandžio 27
voje musų pagalba buvo ir Vilniaus krašte turėjo žemai dolarių kiekvienas dėl pirmų
keli? — sako ji.
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
kabeliu pasiųstų sumų, kaip
bus reikalinga. Jeigu pe stovėti.
— Taip, tikra teisybė, to
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
Jūsų kelionei niekas nepatar
Elta. tai Nr. 687 kvitu, kuris skanimenų skaudėjimų vien išsitrindami su
naus geriau prisirengti kaip
šimes, nukentės anie, o jei
dėl ir gaila kad žmonės ne
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas liniJūsų vietinis laivakorčių agen
ba:
gu gražiai sugyvensim, vi
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
praktikuoja tą ką gyveni
tas.
lengvinimų. Virš 17 milijonų bonsiems bus smagiau: ir čia ©ISLANDIJOJE, vienoje sa “D. G. Lietuvos Gen. Konsumas sūriai pamokina, bet
.kučiu jau išparduota. Todėl neati
Swedish
American
Line
mums, ir ten jiems! — sa loje šiaurėje, nėra nei kalėji■ lui p. J. Budriui. Giliai sujau- 4 West 51st St. New York, N. Y. dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
visada linksta į tą* pusę kur
Pain-Expellerio. Reikalaukite Painmų nei policijos.
i dinti brolių Amerikos Lietuvių
Gerb.
Tetulė.
kau
aš.
lengviausia, o ta pusė visaExpellerio su inkaru ant dėžutės.

Gerb.

Kaip Tvarkoma Lietuva ir kaip Valdomas Vilnius
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Ar Gausime Savo?

OO TVIFTAI!
AtAi. 1V11-4 1/*>.!•

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas Vilniuje 22 metai at
gal, to fakto įgyvendinimas ir Lietuvos valstybės išlai
kymas per tiek audringų pasaulinio gyvenimo metų yra
didelis nuopelnas visos Lietuvių tautos, kuri nuo Pasau
linio Karo pradžios iki Vasario 16-tos, 1918 metų ir po
to įtemptai dirbo ir kovojo išlaikymui sau priklausomos
vietos po saule.

Lietuvą šiądien valdo maišytos — senoji ir naujoji
— gentkartės: senoji kuri yra dar gana stipri vadovau
ti, kuri praskynė kelią musų tautai į Laisvę, ir naujoji,
kuri jau gana pribrendo stoti į darbą ir rūpintis savo
šalies ir savo tautos ateitimi. Jie turi keliariopai sun
kiau dirbti ir rūpintis, nes Lietuva yra jų pasaulis, jų
namai, jų pragyvenimo, jų visų laimių šaltinis. Jie ir
dirba, rūpinasi, kovoja, ką matome iš jų nuo veikių.

Mes Amerikos Lietuviai — tik senoji gentkartė
gyvename maloniais prisiminimais, kad anais juodais
musų tėvynės metais, būdami dar jauni, stiprus, ener
gingi, galėjome gausiai prie atsisteigiančios musų val
stybės prisidėti ir kad tos pastangos nenuėjo veltui.
Šiądien mes Amerikoje keliame savo Tautos Vėlia
vą greta Amerikos vėliavos, ir nesijaučiame menkesni
ir prastesni už bent kurios kitos tautos žmones.
Visam tam reikėjo darbo, kovų ir pasiaukojimo. To
gyvenimas reikalauja iš pavienio, iš šeimos ir iš tautos.
Nei vieno šių gyvenimas ir ateitis nėra užtikrinta jeigu
nedės visų savo pastangų laikytis kitų lenktyniuotojų
eilėje, jeigu nesiverš į priešakį, jeigu nekovos už tai kas
jam teisotai priklauso.
Tose kovose, darbe ir pasiaukojime .reikalingi va
dai ir reikalingas susiklausymas. Bukim mes visi —
visame pasaulyje išsisklaidę ir tie kurie (Lietuvoje gyve
na — kaip sandari, vieninga šeima, kurios vieno nario
reikalai turi būti musų visų reikalai, ir eikime su tau
tos vadais, remdami juos jų pastangose. Tada musų
Tauta gyvuos laisva, musų Valstybė išsilaikys kitų val
stybių tarpe kaip joms lygi, ir mes Lietuviai busim gar
bės ir prakilnumo žmonės!

siu 22 metų Neprikausomybės sukakties proga, var
de tūkstančių savo skaitytojų, Dirvos Redakcija sveiki
na musų Tautos Vadų, Respublikos Prezidentą Antaną
Smetoną, visą Lietuvos Vyriausybę ir musų brolius gy
venančius Laisvoje Tėvynėje su atgauta istorine sosti
ne Vilnium.!
TZODEL šiame kare nei Vokiečiai Paryžiaus nei Londono, nei Prancūzai arba Anglai Berlino ir kitų
tos ar tos šalies didmiesčių neužpuola orlaiviais, kas la
bai lengva padaryti? Kiek matyti, ir viena ir kita ka
riaujančios pusės apsiriboja užpuldinėjimais tik preky
binių ir kariškų objektų — laivų jurose, ir kai kada ka
riški! stovyklų. Miestų, kaip daryta Ispanų naminiame
kare, orlaiviais negriaunama.
Mat, abi pusės prisibijo ir prisilaiko nuo to. Nes
jeigu viena kuri pusė pasidrąsintų užpulti kitos pusės
didmiesčius, antroji pusė darytų tą patį, ir keršydama
dar su didesniu žiaurumu pultų. Todėl tai, nors kariš
ki lėktuvai ištobulinti padarymui kuodaugiausia nuo
stolių priešų teritorijose, jų veikimas kiek galima labiau
varžomas, o tuomi išlieka gyvais ir sveikais tūkstančiai
žmonių, kurie kitais atvejais turėtų nekaltai nukentėti.
$
Kiek kitaip einasi Rusų-Suomių kare, kur viena pu
sė jaučiasi žymiai galingesnė: ten Sovietų lėktuvai šim
tais puola Suomijos miestus, ir padaro nuostolių, tačiau
gėdindamiesi savo tokio darbo Maskvos valdovai sten
giasi leisti į pasaulį žinias buk Suomijos sostinės Hel
sinkiu jie dar visai nesą orlaiviais užpuolę....
Rusai tuos užpuolimus daro žinodami kad Suomija
turi mažutį oro laivyną ir juomi negali padaryti jokių
žymių nuostolių Rusijos miestams.

IŠ Kopenhageno, Danijos sostinės, pranešama kad gal
* bus sudaryta pasaulinė prieš-komunistinė sąjunga iš
gelbėjimui Suomijos ir sulaikymui komunizmo plitimo
Europoje. Prie to be abejo daug prisidės Prez. Roose
velto pasiuntimas į Europą savo specialiu tėmytojo ir
tyrinėtojo Welles.
Nekurios didžiosios valstybės, kaip Italija, Britani
ja ir Prancūzija deda pastangas remti Suomiją, ginklais
ur kitais karo reikmenimis. Panašiai gelbėdama Ispani
jos sukilėlius Italija išlaikė Ispaniją nuo pateikimo į rau
donųjų valdžią. Vienas nepatogumas su Suomija kad
ji Italijai nepakeliui ir turi mažos reikšmės pietų Euro
pos gyvenime.
DREZ. Roosevelt priėmė Amerikos Jaunimo Kongreso
* kvietimą ir nuvyko kalbėt jų suvažiavime Washingtone. Ta jaunimo organizacija yra komunistų vadovau
jama. Prezidentą kalbėti jie kviečia didesniam suve
džiojimui kitų Amerikos patriotingų jaunuolių. Roose
velt savo kalboje, pasmerkė Sovietų Rusiją už jos užpuo
limą Suomijos. Dėl to iš jaunuolių burnų išsiveržė ne
pritarimo kauksmai. Amerikos laikraščiai prezidento
kalbą tame jaunimo suvažiavime vadina “veltui suaikvota kalba”.

Iš Lietuvos pranešta kad į
Maskvą nuvyko Lietuvių dele
gacija, kuri galutinai nustatys
Lietuvos-Sovietijos sienas. Tas
katalikų laikraščiui Amerikai
sukėlė viltį kad Lietuva, gali
būti, galės gauti tuos Lietuvius
kurie tapo palikti Sovietijai.
Musų visuomenė, kaip žino
ma, čia ir Lietuvoje, reiškė di
delio nepasitenkinimo kad Lie
tuvai negrąžinta Švenčionys,
Marcinkonys ir kiti grynai Lie
tuviški kraštai. Kai kurie mu
sų labiau partyviški katalikų
laikraščiai net grynu pinigu
ėmė melą buk Lietuvos dele
gacija nežinojus savo krašto
geografijos! Bet toje delega
cijoje buvo vienas žymiausių
Lietuvos katalikų vadų, Bizau
skas.

džiama narių pinigai dėti tik
į valstybinio tipo bonus.
Redaktorius siūlo šį draudi
mą vėl konstitucijoje įdėti.
Tėvynės redaktorius, prie
progos, lyg bara buvusias S.
L. A. Pild. Tarybas. Bet, re
gis, jis ir tada buvo SLA. na
riu, dalyvavo seimuose, ir mo
kėjo plunksną naudoti. Ar kė
lė jis kur balsą prieš dabar
netikusiu randamą paprotį?
Regis ne. Todėl sutinkant
su jo pasiūlymo sveikumu, ten
ka atmesti visokį jo buvusių
SLA. valdybų kritikavimą.

Voldemaras Gryžta

SKAITYMAI

HORACE GREELEY GYVENIMAS

Vargšas Berniokas, kuris Savo Dideliu Pasiryžimu Pasiekė Aukštybes

TTORACE GREELEY gimė 1811 metais Am1 * herst, N. H. Jis buvo sūnūs vargingų ūki
ninkų. Vargingi jo tėvai buvo pasisamdė ma
žą sklypelį žemės, ant kurio, abu dirbdami ir
vargdami, neturėjo kada su mažu Horace nei
pasikalbėti. Tik kartais vakare motina apsa
kinėdavo mažam savo sunui visokius nuotikius
iš gyvenimo pirmųjų ateivių Amerikoje.
Kartą mažutis Horace stovėjo prie savo ne
toli gyvenančio kaimyno kalvės ir atidžiai žiu
LIETUVOS plačiuose ir siau rėjo kaip kalvis stropiai dirba savo darbą. Kal
ruose geležinkeliuose dirba iš vis patėmijęs mažo Horace susidomėjimą sako:
viso 7,118 žmonių, iš kurių pla “Mažuti, kai užaugsi tai ir tave išmokinsiu šio
čiuose keležinkeliuose dirba amato”. “Ačiū tamstai,” atsakė Horace. “aš
6,224 ir siauruose — 884.
geriau busiu spaustuvninku”.
Po Pietų šaukštai
Laikinų dieninių darbininkų,
“Tai ' neįmanomas dalykas,” juokaudamas
Tėvynsė redaktorius ilgu re samdomų pripuolamiems dar atsakė kalvis, “juk gi spaustuvninkai dirba kny
dakciniu nurodo kad SLA. Pil bams, plačiuose geležinkeliuose gas, leidžia laikraščius; reikia būti mokytam
domoji Taryba, pasinaudoda dirba 1,327 ir siauruose — žmogui, ir kaip tu galėsi to pasiekti?”
ma 1930 metais pakeistos kon 475 darbininkai.
Jaunam Horace šie žodžiai giliai įstrigo į
stitucijos leidimu, pirko preky Vilniaus srities geležinkelius
binių ir pramoninių bonų, ku atgavus, su jais atiteko ir ten širdį. Jis su visu atsidavimu pradėjo mokytis.
rie Susivienijimui davė $190,- buvę įvairus geležinkelio tar Vos turėdamas devynis metus jau jis buvo per
000 nuostolių, nes bonų vertė nautojai, o jų išviso iki šiol jau skaitęs visas knygas kokias tik turėjo ir kur
krito. Senoje SLA. konstitu įregistruota net 4,010 žmonių. tik jas galėjo gauti. Horace tėvas prenumera
cijoje Tarybai buvo drausta Iš jų tuo tarpu priimta 1,646, vo vieną mažą savaitinį laikraštį. Vaikas lauk
pirkti tokie bonai, ir buvo lei i nepriimta ir atleista 2,364 žm. davo tos dienos kada laiškanešys atneš tą laik
raštį. Kartais net pusiaukelyje jis pasitikdavo
laiškanešį ir gavęs laikraštį sėsdavo šalikėlyje
ir jį godžiai skaitydavo, o vakare tėvams viską
iš atminties atpasakodavo.
Jaunas Horace pabaigęs dvyliką metų am
žiaus priverstas buvo eiti kur nors jieškoti už
sidirbti ant kąsnio duonos. Atsisveikino su tė
vais ir iškeliavo į Pennsylvaniją, kame susira
do nemažą spaustuvę ir drąsiai ėjo prie spaus
tuvės savininko prašyti darbo. “Ar tamsta esi
šios spaustuvės savininkas?” “Taip!”, tarė sa
vininkas. “Aš norėčiau įstoti pas tamstą mo
VILNIUS
kytis spaustuvės amato.” “Bet, mano mielas”,
O mieste, į tave žiurėjau
tarė savininkas žiūrėdamas su abejingumu į
nuo švento atminimų kalno
Horace lopytus drabužius ir į jo rudus plaukus,,
ir melstis ir dainuot norėjau,
“ar tu turi tam reikalingą patyrimą? Tas dar
pakelt džiaugsme ant delno.
bas nėra taip lengvas kaip tau dabar rodosi. Ar
esi buvęs kokioje mokykloje?” “Mokyklos ne
Pakelt ir nešt tolyn, už vėjų,
su lankęs, bet skaičiau labai daug ir tikiu kad
viršūnėmis, pakalnėm —
nemažiau
išmokau kaip bučiau buvęs mokyk
sušildyti kvapu kūrėjo
loje
”
.
it žiedą nušalnotą švelnų.
Spaustuvės savininkas tokia Horace drąsa
Krauju ir ašarom žydėjai,
persitikrino kad jis daugiau žino už savo vien
naktinės gėlė šalnos-----mečius berniukus, kurių mokymui buvo padėta
o aš pakelt tave norėjau
daug vargo ir pinigo. Spaustuvninkas priėmė
ir nusinešt per kalnus.
Horace į darbą su labai mažu atlyginimu. Bet
“Dienovidis”
Benediktas Rutkunas.
i neužilgo ši spaustuvė pateko į skolas ir turėjo
i užsidaryti. Horace netekęs darbo pasijuto sun. kiose sąlygose, nes nebuvo nieko susitaipęs, ka: dangi viską kas likdavo nuo pragyvenimo atiVAI NORĖČIA ...
■ duodavo savo tėvams.
(Liudas Gira)
Horace turėjo kur nors susirasti darbą; jis
Vai, norėčia nežinoti
nukeliavo į New Yorką ir ėjo per spaustuves,
Kad vargeliai žmones spaudžia,
jieškodamas vietos. Nors Horace buvo jau ge
Vai, norėčia užsimiršti
rai pramokęs spaudos darbą, bet visa nelaimė
Apie dalį jųjų graudžią!
buvo jo išbalęs veidas ir jo rudi plaukai, kurie
Vai, norėčia aš užmiršti
baidė nuo jo kiekvieną spaustuvės už vaidą.
Vilniaus Universiteto huma
nitarinių mokslų fakultetas iš
rinko Voldemarą profesorium.
Tokiu budu šis vyras vėl gryž
ta prie mokslinio darbo Lietu
voje. Tai smagus ženklas, nes
šiądien Lietuviams reikalinga
visų savo mokytų žmonių dar
bo ir pastangų.

Žemės kovą, vargą, melą —
Vien svajoti, vien sapnuoti
Apie laimės idealą!
Vai, norėčia vien svajoti
Apie meilę šviesią, didžią,
Kur, nedrumzdžiama rytojaus,
Rojaus gėlėmis vien žydžia....
Apie burtų karalaitę,
Kur sapnuos lyg saulė šviečia —
Apie laimę-laimužėlę
Tai dainuoti aš norėčia!. ...
Tai norėčia užtaisyti
Liriksman tonan savo lyrą,
Tik tos ašaros ant stygų
Nejučiom iš akių byra....
Linksmą dainą, dainą šaunią
Padainuoti, vai, norėčia —
Tik skaudus žmonių vargelis
Spaudžia sielą, širdį kniečia....
Noriu pats Unksmių dainelių —
Kankliai gi vien žmones virgdi,
Ką gi — kanklius sudaužyti
Ir užmiršt gal savo širdį ?!....
Pasakykit, geri žmonės,
Duokit patarti protingą —
Kur surasti, kaip grąžinti
Ramumėli kad lis dingo?!.

y

PRASIDEDA NAUJAS GYVENIMAS

Nuvargęs Horace vaikštinėjo po miesto
gatves nežinodamas ką pradėti ir kaip laukti
rytojaus.
Bet štai vienoje valgykloje išsikalbę*
jęs su tulu kurpium, kuris jam patarė eiti Į
“West Printing” spaustuvę, ten esą reikalauja
darbininkų. Sekantį rytą dar anksti Horace
jau stovėjo prie tos spaustuvės durų ir kartu
su jos darbininkais įsiveržęs į vidų puolėsi prie
užvaizdos prašyti darbo. Užvaizdą pasigailėjęs
nuvargusio bernioko davė jam darbą, bet ilgai
jo laikyti neprižadėjo, delei jo prastos išvaiz
dos ir jo rudų plaukų.
Užvaizdą norėdamas jo kuoveikiausią atsi
kratyti padavė jam surinkti knygas rašytas ke
liomis kalbomis, kurių kiekvienas darbininkas
nenorėjo nei į rankas paimti. Bet labai nusiste
bėjo pats užvaizdą ir kiti darbininkai kada Ho
race atidavė puikiai atliktą darbą, kaip nebūtų
galėję padaryti nei vienas kitas darbininkas.
Užvaizdą tada pamatė ir suprato kad Ho
race Greeley yra nepaprastų gabumų vaikinas ir
prižadėjo jam darbą ant visados.
Dabar Horace Greeley prasidėjo naujas gy
venimas. Jis savo tvirtu ir teisiu budu bei di
džiu stropumu laimėjo visų meilę k prisirisi-

mą. Po tūlo laiko jis likosi tos spaustuvės pu- |
sininku. Jis patapo tų laikų žymiausias rašy-1
tojas ir 1831 metais išleido laikraštį “The New
Yorker”. šis laikraštis buvo savaitinis*. Bet |
Horace Greeley savo redakciniais straipsniais |
pritraukė daug skaitytojų.
šalia šio laikraščio jis buvo pakviestas re-|
daguoti laikraščius “The Jeffersonian” ir “The |
Log Cobin”. Horace Greeley teisingai tarnavo
šiems laikraščiams, ir savo raštais pritraukė 1
daugybes skaitytojų.
Galiaus Horace Greeley, būdamas tik 30 J
metų amžiaus, įsteigė laikraštį “The New Yorkl
b
Tribūne”. Tai buvo Republikonų viešas laik-|
raštis, kurį jis pats redagavo per trisdešimts |
metų. Kaip padavimai sako, šio laikraščio re-1
dakciniai straipsniai buvo “papuošti brilijan-i
tais”.
Horace Greeley daug kartų bandė eiti į po-J
litišką valdišką vietą. Bet po kiekvienų rinki-1
rnų jis pralaimėdavo. Priežastis buvo tame jog |
jo visi draugai bijodami kad jis užėmęs valdiš-|
ką vietą neprarastų savo rašytojo karjeros, nie-|
kad nenorėjo už jį balsuoti. Tik per trumpą |
periodą — 1848-9 metais — jis buvo Kongreso |
nariu. Taipgi 1872 metais -jis tapo nominuotas B
kandidatu į Amerikos prezidentus. Bet ir čial
pralaimėjo per 700,000 balsų prieš savo oponen-|
tą Gen. Ulysses Grant. Dar neužbaigus tų rin-|
kimų balsų skaitymą Greeley mirė. Mirtis jį|
paėmė gyvenant, Pleasantville, N. Y.
Horace Greeley visą savo gyvenimą dirbo!
žmonijai. Nors ir tapo turtingu, bet niekad ne-I
nustojo savo prastumo. Nors daug gaudavo!
priekaištų nuo savo turtingų draugų, bet jisf
niekados neužmiršo savo jaunystės dienų vargui
ir davė pagalbą visiems kur tik matydavo rei-f
kalą.
x
Nors ir daug laiko prabėga ir toki dideli iri
garbingi žmonės eina į. užmirštį kasdieniniame!
musų gyvenime, bet jų darbai lieka užrašyti antg
visados. Horace Greeley yra užrašytas visose!
Enciklopedijose kaipo didelis ir garbingas žmo-1
gus.
.
H
Jo mirtis uždavė didžiausi smūgį visos apie-i
linkės gyventojams. Mirus tam dideliam ir!
garbingam žmogui visa apielinkė užsidėjo sau g
gedulą. Visi raidžių statytojai sudėjo aukasj
jam paminklą pastatyti. Kame paminklas tapo J
pastatytas istorija visai to nepasako. Bet sa-|
ko kad paminklas tapo nulietas iš vienų raidžių|
atsiųstų iš visų spaustuvių.
Horace Greeley gyvenimas duoda mums]
gražų pavyzdį ką gali pasiekti darbštus, teisus]
ir mokslą mylintis žmogus.
Nuo Horace Greeley daug ko galime pasi- j
mokyti ne tik savo darbo kryptyje bei savo tur- ] Įi
to suvartojime, nes nieko drauge nenusinešime į
į savo užgrabinį gyvenimą. Jei ką gero pada- j
rysime žmonijai, tas liks amžinu paminklu.
|
A. Padegimas. |

Skubėkit Įsigyti šią naudingą knygą į

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00
Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
kasdieninių ir .sunkių ligų ir nesveikumų
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų.
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
Iki dar j y turim, po $1.00 (persiunti
mui j kitą miestą reikia pridėti 10c.)

SAPNINlNKASl
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
namuose.

g
H
§

Kaina su prisiuntimu $1.00.

I

Reikalaukit uDirvoje”
6820

Superior Avė.
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ATVIRAS LAIŠKAS

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

nors jis ir bandys įrodyt kad
jis yra SLA. pirmininkas.
Žinantis.

Pasaulio Lietuvio, Gruodžio mus pašieps, ir manys jog mes
15 d., 1939 m., laidoje randasi esame bailiai, arba kad ‘mes
SKIRIUS katalikiškame
straipsnis: “šiurpus Vilniaus nuo jų kokių nors malonių pra
Drauge,
komunistų Vilnies L.
Kalinių Atsiminimas”. Tame šome.
J. S. Sudavas.
Pruseikai
šitaip :
rašte Juoząs Taraila papasako
ja ką jis patyrė ir nukentėjo
Visi Pruseikos
vedamieji
nuo “šliachetnų” Lenkų bude TŪLAS žurnalistas rašo jog
straipsniai dega “broliška” ne
lių esant per devynis metus ir “Tik užgesinę savyje nedory
apykanta ir karšta agitacija.
bes,
mes
galime
auginti
ir
stip

vieną
mėnesį
Lenkų
“
mocarŠtai jis velniop siunčia Cham
Kaip kiti Lietuvos valdovai nuo seniau taip
(Tęsinys iš pereito nr.)
rinti dorybes: brolišką meilę,
stwos
”
kalėjime
už
Lietuvystę.
berlain,
Daladier, nes jie jau
ir Algirdas, po savo myrio garbingai tapo ant
toleranciją, savitarpę pagalbą
šį
straipsnį
Amerikos
Lietu

bolševikų persėkiotojai ir Hit
laužo sudegintas su mylimu žirgu, šarvais ir
lerio priešai.
DID. KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO ginklais, Sulyg tų laikų papročio, laužui degant į viai turėtų perleisti per savo ir kooperaciją ir širdies links
skiltis, kad čionaitiniai Lietu- mybę.”
Su visa energija gina Sovie
MIRTIS
susirinkusių žmonių minios į ugnį mėtė lūšių i vus aiškiai supažindinti su tik Argi!
tas, garbina jų civilizaciją:
ir kitų žvėrių nagus, kad jo vėlė turėtų kuom rais faktais kokie įvyko “bro Pasirodo jog gerai supranti
Civilizacijai išeis ant naudos
užsikabinti už stačių uolų, keliaujant į pamir- liams” Lenkams ponaujant mu tą kas reikia daryti su nedory
ir
Sovietų stiprėjimas. Jie at
Į KI 1377 metų kryžiuočiai negalėdami Lietu- tini gyvenimą.
‘•'U,
V. S. Jokubynas.
bėmis, patapimui padoriu žmosų tėvynės sostinėje.
stovauja
daug tobulesnę civili
1 vius galutinai užkariauti, ėmė pamėgdžioti
PRALAIMĖJOM
Negana to. Kuris nors ra- gum. Bet.... bet tik tada
(Bus daugiau)
zaciją, kurioj nėra tautų ne
Lietuvių taktiką. Prasimanė greitų žirgų, pa
sėjas iš pačių Vilniečių turėtu užgesinai savo nedorybes kuoKą gi pralaimėjome mes?
apykantos, kaip dabartinėj Vo
daugino žvalgus, pratinosi prie didesnio vargo,
surinkti nors svarbesnius fak- met nedorybės apleido ta vo
Wilkes-Barre, Pa., pralaimė kietijoj ir Britų imperijoj.”
ėmėsi naudoti pasalumus, ir visa tai ėmę praktus daugiau nukentėj usiu ir triupą, lyginai išvalgyto kiau- jo SLA. centrą.
IŠ NAUJOSIOS LIETUVIŠKOS
Taigi mes tą “galingą Sovie
tikon, savo kariuomenę išleido i Trakų, Alytaus
nužudytų Lietuvių už Lietuvy šinio kevalą. Tada tik į są- Bostonas
F. J. Bagočių. tų civilizaciją” regime tankais,
šlavyną
mest
I
.
..
.
LITERATŪROS
ir Meriknės apygardas. Bet pirm šį žygį pra
stę Vilniuje ir Vilniaus krašte
New Yorkas — SLA. sekre- granatomis ir bombomis griau
J. S. Sudavus.
ir išleisti knygą. Tada, šita
dedant, Į Karaliaučių atvyko Austrijos kuni
toriaus raštinę ir spaustuvę,
nančius kultūringosios, ramios
gaikštis Albertas su daugybe savo kareivių, ku
Iš naujametinės literatūros, išleistos Lietu knyga reikia perrašyti (išver
SLA. nariai — 1 nuoš. savo Suomių tautelės miestus. Pru
rių priėmimui kryžiuočiai Karaliaučiuje suren- voje, pažymėtinos: Kazio Binkio poema “Kęs sti) į Anglišką, vėliau į Pran
pinigų.
seikai atrodo kad Sovietuose
gė dideles ir iškilmingas vaišes, ir kelias dienas tutis pas Gediminą”, iliustruota, jauniems skai cūzišką ir Vokišką kalbas ir
Laimėjo
Pittsburghas
—
BaWASHINGTON, kanas, Dargis ir Baltrušaitis. ne iš neapykantos bet iš meiišdalinti plataus pasaulio viepasivaišinę, leidosi Lietuvos gilumon.
tytojams knyga, išeinanti Sausio mėnesį;
lės šaudo savuosius, kad Suošose skaityklose.
D. C.
Kelios Pittsburgho raštinės mius irgi puola iš meilės, ReiPer Šešupę persikėlę savo nutiestais tiltais
Petro Cvirkos pasakos “Buvo Senelis ir Se Šitos knygas parašymą ir
darbininkės, nes ne visos da ktų ir agitacijai Jau bent kiek
atvyko prie Nemuno, kur radę 610 prirengtų nutė”, mažiems skaitytojams.. Abi leidžia Spau vertimus į kitas kalbas finanbartinės
SLA. centro raštinės logikos turėti!
valčių, jomis persikėlė per Nemuną ir pasisu- dos Fondas.
savimą manau butų lengvai
AMERIKOS LIETUVIŲ DRtarnautojos
norės keltis iš New
kę kiton pusėn siaubdami ir niekur Lietuvių
Stockholme, Švedijoje, išėjo Rusų kalba Es galima sukelti šioje šalyje, jei JA. Sausio 14 d., Amerikos
Yorko
nuo
tėvų ir giminių ir
pasipriešinimų nesutikdami, atsibeldė iki Rasei- tų poeto Aleksio Rannito eilėraščių knyga apie tik musų vietinė spauda rems Lietuvių Draugija Washingtovažiuot
į
surukusį
Pittsburghą.
nių, kur sutikę vieną Lietuvių būrelį einant iš Lietuvą, pavadinta “Via Dolorosa” (Skausmų šį svarbų sumanymą. Aš pats ne, išrinko 1940 metams naują |
YOUNGSTOW'N
Bus vietos keletui naujų “pa
vestuvių, be jokių sunkenybių jį nugalėjo, ir Kelias). Vertėjas — žinomas Rusų poetas Igo nuo savo burnos atitraukdamas valdybą, kurion ineina šie:
f
rinktųjų”.
paskui tuom besidžiaugdami, Raseiniuose tris ris Sieverianinas. Kaip autorius Rannits, taip skanesnį kąsnį', taupysiu kny Pirmininkas — Albert W.
Shupienis,
Bagočius iš džiaugsmo atbė MIRĖ. Vasario 3 d. mirę
dienas baliavojo. Paskui viską teriodami leido vertėjas Sieverianinas apie Lietuvą, jos žmones, gos išleidimo parėmimui.
Kito budo bei priemonės su Vice pirm. — Albert P. Ross gęs į Keleivio redakciją išgąs Liudvisė Rudzinskienė, 49 m.
si į Airiogalos apygardas, kurias naikino per gamtą, papročius, žavingą pajūrį, Vilnių išsisikalbėti su ponais Lenkais I Rašt. — Mary I. Andrulonis, dino visą štabą, pasakydamas amžiaus. Šiame mieste pragyaštuonias dienas, ir vis stebėjosi kad niekur ne reiškia gražiausiais žodžiais.
nėra, kaip tik per kultūringų
Ižd. — Joseph Gabrilowitz. kame dalykas, kad “Laimėjau veno 32 metus. Buvo palaidota
susitinka su Lietuvių pasipriešinimais. Taip
Apie Vilniaus gryžimo Lietuvai istorinę 28 didelių tautų literatūrą, kuri
Draugija turės paminėjimą SLA. centrą, raštinę ir spaus Vas. 7 d., su bažnytinėmis ap
jiems belėbaujant prasidėjo rudens darganos. dieną Spalių autorius taip išsireiškia: “širdies nušvies Lenkų viešpatavimo
Lietuvos Nepriklausomybės su tuvę, na ir advokatūrą Pitts eigomis, kurios atsibubo Lietu
Oras atšalo, prasidėjo lytus ir krušos, kloniai valia galima išvysti kaip žiba bažnyčių siuletai laikotarpį Vilniuje — nusvies kaktuves Vasario 18 d. Tą burgh e.”
vių šv. Pranciškaus parapijoje.
visur užtvino taip kad raitieji neprieteliai turė ir spindi Lietuvą veidai, atsisveikinant su sun Lenkų “kultūrą” ir “humaniš dieną, nuo 10 vai. ryto, ImmaBagočius deda didžiausias Paliko nuliūdę vyras, du sū
jo keliauti arkliams iki pilvų brendant per pur kiu ir tamsiu gedulu” (turima galvoje 19 metų kumą” su Lietuviais kaipo ma culate Conseption bažnyčioje pastangas gauti teises prakti- nus, viena duktė, ir viena se
vą. Tokiose aplinkybėse parsiėjo teriojimus trukusią Spalių 9 dieną). Ta pati knyga bus žuma buvusia Lenkijos mocar- atsibus Lietuviams skirtos pa kuot advokatūrą Allegheny ap suo čia; Lietuvoje liko sesuo,
stvoje.
baigti ir gryžti namon, dar ir todėl labiau kad greitu laiku išleista ir Estų kalboje.
maldos.
skrityje (nors nežino ar bus du broliai ir daugiau giminių.
pritruko maisto, o nuo permirkimo ir peršalimo
Vakare, nuo 7 vai., Roger išrinktas SLA. prezidentu ir Paėjo nuo Jurbarko. Velio
Už 1939 metus Lietuvoje išdalintos litera Mes žinodami Lenkų būdą
patys ėmė sirgti ir mirti, del ko daugeliui tų už tūros premijos. Valstybinė literatūros premija bei kulturingumą, negalim ti Smith viešbutyje, banketas.
ar teks į Pittsburghą keltis).
nė prigulėjo prie SLA. 157' kp.,
Bankete dalyvaus įžymesnių
Bet ar gaus? Pennsylvani- taigi kuopa nupirko gyvų gė
puolikų Karaliaučių pamatyti daugiau jau ne paskirta Bernardui Brazdžioniui. Spaudos Fon kėtis kuomet nors tiesiog ir
draugiškai nusikalbėti su Len Amerikiečių Lietuvių draugų ir ja
, yra viena valstija kur labai lių bukietą laidotuvėms. Kuo
teko.
do — Krėvei-Mickevičiui.
kais. Kuo daugiau mes Į Len- bus atliktas pritaikytas pro sunku iš kitos valstijos atvy pos nariai reiškia gilios užuo
O Lietuviai giriose išsislapstę laukė kada
j kus kalbėsime tuo.daugiau jie gramas.
J. J. Waicikauskas, kusiam gauti advokato teises, jautos likusiai šeimai.
Ai.S.
jie suvargę ims gryžti. Sužinoję kokiomis vie
tomis jie pasiryžo keliauti atgal, paspendė jiems
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
spąstus: Tinkamesnėmis vietomis žemaičiai iš
KRONOLOGIJOS
kasė rėdus gilių duobių, duobes apdengė šako
mis ir užpilstę žemėmis, iš šonų apdėjo velėno
mis taip kad atrodytų lyg naujai ištaisyti vieš 1516—Didis Lietuvos kunigaikštis Zigmundas
II Lenkijai priskyrė žemę Lietuviškų gi
keliai, o šian ir ten papjovę medžius, patys
minių, Jatvingių ir žalgirėnų.
pasislėpė tankumynuose ir laukė gryžtančių už
-Lietuvių
karas su Moskvos kunigaikščiu
1517
puolikų. Kada jie girion įjojo, ant jų ėmė griū
Vosilium.
ti papjauti medžiai, tratindami raitelius ir jų
1521
—
Zigmundo II derybos su Moskvos kuni
žirgus. Kiti tai pamatę ir išsigandę leidosi į
gaikščiu Vosilium.
nuduotus vieškelius ir ten susmuko į ušslėptas
duobes. Tada žemaičiai iš tankumynų iššokę 1522— Gardino seime dideli barniai D. K. Zig
mundo su didžiūnais.
su brūkliais juos pridobė. Yra sakoma kad ta
da virš 10,000 Vokiečių ir Austrų pražuvo Že ' 1523—Prūsija paskelbta kunigaikštyste su sos
tine Karaliaučiuje, valdžioje kryžiuočių
maičių spąstuose. Už tą savo nelaimę Vokie
mistro Albrechto, kuris turėjo klausyti
čiai per daugelį ilgų metų ant žemaičių pyko
Didžio Lietuvos Kunigaikščio ir Lenkijos
ir juos pravardžiavo rakaliais, del to kad tie
karaliaus. Kryžiuočių ordinas galutinai j
juos nugalėjo ne atviroje kovoje, bet pasalumu.
likviduota.
Ir šiądien Vokiečiai žemaičių nekenčia daug la
žiemos slogutis yra tai sezoninis nuslūgimas kūniškos sveikatos ir atsparos prieš li
į
1529
—
Zigmundas
II
Lietuvai
kunigaikščiu
pagas,
kas paliečia taip daug žmonių šiame žiemos ir ankstyvo pavasario klimate,
biau negu kitų Lietuvių.
Zigmantą
Augustą,
9
skyrė
savo
sunų
žiemos slogutis paeina daugiausia del stokos spindulių—kas reiškia saulės šviesos!
Bet po tų laimėjimų Lietuvai atsivertė kimetų vaiką.
Suv. Valstijų Oro Biuro rekordai Clevelande per praėjusius 42 metus parodo kad
tas jos istorijos lakštas. Didis kunigaikštis Albėgyje “žiemos slogučio mėnesių” mes gaunam mažiau negu trečdalį saulės spin
kilęs
maras
;
Vilniuje
1529
—
Lietuvoje
siautė
girdas karuose privargęs ir pražilęs, sulaukęs
dulių negu gauname vasaros laiku.
miegaisras
sunaikino
tris
ketvirtclalius
senatvės, sušaukęs tėvūnų susirinkimą, ir savo
Su
tiek
mažai saulės šviesos (Gruodžio mėnesį buvo 13 dienų kurias saulė visai nepa
sto.
vieton paskyręs jauninusį savo sūnų Jogėlą, at
sirodė
per
debesis) daugelis žmonių neturi gana šviesos nt atlikti savo kasdieninius
sisakė nuo valdžios _ir tūlą laiką liuosai pagyve ! 1530—Vilniuje susirinkę tėvynai paskelbė Liedarbus be akių įtempimo!
tuvos įstatymus.
nęs, numirė. Gailėjosi jo visa Lietuva, nes tai
Nuolatinis akių įtempimas buria priežastimi nusidėvėjimo, nervų įtempimo ir protiško
buvo išmintingas, narsus ir galingas valdovas,
nusialinimo.
Tais žiemos slogučio mėnesiais visos tokios aplinkybės duoda žmogui
v
visuomet savp valdžioje turėjęs iki 40,000 šar
galimybę greičiau pagauti šaltį, grippą, influenzą ir kitas ligas.
vuotų kareivių, su kuriais leidęsis kariškan žyJus galit išvengti akių įtempimo—ir tuo budu pašalinti vieną priežastį žieniinio slogučio
gin, retai kada gryžo nelaimėjęs. Su savo bro
naudojant Sight-Saving Lempas
dienos mteu kaip ir vakare atliekant artimą
liu Kęstučiu jam valdant šalį, Lietuva išsiplė Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
darbą.
tė nuo Baltijos iki Juodųjų jurų, ir nuo Dono
VA
”
.
Joje
surašyta
daugybė
žmonių
atsimini

iki Bugo ir Dunojaus, ir tuos žemės kraštus Lie
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
VASARIO IŠPARDAVIMAS
tuviai paskui valdė per suvirs 400 metų, net gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
kol Lietuvius ėmė valdyti Lenkai. O Vokiečiai su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
SIGHT-SAVING LEMPU
visokiais budais ir įvairiomis priemonėmis per kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo
Bėgyje Vasario, daug Didžiojo Clevelando par
300 metų Lietuvą kariavę, neįstengė ją sunai kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose
davėjų siūlo vėliausio stiliaus l.E.S. Sight-Sav
ing Lempas naujomis žemomis kainomis.
kinti.
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai
Šie išpardavimai duoda jums progą apšviesti sa
Algirdas buvo geros širdies ir ramaus bu giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik
vo namus visai žema kaina.
,
do žmogus, visuomet su šypsą veide. Nelaimė patvirkusioms ponams nepatektų, šiurpas net
Sight-Saving Lempų Ypatybė
Kiekvienam name turėtų rastis bent viena Sightse ir laimėjimuose niekad jis neparodė despera krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą
Saving Lempa kožnam šeimos nariui—išvengi
Sight-Saving Lempos moksliškai
cijos nei entuziazmo, į viską žiurėjo šaltai ir beskaitant, Pasakojimai vieni už kitus vaizdinpritaikytos duot geresnę šviesą ii’
mui akių įtempimo, pagelbėjimui apsisaugoti
geresni matymą.
Sight-Saving
nuo žiemos slogučio, ir padarymui jūsų namų
rimtai. Su savo pavaldiniais ir karų imtiniais gesni.
Lempos tbri:
tikrai
patogių
ir linksmų.
(A)
Platų
gaubti
su
baltu
vidum.
Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336
visada kalbėjo kaip su sau lygiais ir elgėsi man
•
(B) Išsklaidanti žėrėjimą bliudą
Pasinaudokit
šiais
Vasario išpardavimais ir įsidagiai, rūstybės niekam nerodydavo. Vyno, mi pusk, ’ su daugybe paveikslų. Kaina $1.50. bet
kuris duoda neblizgančią negykit
sau
Sight-Saving
Lempų kurių taip ilgai
Sight-Saving Grindinės
tiesioginą šviesą.
daus nei kitų stiprių gėrimų niekad negėrė ir “Dirvos” preumeratoriams atiduodamą tik už
norėjot įsigyti.
(C) 100- 200- 300- watt lemputes
Lempos
$1.00.
“
Išniekintos
Vėliavos
”
,
301
pusi.,
kaina
daugumoj grindinių modelių
nekentė puotų su gėrynėmis, o kad kada reikė
Geriausia visokiam tikslui lempa.
(kartu su trim 40-wat lemputėm
80c.,
bet
“
Dirvos
”
prenumeratoriams
atiduoda

davo dalyvauti kokioje puotoje ar vaišėse, jis
Duoda trijų laipsnių šviesą- -dide
Six- Way modeliuose); 150-watt
lę, žemą ir vidutinę.* Naudojama
lemputė junior grindinių ir stalo
visuomet pasitraukęs nuošaliai su tėvūnais kal ma už 50c.
100-200-300-watt lemputės.
lempų modeliuose.
(Pridėkit
15c
persiuntimo
kaštų)
bėdavosi apie valstybės reikalus. Jam visuomet
rūpėjo kad Lietuva išlaikytų savo liuosybę, kad
Reikalaukit “Dirvoje”
Regėjimas Neįkainuojamas • šviesa Pigiausias Dalykas ką Naudojat!
netaptų priešų užkariauta ir sunaikinta.
6820 Superior-Avė.
Cleveland, O.
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f VIETINES ŽINIOS
AUKOS BUS PAŽY
MĖTA KITAME
NUMERYJE

NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS IŠĖJO kartu kalbės ir kunigai, ir vi

PASEKMINGAI
DAUG PUBLIKOS. — ŠOKS- savo atsakymus ir padarė saTOKS “KONFLIKTAS”,
vo išvadas. Kas geriausia paKURIS TUOJ BAIGĖSI
tik j tai jo pasakymas jog jis,

Clevelando Lietuviai beveik
pirmą
kartą į kelis metus tair
Laike paminėjimo Lietuvių
gausingai
susirinko pamin ėti
salėje aukų buvo surinkta su
virs 33 dolariai. Tais bus pa Lietuvos Nepriklausomybė 22
dengta visi surengimo kaštai, metų sukaktuves. Salį buvo
dar keli dolariai liks ir bus pri pilna publikos, ir šį kartą pub
dėta prie bendrų aukų ir pasių lika net nevėlavo ateiti.
Programas ta’ jgi buvo gana
sta per Lietuvos konsulatą į
turiningas: prasidėjo su Lie
Vilnių.
Visa apyskaita šio parengi tuvos jaunimo įmaršavimu į
mo proga sukeltų aukų bus pa salę dainuojant patriotišką dai
duota kitame Dirvos numeryje, ną. Jie nešėsi Lietuvos vėlia
nes šiuo tarpu dar nespėjau su- vą. Juos vedė Lietuvos kari
rinkti pinigų už bilietėlius ku- ninkas (Jonas Jurgelis). Vi
rie buvo išduoti platinti, Ki- sas vaizdas buvo kaip Lietuvo
tame numeryje patirsime ko- je matytum būrį buvusių sava
kios buvo viso to darbo pasek-- norių kokioje iškilmėje maršuojant. Du kiti vyrai turėjo
mės.
Savo $25 auką, kurią aš bu po šautuvą ir Lietuviškas ka
vau laimingas ištraukti savo rių kepures (Visockas ir Zamnumeriu, pridėsiu prie oendros bliauskas). Vėliavą nešė Jonas Petrauskas.
aukų sumos.
Jiems atžygiavus iki pusei
Kurie turit piniguos už tikietus arba tikietus., grąžinkit.
salės, pakilo scenos uždanga,
A. Banys, WS. sk. pirm. scenoje pasimatė buris Lietu
vaičių tautiškuose rūbuose ir
PINIGAI I LIETUVĄ
su gėlėmis. Kartu stovėjo kal
Dabar pats laikas siųsti sa bėtojai ir VVS. skyriaus komi
viškiams Pinigų Velykoms — teto nariai. Scenoje matėsi
tuoj kreipkitės į Dirvos agen Gedimino stulpų emblema.
Vyrai sulipo scenon, visi iš
tūrą.
Greitas ir užtikrintas
vien sugiedojo Lietuvos Him
^•tarnavimas. Agentūra
ną. Po to, Jurgelis paskaitė
ra iki 8 vai. vakarais.
Savanorių pareiškimą, ir pa
prašė visą publiką sustoti mi
nutei tylos, pagerbimui žuvu
sių už Lietuvos Nepriklauso
mybę.
Atlikus tas ceremonijas, se
kė daugiau jaunimo dainų, ir
prasidėjo programas, kurį ve
dė p. Karpius.
Dainavo solo pora atvejų pKAIMYNIŠKOS lė Stella Malonis ir trejetu at
Bronius Nekrašas.
UŽEIGOS vejų
Pirmiausias kalbėjo Alekas
Banys, po jo, James G. Colonel,
22-ro wardo miesto tarybos na
PYTHIAS rys. Sekantis kalbėtojas buvo
chemikas P. J. žuris.
C A !•' E
Jis šį kartą kalbėjo plačiau
ir energingiau negu kitais at
LIETUVIŠKA UŽEIGA
vejais. Savo kalboje palietė ir
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)
Vilniaus krašto Lenkus dvašis•
Liūs
ir paminėjo kad Lietuvoje
ALUS — DEGTINĖ
f
■
įišviso
turėtų būti bažnye^s
į
UŽKANDŽIAI
’
paliktos
patiems žmonėms iš
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais laikyti, ne valstybė mokėtų ku
nigams algas.
J. Verbyla ir A. čiuteli
Tam tikri sakiniai jo kalbos
savininkai.
nuskambėjo gal ir perdaug radikališkai, kas nepatiko nau
jos parapijos klebonui, Kun.
Angelaičiui,
kuris tik ką buvo
RESTAURANT
atvykęs į salę su Kun. Dr. K.
Lietuviška ir Rusiška Širvaičiu ir negirdėjo visos p.
žiurio kalbos.
Importuota Degtinė
Perstatytas sekančiu kalbėti,
Skanus Lietuviškas Skilandis Kun. Angelaitis davė p. žuriui
Pietums laike švenčių

t .damas kunigas, girdėdamas
Kad paliečiama dvasiški jos dalykai, nepabėgo iš salės, be atėjo savo pusę apginti.
Po jo kalbos dar išėjo p. žuris keletui minutų plačiau pasireikšti ką jis turėjo mintyje
paliesdamas Lenkus dvasiškius
Vilniaus krašte ir tt.
Šitą užbaigus ir nuėjus už
pakalin scenos, abu jiedu su
Kun. Angelaičiu pasidavė rankas, pasisveikino. Gaila kad
publika to nematė.
Dabar buvo perstatytas sveČias knuigas, Dr. Kazys Širvaltis, iš Lietuvos ir Belgijos,
kur jis tęsė mokslus, bet ka
rui kilus negali gryžti. Kun.
Širvaitis viso šio vakaro nuo
taiką pataisė išeidamas ir drą
siai pasakydamas kad nežiūrint
kas tu, bolševikas, tautininkas,
katalikas ar kitoks, tu esi Lie
tuvis, duok ranką ir švęskim
šventę visi kaip broliai, Publika į tai gausiai plojo.
Jo kalba, kad ir trumpa, buvo patriotizmą žadinanti ir
žiebianti meilę savo tėvynei
Lietuvai.
Karpius paskaitė paskiausį
pranešimą iš Lietuvos, kaip da
bar tvarkoma Vilniaus kraštas
ir kad ten priešams neduoda
ma sauvaliauti, kad jie perse
kiojami ir net įkalinami, tik
valdžiai nėra reikalo girtis kad
taip daro.
Paskutinis kalbėjo imtikasstipruolis Petras Baltrėnas. Jis
trumpai bet gan nuosekliai pa
pasakojo kaip svarbu Lietuvių
tautai laikytis vienybėje ir čia
Amerikoje vienas kitą palaiky
ti, remti, užtarti.
Programas baigėsi dar jau
nimui sudainuojant keletą dai
nų.
Akompanistėmis šį vakarą
buvo Aldona Wilkelienė ir Miss
Lolita Hickle.
Prie pabaigos reikia pažymė
ti kad ne tik Clevelande bet
ir kitur kur tik rengiama ben
dri tautiniai paminėjimai, ten
publika iš srovinių kalbėtojų
girdi įvairių minčių, bet dėl to
nesusipeša. Paveizdan Chicagoje rengiama šį sekmadienį:

HIPODROME

K. STONIS

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų
šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
(14)
Prie E. 55th St.
ENdicott 8908

ANSEL ROAD
CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

“Little Odl New York”
Darryl F. Zanuck ir Directoi’ Hen
ry King, ta kombinacija kuri pra
eityje davė eilę labai įdomių filmų
iš ankstyvesnio Amerikos gyveni
mo, dabar vėl pagamino naują pui
kią filmą “Little Old New York”.
Ši įvairi ir romantiška drama pra
dedama rodyti Hipodrome Theatre
šeštadienį, Vasario 17, ir joje daly
vauja Alice Faye, Fred MacMurray,
Richard Greene ir Brenda Joyce va
dovaujamose rolėse, su eile kitų žy
mių artistų.
“Little Old New York” sugrąžina
tas tolimas dienas kuomet- dabarti
nėje Fifth Avenue ganėsi karvės, ir
Astors ir Roosevelts šeimos tebuvo
pradėjusios savo gyvenimą.
New
Yorko uostas tada buvo pilnas vė
jinių laivų, ir ten ėjosi kitoks gy
venimas negu šiądien.
Vaizduoja
ma tos dienos kuomet garlaivių iš
radėjas Robert Fulton paleido pir
mą savo garlaivį, “Clermont”. Apie
jį ir sukasi visas romansas.

su sroviu redaktoriai, ir veikejai, kurie pareikš kiekvie
nas savo nuomones ir pažiūras
ir pasisveikinę išsiskirs kas
sau.
Tokie aiškus, atviri išsikalbėjimai kartais naudingesni
negu hipokritiški glostymai, o
kreivi galvojimai ir klastingi
Rep.
planai.
*
DARŽELYJE

Sekmadienj, 2 vai. po pietų,
prie Dr. Basanavičiaus pamin
klo Lietuvių Darželyje, buvo
nuvežtas ir padėtas vainikas,
paminint Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį ir pagerbiant
tą vadą kuris stovėjo priešaky
je kovų už musų tautos išsi
laisvinimą.
Prie paminklo trumpas kal
bas sakė A. Banys ir Kun. An
gelaitis.

NAUJOJE PARAPI
JOJE
Naujoji Parapija paminėjo
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves savo patalpose sek
madienį po pietų. Pasakyta
keletas kalbų, Kun. Dr. širvai
tis paruošė gražų programą, ir
surinkta apie $60 aukų Vilnie
čiams šelpti.
šv. Jurgio parapijos salėje
paminėjimas rengiama šį sek
madienį, Vasario' 18 d. Butų
gerai kad ir to parengimo pel
nas butų pasiųstas Vilniečių
sušelpimui, kaip padaryta nau
jos parapijos ir Lietuvių salės
parengimuose.

LINCOLNO PAMINĖ
JIMAS VAS. 20
Goodrich House, 1420 E. 31
Street, rengiama paminėjimas
garsaus prezidento Lincolno,
antradienio vakare, Vasario 20
d., nuo 8 vai. Bus atlikta įvai
rus programas, drama, dainuos
negrų choras, kalbės teisėjas
D. E. Morgan, ir bus suvaidin
ta drama iš Linkolno gyveni
mo. Kviečiami visi suaugusie
ji. Ineiga nemokamai.
Šis parengimas yra dalis se
rijos parengimų obalšiu “De
mokratija Dabar”, ką rengia
Welfare Federation.

CREDIT!
Dental Platės.
10-15-20

DELLA C

• PRIE MEDINA, O., ūkinin

kas Bernet, 60 m. amžiaus, nu
šovė savo žmoną, 58 m., ir po
to pats pasikorė tvarte.

JAKUBS

§

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
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Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
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LITHUANIAN FUNERAL HOME

U

ENdicott 1763

•

Platės Repaired
While You Wait

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

I
I

DR. SILVER,
7042 Superior Avė.

Į

APDRAUDOS REIKALE

=
E
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Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

|

P. P. MUL1OUS

E

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

DENTIST
zHEnderson 3157

LIETUVOJE
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

NEW YORK. — Lenkijos
Akronas gerai pasiruošęs iš žydų Federacija Vasario 1 d.
kilmingai paminėti Lietuvos laivu “Gundega” išsiuntė Lie
Nepriklausomybės 22 metų su tuvon naujų ir senų drabužių
kaktuves. Buvo jau pranešta pabėgėliams žydams, viso 11,kad A. L. P. Klubas atsišaukė 600 svarų. Be to, gavę vienos
į visas Akrono Lietuvių drau žydų jaunimo organizacijos iš
gijas sudarymui bendro pami Vilniaus prašymą, kabeliu per
nėjimo. šiuo atveju skelbia siuntė jai 500 dolarių.
Lietuvos žydų Federacija,
me kad visos Akrono Lietuvių
organizacijos oficialiai daly nors ir žymiai mažesnė, jau
vaus minėjime, kuris atsibus išsiuntė kelias dideles siuntas
šį sekmadienį, Vasario 18 d., drabužių iš Bostono, PhiladelBavarian salėje, 546 Grant St. phijos ir New Yorko. Siuntė
Kalbėti pasižadėjo Dirvos re ir pinigais, viso 1,400 dol., iš
daktorius K. S. Karpius, SLA. jų 1,000 dol. per Lietuvos Ge
org. Jonas Jarus, P. V. česnu- neralinį Konsulatą.
lis, ir nekurie vietinai veikė
Abiejų Federacijų akcija bus
jai.
išvystyta dar sparčiau.
Prie to, Clevelando jaunuo
liai pažadėjo atvažiuoti ir pa
1940 DARIAUS-GI
dainuoti Akroniečiams gražių j
RĖNO KALENDO
patriotiškų dainų, kurios Ak-1
rone dar negirdėtos. Atva-.
RIAI
žiuos desėtkas ar daugiau narsiu vyrų, jeigu oras nebus per
prastas automobiliais važiuoti.
Dirvos Administracija dar
Salė bus atdara nuo 2 vai. turi tų nau'jų, šymet išleistų
po pietų, programas prasidės Dariaš ir Girėno atvaizdais
7 vai. vakare. Įžanga visiems sieninių kalendorių 1940 me
nemokamai. Nuo parengimo tams. Kurie norėtų įsigyti
visas pelnas skiriamas Vilnie jų.vieną, arba gauti dovanų
prie Dirvos, kreipkitės tuo
čių sušelpimui.
Visi nuoširdžiai kviečiami jau. Kaina 25c. perkant, o
dalyvauti. Rengimo Komisija. kas užsimokės savo prenuB. Versiackas, Rep. ; meratą gaus dovanų, pride
dant 10c. persiuntimo kaštų.
¥
Y¥
Kalendoriuje matosi lėktu
vas Lituanica, Soldino miš
*General gumų dirbtuvė pa kas, kur tiedu lakūnai nukri
darė sutartį su VenezueĮos vy to, ir atvaizdai abiejų lakū
riausybe ir statys ten gumų nų. Kreipkitės:
dirbtuves aprūpinimui aplinki
Dirvos Administracija,
nių šalių gurno produktais. Iki
6820 Superior Avė.
šiol gurno išdirbinius ten siun
Cleveland, O.
tė iš Akrono. Tam įvykus čia
daug darbininkų neteks darbo. Miesto valdyba dėl to susirūpi
Akrone vietoje didėti dirb no.
tuvių skaičius mažėja. Visos
Juozas Janickis po operaci
kompanijos stengiasi įsteigti
jos
sugryžo namon ir gydosi
savo dirbtuves kitose valstijo
namuose.
'
Kalnas.
se ir svetimose šalyse. Akro
ne tuo budu nustojama darbų.

Ką reiškia žodis Karalystė
Dievo, kurios mes prašom per
19 šimtų metų taipo kalbėda
mi : “Ateik karalyste Tavo, buk
valia tavo kaip Danguje taip
ir ant žemės”? Biblijoje tą
rasite, Matt. 6:10. Skaitykit
jeigu turite, o jei neturit tai
kreipkitės pas Biblijos studen
tus, įsigykit. Skaitykit šven
tą Raštą, sužinosite ką reiškia
Dievo Karalystė.
Dievas kalbėjo per savo pra
našus sekamai: “Aš sutversiu
naują dangų ir naują žemę,
kuriuose teisybė gyvena, pir
mųjų nebus daugiau minėta,
nei gi širdyje atsimins.” Nau
jas dangus reiškia naują kara
lių Jėzų Kristų ir jo karalys
tė nauja žemė reiškia kuie po
kapais visi bus prikelti gyve
nimam Skaitykit Biblijoje šv.
Jono Ev. 5, per. 28-29 e.: Ir
bus ištobulintas visas pasaulis
ir Dievas nušluostys visas aša
ras nuo jų akių ir mirties jau
nebebus, nei raudojimo, nei
verksmo. Apreiškimas šv. Jo
no 21, 4 e. šiądien pasaulio
valdovas yra šėtonas, šėtono
karalystėje maras, badas, mir
tis, karas, saumylystė, viešpa
tauja. 2 Cor. 4: 4 e. O Vieš
paties karalystėje nebesimokys
daugiau kariauti, bus ramybė
ir meilė ir visas pasaulis mo
kysis Dievą garbinti ir Dievo
Sūnūs Jėzus Kristus, gyvasties
davėjas, visus atgrąžins iš mir
ties.
Brangus draugai, nėra ko
svajoti apie mokslą žmogaus.
Biblija yra pripildyta Dievo
tiesos žodžio, nedegančios sie
ros kančių. Eikit prie Šv. Raš
to, tenai gyvastis yra, moky
kitės patys save. Skelbia S.
B. S. D. W. F. S. K., 1150 E.
76th st., Cleveland, Ohio.
(Skelbimas)

Papiginimo Dienos

Ka reiškia
Milijonas Dolarių?

JAU TUOJ BAIGSIS!
Apsirupinkit save reikmenimis DABAR ir

• Milijonas dolarių reiškia daug
dalykų daugybei žmonių. Apdrau
dos gavėjams per Standard Oil
lutual Benefit Asso
darbininkų
ciation, vienas mili
jonas dolarių išmo
kėtas bėgyje praei
tų 11 metų reiškė
pagalbą, ir surami
nimą — toje kritiš
koje valandoje kuo
met gyvenimo ke
lias staiga pasibai
gia kurio nors iš
musų SOHIOANS.
Be to ką aprūpina pomirtine
apdrauda, ši Assosiacija užtikrina
ir ligoje pašalpą—kuri siekia vi
są trečdalį, reguliario darbininko
uždarbio, per 52 savaičių' laiką.
Dar prie to, Standard Oil darbi
ninkai kooperuoja su savo kom
panija išlaikyme pensijų plano ku
ris yra plačiai apimantis ir libe
rališkas.
Mes tikime kad šis Standard
Oil “Mutual Benefit“ tikrai reiš
kia bendrą pagalbą kur reikalas
arba nelaimė ištinka. Nes ištikro, užtikrinimas nuo tokių netikė
tų įvykių padaro kasdieninį darbą
ir gyvenimą daug smagesniu—
daug geresniu.

Vyrams Seri apsirėdymui marškiniai ............
Vyrams šilti stori Union Suit apatiniai ..........
Vyrams gražios Celenaze kojinės ....................
Vyrams ekstra geros Darbinės kelinės ..........
Vyrams mėlyni Chambrav darbui marškiniai .
V yrams dvispalviai šilti Sveteriai ..................
Vaikams Vilnoniai susegami Sveteriai ..........
Vaikams vilnonės Knicker kelnaitės ..............
Vaikams šiltos žieminės pirštinės ....................
Vyrams rudos Jersey pirštinės ......................

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue
4

___

P. J. KEKSIS
Telefonas:

t
•į

809 Society for Savirtgs Bldg.
Ofisd MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W

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

★

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė.
HEnderson

9292

e •

(OHIO)
No. 2 serijos pašnekų apie The
Standard Oil Company (Ohio)
dabar baigiantį 70 metų patar
navimo Ohio gyventojams.
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j STANDARD OIL CO.
E
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97c
89c
19c
1.69
59c
1.89
89c
1.19
42c
12įc

P) V IZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
* I
1
už io centų ir aukščiau

THE

Weeks to Pay
X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

BĖDA JUMS, RAŠTO
MOKYTIEMS

TAUPYKIT PINIGUS

70 metų
senis, nusitampęs visokiose po
litikose per ilgą savo amžių
Clevelande, dabar užsispyrė pa
naikinti $1.25 vertės savaitinį
gatvekariais važinėti pasą ir
įvesti vienodą mokestį po 8c
visiems važinėtojams. Jis tą
savo užsispyrimą nori praves
ti teismo keliu, pats įlipdamas
į gatvekarį ir mesdamas į dė
žę 8 centus vietoje 10c. (tiek
turi mokėti tie kurie neturi sa
vaitinių pasų). Tuo jis nori
sudaryti pagrindą jį areštuoti
ir iškelti bylą teisme. Tos by
los proga Witt bandytų įrodyti
kad kompanija neturi teisės
imti 10c ir duoti kitiems $1.25
pasą važinėjimui per visą sa
vaitę, kurie važinėja kasdien.

Į

6621 EDNA AVENUE

MIA SAVUOSIUS

• PETER WITT,

7

!

AKRON, OHIO

ŽYDAI GAUSIAI RE-I

h
I

The Wilkelis Furniture Co. |
i

Rakandų Krautuve
6307-11 Superior Avė.

ENdicott 2343

N. A. WILKELIS
Savininkas

JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas
(22
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

TRAKŲ PILYJE

E

pensiją, o iki pavasario pasam
dyti jauną ir protingą Lietuvįvadovą, kuris neplepėtų Lenkiškų nesąmonių apie musų
kunigaikščius, bet gražia Lie
tuviška kalba bylotų apie tuos
didingus laikus kada čia, Trakuose, buvo Rytų Europos centras, kada čia lankydavosi imperatorių, chanų ir karalių pa
siuntinybių karavanai su do
vanomis galingam Lietuvos
valdovui, Kęstučiui, pirmajam
Europos Riteriui ir Kariui po
etui.”
Nemo...
(L. A.) '

! SNIEGAS
Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- .
vaikiną ir ruošėsi su juo su
___
50c
I lai ir trys moterys. 62 pusi.
kurti šeimos židinį. Jaunasis
ŠIS TAS
“ ~ VAIKŲ
7 TEATRUIf — Keturi vaizdeliai:
buvo gana gražus vaikinas, ir
1—Bauba.
2—Išvadavo.
3—Eglaitė; 4—Duonos
Mažoms
ir
Didesnėms
Grupėms
Vaidinti
po ilgesnių jo viešėjimų pas
Bejieškant.................................................................................. 25c
Veroniką, pamotei pradėjo jis
SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p........
25c
patikti. Todėl ji Kazį J. visa-1
jsULYG
NAUJAUSIOS MADOS —• dviejų veiksmų
da labai meiliai priimdavo sa-1 GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c
vo namuose ir nesigailėdavo > 6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
vaišių. Pamotė yageidavo kad'
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
Kazys ateitų į jų ūkį užkuriom : Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 vyrai, 3 moterys. 33 pusi........................................... 25c
ir taip visi kartu galėtų gyven-1
galima siųsti pašto ženkleliais)
SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.. i... 10c
ti. Ji pažadėjo kad su vyru'
AMERIKA
PIRTYJE
—
komedija
4
aktuose;
vaidi

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
į ūkio reikalus nesikiš ir pa- j na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi...........
25c mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pus!............. 25c
ves jauniesiems šeimininkauti, j

SCENOS VEIKALAI

šio iš visų griuvėsių kampų,
Matyti, jam? buvo šilta, nes ir
man buvo šilta. Aš šilau iš
gėdos del savo tokios menkos
I AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ
viename
jV'AIKŲ TEATRUI —- penki veikalai vienoje knygeerudicijos. ... Aš buvau įsiti
Šiam pamotės sumanymui akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15ci Įėję: 1—-Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Užkinęs jog čia, Trakuose, nuos
Veronika nepritarė ir prašė AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vaigavėnės.
Neilgi veikalukai............................................ 5R
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.................................
Deja, šiais ypatingais laikais tabiai gražios gamtos apsupto
kad jai tėvas duotų 12,000 li
i VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag tdija 5
ne tik diplomatų bet ir poetų je senojoje Lietuvos sostinėje,
— Komedija viename veiksme. Vei- 15J veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p. 50c
tų dalies. Ji geriau sutiko iš OUkiaBAILIU
3
vyrai,
2
moterys.
36
pusi
..............................
PAMOTĖ
IR
PODUK

žodžiai dažnai palieka negyva butą kitoniško gyvenimo....
eiti iš tėvų namų, nes nujautė
ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi
—'3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi
raide. Tuo skaudžiai įsitikiSancta simplicitas! Aš savo RA ĮSIMYLĖJO Į TĄ kad vistiek visi draugėje san ! DIVORSAS
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi............................... 50«
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli Vaikai)
nau senojoje Kęstučio sostinė- vaizduotėje, net istorijos šalti
atsilankius Lietuvoje. (To
taikoje negalės gyventi. Ir jos čių Lietuvių prietikių
PATI
JAUNIKĮ
je serijoje yra «•
“Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
j e — Trakuose.
niais pasirėmęs, buvau sukū
tėvas noriai sutiko jai atiduo tis). 64 nusl, ____________________________________
Tiesą pasakius, aš nenorė- ręs visai kitokį šios vietovės
ti dalį. Jis dar jautėsi esąs >VI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama,
(Iš LIETUVOS TEISMO
jau prikelti nei vieno senelio, gyvenimo vaizdą, — gyvenimo
gana stiprus ir nenorėjo ati- vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.........................
SAVANORIU
SALĖS)
aš norėjau tik paklajoti tuose 600—650 metų skiria nuo muduoti ūkį valdyti" žentui.
'1RAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas
nuostabiuose griuvėsiuose ku su. Ir ką gi? Kaip skaudžiai
Rytų Lietuvos gana pasitu Del to nesusitarimo tarp pa veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.
ŽYGIAI
rie tiek daug Lietuvio sielai sa buvo mano klysta! Iš autori rinčio ūkininko J. V. žmona, il motės ir podukros prasidėjo UDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija;
ko ir kurie kad ir šaltą žiemą tetingų senelio informacijų pa gus metus sirgus vėžio liga, po vaidai. Ir viena ir kita griež vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...................... 35<
Parašė PETRAS RUSECKAS
GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
svilina jautresnį žmogų didin aiškėjo kad musų kunigaikš ;unkios operacijos pasimirė,
(Baudžiavos autorius)
tai laikėsi a\o nusistatymo, dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi................................. 45«
gais maloniais atsiminimais. .. čiai tik jieškodavę įvairių bū Vyras liko našlys. Jo vie- t arnote norėjo kad Kazys at
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po
Bet, deja, senelis, žinoma, ne dų nusikaltėliams žudyti, o nu- nintelė. cluktč Veronika buvo sikeltų pas juos gyventi, nes medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p......... 25.
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
Maironis, pats atsikėlė, išėjo i žudę eidavo i puti. Ir visą šią suaugus mergaitė, ėjo 20 nie- jis . jai patiko. O Veronika fONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
Knygos didelio formato, Kaina kiekvienas knyiš budelės ir pasakęs “Dzien didingą pilį saugodavus tik tus, ir po motinos mirties pra kaip tik del tos priežasties la las,
2 vaikai...................................................................................... 10c
gos $1.50 su persiuntimu, Bet abu tomu perdobri”, ėmė man pasakoti apie “kišeninė” keliolikos žmonių dėjo eiti namų šeimininkės biausia ir norėjo išsikelti iš tė
Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
įgula.... Aš buvau parblokš- pareigas. J. V. buvo peržen vo namų. Kartą jos besivai- •’OMEDIJĖLĖS
kant gaunama už $2.50.
šios pilies praeitį.
. /
medijos: 1—Uošve j namus, tylos nebus; 2—Kur
tas
!
Amžių
gyvenk,
amžių
gęs
50
metų
slenkstį
ir
atrodė
pias
Žentas;
3
—
Vargšas
Tadas;
4
—
Advokato
pa

Pradžioje aš norėjau griež
dydamos taip įsikarščiavo kad
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
kad jis antrą kartą vesti nebe pamotė nesusivaldydama iš py tarimai;
tai pasakyti “palikite mane ra mokykis, bet....
50< i nes kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. Arvykus komedija.
183 pusi.............................................
Bet paskui nedrąsiai sukilo ketins. O be to, ir būtino rei kčio griebė vitrijolio stiklinę ir
mybėje”, bet laiku atėjęs attilerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. CiUMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikomegalvoje
pasiprišinimo kipšiu kalo nebuvo. Namų apykovą sviedė į podukrą. Veronikai j dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi......... 5c0 viliai ir kariuomenė,
siminimas knygelės “N e b u k
6. žuvusiųjų karių, sauStoržievis” sūlaikė mane dar j kas. Palaukite. Juk aš pats tvarkyti buvo kam. Tat kam vitrijolis smarkiai išėdė veidą, ADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME —
lių
ii*
partizanų
sąrašai.
trijų veiksmų dramatiškas epilogas.
Areikia 3
esu skaitęs kaž kurioje kry dar vesti į namus pamotę, ku kaklą ir krutinę.
nuo vieno nedakto.
35c
vyrai, .3 moterys. 111 pusi..........................................
ri
paskiau
gali
būti
šeimos
ne

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,
* Susigužiau kailiniuose pasi žiuočių kronikoje apie kad Ro
Po
to
jų
ginčas
atsidūrė
tei

i
\TRIUTĖS
GINTARAI
—
Triveiksmis
vaizdelis
2.
Raiteliai;
3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
santaikos
priežastis.
Ir
jo
žmoryžęs pakentėti/‘visuomenės la mos imperatorius padovanojęs
'A nomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
Į
sme.
Pamotei
teko
nukentėti.
tarija;
5.
Nelaisvėje;
6. Mirę ir žuvę kariai
bui’. Ir neapsirikau! Verta Birutei klavikordą! Argi mu a mirdama prašė kad vyras Ji už tai gavo vienus metus pa 2 vaikai. 27 pusi................................................................. 15c
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
buvo klausyt senelio pasakų.. sų kunigaikščiai buvo tokie sa nt Veronikos galvos neparsi- prasto kalėjimo.
(L. A.) 'VIGO
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c lis Amerikiečių Lietuvių 'ras. žuvusių savo padistai jog žudydavo nusikaltė vestų pamotės. Duktė jau meKalbėjo senelis Rusiškai-Gužystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto
(UNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose,
lius palydėdami ekzekuciją mu uose, netrukus reikės tekėti,
diškai.... Tai nuostabiai tiko
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi......................
žmonių.
■ • '
"
.
pasiimti
užkurį,
o
kaip
dvi
ka

zikos garsais? Negali būti!
šiai vietai ir priminė musų Di Juk Kęstutis buvo šviesiausia tės viename maiše nesutelpa
KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................
džiosios Karalystės valstybinių
asmenybė! Ir kaipo žmogus, taip ir dvzi šeimininkės vienuo
yra
didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 '
iš
KONTRIBUCIJA
—
drama
viename
veiksme,
dokumentų kalbą ir musų Res ir kaipo valdovas ir kaipo ka se namuose nesugyvens.
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.
su
prisiuntimo
kaštais gausit net 700 pus
publikos laikinosios sostinės rys! Jei jis butų buvęs žiau Bet, ot, atėjo žiemos metas,
KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų konrelapių
įdomių
skaitymų.
Skubėkit įsigyti.
pažibų oficialiąją.
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusl. 45c
rus tai jis nebūtų taip roman buvo geras rogių kelias, nenuo
“^tai, jus matote šukęT,
’ kal- tiškai įsimylėjęs Birutės, ne ramoj piršliai ėmė kalbinti sė
! LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se veiks. b,ėjo senelis atvėręs sandėlį. i butų jos atsigabenęs į poetiš- lį V. pavažinėti piršliuosna.
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c
“Toji šukė niekas, bet Batoro i! kus Trakus, nebūtų pasitikė Na. vesi, neveši, bet pasidairy
VIARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai! kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Knyuniversiteto studentai lipdo, j jęs kitais ir užtat.... nebūtų ti galima, — nedavė seniui ra
IŠNIEKINTOS
I gėlė 34 pusi, didumo...........................
i.................. 25c'
lipdo, ir, žiūrėkite, kas išeina: 1i buvęs pasmaugtas Krėvoje!
mybės piršliai. PasivažinėsiĮ MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
Indas iš kurio gerdavo Lietu-! O kiek kartų svetimos kro me, paragausime alučio ir jei
<
VEEIAVOS
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi............................ 25cj
vos kunigaikščiai. .. . ”
!
nikos (tų laikų užrašai) mini lieko rinito nesulipdysime tai
MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
į
Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų
Daug tokių dalykų gulinčių jį kaip ideališkiausį tos epokos ient pasiviešėsime gerai.
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c
tautos
kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
sandėlyje parodė man šis se riterį, prikibdamas tik prie vie
vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet Ne
MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
Po
ilgų
prikalbinėjimų
senis
nelis, ir aš, atsikūręs vaidą no “defekto”, jog jis nekrikš-1
rai,, 2 moterys. 20 pusi...............................................
10c priklausomybės? Parodyta begalinis susipratėV. pasidavė piršlių valiai ir
kaip puotavo musų kunigaikš Čionis....
MILIJONAI
VANDENYJE
— Trijų veiksmų dra! lių pasišventimas del savo tėvynęs, del brolių
pradėjo su jais važinėti pas
labo, del šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
čiai, paprašiau vesti toliau.
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi................
O tas “nekrikščionis”, kai
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.
“štai čia buvo pilies įgula”, žygiuodavo prieš kryžeivius, turtingesnes apielinkės ūkinin
: VIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
kaites.
žinoma.
Veronikai
to

aiškino man vadovas, rodyda išanksto juos įspėdavo: “Vyru
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
dina 27 vyrai, 2 moterys. >61 pusi............... ............... 25c
mas kambarį 8x6 metrų.... kai, pasirengkite kovai, aš su kie tėvo žygiai nepatiko, bet
VASTUTĖ -— dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys.
30 pusi.........................
15c
“Čia gyveno tarnai, čia, šiame Lietuviais ateisiu jūsų pamo jis ją vis ramindavo kad tik
šiaip sau piršliaująs, norėda
bokšte, buvo laikomi katorgi kyti. ...”
i PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..........................................
ninkai (!) (Beje, bokšte ka j Mano vaizduotėje Kęstutis mas laiką praleisti. Bet, į kla
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
torgininkams buvo rezervuota tik toksai. Kartą jis pamatė ną puolęs sausas nekelsi. Po
PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
kelių
kelionių
senis
jau
nebe
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................................
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
10c
daugiau vietos negu visai įgu i savo sūnų Vytuką (vėliau —
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit
juokais
ėmė
galvoti
kad
gal
išPASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
lai!)' Antrame bokšto aukšte Žalgirio nugalėtoją), beplėšan-,
ją savo augantiems ir mokslą einantiems
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moteryskalėjo smulkesni nusikaltėliai, tį peteliškei sparnelį. Jis il ■ ikrų jų butų nebloga susiradus
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos
3 vaikai.
110 pusi............................................................. 50c
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir
kuriuos paskui kardavo” (Jis gai sunui pasakojo apie tai kad sau mylimą mergelę, kuri pa
i PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
geresni Amerikonai.
butų kalbėjęs ilgai apie mirties kiekvienas gyvas daiktas turi guostų jį senatvėje, O čia dar
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c
30
metus
eikaip
tyčia
surado
bausmes, bet pamatęs mano teisę džiaugtis gyvenimu, nes
Kaina su prisiuntimu 50c.
PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
nančią mergaitę, Marytę U.,
!
nekantrumą sutrumpėjo).
rai,
3
moterys.
109
pusi
...............................................
50c
ir Lietuvių tikyba (pagoniško
Nuvedęs i didįjį rūmą, sene ji!) neleidžianti daryti skaus kuri patiko V. iš pirmo pamaNEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių.
Vaidina 28
lis parodė daug kaulų, krosnių mo kitam, jei tas kitas nėra tymo. Dabar jis ėmė dažniau
LIETUVOS
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi....................
kokių, indų, nuoplaišų, “cen- pavojingas tavo gyvybei. O lankytis jos tėvų namuose ir
1 PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemiZEMLAPIAI
tralinį šildymą”/ ir. .. . viskas. Vytuko mama (Birute) girdė per tarpininkus piršlius derėtis
. ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.................. 10c
del
pasogos.
Beje, nuo kalno parodė nedi jus tą visą pasikalbėjimą, pri
PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksnių drama, vaidinime
Kiek senstelėjusiai dukteriai
30c
delę salą, vadinamą Pirtimi, ėjo prie jų, pabučiavo sūnelį,
dalyvauja 7 vyrai, 4 motei’ys. 49 pusi....................
'
Marytei
tėvai
pažadėjo
duoti
kurioje kunigaikščiai maudy paskui vyrą ir tyliai pasakė
Šie -Lietuvos žemlapiai yra labai dškųs, nu
RUSIJOS CARAS — Monologas ..................................
7000 litų pinigais ir dar nemarodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
davosi.
RA TŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
jam į ausį: “Kai aš tave tokį
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Kalbėjo jis apie pusvalandį, matau, suprantu kodėl tave ta žą kraitį. Dalis viliojanti,, o
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p............. 35c
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažindar
priedo
moteris!
Taip
se!
RUSIJOS
BOLŠEVIKŲ
DARBO
BIURAS
—
vieno
nepaisydamas šalto vėjo putu- da prie juros pamilau vos tik
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
m's po kurio laiko sutaria su
i
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c
randasi,
kur susieina rubežiai kitų šalių,
pamačius. .. . ”
jaunaja ir pradeda ruoštis ;anŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmu trage
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p. ............ 35c
eroms vestuvėms. Jaučia jo
Reikalaukit “Dirvoje”
SVETIMAS
DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
duktė
kad
tas
neišeis
Į
gerą,
Deja, seneliui aš nepasakiau
se.
Vaidina
4
vyrai,
3
moterys.
27
pusi
.............
25c
6820
Suuerior
Avė.
Cleveland. Ohio
i kad netikiu jo pasako. .. . Man bet būdama ramaus budo nesi
:Į:
Dry Cleanmg
priešina tėvo valiai. Niekam
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
*> Senas Drapanas padarom v Į gaila buvo šio mielo vadovo, nematant ji apsiašarodavo, pa*:• kaip naujas, išvalom ir | kuris dieną glušina turistus, o
Į naktį be ginklo kovoja su vil- siskųsdavo savo giminaičiajns
X sutaisom.
*£ Paimam iš namą ir pristatom^* I kais (tikras faktas!), bet tą ir . taip kantriai pasidavė likigatavus atgal.
* vakarą į dienoraštį užsirašiau: mo valiai.
> S EVA PETRAITIS |
Linksmai atšoko senis ves“Aš norėčiau perkelt tik vietuves,
pavaišino alučiu savo
6702 Superior Avė.
$ | ną senelį iš Trakų pilies Salos
kaimynus
ir gimines, ir po to,
Telefonas: HEnderson 1919
V į Trakų miestą ir paprašyti
Savininkas ir Kepėjas
anot
jo,
pradėjo
savo antrą gy> mielą burmistrą paskirti jam
♦
•
i venimą.
Kaip ir buvo tikėtasi, Vero4023 E. 141 ST.
|
NAMŲ TAISYMAS
| I nika su savo pamote neperge♦
■ riausia sugyveno, Bet ji, merTelefonas WAshington 3227
= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
j gaitė, daug kur nusileisdavo,
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai
kad tik šeimoje nekiltų nesan• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.
taika
ir
vaidai. Mylėdama saĘ
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
3 vo seną tėvą ji del jo aukojosi
=
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
'2SF VISADA PRAŠYKIT
ir buvo jam paklusni....
Į
HOME OWNERS SERVICE
Pas
Veroniką
Praėjo
metai.
=
6804 Whitney Avė.
Fhone HE. 3842
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
=
Josepli Graff, Lietuvis amatninkas.
: ; pradėjo važinėti piršliai. Šu
mergaitė sau lny limą
/tUIIHnnĮąĮĮĮ(ĮĮĮĮĮįĮĮĮ!n|;ĮĮĮtnyĮHĮĮĮĮ;ĮĮ|Į!ĮJĮ(tUĮJIĮĮĮ;nĮJUĮ;ĮĮĮĮIĮniUĮU;ĮĮĮĮĮĮĮUĮĮJh«; sirado
“Aš norėčiau prikelti nors !
vieną senelį ir kapų milžinų. j
Ir išgirsti nors vieną, bet
gyvą žodelį iš senovės laikų.” j
—dainavo Maironis.

j
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PHONE: 'ENdicott 4486

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
►Ai

MIRIMAI
, . MARĖ RUSECKIENĖ

Vasario 13 d. mirė Marė Ruseckienė, 51 metų amžiaus, nuo
1102 E. 114 Street. Pašarvota
Della Jakubauskienės laidotu
vių namuose. Laidojama šeš
tadienį, pamaldos atsibus 9 v.
ryto, šv. Jurgio bažnyčioje.
Liko dvi dukterys, Genovai
tė, ir Mrs. Cvelbar (ištekėjus),
taipgi du broliai, Jurgis žalneraitis Clevelande, Jonas New
Yorke.
Jos vyras prieš keletą metų
buvo užmuštas automobilio.
_______ _
i
ALICE ŠVARPIENĖ išva-j
žiavo į Mechanicsville, N. Y.,
kur mirė jo tėvas.

LIETUVIŲ KLUBE
VASARIO 16-tą
Visai netikėtai, Lietuvos ne
priklausomybės tikros sukaktuvės išpuola šį penktadienį,
Vasario 16 d. Kadangi tą vakarą Lietuvių Piliečių Klube
įvyksta sueiga, ir bus rodoma
trafiko saugos filmos, reikia
tikėtis kad atsilankys dikčiai
publikos, ir turėsim progą pa
minėti tą tikrąją dieną kuomet
buvo pasirašyta Lietuvos Ne
priklausomybės Aktas Vilniu
je 1918 metais.
Visi kviečiami pribūti į sa
lę. Turėsit smagų atsiminimą
šio netaikyto Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo.
Jokios įžangos mokesties į
salę nebus, įžanga’ su Klubo na
rystės kortelėmis.

©MIESTO valdyba mažina
miesto ligoninės išlaikymo kaš
tus, nori panaikinti 150 lovų,
kurios laikomos biednųjų gy
dymui, neturinčių iš ko užsi
mokėti. Tos lovos gali būti
panaikintos net ir priėmus mayoro 8.217 mill taksus, kurių
jis reikalauja.
©SMARKUS SNIEGAS. Clevelandą ir Ohio valstiją užklu
po naujas šaltis ir sniegas Va
sario 13-14 d. Vietomis val
stijoje sniego prinešė iki 20
pėdų. Pats gilusis sniegas ne
palietė Clevelando.
• KIAUŠINIŲ kaina mieste
šios savaitės pradžioje nukrito
po 5 iki 6 centų tuzinui. Reiš
kia, pavasaris artėja, vištos de
da daugiau kiaušinių.

JAU RENGIAMASI PRIE BASKET BALE
TURNAMENTO

Kandidatas j Ohio Statė,
Legislature

Brazis Bros. rūbų siuvėjai,
kurių siuvykla ir parduotuvė
randasi 6905 Superior avenue,
šį šeštadienį atidaro kitą savo
parduotuvę Collinwoode, antra
šu 15602 Waterloo Road.
Brazis Bros. siuvykla jau
ruošia Velykoms pavasarinius
ir vasarinius vyrams ir vaikinams rubus. Jų kainos visada
yra prieinamesnes už tokios
pat rūšies rubus negu kitur.
©PAVIENĖMS šeimoms gy
venamų namų statyba Cleve
lando srityje pereitais metais
užėmė pirmą vietą. Taip pat
ir nuomavimui pavienių namų
daugiau j ieškoma negu k ei etos
šeimų butų.
Sausio mėnesį statybai leidimų išimta už $1,237.700 ir
priemiesčiams UŽ $829,563.
• UŽMUŠĖ DU. Neatsargus
automobilistas pirmadienį apie
7 ;val. vakare, ant E. 222 gat
vės, prieš policijos nuovadą,
užlėkė ant būrio einančių mo
kinių ir du vaikinu užmušė, kitus penkis sužeidė, Jis tapo
areštuotas.
® MIESTO Mokyklų Tarybos
nekurie nariai nori pravesti
tarimą kad ištekėjusioms mokytojoms nebūtų duodama vietos, ir kad tos mokytojos kurios išteka automatiškai nustotų ėję mokytojų pareigas.
• REPUBLIKONAI susitarė.
Clevelando Republikonai vadai,
Kongresapianas Bender, ir da
bartinis miesto mayoras Burton abu turėjo norą kandidatuot į Suv. Valstijų senatorius.
Burton pasiskubino pirmiau,
tai Bender pranešė kad jis pa
laikys kandidatūrą į Atstovų
Rumus, Burtonui leidžia kan
didatuoti į Senatą.

PIRMYN CHORAS

i

T. DeRighter
Jonas T. DeRighter, Lietu
vių Banko sekretorius, kai) didatuoja į Ohio Valstijos Legislaturą Demokratų sąrašu, Jis
pirmiau jau ištarnavo du ter
minu tose pareigose, bet per
eitais rinkimais mažu skaičium
balsų pralaimėjo,
pralaimėjo.
Cuyahoga apskrities Lietu
siai tikrai parems jį nominaci
jų balsavimuose Gegužės mėnesi.

KALTI VAŽINĖTOJAI

I

Automobilių išdirbėjai nuo
latiniu studijavimu ir tyrinėji
mais padidino automobilių grei
tumo ir saugumo ypatybes.
Nelaimė tačiau kad tų auto
mobilių važinėtoj ai nepadidino
savo sumanumo ir nesumažino
savo neatsargaus važinėjimo
papročių.
Vaikščiojimo ir važiavimo
papročiai, kurie buvo leistini
anuose laikuose' kuomet dar
važinėta arkliais ir ratais yra
priežastimi šių šienų nelaimių.
Reikalinga atidžiai prisilaikyti.
visų taisyklių ir atsargumo ko
kis reikalingas moderniško tra-:
fiko sąlygose.
Bureau of Public Relations i
Cleveland Police Dept.!

CHICAGO, III. — Febraury 16,
in Chicago, vvill mark the greatest
observance of Lithūanian Indepen
dence this Middle Western tovvn
has ever had. On that day, Margu
tis, the city’s most influencial Lithuanian voice, vvill air tvvo separate
radio programs dedicated solely to
the commemoration of the 22nd anniversary of Lithuania’s Independence, the first one in 10 years vvith
the historic and beloved capital,
Vilnius.
Heading the list of prominent
Lithuanians of Chicago vvho have
been invited to speak over the air
during the tvvo hours of Lithūanian
broadeasting is Peter Daužvardis,
local Consul and most popui ar one
of recent times, vvho vvill deliver
the mala address.
Olhęr speakers vvho are scheduled
inclv.de Attorney A. A. Olis, Dr. S.
BieVs, Attorney J J B. Borden, Dr.
S. Jakubs, Historian V. S. Jokubynas, Dr. J. Poška, Comp. A. Vana
gaitis and others.
The programs vvill be aired at
7 and 9:30 p. m. (Chicago time),
each to lašt an hour over štation
WHFC (1420 kilo.).

of Washington, D. C.
The Am.-Lith. Society
Only once a year does the opportunity come to
AmericanLithuanians to shovv the real spirit
we hold in our hearts for the cause
our ancestors struggled to make
enduring. The 22nd year since the
declaration of the independence of
Lithuania will soon be completed.
In a war-.torn vvorld vve should be
grateful to be in a position to
celebrate that memorable milestone.
It is fitting, therefore, that vve all
join in a common effort to observe
this anniversary.
The American Lithūanian Society
of .Washington, D. C., will celebrate
this occasion and extends to you
and your friends a cordiai invitation to participate. As in previous
ycars, an Ar.nivęrsary Mass vvill be
celebrated at the Immaculate Conception Church 'at 8th and N Sts,
at 10 A.M. on Sunday, Feb. 18.
In the evening of the šame day,
’.t 7 P.M. a seven-course dinner
will be served at the Roger Smith
Hotel, 18th St., and Pennsylvania
Avė. An orchestra will provide the
music for dancing from 8 ‘till 12.
Let us in Vvashington join our
brothers here and abroad in celebrating our “4th of July”.

VĖL LANKYSIS CLEVELANDE

Sunday, February 18th, vvill bring
forth the^ greatest patriotic display
Lithūanian Chicago has ever seen.
A gigantic and patriotic mass meet
ing will begin at 2:00 p. m. at 32
West Randolph st., ir the Loop, and
later that šame evening thousands
vvill congregate in the Terrace Pa
šino of the Morrison Hotel, vvorld’s
tallest, to more or less formally
commemorate the Independence anniversary at the traditional Margu
tis Banąuet. The feature speaker
of the Banąuet vvill be the Lithuanian Minister to the United Statės,
the Hon. Povilas Zadeikis of Washington, D. C.
John A. Šarkauskas.

“Confushee
speaks with mouth is drowned out
by speech of. intellect.’ ” Such are
the maxims and wise-sayings which
have attracted popular fancy, and
which are said to have been ori ginated by Kung-fu-tse, or Confucius as he is known to Americans.
He was a Chinese master, king, philosopher, and moral teac.her who
lived from 551-478 B.C.
Confucianism, the doetrine first propunded by Kung-fu-tse, xvas based on
ancestor worship, inculcating filiai
piety and enjoining Venera tion of
the founders or progenitors of the
families as guardian spirits of their
descendants.
These principles are
considered as the world’s best example of the inculcation of worldly wisdom of a high type on a
religious basis.

NOTĖS ON
LITHUANIA
NEW

AVHOLESALE

Courtesy, the second rule of good
sportsmanship, vvas effectively dememstrated by the sponsors of the
annual Sportsmen’s Shovv this year:
The announcer interrupted the early part of the shovv with the amusing information: “Will the parents
or guardians of little Clarence Worthington please come and feteh him
from the Sportsmen’s Show office
dovvnstairs?”
•
George Jean Nathan says that
Mrs. --------- vvrites his plays for
the ages — the ages betvveėn five
and tvvelve; again, he writes: —
“What passes for vvoman’s intuition is often nothing more than'
man’s transparency.”
Man! Confucius couldn’t have put it better.
While on the topic of aphorisms
and maxims — Health News describes the travels of a french fried
potato: “In your mouth a fevv
minutes, in your stomach a fevv
hours, on your hips the ręst of
your life”." ' IIovv true!
•

TENTILE

FIRM

Lithūanian textile traders in Kau
nas have founded the joint-stock
comyany “Audeklas” (Fabric), a
vvholesale textile trading concern.
The estblishment of this undertaking supplies a long-felt vvant, since
heretofore Lithūanian textile dealers have laeked their ovvn vvholesale
trade.
“Audclkas” vvill hereafter
supply all textile dealers vvith goods
and in this manner greatly help
Lithūanian trade. Hitherto the entire vvholesale textile trade has been
in foreign hands. The Director and
chairman of the board of “Audeklas” iis Colonel Butkevičius; the other <director Jucys, and members of
the board are the Lithūanian traders,, šutas, Kupčiūnas, Gabaliauskas,
andĮ others.

LITHUANIAN LIRUEUR
FACTORY

Modern advertising goes a long
vvay tovvard boosting the sales of
produets, yet one of the rnost unū
que ads that I’ve ever encountercd
vvas intended to achieve its objective i n a negative fashion.
Seagram Distillers, in a series of advertisements published in various
magazines and nevvspapers, vvrote:
“No person should spend a cent
for liąuor until the necessities of
living are provided — and paid for.
Bills foi' groceries, clothes, rent,
light, heat, doctors, have the first
call on America’s payroll.
We don’t vvant to sėli vvhiskey
to anyone vvho buys it at a sacrifice of the necessities of life. —Whiskey is a luxury and should be
treated as such. Fine vvhiskey can
play a pleasing part in the scheme
of gracious living : : : būt when
taken in moderation and only after
the bills are paid.
ement mayz
This statement
----- seem
------ contrary to ourr self interest. Actually it is not. A s one of America’s
leading distillers vve recognize a
definite sočiai responsibility.
The
very existence of legalized liąuor
in this country depends upon the
civilized manner in vvhich it is consumed. In the long run, vve believe,
it is . good business for us to say
‘pay your bills first’.”

F. BARANAUSKAS
Paima iš namų ir pristato.

VAISTINE

895 East 128 Street

Tel. MU. 3549

C. Pakeltis Pharmacy

JOHN G. POLTER

1117 East 79th Street

Lietuvis

(Kampas Pulaski Avė.)

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius

c. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

C. ŠTAUPAS

Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar neprasidėjo pavasario
darbymetė; gausit darbą atlik
ti už pigesnę kainą negu vasa
ros metu.

'.......

nusipirkti sulyg savo išgalės.
Bet komitetas pataria jums į
pasiskubintų bilietus įsigyti an-'
ksti, dabar, kad neatsitiktų
taip kaip buvo su Onos Kaskas I
koncertu: anksti pirkusieji vi
sus bilietus išėmė, paskiau jau
nebuvo galima gauti. Little
Teatras ištikro yra nedidelis,
ir tuoj vietų pritruks tiems ku
rie ilgai atidėlios.
Bilietai gaunami pas N. A.
Wilkelį, 6522 Superior avė., ir
pas komiteto narius.

Namų Dabinto jas
Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS IŠ LAUKO.
Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnės.
Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.

J. Bindokas ir Sunai, Sav.

Telef: MUlberry 0744

1194 East 79th Street
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III

Blanks

for

glIiMIII!
Mlllllll
BBBiiiaMa
■■■ĮIIIIM
Ainacauna
lOUIIIH
■■■'!

Tourney .
v
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Greater interest is being
i
shovvn
n Lithūanian
T.ithnaniiin
in the coming American
National Basketball tournament this
year than in any other year so
far.

iiiūiauBfltv

in

Tvvo months before the tourneyz UMOisaūd
— and alreadv three reąuests have ^ąiiiiscoi
been received during the past week
■
įaMDIMI
for entry blanks.
Among the three entries are tvvo
'p'aoaūaii
Duąuesne and Amsterdam have been
here before, much to the entertain- Siaaaaa
rimui
ment and liking of the . Cleveland Huįiii
3QfluaūB
fans. Waukegan is a new entry,
JUiiUKJU
Įsiautai
and from advance information this ■Milai
Soaaaaii
team lias been blasting them all —
įUMIlI
įiiiui
lūDUOI
in and around Jack Benny’s home■MIBIII
town.
įjasoaai
atiaEiaai
The parade is on, and from novv Kiiiiiii
IJDbOIKį
untit the elosing date for accept- D
3U(MŪS[
ing entries we expect to hear from ■laiira
Suaiii
many of the clubs that vvere represented in the past years, in ad- ■■■■■■■
dition to many nevvconiers vvho vvill
send their ’lads to compete for Minister of Lithuania, P. Zadeikis’ trophy.
!’(
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MONTHLY MEETING

;

The regular
monthly m
meeting
of
&
v. v.
&
the club vvill be held Monday nite,
........ -I ntL, „X o.rm
February
19th at 8:00 o’clock. We
have very much business to transact so Iet’s get started on time.
This meeting is to be held in the
upstairs room of the Lithūanian
Hali, 6835 Superior Avė.
WE INVITE ALL LITHUANIANS
TO BECOME MEMBERS OF THIS
CLUB.
COME TO THE MEET
ING.
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PARDAVIMUI
VIENOS Šeimos namas, 6 kamba■ ’čSJF
rių, moderniškas, du garadžiai,
uisnea
didelis lotas, arti Naujos parapi
,/QoaBBa
jos.
Kaina $5,500, Įmokėti rei• ri*
Kimy
kia tik $1,500.
VIENOS šeimos, 1 aukšto, 5 kam"''
gsaiMi
barių moderniškas namas, garadžius, gražus lotas, Naujos parapijos apielinkėje. Kaina tiktai
$5,800, Įmokėjimas nedidelis. Abu
m., kasama
I VisoaosH
žemu nuošimčiu. Kreipkitės pas:

P. P. Muliolis
6606 SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 6729.
feaaBBB
gaspaMfll
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Naujais Shades ir Venetian Blinds

STATĖ WINDOW SHADES
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Telefonas POtomac 6899

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

S P O R T

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

I
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DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

=

495 East 123rd St.

Vyriškų
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

.

Į VENETIAN BLINDS
=
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Langams užtraukti Blindu (Shades)
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Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

Formai Cleaners Ine.

N:
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The Springfield Republican, ediJ
ed by Samuel Bovvles, vvhich rarely
made a mistake, once reported the
death of a citizen vvho vvas very
much ai i ve. He came mto the editor’s office later i n the day to
pro tęst.
...
“I’m sorry, būt if the Republican
*
says you’re dead, then you are
dead,” insisted Bovvles.
r
The
only
compromise he vvould make, after
long discussion, vvas to print the I
man’s name in the birth notices■>,
t™
.
the next morning.
Frank Filis.

į Lietuviška Didele Išdirbyste

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
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Visitmg Waon Gilmes

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

Viso šio parengimo pelnas
eis Lietuvių Darželio skolų. ap
mokėjimui, kurtų dar turima
apie $1,500.
Kaip jau buvo pranešta, prie
rengimo prisidėjo beveik visos
Clevelando Lietuvių organiza
cijos, kurios tik pritaria. Lie
tuvių Darželio idėjai.
Bilietai tai operetei jau pla
tinami: kainos yra nuo 50c iki
$1.50, taip kad kiekvienas kas
tik norės operetę matyti galės

CLEVELAND,
-

Hitherto there has been only one
factory in Lithuania for the manufacture of liąueurs and similar beverages, and that was at Memel,
now detached from Lithuania.
It
is true that the famous Lithūanian
liųueur krupnikas is manufactured
by the Hotel de Lithuanie (Lietu
vos Viešbutis), būt no other liąueurs
and the loss of Memel deprived the
country of its only liąueur factory.
For that reason a group of promoters, with General Velykis at
their head, have formed a com
pany and will establish a factory
which vvill make liąueurs of all
kinds, including krupnikas, cider,
cherry brandy, benedietine, etc. It
is proposed not only to sėli these
produets on the home market būt
Mrs. Petraitis and Mrs. Chesna, also to export them.
became so discouraged vvith zero
readings on their thermometers —
they hastily packed up package and
traveled South. First stop was to
Siuvėjas
see the “Mardi Gras” in Nevv Orleans. From there they intend to
SIUVA, TAISO IR VALO
spend the remainder of their vaRUBUS.
cation in Florida.

DIDELE LIETUVIŠKA
j

Pirmyn Choras, iš Chicagos,
kuris prieš metus laiko koncer
tavo Clevelande, dabar vėl su
tiko atvykti ir pastatyti Cleve
lando Lietuvių Kultūrinio Dar
želio naudai gražų muzikališką veikalą, operetę “Blossom
Time”, Lietuvių kalboje. Tą
operetę Pirmyn Choras stato
Chicagoje Kovo 10 d., į Cleve
lande perstatymas bus sekma
dienį, Kovo-March 31 d., Mies
to Auditorijos Little Theatre.

----------------------------------------------------

6820 SUPERIOR AVĖ.

VI

Klubas, kuriam reikalinga pa
galba iš vietos veikėjų.
šis turnamentas bus svarbus
dar tuo kad laimėtojams svar
biausią trofeją skiria Lietuvos
Ministras Washingtone, -LP.. žadeikis. Tikima kad ir ponas
Ministras galės atsilankyti lai
ke turnamento.
Vietos Sporto Klubas kvie
čia daugiau narių prisirašyti,
metinė duoklė tik $1. Susirin
kimas bus Vasario 19 d., Lie-;
tuvių salėje.
--- - - ------------------- —---------------------------------------------- i
■

Brazis Eros. Atidaro
Naują1 Parduotuvę

S

MARGUTIS RREPARES INDEPENDENCE
OBSERVANCE

'♦*

Amerikos Lietuvių Sporto
Sąjunga jau rengiasi prie 1940
metų Lietuvių Basketboio tur
namento, kuris įvyks Clevelan
de — trečią metą paeiliui —
Balandžio 13 ir 14 d.
Pereitus du metu turnamentai buvo pasekmingesni vienas
už kitą, o šymet išrodo bus dar
didesnis, nes jau išanksto re
gistruojasi krepšinio komandos
net iš tolimų kolonijų.
Turnamento renginiu rūpina
si Clevelando Lietuvių Sporto
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Bishop Pocahontas
Standard Pocahontas

esbuSelis pelenų s tono $9.50 | ____
milu
sera anslis del fur’’aso $8.40 "

“el peSaus $8'90
niažai pelenų, ir mažai durnų, $8.25
r
daug šilumos
Champion Lump kaitri anglis .... ........................ $7.25

Great Heart Lump
Pennant Lump visaI

Komer Wcod & Coal Co.
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921
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